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Abstract

Analyze RadioNew - A study about the challenges and
opportunities by the integration of a new radio system

Ingemar Jönsson

This thesis has been conducted at the Swedish Defense Materiel 
Administration (FMV) on the department of mobile command center 
with supervised by ÅF. FMV Mobile Command centers main task is to 
integrate communication systems into Swedish Armed Forces (FM) 
vehicle systems. 
FMV has conducted a new radio system that will be integrated in 
FM. In communications systems various interfaces as mounting 
interface and connections interface frequent occurs. 
A mounting interface is an interface were the radio is mounted 
into a mounting frame or matching, connection interface is the 
cables and contacts or interfaces similar. During the procurement 
of the new radio system no requirements were written in the 
specification that it should fit in the existing mounting 
interface called mounting frame 42/48. Nor did the connection 
interfaces stated requirements in detail. The problem formulation 
of this thesis reads; How is it possible for FMV to work with 
integration of the new communications system in FM vehicles to 
create the best conditions, inside the boundaries that is given 
for this thesis? 

To get an understanding how integration can be better in FMV, 
questions were formulated from FMV, which are underlying the 
further work. A good foundation for the analysis are made from the 
feasibility on how a specification is written in FM, which laws 
that would have an effect for public authority and which methods 
and manuals that is available to aid. Interviews are then 
conducted with staff from FMV and with co-workers on the concept 
plant in Enköping, a lot of the tryouts of the new communication 
systems are done. Four different mounting system concepts on how 
the integrations can be done are evaluated and analyzed to get to 
a standing point. 

The conclusion from the analyze of the mounting frame concepts is 
that an updated version of the existing mounting frame could be 
the best. With the addition that the new acquired mounting frame 
also should have the potential to mount older radio systems. A 
mounting frame adjusts for the new radio system at the same time 
as the older fits.
In this conclusion recommendations are presented on what FMV could 
work on to achieve better conditions for the integrations of 
communications systems. 
Conclusions that the start of a project is the most important 
factor, for the whole project to be made. The importance of the 
knowledge of a change late in a project is much more expensive 
than early in a project and the project participants have easier 
to get a clear picture if it is a good startup of a project. 
To find a common connection interface for the radio systems was 
not seen as a solution. Instead it is proposed to work with 
standards where it is possible and detail specifications where it 
is needed. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts på Försvarsmaktens Materielverk (FMV) avdelningen 
Mobila Ledningsplatser, via ÅF. FMV Mobila Ledningsplatser arbetar mycket med 
integration av sambandssystem till Försvarsmaktens (FM) fordonssystem.  

FMV har upphandlat ett nytt radiosystem som kommer att integreras i FM. I 
sambandssystem förekommer många gränssnitt som monteringsgränssnitt och 
anslutningsgränssnitt. Monteringsgränssnittet är monteringen av radion i en fästram eller 
motsvarande och anslutningsgrässnittet är kabelkontakter och kabelanslutningar eller 
motsvarande.  
När den nya radion upphandlades skrevs kravspecifikationen utan krav att passa i 
befintligt monteringsgränssnitt som heter fästram 42/48. Anslutningsgränssnitt är inte 
heller kravställda i detalj. Problemformuleringen för detta examensarbete lyder:  
Hur kan FMV arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för integration av det nya 
sambandssystemet i FM-fordon utifrån de avgränsningar som angivets för detta arbete?   

För att ta reda på hur integrationen kan bli bättre formulerades några grundfrågor från 
FMV som senare har legat till grund i vidare arbete. För att få en bra grund att analysera 
utifrån har en förstudie genomförts för att få en bättre förståelse för hur 
kravspecifikationer skrivs inom FM, vilka lagar som påverkar en offentlig myndighet, 
samt vilka metoder och handböcker som finns tillgängliga som hjälpmedel. Intervjuer är 
sedan genomförda med personal från FMV och från personal som arbetar på FMV:s 
konceptanläggning i Enköping där många tester av sambandssystem utförs. Fyra olika 
monteringsgränssnittskoncept utvärderades och analyserades för att komma fram till en 
slutsats.  

Slutsatsen gällande val av fästram är en uppdaterad version av den befintliga fästramen 
42/48, med tillägget att den nya införskaffade fästramen även har förutsättningar att 
montera äldre radiostationer. Med den inriktningen uppnås en uppdaterad version av 
fästramen samtidigt som den är flexibel mot äldre monteringsgränssnitt.  Detta koncept 
utkristalliserade sig under arbetets gång och är alltså ett tillfört förslag utöver de 
ursprungliga konceptförslagen från FMV. Konceptet har potential till att bli tidseffektivt, 
kostnadseffektivt och upprätthålla en bra flexibilitet.  
  
Att se ett mönster mellan olika anslutningsgränssnitt från sambandssystem för att finna ett 
gemensamt, sågs inte som en lösning för att förenkla i gränssnitt. Istället föreslås att 
arbete utifrån standarder där det går och tydliga specifikationer där det behövs.  

En slutsats är att många projekt inte har en tydlig projektstart där alla berörda av projektet 
är delaktiga initialt. Att ändra i slutet av ett projekt är betydligt dyrare än att göra 
ändringar i början, likaså får projektdeltagare en tydligare bild att jobba mot om det finns 
en bra uppstart på ett projekt. 
 
 

 

Nyckelord: Examensarbete, RadioNy, Mobila Ledningsplatser, TTEM, LOU, LUFS, 
Fästram, Gränssnitt, Kravställning 
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Terminologi 
Här kommer några begrepp och förkortningar som återkommer i rapporten  

AI  Anbudsinfordran 
BMS Battle Management System  
Bv410 Bandvagn modell 410 
FFU Förfrågningsunderlag 
FM  Försvarsmakten 
FMLS Försvarsmaktens Ledningssystem  
FMLS TS Försvarsmaktens Ledningssystem Tekniska System 
FMV  Försvarets Materielverk 
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut  
GTRS Gemensamt Taktiskt Radiosystem  
Hmål  Handbok för målsättningsarbete (Försvarsmakten 2006) 
IBOK Instruktionsbok  
KDU Löstagbar kontrollpanel för att styra radiostation Ra1512 
KOMNOD Styrenhet för GTRS 
LOU  Lagen om offentlig upphandling 
LTS Lokalt Telefonsystem 
LUFS  Lagen om offentlig upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 
Mtrl. Materiel 
OReT Ett datorverktyg för hantering av kravprocessen 
Ptgb360 Pansar Terrängbil modell 360 (Patria)  
RadioNy Det nya upphandlade radiosystemets projektnamn 
PTTEM Preliminärt Taktiskt Teknisk Ekonomisk Målsättning 
RTTEM Reviderat Taktiskt Teknisk Ekonomisk Målsättning  
Tgb16 Terrängbil modell 16 (Galt) 
TOEM Taktiskt Operativ Ekonomisk Målsättning  
TTEM  Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning 
URI Universal Radio Interface  
Validering Test av kravspecifikationen i kundens miljö 
Verifiering Kontrollera riktigheten av en uppgift eller dokument 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrundsbeskrivning  
ÅF är en konsultfirma som är verksam inom flera stora segment i samhället såsom; 
industri, energi, infrastruktur och teknologi. ÅF:s affärsidé är att genom sin samlade 
erfarenhet och unika bredd av teknikområden skapa lönsamma, innovativa och hållbara 
lösningar (ÅF, 2016). En av ÅF:s kunder är Försvarsmaktens Materielverk (FMV). 
FMV kravställer och ansvarar för materiel som upphandlas åt Försvarsmakten (FM). 
Upphandling av materiel sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
samt Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Regelverket 
kring LOU samt LUFS sätter gränser för hur FMV får formulera sina krav på materiel 
som ska upphandlas (Wittgren, 2016). Följderna av dessa regelverk innebär på ena 
sidan av det att kraven som skrivs i upphandlingsspecifikationerna inte får vara alltför 
snäva, då detta kan tolkas som en riktad upphandling mot en specifik leverantör, på 
andra sidan av det uppstår istället risker att upphandlingen inte leder till önskat resultat.   

FMV genomför kontinuerligt upphandlingar på bland annat fordon och ny materiel för 
sambandssystem efterhand som behov uppstår, eftersom t.ex. äldre system blir 
omoderna. Inom FMV har det genomförts en upphandling om ny 
radiokommunikationsutrustning som nyligen har blivit klart och kontrakt är skrivet. 
Systemet som upphandlats går under benämningen RadioNy. RadioNy är en tänkt 
ersättare för upp till fyra av dagens befintliga radiosystem. RadioNy är tänkt att 
installeras i stora delar av arméns olika typer av fordon (Bergström 2016). Som en följd 
av regelverket kring LOU så har FMV inte ställt krav på att den nya radioutrustningen 
ska passa i det befintliga monteringsgränssnittet för montering och anslutning. Detta har 
skett för att inte begränsa upphandlingen till ett fåtal leverantörer.  

Befintligt monteringsgränssnitt är utformat för att passa aktuella radiosystemen som 
används inom armén idag. RadioNy är upphandlad utan krav på att vara anpassad mot 
befintligt monteringsgränssnitt. Det kommer således att uppstå problematik när detta 
nya radiosystem ska integreras i de äldre fordonsplattformarna som är bärare av 
sambandssystemen med befintliga monteringsgränssnitt. 

1.1.1 Problemområden 
Arbetsområdet för FMV mobila ledningsplatser är huvudsakligen att integrera 
sambandssystem eller komponenter för sambandssystem i fordonssystem. FMV mobila 
ledningsplatser arbetar inte med införskaffande av nya fordonssystem och inte heller 
med införskaffning av nya ledningssystem, utan deras uppgift är att integrera fordon 
med till exempel en ny radiokomponent med tillhörande kablage, fästen och 
instruktionsböcker.  
När en kravspecifikation som i FM benämns Teknisk Taktiskt Ekonomisk Målsättning 
(TTEM) tas fram för till exempel ett fordonssystem, är det vanligt att mobila 
ledningsplatser blir involverade i projektet men ofta inte i inledningen av projektet. 
Istället sker detta längre fram i projektet där det inte är lika enkelt att ändra riktning på 
projektet. Av denna anledning blir det ofta komplicerat för mobila ledningsplatser att 
integrera systemen. 

1.2 Problemformulering 
Hur kan FMV arbeta för att skapa bästa förutsättningar för integrationen av det nya 
sambandssystemet i FM-fordon utifrån de avgränsningar som angivets för detta arbete?   
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1.3 Syfte och mål 
Syfte med detta arbete är att besvara frågor ställda av FMV som berör integration av 
sambandssystem vilka presenteras i avsnittet om metod, sektion 1.5.4. Frågorna 
kommer att besvaras genom att analysera utmaningar och möjligheter vid integration av 
ett nytt sambandssystem till befintliga och kommande fordonssystem inom FM. Syftet 
är dels att undersöka vilka valmöjligheter som finns i nuvarande situation när ett system 
är upphandlat utan kravställning att passa i befintligt monteringsgränssnitt, dels att 
undersöka vilka förutsättningar som finns för lyckade integrationer av 
sambandsutrustning i fordon och hur olika faktorer kan påverka detta. Exempel kan vara 
hur lagar om offentlig upphandling påverkar, om arbetsmetodsmodeller och handböcker 
för framtagning av specifikationer följs eller om det beror på tillfälligheter.  

Målet med arbetet är att ta fram ett möjligt standardiserat arbetssätt för FMV mobila 
ledningsplatser som kan användas vid det befintliga och framtida arbetet av integration 
av sambandssystem. Ett delmål är att utvärdera hur integrationen av ett nytt 
sambandssystem kan ske genom olika konceptförslag som skapar olika förutsättningar 
för integrationen.  Konceptförslagen jämförs och ställs mot varandra där egenskaper 
som ekonomi, tidsåtgång samt flexibilitet vägs mot varandra.  

Vad examensarbetet ska resultera i: 
- Ett möjligt standardiserat arbetssätt vid arbetet med kravställning av integration av 
sambandssystem i fordon.  

Detta ska ske genom att arbeta med följande delresultat: 
- Utvärdera hur integration av sambandssystem kan ske genom att studera möjliga 
konceptförslag föreslagna från FMV.  
- Undersöka om det går att hitta ett gemensamt standardmässigt monteringsgränssnitt 
och anslutningsgränssnitt från olika radiosystem inom FM, samt att i så fall presentera 
detta. 
- Studera LOU och LUFS för att se vilken problematik det kan innebära vid skrivande 
av TTEM. Undersöka vilka delar som påverkar upphandling för FM och FMV och hur 
det går att arbeta i linje med lagarna kring kravskrivning. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer att utgå ifrån ett begränsat antal fordons-TTEM 
(kravspecifikationsdokument i FM), där enbart de krav som berör sambandssystem 
kommer att studeras. 

Programvara och mjukvarugränssnitt för programvara för sambandsutrustning kommer 
inte att jämföras. 

1.5 Metod 
1.5.1 Förstudie 

Förstudien fokuserar på inläsning om FMV:s arbetsmetoder, handböcker för 
framtagning av specifikationer, samt annan litteratur som ligger inom arbetets område. 
Inriktningen på förstudien är att få en grundförståelse för vilka parametrar som är 
viktiga för sambandsutrustning och hur arbetsprocesserna runt framtagande av 
specifikationer går till. Sambandsinstallationer från Teknisk Taktiskt Ekonomisk 
Målsättning (TTEM), skrivna installationsböcker (IBOK), samt verkligt resultat 
studeras. Instudering av regelverk kring LOU samt LUFS ingår även. 



Examensarbete: Analys RadioNy 

 

3 
 

1.5.2 Insamling av data 
Vid besök på FMV:s konceptanläggning i Enköping genomförs validering utifrån 
kravspecifikationer på fordonen som ingår i arbetet. I samband med fordonsvalideringen 
i Enköping genomförs även intervjuer av användare och ansvariga.  
 
Intervjuer görs i två omgångar med olika inriktningar. Först utförs två inledande 
intervjuer för att få en förståelse om verksamheten och uppgiften, samt att skapa 
grunden för förstudien. Vid de inledande intervjuerna testas även intervjufrågorna till 
senare intervjuer. I en andra omgång utförs fem intervjuer som istället fokuserar på 
sakfrågor för att få ett större djup om specifikationer, gränssnitt och fästramar. Senare 
intervjuer och enkätundersökning ger underlag för analysen och diskussion.  

1.5.3 Utvärdering av data 
Data studeras och utvärderas i syfte att senare försöka skapa möjligheter att presentera 
ett standardiserat arbetssätt för FMV att referera till i fortsatt arbete av integration av 
RadioNy. Frågetecken eller luckor i utvärderingen blir frågor i diskussionen.  

1.5.4 Besvara FMV:s frågeställningar 
Utifrån valt standardiserat arbetssätt och med tidigare insamlat material besvaras 
frågeställningar från FMV - Mobila ledningsplatser. Nedan presenteras 
frågeställningarna med bakomliggande faktorer. För att utvärdera insamlad data ställs 
konceptförslag mot varandra genom att använda Pugh-analys. Pugh-analys 
konkretiserar olika alternativ på ett tydligt sätt för att enkelt överblicka olika fördelar 
nackdelar med olika alternativ.  

Fästram 
Radiofästram 42/48 (figur 1.1) är ett av det viktigaste monteringsgränssnittet i dagens 
grundinstallation då den är anpassad för montering av samtliga radiosystem i FM idag. 
När nu ett nytt radiosystem, RadioNy, är på ingång till FM har TTEM för det nya 
radiosystemet inte skrivits för att det ska passa till fästram 42/48. För att kunna integrera 
RadioNy till fordonen genom ett mekaniskt gränssnitt behövs ett nytt koncept som kan 
se ut på olika sätt. 

  

Figur 1.1 - Fästram Radio 42/48 (FMV - IBOK SBINST bilaga 1) 
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Följande mekaniska gränssnittskoncept kommer att analyseras: 
- Införskaffa en adapter för att anpassa mot äldre fästram 42/48. 
- Införskaffa en ny fästram anpassad för den nya radion. 
- Införskaffa en ny fästram för nya radion samt anpassningsadaptrar för alla äldre 
radiosystem så att de äldre radiosystemen passar i den nya fästramen. 
 
De mekaniska gränssnittskoncepten utvärderas utifrån följande aspekter:  
kostnad av integration, tidsåtgång för integration, Flexibilitet för hela systemet, 
optimering av systemflexibilitet och utrymmespåverkan. Aspekterna är valda 
tillsammans med FMV och berör viktiga områden inför integrationen. Kostnader, 
utrymmespåverkan och tid är ofta viktiga aspekter, samtidigt som flexibilitet för 
sambandssystemet och flexibilitet för radiosystemet är viktigt för att bli en lyckad 
integration. 

Gemensamt anslutningsgränssnitt 
Det finns många gränssnitt för kablage och kontakter i sambandsinstallationer. Att få en 
överblick över vilka som är de viktigaste gränssnitten och vilka egenskaper det bidrar 
med är en bra grund för att få ingångsvärden vid kravställning av sambandssystem vid 
införskaffning av fordon.  

Följande frågor har legat till grund för att definiera ett gemensamt gränssnitt: 
- Vilka är de viktigaste gränssnitten? 
Svar utifrån gjorda intervjuer med personer verksamma inom området.   
- Typ av kontakter som vanligast användas för grunddriftsättning?  
Så som 24 volts spänning, en eller flera koaxialkabel, vilka olika kontakter det finns på 
baksidan. 
- Typ av funktionskablage som ofta används?  
Så som antal ingående kontakter för styrning av sambandssystem, lokaltelefonsystem, 
mikrofoningångar. 
- Vilken plats tar radiosystem i anspråk utrymmesmässigt? 
Vilken påverkan radiostationernas storlek har på monteringsgränssnittet. 
 
Frågorna utvärderas utifrån material som kommer från valideringsarbetet samt från 
intervjumaterialet.  

1.5.5 Sammanställa rapport  
Sammanställa resultat och slutsatser i en rapport, samt presentera rekommendationer.  
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2 Förstudie  
Efter uppstart av arbetet inleddes en förstudie för att få förståelse för uppgiftens helhet. 
Försvarssektorn med tillhörande organisationer studerades för att få en förståelse för hur 
de arbetar. En del av deras arbetsmetoder och metodhandböcker lästes igenom för att få 
en bild av hur framtagning genomförs av nya sambandssystem med tillhörande 
komponenter.  

2.1 Försvarssektorn 
Inledande beskrivning om hur Försvarets Materielverk (FMV) arbetar tillsammans med 
andra delar inom försvarssektorn.  

2.1.1 Försvarsdepartementet 
I Sveriges regering finns flera departement. Försvarsdepartementet ansvarar för 
Sveriges militära försvar där Försvarsmakten och även FMV ingår. Det är 
departementet som planerar på strategisk nivå för säkerhetsfrämjande verksamheter och 
internationella insatser. Det är även departementet som ger uppdrag till myndigheter och 
följer upp deras insatser (Regeringen och regeringskansliet, 2016). 

2.1.2 Försvarsmakten 
Försvarsmakten (FM) löser en omfattande verksamhet att ansvara för Sveriges militära 
försvar. Det gör FM genom att agera på det regleringsbrev som delas ut varje år där det 
står beskrivet om uppdrag och verksamhet som regeringen beslutat att myndigheten ska 
bedriva.  
 
Försvarsmakten har fyra huvuduppgifter:  
- Om Sveriges gränser kränks ska Försvarsmakten avvisa den kränkande parten från 
svenskt territorium. 
- Om Sverige blir angripet av främmande makt ska Försvarsmakten försvara landet och 
avvisa angriparen.  
- Vid katastrofer, till exempel vid översvämning eller stormar, ska Försvarsmakten 
hjälpa till med olika former av stödinsatser.  
- Förvarsmakten har också i uppgift att verka för fred och säkerhet i vår omvärld. Detta 
gör vi genom att skicka trupper till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt 
om i värden (Försvarsmakten, 2016).  

2.1.3 Försvarets Materielverk  
Försvarets Materielverk (FMV) förser försvarsmakten (FM) med försvarsmateriel och 
tjänster för att FM ska kunna lösa sitt uppdrag. I uppdraget ingår att vidmakthålla och 
arbeta så att förbanden har tillgång till rätt utrustning i alla beredskapsnivåer. För den 
tjänsten är det viktigt att FMV har helhetsperspektivet över materielens livscykel och 
har teknisk kompetens kring system och tjänster. FMV arbetar också med att tidigt vara 
en del av dialogen när strategi- och inriktningsarbeten utarbetas för att kunna visa på 
möjliga vägval i materiellösningar. Det är också FMV som efter att FM har beskrivit sitt 
behov omvandlar de funktionella kraven till tekniska krav och ser till att olika tekniska 
system fungerar tillsammans. FMV ägs av Försvarsdepartementet men är en civil och 
oberoende myndighet (Eriksson, 2016). 

FMV upphandlar ofta långsiktiga tekniska komplexa varor och tjänster, men även 
enklare avrop och beställningar. Upphandling sker enligt de lagar om upphandling som 
gäller för offentliga myndigheten; Lagen om offentlig upphandling (LOU). Då FMV 
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huvudsakligen upphandlar försvarsmateriel så gäller även Lagen om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), (Wittgren, 2016). 

2.1.4 FMV - Mobila ledningsplatser 
FMV består av flera verksamhetsområden med tillhörande avdelningar. 
Produktionsgruppen Mobila ledningsplatser – mark, är en del av området 
ledningsplatser. I mobila ledningsplatser - mark genomförs utveckling, anskaffning, 
vidmakthållande och avveckling av mobila ledningsplatser för armén. Mobila 
ledningsplatser arbetar med integration av sambandssystem i fordonssystem genom att 
vara med under framtagande av kravspecifikationen till användning och avslutande 
avveckling. Produktionsgruppen arbetar även med mobila ledningsplatser som, förutom 
fordon, kan vara tält eller containrar (Bergström, F. 2016). 

2.2 Grundinstallationens uppbyggnad  
FMV mobila ledningsplatser arbetar mycket runt begreppet grundinstallation (figur 2.1) 
och funktionsinstallation. Det är grundinstallationen som har ett monteringsgränssnitt 
mot funktionsinstallationen. Begreppen definieras och reds ut nedan.  

Funktionsinstallationssatser består av de komponenterna som behövs för att driftsätta 
radiosystemet. Komponenterna som kan ingå kan till exempel vara radioenhet, 
effektförstärkare, adapterram, tangentbord, handmikrofoner, antenner samt kablage för 
ihop koppling av de tillförda komponenterna.  

Grundinstallation är materielen bestående av fästramar, kablage, antennfästen och 
högtalare som finns grundinstallerat i fordonet. Grundinstallationen kan bestå av en 
eller flera fästramar monterade på olika platser i fordonet eller samlade i så kallade rack. 
Rack är vanligtvis av storleken 19" eller 17" (figur 2.2) och är en typ av hylla där 
hyllplanen går att anpassa i höjdled varav den fördelaktiga användningen i till exempel 
IT-serverhallar. IT-komponenter utvecklade för industri går ofta att montera direkt i ett 
19"- eller 17"-rack utan eget hyllplan. Grundinstallationen möjliggör ett 

Figur 2.1 - Uppbyggnad av grundinstallation där grund mtrl. är svart, funktions mtrl. 
är grått (FMV- IBOK SBINST)   
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monteringsgränssnitt för funktionsinstallationen bland annat genom fästramen som är 
integrerad med fordonets strömförsörjning och andra standardkablage.  

Grundinstallationen är designad för att så långt som möjligt eftersträva en 
standardisering av plattformarnas fästen, hållare och kablage för att möta 
funktionsmaterielet (FMV IBOK SBINST, 2015).  

Funktionsinstallation är utförd när till exempel en radio, dator, GPS och antenn 
tillsammans med funktionsmateriel monteras i grundinstallationen (FMV IBOK 
SBINST, 2015). 
Det ska vara enkelt och inte tidskrävande att montera funktionsmateriel. I 
monteringsgränssnittet mellan grundinstallation och funktionsinstallation är en av 
huvudkomponenterna fästramen från grundinstallationen som möter radion i 
funktionsmaterielen. Det är fästramen från grundinstallationen som är i fokus i denna 
rapport.   

Installationsnivån i FM-fordon har tidigare inte innehållet grundinstallation för 
sambandssystem vid leverans från leverantören av fordon, utan efterinstallerades av 
bland annat FMV. På senare år har specifikationerna börja beskriva vad 
grundinstallationen ska innehålla i fordonen från leverans för att leverantören i en större 
utsträckning ska säkerställa att olika system harmoniserar och levereras på ett likformigt 
sätt. Grundinstallationen har då innehållet strömförsörjning, antennfästen, hållare för 
datorer, fästram för att montera radiostation och kablage för enkel driftsättning 
(Bergström, F. 2016). 

 

Figur 2.2 - 19"-rack i fordon (FMV- IBOK SBINST)   



Examensarbete: Analys RadioNy 

 

8 
 

2.3 Metod för kravställning av FM Ledningssystem 
En framtagen metod finns från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som tar upp 
Försvarsmaktens Ledningssystem (FMLS) Systembeskrivning, Metodbibliotek, 
Anvisningar för modellering av ledningssystem och Begreppsmodell. Metoden tar 
hänsyn till utveckling av alla ingående delar inom ramen för gemensam utveckling av 
Försvarsmaktens Ledningssystem och Försvarsmaktens Ledningssystem Tekniska 
System (FMLS TS). Delar från metoden som är aktuella för detta arbete tas upp i de 
följande avsnitten.   

2.3.1 Kravhantering 
Att systematisk arbeta med att identifiera, formulera, validera och förvalta krav på ett 
väl genomfört sätt är kritiskt för att nå lyckat resultat och beskriver vad kravhantering 
innebär. Det läggs ofta alltför lite tid på kravhanteringen vilken riskerar att projekt 
misslyckas till följd av exempelvis förseningar och ökade kostnader (Fransson, 2012). 
Kända faktorer vid misslyckande kan vara att krav förändras över tiden, ofullständig 
dokumentation av krav i specifikationer, avsaknad av medverkan från representativa 
användare och att kravhanteringen ofta utförs av personal utan rätt utbildning och 
kompetens (Fransson, 2012).  
Kända faktorer för lyckade projekt är istället att utvecklingen baseras på flera olika 
kompetenser samt att det finns en konstruktiv samverkan mellan dem. Att samverka och 
kommunicera med externa aktörer som kunder, driftorganisationer och användare krävs 
också för lyckat resultat. Även om fallgropar och svårigheter inom kravhantering varit 
kända under lång tid, så har inte en generell utvecklingsmetod utformats troligtvis då 
olika utvecklingsprojekt ofta skiljer sig åt (Fransson, 2012). 

2.3.2 Kravhanteringsprocess 
En av de viktigaste funktionerna av kravspecifikationen är att utgöra en 
överenskommelse mellan kund och leverantör. Kravhanteringsprocessen och 
kravhanteringen syftar till att specificera kraven på system och dokumentera dessa i 
kravspecifikation. För att kravspecifikationer ska nå framgång krävs att de speglar 
behov och förväntningar hos den beställande organisationen. I kravmassan finns både 
funktionella krav som preciserar systemets funktioner och vad systemet ska klara av att 
utföra och hur det ska bete sig, samt icke funktionella krav som beskriver egenskaper 
och kvaliteter som systemet ska inneha. Icke funktionella krav kan vara användbarhet, 
säkerhet, underhåll eller tillgänglighet och dessa kan vara svåra att beskriva och hantera 
(Fransson, 2012). 

Lämpligt när kravhantering genomförs är att det sker enligt ett antal strukturerade 
aktiviteter, men skiljer sig åt beroende på förutsättningar som gäller för varje enskilt 
projekt. Det finns dock fem aktiviteter som lämpligen ingår: 
- Identifiering av krav 
Identifiera och förstå verksamheten för att uttrycka behov i krav. I längsta möjliga mån 
skriva kraven lösningsberoende och inte i tekniska lösningar som går att jämföra med 
att skiva kraven som vad systemet ska åstadkomma och inte hur det ska åstadkommas.  
- Analys av krav 
Bearbetning av den identifierade kravmassan genom att ta bort dubbletter, samma 
innebörd, sammansatta bryts isär, prioritering av krav. Tänkvärt är även 20/80, att 20% 
av kraven står för 80% av nyttan för användaren.  
- Specificering av krav 
Aktiviteten syftar till att krav formuleras och dokumenteras till en kravspecifikation. 
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Den ska vara entydig och formell i sitt språk och hålla en sådan kvalitet att kraven 
förstås med samma betydelse av såväl användare som utvecklare. Till hjälp för att 
säkerställa att alla aspekter inkluderas finns olika standarder som IEEE 1233 som är 
inriktad mot system bestående av människor, teknik och metoder. 
- Validering av krav 
Validering innebär är att granska kravspecifikationen och då effektivast av en grupp 
med olika kompetenser för att säkerställa att kraven är relevanta, har rätt innehåll och är 
korrekt formulerade. Valideringen genomförs i kundens miljö för att säkerställa att 
produkten blir utvärderad efter de tänkta omständigheterna.    
- Förvaltning av krav  
Krav ändras under hela livslängden, förvaltning kan var konfigurationshantering, 
förändringshantering och påverkansanalyser vid förändring av krav. Det är viktigt att 
förvalta kraven och säkerställa att samtliga krav är noggrant hanterade och med 
spårbarhet till vilka versioner. Utebliven spårbarhet och uppdatering kan leda till 
förkortad livstid för systemet (Fransson, 2012).    

2.4 Metodhandbok för framtagning av TTEM 
Från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) avdelning för Ledningssystem har en 
metodhandbok tagits fram som hjälpmedel för framtagning av Teknisk Taktiskt 
Ekonomisk Målsättning (TTEM) som hjälpmedel för utvecklingsofficerare vid 
Försvarsmakten (FM). Handboken baseras på erfarenhet och kunskap om kravhantering 
och systemutveckling som erhållits från utvecklingsprojekt i FM.  
Det programvarubaserade verktyget OReT presenteras noggrant med tydlig koppling till 
alla delar av processen för hantering av krav. OReT är det officiella verktyget vid 
hantering av kravdokument och har funktioner där det går att koppla krav till 
bakgrunden och utsagor för specifikt krav (Fransson, 2008). 

2.4.1 Teknisk Taktiskt Ekonomisk Målsättning (TTEM) 
Försvarsmakten (FM) kravställer tekniska produkter genom ett författa ett kravställande 
dokument som benämns TTEM. Det dokumentet ligger senare till grund för FMV att 
arbeta med offertförfrågan, beställning och kontrakt med leverantörer från industrin. 
TTEM-dokumentet grundar sig på behov från förbanden. För att tillgodose detta behov 
specificeras funktionalitet av prestanda, kvalitet och andra förmågor produkten skall 
leverera (Fransson, 2008). 

Till grund för att ta fram ett TTEM kan vara ett eller flera dokument av typen Taktiskt 
Operativ Ekonomisk Målsättning (TOEM). TOEM skall beskriva den effekt som 
produkten är tänkt att ge till förbandet och definierar helt enkelt den sammanlagda 
behovsbilden samt bakgrunden som den nya produkten ska tillgodose (Fransson, 2008). 

TTEM är senare ett stöd för framtagningen av målsättningsdokumentet. 
Målsättningsdokumentet är dokument som ligger till grund för utveckling av förband 
och system från insatsförbandsperspektiv när högre instanser skall besluta om 
organisatoriska beslut. Funktionen med målsättningsdokumenten är att kunna ge 
möjlighet till samordning av bland annat funktionella krav, system- och IT-säkerhet och 
samtidigt ge kompletta beslutsunderlag för upphandling av produkter (Fransson, 2008). 

Teorierna och bakgrund av detta kommer från Handbok för målsättningsarbete (Hmål). 
I den står det även beskrivet hur arbetet med TTEM och TOEM ska genomföras genom 
bestämt innehåll för de respektive målsättningarna (Försvarsmakten 2006). 
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Det bestämda innehållet beskriver att TTEM skall redovisa: 

- Operativa krav och den stridsmiljö där produkten avses användas  
- Taktiska och stridstekniska krav 
- Tekniska prestandakrav 
- Krav på materiell tillgänglighet, funktionssäkerhet, systemsäkerhet, tekniks livslängd, 
underhåll, utbildning samt övriga krav avseende förvaring, användning och avveckling 
- Systemsäkerhetskrav 
- Säkerhetsskyddskrav 

Följande delar beskrivs i dokumentmallen för TTEM i kapitel enligt följande: 

1. Operativa krav och stridsmiljö 
2. Taktiska krav 
3. Tekniska krav 
4. Krav om driftsäkerhet 
5. Utbildningskrav 
6. Informationskrav 
7. Systemsäkerhet 
8. Säkerhetsskyddskrav 
9. Ekonomi 
10. Prioritering av bör krav och tilläggskrav 
11. Begrepp 

2.5 Offentlig upphandling  
När en myndighet ska upphandla ett nytt kontrakt eller ramavtal finns det lagar som 
reglerar och styr hur det ska gå till. Dessa lagar finns för att skapa samma 
förutsättningar för olika företag att kunna delta på lika villkor. Flera syften gynnas av 
det offentliga upphandlingsförfarandet, eftersom det motverka handelshinder och 
korruption. Offentlig upphandling leder till att skattepengar används på bästa sätt utan 
att diskriminera eller gynna särskilda aktörer och samtidigt drar nytta av konkurrensen 
på den aktuella marknaden (Wilhelmsson, 2015). 

Av lagarna som reglerar offentlig upphandling i Sverige är det Lagen om offentlig 
upphandling, LOU (2007:1091) och lagen om offentlig upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet, LUFS (2011:1029) som upphandlingen i försvarssektorn rättar sig 
efter (Wilhelmsson, 2015). 

2.5.1 Offentlig upphandling inom försvarssektorn   
Inom försvarssektorn är det FMV som sedan den 1 januari 2013 genomför FM 
offentliga upphandlingar. Upphandlingar görs på uppdrag från FM. Det finns beskrivna 
metoder och processer på hur förfarandet ska gå tillväga.  
Under tröskelvärdet 1 233 941 kr för LOU och 3 820 645kr för LUFS 
(Konkurrensverket, 2016) (gäller från 1 januari 2016) behöver inte LOU eller LUFS 
följas om det inte faller in under klassiska direktivet eller försörjningsdirektivet. 
Kontrakt av den karaktären att de innehåller information som strider mot rikets säkerhet 
eller underrättelseverksamhet omfattas inte av direktiven (Wilhelmsson, 2015). 

Kvaliteten för Förfrågansunderlaget (FFU) alternativ hos FMV benämnt 
Anbudsinfordran (AI) som innehåller dokumenten på underlaget för det behov som 
behöver fyllas har stor betydelse. Om det materialet görs om eller är otydligt så att 
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anbud sorteras bort på svaga grunder kan det komma överklagan från ett företag vilket 
kan leda till att anbudsprocessen behöver göras om (Wilhelmsson, 2015). Det är således 
fördelaktigt att redan från början ha ett FFU av god kvalité för att till exempel undvika 
onödiga förseningar av ett projekt. 

FMV prövar anbuden för att sortera ut vilket anbud som ska vinna. Prövning syftar till 
vilken utvärderingsprincip som tillämpas. Utvärderingsprinciper kan vara lägst pris eller 
ekonomiskt mest fördelaktiga med aspekt utifrån de kriterier som angetts. Vid 
utvärderingen ska beslut grunda sig från kraven och kriterier som är angivet i 
förfrågningsunderlaget. Om anbudet inte uppfyller kraven sorteras det bort, anbud som 
överträffar kriterierna eller innehåller erbjudande om kriterierna som inte står med i 
underlaget får inte premieras (Wilhelmsson, 2015). 
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3 Resultat 
Följande avsnitt presenterar resultatet av det insamlade materialet utifrån insamlad data 
från besöket på FMV:s konceptanläggning i Enköping, samtliga intervjuer och 
utskickade frågeformulär.  

3.1 Fordonsvalidering 
Valideringen är grundad på hur TTEM gällande sambandsutrustning (se bilaga 2 och 3) 
resulterat i installationsbok (IBOK) och sedan hur sambandsutrustningen ser ut i 
verkligheten. Fordonsvalideringar genomfördes på Bandvagn 410 (Bv410) som syns i 
Figur 3.1 och Terrängbil 16 (Tgb16) Figur 3.2. Från början var det meningen att tre 
fordon skulle utvärderas, men för det sista fordonet fanns inget TTEM. Detta grundar 
sig i att TTEM för Bv410 återanvändes och låg till grund även för det sista fordonet, 
vilket är ett förfarande som kan förekomma när det är tids- eller resursbrist inom ett 
projekt. Valideringen är utförd med stöd från sakkunniga som varit behjälpliga under 
valideringen.  

TTEM utgår från samma mall och disponeringen är i stort sett samma som hur den 
presenteras i Metodhandbok för framtagning av TTEM. Skillnader finns vid ett tillfälle 
och i underrubrikerna till tekniska krav förekom det där olika rubriker och i annan 
ordning, vilket inte har någon egentlig betydelse.  

3.1.1 Bandvagn 410 Logistik 
Bv410 består av två vagnar med hydraulisk led mellan de två vagnarna för flexibilitet 
och styrning. Den bandvagn som fanns uppställd i Enköping var av varianten logistik 
och hade således ett lastflak på den andra vagnen. Alla varianterna av Bv410 har samma 
framvagn och olika bakvagnar som kan vara ledning, sjukvård, trupptransport eller 
logistik. Alla bandvagnar har sambandsutrustning i grundutförande i framvagnen och 
aktuella krav för sambandsutrustning har sorterats ut från TTEM för validering.  

Figur 3.1 - Bv410 Logistik (FMV - IBOK SB BV410 LOG) 
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IBOK SB Bv410 Log 
Flera av kraven gick inte att verifiera genom att endast studera IBOK. Kraven var ofta 
krav som relaterade till användningen av utrustningen och då IBOK är för 
installationsförfarande är det förståeligt att dessa krav inte gick att verifiera. Det är svårt 
att förstå hur allt sitter ihop när IBOK studeras då det är kompakt med utrustning i 
Bv410. Det är liten skillnad mellan de olika uppbyggnaderna av framvagnen vilket var 
ett av kraven från TTEM. Det är tydligt beskrivet vilka kablar som är dragna för 
funktionsinstallation.  

Bv410 Log Enköping 
Flera av kraven som inte gick att verifiera från IBOK var möjliga att se vid den fysiska 
valideringen. Något krav gick inte att validera i den statiska testverksamheten som finns 
i konceptanläggningen i Enköping. Krav som inte gick att validera var krav som av dess 
natur först går att validera vid testverksamhet i verklig miljö. En del av kraven som inte 
var uppfyllda på fordonen i Enköping går att åtgärda genom att komplettera med 
materiel senare, till exempel från funktionsinstallationen. Det finns oftast inte hinder för 
att uppfylla kraven i ett senare skede. 

Gränssnitt grundinstallation sambandssystem 
I Bv410 är strömförsörjningsgränssnittet uppdaterat och det finns två paneler med sju 
stycken 24 V uttag på varje. Dessa följer Universal Radio Interface (URI) som är en 
militär strömförsörjningsstandard som skapar förutsättningar för ett mer internationellt 
gränssnitt. Det finns många gränssnitt framdragna vilket skapar möjlighet för att 
montera befintliga radiosystem inom FM. Den fysiska platsen för gränssnittet är två 
19"-rack (standardiserade monteringshyllor för datorutrustning) samt extra utrymme till 
höger där bak, där hyllplanen går att justera i höjd. Detta täcker kraven som är ställda i 
specifikationen på antalet radiosystem som ska gå att montera. I Bv410 finns många 
fördragna kablar som är anpassade för radiosystem som är tänkta att montera. Komnod 
är installerat i Bv410 vilket är en del av det nya Battle Management-systemet (BMS). 
BMSen bidrar med många gränssnitt för datakommunikation och tal, både krypterat och 
öppet. I Bv410 finns en egen panel för alla antennanslutningar istället för framdraget 
kablage till varje radio, vilket är lösningen i Tgb16.  
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3.1.2 Terrängbil 16   
Tgb16 (se Figur 3.2) har inte flera variationer i grundutförande utan finns istället i olika 
delversioner. Tgb16 finns som generation 1, 2 och 3-4. Däremellan finns det olika 
nivåer för uppgradering som kan särskilja dem, såsom 1.5 eller 2.5, då bara delar av 
nyare versioners uppdateringar har installerats. För sambandssystemet blir det 
huvudsakligen mindre skillnader mellan de olika versionerna. Skillnader kan vara 
installation av specifik radiomateriel och hur många antenner som fordonet är förberett 
för. Installationsracken har också genomgått viss förändring, såsom annat 
strömförsörjningsuttag med säkringar. Kraven från TTEM som berör 
sambandsutrustning har sorterats ut från dokumentet och utifrån dessa krav har 
validering utförts.  

IBOK Tgb16 
Alla krav som är specificerade i TTEM finns beskrivna i IBOK. Beskrivet är också att 
det är 17"-stativ som är installerat. Det står inget i TTEM om storlek för stativ utan bara 
vilka radioapparater som ska vara möjliga att montera. Radioapparaterna är möjliga att 
montera i 17"-stativ.   

Tgb16 i Enköping 
Fordonet i Enköping är en uppdaterad version som går att klassa som 3.5. Resultatet av 
valideringen ger att alla krav är uppfyllda på det sätt som kraven är skrivna i TTEM för 
Tgb16.  

Gränssnitt grundinstallation sambandssystem 
Strömförsörjningsgrässnittet i Tgb16 följer den klassiska strömförsörjningen inom FM 
vilket innebär åtta stycken tre-poliga och ett fyr-poligt uttag för canon-don. Detta 
överensstämmer med det som står skrivet i kravspecifikationen. 

Figur 3.2 - Tgb16 delserie 3 - 4 (FMV - IBOK SBINST TGB16) 
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På grund av platsbrist i Tgb16 finns det två stycken 17"-rack installerade istället för det 
annars ofta förekommande 19"-rack. Installation av samtliga befintliga radiosystem är 
möjlig, men där blir mindre luftkylning vilket ökar riskerna för skador på materielen 
som kablage och kontakter. Antennkablage är framdraget, övriga kablar är inte dragna, 
såsom förläggning till manöverpanelen enheten till Ra1512 (KDU) som är löstagbar. 
Kablage för Dart380 (fysiskt tangentbord till Ra180) går via Lokaltelefonsystemet 
(LTS) som finns installerat.  

3.1.3 Sammanfattning av validering av fordon  
Resultatet av valideringen går att sammanfattade som bra om vi endast tittar på 
uppfyllandet av kraven. Kraven som är skrivna är uppfyllda i sin helhet. Krav som inte 
är uppfyllda är antingen materiel som går att tillföra för att uppnå sagda krav, eller inte 
gått att validera då det krävs tester i den testmiljö som fordonet är tänkt att verka i. 

3.2 Uppföljningsintervjuer  
Inom ramen av detta examensarbete så intervjuades fem personer, varav två stycken på 
FMV Mobila ledningsplatsers kontor i Stockholm och tre stycken vid 
konceptanläggningen i Enköping. Personerna vid FMV:s kontor har ansvar för att leda 
och organisera integrationen av sambandssystem i fordonen. Personerna som 
intervjuades vid konceptanläggningen i Enköping har haft anknytning till projektet i 
mindre delar, såsom fokus på integration av sambandssystem till Bv410, 
förbandsrepresentant för Bv410, delaktighet i projektet GTRS generation 1 (Radio 460), 
materialansvarig för radio och ledningssystem inom FM. 
Flera av intervjupersonerna har jobbat med frågor gällande radio och integration de 
senaste fyra till sex åren.   

3.2.1 Tankar om kravställning  
Alla grundförutsättningar finns för att det ska kunna bli en bra kravställning, men det är 
återkommande att det brister inom något område. Förutsättningar för att det ska blir 
välgjort är att det redan finns material i form av metodhandbok, metod för kravställning 
av FM ledningssystem, utbildningspaket inom olika områden för kravställning och 
riktlinjer samt metoder för hur processen ska genomföras. Där det brister är många 
gånger avsaknad av ekonomiska resurser, samt när det ska ske med högre tempo. Det 
uppkom flera gånger under intervjuerna att det är ett återkommande problem att det 
råder brist på ekonomi eller tid. Detta har i sin tur lett fram till att kravställningar är 
gjorda utan att alla berörda delar av projektet varit med från början, vilket i sin tur leder 
till att många ändringar av kravställning skett senare i projektet. TTEM har också 
varierad kvalitet på hur kraven är formulerade och beror troligtvis på tids- och 
erfarenhetsbrist.  

En åsikt som uppkom vid en intervju för att åstadkomma bättre kravställning är en 
möjlighet att utforma kravställningen efter scenario, som sedan ligger till grund för 
motiveringen av kravställningen. Scenarion menar intervjupersonen kan bättre beskriva 
omständigheterna runt kraven och skulle kunna återspegla den komplexa bilden vilka 
kraven ska återspegla.  Tillsammans med att utforma kravställningen i omfattande 
samarbete med kunnig personal inom alla berörda parter och att det görs redan på ett 
tidigt stadium och genom hela projektet upplever intervjupersonen skulle kunna minska 
missförstånden.  
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Kravställning enligt TTEM blir i flera fall justerade och avkall görs på krav som inte 
kommer att gå att uppfylla av tekniska anledningar, som inte kommer att gå att verifiera, 
eller av ekonomiska skäl för att det blir alltför dyrt att genomföra.  

En bra utgångspunkt är att i kravställningen definiera hur utrustningen dels ska 
monteras, dels även användas. Hur utrustningen ska manövreras och konfigureras är 
krav som inte vägs in på ett tydligt sätt i kravställningen. Om sådana krav finns med så 
minskar åtgärderna som behöver göras vid integrering av radiosystemet.   

3.2.2 Gränssnitt till grundinstallationen 
Det finns många positiva röster om ett definierat gemensamt monterings- och 
anslutningsgränssnitt. Befintliga gränssnitt som är återkommande är antingen 19"-rack 
och Universal Radio Interface (URI), eller fästramen 42/48 och URI, lite beroende på 
vem som blir tillfrågad. URI är ett nytt inslag i FM och det är strömförsörjningen som 
blivit först att standardiseras av den. URI blev infört från och med Bv410 och Ptgb360 
som båda står för det nya ledningssystemet med ett fokus på Battle Managemant System 
(BMS). Farhågor med definierat anslutningsgränssnitt är att det kan begränsa urvalet av 
radiosystem som senare kan köpas in. Men möter andra röster som menar på att det är 
nödvändigt med likformighet i grundinstallationen för att kunna uppnå en flexibilitet i 
fält, samt att det även finns en fördelaktig ekonomisk aspekt.  

Viktigaste från användarens aspekt är att användargränssnitten är användarvänliga och 
att radiosystemet är lättåtkomligt. Däremot är det från integrationssidan mer viktigt med 
radioinfästningen och anslutningsgränssnittet. Mycket pekar på att det kommer att 
komma viktiga anslutningsgränssnitt i framtiden med dataradio där TP-kabel och fiber 
kommer att få en större roll.  

Att följa standarder ses positivt men det finns även tankar om att det ibland kan vara 
fördelaktigt för utvecklingen av nya anslutningsgränssnitt och kontaktdon när företagen 
får möjlighet att ta fram egna lösningar. Vid tillfällen när företagen får möjlighet att 
utveckla egna anslutningsgränssnitt har det stor betydelse att det görs med mycket 
kompetens inom området och att det sker i nära kontakt med projektet i sin helhet. Om 
det finns kända viktiga gränsytor är det viktigast med exakt specificerade kontakter för 
att undvika komplikationer.  

Gällande bredden på 19"-rack så finns där delade meningar. Tankar om att den är för 
stor och skrymmande nämns, samtidigt som 17"-rack skulle vara alltför kompakt och 
leda till att det blir svårt att komma åt att underhålla system som sitter monterade i dem. 
Fördelarna med att använda rack av storlek 17" och 19" är att det är en någorlunda 
internationellt användbar standard, där de flesta komponenter för sambandssystem 
passar eller går att anpassa.  

3.2.3 Fästram 42/48 
Fästram 42/48 har funnits i försvarsmakten under lång tid och har genomgått mindre 
modifieringar och går numera inofficiellt under benämningen svensk NATO-standard. 
Det finns åsikter om att fästramen börjar bli gammal och att den kanske ska gå över från 
grundinstallation till funktionsmateriel. Det som talar emot detta är att det ska gå snabbt 
att installera och växla radiosystem i fästramen, vilket det inte kommer göra om 
fästramen ska skruvas på plats vid funktionsinstallation istället för den snabba 
monteringen som finns nu. Säkert är att en uppdatering av fästram måste göras med 
eftertanke då det kommer leda till omfattande påverkan på hela systemet.  
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Den befintliga fästramen har några brister som kommit fram under intervjuerna. Bland 
annat så upplevs det som att den bygger för mycket i höjden och att den är konstruerad 
för radioapparater som väger 35-40 kg, vilket ska jämföras med dagens radioapparater 
som väger 10-20 kg. Den äldre viktanpassningen leder till att vibrationsdämpningen inte 
fungera som tänkt, vilket i sin tur leder till att vibrationer enklare kan fortplantera sig in 
i radion och skada materielen. Fästram 42/48 har inte heller de moderna 
anslutningsgrässnitten inbyggt som används idag, utan istället tillkommer flera 
anslutningsgränssnitt från framdraget kablage.  

Intervjupersonerna är överens om att en ny fästram med fördel ska kunna vara 
monteringsgränsyta mot flera olika system och dessutom vara modulärt med 
anpassningar för olika behov som strömförsörjning och anslutningar. Med en gemensam 
fästram kan sambandsutrustningen ta mindre plats i anspråk då olika radiosystem går att 
montera i samma fästram. En större flexibilitet av radiosystem uppnås när fästramen 
inte är unik mot ett radiosystem.  

3.2.4 Påverkan av regelverket kring upphandlingar 
En frågeställning är hur LOU och LUFS påverkar upphandlingarnas utformning. 
Intervjustudien gav svaren att det inte är lagarna som huvudsakligen är den begränsande 
faktorn i hur kravs skrivs och den negativa påverkan av det. Istället riktas åsikter mot att 
det är av oerfarenhet och okunskap som kan leda till att det blir problematik kring 
kravskrivningen. Det är dock förekommande att krav i stil med att det ska finnas fyra 
stycken fästram 42/48 monterade är alltför precist. TTEM bedöms från specifikation till 
specifikation om den går emot LOU och LUFS, samt att olika utfall för liknande krav 
kan förekomma. 

Vid kravspecifikationen till det nya radiosystemet RadioNy fanns det önskemål om att 
kravställningen skulle skrivas så att radion skulle passa i den gamla fästramen 42/48. 
TTEM för RadioNy skrevs inte med det kravet då FMV Radio som upphandlar ny 
radiomateriel upplevde att det då skulle bli en alltför riktad och smal upphandling. Det 
fanns troligtvis andra anledningar och värderingar, såsom att fästram 42/48 är ett 
föråldrat monteringsgränssnitt. Det hade blivit en smalare upphandling om denna hade 
skrivits med kravet att passa mot fästram 42/48 och troligtvis hade färre företag kunnat 
lämna anbud. Detta hade i så fall kunnat tolkas som en riktad upphandling, vilket går 
emot LOU och LUFS. Under intervjuerna så framkom det också att när det gäller 
försvarsmateriel så är Sverige mer nitiska med att eftersträva de offentliga 
upphandlingslagarna än andra nationer. Många länder har istället tillägg som "för 
nationens säkerhet" och köper den utrustningen som passar bäst in i systemet.  

Lagarna fyller ändå sin funktion för att skydda mot eventuella muthärvor, samt för att 
köpa bra och kostnadseffektiva lösningar, vilket är grunden för öppen handel. Dock så 
skapar det ett trögt system när dessa lagar efterföljs alltför noggrant.  
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4 Analys 
Analysen av resultaten sker utifrån både valideringen och intervjumaterialet. Från 
valideringen utvärderas kraven utifrån den dokumentation som finns inom FM så som 
Metod för kravställning av FM ledningssystem (Fransson, J. Dec 2012). och 
Metodhandbok för framtagning av TTEM (Fransson, J. Sep 2008). Intervjumaterialet 
analyseras från teorier av Baxter och Hallgren. Olika argument från intervjun ställs även 
mot varandra med bakomliggande aspekter för att se på avvikelser.  

4.1 Analys av fordonsvalideringen 
4.1.1 Struktur på TTEM 

I TTEM för Bv410 följs en tydlig numrering vilket skapar möjlighet för att enklare följa 
upp kraven i dokumentet. Detta kan jämföras med Tgb16 där det bara finns 
områdesrubrik och att kraven kommer i punktform. Att kunna spåra kravet bakåt i 
dokumentationen ger bättre bild över vad kravet syftar till (Fransson, 2008). 

TTEM för båda fordonen följer den disponering som Hmål har som styrningar, förutom 
att Tgb16 har en extra rubrik "Krav på livslängd" som inte ingår i 
styrningsdisponeringen från Hmål. Att frångå en strukturerad arbetsmetod skapar ofta 
mer förvirring än mer tydlighet speciellt när det gäller att utveckla komplexa system 
(Fransson, 2008). Kravet kunde istället ingått i den tidigare rubriken Tekniska krav och 
varit en underrubrik till denna, på samma sätt som Bv410 har löst det i sitt TTEM.  

4.1.2 Kvaliteten på kraven i TTEM 
För att ett krav i en kravspecifikation ska vara logiskt och strukturerat skrivet ska det 
följa några inriktningar så som att de ska vara entydiga, atomiska, precisa, 
genomförbara, verifierbara, designlösa (Fransson, 2008). För de kraven som gäller 
sambandssystem i de båda TTEM så var samtliga entydiga, atomiska, precisa, 
designlösa för båda fordonen. När det gäller genomförbara och verifierbara så finns där 
krav som går att diskutera. Ett av kraven från TTEM för Bv410 (bilaga 3) krav 2.3.5.4 
som hänger ihop med kravet 3.3.4 lyder "Bv Ny skall medge att vagnchef kan leda och 
manövrera fordonets lednings- och kommunikationsutrustning även under färd.". Kravet 
är svårt att uppfylla då det är platsbrist att montera all radioutrustningen inom räckhåll 
för vagnchefen (höger fram). En del av systemen möjliggör fjärrstyrning och skulle då 
vara möjliga att montera inom räckhåll. Det finns dock system som inte har den 
funktionen. Då skulle vagnchefen behöva vända sig om i sitt säte och sträcka sig bakåt 
för att komma åt. Detta krav kom även upp vid en intervju att det inte var helt 
genomförbart eller möjligt att validera. Det skulle förbättrats om styrenheter till 
radiostationer var framdragen till platsen för vagnschef. Från insamlat material framgår 
att det finns möjlighet att styra majoriteten av radiosystemen från datorn vid vagnchefen 
eller datorn vänster bak, alternativt från förarens dator då alla har varsin dator, men att 
den lösningen inte är godkänd på grund av säkerhetsaspekter i systemet. Det ger en tvist 
till kravet att det är ett bra formulerat krav som på grund av säkerhetstekniska skäl inte 
går att uppfylla. Sammanlagt så är kraven skriva på ett korrekt sätt och har troligtvis 
gått igenom den "inspektionen" som beskrivs (Fransson, 2008). 

En skillnad mellan kravdokumenten är i TTEM för Bv410 finns där tydligare ”bör”-
prioritering än i TTEM för Tgb16. Ett ”bör”-krav är inte ett måste-krav men ett krav 
som är önskvärt och har betydelse för vilket anbud som vinner. Ett ”bör”-krav som är 
uppfyllt kan då värderas till en summa, och på det sättet påverka vilket anbud som 
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vinner genom att dra av den summan från det anbudet som har ”bör”-kravet. Vid ”bör”-
krav blir det inte lika enkelt en riktad upphandling om det är krav som skulle sortera 
bort konkurrenter som kan ge anbud. Det skapar även en flexibilitet för leverantören om 
den ser att det skulle bli en extremt dyr lösning eller en ansträngd lösning.  

4.1.3 IBOK 
Varje IBOK beskriver tydligt och ingående de delar som är omfattade av 
funktionsinstallationen. Det går att spåra kraven från TTEM till IBOK i nästan alla 
hänseende. Krav som är beskrivna utifrån ett driftsatt scenario är av förklarliga skäl 
svåra att validera.  

4.1.4 Gränssnitt grundinstallation sambandssystem 
Det som TTEM huvudsakligen kravställer är att det ska finnas ett anslutningsgränssnitt 
och ett monteringsgränssnitt tillgängligt för att passa mot senare tillförd 
funktionsmateriel som består av de olika radiostationerna med tillbehör. Ett av kraven 
för Bv410 var att den skulle vara anpassad mot BMS som vid tillfället när TTEM skrevs 
inte var införskaffad till FM. Vid intervju uppkom det att det var en problematik som 
krävde mycket arbete för mobila ledningsplatser att lösa innan en komplett lösning var 
möjlig. Ett krav som anspelar på material som kommer att anskaffas efter fastslåendet 
av TTEM ställer höga krav på att det finns tydlig dokumentation runt projektet och att 
det är enkelt att uppdatera det. Det finns ett program (OReT) som ska underlätta detta 
arbete, men från intervjuer har det framgått att programmet är så avancerat att det 
behöver vara en från utvecklingsföretaget av programmet närvarande för att hantera 
skapandet och ändrandet av kravmassan. Detta kan skapa grunder till att kravställningen 
inte ändras och i förlängningen inte blir det grunddokument för processen som tanken är 
(Fransson, 2008). 

URI är en ny standard som har legat till grund till strömförsörjningsgränssnittet för både 
Bv410 och Ptgb360. Från intervjuer framgick det att det fanns både positiva och lite 
skeptiska röster om detta. Det är positivet med en gemensam standard som är skapad för 
militär utrustning, men samtidigt upplevdes det som något som var lite förhastat.  

Det skiljer på rackstorlek mellan de två validerade fordonen från 17" till 19". 19" är en 
mer vanligt förekommande storlek i FM:s fordon men tar också mer plats. 
Radiostationerna får även plats i 17"-rack, men detta ger många sämre egenskaper vid 
installation, service och underhåll enligt intervjupersoner. Samtidigt som det är vanligt 
förekommande och även stod som ett krav i Bv410 att sambandssystemet skulle 
placeras så utrymmet påverkas i minimal omfattning vad gäller volym och omfattning.  

4.1.5 Sammanfattning 
Bv410 är av mest intresse för analysering mot RadioNy då den har anpassningar mot 
GTRS-radio. TTEM för Bv410 är det TTEM som håller högst kvalitet gällande 
utförlighet och tydlighet. Det kravet som gick att tvivla på för Bv410 har visat sig vara 
möjligt att lösa om det säkerhetstekniska kravet löser sig. Något som blev komplicerat 
med Bv410 var integreringen av BMS tillsammans med GTRS-radion när systemet inte 
var införskaffat till FM, utan skulle upphandlas under projektets gång.    
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4.2 Analys av intervjuer 
4.2.1 Kravställning 

Vid intervjuerna indikerade respondenterna att det många gånger var dålig 
kommunikation mellan olika enheter. Detta ledde till att olika enheter blev inkopplade 
sent i projekten vilket minskade möjligheterna att påverka. Att tidigt få en gemensam 
bild och gemensamma mål i projektet skapar grunder för att alla ska arbeta mot samma 
mål, då det är vanligt förekommande att det råder olika uppfattningar om vad projektet 
syftar till enligt Fransson (2012). 

Projekten var ofta tidspressade och det upplevdes som vanligt förekommande med 
begränsad tid och ekonomi i projekten och gav därför inte alltid önskat resultat enligt 
respondenterna. Detta förfarande går att likna med "The Iron Triangle", Figur 4.1, 
(Hallin, 2012) vilken har stora likheter med "Triple Constraint". Den beskriver hur det 
råder ett förhållande och ett beroende mellan tid, kostnader och kvalité. Om det är 
bristande med ekonomiska resurser så tar det längre tid för att uppnå samma kvalitet. 
Om det är ont om både ekonomiska resurser och tidresurser, så kommer kvaliteten av 
projektet att bli drabbat. Om det ska gå snabbt och hålla hög kvalitet så kommer detta 
att ske på bekostnad av ökande kostnader. 

Att skriva krav mot scenarion var synpunkter som framkom av intervjumaterialet. Det 
finns möjligtvis scenarion bakom en del av kraven i TTEM för fordonen djupare ner i 
dokumenthierarkin i OReT. Något som inte tas upp i kraven som kunde framgått från ett 
scenario är hur olika funktioner ska samspela i fordonet. Att föraren sitter på förarplats 
och vagnchefen höger fram är underförstått inom FM. Men vem som är ansvarig för 
signaleringen och var den funktionen ska sitta är otydligt. För Tgb16 finns där inget 
som beskriver hur den ska manövreras, enbart att funktionerna ska finns där. För Bv410 
beskrivs det att det är vagnchefen som ska kunna leda och manövrera fordonets 
lednings- och kommunikationsutrustning. Från författarens egna erfarenheter finns 
vetskap att det är vanligt förekommande med signalister inom försvarsmakten. Utifrån 
ett scenario med en signalist, så skulle det kunna se ut som att signalisten sitter vänster 
bak och att manövreringen skulle utgått därifrån, något som inte är specificerat i någon 
av specifikationerna.     

  

Figur 4.1 - The Irion Triangle (Hallin, 2012) 
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4.2.2 Gränssnitt 
Likformighet och flexibilitet är två områden som är eftersträvansvärt inom 
försvarsmakten. Samtidigt så önskas också fler krav än vad som är fysiskt möjligt av 
många kravspecifikationer och av sambandsinstallationen. Att utgå från ett 19"-rack 
som ses som en flexibel och likformig utgångspunkt, kan vara att önska alltför mycket. 
Istället skulle ett 17"-rack i de fordon där plats är en bristvara kunna vara ett bra 
komplement. Att installera i rack och med något styrda platser för enskilda 
radioapparater är ett effektivt sätt att möjliggöra rätt gränssnitt till rätt utrustning till ett 
ekonomiskt fördelaktigt pris.  

Det nyare ledningssystemet som är på väg in i försvarsmakten i och med införande av 
RadioNy samt BMS kommer att skapa goda förutsättningar för att kunna skapa ett nytt 
grundgränssnitt för sambandssystem inom försvarsmakten. I dagsläget går det inte att 
med säkerhet bestämma vad som ska vara gränssnitten då det fortfarande finns materiel 
på väg in och det som har tillkommit har ännu inte provats ordentligt i verksamheten.   

4.2.3 Fästram 
Utifrån mobila ledningsplatsers perspektiv så är det fästramen och antennanslutningarna 
som är det monteringsgränssnittet som FMV vill leverera till FM. Ett entydigt 
monteringsgränssnitt som passar samtliga befintliga radiosystem inom FM. Dock 
framgår det av intervjumaterialet att fästramen kunde uppdaterats mer för att uppfylla 
befintliga och kommande krav på anslutningsgränssnitt och vibrationsdämpning. Till 
exempel skulle en möjlighet vara att uppdatera vibrationsdämpningen så att den är 
anpassad för lägre vikter. Den finns idag olika versioner av fästram 42/48 där 
skillnaderna kan vara vilka tilläggsapparater som går att installera. Det går däremot att 
montera samtliga radiosystem anpassade för fästram 42/48 oavsett version på fästramen.  

Ett TTEM finns för införskaffning av en ny fästram och går att läsa som bilaga 4. I det 
TTEM står det beskrivet att "Fästram bör kunna användas för montering av samtliga 
radiostationer vilka kan monteras i fästram 42”. I samma TTEM står det även att 
"GTRS-radiohårdvara skall kunna monteras i fästram av en person inom 3 minuter", 
samt att "fästramen ska kunna monteras i fordon av fordonets ordinarie personal inom 
20 minuter". Under intervju framkom det att det sågs som ett riskmoment att inte 
kvalificerad personal skulle genomföra installationen, då det finns säkerhetsrisker för 
personal och materiel om fästramen inte monteras på rätt sätt. TTEM för en ny fästram 
är skrivet 2009 och status för den framtagningen är inte vidare undersökt. 

Mycket av anledningarna till att det är en diskussion om ny fästram utgår ifrån det nya 
radiosystem som är aktuellt, vilket grundar sig i projektet om Gemensamt Taktiskt 
Radiosystem (GTRS). GTRS är en mjukvarubaserad radio där tankar finns att olika 
komponenter och funktionsmateriel ska kunna bytas och växlas för olika funktioner. 
Det är där RadioNy kommer in och ska vara den radio då tidigare projekt har lagts ner.  
Avtal tecknades för införskaffande av RadioNy 2016-04-12 och det finns inga 
uppstartade projekt i skrivande stund på hur den ska integreras till verksamheten vilket 
är grunden till detta examensarbete.  

4.2.4 LOU och LUFS 
Lagarna för offentlig upphandling tillför en större komplexitet till kravställningen men 
är inte det största hindret. Det är också en problematik att det tolkas på olika sätt av 
olika personer vilket ger olika förutsättningar för liknande projekt. Absolut skulle en 
stor fördel som kommit fram från insamlat material vara att det fick ske upphandlingar 
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utan att gå genom lagarna. Lagarna kommer från EU-nivå och är sedan tolkade i 
Sverige. Från intervjuer så fanns det åsikter om att Sverige övertolkat lagarna gällande 
offentlig upphandling i jämförelse med andra länder. Troligtvis finns det regleringar i 
andra länder också i hur upphandlingar inom försvarssektorn ska gå till, Sverige har 
möjligtvis tolkat dem mer omfattande och har ett eget regelverk gällande försvars- och 
säkerhetsområdet som FMV behöver förhålla sig till båda. Det framgick även från 
intervjuer att länder inom EU har möjlighet att gör direkta upphandlingar för landets 
försvarsmateriel med industrier och företag för att få det bästa materiel för landets 
säkerhet. Det skulle vara möjligt att fördjupa sig mer inom området.  
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5 Besvarande av frågeställningar från FMV 
Som en fortsättning på analysen kommer vidare och utförligare svar på 
frågeställningarna från FMV i följande kapitel. Från FMV kom konceptförslag på hur 
en eventuell integration av sambandssystem till fordonen kan se ut. Koncepten är ställda 
mot varandra utifrån aspekter och egenskaper som FMV ser som relevanta vid ett 
eventuellt ställningstagande. 

I senare del av kapitlet analyseras frågorna från FMV rörande gemensamt gränssnitt. 
Utifrån insamlat material analyseras frågeställningar och argument ställs mot varandra.  

5.1 Fästram 
Det finns flera olika mekaniska gränssnittskoncept som är möjliga för att integrera 
RadioNy. Fyra möjliga gränssnittskoncept som utgår ifrån frågeställningarna från FMV 
presenteras nedan och utvärderas utifrån aktuella aspekter i en Pugh-matris, Tabell 5.1. 
Tre av gränssnittskoncepten kommer initialt från FMV, samt att ett fjärde koncept 
presenteras från skribenten. Det fjärde konceptet är en kombination och en kompromiss 
från konceptförslagen från FMV och är ett av resultaten av arbetet. Utvärderingen är 
gjord utifrån det material som samlats in och analyserats i arbetet.  

5.1.1 Koncept 1: Adapter för RadioNy 
Det första konceptförslaget från FMV var att införskaffa en adapter för att anpassa mot 
äldre fästram 42/48. Detta är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ då befintlig 
installationsmateriel såsom fästram 42/48 inte behöver bytas ut.  Då det idag enbart 
finns fästram 42/48 monterad i fordonen skulle en implementering endast behöva en ny 
fästramsadapter, vilket även borde kunna ske tidseffektivt. Adaptern skulle kunna 
innehålla alla anslutningsgränssnitten som är eftertraktade för BMS, det kommer dock 
behövas monteras mer kablage i fordonen för att tillgodose anslutningsgränssnittet från 
RadioNy till KOMNOD och övriga komponenter som RadioNy ska kommunicera med. 
Det är inte unikt för koncept 1 att det behövs mer kablage utan det kommer behövas för 
alla koncept. I vilken omfattning nytt kablage behöver installeras för RadioNy och 
vilken påverkan det har är inte tydligt. I senare koncept presenteras en annan lösning för 
problematiken gällande kablaget.    
Gällande flexibilitet så går det att se från olika perspektiv. Konceptet upprätthåller god 
flexibilitet då FM erhåller en enhetlig lösning i alla fordon vilket är fördelaktigt i 
verksamheten där oförutsedda händelser tvingar omorganisation av sambandssystem. 
Däremot kan den äldre fästramen skapa begränsningar på vilka tilläggsapparater som får 
plats i samma fästram för att komplettera RadioNy. Det skulle gå att lösa genom att 
använda andra radioapparaters fästramars utrymmen när systemen blir ersatta av 
RadioNy. Det ger inte lika stor positiv effekt för utrymmet när lika stor plats i racken 
kommer tas i anspråk som tidigare.   

5.1.2 Koncept 2: Ny fästram för RadioNy 
Konceptet utgår ifrån att det enbart blir en ny fästram för det nya radiosystemet och 
behålla resterande av fästram 42/48 i fordonen, vilket skulle ger bäst förutsättningar för 
det nya systemets behov. Det blir liknande pris som för koncept 1 då det inte behövs 
någon adapterram. Den mest positiva effekten är att det bör blir en större flexibilitet för 
det nya systemet om det går att förutse stora delar av kommande apparater som ska 
integreras med radiostationen.  
Utrymmet som behövs bör i det fallet vara mindre då det utnyttjar hålbilden i racken 
optimalt vilket är positivt. Helhetsflexibiliteten blir dock sämre då det inte är 
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anpassningsbart för alla händelser då andra radiosystem inte går att montera i fästramen 
för RadioNy. Inriktning är att den nya radion ska kunna ersätta majoriteten av systemen 
i framtiden då den innehåller teknik som har förhoppningar om att vara grunden för en 
ny generation av radiosystem. Tidsåtgång blir troligtvis liknande den för adapterram, 
möjligtvis mindre då det bara blir anslutningsgränssnitt.  

5.1.3 Koncept 3: Ny fästram RadioNy samt adaptrar för äldre system 
Detta tredje koncept är ett alternativ som skapar mycket arbete och nyanskaffning av 
materiel.  Konceptet är att först införskaffa en ny fästram för RadioNy och sen en 
anpassningsadaptrar för alla äldre radiosystem så att de äldre radiosystemen passar i den 
nya fästramen. Det finns ett stort antal fordon med äldre fästramar installerat i FM idag 
och det skulle betyda att alla ska bytas ut. Det skapar grunder till att det är det dyraste 
och mest tidskrävande alternativet. En effekt blir även att det skulle skapa mycket arbete 
kring fordonen då mycket kablage skulle behöva bytas ut vilket är tidskrävande. 
Däremot skulle det skapa stor möjlighet att ändra hela systemet och uppbyggnaden av 
sambandsutrustning i fordonen. Det har kontinuerligt under en lång kommit ny materiel 
som har byggts in i fordonen, vilket skapar ett modifierat system där det är svårt att se 
grunden. Vid en total uppdatering skulle all radiomateriel bytas ut på samma gång och 
få ett nytt modernt utformande. En uppdatering kräver noggrant förarbete för att inte 
leda till att saker behöver göras om flera gånger eller en lång implementeringsperiod, 
vilket skapar misstro och negativ inställning till projektet. Troligtvis går det att optimera 
det utrymmet som upptas av sambandssystemen så att volymen som sambandssystem 
upptar minskar. En risk finns att innan det nya systemet är helt implementerat kommer 
äldre sambandssystem fortfarande att användas. Den övergången kan ske på olika sätt 
beroende på hur lång den eventuelle övergångsperioden planeras till men adapterram för 
äldre system kommer behövas.  
En annan aspekt blir om RadioNy efter tester får den tilltron att bli ny radio i hela FM. 
Annars kan uppdaterings kostnader delvis vara bortkastade om senare sambandssystem 
behöver en annan fästram.  

5.1.4 Koncept 4: Uppdatera och modifiera fästram 42/48 mot RadioNy 
Beroende på hur infästningen för RadioNy ser ut finns det möjlighet till att uppdatera 
fästram 42/48 för att passa mot äldre radiosystem och samtidigt passa mot RadioNy. På 
det sättet uppnås en förbättring av fästramen där dagens krav och behov tillgodoses, 
istället för koncept 1 där bara en adapter köps in för anpassning av RadioNy mot 
fästram 42/48. Fästram 42/48 är en tillförlitligt och beprövad fästram som varit med en 
lång period i FM. En uppdatering av den skulle gett den ett lyft till dagens krav. 
Målbilden med konceptet är att RadioNy inte behöver en mellanadapter för att passa i 
en eventuell ny fästram. Kontakter och kablage som är till för RadioNy kan anslutas till 
fästramen i fallen där det finns en funktion med det, istället för till en adapter och sedan 
till RadioNy. Genomförbarheten på konceptet är tyvärr något svårt att avgöra då 
specifikationerna för RadioNy är under sekretess. Men om det är genomförbart skulle 
det även kunna vara möjligt att företaget som tillverkar RadioNy designar om skalet på 
RadioNy för att passa bättre mot en eventuell fästramsinfästning. Det blir till en 
kompromiss i så fall mellan FMV och leverantören. FMV upphandlar nya fästramar där 
utgångspunkt är att monteringsgränssnittet ska fungera som fästram 42/48 men även gå 
att montera RadioNy. Samtidigt som företaget som tillverkar RadioNy modifierar skalet 
på radion så radion passar mot en ny fästram och där anslutningsgränssnittet för 
RadioNy inte blir begränsat.  
Äldre monterade fästramar byts inte ut i ett första skede i detta koncept och en hög 
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flexibilitet går att uppnå över tiden. Det bör inte bli en ökad kostnad på grund av 
integrationen och tidsåtgången bör också bli samma. Det har bra möjlighet att uppnå 
god flexibilitet för hela systemet när fästramen även kan anpassas med tanke på 
eventuella tillhörande komponenter till RadioNy i monterings utrymme och 
anslutningsgränssnitt.  

5.1.5 Val av gränssnittskoncept för nya fästramen 
För att få en överblick av koncepten och analysera kring dem utformades en Pugh-
analys. Av de fyra olika koncept som utvärderas går det utifrån tabell 5.1 att se hur 
koncepten skiljer sig åt.  Tabellen bidrar också med att utse mest fördelaktiga koncept 
utifrån tabellens kriterier och viktningar.   

Tabell 5.1 - Pugh – analys av gränssnittskoncept 

 Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 
Kostnad av 
integration 

2 + + - + 

Tidsåtgång för 
integration 

1 + + - + 

Flexibilitet för hela 
systemet 

2 + - + + 

Optimering av 
systemflexibilitet  

2 - + + 0 

Utrymmespåverkan 1 0 + + 0 
Summa 8 3 4 2 5 
 

I Pugh-analysen tillförs viktning till olika egenskaper. Viktning ger en tyngd av 
utvärderingskraven då kraven har olika tyngd i utvärderingen. Ett ”+” ger pluspoäng 
med det värdet som står vid viktningen och ett ”-” ger minuspoäng, ”0” ger noll poäng. 
Värdena summeras sedan neråt till summan längst ner. Summan i matrisen kan således 
få värden från +8 till -8. 

Kriterienara kommer ifrån FMV och viktningen är tillförd för att få en nyanserad bild av 
kriterierna. Viktningen går att balansera på annat sätt och sätta till högre värden än bara 
1 och 2. Viktningen är en tolkning av hur FMV mobila ledningsplatser ser på vilka 
kriterier och vilka som är viktigast. Här är kostnad, flexibilitet för hela systemet och 
optimering av systemflexibilitet satt till viktning 2, medan tidsåtgång för integration och 
utrymmespåverkan sattes till viktning 1. Detta val av viktning är gjort utifrån tolkning 
av intervjuerna gjorda med mobila ledningsplatser. Kostnaden för integrationen är inte 
obegränsad i projektet utan snarare begränsad varför den viktas högre. Det är ett mål att 
upprätthålla en enkelhet i systemet och en likformighet i ett större perspektiv för att inte 
låsa konfigurationer till enskilda fordons individer och därför flexibilitet för hela 
systemet får viktning 2. Samtidigt som det är av värde att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för den nya radiosystemets integration vilket är optimering av 
systemflexibilitet. Utrymmespåverkan har betydelse och från andra perspektiv skulle den 
möjligtvis fått högre viktning, likaså tidsåtgången för integrationen då en uppdatering 
av sambandssystem är i behov om nu ett nytt sambandssystem anskaffas.  
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Från tabell 5.1 går det göra intressanta analyser. Bland annat att tre av alternativen går 
att genomföra till ett lägre pris och ett blir till en betydligt högre prislapp när alla 
fästramar med tillhörande kablage ska bytas ut. 
Tidsåtgången för hur lång tid integrationen tar uppskattas vara lika för koncept 1, 2 
och 4. Däremot är det troligt att koncept 3 tar längre tid då det inkluderar att alla äldre 
fästramar med tillhörande kablage ska uppdateras.  
Jämförelsen utifrån hur flexibiliteten av hela systemet kommer vara tillgodosett är ett 
mått på hur homogent det är mellan olika fordon. Då det idag endast finns fästram 42/48 
är det enhetligt då alla radiosystem passar i samtliga radioplatser i fordonen. Ur det 
perspektivet är det koncept 2 som skapar mest begränsning då den införskaffar en egen 
fästram unik för RadioNy där äldre radiosystem ej skulle gå att montera. 
För att inte begränsa RadioNy med komplicerade anslutningar genom adaptrar är en ny 
fästram att föredra för bäst anslutning. Då är det koncept 2 samt 3 som tillgodoser detta. 
Koncept 4 är neutralt då det inte finns ett konkret förslag för hur det 
monteringsgränssnittet skulle se ut och vilka egenskaper detta innebär.  
Det råder alltid platsbrist i fordonen och om det hade varit möjligt att det tog mindre 
utrymme i anspråk så är det positivt. Även här är det alternativ 2 och 3 som sannolikt 
bäst kan bidra med den egenskapen att minska totala volymen av sambandssystemen. 
Överlag är upptagningen av volym en svår bedömning när flera osäkerhetsfaktorer 
förekommer, till exempel hur mycket plats RadioNy med tillbehör beräknas ta. 
Koncept 4 blir här en potentiell lösning som kan ta mindre plats när en ny fästram 
utvecklas och komponenterna kan anpassas för att monteras i anslutning till den.  

Utfallet av denna analys tyder på att det fjärde gränssnittskonceptet är fördelaktigast. 
Detta koncept är en kombination av koncepten och går i enlighet med det TTEM som 
finns skrivet för inskaffande av en ny fästram.  

Konceptet är att införskaffa en ny fästram vilken är bättre anpassad för de 
förutsättningar som GTRS-radion har behov av och som samtidigt passar till äldre 
radiosystem inom FM. Möjligheterna att genomföra konceptet är inte helt definierbart 
eftersom all information om gränssnitten för RadioNy ännu inte är allmänt kända. Vid 
ett eventuellt samarbete med företaget som utvecklar och leverera RadioNy och en vid 
behov ändrad monteringsgränsyta från leverantören kan konceptet bli enklare att 
genomföra. En uppdatering är positivt för fästram 42/48 och potential finns för 
fördelaktig integrering av sambandssystemet. Övervägande faktorer är flexibilitet för 
hela systemet, samtidigt som goda förutsättningar för RadioNy uppnås.  

5.2 Gemensamt gränssnitt 
Ett gemensamt gränssnitt för montering och anslutning är komplicerat och invecklat att 
definiera. Det upplevs även att det uppdateras med jämna mellanrum och en ny 
generation av sambandssystem är på ingång. Ett analogt system har varit grunden under 
lång tid men ett digitalt system är på väg in vilket kommer skapa andra förutsättningar 
för vilka gränssnitt som är viktiga.  

5.2.1 Vilka är de viktigaste gränssnitten? 
Det går att se prioriteten på gränssnitt från olika synvinklar så som användare, 
utvecklare och integration. Användarna ser det som att det ska vara enkelt att använda 
och uppta lite plats. Utvecklarna kan istället ha ett perspektiv om optimala 
förutsättningar för radion där radiosystemet får uppta mycket plats och får alla de 
förutsättningar som ger bäst sambandssystem. Integrationsenheten på FMV försöker 
tillgodose båda delarna och samtidigt försöka förutse vad som kan komma att bli 
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aktuellt i framtiden. Allt för att skapa så dynamiska och flexibla system som möjligt.  
BMS som kommer att införas i FM mer och mer framåt kommer också sätta avtryck på 
vilka gränssnitt som blir viktiga för sambandssystemet.  

5.2.2 Typ av kontakter som vanligast användas för grunddriftsättning? 
Att följa standarder ses mer och mer som hållbart då det blir beprövad teknik och följer 
internationell standard. En standard som FMV har använt på senare tid är URI vilken 
enligt insamlat material från intervjuerna på konceptanläggningen i Enköping är en 
militär radiostandard som fungerar i FM:s fordon. Det finns i olika versioner vilken 
tyder på att den även kan innehålla gränssnittsstandarder för andra delar än 
strömförsörjning. Andra gränssnitt skulle i så fall kunna vara för antennkontakter och 
kablage.  

5.2.3 Typ av funktionskablage som ofta används? 
Standardfunktionskablage är något som var mer återkommande på äldre system som för 
Ra180 och andra radiosystem i den generationen. På senare tid finns en mängd olika 
funktionskablage. Att det blir mer digitalt och att kablaget kommer behöva överföra en 
större mängd data är en trolig inriktning. Men idag är det fortfarande mycket unikt 
kablage från sambandssystem till sambandssystem.   

5.2.4 Vilken plats tar radiosystem i anspråk? 
Det utrymme som radiosystemen tar upp i fordonen är minst en fästram 42/48. Om det 
är flera radiosystem blir det ofta ett 19"-rack för att samla ihop utrustningen och ha allt 
på samma ställe. Det är till fästram 42/48 som befintliga radiosystem är anpassade mot 
och har fått tillverkade fästramsadaptrar tillverkade för. För BMS kommer det att bli fler 
konfigurationsenheter som behöver installeras. Idag finns det redan KOMNOD och 
servrar som inte alltid är installerade i fästram. Men det kan även komma att bli fler 
enheter. Dock så finns förhoppningar att RadioNy är så revolutionerande att många av 
de äldre systemen helt kommer att bytas ut och ersättas av tilläggskomponenter till 
huvudradion.  
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6 Diskussion  
Syftet med arbetet var att studera vilka förutsättningar och möjligheter det fanns för 
integration av det kommande radiosystemet som går under projektnamnet RadioNy. 
Arbetet berör ett komplext område och i det området endast en liten del av ett helt 
system av processer och händelsekedjor, vilket kan skapat en felaktig bild för skribenten 
och att delar av resultatet av den anledningen blir mindre objektivt. Författaren har varit 
insatt i stora delar av hur FM och FMV är uppbyggt och problematiken med 
sambandssystem innan projektet började vilket har gjort att arbetet varit enklare att 
genomföra. 

Metoden som skribenten använt har fungerat enligt tänkt upplägg från arbetsmetod. Det 
disponerades tillräcklig tid på respektive del för att komma fram till svar för syftet av 
arbetet. Insamling av data mötte dock några problem när anställda av FMV och personal 
på konceptanläggningen var belastade med mycket arbete och hade inte mycket tid att 
avvara för att bidra till arbetet. Arbetet utfördes utifrån FMV-Mobila ledningsplatser 
perspektiv och enheter på FMV som mobila ledningsplatser arbetar med blev inte 
inkluderade i materialet. Resultatet skulle troligtvis blivit annorlunda om en större 
grupp blev inkluderade i intervjuerna. Samtidigt som det var FMV-Mobila 
ledningsplatser som var utgångspunkt i arbetet och det är ur deras perspektiv som 
arbetet är genomfört.  

6.1 Problematik vid anskaffning av ny materiel 
Från intervjuer har några faktorer uppkommit som tyder på vilken typ av problematik 
som kan uppstå vid integration av sambandssystem. Delvis att projekt startar upp utan 
alla berörda parter medverkande, vilket som metod för kravställning Fransson (2012) 
syftar på är nyckelfaktor för framgång. Andra faktorer var att det ofta arbetas under 
tidspress i kombination med en begränsad budget. Kravställningen i TTEM blir ofta 
redigerad under projektets gång och förekommer i former som Preliminärt TTEM 
(PTTEM) samt Reviderat TTEM (RTTEM). Från intervjuerna framkom det att många 
versioner ofta förekom och det fanns funderingar om TTEM någonsin blir helt 
fastslagna. TTEM ska ligga till grund för det som ska valideras i slutet och har av denna 
anledning en stor betydelse av vara tydlig och korrekt. Att det förekommer många 
ändringar går att tolka till att alla delar och berörda personer till projektet inte är med 
vid starten av anskaffningsprocessen utan kommer som kontinuerliga inslag eftersom i 
projektet.   

Figur 6.1 – Återbetalningseffekten av en investering i olika steg i produktutvecklingen 
(Baxter, 1995) 
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Det kan bero delvis på tidsbrist eller ekonomisk resursbrist, men startprocessen är den 
delen av projektet som det är mest ekonomiskt att lägga mycket tid och ekonomiska 
resurser på. Enligt (Baxter, 1995) som huvudsakligen utgår från produktutveckling mot 
konsumenter, men fortfarande går att jämföra med produktveckling inom FM, så skulle 
en enhetsinvestering på 1 enhetsresurs vid konceptgenerering ge 5 enhetsresurser nytta 
tillbaka, se figur 6.1. I relation till detta så skulle 1 enhetsresurs för förändring efter det 
att produkten är i produktion ge 0,25 enhetsresurser nytta tillbaka och såldes kosta mer 
än vad det gav i effekt. Det Baxter syftar på är att när en sen förändring sker i ett projekt 
bidrar det till större kostnader i jämförelse med nyttan av förändringen och det finns 
därför stor potential till att reducera kostnaderna om det läggs mer resurser i form av tid 
och ekonomi tidigt i projektet. 
Det går att tolka att liknande schematiska figur 6.1 går att applicera när det gäller 
integration av system. Ett sent förfarande av integration har stor potential att kosta mer 
än en tidig integration, varför det är viktigt att mobila ledningsplatser är med vid starten 
av anskaffningsprocessen. 
Valideringen av fordon gav huvudsakligen en bättre bild av hur kravskrivande går till 
från krav till IBOK till leveransklart fordon. Kraven som var skrivna i TTEM var bra 
skrivna i sin helhet, även om där förekom krav som kunde tolkas på olika sätt, men blev 
efter analysen klart att det klarade kraven för den interna inspektion som 
rekommenderas i Metodhandbok för framtagning av TTEM. 

6.2 Fästram 
Det fästramskoncept som valdes som det med bäst förutsättningar för integration av 
RadioNy till FM var Koncept 4: Uppdatera och modifiera fästram 42/48 mot RadioNy 
(Kapitel 5.1.4). Konceptet bygger på att leverantören av RadioNy är intresserade av att 
samarbeta om ett eventuellt gemensamt skal, eller mer att modifiera från båda hållen för 
att få en anpassad integration. Det konceptet är en kompromiss från flera håll, men då 
det från flera håll under intervjuerna framgick att gränssnittet från fästram 42/48 var 
värt att behålla blev det resultatet. Fästram 42/48 har flera fördelar så som att det skapar 
en flexibilitet när alla radiosystem passar i samma fästram, den är beprövad och finns 
redan installerad i samtliga fordon.  

6.3 Anslutningsgränssnitt 
Tidigt i arbetet var utgångspunkt att individuella anslutningsgränssnitt gick att utvärdera 
för att kunna utvärdera enskilda kontakter och i slutändan kunna presentera ett fåtal 
kontakter eller anslutningsgränssnitt. Men när arbetet fortskred uppdagades det att det 
skulle bli alltför omfattande, då det finns ett alltför stort antal kontakter med olika 
funktioner och syften. Istället blev det intervjuer om anslutningsgränssnitt som blev 
materialet för analys av gränssnitt. Resultatet av intervjuerna pekade på att 
anslutningsgränssnitt har kravskrivits enligt standarder. Standarder förenklar för både 
FMV och för leverantören när kända egenskaper är beprövade och testade. Alternativet 
skulle varit att behöva definiera varje kontakt för vad den ska klara av, vilket kan sätta 
leverantören i en situation där den skapar en ny lösning för att uppfylla kravet. Det 
alternativet kan vara fördelaktigt om det finns ett specialgränssnitt som inte finns i 
standarder.  
Arbetet leder således inte fram till en gemensam standard för anslutningsgrässnitt, utan 
istället rekommendationer i framtida kravställningar. En rekommendation är till 
exempel att skriva krav så att kontakter i en grundinstallation följer en standard så långt 
som det går där inte annat anges.  
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6.4 Offentlig upphandling 
Lagarna för offentlig upphandling har skapats i gott syfte för att undvika att t.ex. mutor 
avgör vilket anbud som ska vinna. Men dessa lagar leder också till ett krångligare 
tillvägagångsätt vid inköpsförfarande. Det är fortfarande relativt nytt för FMV med 
LOU och LUFS vilket kan vara orsak att det skapar oreda vid kravskrivning. Det finns 
utbildningar om LOU och LUFS för att skapa en grund att lära sig ifrån. Det är däremot 
inte säkert att den informationen finns för dem som arbetar med kravskrivning, eller att 
det rekommenderas att lära sig mer om upphandlingslagarna när kravställningen ska 
skrivas.  

För att inte begränsa upphandlingen utifrån kravskrivningen skulle en möjlighet vara att 
fler krav skrivs med ”bör”-formulering. ”Bör”-formuleringen blir då istället för en 
begräsning för företagen som lämnar anbud inte en begränsning utan en möjlighet. 
Företagen kan presentera förslag på vad ”bör”-prioriteringarna skulle kosta vid 
anskaffning och fortfarande vara med i upphandlingen. Anbudsvinnaren behöver då inte 
vara den som offererade lägst pris, utan istället lägst pris med tanke på vilka ”bör”-krav 
som var inkluderade.  
Att skriva ”eller motsvarande” på ett krav blir också ett mer öppet krav där leverantören 
inte blir direkt begränsad utan kan tänka kreativt runt det aktuella kravet. Det blir också 
en möjlighet för nya lösningar där kravet blir tillgodosett på ett bättre sätt än såsom 
kravet var skrivet från början.  
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7 Slutsats  
Mycket tyder på att det behövs läggas mer fokus tidigt i anskaffningsprocessen för att 
uppnå önskade resultat. Det kan bestå av tydligare och mer omfattande projektledning 
där ett bredare spektra av kompetenser är inräknade. Även att de personerna som är 
delaktiga i projektet innehar rätt kompetenser och har gått de utbildningar gällande 
skrivande av TTEM och kravskrivande utifrån ett LOU- och LUFS-perspektiv. 

En slutsats av gemensamt anslutningsgrässnitt är svårt när enskilda 
anslutningsgränssnitt inte har utvärderats eller ställts mot varandra. Rekommendationen 
är att arbeta med standarder där det är möjligt och i övrigt skriva krav mot 
anslutningsgränssnittet till den nivån som behövs för att säkerställa funktionen för 
gränssnittet. 

Resultat sammanfattar vilka inriktningar på områdena LOU och LUFS och vid 
skrivande av TTEM som är viktiga att tänka på för att integration av sambandssystem i 
fordon ska underlättas. Ett resultat är att det är viktigt att alla som kommer ingå i 
projektet är med från början och att en väl utförd uppstart kan reducera kostnader senare 
i projektet. Att använda prioriteringar och "bör"-krav i en större utsträckning när krav av 
stor betydelse skrivs samtidigt som det går att skriva "eller motsvarande" när krav av 
mindre betydelse skrivs är ett sätt att arbeta kring LOU och LUFS.  

Att en ny fästram för integration av nytt sambandssystem med fördel är framtagen för 
monteringsgränssnittet ska passa mot äldre radiostationer. Undersöka möjligheten att 
monteringsgränssnittet går att utforma så att RadioNy och befintliga radiosystem passar 
i samma, möjligtvis genom att leverantören av RadioNy utvecklar ett gränssnitt som 
passar mot en potentiell ny fästram samtidigt som fästramen fungerar med äldre.  

7.1 Rekommendationer 
För att skapa bättre förutsättningar för en effektivare integration av sambandssystem 
från kravställning finns ett antal rekommendationer sammanställda i detta avsnitt.  

7.1.1 Vid skrivande av TTEM 
Mycket tyder på att det vid skrivande av TTEM råder olika uppfattningar om 
kravmassan är bra eller dålig beroende på vem som tillfrågas. Detta grundar sig 
troligtvis på att det inte finns en gemensam bild, såsom gemensamma projektmål. Att 
skapa en gemensam bild från början skulle ge goda möjligheter för att allas intressen 
tillgodoses. Att lägga mycket resurser i tidiga steg i projektet minskar riskerna för dyra 
förändringar senare i projektet.  

Några punkter som är viktiga vid skrivande av TTEM 
- Att alla berörda av projektet är med vid uppstartande av processen när TTEM skrivs.  
- Att utgå delvis från scenarion som bakgrund för att beskriva bakomliggande krav till 
TTEM.  
- Att följa den disponeringen som beskrivs i Hmål. 
- Att ett TTEM där även integration med sambandssystem är genomtänkt, minskar 
kostnaden för projektet då sena förfarande av integrationsproblematiken ofta ökar 
kostnaderna. 
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7.1.2 Påverkande av LOU och LUFS 
Från perspektiven som har studerats i arbetet ses inte lagarna som begränsande på hur 
kraven skrivs. Åsikter finns istället att det blir alltför begränsande och att det är därför 
som kraven skrivs omfattande. 

Några punkter som är viktiga vid arbete utifrån LOU och LUFS 
- Krav som kan vara begränsande går att skriva med prioriteringar i kravtexten till 
exempel ”bör" och blir då istället en avvägning senare i processen där funktion avvägs 
mot kostnad. 
- Att krav som inte behöver vara exakta går att skriva med kommentaren "eller 
motsvarande". 
- Att föra diskussion inom projektgruppen på krav som ligger inom området för 
begränsningar mot lagen om offentlig upphandling innan kravet stryks.  

7.1.3 Val av koncept för monteringsgränssnitt 
För att skapa bäst förutsättningar till en ekonomisk men fortfarande flexibel lösning, så 
rekommenderas det att samarbeta med leverantören av RadioNy för en gemensam 
lösning kring monteringsgränssnittet. Då går det att utforma skalet på RadioNy för att 
möta ett eventuellt uppgraderat monteringsgränssnitt med utgångspunkt från fästramen 
42/48. 

Några egenskaper som uppnås med konceptvalet 
- Ett potentiellt fördelaktigt ekonomiskt alternativ i jämförelse med andra jämförda 
koncept. 
- God möjlighet för nya anslutningsgränssnitt att inkluderas i monteringsgränssnittet.   
- Äldre radiosystem går att montera i samma fästram. 
- Modern fästram dimensionerad för aktuella krav. 
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8 Förslag på fortsatt forskning 
För att få en mer omfattande analys och ett tydligare resultat går det att samla in ett 
större material där fler personer ingår i studien. Fem personer från ett par avdelningar 
deltog i denna studie. Det kunde ingått ett större antal intervjupersoner från fler 
avdelningar och med större spridning inom projektets arbete. Att intervjua 25 personer 
där spridningen sträcker sig från projektbeställare till slutanvändare hade gett en 
fördjupad bild av arbetet.   

Slutsatsen om de olika koncepten för monteringsgränssnitten hade varit intressant att 
utvärdera i ett större djup för att kunna presentera ett mer omfattande resultat. Här är 
områden som ekonomi och genomförbarhet intressanta att arbeta vidare med. Att det 
finns mycket tänkvärt och många faktorer som påverkar är tydligt och allt har inte fått 
plats i denna rapport.  

Att vara med i ett projekt från början till slut är också en möjlighet för att få ett mer 
omfattande och tydligt svar på vad som är viktigt vid integration av ett nytt radiosystem 
inom FM. Det är även av intresse att visa på vilka delar av projektet som använder mest 
resurser i jämförelse med vilket resultat det blir av olika processteg.  

Projektledning är ett viktigt område och undersökning av hur befintliga processer och 
metoder används kan möjliggöra effektivare projekt där fler intressen tillgodoses. Att 
utvärdera befintliga arbetsmetoder och jämföra med andra filosofier eller förtydliga 
befintliga arbetsmetoder och utifrån dem skapa förutsättningar att arbeta aktivt med dem 
kunde också varit intressant för mobila ledningsplatser.  
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1. Intervjumall  

Introduktion 
Presentera oss själva och syftet med vår studie. 
Informera om praktiska detaljer kring intervjun. 

 
Öppna frågor 
- Vi framtagning av ny specifikation/TTEM för sambandssystem inom fordon, hur väl 
fungerar den? och vad finns där för utmaningar? 
- Hur ser du på att ta fram ett gemensamt gränssnitt för sambandssystem?  
- Vad är dina tankar om fästram 42/48´s framtid? 
 
Sakfrågor  
Om specifikation 
- Vad ska man tänka på för en lyckad specifikation? 
- Hur väl stämmer TTEM kraven med verkliga resultat? 
- Vilka krav är viktigaste vid upphandling för sambandssystemet?  
- Hur påverkar LOU och LUFS sambandsystemen upphandling? 
 
Gränssnitt 
- Vilka gränssnitt skulle du se som viktigaste i arbetet kring sambandssystem? 
- Ska fokus på gränssnitt ligga på en specificerad nivå som vilka kablar/kontakter och 
hur många,  eller istället bestämma att följa standarder?  
- Gällande storleks gränssnitt, är 19” en bra bredd? Ska höjd även definieras?  
 
 
Fästram 42/48 
- Vad finns det för problematik med fästram 42/48?   
- Vilka egenskaper skulle du önska från en ny fästram? 
- Tror du på unika fästramar för nya radiosystem eller att det blir en ny gemensam 
fästram liknande 42/48 i framtiden?  
 
Hoppas du finner tid att svara på frågorna det skulle vara till stor hjälp för mig, har du 
frågor får du gärna återkomma med dem.  
 
Med vänliga hälsningar  
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Reviderad Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (RTTEM) för  

min- och splitterskyddad patrullbil (Ptgb6 4x4D SPS)_____________ 

 

Bakgrund 

Detta RTTEM är  en reviderad målsättning och kravspecifikation för 

kompletteringsanksaffning av min- och splitterskyddade patrullfordon. Fordonet 

är avsett att fungera som ett fyrhjuligt patrullfordon i lätta förband och förmågor 

för personal- och underhållstransporter inom insatsorganisationen. Fordonet 

bygger på en färdig produkt som i lämpliga delar anpassas för att fylla 

Försvarsmaktens krav avseende skydd, rörlighet, tillgänglighet, beväpning 

tillbehör och militärutrustning. 

 

1. Operativa krav- bakgrund- stridsmiljö 

Fordonet skall kunna framrycka på vägar av varierande kvalitet, bl.a. 

skogsbilvägar med mycket dålig bärighet. Fordonet skall ha ett ballistiskt skydd 

som medger framförande under beskjutning av finkalibriga vapen, samt ett 

minskydd som medger att man kan köra på lättare minor. Efter beskjutning eller 

mindetonation skall fordonet kunna köras i skydd utan att några felavhjälpande 

åtgärder vidtas. Fordonet skall kunna transportera minst tre stridsutrustade 

soldater samt en förare och inneha en fri lastyta om 80cm x 120cm. 

 

För uthållighet avseende underhållssystem skall fordonet eller dess ingående 

systemkomponenter vara etablerat på den civila marknaden och om möjligt inom 

Försvarsmakten (FM), inom NATO och tänkta samverkansländer.  

 

1.1 Operativt sammanhang 

Min- och splitterskyddat patrullfordon (engelsk benämning; mine hardened patrol vehicle, 

MHPV), ingår som en materielkomponent i lättare förbandsförmågor där hot om beskjutning 

kan förekomma. Fordonet förekommer i många förband inom insatsorganisationen som en 

lättare transportresurs där krav på mobilitet, rörlighet och snabbhet till verkan är stort 

samtidigt som hotbilden är osäker varför tillgång till skydd är högre.  

 

1.2 Hotbild 

Den nya hotbilden är såväl komplex som diffus. Den hotmiljö inom vilken våra insatsförband 

skall kunna verka omfattar främst olika typer av asymmetriska hot och terroristhandlingar. 

Därutöver kan förband komma att utnyttjas vid svåra påfrestningar som till exempel 

miljökatastrofer. Då risken för ett mer omfattande militärt hot mot Sverige på kort sikt är liten 

bedöms behovet av storskaliga militära insatser som mycket begränsat på kortare sikt. Det 

mest aktuella territoriella hoten både på kort och medellång sikt torde utgöras av 

säkerhetshotande verksamhet i form av underrättelseinhämtning, främst industrispionage och 
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organiserad kriminalitet. I samband med vårt internationella engagemang kan terroristhotet 

accentureras, även mot mål på svenskt territorium. Till detta kan läggas risken för spridning 

av massförstörelsevapen och konsekvenser av miljökatastrofer.  

  

1.3 Egna förband 

Fordonet skall användas som patrull och eskortfordon i lättare förband och förmågor där risk 

för beskjutning föreligger. Fordonen skall utöver detta kunna användas i andra förband, både 

nationellt och internationellt, och då även kunna fungera som spanings-/undfordon samt även 

kunna transportera lättare förnödenheter.  

 

1.4 Internationella operationer 

Fordonet skall användas vid deltagande vid internationella operationer inom 

ramen för givna mandat. Interoperabilitet med motsvarande underhållssystem för 

fordon som utnyttjas av NATO och tänkta samverkansländer skall eftersträvas. 

Fordonet skall kunna flyg- (C130, C5, C17), järnvägs- och sjötransporteras.  

 

1.5 Möjligheter till utveckling 

Fordonet bör bygga på kända koncept och internationellt godtagna standarder 

inom fordonsindustrin för att underlätta framtida möjligheter till utveckling. 

Möjligheter till utveckling av högre skyddsnivå bör beaktas. 

 

2 Taktiska krav 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Definitioner 

Fordonet är ett tvåaxligt skyddat patrullfordon i lättare förbandsförmågor, där hot om 

beskjutning föreligger. Hänvisningar till standarder inom NATO, motsv STANAG och MIL-

STD m fl innebär att dessa skall tillämpas om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt utan 

omfattande konstruktionsändringar. Sverige har och kan inte som icke NATO- medlem 

ratificera STANAGS. Däremot är det lämpligt att Sverige anammar inriktningen att följa 

dessa standarders om de inte avviker från svensk militär praxsis. 

 

2.1.2 Huvuduppgifter 

Fordonet skall ha som huvuduppgift att transportera personal, genomföra 

patrullering och eskort samt för transport av mindre och lättare förnödenheter. 

 

2.1.3 Förrådsbenämning 

M5123-449631 Ptgb6 4x4D SPS. FMV kompletterar och tar fram 

sammanfattande förrådsbeteckning och förrådsbenämning så att levererade 

motsvarande fordon kan sammanhållas för gruppen Ptgb6 4x4D SPS. Fordonet 

bör förutom svensk beteckning förses med NATO- beteckningar (NSN). 
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2.2 Prestanda/eldkraft 

2.2.1 Rörlighet och framkomlighet 

Fordonet skall: 

 Ha förmåga att genomföra taktisk förflyttning på väg och i medelsvår 

terräng, som utgörs av väglös, betäckt och småbruten alternativt öppen 

terräng under alla årstider. 

 Ha en frigångshöjd på minst 350 mm, en vadförmåga på minst 650 mm 

enligt STANAG 2805 och  kunna framföras i ett snödjup på minst 650 

mm.   

 Kunna framföras med en hastighet av minst 90 km/tim (bör 110 km/tim) 

med maxlast på landsväg, samt kunna dra ett tillkopplat släpfordon med en 

totalvikt 2000 kg med en hastighet av minst 80 km/tim.  

 Med maxlast och fylld bränsletank ha en aktionsradie på 700 km 

landsvägsmarsch, alternativt 400 km landsvägsmarsch och 175 km i 

terräng. 

 Med maxlast i lätt terräng kunna bogsera annat hjulfordon med samma 

totalvikt i minst 30 km/tim. 

 Kunna dra ett tillkopplat släpfordon med en totalvikt på 2000 kg på dålig 

väg. Kopplingsanordning skall förutom svensk standard anpassas till 

NATO- standard avseende el och bromsar. Adapter får användas.  

 Vara försedd med självbärgningsvinsch för vinschning framåt.  

2.2.2 Personbefordran och lastförmåga 

Fordonet skall: 

 I grundutförande ha utrymme för förare och minst tre fullt fältutrustade 

soldater, vikt 100 kg (inkl skyddsväst), längd maximalt 195 cm och 

axelbredd 50 cm. Stridsutrustning med skyddsväst skall kunna vara 

påtagen under färd.  

 Kunna medföra en stridsutrustning för varje soldat på 20 kg (70 l) samt en 

trosspackning på 10 kg (20 l). Strids- och trosspackning samt 

grupputrustning och/eller förnödenheter förvaras i separat 

förvaringsutrymme i fordonet. 

 Kunna lasta minst 200 kg utrustning på taket.. 

 Ha lastförskjutningsskydd mellan passagerarsäte och lastutrymme. 

 Ha en lastförmåga på minst 1500 kg, inkl personal.  
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 Lastutrymmets volym minst 2 kbm. 

Vidare bör: 

 Lastförskjutningsskyddet mellan personalutrymmet och lastutrymmet vara 

flyttbart. 

 Säten bakom förare kunna fällas/tas bort så att utrymmet i fordonet 

tillfälligt kan användas för förnödenhetstransporter. 

 Fjärrmanövrerad vapenstation kunna monteras. 

2.2.3 Utrustning 

Fordonet skall: 

 Vara försedd med ringlavett med fäste för lätt kulspruta (kaliber 7,62 och 

5,56), tung kulspruta (12,7mm) eller 40 mm granatspruta. Vapenhållare skall 

finnas i fordonet för förvaring av personalens och fordonets vapen enligt ovan, 

dock ej tung KSP och Grspr.   

 Vara försett med galler för strålkastare. 

 Kunna förses med galler för fram- och sidorutor. 

 Hållare för minst en 20l låsbar bränsledunk på utsidan. 

 I personalutrymmet vara försedd med öglor och fästen för lastsäkring av 

utrustning. 

 Vara försedd med vapenhållare för förvaring av personliga eldhandvapen (ak 

5B, ak 5C och 5 D) som är placerade lätt åtkomliga vid i- och urstigning. 

Vidare skall utrymme och fäste för ksp 90 och 58 finnas. 

 Vara försedd med helt öppningsbar taklucka (manuell öppning), för 

observation och luftövervakning samt eldgivning med ksp. 

 Alla dörrar (inklusive den till lastutrymme) skall vara försedda med lås. 

Samtliga dörrar skall även kunna reglas från insidan. 

Vidare bör: 

 Takluckan vara försedd med uppfällbara skyddsplåtar med skyddsnivå 

motsvarande Nato 7,62 ball som i uppfällt läge även medger eldgivning, för 

att minimera skyttens/observatörens exponeringsyta vid 

eldgivning/observation. 

 Vara försedd med självbärgningsvinsch för vinschning bakåt, antingen direkt 

eller via mellanstycke. 
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2.3 Rörlighet  

--   

2.4 Skydd 

Förare och passagerare skall snabbt kunna utrymma fordonet även om det ligger 

på sidan eller upp och ner. 

 

2.4.1 Ballistiskt skydd 

Fordonet skall ha ett skydd som primärt skyddar fordonets personal och dess 

rörelseförmåga och sekundärt skyddar vitala funktioner, i huvudsak dess 

sambands- och verkansförmåga. 

Krav på skyddsförmåga framgår av särskild skrivelse, enligt missiv.  

2.4.2 Signaturanpassning 

Fordonet bör ha låg och icke karaktäristisk målsignatur inom det visuella 

våglängdsområdet samt inom UV- till och med radarvåglängdsområdet. Fordonet 

skall kunna framföras i mörker av förare utrustad med NVG utrustning typ 

goggles. 

 

2.4.3 Laser/HPM-skydd 

Fordon med installerad utrustning skall med avseende på elmiljö medge 

sambandssystemens nominella kommunikationsavstånd.  

2.4.4 CBRN-  och brandskydd 

Fordonet skall: 

 Kunna saneras med saneringsmedel som förekommer inom 

Försvarsmakten. 

 Kunna utrustas med brandsläckningssystem i passagerar- och 

motorutrymme. 

 

Vidare bör fordonet: 

 Kunna förses med CBRN/AVR- utrustning. 

 Kunna framföras genom ett brandfält. 

 

2.5 Gruppering 

-- 
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2.6 Beredskap 

-- 

2.7 Samband 

Fordonet skall innehålla grundinstallation för sambandsutrustning för att möjliggöra olika 

alternativa typer av funktionsinstallationer för ledning och samband beroende på förbandets 

typ av insats och ledning. Med funktionsinstallation menas att kunna driftsätta en kombination 

av sambands och ledningsutrustning som kombineras beroende på krav på ledningsförmåga i 

fordonet för en viss uppgift. Exempel på detta kan vara kombinationen GPS, Ra 180, GTRS 

och dator. Materiel för funktionsinstallation tillföres förbandet på utrustningslista. Fordonet 

skall kunna strömförsörja monterad sambands- och ledningsutrustning samt möjliggöra 

funktionsinstallation för TK- utrustning. 

 

Fordonet skall vara förberett för att efter tillförsel av utrustning för funktionsinstallation: 

 

 Kunna ansluta till minst två radionät (bör fyra) för kommunikation, både tal och data,  

och kunna utrustas med GPS, skrivare och dator samt strömuttag för handhållna 

kommunikationsradioapparater. 

 Personalen inne i fordonet skall kunna tala till personer utanför fordonet 

när alla dörrar är stängda och säkrade så att de inte behöver exponera sig. 

 Vid behov kunna nyttja TK- utrustning. 

 

2.8 Fältarbeten 

Fordonet skall kunna maskeras med i Försvarsmakten befintlig maskeringsutrustning. 

 

2.9 Personal  

Besättningen i fordonet skall efter en förflyttning av 600 km under 12 timmar 

kunna verka i huvudtjänst utan avgörande försämrat stridsvärde. 

Besättningsmiljön avseende gränsvärden för buller och vibrationer skall beaktas. 

2.10 Underhållstjänst 

Underhåll och kontroll utgörs av daglig-, särskild- och årlig grundtillsyn samt kontroller enligt 

materielvårdsscheman och skall kunna utföras av brukare samt särskilt utbildad personal. 

Brukare skall efter utbildning kunna utföra daglig- och särskild tillsyn. Årlig grundtillsyn 

utförs av mekaniker eller teknisk utbildad personal.  

 

Vidare: 

 Skall daglig tillsyn samt mindre reparationer kunna utföras på stridsfältnivå med hjälp 

av standardverktyg. 

 Skall primär- och frekvent reservmateriel finnas på brukar/förbandsnivå samt bakre 

underhållsnivå. 

 Centralt underhåll kan genomföras utanför Försvarsmakten. 
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3 Tekniska krav 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Systemuppbyggnad 

Fordonet bör vara modulärt uppbyggd och med i huvudsak standardkomponenter 

vanliga inom fordonsindustrin. Fordonet bör efter spolning, körning i vatten 

(saltvatten) eller körning i blöt mark inte erfordra särskild efterföljande smörjning.  

 

3.1.2 Standardisering 

 

Fordonet skall, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, vara utformad i 

enlighet med internationella och nationella standarder som är vanligt 

förekommande inom fordonsindustrin. 

 

3.2 Systemkrav 

Fordonet skall: 

 Vara utrustad med uttag för torrluftsanslutning. 

 Vara utrustad med bogserfäste enl NATO fäste fram (jämförbar med 

STANAG 4019, 4101 och 4478). 

 Vara utrustad med anslutning för bärgningsvinsch som möjliggör vinschning 

framåt. Vinschen skall klara fordonet totalvikt vid dubbelpart. 

 Vara utrustat med dragkrok 211. 

 Levereras med godkända slirskydd till samtliga hjul.  

 Vara försedd med fasta förankringsöglor för lastsäkring vid transport i 

flygplan, fartyg eller på fordon eller släp (jämförbar med STANAG 2173,  

2832, 3548 och 4062). 

 Om last- och personalutrymme inte är åtskilt, vara försedd med 

lastförskjutningsskydd som är lätt demonteringsbart.  

 Ha lastförankringsöglor i sida och golv. 

 Ha säkerhetsbälten på samtliga sittplatser. 

 Ha en takhöjd som medger att förare och passagerare med maxlängd 195 cm 

och med hjälm påtagen kan sitta med rak rygg. 

 Vara utrustad med säten, innertak och dörrinnersidor av oömt lätt tvättbart och 

svårantändbart material.  

 Vara utrustad med en dieselmotor som använder bränsle av miljöklass 1. 

Motor skall uppfylla krav enligt EURO III. 
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 Kunna framföras på NATO bränsle F34 alt F63 (jämförbar med STANAG 

4362).  

 Ha en motoreffekt som anpassad till fordonets totalvikt och angiven 

lastförmåga med släp kunna framföras med konstant hastighet på 80 km/h vid 

en lutning på 1 grad. 

 Vara utrustad med allhjulsdrift som är inkopplingsbar och indikeras på 

instrumentpanel. 

 Hjulen vara försedda med nödkörningsringar av minskyddsmodell. 

 Vara utrustad med defrostersystem som håller rutor is- och imfria under 

körning. 

 Vara utrustat med servoassisterat styrsystem. 

 Vara målad i mörkgrön kulör (326H) som kan mönstermålas, eller 

motsvarande NATO standard kulör (RAL6031) 

 Vara försedd med märkning för broklassning (jämförbar med STANAG 2010 

och 2021). 

 Vara utrustad med elektrisk motorvärmare. 

 Differentialspärrar skall finnas och lätt kunna aktiveras av föraren. 

 Uppfylla gränsvärden för buller och helkroppsvibrationer enligt AFS2005:15 

och AFS2005:16.  

 Vara försett med reservhjul. 

Vidare bör fordonet: 

 Ha en bränsletank med påfyllningslock som motstår tömning under minst 30 

min med fordonet i sidoläge.  

 Vara förberedd för CTIS. 

 Vara utrustad med ABS- bromsar (jämförbar med STANAG 4359). 

 Bogserstart kunna ske.  

 Vinschning, med egen bärgningsvinsch, kunna ske även bakåt. 

 Vara förbered för IR-belysning (för körning med NVG) 

 

3.3 Funktionskrav och –sannolikhet 

Fordonet skall: 

 Med 75% batterikapacitet vid + 20 °C och samtliga komponenter nerkylda 

till – 20 °C (inklusive batteri) kunna startas utan yttre hjälpmedel. 
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 Med extern motorvärmare driven på samma bränsle som fordonet och  

75% batterikapacitet vid +20 °C och samtliga komponenter nedkylda till –

32 °C kunna startas inom 60 minuter när fordonets hjälpmedel för 

köldstart utnyttjas. 

3.4 Samband 

Fordonet skall vara försett med: 

 Radiomottagare av standardtyp med CD/Mp3-spelare och trafikinformation.  

 Grundinstallation för att möjliggöra funktionsinstallaion av; 

o 1 st (bör 2 st) Radio typ Ra 180, Ra 1952, Ra 1512, Ra 4180, Ra 

910 alternativt MRR. 

o och 1 st (bör 2 st) Radio typ GTRS, Ra 1550, Ra 180, Ra 1952, Ra 

1512, Ra 4180, Ra 910 alternativt MRR. 

o Fäste för kryapp 8201. 

  Datorfästa för funktionsinstallation av SLB alt PC Dart (motsv). 

  Fästpunkt för antennfästen för ovanstående radiosystem. 

  Fästpunkt för 1 st Iridium Antenn (bör utrustad med). 

  Fästpunkt för 1 st GPS Antenn (bör utrustad med). 

  Hållare för handhållen GPS (motsv M3354-033010). 

  Hållare för mobil och Iridium telefon (motsv M3956-200201). 

  Hållare för termisk skrivare (motsv M3851-423011). 

  4+4 st 28 VDC uttag med Canon kontakter. 

     Grundinstallation för att möjliggöra funktionsinstallation av TK- 

utrustning. 

 

3.5 Strömförsörjning 

Fordonet skall: 

 Ha en systemspänning om 24V (jämförbar med STANAG 2601). 

 Ha underhållsfria batterier av standardtyp som är vanligt förekommande inom 

försvarsmakten.  

 Vara försedd med  en generator som ger erforderlig kapacitet vid max 1000 

motorvarv/min för att kunna förse alla strömförbrukare samtidigt 

 Alla strömförbrukare skall kunna användas samtidigt under 5 min med fordonet avslaget 

utan att kapaciteten blir så låg att återstart inte kan ske. 

 Vara utrustad med hjälpstartuttag som passar till två poligt uttag M1830- 840063 

(jämförbar med STANAG 4074). 

 Vara försett med eluttag för 230V motorvärmare. 

 Kunna framföras med släckt belysning eller med enbart parkeringsbelysning. 

 Vara försedd med yttre eluttag för anslutning av roterande varningsljus eller 

handstrålkastare etc. Strömställare skall vara placerad i hytten. 

 Ha belysning inne i fordonet som kan dämpas/släckas vid användning av tillförd 

mörkerobservationsutrustning (NVG). 
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 Vara utrustat med extra framåtriktade ljus, sidavspaningsbelysning och flaggbelysning.  

 Vara utrustat med batteri- spänningsindikator. 

 Vara utrustad med separat huvudströmställare. 

 

Fordonet bör: 

 

 Vara förberedd för strömförsörjning av extern utrustning om minst 40A, kontinuerligt 

uttag. 

 

3.6 Skydd 

3.6.1 Ballistiskt skydd och minskydd 

Det primära målet är att skydda personalen. Det sekundära målet är att skydda 

motor och vitala fordonskomponenter. 

 

Krav på skyddsförmåga framgår av särskild skrivelse, enligt missiv.  

 

3.6.2 Signaturanpassning 

3.6.3 Laser/HPM-skydd 

3.6.4 CBRN- och brandskydd 

Fordonet skall: 

 Kunna utrustas med ett ultrasnabbt släcksystem i besättningsutrymmet och ett 

automatiskt släcksystem i motorutrymmet. 

 

Fordonet bör: 

 Kunna framföras genom 5 m brinnande Napalm med en maximal hastighet om 10 km/h 

utan prestandaminskning avseende rörlighet. 

 

3.7 Temperaturkrav 

Fordonet skall utan signifikant reduktion av prestanda eller tillförlitlighet, kunna 

användas inom klimatzoner enligt STANAG 2859, nivå A1, A2, B2 och C1, 

jämförbar med AECTP 200. 

 

3.8 Mörkerförmåga 

Fordonet skall kunna framföras i mörker av förare utrustad med NVG utrustning 

typ goggles (bör ha IR-lampa). 
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4 Krav på livslängd 

Den  tekniska livslängden skall vara minst 15 år (bör 20 år), Det skall vara möjligt 

att förlänga den tekniska livslängden med minst 5 år genom renovering och byte 

av komponenter men utan omfattande omkonstruktioner.  

5 Krav på driftsäkerhet mm 

5.1 Driftprofil 

Tillgängligheten i fred förutsätts bli samma som under insats  utan särskild 

angiven driftsprofil för frednyttjandet. I tillgängligheten ingår såväl avhjälpande 

som förebyggande underhåll.. Leverantören bör garantera försörjning med 

reservdelar i minst 15 år från slutleverans. 

5.1.1 Väg och terräng 

Under en 60- dagars period skall en av följande driftprofiler vara möjlig att innehålla 

 

A. Körning på väg 24.000 km totalt, i genomsnitt 400 km/dygn med en 

medelhastighet av 60 km/tim. Under totalt 3 gånger med 3 dygns mellanrum ökar 

sträckan till 1600 km/ 2 dygn med en medelhastighet av 60 km/tim. 

B. Körning i lätt terräng 500 km totalt, i genomsnitt 100 km/dygn med en 

medelhastighet av 30 km/tim. Under totalt 3 gånger med 3 dygns mellanrum ökar 

sträckan till 400 km/ 2 dygn med en medelhastighet av 20 km/tim. 

C. Körning i medelsvår terräng 100 km totalt, i genomsnitt 20 km/dygn med en 

medelhastighet av 3-5 km/tim. Under totalt 3 gånger med 3 dygns mellanrum  

ökar sträckan till 200 km/2 dygn med en medelhastighet av 3-5 km/tim.  

5.1.2 Tomgångskörning 

Körning på tomgång 300 timmar, 5 tim/dygn under en 60 dygns period. 

 

5.1.3 Driftmiljö 

Fordonet kommer att användas i både nationell och internationell miljö, vilket 

innebär att den kommer att användas i olika typer av klimat. Tillgängligheten och 

underhållet kommer ibland att vara mycket lägre på grund av långa 

försörjningstider för delar och komponenter. Detta innebär att fordonet skall 

uppvisa hög tillgänglighet och användning av standardkomponenter. 

Fordonet kommer att användas och köras samt underhållas av värnpliktig personal 

som har mindre träning och i vissa fall endast allmän träning på fyrhjulsdrivna 

tyngre fordon. 
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5.1.4 Rustningstid 

Fordonet skall efter förrådsställning kunna vara funktionsduglig inom 2 timmar, 

med nyttjande av kompaniets (motsvarande) resurser. Fordonet skall vara fullt 

tillgänglig inom 48 tim. 

 

5.2 Taktisk tillgänglighet 

Fordonssystemet skall dimensioneras: 

 Tillgänglighet till reservmateriel i Sverige inom 24 h. 

 Tillgänglighet till reservmateriel för vitala komponenter utomlands inom 72 h. 

Den tekniska tillgängligheten skall vara minst 0,97 vid hindrande fel.  Den 

taktiska tillgängligheten framgår av respektive förbands TOEM men som ett 

riktvärde anges kravet minst 0,90 i medeltal vid drifttid enligt 5.1. I den taktiska 

tillgängligheten ingår såväl avhjälpande som förebyggande underhåll. 

 

5.3 Uthållighet 

Reservmateriel skall tillhandahållas av leverantör till Försvarsmakten under 

fordonets livstid. Fordonet skall kunna repareras avseende främre skadenivå med 

verktyg i satsen “Utrustning för vapen- och fordonsreparationer“ och med 

verktygsutrustning ingående i reparationsenhet. Vid tillgäng till ytterligare 

specialverktyg och reservmateriel bör fordonet kunna repareras vid civil verkstad.  

 

5.4 Funktionssäkerhet 

Efter förrådställning och med 50 % batterikapacitet och materielen nerkyld till -20ºC skall 

fordonet kunna startas direkt, efter åtgärder av personal ingående i förbandet. Efter 60 minuter 

skall fordonet ha en funktionssannolikhet av minst 0.90. Fordonet med tillhörande 

grundutrustning skall ha en funktionssannolikhet på minst 0.90 efter att varit förrådsställt 

enligt materielvårdsinstruktion.  

 

5.5 Underhållsmässighet 

 

5.5.1 Allmänt 

För underhåll av fordonet på främre nivå (kompani) skall de verktyg som ingår i 

“Utrustning för vapen- och fordonsreparationer”, och utrustningar ingående i 

reparationsförband vara normerande för reparation och underhåll. För fordonets 

drift och underhåll skall inom Försvarsmakten och NATO standardiserade smörj- 

och drivmedel kunna användas utan att fordonet skadas och utan att effekten 

understiger målsättningen. 
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5.5.2 Förebyggande underhåll 

Tillsyn före körning skall kunna utföras av brukare på högst 5 minuter och tillsyn 

efter körning, exklusive rengöring, skall kunna utföras av brukare på högst 15 

min. 

Särskild tillsyn skall kunna utföras av en utbildad person på 180 minuter (bör 120 

minuter). Fordonets verktygssats skall innehålla samtliga verktyg som krävs för 

att utföra särskild tillsyn. 

5.5.3 Avhjälpande underhåll 

Främre nivå utgörs av insatsförbandet. Fordonet skall kunna repareras avseende 

främre nivåskador i första hand med verktyg i satsen “Utrustning för vapen- och 

fordonsreparationer“ (standardverktyg) kompletterad med basverktyg ingående i 

förbandet. Bakre nivå kan utgöras av militär verkstad eller reparationsenhet 

alternativt civil verkstad .  

Försvarsmakten skall ges möjlighet till att kunna ta ut all underhållsinformation 

såväl ur fordonsleverantörens databank som från enskilda fordon, för besluts-

underlag för eventuell kommande RENO, REMO. 

Försvarsmakten skall ej begränsas av fordonsleverantören vad gäller möjligheten 

att anskaffa egen underhålls- och testutrustning om Försvarsmakten själv finner 

det lämpligt att underhålla fordonen inom egen underhållsorganisation. 

5.6 Underhållssäkerhet 

Fordonsleverantören skall kunna tillhandahålla reservmateriel inom 48 timmar till 

FM LOG i Sverige. Serviceavtal bör skapas som affärsmässigt reglerar 

tillgängligheten till vald kostnad såväl vid nationell övningsverksamhet som 

internationell mission och insats.   

 

6 Utbildningskrav 

6.1 Utbildning 

6.1.1 Utbildning av användare 

Fordonsförare skall kunna befattningsutbildas enligt FM UtbR Motortjänst 

(M7749-160302). Här  ingår förutom teoretisk och praktisk körutbildning bl. a 

daglig och särskild tillsyn samt felsökning och avhjälpande underhåll med i 

fordonet befintliga resurser. Förarutbildningen följer riktlinjer för tung 

personterrängbil ca 120 timmar och anpassas för fordonstypen med särskild vikt 

på praktisk körning på väg och i terräng på grund av vikten. 
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6.1.2 Utbildning av teknisk personal 

Mekanikerpersonal inom Försvarsmakten  skall efter grundläggande 

fordonsutbildning, kunna befattningsutbildas som hjulfordonsmekaniker på högst 

80 tim på fordonstypen.  

 

6.2 Utbildningshjälpmedel 

6.2.3 Utbildningsmateriel 

Utbildningsmaterial för brukare/förare skall finnas för att kunna genomföra 

utbildning. Utbildningsmaterial skall kunna tillhandahållas på digitalt format. 

7 Informationskrav 

7.1 Allmänna krav 

Informationsförsörjning skall följa FM regelverk varvid FMV bas DTD är ett 

minimikrav. Möjlighet bör finnas att från olika databaser digitalt, via överföring 

från Internet erhålla den information som krävs för att aktuellthålla reservdels, 

verkstadshandböcker och övriga aktuella publikationer. 

 

7.2 Informationssäkerhet och –skydd 

Fordonet skall kunna visas öppet vid till exempel förevisningar och utställningar etc. 

 

7.3 Tekniska krav 

Vårdsystem FM- publikationer skall levereras i enlighet med de verktygsneutrala format som 

ingår i CALS- konceptet där så är möjligt.  

 

7.4 Informationsbehov 

- - 

7.5 Tillgänglighet  

7.6 Informationsresurser 

7.6.1 Produktdata 

Grund- och förnödenhetsdata skall indateras i FREJ. gäller det allt som köps in? Är FM 

beredda att betala 1000 kr per registrering. 

 

7.6.2 Underhålls- och driftdata 

Oavsett garanti/serviceåtagande skall en feluppföljning kunna genomföras av 

genomgående fel. Underhåll av fordonet skall kunna planeras, beställas och följas 

upp i Försvarsmaktens underhållssystem. 
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7.6.3 Teknikinformation 

Den tekniska dokumentationen skall följa H Publ med FMV tillämpning. Krävs 

avsteg från detta skall detta efter dialog fastställas i varje enskilt fall. Då militära 

tillägg/-förändringar finns, skall dessa beskrivas i ett separat tilläggshäfte som 

även skall finnas i digitalt media. 

 

Brukare 

Fordonet skall vara utrustat med standarddokumentation enligt följande: 

 Instruktionsbok. 

 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn. 

 MVIF- avsnitt. 

 Smörjschema. 

 Kontrollbok. 

 Tillbehörslista. 

 Typkatalogblad 

Utbildningsinformation skall tas fram för att kunna stödja erforderlig utbildning 

av brukare. 

Teknisk personal 

Till fordonet skall  teknisk information enligt följande finnas: 

 Reparationsbok inklusive elschema, hydraulschema och rostskyddsschema. 

 Materielvårdsschema grundtillsyn. 

 Reservdelskatalog. 

Utbildningsinformation skall tas fram för att kunna stödja erforderlig utbildning 

av teknisk personal. 

 

7.6.4 Övriga informationsresurser 

7.7 Informationsprodukter 

7.7.1 Publikationer  

 

Dokumentationen skall finnas på svenska och engelska. Ska alla dok göras om? 

 

7.7.2 Ritningar (tekniska datapaket) 
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7.7.3 Digitala applikationer 

Förutom att bokpublikationer levereras i pappersformat på traditionellt sätt , skall 

all teknisk information enligt ovan levereras digitalt i enlighet med de regler som 

gäller för respektive typ av information. Möjligheter till distribution av den 

tekniska informationen via internet eller FM IP- nät skall utnyttjas i den 

omfattning som är lämpligt. 

  

8 Systemsäkerhetskrav 

8.1 Arbetsmiljö och säkerhetsgodkännande 

Fordonet skall uppfylla arbetsmiljökrav för underhåll och användning inom EU. 

Fordonet skall vara konstruerat så att personalen i alla situationer kan betjäna 

fordonet, dock med hänsyn taget till de restriktioner avseende högfrekventa 

elektromagnetiska fält som är en följd av  gällande civila och militära 

miljöbestämmelser (AFS 1997:2, SäkIG). Fordonet skall så lång som möjligt 

uppfylla motsvarande krav för personbil som gäller inom EU. Fordonet skall 

kunna nyttjas på allmänna vägar i Sverige. Fordonet skall uppfylla de miljökrav 

som fastställts för nyttjande inom EU. Fordonet skall visa låga värden vad gäller 

utsläpp till luft, mark och vatten samt buller. Drivmedelsförbrukningen och 

förbrukningen av ej förnyelsebara energikällor skall vara låga.  

 

8.2 Tolererbara risker enligt riskvärdesmatriser 

Följande definitioner används i nedan matriser: 

T = Tolerabel risknivå  

BT = Begränsat tolerabel risknivå  

ET = Ej tolerabel risknivå  

 

Händelse / enhet / livstid
1
 

A = kommer troligtvis att inträffa frekvent under livstiden.  

B = kommer troligen att inträffa flera gånger under livstiden. 

C = kommer troligen att inträffa någon gång under livstiden . 

D = osannolikt, men möjligt att händelsen kan inträffa. 

E = så osannolikt att händelsen antas inte komma att inträffa. 

 

 

 

 

 

                                                 
1.
  Texten i tabellen är hämtad ur H SystSäk och frekvensen är en tolkning av texten 
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8.2.1 Personskada 

 

 Inträffandefrekvens  

 A B C D E 

1 Katastrof ET ET BT T T 
2 Kritisk BT BT BT T T 
3 Marginell T T     T T T 
4 Försumbar T T T T T 

 

1 Katastrof eller dödsfall 

2 Allvarlig personskada, skada där person inte med säkerhet är återställd 

sex månader efter olycka.  

3 Mindre allvarlig personskada, skada som kan omhändertas på vårdcentral 

eller motsv. Skadan medför ingen arbetsoförmåga efter vård. 

4 Försumbar personskada, skadan kan skötas av sjukvårdskunnig personal 

på plats. Skadan medför ingen arbetsoförmåga efter vård. 

 

8.2.2 Materielskada  

 

 Inträffandefrekvens 

 A B C D E 
1. Katastrof ET BT T T T 
2 Kritisk BT BT T T T 
3 Marginell T T T T T 

4 Försumbar T T T T T 
 

1 Egendomsförlust, en utrustning blir helt obrukbar och kan inte 

repareras. Tredjepersonskada > 1 mkr.. 

2 Allvarlig egendomsskada, en utrustning blir obrukbar men kan repareras 

på verkstad eller vid reparationsförband. Tredjepersonskada < 1 mkr. 

3 Mindre skada, en utrustning skadas men kan repareras med resurser på 

platsen. Tredjepersonskada < 100 kkr. 

4 Försumbar skada, en utrustning skadas men verksamheten kan fortsätta 

obehindrat. Reparation kan ske senare. Tredjepersonskada < 10 kkr. 
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8.2.2 Skada på yttre miljö  

 

 Inträffandefrekvens 

 A B C D E 
1. Katastrof ET BT T BT T 
2 Kritisk ET BT T T T 
3 Marginell BT BT T T T 
4 Försumbar T T T T T 
 

1 Allvarlig miljöskada, tar minst ett år att återställa miljön och/eller 

sanering krävs. 

2 Större miljöskada, naturen självläker på mindre än ett år och/eller 

mindre sanering krävs. 

3 Mindre miljöskada, naturen återhämtar sig på mindre än en månad utan 

vidare åtgärd. 

4 Försumbar miljöskada, negativ påverkan på miljön men under gällande 

gränsvärden. 

 

8.2.3 Möjligheter till återvinning 

Fordonen skall kunna återvinnas till 90 %. Leverantören skall överlämna 

innehållsdeklaration, avvecklingsplan och en särskild instruktion för hur 

miljöfarliga komponenter skall omhändertas. 

 

9 Säkerhetsskyddskrav 

Fordonet innehåller i grundutförande inga sekretessbelagda komponenter. Verifiering av 

skyddsförmågan är sekretessbelagd information enligt genomförd säkerhetsanalys. 

 

10 Kostnader 

 

FMV skall leverera drift- och underhållsförutsättningar årligen.   

 

Kostnader framgår av särskild skrivelse enlig missiv.  
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3 Tekniska krav för fästram till GTRS 

3.1 Allmänt 

GTRS är ett system vars avsedda användning och användningsmiljö ställer mycket stora krav 

på systemets utformning avseende såväl miljötålighet som säkerhet och flexibilitet. 

Säkerheten omfattar dels säkerhet mot intrång och robusthet mot olika former av störningar 

men också driftsäkerhet eftersom förbanden i hög grad kommer att vara beroende av informa-

tion som överförs med GTRS. 

Flexibilitet är centralt för GTRS eftersom uppgifterna ställer olika krav på förbanden (enhe-

terna) och dessa måste välja en organisation och tillvägagångssätt som optimeras mot de krav 

som ställs i den aktuella situationen. Kravet på flexibilitet gäller strukturer i såväl nätbild-

ningen utifrån vald organisation som gällande funktionalitet likväl som hur resurser i GTRS 

ska kunna nyttjas över tiden. 

F67 GTRS skall vara flexibelt och anpassningsbart. Kravet på flexibilitet gäller strukturer i 

såväl nätbildningen utifrån vald organisation som gällande funktionalitet likväl som 

hur resurser i GTRS ska kunna nyttjas över tiden. 

F425 GTRS hårdvara och vågformsapplikation bör vara oberoende av varandra, det vill säga 

hårdvara och vågformsapplikation skall kunna komma från olika leverantörer. 

3.1.1 Radiomjukvaran 

3.1.2 Radiohårdvaran 

Försvarsmaktens förband har behov att parallellt kunna sända information till mottagare som 

ligger på olika nät och avstånd. Radiohårdvaran måste därmed kunna bestå av en eller flera 

kanaler med en generell bredbandig radioplattform som kan exekvera de olika mjukvarorna 

som styr radions egenskaper. Radiohårdvaran kommer att implementeras i olika typer av far-

koster och plattformar med varierande tillgång till utrymme.  

F416 Vikt och mått på radiohårdvaran får inte överstiga ra 42 (ra 421 och 422) vikt och mått 

inklusive fästram. 

F588 GTRS bör kunna nyttja befintlig svensk Försvarsmaktsradioinfrastruktur i farkostplatt-

formar, såsom fästramar, kablage mm. 

3.2 Systemkrav 

3.2.1 Krav på teknisk utveckling 

I detta avsnitt anges krav på möjligheter till utveckling av GTRS efter driftsättning. GTRS ska 

ha en flexibel struktur för att underlätta teknisk utveckling och stödja organisatoriska och me-

todmässiga förändringar under systemets hela livslängd. GTRS ska utformas för att medge 

uppgraderingar. 
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F88 GTRS skall vara modulärt uppbyggd och ha en öppen standardiserad systemarkitektur 

för att underlätta teknisk utveckling under systemets hela livslängd. 

3.2.2 Träffsannolikhet 

3.2.3 Hanteringstider 

3.2.4 Driftstöd 

3.2.5 Särskilda systemkrav för tillbehör 

3.2.5.1 Antenner 

3.2.5.2 Extern manöverpanel 

3.2.5.3 Kablage och kontakter 

Detta avsnitt beskriver de krav som ställs på kablar och kontakter med hänsyn till den miljö 

och de påfrestningar GTRS utsätts för. Kraven är relaterade till miljö såväl utomhus som i 

respektive plattform. 

F131 Kablaget till GTRS skall klara miljöfaktorer enligt kapitel 1.5. Kablaget skall dessut-

om vara fuktskyddat
1
 och funktionellt i miljöer med hög luftfuktighet (tropiskt klimat) 

och vid låga temperaturer (subarktiskt klimat)
2
 samt tåla saltvatten och petroleumpro-

dukter. 

F132 Kablage till GTRS skall vara så tåligt att det klarar nötning vid daglig användning i 

minst 12 månader. 

F133 Kablaget till GTRS skall vara dragavlastat. 

F134 Kablaget till GTRS skall vara sköljtätt. 

F135 Kabel som alternativ till trådlösa anslutningar för GTRS skall finnas. 

F136 Kontakterna till GTRS skall klara miljöfaktorer enligt kapitel 1.5. Kontakterna skall 

dessutom vara sköljtäta och funktionella i miljöer med hög luftfuktighet (tropiskt kli-

mat) och låga temperaturer (subarktiskt klimat)
3
. 

F137 Kontakterna till GTRS skall skyddas av ett skyddslock, som skall kunna skruvas fast, 

när kablage inte är anslutet. 

F138 Antennkontakter för olika frekvensband skall finnas. Dessa skall vara utformade så att 

trafikering med olika antenner i olika frekvensband skall kunna ske samtidigt. 

                                                 
1
 Minst klara IP44. 

2
 Enligt STANAG AECTP 200. 

3
 Enligt STANAG AECTP 200. 
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3.2.6 Externa gränsytor 

I kapitlet beskrivs kraven på de fysiska gränssnitten för radiohårdvaran samt vilka externa 

sambandssystem som GTRS ska kunna kommunicera med för att tillgodose förbandens krav 

på samband.  

F150 GTRS skall ha kontaktdon för extern strömförsörjning 10-48V DC. 

F151 GTRS skall ha kontaktdon för extern strömförsörjning 100-240V 230V AC 50-60Hz.  

F153 GTRS bör förses med gränssnitt för anslutning avancerad antennfunktion såsom adap-

tiv antenn, eller anslutning av extern störskyddsutrustning.  

F154 GTRS skall ha fysiskt gränssnitt mot IP-baserade sambandssystem. 

F156 GTRS kontakter skall ha infästningsdon/kopplingar utformade med tydliga färgmärk-

ningar och styrklackar. Kopplingarna skall vara lätta att sätta ihop och ta isär. 

F157 Trådlösa (t.ex. radio, optiska) anslutningar för extern utrustning och tillbehör bör an-

vändas där så är möjligt. 

3.2.7 Nätegenskaper 

3.2.8 Övriga systemkrav 

3.3 Samband 

3.4 Prestanda 

F981 GTRS-radiohårdvara skall kunna monteras i fästram av en person inom 3 minuter. 

F982 Fästram skall kunna monteras i fordon av fordonets ordinarie personal inom 20 minu-

ter. 

F983 Fästram skall kunna användas för montering av såväl GTRS som ra 480. 

F984 Fästram bör kunna användas för montering av samtliga radiostationer vilka kan mon-

teras i fästram 42. 

3.5 Rörlighet 

3.6 Skydd 

GTRS kommer att uppträda vid olika konfliktnivåer och med varierande hotbilder. Skyddsni-

vån måste således vara anpassningsbar mot rådande hotbild. Vid avsaknad av hot ska man 

kunna prioritera bandbredd istället för skydd.  
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3.6.1 Skydd mot konventionella vapen 

3.6.2 Skydd mot laser och HPM 

3.6.3 Skydd mot upptäckt, lokalisering och identifiering 

3.6.4 Skydd mot NBC- och brandstridsmedel 

3.6.5 Skydd av information 

3.6.5.1 Mot telekrigsangrepp 

3.6.5.2 Mot textintrång 

3.7 Strömförsörjning 

GTRS kommer vid vissa tillämpningar att sända information i betydligt större omfattning än 

tidigare system. Flexibla metoder för strömförsörjning och laddning av batterier måste tas 

fram. Strävan ska vara att utnyttja teknik som minimerar strömförbrukningen. 

F205 Gällande lagar och förordningar avseende elsäkerhet skall uppfyllas. 

F206 Strömförsörjningssystemet skall utformas enligt Systemmålsättning SYMM Strömför-

sörjning Mark enligt HKV skrivelse daterad 2000-05-15, bet: 21 120:65 344. 

F210 Laddning av batterier skall kunna ske både från farkoster 10-48V DC och elnät 100-

240V AC 50-60Hz.  

F214 Radiohårvara med kringutrustning skall kunna strömförsörjas med 10-48V DC samt 

100-240V AC 50-60Hz. 

F218 Teknik som minimerar strömförbrukningen skall användas. 

F985 Till GTRS-fästram bör finnas UPS som kan monteras fristående eller på annan fästram 

med kapacitet att driva 2-kanals GTRS-nod i minst 5 minuter samt möjliggöra installa-

tion med anslutning av 24V 15A. 

3.8 Temperaturkrav 

GTRS kommer att verka i allt från tropiskt- till subarktiskt klimat enligt STANAG AECTP 

200. 

F222 Farkostmonterade GTRS-noder skall kunna verka i de miljöer där de är integrerade. 

F223 Efter det att GTRS-noderna varit utsatt för extremt hög luftfuktighet skall dessa kunna 

torkas upp vid förband och därefter kunna användas med fulla prestanda. Extrem luft-

fuktighet skall således inte påverka GTRS-noderna i sådan omfattning att åtgärderna 

måste genomföras vid bakre underhållsplats motsv. 
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3.9 Framkomlighet 

3.10 Mörkerförmåga 

3.11 Förmåga till samverkan med andra förband 

3.11.1 Krav på interoperabilitet och andra internationella krav 

3.11.2 Krav från gällande standarder 

För att nå ett flexibelt och anpassningsbart system måste mjuk- och hårdvaran vara separerade 

enligt en standard. Den standard som ska användas vid GTRS är SCA-standarden. 

F229 STANAGS som är tillämpbara för GTRS skall beaktas så att PARP-målen uppfylls.  

F230 Strävan mot standardisering av GTRS, d.v.s. tillämpning av internationella civila och 

militära standarder skall göras så långt detta är tekniskt och ekonomiskt lämpligt. 

3.12 Krav på livslängd 

Taktisk livslängd: Bestäms av användarens behov av en funktion under en viss tid som ofta är 

relativt lång, vanligtvis 25-40 år. Den taktiska livslängden är betydligt längre än både den 

tekniska och ekonomiska, varför den inte bedöms vara relevant i detta TTEM . 

Teknisk livslängd: Bestäms av den tekniska realiseringen av systemet, innefattande anpass-

ning till befintlig materiel och anskaffning av ny teknik. Vad gäller GTRS så består detta av 

många olika produkter med olika teknisk livslängd. 

Ekonomisk livslängd: Bestäms av den taktiska användningen, den tekniska realiseringen och 

de ekonomiska förutsättningarna för att anskaffa och vidmakthålla GTRS. I detta TTEM an-

ges därför en bedömd ekonomisk livslängd för att kunna utvärdera införandet av GTRS. An-

skaffningskostnaden viktas mot en ägandekostnad om 10 år, då den tidsrymden är överblick-

bar. 

F232 GTRS farkostmonterad hårdvara skall kunna uppgraderas vara så utformat att mjukva-

ru- och systemkomponenter kan uppgraderas under hela livscykeln. 

F233 Delar av GTRS skall kunna ersättas efter hand som den taktiska, tekniska och/eller 

ekonomiska livslängden utgår. 

F234 Den ekonomiska livslängden skall vara minst 10 år. 

F591 Systemet bör vara modulärt uppbyggt, så att den taktiska livslängden kan ”livstidsför-

längas” (minst 20 år). 
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