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GTRS och dess funktioner i Nordic Battlegroup 2011 

Denna uppsats behandlar den nya prototypen för radiosystem som tagits fram inom projektet GTRS. 
Systemet jämförs med det äldre taktiska radiosystemet Radio 180 för att få fram vad som egentligen 
skiljer mellan dessa. Därefter behandlas Nordic Battlegroup 2011, där det utreds vilka uppgifter 
förbandet skall klara av och några typfall baserat på uppgifterna. Uppbyggnad och funktion för 
förbandets sambandssystem beskrivs också där själva kommunikationsnätet från Sverige till 
missionsområde avhandlas. Även de olika radioapparaterna som nyttjas och deras 
användningsområde behandlas. Detta används senare i en analys där först radioapparaternas 
skillnader utreds, därefter analyseras vad införandet av detta nya radiosystem skulle innebära för 
förbandet Nordic Battlegroup 2011. Uppsatsen kommer fram till att även om GTRS erbjuder ett mer 
flexibelt nät med högre dataöverföringskapacitet än Ra 180 så finns det fortfarande 
utvecklingspotential innan det når full duglighet. Detta beror på att övriga delar som skulle kunna dra 
nytta av den högre dataöverföringshastigheten ännu inte är anpassade till detta. Därför är Ra 180 med 
sin DART och längre räckvidd fortfarande ett gångbart system, även om GTRS möjligheter kommer 
att öka i takt med att ny kringutrustning införs. 
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GTRS and its functions in the Nordic Battlegroup 2011 
 

This essay discusses the new prototype radio system developed by the project GTRS. This system is 
compared to the older tactical radiosystem Radio 180 to research what differences there are between 
the two. The Nordic Battlegroup 2011 is also presented, mainly which tasks the unit is supposed to be 
able to handle and some likely scenarios based on these tasks. The communications systems in the 
unit, from headquarters in Sweden and down to soldier level are presented complete with different 
radios used and what their capabilities are. After that, an analysis of the differences between the two 
radios is made which is followed by an analysis of what the introduction of GTRS could mean for the 
Nordic Battlegroup 2011. This analysis looks at both the technical and the tactical implications. The 
essay concludes that even though GTRS provides a more flexible net with higher bandwidth than 
Radio 180 there still is room for improvement before it can reach full usability. This is mainly 
because other parts of the system that could make use of the higher bandwidth are not yet adapted to 
this. That is why Radio 180 with the DART and its longer range of transmission still is capable 
system with the exception that the possibilities of GTRS will expand when new compatible 
peripherals. 
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1 Inledning 
Ämnesvalet för denna uppsats kommer sig av ett problem författaren stötte på under 
utlandstjänstgöring i Liberia år 2006. Den svenska kontingenten bidrog med ett 
skyttekompani samt trosskompani till en irländsk bataljon. Problemet som uppstod var med 
kommunikation mellan den svenska och irländska delen av bataljonen när gemensamma 
uppdrag genomfördes. Radioapparaterna som användes, Radio 180 samt en radio av fabrikat 
Harris var ej kompatibla och kommunikationen fungerade inte bra. Det gick att använda vissa 
kanaler på apparaterna som överlappade men inte med fullgod funktionalitet. Detta fungerade 
endast för klarsignalering, i skyddat läge1 hade ingen kommunikation kunnat genomföras. 

För att komma till rätta med problemet så inköptes några Harris-radioapparater till 
den svenska kontingenten, dessa monterades i ledningsutrymmen men inte i stridsfordon eller 
övriga fordon. Detta ledde till att eventuell kommunikation var tvungen att gå i befälskedjan 
via egna apparater till ledningsplats vilket skapade fördröjningar. 

Ett annat problem som är kopplat till kommunikation började jag fundera på under 
VFU-utbildning på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Vi diskuterade olika 
typer av sensorer, bland annat IR-kameror, bildförstärkare, radar, UAV och dylikt. Det som 
slog mig var att Försvarsmakten har haft en begränsad förmåga att skicka dessa data vidare till 
beslutsfattare, speciellt om sensorerna används på en taktisk nivå. Radio 180 kan endast sända 
tal eller korta textmeddelanden, båda blir begränsande om man till exempel skall beskriva 
videobilder från en spanings-UAV. En bättre lösning vore att på något sätt kunna skicka 
videon från UAV-enheten i realtid till den som skall ta beslut som grundar sig i bilderna. 

Svårigheter att samverka med samarbetsförband i utlandstjänst har i samband med 
Radio 180-systemets stigande ålder lett till att Försvarsmakten börjat byta både Radio 180 och 
andra äldre radiosystem mot ett radiosystem kallat Gemensamt Taktiskt Radiosystem 
(GTRS). Detta system bygger på en standard kallad Software Communications Architecture2 
(SCA) som är en standard som reglerar hur man bygger så kallade mjukvaruradioapparater. 
GTRS är en radio där endast själva sändardelen är hårdvara och resten av radion består av en 
dator med mjukvara i. Mjukvaran, kallad vågformsapplikation, reglerar hur sändning och 
mottagning går till. Exempelvis kan en vågform som är kompatibel med Radio 180 skapas 
och läggas in i radion som därefter uppträder som en Radio 180. 

Detta ger upphov till helt andra möjligheter vad gäller kommunikationen för 
förband. För det första kan vågformer för samarbetsländers radioapparater skapas vilket 
innebär att Försvarsmakten med befintliga system kan samverka och dela information med 
andra länder under utlandstjänst. Dessutom ger det nya systemet möjlighet till dataöverföring 
med högre bandbredd än äldre system vilket skulle kunna användas för överföring av mer 
bandbreddskrävande information såsom bilder, kartor, video och dylikt. 

Jag väljer att skriva om detta ämne för att utreda vad skillnaderna är mellan Radio 
180 och GTRS, dels i form av signalskydd, frekvensområden och dataöverföringsmöjligheter 
men även skillnader i form av samverkansmöjligheter. Jag vill även utreda vad införandet av 
detta system kan ha för effekt på ett modernt insatsförband.  

1.1  Problemformulering 
Införandet av detta nya radiosystem innebär helt andra möjligheter till informationsöverföring 
över radionät än det som tidigare funnits, innan har överföring av datatrafik varit begränsat till 
TS90003 vilket används på bataljonsnivå och uppåt och på lägre nivå har taltrafik samt 

                                                
1 För Radio 180 innebär det att radion byter frekvens flera gånger per sekund samt krypterar överföringen. 
2 Projektets hemsida: http://sca.jpeojtrs.mil/ 
3 Telesystem 9000 
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textmeddelanden (DART4) använts. Det skall även ge möjligheter till att samverka med 
utländska förband endast genom att utveckla en speciell mjukvara till befintliga 
radioapparater. 
 GTRS är ett system som säger sig kunna erbjuda dataöverföring med betydligt 
högre hastighet än Radio 180. Det skall även kunna upprätta radionät automatiskt samt 
vidarebefordra information inom nätet så att en apparat som är inom hörhåll till endast en 
annan apparat skall få tillgång till allt som sänds i nätet. Det är även en radio som är till stor 
del baserad på mjukvara, jämfört med Radio 180. 

På grund av detta uppkommer frågan om vad skillnaderna egentligen är mot 
tidigare system och hur dessa skillnader kan komma att påverka ett insatsförband. Mest 
aktuella insatsförbandet är för Sveriges del Battlegroup 2011, vilket gör det intressant att 
undersöka hur bytet av Radio 180 kan påverka förbandets tekniska och taktiska förmåga. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa vad skillnaderna mellan Radio 180 jämfört med GTRS 
är, dels ifråga om teknisk utformning men även hur möjligheterna att överföra data inom ett 
svenskt förband såväl som med ett annat samarbetsland. Den syftar även till att analysera hur 
införandet av GTRS kan påverka ett insatsförband, såväl negativt som positivt. 
 
Uppsatsen behöver svara på följande fråga: 
 
Vad kan ersättandet av Ra180 med GTRS betyda ur teknisk och taktisk synvinkel för ett 
modernt insatsförband av typen Battlegroup 2011 (BG11)? 
 
För att kunna besvara frågan måste följande delfrågor besvaras innan: 
 
Hur fungerar systemet Ra180/480 och hur är det uppbyggt? 
Hur fungerar systemet GTRS och hur är det uppbyggt? 
Vilka är de eventuella skillnaderna och likheterna mellan systemen? 

1.3 Avgränsning 
 Uppsatsen begränsas till att behandla Radio 180/480 samt GTRS samt eventuella 

kontaktytor mellan dem och andra system. Detta för att GTRS i det första införandet 
främst är tänkt att ersätta Radio 180/480 och att redovisningen av fakta för andra 
svenska radiosystem kommer att ta så mycket plats att det blir svårt att hålla sig inom 
uppsatsens ramar. 

 Uppsatsen begränsas till nutid samt inom nära framtid (4 år) då systemet GTRS skall 
vara fullt funktionsdugligt. 

 Uppsatsen kommer endast behandla den hårdvara inom GTRS som för tillfället finns 
tillgänglig då det är svårt att hitta information om kommande hårdvara. Detta beror på 
att det som egentligen är intressant är den utvecklade vågformen TDRS-A. Denna 
vågform skall kunna användas på alla inköpta apparater och kommer alltså att fungera 
likadant på alla plattformar. Däremot kommer den nuvarande hårdvarans 
utvecklingspotential att diskuteras. 

                                                
4 Datarapporteringsterminal 
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 Uppsatsen kommer att ta ut tre stycken typsituationer från de uppgifter som BG11 
skall klara av och resonera utifrån dessa. Resultatet är endast giltigt för dessa 
hypotetiska situationer. 

 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns en tidigare uppsats inom ämnet gjord på FHS som anknyter till ämnet, ”AD HOC-
NÄT – NÅGOT FÖR MOBILA ENHETER I NBF?”5 av Tore Reinhold. Denna uppsats 
behandlar utförligt det generella fallet av ad hoc-nät och deras potentiella militära 
användning. Den är något daterad och därför behandlar den varken GTRS-systemet och inte 
heller sambandskrav i BG11. Det finns även en uppsats gjord vid FMTS YOP 06-09 som 
behandlar GTRS och hur väl det lever upp till sambandskraven för en bataljonsstridsgrupp av 
typen Nordic Battlegroup 2008 (NBG 08), denna heter ”GTRS – ett system för den moderna 
bataljonsstridsgruppen?”6 av Marcus Sandqvist. Denna behandlar dock inte Radio 180/480 
och gör heller ingen jämförelse mellan Ra 180 och GTRS. Uppsatsen koncentrerar sig på hur 
väl detta system lever upp till sambandskraven för NBG08 vilket är ett numera inaktuellt 
förband. Dessutom görs ingen reflektion över vilken teknisk påverkan införandet av ett nytt 
radiosystem kan ha på förbandet. 

Det finns även studier gjorda vid FOI som behandlar detta ämne, den viktigaste 
är Hantering av multipla tjänster i heterogena ad hoc-nät7 av Grönkvist et al vilken behandlar 
GTRS/TDRS samt europeiska och amerikanska lösningar. Den behandlar dock generella ad 
hoc-nät och då hur problemen med att erbjuda flera tjänster i dem ska lösas. Den är inte 
inriktad på den aktuella hårdvaran utan beskriver endast vågformen TDRS. Den tar heller inte 
upp sambandssystem i aktuella insatsförband såsom BG11. 

Den behandlar däremot flera pågående internationella projekt. Det finns två 
stycken europeiska arbeten som heter European Secure Software Defined Radio (ESSOR) 
samt Wireless Robust Link for urban force operations (WOLF). Sverige är med i dessa 
samarbeten där ESSOR syftar till att skapa en vågformsapplikation kallad High Datarate 
Waveform (HDR WF) med samma användningsområden som TDRS samt enligt samma 
standard. WOLF är istället ett koncept för hur kommunikation skall gå till i olika scenarion. 
Det finns även ett multinationellt samarbete kallat Coalition Wideband Networking 
Waveform (COALWNW). Initiativet togs av USA och Sverige är med i samarbetet, detta 
syftar till att skapa en gemensam vågform med hög kapacitet för tal, video och data. 

1.5 Teori 
Den teoretiska bas i form av lednings- och radiolära som används för att redovisa och jämföra 
de två radiosystemen är Lärobok i Militärteknik vol. 38, kapitlen 2, 4 och 5. 

För att effektivt kunna analysera påverkan på BG11 så kommer BG11 
huvuduppgifter att redovisas och utifrån dessa skall några typfall tas fram. Dessa typfall skall 
representera möjliga uppgifter som BG11 kan sättas in för att lösa och med hjälp av dessa så 
ska analysen visa hur det taktiska lösandet av dessa uppgifter påverkas av införandet av det 
nya radiosystemet. 
                                                
5 Reinhold, Tore (2002), ”AD HOC-NÄT – NÅGOT FÖR MOBILA ENHETER I NBF?”. Stockholm: 
Försvarshögskolan. Skrivelse 19 100:2056. 
6 Sandqvist, Marcus (2009), ”GTRS – Ett system för den moderna bataljonsstridsgruppen?”. Halmstad: 
Försvarsmaktens Tekniska Skola. 
7 Grönkvist J, Hansson A, Nilsson J, Sköld M, Svensson J (2009), Hantering av multipla tjänster i heterogena ad 
hoc-nät, Linköping: Totalförsvarets forskningsinstitut 
8 Andersson J, Astell M, Axberg S, Brehmer B, Brynielsson J, Hagstedt D S, Nylander M, Reberg M, Sivertun Å 
(2009), Lärobok i militärteknik, vol. 3: Teknik till stöd för ledning. Stockholm: Försvarshögskolan. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med presentation av de två systemen Radio 180/480 samt GTRS. Denna 
presentation är uppdelad på ett antal gemensamma punkter vilka är tekniska data, 
systembeskrivning, signalskydd, vidaresändning och dataöverföring. Tekniska data tar i 
punktform upp de viktigaste egenskaperna hos respektive system, exempelvis frekvensområde 
och uteffekt. Systembeskrivning är en kort beskrivning av respektive system, vad det tänkta 
användningsområdet är/var och hur det i stora drag är uppbyggt. Signalskydd behandlar de 
förmågor som respektive system har för att skydda sina utsändningar. Vidaresändning 
behandlar hur apparaterna hanterar vidaresändning inom nät eller mellan olika nät. 
Dataöverföring beskriver dels hur apparaterna för över data och vilka protokoll och standarder 
som används men även vilka överföringshastigheter som kan uppnås. 
  Efter presentationen görs en jämförelse av de två systemen. Samma 
gemensamma punkter som under presentationen kommer att användas för att dela upp 
jämförelsen i delar som relaterar till varandra. Denna jämförelse syftar till att utreda vilka 
skillnader och likheter som finns mellan systemen. 
 Därefter skall en presentation av uppbyggnaden av sambandet inom Nordic 
BG11 göras. Sambandet inom förbandet består av många olika delar och här skall översiktligt 
presenteras hur dessa olika system kommunicerar med varandra, från Försvarsmakten i 
Sverige ner till soldatnivå i insats. Därefter skall samtliga fordonsmonterade Ra 180 som kan 
bytas ut mot GTRS identifieras. Syftet med detta är att se hur många det är samt var de 
befinner sig (i fordon, ledningsplatser etc.). BG11 huvuduppgifter kommer också att 
presenteras samt några typfall som dessa uppgifter kan innebära. Dessa data skall senare 
användas i analysen. 
 Analysen inleds med att med utgångspunkt i faktapresentationen och 
jämförelsen av systemen dra slutsatser om de funna skillnaderna och likheterna. Detta för att 
kunna fastställa vad det nya systemet eventuellt kan bidra med om det ersätter det gamla. 
 Analysen fortsätter med att koppla ihop slutsatserna kring GTRS-systemet med 
presentationen av BG11. Då antas att man byter ut samtliga fordonsmonterade Ra 180 mot 
GTRS-stationer och med avstamp i det tidigare analyseras hur detta skulle kunna påverka 
förbandet i ett tekniskt avseende och även i ett taktiskt avseende. I det taktiska avseendet 
kommer då tidigare nämnda typfall att användas. 
 Slutligen kommer resultatet av analysen att diskuteras, och därigenom kommer 
förslag på vidare forskning inom området att läggas fram. 
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1.7 Metod inkl. källkritik 

 
Uppsatsen genomförs med en kvalitativ ansats där i huvudsak en komparation mellan två 
olika system genomförs. Uppsatsen inleds med att redovisa fakta för de två olika 
radiosystemen Ra 180 och GTRS. Detta avhandlas separerat i avsnitt som är tekniska data, 
systembeskrivning, signalskydd, vidaresändning och dataöverföring. Uppdelningen är gjord 
för att tillse att systemens olika aspekter redovisas på samma sätt. 

Uppsatsen fortsätter med att kort redovisa hur Nordic Battlegroup 2011 är 
uppbyggd och därefter hur sambandssystemet är uppbyggt inom förbandet. Detta för att skapa 
en bild av vilka sambandssystem som finns, deras användning samt vad Ra 180 fyller för 
funktion inom förbandet. 

 Därefter analyseras radiosystemens skillnader och likheter uppdelat enligt 
faktapresentationen. Detta görs för att tydliggöra de eventuella skillnader som är mellan de 
olika systemen. Detta gäller inte enbart de tekniska skillnaderna utan resonemanget kommer 
även att föras kring användarmässiga skillnader. 

 Slutligen skall dessa skillnader och likheter användas för att analysera hur 
införandet av systemet GTRS skulle kunna påverka ett förband av typen Nordic Battlegroup 
2011. Denna analys kommer att ta hänsyn till dels de tekniska aspekterna av införandet och 
dels till den taktiska påverkan som detta kan komma att ha. Den taktiska påverkan kommer att 
relateras till BG11 huvuduppgifter samt några typfall som förbandet kan få i uppgift att lösa. 
Detta avslutas med en diskussion kring dragna slutsatser. 

 Källorna vad gäller Ra 180 är två stycken, Soldatreglemente för telemateriel 
(SoldR Mtrl Tele) och Systembeskrivning Ra 180. Dessa har samstämmiga fakta kring 
systemet, men systembeskrivningen går mer på djupet. Detta är instruktionsböcker som 
faktamässigt beskriver Ra 180 och de har olika författare. Systembeskrivningen är skapad av 
FMV och SoldR Mtrl Tele är skapad av Försvarsmakten. Dessa bedöms som trovärdiga då det 
är dokument som används vid Ra 180-utbildning. 
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 GTRS har mer osäkra källor. De som främst är använda är bilderna från två 
stycken föreläsningsserier, en utbildning om GTRS som genomfördes oktober 2005 vid FMV 
samt en demonstration med föreläsning som genomfördes oktober 2008 vid LedR i Enköping. 
De flesta bilder har en författare och vissa hänvisar också till källor som har kunnat 
kontrolleras. Det mesta av fakta kring radiostationen som behandlas samt vågformen TDRS 
har dock varit utan källa i bilderna. Det har dock gått att utläsa ur bilderna vem som har 
konstruerat radion i fråga (Rockwell Collins) och genom detta har fakta kunnat kontrolleras 
mot tillverkarens datablad. Dessa har stämt överens och även fakta från de olika tiderna 
(2005/2008) har stämt överens. Bedömningen är därför att fakta är pålitlig. Det hade dock 
varit bra att kunna kontrollera fakta med något som motsvarade materialet om Ra 180, en 
instruktionsbok eller liknande. Det hade även varit bra med mer utförlig dokumentation, 
vilket dock är svårt när det handlar om försöksmateriel. 

 De dokument som använts för att beskriva BG11 och dess sambandssystem är 
båda fastställda dokument. Organisationsskissen är fastställd av HKV och skall gälla. Den 
tekniska systembeskrivningen är en beskrivning av hur hela förbandets samband skall fungera 
och är utgiven av FMV. Bedömningen är att dessa dokument är trovärdiga. Dessutom används 
en presentation given på MHS K kring BG11:s organisation och uppgifter, vilken gavs av 
representant från förbandet. Denna bedöms som trovärdig. 

 

1.8 Centrala begrepp och förkortningar 

1.8.1 Begrepp 
SDR: SDR står för Software Defined Radio. Enligt en definition från Wireless Innovation 
Forum9 vilket är en branschorganisation bestående av företag och myndigheter (bland andra 
FMV) som driver utvecklingen är det: ”Radio in which some or all of the physical layer 
functions are Software Defined.”10. Detta översatt betyder att en mjukvarudefinierad radio är 
en radio där några eller alla av de fysiska funktionerna är definierade i mjukvara och inte i 
hårdvara. Det betyder att man i en sådan radio kan förändra funktionalitet genom att installera 
annan mjukvara. 
 
IP: Det står för Internet Protocol vilket är ett signaleringsprotokoll som används i de flesta 
nätverk men främst på Internet.11 IP hanterar bland annat adressering av nätverkets ingående 
enheter, vidarebefordran mellan olika anslutna nätverk, flödeskontroll samt rapport av 
sändningsfel.12 
 Adressering sker med hjälp av IP-adresser vilket är en unik adress för varje 
ingående enhet i ett nätverk. Den består av fyra siffergrupper mellan 0-255 separerade med 
punkter (exempel 127.1.2.3).13 
 Vidarebefordran eller routing är tekniken att skicka vidare trafik i nätverket över 
flera hopp så effektivt som möjligt. Detta möjliggörs genom routingtabeller, som håller reda 
på närliggande nätverk, bandbredden på länken dit och belastning på länken. Med hjälp av 
dessa kan protokollet välja den effektivaste vägen för datasändningen.14 
  
                                                
9 http://www.wirelessinnovation.org/ 
10 SDRF Cognitive Radio Definitions (2007), SDRF-06-R-0011-V1.0.0. 
http://data.memberclicks.com/site/sdf/SDRF-06-R-0011-V1_0_0.pdf - hämtad 2010-05-15. 
11 Mayer, Kent (2003), Datakommunikation i praktiken, Sundbyberg: Pagina Förlags AB, s. 337 
12 Ibid., s. 339 
13 Ibid., s. 342-343 
14 Ibid., s. 215-216 
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Vågform: Den mjukvara som enligt punkten SDR ovan definierar radions funktioner kallas 
för vågform.15 De vågformer som hittills utvecklats för GTRS-projektet heter TDRS-A och 
TDRS-B16. För att vågformerna skall kunna användas i olika tillverkares apparater så 
programmeras de enligt en standard som heter Software Communications Architecture (SCA). 

1.8.2 Förkortningar 
DART:  Datarapporteringsterminal 
GTRS:  Gemensamt Taktiskt Radiosystem 
TDRS:  Taktiskt DataRadioSystem 
TS9000:  Telesystem 9000 
SNMP: Simple Network Management Protocol 
FFT: Friendly Force Tracking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Grönkvist J, Hansson A, Nilsson J, Sköld M, Svensson J (2009), s.7 
16 Ibid., s. 9 
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2 Empiri 

2.1 Beskrivning av Radio 180/480 

2.1.1 Tekniska data17 
 
Frekvensområde:  30,000-87,975 MHz 
Kanalseparation:  25 kHz 
Antal kanaler:  2 320 st 
Antal förinställbara kanaler:  8 st 
Moduleringstyp: KLAR FM (frekvensmodulering) 

SKYDD MSK (Minimum Shift Keying, dvs frekvensskift) 
Uteffekt: 

Ra 180 bärbar 0,025 W eller 5 W 
Ra 180 mobil 0,025 W, 5 W eller 50 W 

Räckvidd i normalterräng: 
Ra 180 bärbar 5 W, normalantenn Ca 8 km , marschantenn Ca 4 km 
Ra 180 mobil 50 W, fordonsantenn Ca 20 km, högantenn 2 Ca 30 km 

Drifttid ra 180:  Ca 10 h vid -10°C och S/M-förhållande 1:9, kortare tid när DART 380 
strömförsörjs av radion 

Strömförsörjning: 
Ra 180 bärbar Batteri 12 V 5 Ah, eller med strömförsörjningsdon 
Ra 180 från fordonsnät 10-32 V 
Ra 180 mobil Från fordonsnät 20-32 V 

Vikter: 
Ra 180 bärbar med tillbehör (l batteri) 10 kg 
Ra 180 mobil med tillbehör 17 kg 

2.1.2 Systembeskrivning 
Radio 180/480 (Ra 180) är en radio framtagen för att klara av att upprätthålla samband i en 
miljö där störning förekommer. Den finns i en grundvariant som är tänkt att vara soldatburen 
och det finns ett fordonsrack med inbyggd effektförstärkare. När radion är fordonsmonterad 
med effektförstärkare kallas den för Ra 480. Den skall kunna överföra såväl tal som data i 
form av text som kallas DART-meddelanden. Den kan även sända oformaterad data.18 
Dataöverföringshastigheten är maximalt 16 kbit/s.19 Ra 180 använder sig av halv duplex, 
vilket innebär att den inte kan mottaga samtidigt som den sänder eller vice versa. 

DART står för datarapporteringsterminal och är ett tillbehör till Ra 180. Den 
används dels för att fjärrmanövrera själva radioenheten, antingen över flertrådskabel eller 
över tvåtråd. Den används också för att över radionätet skicka korta textmeddelanden om 200 
tecken, flera färdiga format på textmeddelandet finns som stöd för att snabbt kunna rapportera 
in exempelvis spaningsrapporter eller koordinater för artilleribekämpning.20 

2.1.3 Signalskydd 
 Ra 180 kan arbeta i två olika så kallade moder, vilka benämns Skydd och Klar. 
Skydd-mod används för att överföra tal och data vilket är skyddat mot störning genom att 
använda frekvenshopp. Skydd mot avlyssning uppnås genom att kryptera sänd data.21 Klar-
                                                
17 Försvarsmakten (1996), Soldatreglemente Telemateriel SoldR Mtrl Tele, Stockholm: Försvarsmakten, s. 48 
18 Försvarets Materielverk, Radiosystem 180/480 Systembeskrivning, s. 11 
19 SoldR Mtrl Tele, s. 47 
20 Ibid., s. 70 
21 Radiosystem 180/480 Systembeskrivning, s. 11 
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mod används för att kunna signalera med äldre radiostationer, då sker all sändning utan 
frekvenshopp och kryptering. Det som definierar ett radionät och alltså behöver vara samma 
på alla apparater är i Klar-mod endast frekvensen. I Skydd-mod behövs ytterligare parametrar 
för att se till att apparaterna kan kommunicera, dessa är kanaldata och tid med datum. 

Detta används för att ställa in frekvenshoppet så att alla apparater hoppar 
synkroniserat till kanalerna som används. Frekvenserna räknas igenom med en blockklocka 
som räknas upp för varje hopp, om inte denna klocka är synkroniserad mellan apparaterna kan 
inte anropet höras. Klockan går under flera veckor och börjar sedan om från början. För att 
kunna uppnå synkronisering ställer man in så kallad grovtid på radion, vilket är timmar, 
minuter, månad och år. För att kunna synkronisera måste grovtiden ligga inom samma 
halvtimme på alla apparater (X:00 – X:29 eller X:30 – X:59). När en apparat börjar sända så 
ingår i meddelandet läget på dennas blockklocka vilket mottagarna uppfattar och sätter sin 
klocka till samma läge. När mottagaren sänder tillbaka och den ursprungliga sändaren mottar 
blockklockans läge har synkronisering uppnåtts.22 
 Kanaldata är den andra parametern och den består av tre delar, frekvens, band 
och nyckel. Frekvens är den centerfrekvens som skall användas i frekvenshoppningen. Band 
bestämmer inom vilket frekvensband som frekvenshoppningen skall ske, man kan alltså välja 
om hopp skall ske i hela radions frekvensområde eller om man ska välja delar av det i fall att 
störning sker. Den sista delen är nyckel, vilken består av åtta grupper bestående av fyra 
siffror. Dessa används både för att kryptera överföringen men även för att bestämma 
frekvenshoppsföljden. Alla dessa måste vara inmatade likadant på alla radioapparater som 
skall kunna kommunicera med varandra.23’ 

2.1.4 Vidaresändning 
Ra 180 har möjlighet att vidaresända mottagen information, till exempel för att binda ihop 
olika radionät som av någon anledning inte kan sända direkt till varandra. Detta kan göras på 
tre olika sätt24: 

 Dartmeddelanderelä 
 Tvånätsrelä 
 Ettnätsrelä 
 Uppkoppling mot TS9000 

En vanlig Ra 180 används för att upprätta Dartmeddelanderelä vilket inte återutsänder 
taltrafik utan endast mottagna Dartmeddelanden. Ett tvånätsrelä upprättas med två stycken Ra 
180 som sänder på olika nät, deras kanaldata skiljer sig. I Skydd-mod återutsänds allt som 
sänds i det ena nätet i det andra, medan i Klar-mod så kan endast taltrafik återutsändas. 
Ettnätsreläet upprättas med två Ra 180 med samma kanaldata för att förlänga räckvidden på 
ett befintligt nät. Av dessa apparater blir en apparat (den med högst uteffekt inställd) sändare 
och den andra blir då mottagare. Detta innebär att mottagare och sändare inte kan fungera 
samtidigt vilket gör att mottagaren använder en förskjuten hoppsekvens jämfört med 
sändaren. För att då kunna nå mottagaren och få vidaresändning måste nätanvändaren ställa in 
sin radio speciellt för detta.25 Om man använder ett- eller tvånätsrelä kopplas apparaterna ihop 
med hjälp av tvåtråd och överföringen över denna är okrypterad. 
 

                                                
22 Ibid., s. 69-72 
23 Ibid., s. 33-34 
24 Ibid., s. 43- 47 
25 Ibid., s. 45-46 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd 546 Peter Saltin  13 ( 27 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

2.1.5 Dataöverföring 
Ra 180 kan överföra datatrafik i två olika moder som kallas för Data 30 och Data 16. 
Dataöverföringen genomförs genom att man kopplar in en kompatibel terminalutrustning mot 
radion och datatakten bestäms av utrustningens förmågor. Denna utrustning ansluts till en av 
mikrofonanslutningarna på radion. Data 30 innebär att signalering sker i 30 tecken/s vilket 
innebär 300 bits/s. I denna mod så sköts krypteringen av överföringen av radiohårdvaran 
enligt samma principer som för Dartmeddelanden. Data 16 innebär en högre 
överföringshastighet, 16 kbit/s, men då sköts krypteringen av överföringen av terminal-
utrustningen och inte av Ra 180.26 
 Överföringssäkerheten för Data 30 är samma som för Dartmeddelande, alltså 
under normalförhållande 100% och under störda förhållanden 80%.27 För Data 16 beror detta 
på den anslutna utrustningen, då det är denna som sköter kodningen av överföringen.  

2.2 Beskrivning av GTRS 

2.2.1 Tekniska data för hårdvaran 
De farkostmonterade noderna är levererade av Rockwell Collins och har handelsnamnet 
Flexnet Four28. 
 
Frekvensområde:  2 – 2000 MHz. 
Kanalseparation:  3 KHz – 5 MHz beroende på våglängd. 
Datahastighet:  64 Kbit – 6 Mbit. 
Uteffekt:  50 W 
Anslutningsmöjligheter: Ljud, Ethernet 10/100 Mbit, seriellt, SNMP. 
 
Apparaten kan ha fyra olika kombinerade sändare och mottagare (sändtagare) monterade som 
vardera kan använda olika vågformer, den kan då vidarebefordra data mellan dessa sändtagare 
och därigenom skicka data mellan olika radionät. Den är en mjukvaruradio som kan acceptera 
standardiserade vågformer. Radion klarar av att fungera i ett nät med upp till 140 stationer 
som också skall kunna röra sig i upp till 70 km/h utan att nätstyrningen slutar fungera. Den 
kan ha inbyggt eller externt krypto samt inbyggd eller extern GPS-mottagare för 
positionsuppdatering. Den anpassar också automatiskt uteffekt så att den inte sänder starkare 
än nödvändigt för att nå nästa station samt sändtid för att optimera batteritid och 
nätanvändning.29  

2.2.2 Tekniska data för vågform TDRS-A 
Denna vågform skall klara av hög dataöverföringshastighet över kortare avstånd. 
 
Dataöverföringskapacitet: 500 Kbit/s (delad kapacitet mellan alla anslutna) 
Protokoll:  IP 
Nätupprättande: Ad hoc, självupprättande 
Frekvensområde: 225-400 MHz (240 – 380 MHz) 
Kanalseparation: 1,25 MHz 

                                                
26 Ibid., s. 40-41 
27 Ibid., s. 39 
28 Ericson, Thorbjörn (2005), GTRS Demo / TDRS, s. 9 
29 Produktbroschyr Rockwell Collins Flexnet-Four (2007), 
http://www.rockwellcollins.com/content/pdf/pdf_11388.pdf - hämtad 2010-05-05 
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Räckvidd:  1-4 km beroende på terräng30 31 
 

2.2.3 Systembeskrivning 
 
GTRS-projektet syftar till att införskaffa flera olika typer av radioapparater samt utveckla 
olika typer av vågformer som skall kunna fungera tillsammans med äldre system och på sikt 
ersätta dem.32 Det som kommer att behandlas i detta avsnitt är den hårdvara som nu är inköpt 
samt de vågformer som inledningsvis är tänkta att användas i dessa apparater. Dessa är från 
den första leveransen inom projektet och är farkostmonterade GTRS-noder samt vågformen 
TDRS-A.33 Systemet kommer att beskrivas enligt samma modell som för Radio 180 och 
eftersom både vågformen och själva hårdvaran påverkar prestanda och möjligheter kommer 
texten både att redovisa prestanda för hårdvara och vågform. 

2.2.4 Signalskydd 
Signalskyddet handlar om både störskydd och avlyssningsskydd. Detta kan finnas dels i 
hårdvara, dels i vågformen och även i kringutrustningen som kopplas in i radioapparaterna.  

Hårdvaran är förberedd för att kunna fungera med både externa och interna 
kryptomoduler34 i radion. Krypteringen är då till för att försvåra avlyssning. 

Vågformen använder sig av frekvenshopp för att försvåra både avlyssning och 
störning. Ingen information om huruvida vågformen också använder sig av kryptering har 
kunnat hittas.  

Avlyssningsskydd kan även finnas i kringutrustningen som används till radion. 
Om det till exempel är en dator med programvara som är kopplad till en sändande station så 
kan programvaran kryptera informationen som ska skickas innan den når radion.  

2.2.5 Vidaresändning 
Vidaresändning påverkas av vågformens egenskaper och ej av hårdvaran. Den valda 
vågformen är skapad för att kontinuerligt vidaresända, den skapar ett så kallat ad hoc-nät. Ad 
hoc är latin för ”för detta ändamål”. Detta innebär att radionätet, för att undvika svaga 
punkter, inte har någon central basstation som styr nätet. Detta kan ställas mot 
mobiltelefonsystem som har basstationer för att mobiltelefonerna skall kunna kommunicera 
mot telenätet. Om basstationen då slås ut fungerar ingen av mobiltelefonerna.  

Vågformen bildar ett självupprättande, flerhopps-35, distribuerat och dynamiskt 
självjusterande ad hoc-nät med stöd för Quality of Service (QoS).36 Att nätet är 
självupprättande innebär att en radioapparat måste automatiskt söka kontakt med övriga 
radioapparater inom räckhåll och etablera en uppkoppling med dessa för att de övriga skall 
veta att denna är med i nätet. Detta för att flerhoppsfunktionaliteten skall kunna fungera. Det 
innebär att alla radioapparater i nätet skall kunna sända till varandra även om de är utom 
direkt räckvidd. Sändningen går då över de radioapparater som befinner sig emellan de som 

                                                
30 Grönkvist J, Hansson A, Nilsson J, Sköld M, Svensson J (2009), s. 9-10 
31 Ericson, Thorbjörn (2008), GTRS - Gemensamt Taktiskt Radio System En översikt ur tekniskt och 
upphandlingsperspektiv, s.7 
32 Ericson, Thorbjörn och Persson, Ralph (2005), Gemensamt Taktiskt Radiosystem Bakgrund och Vision, s. 19-
26 
33 Ericson, Thorbjörn (2008), s. 6-7 
34 Produktbroschyr Rockwell Collins Flexnet-Four (2007) 
35 Ericson, Thorbjörn (2005), s.5 
36 Ericson, Thorbjörn (2008),  s.7 
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försöker kommunicera. Detta innebär alltså att alla apparater i nätet kommer att kunna ta del 
av alla utsändningar.  

Att nätet är distribuerat innebär det som tidigare tagits upp, då ingen basstation 
finns som kan samordna nätet så måste detta skötas av alla de ingående apparaterna. Detta för 
att hålla reda på vilka som finns inom räckvidd och även för att hålla reda på vilka andra 
stationer som finns i nätet som man inte har direktkontakt med. Då apparaterna är tänkta att 
monteras i farkoster måste nätet också vara dynamiskt självjusterande, det vill säga att all 
information som finns kring det distribuerade nätet måste uppdateras kontinuerligt. 
Vågformen skall klara av 140 ingående enheter som rör sig i 70 km/h.37 För att lyckas med att 
hålla all information uppdaterad samtidigt som övrig trafik på nätet sker så används QoS, 
vilket innebär att man prioriterar olika trafiktyper olika. Exempelvis är positionsmeddelanden 
i TDRS högt prioriterade38 och går därför före annan trafik ifall nätet inte har kapacitet för 
både positionsmeddelandet och andra sändningar samtidigt. 

 Radion kan även vidaresignalera på ett annat sätt. Då den kan innehålla upp till 
fyra stycken sändtagare, vilka i sig är kompletta sändare och mottagare som kan innehålla en 
vågform så kan radion internt vidaresignalera inkommande signaler via en sändtagare ut 
genom en annan. Denna kan då ha samma vågform installerad, för att länka ihop olika nät av 
samma typ, men den kan även ha en annan vågform.39 Till exempel skulle man kunna ta emot 
Ra 180-trafik i en sändtagare och vidaresända all taltrafik via en GTRS-apparat till ett TDRS-
nät. 

2.2.6 Dataöverföring 
Vad gäller vågformen så tillåter den dataöverföring i nätet med en delad kapacitet på 500 
kbit/s mellan alla anslutna enheter. Det faktum att kapaciteten är delad gör att den faktiska 
prestandan på nätet beror mycket på hur många apparater som är anslutna. Till exempel, om 
10 apparater är anslutna och sänder för fullt så kan varje apparat utnyttja maximalt 50 kbit/s i 
kontinuerlig överföring. Dock är inte kontinuerlig överföring normalfallet då radio normalt 
används för förhållandevis korta tal- samt textmeddelanden.  

Vad gäller hårdvaran så klarar den enligt specifikation upp till 6 Mbit/s vilket 
lämnar utrymme för framtida uppgraderingar. Ingen speciell terminalutrustning behövs utan 
detta tillhandahålls via ett Ethernet-uttag på radion. Det går alltså exempelvis att ansluta en 
vanlig dator till radion och använda den som vilket nätverk som helst. IP-protokollet används 
vilket gör att inga speciella drivrutiner eller motsvarande behövs på den inkopplade 
utrustningen.40 

2.3 Beskrivning av BG11 och dess sambandssystem 

2.3.1 Bakgrund 
”Sverige har erbjudit sig att bidra till EU:s snabbinsatsförmåga genom att som Framework 
Nation (FWN), inom ramen för EU:s koncept för snabbinsatsstyrkor, skapa Nordic Battle 
Group.”41 Detta gäller alltså BG11 som skall stå i beredskap i sex månader, från och med 
januari 2011. Den sätts upp i samarbete med Finland, Norge, Irland och Estland. Styrkan ska 
kunna påbörja lösande av ställd uppgift inom 10 dagar från fattat beslut av EU om insats. Den 
är konstruerad för att antingen vara förtrupp för en större insats, alternativt genomföra en 

                                                
37 Grönkvist J, Hansson A, Nilsson J, Sköld M, Svensson J (2009), s. 10 
38 Ibid, s.10 
39 Ericson, Thorbjörn (2005), s. 5 
40 Se Avsnitt 2.2.1 samt 2.2.2 
41 FMV, Teknisk systembeskrivning Ledningssystemet i EU Nordic Battle Group 2011 (2009), s. 6ff 
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krishanteringsinsats på 30 dagar. Denna insats skall, med tillförsel av resurser, kunna 
förlängas till 120 dagar.42 
 BG11 består av en manöverbataljon samt understödsdelar. Manöverbataljonen 
består av tre skyttekompanier varav två svenska och ett finskt samt även ett 
lednings/understödskompani samt ett trosskompani. Fordon som används är Bandvagn 309 
(Bv309), RG32 Galten, XA-185 Pasi samt lastbilar och personbilar. Vilka understödsdelar 
som ingår kommer att vara beroende av insatsen, de som finns med i konceptet är bland annat: 
Luftvärn, ingenjörer, karttillverkning, CBRN, ISTAR, militärpoliser, förnödenhetsförsörjning 
etcetera.43  
 

2.3.2 Huvuduppgifter 
"H1 
Bataljonen skall kunna: 

• ta och försvara flygplats/hamnområde, där irreguljära förband initialt bevakar och 
efterhand försöker påverka styrketillväxt med upp till kompaniförband (motsv.), 

• ta terräng längs väg/stråk där motståndare bevakar enstaka platser (checkpoints 
motsv.). (Kan lösas upp till 50km från ”Role2”, vid längre avstånd än 50 km krävs 
hkp för MEDEVAC) 

H2 
Bataljonen skall kunna: 

• skydda verksamhet/civila längs angiven riktning, även under tidspress, eller skydda 
verksamhet/objekt/civila på viss plats under kortare tid (<48 h). 

H3 
Bataljonen skall kunna:  

• bevaka tre (3) objekt inom eget område (förutom egen grupperingsplats),  
• ständigt övervaka ett område upp till 12 x 20 km storlek från minst tre (3) fasta 

observationsplatser (OP) och övervaka/kontrollera (CP/MCP) ingående trafik mot 
buffertzonen längs två (2) ingående vägar, 

• genomföra undsättning av en observationsplats (OP), 
• genomföra undsättning, med stöd av transportresurser av upp till 1000 civila samlade 

inom 100 km2, 
• vid insats mot folkmassa (IMF) med Icke dödliga vapen (IDV) (med ett kompani)  

kunna: 
– hindra folkmassa att passera linje 
– skydda objekt/område 
– skingra folkmassa 

• skydda civila eller flyktingar (= H2? Ktrl FINABEL kopplad till pkt två lägre hotbild 
än H2?) 

• avdela räddnings- och röjningsstyrka (RR) innehållande ledningsomgång, 
skyttepluton, granatkastarpluton, pionjärpluton (Ingenjörpluton) alt Mine Rescue 
Team (MRT), sjukvårdsgrupp och sambandsförstärkningsgrupp, 

• tvinga inom området grupperade förband (skyttekompani) till omgruppering, 
• efter 6 timmars förberedelser inom eget område, försvara enstaka platser (t.ex. CP) 

med plutons styrka mot en motståndare motsvarande två (2) skytteplutoner, (För lågt 
krav kopplat till tid för förberedelser, hur länge skall uppgiften lösas?) 

                                                
42 Ibid. 
43Försvarsmakten, NBG Orbat 1.5 (2009), HKV skrivelse 02 300:59484 Bilaga 1, s.1 
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• hindra gruppering av en motståndare motsvarande kompani inom område (ex 
buffertzonen), 

• överta samt överlämna ett AOR”44 
 

2.3.3 Typfall kopplade till huvuduppgifterna 
Några saker som bataljonen skulle kunna råka ut för kopplat till de ställda uppgifter som den 
skall klara av skall här tas upp. 
 
Typfall 1 – Första förbandet till området 
 
Detta är ett troligt scenario som kopplas till den första huvuduppgiften. BG11 skall kunna 
vara det första fredsbevarande förbandet som kommer till ett område. Detta kan ske antingen 
med landsättning från sjö eller från luft, eller också båda samtidigt. Beroende på var förbandet 
kommer in skall det ta och försvara landstigningsområdet mot upp till kompanis storlek på 
motståndare. Detta kommer, med tanke på Sveriges transportresurser, att ske i samarbete med 
andra länder vad gäller sjö- och flygtransport. Det kan även vara en uppgift som löses i 
samarbete med andra markförband. 
 
Typfall 2 – Tagande av terräng 
 
Bataljonen kan behöva ta terräng som motståndare bevakar med hjälp av checkpoints. Detta 
kan vara ett steg i att ta vägar från landsättningsplats till problemområden för att avbryta 
strider eller övergrepp som pågår. Denna uppgift kan behöva lösas i samarbete med andra 
nationers förband eller med egna understödsförband såsom flygstridskrafter. 
 
Typfall 3 – Skydd av civila 
 
BG11 skall klara av att skydda civila i en viss riktning eller på viss plats under kortare tid. 
Denna uppgift löses i bebyggda områden och kräver en god överblick över området samt vad 
som sker i det. Det kan exempelvis innebära skydd av en viss stadsdel eller by där en viss 
etnicitet bor eller skydd av religiösa områden eller byggnader. Denna uppgift kan även 
behöva lösas i samarbete med lokala myndigheter eller andra nationers förband. 
 

2.3.4 Konstruktionsprinciper för sambandssystemet 
Detta sambandssystem är utarbetat av FMV i samråd med Försvarsmakten och några av 
konstruktionsprinciperna man kommit överens om är intressanta att redovisa. Då BG11 är ett 
snabbinsatsförband innebär detta att förutsättningarna vad gäller insatsområde och 
transportkapacitet är okända vilket har gett ett krav på att materielen skall vara lätt. Detta 
gäller också sambandssystemen vilka därför måste vara så modulära och anpassningsbara som 
möjligt. 
 Med tanke på tidigare Battlegroup (NBG08) så är det också kravställt att 
befintlig materiel i så stor utsträckning som möjligt skall användas. Det som måste 
införskaffas skall ej fungera enbart för BG11 utan även kunna användas i övriga 
insatsorganisationen. BG11 har även större kommunikationskrav över långa avstånd, både 
inom förbandet som hem till Sverige. 
                                                
44 Mäkele, Jari, Presentation av NBG 2011 Core Battalion 10MAY2010_briefKARLBERG_192.CoreBn_UEN 
(2010), s. 24-25 
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 Förbandet skall använda sig av Försvarsmaktens IP-nät även i missionsområdet 
för att vara så effektivt som möjligt. Ledningssystemet skall även klara av Friendly Force 
Tracking (FFT) vilket innebär att man skall kunna se positioner för egna förband på karta i 
ledningssystem.45 
 

2.3.5 Uppdelning av sambandssystemet 

 
Fig. 1 ”Översiktlig nätbild NBG 2011”46 

 
 Sambandssystemet är uppdelat i fyra olika delar som är: Ledningsplattformar, 
WAN, LAN samt radiosystem. Ledningsplattformar är bland annat stabsplatser och 
ledningsfordon i form av RG32 eller Bv309. Dessa skall till exempel kunna leverera telefoni 
och datakommunikation till användare vid stab.47 De nät som skall levereras är Internet, IS 
SWERAP Restricted samt Secret och telefoni.48 

2.3.6 WAN 
 WAN står för Wide Area Network och innefattar främst 
satellitkommunikationsdelar. Det system som används är Försvarsmaktens egna, FM Satkom, 
som är till för att upprätthålla samband mellan Sverige och insatsområdet. Det består av flera 
delar och börjar i Sverige med en basstation. Denna är markerad med ”FM SATKOM BAS” i 
fig. 1. Försvarsmakten äger ingen egen satellit utan köper tjänster av civila leverantörer. I 
insatsområdet finns det tjänstenoder (markerade med ”FM SATKOM SERVICE NODE” i 
fig. 1) som upprättar sambandet med Sverige via satellit och basstationen. Dessa ansluts till 
                                                
45 Försvarets Materielverk  (2009), s. 6ff 
46 Ibid., s. 14 
47 Ibid., s. 6ff 
48 Ibid. 
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det lokala nätet på campområdet och erbjuder kommunikation hemåt, till Försvarsmaktens IP-
nät med dess tjänster, telefonnätet samt även Internet. Tjänstenoderna är i samma storlek som 
en tiofots container. 
 Inom operationsområdet men utom camp används FM Satkom 
transmissionsnod. Dessa används inom förbandets område för att erbjuda IP-trafik och 
därigenom anslutning till de system som finns på campens nät. Systemet som inom BG11 
används för detta heter MobSat och det är ett satellitburet IP-nät som övervakas på plats i 
missionsområdet genom en hubb som fördelar bandbredd samt ger tillgång till administration  
och övervakning av nätet. Detta är i fig. 1 betecknat ”MOBSAT”. 

Det finns även enklare kommersiella terminaler i FM Satkom, vilka främst är 
avsedda för enskild soldat eller grupp. Dessa är till för telefoni och dataöverföring över 
kommersiella satelliter. 
 Hela systemet är uppbyggt av noder som innehåller en router som 
vidarebefordrar trafik inom och utom noden. Varje nod har ett lokalt nätverk som kallas för 
det taktiska bärarnätet (TaB, markerat med gröna streck i fig. 1) som är bärare för de andra 
nätverken som finns (IS SWERAP i olika säkerhetsklassningar, Internet och så vidare). 
Beroende på var denna nod är placerad så ansluts den till ett eller flera transmissionssystem, 
dessa kan vara lokalt nätverk, FM-Satkom tjänstenod, MobSat, eller seriellt 
transmissionssystem.  

De olika nodtyperna heter kärnnod (CN), Anslutningsnod Fordonsburen (DN), 
Anslutningsnod Mobil (AN) och Anslutningsnod Bärbar (MN). Kärnnoderna är till för att 
kopplas till en FM Satkom tjänstenod och har serverresurser för respektive buret nät, exvis IS 
SWERAP. AN är en mobil enhet som gör att man kan ansluta till campens nät och i 
förlängningen de lednings- och informationssystem som finns där. Det kommunicerar via 
MobSat och de tillgängliga gränssnitt som finns för att ansluta till AN är optokabel och radio. 
MN är en lättare anslutningspunkt för att likt AN kunna flytta ut en anslutningspunkt till det 
centrala nätverket. Till skillnad från de övriga så kan denna inte modifieras med andra 
transmissionsmöjligheter eller användarnät utan kan enbart ansluta via MobSat och leverera 
nätet IS SWERAP RESTRICTED. 
  

2.3.7 LAN 
Bakom routern i fig. 1 så befinner sig Local Area Network (LAN). Över detta levereras de 
olika nätverken samt telefoni. Telefonisystemet kallas Tactical Voice System (TVS) och är 
tänkt att ersätta Telesystem 9000. Detta består av en telefoniserver, en konferensserver, 
programvara för administration samt en telefonistplats. TVS kan sammankopplas med andra 
IP-telefonisystem. Med en produkt kallad Ra/IP GW kan även Ra 180 och Ra 1512 
sammankopplas med systemet. Systemet stöder både öppen och krypterad telefoni. 

2.3.8 Radioapparater 
De apparater som används är Ra 1951/52 med krypto MADI, Ra 180 med krypto 
MAEI/MADI, HF 2000, Ra 1031, Ra 1183/4183, Ra 1512 samt Ra 1550. 
 
Ra 1951/52 är en kortvågsstation (2-30 MHz) som används för taktisk kommunikation från 
20 km och längre för både taltrafik samt textmeddelande. Båda varianterna har en ALE-enhet 
vilket står för Automatic Link Establishment. För att detta skall fungera måste nätdata 
(frekvenser och stations-id) laddas över till stationerna med hjälp av en dator och 
programvaran CtrlALE. Det innebär att dessa apparater automatiskt kan koppla upp sig mot 
varandra. Den förekommer både i radiostativ vid staber såväl som i fordon. 
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Ra 180 med prestanda enligt ovan, används inom 20 km för taktisk kommunikation med både 
tal och dartmeddelanden. Krypteringen i Ra 180 är enligt HKV endast klassad för öppen 
information och för att höja säkerhetsklassen till Restricted används kryptosystem. MAEI 
används för Tal och MADI används för DART-meddelanden. Den förekommer i förbandet 
både vid staber samt monterad i fordon. 
 
HF 2000: Ett system som är försvarsmaktsgemensamt och arbetar inom HF-området. Det är 
konstruerat för att skapa förbindelser över långa avstånd och kan användas för telefoni och 
data. Inom BG11 används det för att befordra e-post mellan förbandet och ledningscentral i 
Sverige samt för samverkan med medverkande förband. Systemet är ej krypterat utan 
kryptering ansluts mellan radion och kringutrustning. 
 
Ra 1031: Den arbetar på 2,4 GHz och är till för radiokommunikation inom grupp. Den kan 
sammankopplas med Ra 1183 och Ra 180 så att man via denna kan sända på plutons- och 
kompaninät. Den använder sig av digital överföring och frekvenshopp, men är ej krypterad. 
 
Ra1183/4183 (Motorola): Ett UHF-system (330-400 MHz) som används för taktisk 
kommunikation inom pluton samt för kommunikation inom campområden. Ra 1183 är den 
handhållna varianten och Ra 4183 fordonsversionen. Dessa är utan signalskydd och signalerar 
öppet. 
 
Ra 1512: Ny station som är tänkt att ersätta Ra 1951/52. Den kan fungera på fem olika sätt, 
varav tre skall användas. Den kan fungera dels som en enkanals HF-station, dels enligt 
2GALE vilket innebär att den kan samtrafikera med Ra 1951/52 och den kan även fungera 
enligt 3GALE vilken använder sig av IP-baserad trafik. Den kan fungera både som buren och 
som fordonsmonterad. Den används tillsammans med MAEI för säkert tal och i 3GALE-mod 
med MADI för säker dataöverföring. Denna radio används för FFT-signalering vilket sköts 
med DART-meddelanden i 3GALE-mod. Likt Ra 1951/52 måste alla radios i nätet 
programmeras med nätdata innan driftsättning. 
 
Ra 1550: Denna arbetar mellan 30-512 MHz och används för samband med flyg/helikopter 
med tal eller data. Den används av TACP-grupper. 
 
MAEI/MADI: MAEI består av en kryptoapparat 8201 med tillbehör som kopplas in i 
respektive radio och mikrofon eller motsvarande kopplas in i kryptoapparaten. MADI består 
av kryptokort 6721 som installeras i en dator med PC-DART49.50 
 
 
 
 
 

                                                
49 Ett datorprogram som emulerar en fysisk DART. 
50 Försvarets Materielverk  (2009), s.4ff 
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3 Analys 

3.1 Jämförelse mellan Ra 180 och GTRS 

3.1.1 Tekniska data 
Frekvensområdet för Ra 180 och för både hårdvaran och vågformen skiljer sig. Ra 180 
använder sig av bandet 30-88 MHz medan GTRS hårdvara har kapacitet för 2 – 2000 MHz. 
Vågformen använder sig dock av ett band mellan 225 – 400 MHz vilket tillåter användandet 
av kortare antenner. Räckvidden är dock hos vågformen TDRS-A begränsad, maximala 4 
kilometer jämfört med Ra 180:s 20 kilometer. Detta kan göra det besvärligt att kommunicera 
mellan förbandsdelar, exempelvis mellan en utryckningsstyrka och camp. 
 Anslutningsmöjligheterna är på Ra 180 begränsade för att ansluta exempelvis 
datorutrustning. Speciella kablar som är anpassade till radions anslutningar måste användas. 
GTRS-hårdvaran har däremot ett standard nätverksuttag (RJ45) vilket gör att datorer och 
liknande kan anslutas direkt till radion utan speciell anpassning. 
 GTRS-hårdvaran kan ha upp till fyra sändtagare i samma radioenhet, vilket i 
praktiken gör att den kan fungera som fyra separata radioapparater som kontrolleras av en 
styrenhet. Detta ger möjlighet till att spara utrymme i fordon, speciellt i ledningsvagnar som 
måste ha ett flertal radionät. För att lösa detta med Ra180 så tvingas man att ha en radio för 
varje nät som skall användas. 

3.1.2 Signalskydd 
Både Ra 180 och TDRS-A använder sig av frekvenshopp för att störskydda den utsända 
signalen. TDRS-A utnyttjar ett bredare frekvensområde vilket gör den mer svårstörd än Ra 
180.51  
 Avlyssningsskyddet består hos Ra 180 av kryptering och för att olika apparater 
skall kunna sända till varandra måste de ha samma kanaldata. Denna kryptering är enligt 
BG11 styrdokument ej längre klassad för hemlig information, utan bara öppen. Detta har gjort 
att man måste nyttja externa krypton för att få föra över hemlig information vilket ökar 
komplexitetsgraden vid användning. TDRS-A skall vara självupprättande och det har inte gått 
att utläsa ur källor om det krävs inmatning av kanaldata likt Ra 180 eller om det är helt 
autonomt. Det har heller inte gått att utläsa om vågformen i sig nyttjar kryptering, däremot så 
kan datakommunikationen över TDRS-nätet krypteras i den anslutna utrustningens 
programvara, innan utsändning. Det ger en större flexibilitet vad gäller ändring av både 
kryptonycklar och även kryptosystem jämfört med Ra 180:s krypto som är baserat på 
hårdvara. 
 Det som kan vara ett problem är att TDRS bygger på att sändning sker ganska 
ofta, då positionsmeddelanden och nätuppdateringsmeddelanden måste skickas med jämna 
mellanrum för att upprätthålla nätet. Detta gör att det blir lättare att signalspana och pejla in 
förband. Vågformen är dock designad så att uteffekt anpassas efter avstånd till närmaste 
granne, så att man inte sänder kraftigare än nödvändigt. 

3.1.3 Vidaresändning 
Båda stationerna kan vidaresignalera på olika sätt, men för Ra 180 är det ett funktionssätt som 
kräver både kunskap och konfiguration av enheterna för att det skall fungera. Det är tänkt för 
att länka ihop olika nät som inte har räckvidd till varandra. Inom TDRS-A är det däremot 

                                                
51 Andersson J, Astell M, Axberg S, Brehmer B, Brynielsson J, Hagstedt D S, Nylander M, Reberg M, Sivertun 
Å (2009), s. 91 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd 546 Peter Saltin  22 ( 27 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

standardfunktionssättet, att stationer vidaresänder till varandra inom räckhåll utan extra 
konfiguration. Detta har vinster i att även om förbandet är utsträckt över en större yta så kan 
ändpunkterna i nätet kommunicera med varandra, ett extremt exempel är en lång 
fordonskolonn över lång sträcka. Det gör även att nätet blir mindre känsligt än ett nät med Ra 
180-relä. Där är reläet en fast punkt i systemet som kan slås ut medans i TDRS-nätet beror 
denna punkt på var fordonen i förbandet befinner sig och förändras dynamiskt. 
 TDRS-vågformen är baserad på digital överföring av information och detta gör 
att flera överföringar kan genomföras på samma gång. Med Ra 180 gäller att endast en station 
kan sända i taget. Detta gör att nätets kapacitet ökar och det skulle kunna innebära att man 
skapar flera nät inom ett bärarnät, till exempel ett nät för varje pluton inom ett kompaninät där 
användaren bestämmer vilken kommunikation denne vill ta del av. 
 Jämfört med Ra 180 går det även med GTRS att genomföra hoplänkning av nät 
med endast en radioapparat. Detta då en radioapparat kan innehålla flera olika sändtagare. 
Detta kan användas för att länka ihop olika TDRS-nät men även för att länka ihop eget nät 
med någon annan nations nät, förutsatt att en utvecklad vågform finns. Det kan även användas 
för att koppla ihop egna nät av olika typ, med hjälp av olika vågformer installerade i olika 
sändtagare. 

3.1.4 Dataöverföring 
Dataöverföringskapaciteten skiljer sig mycket, Ra 180 är en radio designad för att leverera 
främst tal men även korta textmeddelanden. Dessa förs över digitalt och det går även att 
ansluta terminalutrustning till radion för att föra över rådata men det är inte en huvuduppgift. 
GTRS med TDRS-A är i motsats istället ett nät för att föra över digital data. Det agerar bara 
som bärare till det som skall sändas över och lämnar utrymme för att föra över vilken 
information som helst. Hastigheten är 500 kbit/s, dock delat mellan alla ingående i nätet, 
jämfört med Ra 180:s maximala 16 kbit/s. GTRS-hårdvaran klarar även av upp till 6 Mbit/s 
även om det inte finns stöd för detta i mjukvara ännu. Att kunna föra över 500 kbit/s innebär 
två saker, antingen att kunna föra över större datamängder snabbt, exempelvis i form av 
kartbilder eller UAV-bilder. Det kan även innebära att fler kan använda nätet samtidigt, till 
exempel att några talar med varandra samtidigt som någon skickar över text, utan att behöva 
vänta på att få sända. 
 Hårdvaran och vågformen har även standardiserats, vågformen är IP-baserad likt 
de flesta datornätverk och Internet samt hårdvaran är utrustad med ett nätverksuttag av typen 
RJ45. Detta är samma typ som finns på en vanlig dator. Det gör att datorer och andra enheter 
med nätverksstöd kan kopplas in och kommunicera över radionätet utan krav på speciella 
kablar, drivrutiner eller programvara. 
 

3.2 Byte till GTRS i BG11 ur teknisk synvinkel 
Då GTRS/TDRS är IP-baserat så skulle det passa in i det övriga nätet bättre än en vanlig 
radio. Det skulle innebära att man kunde använda Tactical Voice System när förbanden är ute 
och rullar, därmed skulle man kunna ringa till specifika människor på campen för att ställa 
frågor istället för att sköta all kommunikation via staben. Det skulle erbjuda ännu en nätbärare 
för det taktiska nätet vilket skulle minska beroendet av kommersiella MobSat-stationer medan 
man är inom radioräckvidd till campen. Om man är utom räckvidd så kan MobSat-
anslutningen till nätet delas via GTRS till förbandet. Detta behöver inte enbart innebära 
tillgång till Internet medan förband genomför uppdrag utan det kan innebära att exempelvis 
repgrupper kan beställa reparationer, service och reservdelsleveranser snabbare än över ett Ra 
180-nät. Det skulle även möjliggöra att förbands spaningsdelar som rör sig framför kan sända 
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in underrättelser via huvudförbandets uppkoppling till högre stab dels med kortare hålltider än 
tidigare men det skulle även gå snabbare att föra över bildmaterial eller andra 
kapacitetskrävande filer. 
 Det skulle skapa en möjlighet till effektivare samverkan med andra nationers 
förband och deras system. Inte omedelbart men efter utveckling av en kompatibel vågform så 
skulle det räcka att installera denna vågform i vår hårdvara för att kunna samverka direkt. 
 Då GTRS väl är installerat så finns det även möjlighet för det att ta över andra 
radiosystems funktioner efter utveckling av andra vågformer. Detta skulle minska på antalet 
system vilket underlättar reparation och reservmaterielförsörjning. Då TDRS håller reda på 
sin position för att genomföra nätstyrning skulle denna data också kunna användas till FFT 
utan att behöva extra hårdvara. 
 Bytet skulle tillföra en ny dimension vad gäller säkerhet för förbandet. Då detta 
är ett nätverk för datakommunikation som kan länkas via camp hem till Sverige och 
Försvarsmaktens nät hemma så blir IT-säkerhet än viktigare. Vägen till att påverka nätet blir 
mycket kortare för den som vill försöka ta sig in jämfört med tidigare. Även om det är 
känsligt att tappa eller bli bestulen på en Ra 180 så blir det än känsligare att bli av med en 
GTRS-apparat då hela nätet blir exponerat. 
 GTRS har ännu ingen motsvarighet till DART och detta är en brist. DART-
meddelanden är ett bra sätt att kortfattat sända information som tillika är snabbt på grund av 
de förformaterade meddelanden som finns.  

3.3 Byte till GTRS i BG11 ur taktisk synvinkel 
Typfall 1: 
I detta scenario bör inte GTRS/TDRS kortare räckvidd spela någon större roll då 
hamnområden och flygplatser sällan är så stora att förbandsdelar kommer att vara över fyra 
kilometer ifrån varandra. Däremot kan GTRS förmåga till vågformsapplikationer göra det 
lättare att samverka med flyg- och sjöstridskrafter i syfte att få understöd under 
landstigningsskedet, förutsatt att kompatibla vågformer finns. Förmågan till dataöverföring 
och därmed informationsspridning skulle kunna ge kortare hålltider för underrättelser innan 
landstigning, exempelvis genom att länka video direkt från överflygande UAV till förbandet. 
 
Typfall 2: 
I detta scenario kan räckvidden vara en begränsande faktor, då Ra 180 har en räckvidd som är 
upp till fem ggr längre (20 km). Dock bör det gå lättare att överföra underrättelseinformation 
från spaningsförband som framrycker före huvudstyrkan. Exempelvis skulle bilder och 
koordinater på upptäckta motståndarpositioner kunna överföras snabbt bakåt, jämfört med 
talsignalering. Detsamma gäller för UAV-data som, förutsatt att UAV:n stöder det, kan 
skickas direkt till berörd förbandschef. Det är dock ingen stor fördel jämfört med DART-
meddelanden och tal som Ra 180 erbjuder. Det kan även gå att föra över nya beslutsunderlag 
från bakre stab snabbare, då de kan sammanställa kartbilder, motståndarpositioner och 
liknande som inkommer från andra källor. Det som blir den stora fördelen är just digital 
information såsom bilder, kartor et cetera då det övriga kan signaleras med tal. Beroende på 
vågformstillgång kan det även vara lättare att samverka med andra nationer. 
 
Typfall 3: 
 
I detta scenario blir det viktigt att ha en god överblick då situationen snabbt kan eskalera. 
Detta kan uppnås med förbandets UAV:er som kan kompletteras med spaningsförband och 
flygspaning. Hålltiderna för informationsspridning blir kortare om denna information ej 
behöver passera via stab eller signaleras i tal. Det smidigaste är att förbandet i realtid kan ta 
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del av denna information, speciellt som förbandsdelar kan vara grupperade på olika ställen så 
är det fördelaktigt om informationen sprids i radionätet så att alla kan ta del.  Likt fallet ovan 
kan det, beroende på vågformer, vara lättare att samverka med andra nationer. 

3.4 Resultat 
Relaterat till frågeställningen så blir den tekniska påverkan betydligt större än den taktiska. 
Det faktum att hela nätet från Sverige ut till enskilt blir IP-baserat ger stora möjligheter till 
åtkomst av information antingen hemifrån eller från stab/högkvarter. Speciellt information i 
form av digitala underlag såsom kartbilder, video, ljud och dylikt kan mycket lättare 
överföras. Beroende på om förbandet kan ha direktsamband över GTRS till camp kan det 
också minska beroendet av kommersiella aktörer, exempelvis MobSat, vilket är bra ur 
pålitlighetssynpunkt. Förmågan att samverka med andra nationer via utveckling av 
vågformsapplikationer är kraftfull. 
 Taktiskt sett så blir påverkan som nämnts mindre, underlättande av 
informationsspridning vilket i sin tur ger aktuellare beslutsunderlag är den största effekten. 
Den nu existerande TDRS-vågformen begränsas dock, trots vidaresändningsfunktionen, av sin 
räckvidd jämfört med Ra 180. Likt den tekniska påverkan så kommer det taktiska lösandet av 
uppgiften att påverkas genom utveckling eller inköp av andra nationers vågformer, då 
samverkan länder emellan förenklas. 
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4 Resultatdiskussion samt förslag på ytterligare forskning 

4.1 Diskussion 
GTRS och TDRS är system som kommer att erbjuda många nya möjligheter för 
radiokommunikation och dataöverföring. Dock så är systemet aningen begränsat på grund av 
antalet tillgängliga vågformsapplikationer. Styrkan i systemet är ju att det kan fungera som 
vilken annan radio som helst, men det måste finnas en vågform som är utvecklad för syftet. 
Eftersom dessa ännu inte finns så blir systemet något begränsat även om det i sig är 
kompetent och för med sig många nya kraftfulla förmågor såsom dataöverföring och 
möjligheten till självupprättande radionätverk. Eftersom forskning och utveckling kring dessa 
system pågår internationellt så kommer det förmodligen att skapas vågformsapplikationer 
både likt TDRS för dataöverföring men även för respektive nations äldre apparater. Detta 
borde göra att interoperabilitet i olika internationella missioner förenklas, om respektive 
nation kan erbjuda en vågform för deras äldre radioapparater istället för att till exempel 
Sverige måste utveckla vågformer för att kunna samverka med samarbetsländer. 
 Det är även något av en brist på kringutrustning för användning till detta system. 
Systemets möjligheter ger utrymme för diverse saker, det vore inte otänkbart med en 
handdator på varje soldat som kan användas för kartor, uppgifter och underrättelser. En sorts 
DART för det nya radiosystemet. Detta skulle behövas för att systemet skulle vara användbart 
på samma sätt som Ra 180 med DART är idag. Om GTRS skulle införas så måste en laptop 
eller motsvarande med PC-DART användas vilken inte är lika slagtålig som en DART. 
 Vidare så dras slutsatsen av typfallen att den taktiska påverkan inte blir speciellt 
stor i nuläget då de system och vågformer som skulle behövas för direktöverföring av film 
och bilder eller samverkan med andra nationers förband för tillfället inte existerar. Att 
möjligheten finns gör tyvärr inte att den kan användas direkt. Bedömningen är att det kommer 
att ta tid innan systemet är fullt integrerat och innan anpassad kringutrustning (likt 
handdatorer) finns tillgänglig. 
 Ur en underhålls- samt redundanssynvinkel är det mycket lämpligt att ersätta 
olika äldre radiosystem med ett standardiserat nytt radiosystem. Speciellt som projektet GTRS 
ämnar ta fram allt från små apparater som kan användas på gruppnivå till stora enheter som 
ska användas i större staber. Detta för att reservdelsfloran minskar och därigenom minskas 
trycket på logistiken. Det medför också att det är lättare att omfördela radioapparater, även 
om de använts till olika saker innan så är det nu möjligt att installera en annan 
vågformsapplikation för att få ett helt annat användningsområde för apparaten. 
 Eftersom resten av sambandssystemet är IP-baserat nu, förutom den taktiska 
radiokommunikationen så är det ett naturligt steg att använda sig av ett IP-baserat 
radiosystem. Det ger positiva effekter i form av att kunna erbjuda nätverkstjänster och 
datakommunikation hela vägen ut på fältet, men även den negativa effekten att nätet som 
helhet görs sårbarare då det är lättare för motståndare att göra intrångsförsök eller övrig 
påverkan. 

4.2 Förslag på ytterligare forskning 
Vågformer: Hur lång tid och hur mycket kostar det att utveckla vågformer? Är det möjligt att 
utveckla många olika för att klara av att samverka med många olika typer av radioutrustningar 
eller måste man koncentrera sig på några få? 
Kringutrustning: Vilken kringutrustning kan vara lämplig till det nya systemet? Finns det 
möjlighet att införa en liten personlig dator på soldatnivå som bärs på kroppen? 
Videoöverföring: Är möjligheten att överföra realtidsvideo något som behövs i förbanden? 
Är det i så fall möjligt att genomföra? 
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