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Taktiskt Mobilteleutnyttjande utan eget RAN! - Är det möjligt ?
Abstrakt

Syftet med denna uppsats är att studera och diskutera Försvarsmaktens möjligheter att utnyttja civil mobilteleteknik
(COTS) och kommersiell kommunikationsinfrastruktur då eget radioaccessnät saknas eller ej finns tillgängligt.
Tidshorisonten sträcker sig intill 2015.

Med anledning av den pågående utvecklingen av mobil telekommunikation, studeras och diskuteras möjligheterna
att använda civil teknik då eget radioaccessnät ej finns tillgängligt. Inledningsvis görs en inventering och
beskrivning av teknikutvecklingen. Därefter studeras kontrollmöjligheter och målsättning för framtida utbildning
samt materielanskaffningsprinciper. I analysen vägs de studerade områdenas slutsatser mot en utvärderingsmodell,
som omfattar specifika krav och scenarion i syfte att finna ut möjligheter och begränsningar vid ett utnyttjande i
Försvarsmakten. Slutligen görs en ansats att föreslå områden för fortsatta studier. Uppsatsens resultat visar på att
det finns såväl fördelar som nackdelar med ett dylikt utnyttjande. Utvecklingen av infrastrukturen kommer i mycket
att avgöra till vilken grad ett utnyttjande är möjligt. Tillgänglighet, säkerhet och robusthet är nyckelfunktioner i
militära kommunikationssystem. Ett användande av COTS och kommersiell infrastruktur kommer inte att erbjuda
önskad nivå på dessa nyckelfunktioner, varken idag eller i en nära framtid såsom enskilt sambandssystem. Dock är
tekniken tillräckligt intressant för att bli föremål för fortsatta studier, och ett utnyttjande som komplement till andra
system. Identifierade områden för fortsatta studier är, lagar och regler för  kontraktsslutande mellan försvaret och
civila operatörer och nya metoder för punkt till punkt kryptering. Fältförsök vid någon av försvarets stridsskolor
skulle dessutom ge möjligheten att studera användarvänlighet och robusthet i den militära miljön.

Mobile communication, 3G, UMTS, TRAN, tactical communications, RAN.
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Tactical use of civilian mobile telecommunications and infrastructure without an own RAN! – Is it possible?

Abstract

The purpose of this thesis is to study and discuss the possibilities for the Swedish National Defense Forces to use
civilian mobile telecommunication systems (COTS) and commercial infrastructure when an own Radio Access
Network isn’t available. The time horizon stretches to approximately year 2015.

According to the ongoing development in mobile telecommunications the essay study and discuss the possibilities
to use civilian technique in spite of an eventual procurement of an own tactical radio access network. First an
inventory and description of the development of the technique is done. Then control and aiming for training and
equipment procurement is studied. In the analysis, the above is used together with an evaluation model, containing
specific demands and scenarios, for the armed forces to find out the pros and cons of such a use. Finally an attempt
is made to propose areas for further studies. The conclusions of the essay are that there are both pros and cons of
such a use, the development of the infrastructure, that is very much going to determine to what extent it is possible.
Availability, security and robustness are key functionality's for military communication systems. The use of COTS
and commercial infrastructure will not reach the desired level of these functionality's, today or in near future as a
stand-alone system. But it’s interesting enough for further studies. Identified areas for further studies are, laws and
official rules for contracts between the defense administration and civilian telecommunication companies, new end-
to-end encryption methods and field tests with COTS at one of the Armed Forces tactical combat schools.

Mobile communication, 3G, UMTS, TRAN, tactical communications, RAN.
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1 Inledning

1.1 Allmänt

Avsikten med denna uppsats är att studera möjligheterna för Försvarsmakten (FM) att

utnyttja civila mobiltelesystem (COTS)1 och kommersiell infrastruktur då eget radio

accessnät ej finns tillgängligt.

1.2 Bakgrund
Under de senaste åren har den mobila kommunikationsutvecklingen skett med en ra-

sande fart. Detta utvecklingstempo synes inte avta utan utvecklingen och invester-

ingsintresset tycks hetare än någonsin. Inte bara tekniken som sådan utvecklas, även

utbyggnaden av infrastrukturen för kommunikationer sker med hög hastighet. Våra

framtida soldater, officerare och chefer växer upp och lever med den nya tekniken och

är därmed bekant med den.

Denna utveckling sker samtidigt som FM genomför stora organisatoriska förändringar

såväl personellt som materiellt. Även uppgifternas karaktär och fokus förändras mot

en tydligare internationell inriktning och ett mer uttalat  stöd till det civila samhället.

Behoven av ökad interoperabilitet och förmåga att samverka och samordna resurser

och verksamhet med andra aktörer ökar. Den väpnade striden kommer dock att vara

den dimensionerande uppgiften under överskådlig framtid, härvid sätts också i FMI

2020 hävdande av den territoriella integriteten främst.

I takt med att teknikutvecklingen går framåt och nya möjligheter och tjänster presen-

teras så uttrycks också visioner och förhoppningar såväl som farhågor över de möjlig-

heter och begränsningar som erbjuds eller förväntas erbjudas.

Såväl i dagspress som facktidskrifter översköljs vi med braskande och motstridiga

rubriker såsom, ”Civila tekniken gör hemvärnsmannen till en rapportör i försvarets

nätverk”2 och ”WAP - telefon snart museiföremål”3.

                                                
1 Comercial On The Shelf.
2 FOA TIDNINGEN (3/2000), sida 7.
3 Göteborg-Posten (2000-09-19).
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Förutsättningarna för att i denna föränderliga värld utveckla, anskaffa och driva

skräddarsydda system i större omfattning är utan tvekan problematiska.

Detta återspeglas med tydlighet i den bedömning regeringen gjort i försvarsproposi-

tionen 99/00. Där fastslås att, ”Försvarsmaktens materielförsörjning måste förändras

från dagens långsiktiga bindningar i form av omfattande tidsutsträckta serieleveranser

till en ökad satsning på forsknings- och utvecklingsprojekt samt anskaffning av de-

monstratorer och simulatorer. För att Försvarsmaktens materielplanering på ett bättre

sätt än tidigare skall ha förmåga och flexibilitet att kunna anpassas mot nya hot och

risker som kan uppstå i framtiden måste planeringen på lång sikt alltid innehålla ett

ännu ej objektspecificerat ekonomiskt utrymme för framtida alternativa anskaff-

ningsmöjligheter. Sådana alternativa materielsystem kan bl.a. anskaffas efter utveck-

ling av demonstratorer och simulatorer eller anskaffas genom köp av redan färdigut-

vecklade system”4.

Omfattande studier pågår för att studera möjligheterna för FM att utnyttja och imple-

mentera den nya kommunikationstekniken i sina system. Att kraven på militära sy-

stem är mycket stränga och speciella och därmed kostnadsdrivande är inget nytt.

I den av FM initierade TRAN-studien5 görs antagandet att den dominerande civila

trådlösa infrastrukturen i framtiden kommer att drivas av krav på låga kostnader och

därmed innebära att så mycket som möjligt av "intelligensen" kommer att vara in-

byggd i en fast infrastruktur med en hierarki av basstationer. Man förväntar sig inte att

denna struktur ensam kan svara upp emot de krav som ställs på det framtida stridsfä l-

tet i alla situationer, på alla nivåer och på varje plats. Å andra sidan måste framtida

militära kommunikationssystem vara kostnadseffektiva, varför det är av vikt att ta

tillvara så mycket som möjligt av den civila teknologin och infrastrukturen.

Ett rimligt antagande torde dock vara att utnyttjande av den nya tekniken i form av

befintlig civil infrastruktur samt COTS-applikationer t.ex. terminaler/mobiltelefoner

utan kostnadsdrivande modifieringar är möjligt, åtminstone i enklare former eller i

begränsad omfattning utöver anskaffande av ett Taktiskt Radio Access Nät (TRAN).

                                                
4 Prop.1999/2000:30, sid. 96, kap. 4.5.2.
5 FOA rapport, Tactical Radio Access Networks - A Concept Study; Report 1, sida 10.
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1.3 Mål

Uppsatsens syfte och mål är att studera och diskutera möjligheter till utnyttjande av

COTS och civil kommunikationsinfrastruktur i FM då eget radio accessnät  (RAN) ej

finns tillgängligt. Med detta som grund görs en ansats att föreslå möjliga studieområ-

den för att utröna ett utnyttjande av kommersiell infrastruktur och COTS-produkter

där eventuellt specialutvecklad och anskaffad materiel ej täcker behoven. Tidshori-

sonten sträcker sig fram mot 2015.

Ett underordnat syfte är att sätta in författaren och läsaren i den komplexitet och för-

änderlighet som dagens kommunikationsutveckling innebär.

1.4 Avgränsningar och antaganden

1.4.1 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar tekniska möjligheter och begränsningar men inte metodiker i

ledningssystemet.

Uppsatsen avhandlar den förmodade teknikutvecklingen under perioden 2001-2015.

Den internationella aspekten är av stort intresse att studera, dock studeras endast na-

tionellt utnyttjande i detalj, internationella aspekter berörs endast översiktligt. Denna

avgränsning motiveras med att tid och utrymme för en dylik uppsats ej medger båda

delar.

Uppsatsen avser ej värdera huruvida ett nytt TRAN bör anskaffas eller ej.

1.4.2 Antaganden

Författaren antager att huvuddragen i Regeringens proposition 1999/2000:30 avseen-

de bedömning och förändring av FMs materielförsörjning kvarstår och infrias under

den tidsperiod som uppsatsen avhandlar.
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1.5 Metod och disposition

Figur 1-1 Övergripande metodik

Uppsatsens övergripande metodik åskådliggörs i figur 1-1. I kapitel 2 görs ett försök

att inventera och beskriva teknikutvecklingen inom området. Kapitlet avslutas med

slutsatser dvs. redovisar de generella möjligheter och begränsningar som utvecklingen

erbjuder. I kapitel 3 studeras styrningar och inriktning för utbildning och materielpro-

cess. Med stöd av slutsatser ur kapitel 2 dras slutsatser avseende möjligheter och be-

gränsningar ur livscykelpåverkande perspektiv. Kapitel 4 omfattar en evaluering av

möjligheterna kopplat till specificerade krav och scenarion genererade ur FMs huvud-

uppgifter, Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM)6 och i kapitel 2.3

studerade Försvarsmaktsprojekt. I kapitel 5 analyseras och diskuteras resultaten från

de föregående kapitlen. I det avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsen i sin helhet.

Avsnitt 2.2 utgör en relativt omfattande redovisning av nuvarande och till del kom-

mande telekommunikationssystem. Detta är gjort med anledning av att det, i ett sådant

systemutnyttjande som studeras i förelagda uppsats utöver luftgränssnittet främst är

                                                
6 TOEM MekBat 122/90, 1997-12-01: H 02 310:80245.

Teknikutveckling

Mobil kommunikation

Slutsatser

Försvarsmaktsprojekt

Styrdokument

Materielprocessen

Slutsatser

Utbildning o kompetensutveckling

Evaluering

Scenario

Värdering

Krav

Slutsatser

Diskussion

Sammanfattande slutsatser

Förslag till fortsatt arbete
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nätverkens konfiguration på olika plan som anger begränsningar och möjligheter för

användaren.

I avsnitt 2.3 redovisas visioner och nyckelkrav i ett antal försvarsmaktsprojekt Dessa

ansätter ett antal krav vilka omformuleras till generella krav som utnyttjas vid evalue-

ringen i kapitel 4.

Studerat underlag i kapitel 3 värderas mot slutsatser i kapitel 2 för att säkerställa reali-

serbarhet samt följsamhet mot angivna inriktningar och regler i ett antal väsentliga

styrdokument.

I kapitel 4 genomförs evaluering mot ett antal scenarion genererade ur FOI:s TRAN

projekt, med mindre omskrivningar för att stämma in mot uppsatsens problemställ-

ning och mål, dels ytterligare ett scenario med motivet att täcka upp ytterligare en av

huvuduppgifterna nämligen stöd till civila samhä llet.

Kraven beskrivs i elva generella kravområden. Bedömd kravnivå i respektive scenario

anges i tre nivåer, A-C. Uppfyllandegraden av kraven i de olika kravnivåerna anges i

sin tur i tre nivåer, 1-3. Kraven är genererade ur TOEM MekBat 122/90, och ur de

krav som framställts i de i kapitel 2.3 studerade Försvarsmaktsprojekten.

I kapitel 5 analyseras och diskuteras de resultat som framkommit i de tre föregående

kapitlen ur aspekterna teknikutveckling samt FMs krav och behov.

I det avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsen i sin helhet. Därtill ansätts rekom-

mendationer och förslag på fortsatt arbete inom området.

.

För hänvisning till källor används fotnoter. För att ange hänvisning till ett ord eller ett

begrepp är fotnoten placerad i meningen omedelbart i anslutning till ordet eller be-

greppet. För att ange hänvisning för en mening är fotnoten placerad omedelbart efter

meningen. För att ange hänvisning för ett stycke är fotnoten placerad omedelbart efter

stycket.

Texten omfattas av en stor mängd akronymer och tekniska begrepp. Dessa är samlade

och förklarade i bilaga 1.
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1.6 Material

Uppsatsen bygger huvudsakligen på underlag från forskning samt officiella myndig-

hetsdokument. Källmaterial har hämtats ur kurslitteratur, forskningsrapporter, veten-

skapliga tidskrifter, undervisning vid FHS ChP samt i viss mån från internet och

press. Huvuddelen av källorna är primärkällor med god överrensstämmelse med upp-

satsens ämne och resultat. Några källor är hämtade från artiklar i fackpress (Tomas

Zirn, Anna Hedberg). Underlaget till dessa källors resultat bygger på, för denna upp-

sats ämne och syfte, ändamålsenliga undersökningar och intervjuer. Syftet med dessa

källor är främst att påvisa tendens, och de tillåts inte påverka resultatet i någon nämn-

värd omfattning.

Nya forskningsresultat och utvecklingstrender påvisas ständigt inom området. Dessa

redovisas ofta på seminarier och workshops m.fl. Det har ej funnits tid eller resurser

att följa upp sådana redovisningar. I den mån de har tillförts uppsatsen är det samman-

fattningar och utdrag ur artiklar som använts. Dessa har då endast använts för att påvi-

sa den fortgående utvecklingen.

2 Teknikutveckling

2.1 Inledning

Utvecklingen av mobiltelefonin är idag inte bara en fråga om ständigt ny teknik utan

också om människors acceptans av och utnyttjande av den nya tekniken och de tjäns-

ter denna erbjuder. Under första halvåret 2000 fanns i Sverige, 4 010 500 privat och 1

511 900 företags GSM abonnemang. 7

Ett okänt antal av dessa utnyttjar också olika Internettjänster via mobiltelefon. Detta

vittnar om en vilja och förmåga att ta till sig och utnyttja ny teknik som också kan

komma till nytta i FM. Det kan bli en förutsättning då utvecklingen inte stannar av

utan snarast rusar på. Utan att anlägga någon exakt tidsaxel kan utvecklingen ändå

åskådliggöras enligt fig. 2-1.

                                                
7 PTS Rapport 20 oktober 2000.
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Figur 2-1 Utveckling av mobilteleteknik .(Källa: www.ericsson.com.:Omarbetad)

2.2 Mobil kommunikationsutveckling

2.2.1 Idag

Dagens mobiltelefonsystem är i det närmaste var mans egendom och förväntas funge-

ra överallt. Så är dock inte fallet utan stora delar av glesbygden saknar täckning (se

bilaga 2). Dessa brister täcks dock ur vardagskommunikationshänseende till viss del

upp genom det fasta telenätet. Idag består mobiltelemarknaden i Sverige av främst tre

stora aktörer, Telia, Comviq och Europolitan. Men inte ens om man slår ihop dessa tre

aktörers kapacitet nås full täckning för befolkningen, även om uppenbara förbättringar

nås.  Vad avser täckande av landets yta är situationen än sämre.

Det förhärskande mobiltelefonsystemet idag är GSM (Global System for Mobile

communication). GSM opererar i Sverige på två frekvensband, 900MHz och

1800MHz där det förra är det vanligare och det senare tillkommit för att öka tillgäng-

ligheten i etern för abonnenterna. För att få full tillgång till denna utökade kapacitet

krävs en telefon som klarar dual-band, dvs. kan utnyttja vilket som av frekvensban-

den.

Utöver ren talkommunikation finns ett antal tjänster inbyggda i systemet. Så som

SMS (Short Message Service), gruppsamtal, medflyttning av samtal, SMS Cell

4GW

GSM
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Broadcast (SMSCB), röstbrevlåda och fax. Möjlighet till dataöverföring finns också.

Dataöverföringskapaciteten i GSM är dock relativt blygsam och kommer normalt un-

der gynnsamma förhållanden upp till 9,6 kbit/s.

Genom utnyttjande av diverse kompletterande produkter som handdatorer, lap tops

och fax maskiner kan man således med mobiltelefonen som gränssnitt mot transmis-

sionskanalen överföra en hel del i informationsväg. Kraven från användarna i allmän-

het och FM i synnerhet överstiger dock denna kapacitet.

MS - Mobile station BTS – Base Tranceiver Station

BSC – Base Station Controller MSC – Mobile Switching Center

VLR – Visitors Location Register HLR – Home Location Register

AUC – Authentication Center GMSC – Gateway MSC

EIR – Equipment Identity Register CN – Core Net

Figur 2-2 Schematisk hierarki, GSM. (Källa:Ericsson Radio Systems AB (1998):Omarbetad).

Robustheten i ett sambandssystem är i allmänhet av stor vikt vilket är än mer accentu-

erat i ett militärt system eller behov. Ett hierarkiskt uppbyggt system som GSM kan

vid dessa höga krav visa sig vara otillräckligt.

MS MS

BSS

BTS

BSC

VLR

MSC

AUC

HLR

GMSC MSC

EIR

VLR

GSM CN
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Då hierarkin i GSM systemet är av central betydelse, belyses denna i nedanstående

kortfattade beskrivning, se även fig. 2-2.

GSM nätverket är uppbyggt kring basstationer (BTS). Ett antal BTS är sammanlänka-

de med samma basstations kontroll (BSC). De i sin tur är länkade till ett fåtal Mobil

växlingscentraler (MSC). I Sverige finns endast en handfull MSC. MSC innehåller

registren som avgör vem som har och inte har tillträde till systemet.

I besöksregistret (VLR) och hem registret (HLR) hålls användardata. En MS interage-

rar med en BTS för att få access till nätverket. Om en MS initierar ett samtal till en

abonnent utanför nätverket, dirigerar GMSC den trafiken. Samtalet kopplas sedan upp

genom kedjan, MS-BTS-BSC-MSC-GMSC-CN. Ett samtal från en MS till en annan

MS kan se ut som följer, MS-BTS-BSC-MSC-VLR/HLR-MSC-BSC-BTS-MS.8

GSM utnyttjar kombinerad Time Division Multiple Access (TDMA) och Frequency

Division Multiple Access (FDMA) teknik. Med TDMA kan en kanal användas till att

förmedla flera samtal, då varje samtal tilldelas en tidslucka. Då varje  kanal utgör en

TDMA - ram som består av 8 tidsluckor kan 8 samtal förmedlas. Med FDMA erbjuds

125 bärfrekvenser om 200 kHz. Frekvenshopp sker med en hastighet av 216,6 hopp

per sekund, där varje TDMA – ram överförs på en ny frekvens.9

En MS räckvidd beror bl.a. på dess uteffekt. Upplänkens utsända effekt varierar mel-

lan 3 mW och 8 W medan ner länkens effekt varieras mellan 2.5 W och 320 W. Sy-

stemet är dock designat för en maximal cellradie av omkring 35 km. Vilket motsvarar

den teoretiska räckvidden mellan en basstation och en MS.

När en MS slås av blir den avskild från nätverket. När den åter slås på scannas GSM

frekvenserna efter särskilda kontrollkanaler. När en sådan finnes mäts dess styrka.

När samtliga kontrollkanaler är inmätta väljs den starkaste av dessa. När anslutning

till nätet just skett måste registrering i nätverket ske som då uppdaterar MS:ns status

till vilande. Om MS:n befinner sig på en ny plats uppdateras även denna. När en MS

                                                
8 Ericsson, GSM System Introduction, sida 53 ff.
9 Ibid.
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rör sig genom nätverket scannar den fortlöpande kontrollkanalerna för att säkerställa

att den är ansluten till den starkaste. Om en ny kontrollkanal tillhör en annan Location

Area (LA) informeras systemet om MS:ns nya plats.10

För att abonnenterna skall kunna kommunicera måste "systemet/nätet" känna till i

vilka celler de befinner sig, detta löses genom "roaming". Vilket innebär att någon-

stans i nätet finns alltid information om var varje abonnent befinner sig.

Abonnentinformation är lagrad på ett SIM-kort som kan monteras i vilken MS som

helst. Eftersom radiomediet kan nås av alla, är autenticering av användarna för att visa

att de är den de påstår en viktig del i det mobila nätverket. Detta omfattar två funktio-

ner, SIM-kortet i MS:n och autenticeringscentralen (AUC). Varje abonnent tilldelas

en hemlig nyckel, en kopia lagras på SIM kortet och en i AUC. Vid autenticering ge-

nererar AUC ett slumptal som sänds till MS:n. Detta slumptal används sedan av både

MS:n och AUC:n tillsammans med abonnentens hemliga nyckel och en krypterings-

kod för att skapa en signatur som sänds tillbaka till AUC för autent icering.

Samma slumptal och hemliga nyckel används också för att skapa en krypterings

nyckel som tillsammans med ett TDMA-ram nummer och en särskild algoritm skapar

en sekvens som jämförs med den informationsström som sänds i en tidslucka. Genom

systemets kodning, interleaving och överföringsteknik (TDMA) hålls alla utom de

mest envisa och övertygade tjuvlyssnarna utanför.

En annan säkerhetsfunktion är den identifiering som sker av själva utrustningen ge-

nom ett International Mobile Equipment Identity (IMEI) nummer. En förteckning

över IMEI-nummer finns lagrat i Equipment Identity Register (EIR).11

GSM genomgår en evolutionär process på sin väg in i tredje generationens mobila

kommunikationssystem. Här avses GSM användas som kärnan i ett nätverk där hög-

hastighetsförmåga tillförs. Sista fasen i denna evolution,  kallat GSM+ innebär en

ökning av bithastigheten för användaren. Genom att använda flera talkanaler samti-

                                                
10 Ericsson, GSM System Introduction, sida 53 ff.
11 John Scourias, Overview of the Global System for Mobile Communication, 1997.
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digt kommer man teoretiskt att kunna nå datahastigheter på upp till 115,2 Kbit/s, till-

räckligt för överföring av rörliga bilder, dock med en tveksam kvalitet. När det gäller

den nya datakommunikationen står det framför allt mellan två standarder; General

Packet Radio Services (GPRS) och High Speed Circuit Switched Data (HSCSD). Den

nya GPRS-tekniken  innebär att mobilnäten går över till att skicka paketförmedlad

data på samma sätt som man gör på Internet och andra datanät. Paketförmedlad öve r-

föring av data innebär att all information delas upp i paket. Paketen, som kan vara av

olika storlek, skickas iväg "så fort som möjligt". Är det mycket data som skall iväg

ordnar GPRS mycket bandbredd, är det bara ett paket då och då räcker det med en

ganska smal förbindelse.

Till skillnad från kretskopplade tjänster är en GPRS-förbindelse bara igång precis när

den behövs. Fler personer kan genom paketförmedlingen använda samma kanal sam-

tidigt. 12 GPRS passar bra ihop med andra paketförmedlade tjänster, exempelvis alla

Internet-tjänster som utnyttjar paketprotokollet TCP/IP. En grundläggande fördel med

paketförmedling av data är att själva protokollet håller reda på att alla delar av ett

meddelande kommer fram. När GPRS - användare slår på sina telefoner, får de dels

veta att det finns meddelanden, dels skickas meddelandena automatiskt till telefonen.

Det är inte nödvändigt att själv hämta meddelandena. Dessutom kan GPRS sända och

ta emot samtidigt som ett vanligt samtal pågår. GPRS kan användas för många sorters

förbindelser: Såväl punkt-till-punkt (vanliga samtal och dataöverföringar), punkt-till-

multipunkt (ungefär som radio, exempelvis trafikinformation till alla inom ett visst

geografiskt område) som punkt-till-grupp (konferenssamtal och liknande).13

HSCSD är en kretskopplad tjänst. Kretskopplad överföring av data innebär att en an-

vändare reserverar och får tillgång till en viss bandbredd och överföringshastighet.

Oavsett hur mycket data som skickas, är hela bandbredden tillgänglig så länge förbin-

delsen är uppkopplad. Dagens datatjänst i GSM-nätet är kretskopplad och arbetar med

9,6 kbit/s, vilket motsvarar en så kallad tidslucka. Man kan säga att det maximalt

                                                
12 TELIA-Info, http://www.telia.se.
13 Ibid.
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finns åtta tidsluckor att tillgå för en GSM-förbindelse. HSCSD går ut på att använda

fler än en tidslucka per användare.

HSCSD kommer, som tjänst, troligen att byggas på två sätt: fast och flexibel.

Fast HSCSD innebär att alla nödvändiga tidsluckor reserveras från början och förblir

tillgängliga under hela samtalstiden. Det ger snabba, pålitliga förbindelser som passar

bra för exempelvis videokonferenser. Nackdelen är att GSM-nätets infrastruktur

måste byggas ut. Om alla som skickar data med 9,6 kbit/s idag vill köra fortare be-

hövs, enkelt uttryckt, mer väg att köra på. Flexibel HSCSD har en lägre max hastighet

på fyra tidsluckor eller 38,4 kbit/s, men kan å andra sidan variera antalet tidsluckor

under samtalets gång. Sannolikt behöver inte alla tillgång till maximala prestanda

samtidigt. Flexibel HSCSD kräver därför inte lika omfattande utbyggnad av infra-

strukturen. 14

Införandet av GPRS innebär att flera användare kan utnyttja samma kanal eftersom

radiofrekvenserna i huvudsak bara används då data sänds eller mottages. GSM+ inne-

bär främst uppgradering av mjukvara.

Det finns också en öppning för en fortsatt utvecklingen mot GSM++  vilken innehå l-

ler Enhanced Data rates for GSM Evolution(EDGE) med detta tillvaratas fördelarna

med GPRS fullt ut. Genom att förändra modulationen hos radiosignalen kan man öka

hastigheten till mellan 48 kbit/s och 69,9 kbit/s per tidslucka beroende på radioför-

hållande. Genom att kombinera flera tidsluckor (jfr HSCSD) kan en teoretisk data-

hastighet på 384 Kbit/s uppnås.15

2.2.2 5 års sikt

3G - tredje generationens trådlösa kommunikation lanseras på en marknad som redan

har miljontals användare. Samexistens med tidigare system, som dessutom fortsätter

att utvecklas, är därför inte bara en nödvändighet utan även en av operatörerna identi-

fierad realitet.

                                                
14TELIA-Info, http://www.telia.se.
15 FOA rapport, Tactical Radio Access Networks - A Concept Study; Report 1, sida 14.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Bengt Ekholm 01-06-19 19 100:1028

Sida 15 (62)

Av fig. 2-3 framgår hur de olika systemen samverkar. De radiospecifika funktionerna

ingår i ett Radio Network Subsystem (RNS). Ett sådant subsystem kan bestå av såväl

existerande som framtida system. Exempel på subsystem eller access nätverk är: GSM

Base Station Sub System (GSM BSS), satellit kommunikationssystem, Broadband

Access Network och UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). Kärnnä t-

verket (CN) kan också bestå av flera nätverk såsom GSM och GPRS CN.16 För att

möjliggöra denna samexistens används ett universellt gränssnitt mellan CN och

RNS.17

Figur 2-3 Förenklad UMTS arkitektur. (Källa: Lindström/Nilsson (2001):Omarbetad).

3G sägs föra samman  vad man kallar hög-hastighets radioaccess med IP baserade

tjänster. Man utlovar lokalt överföringshastigheter på upp till 2Mbit/s, i glesbygd eller

så kallade "wide areas" når man dock endast upp till mellan 8-384 kbit/s.18  Noteras

bör dock att, dessa siffror gäller innan felkontrollerande kodning adderats. Rimligt är

trots detta att anta att tekniken öppnar för många nya möjligheter jämfört med tidigare

system.

                                                
16 FOA rapport, Tactical Radio Access Networks - A Concept Study; Report 1 , sida 9.
17 FOA rapport, Tactical Radio Access Networks Based on UTRAN , sida 3f.
18 Anteckningar och kompendier från FHS kurs Sambandsteknik, 2001.
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I UMTS används direktsekvens bandspridningsmetoden Wideband Code Division

Multiple Access (WCDMA), som utöver högre datahastigheter erbjuder ett effektivt

utnyttjande av radiospektrum. I och med detta erhålls ett antal fördelar jämfört med

tidigare system. 19

Den större bandbredden innebär t.ex. att samtidig access till flera tjänster medges,

såväl tal som data.20

DS-CDMA bandsprids med en s.k. PN - kod (Pseudo Noise) i och med detta ersätts

frekvensplanering i ett FDMA system med kodplanering i CDMA. Om man studerar

CDMA i frekvensplanet framgår principen för detta, fig. 2-4.

I mottagaren korreleras med den rätta PN-koden varvid den smala bandbredden återställs. Därefter

filtreras det smala frekvensområdet ut. De signaler som inte frekvenskomprimerats bortfiltreras då till

större delen.

Figur 2-4 DS-CDMA i frekvensplanet .(Källa: Ragnar Ottoson (2001))

Fördelen med metoden är att kanalerna stör varandra på ett brusliknande sätt. Vilket

innebär att ingen definitiv spärr av kommunikationen erhålls utan man får vad som

kallas "graceful degradation". Med stor bandspridning innebär detta att en sändares

"elektromagnetiska profil" hamnar väldigt nära och i extremfallet under det naturliga

brusets spektrum. Störskyddet degraderas dock då flera användare ligger över samma

kanal eftersom varje sändare tillför brus.21

                                                
19 Anteckningar och kompendier från FHS kurs Sambandsteknik, 2001.
20 http://www.ericsson.com/3g.
21 Lars Ahlin, Kompendium kommunikationssystem och teleskyddsmetoder, FOI, sida 181.
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Ett problem som kan uppstå är det så kallade "near-far" problemet. Antag att en kod-

sekvens med längden N=100 används. I ett sådant system  kommer användarna att

skapa ett interferensförhållande mellan varandra som är 100 gånger, eller 20 dB lägre

än den önskade signalen. Om den interfererande sändaren är väldigt nära mottagaren

och den önskade signalen kommer långt ifrån så kan den interfererande sändaren få

ett effektövertag som kan bli mer än nämnda 20 dB, kanske ända upp till 100 dB. I

denna situation är mottagning av den svagare signalen ej möjlig.22 För att lösa ut detta

krävs effektreglering. Denna effektreglering kan bli av intresse att störa. Detta är ett

problem såväl mellan TRAN/CN som MS/CN .23

Det frekvensområde som UMTS kommer att utnyttja är omkring 2GHz.24 Det innebär

en större sträckdämpning än för t.ex. GSM. Räckvidder mellan MS och basstation i

3G är inte helt okontroversiellt. Med följande värden,  antennhöjd på 1,7 m för en MS

med sändareffekten 2 W, brusfaktorn 18 dB och antennförstärkningen 0 dB samt fre-

kvensen 2 GHz kan riktvärdet 3,5-4 km antas vara en rimlig uppskattning på bassta-

tionsradien.25

I UMTS införs avancerade koder som ger ett jämfört med GSM bra signalskydd. Pro-

blemet ligger i att över tiden veta vem som har access till nyckelkonfigurationer i CN.

Tillgänglighet och utbyggnad av 3G finns reglerat genom de UMTS - tillstånd Post-

och telestyrelsen, PTS, den 16 december 2000 beslutade att tilldela Europolitan,

HI3G, Orange och Tele2. Alla fyra har utfäst sig att täcka minst 99,98 procent av Sve-

riges befolkning redan i slutet av 2003.26 Att notera här är att det är befolkningen som

skall täckas ej geografin, vilket är väsentligt för FM. Att detta är en kostsam och

komplicerad uppgift kan anas inte minst med tanke på att inte långt efter PTS tillkän-

nagivandet, aviserades ett antal samarbetsprojekt mellan operatörer som fått licenser

och de som blev utan.

                                                
22 Lars Ahlin, Kompendium kommunikationssystem och teleskyddsmetoder, FOI, sida 202f.
23 Föredrag, Jan Arnsby, FOI, 2001-02-14.
24 http://www.ericsson.com/3g/how/wcdma.shtml .
25 Föredrag, Lars Ahlin, FOI, 2001-02-08.
26 PTS information, 2000-12-16.
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Vilka tidsperspektiv för utbyggnad och tillgänglighet i det nya telesystemet som

kommer att gälla kan man dock anlägga lite olika perspektiv på. Enligt en undersök-

ning av företaget 3G LAB och Analysys 27 så kommer 3G slå igenom om drygt fem år.

Och samma år kommer antalet användare av 3G-tjänster utgöra en tredjedel av samt-

liga mobilanvändare, 2006 kommer enligt ovan nämnda undersökning runt 480 miljo-

ner användare använda 3G-tjänster (UMTS). 480 miljoner kommer använda 2,5G

(GPRS, EDGE) och 380 miljoner 2G (GSM utan GPRS och EDGE).

Å andra sidan spås användningen av generation 2,5G börja minska först från och med

2008.  Från och med 2003 kommer inga mobiltelefoner utan tillgång till mobilt Inter-

net lanseras, enligt analysen från 3G LAB och Analysys. Sju år senare, alltså 2010,

kommer samtliga mobila kommunikatorer som säljs i Europa och Nordamerika att

vara anpassade för 3G. 2010 kommer det finnas en dryg miljard användare av 3G,

globalt. Den mest optimistiska prognosen säger 1,34 miljarder medan den mest pes-

simistiska säger 744 miljoner användare.

2.2.3 10 års sikt

PCC - Personal Computing and Communication är ett stort svenskt forskningspro-

gram om grundläggande begränsningar, moduleringsmetoder, antennteknik, strömför-

sörjning m.m. I ett samarbetsprojekt mellan KTH och CTH pågår studien 4 GW - 4th

Generation Wireless infrastructures. Detta har tillkommit då framtida användare av

telekommunikationstjänster förväntas vilja ha samma service i trådlöst format som

man kan få från fasta telesystem. Eftersom man antar att 3G endast ger sin högre da-

taöverföringskapacitet (2 Mbit/s) till ett begränsat antal användare samtidigt och dess-

utom bara i vissa områden, krävs ett nytt system. Dock förväntas i glesbygdsområden

endast marginellt större bandbredder erbjudas. För att möjliggöra användandet av

riktigt nya och innovativa multimedia tjänster måste större bandbredder erbjudas och

detta till lägre kostnad än vad 3G förväntas göra. Att studera alternativa teknologier

och arkitekturer för ett sådant trådlöst system är 4GW-projektets mål. 28

                                                
27 Anna Hedberg , 3G slår först 2006, 2000-12-13.
28 4 GW, Executive summary.
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I arbetet har man antagit ett antal krav på tjänster och arkitektur, såsom29:

Tele-presence - För att skapa en illusion av att vara någon annanstans. Bandvidden

som krävs med effektiv data komprimering och ”fast sensory feed-back” är mindre än

100 Mbit/s.

Information anywhere, anytime… - Virtuellt gränslös anslutning till ett brett spektra

av informationstjänster. Detta ser man som en nyckelförmåga i informations infra-

strukturen då informations tillgängligheten av stora mängder data, bilder, video etc. är

närapå ”omedelbar” i små bärbara terminaler.

Inter-machine communication - Denna tjänst sträcker sig från enkla underhållsrutiner

(t.ex. kylskåpet meddelar serviceverkstaden att det är trasigt) till massiva sofistikerade

data utbyten (t.ex. kamera och PC/TV utbyter video/bild information.

Security of vital importance - Säkerhet är en oeftergivligt förmåga i infrastrukturen.

Dataintegritet och skydd mot oönskade intrång är nyckelfunktioner för att erhålla på-

litliga tjänster för bankärenden, elektronisk betalning och handläggande av personlig

information. System som på ett pålitligt sätt skyddar mot olaglig spårning av använda-

re och andra intrång i den privata sfären är legio.

Non-homogeneus infrastructure - Infrastrukturen är icke-homogen och består av

mängder av ”växelfabriker” och fysiska media. Grundstrukturen domineras av upp-

kopplingslös paketförmedling (IP-typ). Även de nya ”radiogränssnitten” utnyttjar

paketförmedling. Den trådlösa infrastrukturen består av en mängd ”radiogränssnitt”

såväl arvet som nya. Bland de nya har paketförmedling med hög dataöverföring på 5

och 60 GHz system utvecklats till hastigheter uppåt 100 Mbit/s för handburna utrus t-

ningar.

Public & private mixed - Det publika informationssystemets kvalitet och bandbredder

kommer att variera stort. Från 20 Mbit/s i de extrema tätortsfallen, via partiell täck-

ning med icke real tids bredband om 10 Mbit/s, till mer blygsamma 1 Mbit/s i gles-

                                                
29 4 GW Working assumptions.
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bygd. Det senare dock med relativt god täckning längs större vägar och i samhällen

med mer än 100 invånare.

Funderingarna i 4GW studien är förvisso visionära men trots detta övertygande om

man ser till den utveckling som telekommunikationstekniken genomlevt på det se-

naste decenniet.

Vad som kanske förbises då det ökande teknikutvecklingstempot riskerar att förblinda

betraktaren, är att kraven också förändras då kapacitet och tjänster utvecklas. Ett av-

görande krav är cellstrukturen i nätverken. En uppfattning om detta kan fås genom att

studera fig.2-5.

Figur 2-5 Jämförelse cellstorlekar GSM-UMTS-4GW. (Källa: Ragnar Ottoson

(2001):omarbetad).

2.3 Försvarsmaktsprojekt

2.3.1 TRAN

Projektet Tactical Radio Access Network (TRAN) har till syfte att utreda och föreslå

ett radioaccessnät, kopplat mot civila system, som möter de specifika krav som den

militära miljön innebär. Två koncept har studerats. Det ena en ren taktisk radio, som

är kompatibel med UMTS, det andra en kostnadseffektiv COTS-lösning där så
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UMTS - lokal
Nano-celler

4GW
Piko-celler

GSM-cell



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Bengt Ekholm 01-06-19 19 100:1028

Sida 21 (62)

mycket som möjligt av UMTS-tekniken utnyttjas.30 Det senare konceptet är det som

studerats lite noggrannare.

Idén är där att för det första utnyttja UMTS-Terrestrial Radio Access Net (UTRAN) i

TRAN för att komma åt den kommersiella utvecklingen och därmed reducera kostna-

derna. För det andra att ett sådant TRAN skulle möjliggöra tillhandahållandet av

samma anslutningsmöjligheter och tjänster som utvecklas civilt, till den militära sek-

torn. Flera olika modifieringar ses som möjliga från, modifierade taktiska SIM-kort i

vanliga mobiltelefoner till speciella taktiska access och kärnnätverk baserade på

UTRAN arkitektur. Det synes också fördelaktigt att kunna utnyttja den kommersiella

infrastrukturen på olika sätt beroende på var användaren befinner sig. Som ett exem-

pel ges ett scenario där en TRAN-terminal förflyttar sig i terrängen. Först inom täck-

ning från en kommersiell basstation, där terminalen också är en legal abonnent. Ter-

minalen utnyttjar denna uppkoppling tills den kommer in i ett område som täcks av en

taktiskt mer potent mobil TRAN basstation. Senare förflyttar sig terminalen in i ett

område med TRAN celler anslutna till ett taktiskt kärnnätverk, strukturen på nätupp-

byggnaden beskrivs grovt i fig. 2-6.31

                                                
30 Tactical Radio Access Network Based on UTRAN, FOA 2000, Sida 1.
31 Ibid, Sidan 7f.
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Figur 2-6 TRAN- arkitekturen och dess autonomitetsnivåer. (Källa: Lindström/Nilsson

(2000):Omarbetad).

TRAN har kravet på sig att kunna uppträda autonomt av flera anledningar. Bl.a. för

att funktioner och systemdelar som normalt är centraliserade måste kunna implemen-

teras lokalt. Detta kan göras antingen genom en faktisk installation eller genom att

försöka efterlikna funktionen.

Kärnnätets anslutningspunkter är sårbara delar av ett TRAN, varför man måste ha

flera redundanta anslutningar. Normalt är basstationerna beroende av funktioner i

kärnnätet. I TRAN skall basstationerna klara att tillhandahålla dessa funktioner då

kontakt med kärnnätet saknas. Man nöjer sig dock inte med detta utan strävar mot att

kunna genomföra direkt kommunikation (direktmode) utan att gå via en basstation. 32

Eftersom UMTS utnyttjas i TRAN så uppnås motsvarande nivå på signalskydd och

informationssäkerhet. Detta är på intet sätt dåligt, till och med "punkt-till-punkt"

kryptering mellan två MS kan erbjudas, både för tal och data. Dock är det så att på

                                                
32 Tactical Radio Access Network Based on UTRAN, FOA 2000, Sida 9f.
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grund av lagliga krav kommer auktoriserad personal att ha access till ren text. Detta är

naturligtvis inte acceptabelt i en militär applikation. För militära applikationer som

nyttjar ett kommersiellt UMTS-nätverk är "punkt-till-punkt" kryptering nödvändig.

Eftersom standarden erbjuder detta är det av intresse att göra militära anpassningar

som innebär att den som har access till nätverket inte har tillgång till aktuella kod-

nycklar. Ytterligare möjligheter finns t.ex. att tillhandahålla SIM-kort med speciella

funktioner och tjänster. 33  Ytterligare en säkerhetsfråga som måste lösas är hur upp-

datering av egen AUC (HE/AUC) skall ske, samt hur man skall skydda det hemliga

innehållet om en motståndare kommer över utrustningen. Detta kan innebära en för-

ändring från öppna algoritmer till militära algoritmer.34

Studier av radioräckvidd har gjorts inom ramen för TRAN. Två olika frekvensområ-

den har studerats, 2.05 GHz och 450MHz. Vid försöken ansattes en systembelastning

på 50%, uteffekt på MS:n på 33 dBm och en önskad täcknings area på 90%, sträck-

dämpning tilläts till i storleksordningen 170 dB.

Under dessa förhållanden med 2 GHz i "lätt" terräng erhölls räckvidden 5-15 km be-

roende på basstationens antennhöjd (3 respektive 30 m), i tuffare terräng nedgick

räckvidden till omkring 2-10 km. Inte oväntat erhölls bättre räckvidder vid 450 MHz,

då räckvidderna i de två terrängsituationerna i det närmaste fördubblades. Störning av

TRAN-nätverket med markbunden brusstörare genom WCDMA gränssnittet har visat

sig relativt svårt. Nedgång i räckvidder kan kompenseras genom tätare cellstruktur,

högre effektnivåer, utökad bandbredd och sektoriserade eller adaptiva antenner.35

Andra slutsatser som dragits i studien är att kommersiell användarutrustning inte

kommer att vara modern mer än ett par år men att nätverkskomponenter troligen

kommer att ha längre livslängd.

                                                
33 Tactical Radio Access Network Based on UTRAN, FOA 2000. Sida 13f.
34.Ibid Sida 16.
35 Ibid, Sida 20 och 29.
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2.3.2 LedsystT

FM har ett ledningssystem (FMLS) som genomför insatsledning och verksamhetsled-

ning. FM tekniska arkitektur (FM TA) är FM samlade beskrivning av de tekniska

standarder och regler som styr utformningen av FMLS tekniska delar (LedsystT) och

andra system som skall kunna utbyta information med FMLS. FM TA utgår från Sy-

stemmålsättning Ledningssystemets tekniska delar 2010 (SYMM LedsystT 2010).

LedsystT omfattar alla tekniska delar av FM ledningssystem samt ställer genom FM

TA krav på utformning av övriga materielsystem som skall kunna fungera tillsam-

mans med LedsystT. I SYMM LedsystT 2010 listas några av de viktigaste delsyste-

men i LedsystT, bl.a. kommunikationssystem som i högsta grad berör denna uppsats. I

uppsatsen studeras möjligheter och begränsningar att utnyttja COTS-produkter på

mobiltelesidan varför så väl rent tekniska som mer reglements- och attitydmässiga

begränsningar och möjligheter synas. LedsystT är skrivet som ett ramdokument att

utgå ifrån vid anskaffning av ledningssystemteknik främst på högre nivå, dock hänger

olika ledningsnivåer ihop varför dokumentet också är av stort intresse för denna upp-

sats. Ett antal slutsatser görs med avseende på teknikutvecklingen bland annat förut-

spås våra kvalificerade enheter behöva, inom utvalda områden, hålla jämna steg med

teknikutvecklingen  i övriga samhället. Detta för att kunna delta i internationella in-

satser, samt för att kunna möta en framtida motståndares prioriterade och mest slag-

kraftiga enheter, detta inbegripet internationella operationer med andra nationer.36

Den civila tekniken bedöms i framtiden nyttjas alltmer i militära system, men militärt

specifika behov kvarstår inom vissa systemområden. 37

I LedsystT påpekas att vi hittills inte konsekvent har utnyttjat Sveriges goda teknolo-

giska bas fullt ut inom FM. Men om vi vill utveckla en högkvalitativ försvarsmakt så

har vi goda möjligheter i Sverige tack vare vår industriella förmåga och kapacitet.

Exempelvis torde vi ha bättre möjligheter än de flesta länder att fortsättningsvis ut-

veckla FMs förmåga till omvärldsuppfattning, informationshantering och ledning

samt bekämpningsförmåga inklusive precisionsbekämpning.38

                                                
36 SYMM LedsystT 2010 ver. 1.0, sida 8.
37 Ibid, sida 10.
38 Ibid.
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Kraven på systemutformning är omfattande men relativt allmänt hållna i sin utform-

ning, dock finns ett antal krav som har mer eller mindre direkt bäring på vad denna

uppsats avhandlar, t.ex. skall LedsystT39:

• utformas som en robust och öppen komponentbaserad och nätverksorienterad

struktur med erforderlig informationssäkerhet.

• medge kontinuerlig drift och innehålla funktioner för att automatiskt minska ef-

fekten av nedsättningar i systemprestanda (graciös degradering).

• medge att graden av autonomitet för ingående förband, funktioner och system

skall kunna vara varierande och kunna anpassa till aktuell hotbild.

• medge kontinuerlig utveckling och anpassning till förändrade krav.

• medge att nya objekt kan anslutas utan omfattande omkonstruktioner av befintliga

(del)system.

• ha en teknisk utformning som så långt möjligt baseras på kommersiella standar-

der, system och produkter med ett minimum av FM-anpassningar för att minimera

belastningen på FM organisation för drift, underhåll och utveckling.

Då denna uppsats avhandlar en möjlig teknik för kommunikation och informations-

överföring är även de krav som LedsystT ansätter för just informationsöverföring av

intresse40.

• Telekommunikationssystem skall baseras på ett robust högkapacitetsnät där civila

resurser skall kunna utgöra en integrerad del.

• Lokal teleinfrastruktur skall snabbt kunna skapas eller ersättas såväl inom som

utom Sverige.

• Systemet skall medge kommunikation med och mellan rörliga enheter.

• Telekommunikationsarkitekturen skall innehålla delsystem som kan verka obero-

ende av en fast infrastruktur.

                                                
39 SYMM LedsystT 2010 ver. 1.0, sida 10.
40 Ibid, sida 12.
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2.3.3 Ny taktisk radio

Studien ny taktisk radio pågick under en tid och lades sedan på is för att enligt Lars

Ahlin vid FOI, återupptas omkring 2001. I sambandsberedningen definieras inled-

ningsvis begreppet taktisk radio (TaktRa) enligt följande.

Ursprungligen användes TaktRa (Sambandsstudien, 1991-1996) som benämning för

ett nytt radiosystem. Under senare studieverksamhet har insikten om att det är frågan

om ett telekommunikationssystem, med kopplingar till arvet, vuxit sig stark. Namnet

TaktRa har av identifieringsskäl valts att tills vidare vara arbetsnamn. En ny radio är, i

detta sammanhang en del av TaktRa.

TaktRa avses vara ett robust taktiskt telekommunikationssystem för mark-, luft- och

sjöstridsförband och skall vara en av bärarna för FMs lednings- och informationssy-

stem. Den  skall efterhand kunna ersätta FMs befintliga analoga radiosystem och er-

sätta/komplettera andra telekommunikationssystem.

En terminal i TaktRa är en ändutrustning, med olika användargränssnitt beroende på

användarkrav och behörighet. 41

Ett antal viktigare slutsatser redovisas i sambandsberedningens delrapport 199842, de

som är av mer direkt intresse för denna studie sammanfattas nedan.

I sambandsberedningens delrapport framgår att det analoga radioarvet har ingen eller

mycket begränsad datakapacitet. Viss datakapacitet erhålls med ra 180 men får, även

efter en eventuell modifiering, sägas vara begränsande.

Det föreligger obalans i vårt taktiska ledningssystem. Förutsättningen för att få fram

ett balanserat ledningssystem är att informations- och kommunikationssystem ut-

vecklas parallellt och integrerat. Idag sker en nästan ensidig satsning på informations-

system vilket förr eller senare kommer att leda till en ”systemkollaps”. Ett balanserat

ledningssystem är en av grundförutsättningarna för framtida informationsöverlägsen-

het.

                                                
41 Sambandsberedningen (B 505) - inom ramen för TaktRa - delrapport 1998. Missiv, Sida 2.
42 Ibid.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Bengt Ekholm 01-06-19 19 100:1028

Sida 27 (62)

I delrapporten framgår att en försvarssamordnad helhetslösning, vid framtagning av

ett gemensamt telekommunikationssystem, är det enda ekonomiskt genomförbara.

FMs nya uppgifter, att kunna verka internationellt och vara ett stöd till det civila sam-

hället, kräver interoperabilitet, vilket ställer krav på breda lösningar. Ett sätt som an-

ses vara framkomligt är en så kallad evolutionär process (att arbeta med små stegvisa

förbättringar) vilket ger förutsättningar att, med små delserier, säkerställa bland annat

modellförbandens behov av att över tiden ha ett modernt ledningssystem. Genom den

evolutionära processen kommer materiel att anskaffas över en längre tid vilket där-

med minskar kostnaderna. Det innebär att nuvarande ekonomiska planering, måste

omdisponeras. Till del bygger processen på att kunskaps-, utvecklings- och anskaff-

ningsfasen sker parallellt. Detta anses kunna leda till att vid ett återtagande kommer

FM att ha en modern hård- och mjukvarulösning för produktion.

En satsning på en ny radiolösning inom ramen för kommunikationssystemet TaktRa

skall ge möjlighet att tillgodose användarens behov samtidigt som den tekniska ut-

vecklingen bättre kan mötas. Utredningen förordar ett alternativ  med en evolutionär

process främst med hänsyn tagen mot att man genom den tidiga digitaliseringen ska-

par förutsättningar för att tidigt få balans i våra ledningssystem. Informationsöverläg-

senhet blir möjlig. Alternativet medger även att man tidigt kan stödja de nya uppgif-

terna (nationellt och internationellt) genom att kontinuerligt integrera teknikutveck-

ling.

Härvid säkerställs så kallade centralpunkter (gateways) i TaktRa kompatibilitet med

civila kommunikationssystem. Även förutsättningar för att erhålla ett robust tele-

kommunikationssystem skapas.43

Kravöversikten är relativt diger, men hållen i allmänna förmågor.

TaktRa skall möjliggöra samverkan och informationsutbyte mellan mark-, sjö- och

luftstridskrafter, de operativa underhållsförbanden och de civila delarna av totalför-

svaret. Vidare skall TaktRa vara huvudsambandsmedel, för ledning av förband på

taktisk nivå, under fred/kris/krig. Generellt bedöms kvalificerat samband behövas från

gruppchefer och uppåt. Även enskilda soldater i vissa funktioner bedöms i en del situ-

                                                
43 Sambandsberedningen (B 505) - inom ramen för TaktRa - delrapport 1998. Bilaga 1, Sida 5.
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ationer ha stort behov av kvalificerat samband för lösande av sina uppgifter. Interope-

rabilitet skall klaras även med höga krav på militär/civil samverkan och kunna lösas

även i internationella operationer.44

Stridskrafterna bedöms generellt ha ett stort behov av att i framtiden överföra stora

mängder data mellan enskilda förband och till/från understödjande enheter. Varför

kravet på att  TaktRa skall kunna verka över en stor yta såväl som i en kompakt miljö

(t.ex. stadsmiljö) är stort . TaktRa skall vara robust och lättplanerat i de flesta avseen-

den. Robust mot telekrigföring och ha inbyggt signalskydd dessutom skall frekvens-

planering endast behöva ske på högsta systemnivå. De olika sambandsbehoven för

FMs förband och funktioner samt den bedömda utvecklingen av framtida och taktik

stridsteknik innebär ett ökat behov av kvalificerat samband (tidskritisk överföring av

data och tal). Både för förband och enskilda vapenplattformar. Det ställer bland annat

krav på att, TaktRa skall kunna överföra tidskritisk information till nuvarande och

framtida vapensystem. Även en integrering av luftvärns- och flygförbandens sensorer

med höga krav på överföring av luftlägesinformation innefattande stora datamängder

ställer krav på snabb överföring och korta uppkopplingstider. Vidare framställs en

inriktning mot att där så är möjligt implementera civil teknik i militära applikationer

för att sänka kostnaderna, nyttja civil kompetens och civila tillämpningar.45

Allmänt uttrycks att taktisk radio skall vara ett system användbart i hela skalan fred,

kris och krig där, TaktRa skall vara ett försvarsmaktsgemensamt, robust, flexibelt,

interoperabelt, och mobilt kommunikationssystem, med höga krav på korta uppkopp-

lingstider, hög överförings- och uppdateringstakt av stora datamängder. Detta till-

sammans med att TaktRa skall medge denna integrering under telehot och i samver-

kan med luft-, mark-, och sjöstridskrafter, operativa underhållsförband, övrigt total-

försvar och internationella förband innebär ett helt nytt systemtänkande.46

För markstridskrafterna anges ett mycket brett spektra där TaktRa skall möjliggöra

taktisk och funktionsbaserad ledning av alla typer av förband (såväl enskilda enheter

                                                
44 Sambandsberedningen (B 505) - inom ramen för TaktRa - delrapport 1998. Bilaga 1, Sida 10f.
45 Ibid, Sida 12.
46 Ibid, Sida 13f.
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som jägarförband på djupet).47 Detta återspeglas också i kraven gentemot de operativa

underhållsförbanden där TaktRa skall medge ledning av operativa underhållsförband

inom underhållsområde, samband inom underhållsregemente samt samband mellan

operativa underhållsförband och övriga strid skrafter.48

Visionen är att alla idag befintliga digitala (robusta) kommunikationsfunktioner som

FM vill behålla skall implementeras i TaktRa plattformen. Till detta skall de nya ra-

diobaserade funktioner som kommer ur ett framtida kommunikationsbehov att im-

plementeras inom ramen för TaktRa. På så sätt kan framtida möjligheter till samver-

kan mellan olika användare inom och utom nationen garanteras. Till detta behövs

kompatibilitet med framtida radiobaserade lösningar säkerställas (t.ex. TETRA, GSM,

UMTS).

TaktRa skall även ge FM möjligheten att över tiden successivt utveckla ett balanserat

ledningssystem. Genom sin uppbyggnad skall TaktRa  göra det enkelt att testa och

genomföra försök med tekniklösningar från den kontinuerligt pågående industriella

och kommersiella utvecklingen. Likaväl som med tekniska förändringar härrörande

från förändringar i taktiken. 49 Genom att utveckla centralpunkter ("Gateways") skulle

förutsättningar kunna skapas för kompatibilitet med civila kommunikationssystem.50

Systemsäkerhetskraven för TaktRa är mycket högt ställda och klart över de krav som

gäller för generell kommersiell materiel. TaktRa skall användas under fältmässiga

förhållanden vilket ställer krav på fullgod funktion och tålighet i såväl svåra klimat-

förhållanden som svåra elektriska och mekaniska miljöer. Vidare har sambandsbered-

ningen slutit sig till att, genom anskaffning av små delserier kommer modellförban-

dens (försvarsgrensoberoende) behov att kunna tillgodoses.

Genom den evolutionära processen kommer anskaffning att ske över en längre tid

vilket därmed sprider kostnaderna, dock innebärande en högre initialkostnad. Denna

                                                
47 Sambandsberedningen (B 505) - inom ramen för TaktRa - delrapport 1998. Bilaga 1, Sida 13.
48 Ibid, Sida 14.
49 Ibid, Sida 11.
50 Ibid, Sida 19.
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metod skulle enligt beredningen bäst tillgodose FMI 2020 intentioner och anskaff-

ningsstrategi då det vid en eventuell återtagande tidpunkt kommer att finnas tillgäng-

ligt en modern hård- och mjukvarulösning för produktion. 51

2.4 Säkerhetsaspekter
Under det att denna uppsats har kommit till har ny information framkommit avseende

säkerhetslösningar i kommunikationssystem. Som tidigare framgått är ett troligt krav

på framtida kommunikationssystem att punkt till punkt kryptering är möjlig. En väg

som skulle kunna vara möjlig att gå är ett speciellt SIM-kort som erbjuder kvalifice-

rad kryptering. Exempel på lösningar som skulle kunna vara gångbara är system lik-

nande de som används i den av Sectra framtagna och av FM införskaffade TIGER

telefonen. Där finns möjligen en lösning för att implementera punkt till punkt krypte-

ring direkt i en MS.52

För utnyttjande i PC genom montage i PC card bus (tidigare PCMCIA) finns redan

färdig teknik hos bl.a. Sectra.53 Detta torde vara fullt tillräckligt och en lämplig lös-

ning för de fall då man är kopplad via mobiltelesystemet.

I dagens datortäta värld är virusattacker inte ovanliga. Huruvida detta kommer att bli

ett stort problem i framtida kommunikationssystem är oklart. Konstateras kan dock att

med kraftigt mjukvaruberoende kommunikationssystem som dessutom har ett otal

noder och anslutningsmöjligheter samt i grunden är konfigurerade för civilt fredsmäs-

sigt bruk kommer känsligheten för mjukvaruangrepp att vara stor. Redan idag finns

exempel på attacker på mobiltelesystemen som inte är direkta mjukvaruattacker utan

mer ett utnyttjande av systemets tjänstetillgänglighet och dess begränsningar för att

attackera systemet. Ett exempel är så kallade överbelastningsattacker. Dessa kan

genomföras med ett dataprogram, "SMS-Flooder" tillsammans med en PC och inter-

net för att genomföra så kallad spamning av mobiltelefoner.54

                                                
51 Sambandsberedningen (B 505) - inom ramen för TaktRa - delrapport 1998. Bilaga 1, Sida 34.
52 Produktblad, Sectra Tiger, Secure Mobile Handset.
53 Produktblad, Sectra Encryption Devices.
54 Computersweden.24/2001.
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2.5 Slutsatser

Den snabba civila utvecklingen och spridningen av nya system och ett ständigt ökan-

de antal användare av telekommunikationstjänster innebär inte bara att teknik och

infrastruktur blir tillgänglig. Dessutom blir tekniken känd och accepterad av gemene

man vilket kan komma FM till del, bland annat genom att tekniken är bekant för de

som skall utbildas.

Den tekniska utvecklingen i kombination med en levande marknad gör att flera olika

system kommer att finnas i drift samtidigt. Detta kan komma att innebära en redun-

dans i nätverken genom att de består av system av system. Denna eventuella redun-

dans kan komma att vara en fördel vid ett försvarsmaktsutnyttjande, men kan också

innebära oklarheter avseende signalskydd beroende på hur framtida konfigurationer

ser ut. Även dataöverföringsproblem kan uppstå om olika användare lever i olika

världar, i synnerhet när mer avancerade koder tillförs. Risken för övertro på dataöver-

föringskapacitet finns i och för sig också om man begränsar sig till att studera UMTS.

Hierarkin i GSM kommer i mycket att leva vidare även i nyare system, detta innebär

svagheter i nätverksstrukturen, enär ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

Möjligheten att spåra en specifik användare oroar och bör tas i beaktande i fortsatta

studier.

En del av lösningen på signalskydd och informationssäkerhet kan vara speciella SIM-

kort (jmf. kodnycklar till Ra 180). Detta accentueras än mer om TRAN införskaffas i

mindre omfattning. Hur man löser "punkt - till - punkt" kryptering i TRAN kan bli

avgörande för hur användbara civila MS blir.

Ständig utstrålning kan vara ett problem ur taktisk synpunkt, dock är det från en MS

små effekter. Med UMTS blir man troligen ännu mer diskret.

Det råder fortfarande oklarheter avseende uppkopplingstider och behovet av momen-

tan talkommunikation (jmf. Ra UK). "Direktmods" funktion i civila applikationer

ligger ännu långt borta, vilket innebär att Ra UK behövs ytterligare en tid.

Bristen på prioriteringar i näten kan bli ett problem vid många användare inom sam-

ma cell.
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4 GW är än så länge mer en vision än en bild av ett robust system för alla.

Om man väljer 450 MHz lösning i TRAN kan en civil 2 GHz applikation bli oan-

vändbara då man kliver in i ett område där nätverket är uppbyggt kring ett TRAN.

4 GW kommer förmodligen dessutom att ställa ännu högre krav än UMTS på celltät-

het, vilket skulle kunna innebära att egna TRAN för att upprätthålla sambandsnivån

vid de prioriterade enheterna blir nödvändigt.

LedsystT utformning lägger beroende på tolkning en del restriktioner på ett direkt

utnyttjande av kommersiella applikationer. Öppningen kan vara utnyttjande av speci-

ella SIM-kort. Dessutom ställer man krav på oberoende av fast infrastruktur, detta är

ej möjligt utan "direktmods" kapacitet.  TaktRa syn på helhetslösning öppnar för

nyttjande av kommersiella MS, de små delserier som diskuteras öppnar även för civila

MS att fylla luckorna.

Ett stort problem med civil struktur är överföring av tidskritisk information och hur

prioriteringar skall gå till.

Kraven i TaktRa ligger väldigt nära de slutsatser och krav som angetts i TRAN-

studien. Detta innebär förmodligen att studierna närmar sig varandra när TaktRa stu-

dien återupptas. Det kan få till följd att bilden klarnar huruvida det är möjligt att ut-

nyttja kommersiella MS i framtiden. För att erhålla maximal täckning och redundans

krävs att alla nät (operatörer) tillsammans kan betraktas som ett. Det är inte tillfylles

att vara utestängd från något nät för att man saknar abonnemang (jmf. En abonnent

ansluten till operatör A saknar på en plats täckning. Han kan med dagens system då

inte utnyttja operatör B som har god täckning i området).

Generellt ställer FM mycket höga krav på kommunikationssystem, dessa krav

överskrider på vissa områden vida de krav som ställs kommersiellt.

Utvecklingen fortgår dock med en sådan fart att det kan bli svårt att exploatera tekni-

ken om inte ett successivt anpassande och utnyttjande görs. Detta kan innebära allt

ifrån traditionella studier och framtagande av kvalificerade system för militärt bruk
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till ett direkt utnyttjande av kommersiella nätverk och terminaler/MS. Innebärande att

kravuppfyllnaden varierar med vald metod, vilket då måste vara ett medvetet val.

3 Styrdokument

3.1 Inledning

Vad avser livscykelaspekter så är materielprocessen med utveckling, anskaffande,

vidmakthållande och avveckling självklar att betrakta vid en studie av utnyttjande av

civil teknologi och dess utnyttjande i FM. Materielprocessen är någonting som går att

göra konkret och där kostnader kontra besparingar rimligen går att påvisa.

I begreppet livscykelaspekter har också utbildning tillförts, i utbildning ingår såväl

utbildning på ny materiel som vidmakthållande och utveckling av kompetens och

kunskap på ny och gammal materiel.

Beklagligtvis visar det sig att utbildning är något som endast i förbigående avhandlas

mycket schematiskt i studerade dokument.

3.2 Materielprocessen

I FMI 2020 anges en tydlig inriktning mot att vara följsam gentemot teknikutveck-

lingen och återhållsam och eftertänksam vid materielanskaffning.

Generella krav på försvarsmaterielen i framtiden är att den skall vara utformad enligt

internationell väststandard och hålla en hög teknisk kvalitetsnivå. Materielen bör kun-

na modifieras och därför ha god utvecklingspotential till rimliga kostnader, inte minst

mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen, t.ex. inom IT-området. Storleken

på vårt framtida försvar innebär att anskaffningen av materiel kommer att ske i betyd-

ligt mindre volymer jämfört med tidigare. Därutöver finns behov av ett flertal olika

materielprojekt som anskaffas i enstaka exemplar (demonstratorer) för att tillgodose

utvecklingsbehov, kompetenstillgång och anpassningsförmåga. Eftersom utvecklings-

kostnaderna i kvalificerade materielprojekt är höga men oberoende av anskaffnings-

volymen, blir styckepriset högt vid små serier. Ett sätt att motverka denna utveckling

är en ökad samordning av materielanskaffning med andra stater samt att köpa färdig-

utvecklade produkter.55 Den framtida utvecklingen ställer krav på en organisation som

innehåller rätt typ av materiel sett mot uppgifterna samt omvärlds- och teknikutveck-

                                                
55 FMI 2020, sida 98.
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ling. FM har redan idag många moderna materielsystem som står sig bra i en interna-

tionell jämförelse. Den materiella moderniseringen pågår på bredden inom alla fö r-

svarsgrenar som en följd av beslut fattade i samband med FB 96. Inom vissa funktio-

ner återfinns trots detta materiella brister som är besvärande men som i nuvarande

ekonomiska situation ej kan åtgärdas.56 Den framtida materielen påverkas av kraven

på såväl intra-, som interoperabilitet. Tidigare "svenska" lösningar är ej längre ett

lämpligt alternativ. Materiel kommer inte längre att anskaffas till en stor men "hem-

förlovad" krigsorganisation. 57 Bland de övergripande kraven i LedsystT anges att,

livscykelkostnaden skall minimeras bl.a. genom nyttjande av kommersiella system

och komponenter, där så är möjligt, samt genom kostnadseffektiv drift och förvalt-

ning.58 Alla förnödenheter inom FM befinner sig i någon av faserna utveckling, vid-

makthållande eller avveckling, vilket beskrivs i fig. 3-1.

Figur 3-1 FM förbandsproduktion - materielprocessen .(Källa: FM (1997)).

                                                
56 FMI 2020, sida 117.
57 Ibid.
58 SYMM LedsystT 2010 ver. 1.0, sida 11.
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Utvecklingsfasen inleds med studier som leds av HKV varvid FMV medverkar för att

ge erforderligt tekniskt och ekonomiskt underlag samt bedömningar av den tekniska

utvecklingen. Därefter sker utredning/systemanalys, projektdefinition/ systemutform-

ning, utveckling och anskaffning av försöksmateriel samt genomförande av försök.

Slutligen görs  serieförberedelser och serieanskaffning. Redan under det inledande

utvecklingsarbetet beaktas att förnödenheterna i framtiden ska avvecklas. Detta för att

minimera kostnader och arbetsinsatser för avvecklingsåtgärderna.

Vidmakthållandefasen börjar när materielen levereras till förband och upphör när

materielen utgår ur krigsorganisationen. Vidmakthållandet syftar till att bibehålla

materielens funktion, prestanda, tillgänglighet och användbarhet under hela livsläng-

den.

Avvecklingsfasen är den sammanfattande benämningen på all verksamhet som syftar

till att avlägsna materielsystem/materiel ur FM organisation. Den utgör sista fasen i

materielprocessen. 59

Även krigsförberedelser avseende telekommunikationsnäten regleras i H Uh Fred.

Ansvarig Central produktionsledare (CPL), fastställer efter operativ inriktning, objekt-

och byggplaner för landsomfattande nät och ansvarar för genomförande av dessa pla-

ner samt för nätens drift och underhåll. Operativ och taktisk chef ansvarar för funktio-

nen hos egna kommunikationsnät. Chef för kaderorganiserat krigsförband eller krigs-

förbandschef ansvarar för att kraven på krigsförbandens beredskap, krigsduglighet

och uthållighet med avseende på fungerande samband, tillgodoses genom lokal och

regional planering, samt med förberedelser enligt operativa planer. Näten förbereds

dessutom för att kunna erbjuda erforderlig trafikkapacitet vid beredskapshöjningar

och mobilisering. 60 På uppdrag av CPL tecknar Försvarets Materiel Verk (FMV) även

avtal med publika nätoperatörer. Avsikten är att tillförsäkra FM rabatter och/eller till-

gång till tjänster, vilka inte erbjuds den publika marknaden. Avtalen kan åberopas av

samtliga PL inom FM.

                                                
59 H Uh Fred, sida 9.
60 Ibid, sida 161.
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Därutöver får, enligt chef för kaderorganiserat krigsförband bestämmande, inköp eller

ersättning av nätmateriel ske från civil leverantör för att tillgodose behov vid mobili-

sering. 61

3.3 Utbildning och kompetensutveckling

Genom åren har ett genomgående problem varit att säkerställa kompetens och erfa-

renhet på så kallade arvet system efter hand som man infört nytt vilket bl.a. anges i

FMI 2020, där inom 5-10 år militär erfarenhet (kompetens) bedöms finnas, på äldre

materiel, i den ordinarie organisationen. Ett särskilt och begränsat militärt kompetens-

behov uppstår därför först efter denna tidsperiod och avser endast den materiel som vi

efter 5-10 år lagring fortfarande bedömer vara av intresse för vår tillväxt. Sannolikt

måste det dock säkerställas att kompletterande civil kompetens ej försvinner under

tidsperioden. 62 Genom ett närmande till den civila tekniken kan dessa problem kom-

ma att reduceras.

H Uh Fred reglerar vissa utbildningsansvarsförhållandena på telekommunikationsom-

rådet. CPL anger regler och riktlinjer för utbildning avseende tele- och datakommuni-

kationsmateriel. Personalen ges även utbildning om gällande säkerhetsbestämmelser.

Regional produktionsledare (RPL), Lokal produktionsledare (LPL), chef för kaderor-

ganiserat krigsförband eller krigsförbandschef ansvarar för att underlydande personal

har rätt kompetens för att lösa aktuella uppgifter.63

Också LedsystT ställer krav på hur systemen skall utformas för att främja utbildning

och övning. LedsystT skall utformas så att det kan brukas kontinuerligt och därige-

nom skapa grunden för hög personlig färdighet, stödja att ingående delsystem kan ges

en utformning så att positiv överspridning från brukarens erfarenhet av civila IT-

system kan utnyttjas. Dessutom skall systemet kunna simuleras i valfri blandning med

skarpa delsystem, utbildning och övning skall kunna ske på distans, om möjligt även

från platser utanför FM infrastruktur.64

                                                
61 H Uh Fred,sida 161
62 FMI 2020, sida 154.
63 H Uh Fred, sida 161.
64 SYMM LedsystT 2010 ver. 1.0, sida 17.
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3.4 Slutsatser

Inriktning i studerade styrdokument är tydlig mot ett ökat utnyttjande av kommersi-

ella system och komponenter. Detta tillsammans med en strävan att införskaffad ma-

teriel skall ha god utvecklingspotential och kunna modifieras till rimliga kostnader

bland annat med hänsyn till att den snabba teknikutvecklingen ger de formella förut-

sättningarna för att använda civila MS i operativa enheter. Även de förutspått små

anskaffningsvolymerna av materiel inverkar starkt på de principiella fördelarna. Vad

kan vara enklare än att modifiera genom att byta ut hela komponenter?

Kraven på intra-, och interoperabilitet torde till största delen gå att uppfylla. Säker-

hetsnivåerna kommer dock att variera beroende på aktuell nätverksstruktur, vems nät,

teknikgeneration m.m.

En förutsättning för att få full effekt av utnyttjande av kommersiella MS är att man i

vissa situationer kan acceptera en snabbare hantering i materielprocessen, som annars

kan komma att bromsa möjligheterna.

H Uh Fred ger i dagens skrivning de reglementariska förutsättningarna för att avtala

med operatörerna för att göra alla nät till ett för FM. För att få till stånd dessa avtal

kan det behövas påtryckning från myndigheter t.ex. PTS avseende nätens konfigure-

rande. En faktor av särskild vikt som måste beaktas vid upprättande av avtal är sekre-

tessen. Detta inte minst med anledning av att ett antal av UMTS operatörerna till delar

är utlandsägda.

Avseende utbildning så bedöms inte användandet av kommersiella MS generera pro-

blem liknande de man i dag har med t.ex. kompetensbevarande på väldigt specifik

försvarsmateriel. Dessa kommer alltid att vara relativt moderna och i princip allmänt

kända produkter som används av gemene man.

Utbildningsproblematiken blir troligen mer av attityd och förståelsekaraktär, t.ex. sä-

kerhet och sekretessnivå, det vill säga inte applikationen i sig utan nätverksstrukturen

och dess förtjänster och brister.
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4 Evaluering

4.1 Inledning
Att fullt ut inom ramen för denna uppsats redogöra för och värdera alla krav såväl

tekniska som taktiskt/operativa låter sig inte göras. I FMI 2020 redogörs för merpar-

ten av kraven i övergripande form. Där varieras kraven med hänsyn till hot och in-

satsmiljö, genom att FM skall kunna lösa uppgifter i hela skalan från försvar mot väp-

nade angrepp, hävdande av nationella intressen, territoriell integritet, deltagande i

internationell fredsfrämjande verksamhet och stöd åt samhället.65 För att i denna upp-

sats få en godtagbart bred bas att genomföra evaluering mot genereras ett antal scena-

rion kopplade både mot typförband och sammansatta förband. Det senare en allt van-

ligare verklighet.  Dessa täcker inte alla hot och insatsmiljöer och därmed inte alla

FMs grundläggande krav. De torde dock ge ett tillräckligt underlag att påvisa tendens

eller möjligheter att gå vidare med djupare studier än denna uppsats. De scenarion

mot vilka möjligheter och begränsningar skall värderas är dels tagna ur FOI:s TRAN

projekt66, med mindre omskrivningar för att stämma in mot uppsatsens problemställ-

ning och mål, dels ytterligare ett med motivet att täcka upp ytterligare en av huvud-

uppgifterna nämligen stöd till civila samhället. För en heltäckande värdering skulle

ytterligare scenarion som täcker in andra aspekter av försvarets kommunikationsbe-

hov behöva genereras. Detta ligger dock utanför detta arbete.

Scenariona kommer endast beskrivas schematiskt och sedan värderas genom de krav

som framkommer under avsnitt 4.3 Krav.

4.2 Scenarion

4.2.1 Scenario I: Brigadledning

I detta värderas ledningsmöjligheterna vid en brigad. Här avses samband med högre

chef samt direkt till DUC och sidoordnade enheter på samma nivå.

Tjänster som avses är grundläggande lägesdata och förmedling av planer samt under-

hållsrapportering och styrning. Som ett särskilt krav är fastställt att det är nödvändigt

att överföra vital information, t.ex. från sensorer, med ett minimum av fördröjning.

                                                
65 FMI 2020, sida 76 ff.
66 Tactical Radio Access Network- A Concept Study; Report 2, sida 4 f.
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Andra önskvärda krav är dold kommunikation för att avge en låg strålningsprofil för

själva striden, och robust kommunikation under stridens genomförande.67

4.2.2 Scenario II: Territorialförsvar

De förband som sällan eller aldrig erhåller den senaste materielen, utan måste förlita

sig till arvet-teknik är enheter av typen territorialförsvarsförband. Förutsättningen för

deras stridsmiljö är att infrastrukturen för kommunikation kan vara till del  förstörd

eller bristfällig. Vidare antas att återstoden av den övriga infrastrukturen

förorsakar en svår elektromagnetisk terräng för radio kommunikation. Själva strids-

området är i sig relativt begränsat geografiskt. Stridssituationen i sig är också väldigt

förvirrande med civila och militära enheter till delar sammanblandade i terrängen. I

denna situation tänker vi oss en styrka bestående av många soldater (100-500), med

handhållna sambandsmedel. 68

4.2.3 Scenario III: Stöd till samhället

I detta scenario antas FM med en styrka av cirka bataljons storlek stödja det civila

samhället. Styrkan är utgrupperad längs ett större system av sjöar och vattendrag som

svämmat över/hotar att svämma över. Styrkan är indelad i mindre enheter, pluton till

kompani från olika förband och delar av landet. Man är utgrupperad längs hela vatten-

systemet som sträcker sig 35 mil genom kuperad terräng, med ett fåtal centralorter

med väl utbyggd infrastruktur.

4.3 Krav

Nedan beskrivs kraven i form av elva generella kravområden. Kravområdena är såda-

na som är likvärdiga i de tre scenarion som beskrivits ovan och som dessutom torde

vara allmängiltiga i de flesta situationer FMs enheter på den beskrivna nivån kan tän-

kas komma i kontakt med. Dock är kravnivåerna i de tre scenarierna varierande. Be-

dömd kravnivå i respektive scenario indexeras A-C, där A är den mest krävande ni-

vån.

                                                
67 Tactical Radio Access Network-A Concept Study; Report 2, sida 24f.
68 Ibid, sida 5 och 19.
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Uppfyllandegraden i de olika scenariona indexeras 1-3, där 1 innebär att kraven upp-

fylls väl. I matrisform värderas kravområdena isolerade var för sig, varför ett kravom-

råde som bedöms icke tillfredsställande och skulle ha kommit att påverka ett annat

krav inte tillåts få genomslag förrän vid den slutliga analysen.

Eftersom de beskrivna förbanden med undantag för brigadledningen är att betrakta

som mer eller mindre tillfälligt sammansatta förband har ingen gemensam Taktisk

Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM) för förbandet eller Taktisk Teknisk

Ekonomisk Målsättning (TTEM) för specifik sambandsmateriel kunnat användas för

att styra kravställandet. De krav som framställs nedan är tagna ur TOEM MekBat

122/90, och ur de krav som framställts i de i kapitel 2.3 studerade Försvarsmaktspro-

jekten. Även författarens erfarenheter har påverkat urvalet.

4.3.1 Kravområden

Flexibel ledningsstruktur

Det innebär bl.a. möjlighet att upprätta samband där infrastruktur är bristfällig. Kom-

munikation mellan enheter inom god radioräckvidd skall kunna ske (direktmod) då

infrastruktur är utslagen eller helt saknas. Fasta abonnentnummer liknande den prin-

cip som idag används i TS 9000 skall vara möjlig. Hög grad av autonomitet, innebä-

rande att avrop inte i större omfattning skall behöva göras på kompletterande utrust-

ning.

Bra talsamband

Det kommer alltid att vara väsentligt att ha bra talsamband. Detta kräver relativt låga

datahastigheter ( mellan 6 och 10 Kbit/s), men med liten fördröjning. Möjlighet till

stridsledning, innebärande direkt ordergivning till flera mottagare samtidigt skall fin-

nas.

Bra data överföring

Kraven kommer här att variera kraftigt och de absoluta kraven i varje scenario går ej

att svara på. Den kommersiella utvecklingen av UMTS ställer kraven 384 kbit/s för att

täcka större områden och 2 Mbit/s lokalt under gynnsamma förhållanden. TRAN har

anammat motsvarande krav där så är möjligt.
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Under svårare förhållanden, i glesbygdsområden och vid telekrigssituationer antas 8

Kbit/s som realistiskt. Överföring av underrättelseinformation är ett krav som i sitt

format kan komma att variera med förbandsnivå och situation.

Överföring av sensorinformation

Kraven på olika sensorsystem  kommer bl.a. att vara att prioriterade säkra och robusta

linjer finns. Att i ett system som i huvudsak bygger på civil infrastruktur förlita sig på

att dessa krav uppfylls är allt för vågat varför detta krav tonas ner. Dessutom kommer

sensorsystemet i sig att avgöra mycket beroende på att volymen information som skall

sändas beror på hur mycket data som kan processas vid sensorn före överföring.

Mål och styrdata för vapen

Att med COTS produkter direkt överföra mål och styrdata in i ett vapensystem är kan-

ske möjligt m.h.t. överföringshastigheter och krav på liten fördröjning, men troligen

inte utan modifieringar. Krav kommer att ställas på prioriteringsfunktioner i nätverket

för att säkerställa obruten och snabb överföring. I uppsatsen har på grund av osäkert

underlag valts att låta detta krav endast avse enklare överföring av måldata med stöd

av förutbestämt format i t.ex. TCP/IP.

Mobilitet

Förutom kravet på mobilitet rent geografiskt utan att tappa sina sambandsmöjligheter

finns kravet på rent teknisk mobilitet. Detta genom att sambandsutrustningen skall

kunna bäras av en soldat eller transporteras mer eller mindre fast i ett fordon.

Kraftförsörjning

Kraftförsörjning är en viktig faktor, då den begränsar den signalprocess man har råd

med. Detta är naturligtvis också kopplat till mobiliteten då en soldat varken kan eller

vill bära hur mycket som helst i form av batterier. I ett fordon finns däremot möjlig-

heten att kraftförsörja på ett annat sätt.
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Radioräckvidd

Hänsyn tas till förmodad nätstruktur och tillgänglighet till basstationer i aktuellt sce-

nario. Geografin kommer i mycket att påverka, stad eller glesbygd innebär avgörande

skillnader.

Robusthet

Robustheten har åtminstone två skilda sidor. Den fysiska påverkan på använd utrust-

ning och vilken redundans kopplat till behoven, nätstruktur och radiogränssnitt be-

döms ha i aktuellt scenario.

Störresistens

Antagandet görs att en eventuell motståndare har kunskap om systemet eftersom det

är i princip öppet och civilt applicerat. Därmed kan noder bli förstörda, länkar störas

ut och utrustning kan tas utav motståndaren. Förmåga till störning antas dock vara

begränsad.

Signalskydd/informationssäkerhet

Förmågan att hantera kryptonycklar i systemen kopplat till SIM-kort som autenticerar

och verifierar en abonnent i systemet kan bli avgörande för vilken signalskyddsnivå

man kan anse sig uppnå. Både informationsinnehållet och användarens geografiska

läge är av intresse att dölja.
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4.4 Kravnivåer
A Kravet är nästintill oundgängligt, endast marginell nedgång i förmågan kan accep-

teras för att kunna lösa förelagda uppgifter på ett tillfredställande sätt.

B - Kravet är viktigt för att kunna lösa förelagda uppgifter, dock kommer  nedgång i

förmågan inte nödvändigtvis att som enskild företeelse avgöra om, endast hur före-

lagda uppgifter löses.

C - Kravet är inte avgörande för uppgiftens lösande.

4.4.1 Kravuppfyllnad

1. Kravet förväntas uppfyllas väl.

2. Brister i kravuppfyllnad föreligger, lösande av förelagd uppgiften hotas dock ej

direkt.

3. Brister i kravuppfyllnad är så stor att lösande av förelagd uppgift hotas

4.5 Värdering

Översikt av kravnivåer och kravuppfyllnad.

Kravområde\Scenario I
Brigadledning

II
Territorialförsvar

III
Stöd till samhället

Flexibel ledningsstruktur A2 A2 B2
Bra talsamband B1 A2 B1
Bra dataöverföring A2 B1 C1
Överföring av sensorinformation A2 B2 C1
Mål och styrdata för vapen B1 B1 C1
Mobilitet A1 A1 B1
Kraftförsörjning A1 A2 A1
Radioräckvidd A2 A2 A2
Robusthet A2 A2 B1
Störresistens A2 A2 C1
Signal-
skydd/Informationssäkerhet

A2-3 B2 C1
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Scenario I Brigadledning

Flexibel ledningsstruktur A2

Våra brigader förväntas kunna uppträda i hela landet, alltså även där infrastrukturen är

bristfällig. Kommunikationsbehovet sträcker sig främst till närmast högre chef och till

direkt underställda chefer (DUC). Dagens brigadsystem förväntas kunna anpassas till

uppgiften vilket innebär att antalet DUC kommer att variera över tiden och därmed i

motsvarande omfattning ställa krav på flexibilitet. Genom förberedda telefonadresser

och speciella SIM-kort kan god flexibilitet i själva nätbildningen uppnås. En fördel i

detta sammanhang är att brigadens ledningsförband åtminstone i någon mån kan och

måste välja sin stabsplats i områden med relativt god infrastruktur.

Bra talsamband B1

Det direkta talsambandet är på denna nivå inte avgörande om än önskvärt. Det tal-

sambandsbehov som föreligger löses vid främre ledningsplatser  än så länge med

RaUK samband uppåt i hierarkin, och ut från brigaden bedöms i flertalet fall vara

möjligt med civil teknik.

Bra dataöverföring A2

Andelen data som behöver överföras inom och till eller från en brigad bedöms vara

ständigt ökande. Ideliga lägesuppdateringar, underrättelseuppdateringar, order m.m.

ställer höga krav. Detta kommer inte att vara genomförbart utan friktion då brigaden

hamnar i glesbygd där bandbredd och överföringshastigheter nedgår avsevärt.

Överföring av sensorinformation A2

Överföring av sensorinformation är ett krav som framledes kommer att växa sig allt

starkare, inte minst behovet av goda underrättelser i osäkra situationer som t.ex. under

internationella operationer. Brigaderna kommer att vara de som främst har behov av

denna möjlighet. Tveksamhet råder om vilka sensorer som kommer att bli aktuella

inom uppsatsens avhandlade tidsram, även eventuell förbehandlingskapacitet är

okänd. Då det inom ramen för detta arbete ej ryms vidare studier om aktuella trender

på detta område är detta krav något allmänt hållet. Antagandet har dock gjorts mot
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vad som framkommit tidigare i uppsatsen att prioriterade öppna linjer är en förutsätt-

ning.

Mål och styrdata för vapen B1

Förmågan att överföra mål- och styrdata för vapen är ett behov som ökar framledes.

Vid brigaden finns idag inget vapensystem där överföring av styrdata är aktuell. Där-

emot finns behov av snabb och säker överföring av måldata. Överföring av måldata i

form av fastställda och förberedda format som kan behandlas i en PC med en använd-

bar programvara är den nivå som brigaden kan klara att hantera i närtid.

Mobilitet A1

Brigaden skall kunna operera över stora ytor och har därmed behov av att kunna an-

sluta till det nät eller den operatör som råkar ha täckning där man för stunden befinner

sig. Om avtal sluts med alla operatörer begränsas bristerna till den absoluta glesbyg-

den. Att transportera sin utrustning är i detta scenario ej gränssättande.

Kraftförsörjning A1

Detta är ej gränssättande i detta scenario.

Radioräckvidd A2

Radioräckvidden kommer att styras i mångt och mycket av frekvensval och uteffekter.

I detta scenario kommer starkast möjliga MS vara tillgängliga. Frekvensen kommer

inte att avgöras av försvarsmakten. Med brigadens stora operationsområde innebär

framtida kommunikationssystem krav på bra infrastruktur. Detta innebär att radio-

räckvidden kommer att sätta gränser tillsammans med celltätheten i aktuellt opera-

tionsområde.

Robusthet A2

Hårdvarans robusthet bedöms vara av underordnad betydelse i detta scenario.

Utan eget radioaccessnät är kraven på redundans i nätverksstrukturen hög i brigadfa l-

let då man utgör ett prioriterat mål för en angripare. I de fall operationer sker i gles-

bygd kommer inte erforderlig robusthet i nätverksstrukturen erhållas.
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Störresistens A2

Störresistens vid brigaden är av särskild vikt då det ofta är långa ordervägar som skall

terminera i tidskritiskt samordnande av eld och rörelse. En brigads verksamhet är svår

att dölja. Ett sambandssystem där signalerna till del kan dränkas i annat trafikbrus

erbjuder möjligheter. Å andra sidan är risken hög att signalspaning eller andra senso-

rer kommer att detektera brigaden och därmed peka ut vilket område som är intressant

att sätta in störning mot.

Signalskydd/informationssäkerhet A 2-3

Varje uppgift och hotsituation kommer att ställa sina speciella krav, varför varierande

behov av sekretessgrad och informationssäkerhet kommer att föreligga. Vid en brigad

finns behov av sekretess mer än 6 timmar. Om punkt till punkt kryptering används

kan minst 6 timmar innehållas. Genom att signalerna kan komma att blandas med

annan trafik samt genom den låga elektromagnetiska profilen kan signalerna bli be-

svärliga att detektera och identifiera för dekryptering i luftgränssnittet. Eftersom över-

föringen sker i nätverk som är kända i fred och som endast till mindre del kontrolleras

av FM kan man dock inte vara säker på att det i nätverken inte finns utrustning im-

plementerad som kan lösa detta i nätverken.

Scenario II Territorialförsvar

Flexibel ledningsstruktur A2

Territorialförsvarsförbanden är avsedda att verka inom ett väl definierat och avgränsat

område. Vissa enheter har sin uppgift i glesbygd och andra i områden där infrastruktu-

ren är väl utbyggd. Kommunikationsbehovet är i detta fall ganska brett, högre chef,

DUC på relativt låg nivå (ner till pluton), i området tillfälligt grupperade förband.

Detta innebär att även på denna nivå finns behovet av att kunna anpassa sin lednings-

struktur.

Bra talsamband A2

Med den förbandsstruktur, ledningsmetodik och resurstilldelning som idag gäller för

dessa förband så leds merparten av verksamheten med talsamband. Behov av direkt-
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modskommunikation föreligger då förbanden ofta är sammansättningarna av flera

mindre enheter utspridda över varierande yta.

Bra dataöverföring B1

Då dagens datakommunikation främst sker mellan territoriell stab och högre chef är

kravet i detta scenario relativt lågt, denna kommunikation sker företrädesvis från fö r-

beredda och relativt statiska platser, och har därmed goda förutsättningar att lösas.

Överföring av sensorinformation B2

Territorialförsvarsförbanden är i dagsläget relativt snålt dimensionerade i förhållande

till sina uppgifter, överföring av sensorinformation för bevakning är därför av bety-

delse för att underlätta uppgiftens lösande. Med stöd av civil infrastruktur och COTS

kan förutsättningar finnas för att lösa uppgiften bättre än idag.

Mål och styrdata för vapen B1

I likhet med brigaden finns idag inget vapensystem där överföring av styrdata är aktu-

ell. Behovet av snabb och säker överföring av måldata är inte lika accentuerad som i

brigadfallet, men är önskvärd.

Mobilitet A1

Territorialförsvarsförbanden opererar i vissa fall över stora ytor. Dess område är dock

väl bestämt och känt varför val av operatör eller begränsningar i täckning kommer att

kunna vara kända och planerade för. Transport av utrustning kommer att ske i såväl

stamfordon som inmönstrade fordon, dessutom är inslaget av till fots förflyttade en-

heter betydande. Ett frågetecken bör här sättas för robustheten i enskild handburen

utrustning i aktuell stridsmiljö.

Kraftförsörjning A2

Det som ned sätter kravuppfyllnaden i detta fall är behovet av kraftförsörjning till

handburna enheter. Detta är dock ett problem som relativt sett avtar i takt med ut-

vecklingen mot energisnålare produkter och bättre batterier på marknaden.
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Radioräckvidd A2

Förutsättningarna för radioräckvidd är i mycket desamma som i brigadfallet. Vid

glesbygdsenheter kommer radioräckvidden att vara otillräcklig.

Robusthet A2

Hårdvarans robusthet bedöms i detta scenario i vissa fall vara tveksam.

Brist på redundans i nätverksstrukturen kan komma att kompenseras genom att dessa

förband kommer att skräddarsys mot givna uppgifter. I glesbygd kommer inte erfor-

derlig robusthet i nätverksstrukturen erhållas.

Störresistens A2

Störresistens vid territorialförsvarsförband är känsligt då man uppträder inom samma

områden med tidigt definierade uppgifter, detta i anslutning till prioriterade mål. Att

genom låg elektromagnetisk profil försöka dölja sin existens är troligen inte lönsamt.

Signalskydd/informationssäkerhet B2

Order och planering kommer att vara förberedda i god tid vilket innebär att denna

information inte kommer att behöva sändas i någon större omfattning. Däremot kom-

mer snabba lägen att uppstå då manöverförbanden skall operera inom territorialför-

svarsförbandens område. 6 timmars nivån bör i de flesta fall räcka. I övrigt är förut-

sättningarna likvärdiga med brigadscenariot.

Scenario III Stöd till samhället

Flexibel ledningsstruktur B2

I detta scenario ansätts behoven i fredstid och består främst i att samordning och

kompatibilitet behöver ske med system som ägs och drivs av annan part t.ex. Rädd-

ningsverket. Detta bedöms med hänsyn till utnyttjandet av civila, fredsmässiga system

inte vara avgörande för uppgiftens lösande. Det kommer dock att föreligga begräns-

ningar i möjligheten till val av grupperingsplats och osäkerhet i förbandssammansätt-

ning.
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Bra talsamband B1

Talsamband kommer att vara det huvudsakliga kommunikationssättet då militärt un-

derstöd skall ske till civil verksamhet. Uppgifternas karaktär är dock av den art att

samband mellan enheter på stora avstånd inte är tidskritiska, därmed kan lokala led-

ningscentraler i huvudsak placeras där samband går att få.

Bra dataöverföring C1

Detta är ett mindre uttalat behov i detta scenario.

Överföring av sensorinformation B3

Sensorinformation i detta scenario kan t.ex. vara nivågivare i vattendrag vid över-

svämningar. Dessa kommer i många fall troligen att behöva utplaceras i glesbygdsom-

råden och kan ej planeras i förtid.

Mål och styrdata för vapen C1

Ej relevant i detta scenario.

Mobilitet B1

Vid stöd till civila samhället kan behov föreligga att uppträda både i eländig terräng i

glesbygd och över stora ytor. Förmågan att bära med utrustning är här mer intressant

än robusthet i nä tverken

Kraftförsörjning A1

Kraftförsörjning av handburen utrustning kommer att vara ett nyckelproblem att lösa.

God planering och relativt statiska lägen då man väl är på plats kommer att bädda för

uppgiftens lösande.

Radioräckvidd A2

I detta scenario kan sträckorna mellan enheter och ledningsplatser bli betydande. Om

tillgång finns till ersättnings- eller förstärkningsutrustning från PTS kan situationen

förbättras. I övrigt styr kommunikationsinfrastrukturen även här de möjligheter som

står till buds.
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Robusthet B1

Robusthet i nätverksstrukturen kommer i detta scenario i de flesta fall ej vara gräns-

sättande. Som tidigare nämnts kommer en hel del handburen utrustning att behöva

användas. Genom att det i de flesta fall inte är starkt tidspressad och fysiskt hotande

verksamhet är inte kraven maximala och därmed kravuppfyllnaden god.

Störresistens C1

Ej relevant i detta scenario.

Signalskydd/informationssäkerhet

Ej relevant i detta scenario.

4.6 Slutsatser

Utnyttjande av mobilteletekniken i COTS-form utan eget RAN är troligen möjligt i

viss utsträckning från stabsplats men inte från ledningsplatser som ställer större krav

på flexibilitet och inte i samma omfattning kan välja sin grupperingsplats

Ambitionsnivån kommer i mycket att sätta gränserna. Om det är tillfylles att spara och

göra information tillgänglig på en server för hämtning när tillfälle ges så finns möjlig-

het till relativt stora dataöverföringar. Överföring i realtid eller nära realtid till önska-

de adressater blir dock alltför chansartat.

I och med införandet av 3G-standard kommer förmodligen tekniken erbjuda möjlig-

heter som i princip motsvarar de krav på öppna linjer som överföring av sensorinfor-

mation kommer att ställa. Prioriteringar i näten är inte möjligt utan starka stats-

maktspåtryckningar på nätoperatörerna eller tillgång till ett eget RAN.

Överföring av mål- och styrdata med den låga ambitionsnivå som lagts i kraven torde

inte vara något egentligt problem. Principen blir då ganska lik överföringen av förde-

finierade format i Ra Dart, men i TCP/IP-format eller liknande.
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Radioräckvidd är gränssättande främst i brigadfallet då dessa förväntas kunna uppträ-

da i stort sett var som helst. Finns tillgång till anslutningspunkter i nätverken kan stora

fördelar uppnås. Saknas detta så måste man förlita sig till andra kommunikationsvä-

gar.

Robustheten i applikationerna torde vara tillräcklig men redundansen i nätverken i

glesbyggd svarar inte upp mot krav och behov.

Störresistensen kommer i en del fall att vara tillräckligt god. Sammantaget går den

dock inte att lita på då tillgängligheten till noder i nätverket i kombination med en

svårgrupperad enhet kan förändra förutsättningarna mycket fort. Kommunikationssy-

stem som erbjuder låg strålningsprofil och dessutom döljs i annat kommunikations-

brus är en fördel, vilket är fallet vid utnyttjande av kommersiell kommunikationsinf-

rastruktur. Dessutom är det ur störsynpunkt svårt att komma in mellan varenda länk i

områden med väl utbyggd infrastruktur

Signalskydd och informationssäkerhet torde åtminstone i territorialförsvarsscenariot

vara tillfylles, eftersom aktualitetstiden på informationen är relativt kort. För en mot-

ståndare som har direkt access in i nätverket är lägesbestämning möjlig. Dessutom

relativt noggrann om luftgränssnitten ligger tätt, t.ex. i tätorter. Om säravtal med nä t-

verksoperatörerna inte sluts måste systemet betraktas som öppet. På grund av detta

torde inte information med giltighet över sex timmar vara aktuellt att förmedla. Sä-

kerhet är ett nyckelbegrepp i försvarsmaktsapplikationer. Detta kan inte tillgodoses

genom ett direkt utnyttjande av COTS-produkter och civil infrastruktur. Såväl avtal

med operatörer som lättillgängliga metoder för punkt till punkt kryptering kommer att

krävas

Talsamband där många kan lyssna och tala samtidigt kommer att krävas i flera situa-

tioner. Det är troligen lösbart redan med de tjänster som kommer att erbjudas i 3G.

Att förbereda samtalsgrupper är möjligt. Dock kan det krävas att vissa inkommande

samtal prioriteras Förmågan att kommunicera direkt mellan två enheter utan att passe-

ra basstationer och nätverk är av stor vikt framförallt på lägre förbandsnivå. Inte minst
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då terräng och svår elektromagnetisk miljö ställer till det för handburna relativt effekt-

svaga sändare. I ett nätverk som är degraderat krävs direktmodsfunktion i utrustning-

arna. Kommunikation i direktmod där alla i ett visst nät är medhörande och automa-

tiskt uppdaterade torde vara ett krav som kvarstår under överskådlig tid. Detta innebär

att så länge direktmodskommunikation inte erbjuds kommer behovet av ytterligare

sambandsmedel att kvarstå. Gruppsamtal löser endast detta till del.

Mobiliteten är oftast inget problem, ett frågetecken måste dock appliceras med avse-

ende på tveksam robusthet på handburna COTS-produkter i extrem miljö.

Kravet på processorkapacitet är relativt lågt vilket innebär låg strömförbrukning, å

andra sidan finns ett behov av att vara ständigt uppkopplad. Då man är hänvisad till

handburna batteridrivna utrustningar kommer detta att bli ett problem.

Kommunikationsbehovet i samband med stöd till det civila samhället ställer inte

samma typ av flexibilitetskrav som de rent militärt operativa situationerna. Här torde

det mer handla om att många olika system skall kunna samverka. I de flesta situatio-

ner kommer merparten av kraftförsörjning och nätverk att fungera. Därmed får möj-

ligheterna att välja grupperingsplats anses som goda, dock kommer luckor i täck-

ningsområden att uppträda, främst i glesbyggd.

En intressant utveckling när UMTS införs är möjligheten att kontinuerligt sända över

data från små mobila sensorer, t.ex. nivågivare för vattenflöden. Möjligheten att prio-

ritera vissa abonnenter och viss kommunikation kommer att vara önskvärt även här,

då vid en större katastrof nedlastning av nätet kan komma att ske genom alla civila

som vill kommunicera och höra sig för med anhöriga.

Att COTS produkter helt skall komma att ersätta speciellt framtagen militär materiel

är inte en rimlig framtida utveckling vilket också är en slutsats som dragits i FMI

2020, "Civila tekniker och komponenter (COTS) i militära system blir genom teknik-

utvecklingen allt vanligare. Till följd bl.a. av kravet på robust användande, ofta i ex-
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tremt påfrestande miljöer, erfordras emellertid även i framtiden en omfattande ut-

veckling av särskilda militära lösningar". 69

5 Diskussion

5.1 Inledning

Med utgångspunkt i vad som ovan framkommit skulle ett utnyttjande av kommersiell

kommunikationsinfrastruktur och COTS vara mest rimligt att genomföra i samband

med scenario II eller III. Scenario II är ett sådant som direkt planeras för av FM. Detta

skulle kunna se ut som följer.

Vid en konflikt då territorialförsvarsenheter i MD X mobiliseras finns förberett en

plan för uthämtande av mobiltelefoner och förberedda SIM-kort med nummer enligt

sambandsplan. Dessa uthämtas samtidigt som avtal slutna i fredstid om utnyttjande av

samtliga mobiltelenät iståndsätts. Då 1.o 2. Bat. är under marsch och utgångsgruppe-

ring sänder MD stab kompletterande order till dessa vilka hämtas upp ur respektive

elektroniska brevlåda under pågående verksamhet. Då bataljonerna är framme i re-

spektive grupperingsområde påbörjas översändande av underrättelseorienteringar via

mobiltelenätet. Detta sammanställs vid MD stab och det sammanställda läget återut-

sänds till bataljonerna via brevlådan. 2. Bat. i B-stad får en utökad uppgift att förstär-

ka försvaret mellan 1. O 2. Bat. Ett förstärkt kompani avdelas för uppgiften. Området

ligger utanför räckvidd för RaUk, vilket är det normala sambandsmedlet mellan ba-

taljonsstab och kompanistab. Detta ledningsproblem löses genom tillgången till den

kommersiella kommunikationsinfrastrukturen och uttagna COTS-produkter.

Efter en tid önskar C MD X ingjuta mod i sina styrkor och känna av stämningen hos

sina DUC varvid han låter koppla upp ett gruppsamtal med C 1. O 2. Bat. Härvid

framkommer att C 2. Bat. efter insättandet av ett kompani i ny riktning inte känner att

han har full kontroll över knutpunkten i D-by. Det beslutas då om att gruppera en ka-

mera där vilken nås likt en webkamera över en öppen linje. Med stöd av kameraun-

derlaget kan nu C 2.Bat fatta beslut om insats med indirekt eld mot knutpunkten.

                                                
69 FMI 2020, sida 60.
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Utökningen av kommunikationsresurserna på MD X har kunnat ske utan att man till-

förts nya ledningssystem eller tvingats göra stora investeringar i ny kommunikations-

utrustning i fredstid. Detta förutsätter att planering skett i god tid och att gynnsamma

omständigheter föreligger avseende kommunikationsinfrastrukturens beskaffenhet i

aktuellt område.

Om ovanstående händelseutveckling kopplas till de elva kravområdena inses att inom

rimliga förutsättningar finns goda möjligheter att utnyttja kommersiell kommunika-

tionsinfrastruktur och COTS-produkter.

Flexibel ledningsstruktur är möjlig genom att förband kan tillföras och utgå utan någ-

ra ingrepp i nätstrukturen. Dessutom är överföring av information möjlig även då inte

direkt samband erhålls. Detta genom att utnyttja mail eller röstbrevlådor vilka konti-

nuerligt tappas av utav adressaten då samband är möjligt.

Bra talsamband och bra dataöverföringsmöjligheter erbjuds då det i ovanstående hän-

delseutveckling antas vara i huvudsak planerad verksamhet i känd terräng med väl

utbyggd infrastruktur. Talsambandet sker i här främst från kompaninivå och uppåt.

Med i UMTS utlovade 2 Mbit/s kapacitet kommer överföring av de planer som här

avses inte att vara något problem. Även då det gäller överföring av sensorinformation

öppnar sig möjligheter. Ovan anges en möjlighet till utnyttjande ytterligare flera torde

stå att finna efter lite funderande.

Mål och styrdata för vapen ges inte något egentligt exempel på men, med en handda-

tor med GPS och kartdata nedladdad från en kartdatabas skulle åtminstone en mycket

noggrann och snabb eldsignalering för indirekt eld kunna ske via en mobiltelefon.

Mobilitet och kraftförsörjning ses inte som ett stort problem i detta isolerade händel-

sescenario. Radioräckvidd och robusthet i kommunikationsinfrastrukturen har inte

ansatts som något problem. Givetvis kan detta bara ses som gällande under givna för-

utsättningar i givna områden.

Vad beträffar störresistens så är det möjligt att åtminstone partiellt störa dessa förbin-

delser. Å andra sidan är man i övrigt hänvisad till RaUk och på högre nivå Kortvågs-

radio som har sina givna nackdelar då det gäller störning. Genom ett utnyttjande av

den kommersiella kommunikationsinfrastrukturen har man skapat inte bara ytterligare
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en möjlighet för sig själv utan dessutom ytterligare ett problem för angriparen att be-

akta och avsätta resurser för.

Signalskydd och informationssäkerhet i ett sånt här scenario kan ifrågasättas. Gene-

rellt är dock inte informationen av längre aktualitet eller särskilt känslig. I de fall den

är det är inte problemen större än att överföring kan ske via t.ex. ordonnans eller täck-

as med täcktabell eller liknande. Detta förutsatt att inte punkt till punkt kryptering

finns tillgänglig.

Användning av civil kommunikationsinfrastruktur och COTS-produkter kommer inte

att lösa FMs alla kommunikationsbehov. Utvecklingen av mobiltelesystemen innebär

likväl att där finns en ekonomiskt försvarbar resurs att utnyttja. Bland annat innebär

detta enkla inkopplingsrutiner för att få ökade möjligheter för överföring av data. I

beaktande måste dock tas att det inte är helt homogena system som byggs där det all-

tid är möjligt att veta vilka hastigheter och vilken kvalitet som erbjuds i nätverken.

Kommande generationer av mobiltelefoniteknik erbjuder möjligheten till ständigt

öppna linjer där informationen hämtas på ett internet-likt sätt.

Detta erbjuder möjligheter då enligt FMI 2020, de datamängder som önskas överföras

på ett säkert och snabbt sätt  är ökande med tiden. Nya generationer mobiltelefonitek-

nik tillåter troligen generellt ett tillgodoseende av FMs behov. Åtminstone om 2

Mbit/s nivån innehålls. Problemet att tillgodose tillgänglighet i alla situationer be-

gränsar dock möjligheterna avsevärt då endast civil infrastruktur utnyttjas. Direkt-

modskommunikation kommer på de flesta nivåer och i många situationer vara ett

oeftergivligt krav. Detta krav tillgodoses för närvarande inte utan att mer traditionella

eller helt nya radiosystem måste utnyttjas parallellt med COTS-produkter.

Således kommer specifik militär materiel att behöva utnyttjas även framledes. Beslut

om var specifik militär materiel skall utnyttjas och var COTS-lösningar är tillräckliga

kommer att kräva noggranna överväganden.

Behov av att överföra tidskritisk information t.ex. från sensorer föreligger idag och

kommer att öka. Att denna skall komma användaren till del i rätt tid finns aldrig några

garantier för, inte ens i ett eget kommunikationsnät. Osäkerhetsfaktorerna i ett nät

som administreras av någon annan är än större.
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Bristen på prioriteringsmöjligheter gör det oerhört vanskligt att distribuera tidskritisk

information framförallt då stora data mängder skall konkurrera om överföringsut-

rymmet i ett begränsat område. Ett sätt att delvis lindra detta problem är om multisy-

stem finns tillgängliga, d.v.s. både t.ex. UMTS och GSM i samma MS. Detta kan vara

en tillfylles lösning då kraven på säkerhet inte är så höga. Finns det god täckning är

behovet av talkommunikation täckt, dessutom är det alltid möjligt att lokalt utnyttja

enklare former av radiokommunikation m.h.t. vad som omnämnts om säkerheten

ovan.

Störresistensen är en nyckelfråga vid försvarsmaktskommunikationer. Denna är till

del avhängig av redundansen i nätverken. Många luftgränssnitt ger flera alternativ för

både sändning och störning. Även om det enligt FOI:s studier framstår som relativt

svårt att helt störa ut denna trafik kommer lokalt stora problem att uppstå. Det minsta

man kan förvänta sig är en kraftig nedgång i dataöverföringskapacitet. UMTS kom-

mer att erbjuda ett relativt gott störskydd i sig, genom den moderna bandspridnings-

teknik som används. Detta innebär fördelar då att det blir svårt att finna de mobila

sändarna och därigenom avgöra var störning skall sättas in. Eftersom det är basstatio-

nerna i närområdet till de prioriterade mobila sändarna som är enklast att störa ut. Å

andra sidan fastställer en angripare själv var han skall satsa sina resurser. Bestämmer

han sig för ett visst område så är det rimligt att störning sätts in mot mobiltelesyste-

men.

GSM kommer att leva parallellt med och eventuellt till delar integrerat med nyare

system. Vad detta får för konsekvenser ur säkerhetssynpunkt är oklart. Det är en brist

att inte veta vilken nivå av säkerhet man för tillfället befinner sig på, vilket är fallet då

direkt nätverksinformation saknas. Att avgöra vilken signalskyddsnivå som för till-

fället erhålls eller ens vilken nivå som krävs är inte helt lätt. En grundregel är att vet

man inte vilken nivå som är tillgänglig från punkt till punkt så skall linjen betraktas

som öppen och ingen hemlig eller känslig information överföras på den. Detta innebär

i princip att punkt till punkt kryptering är ett krav. Om en sådan skall kunna imple-

menteras i ett kommunikationssystem som nästintill helt bygger på kommersiella pro-

dukter måste väldigt speciella produkter finnas tillgängliga på marknaden. En väg



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Bengt Ekholm 01-06-19 19 100:1028

Sida 57 (62)

som skulle kunna vara möjlig att gå är ett speciellt SIM-kort som erbjuder kvalifice-

rad kryptering. Detta skulle kunna vara lösningen för att implementera punkt till

punkt kryptering direkt i en MS.70  För utnyttjande i PC genom montage i PC card bus

(tidigare PCMCIA) finns redan färdig teknik.71 Detta torde vara fullt tillräckligt och

en lämplig lösning för de fall då man är kopplad via mobiltelesystemet.

Informationssäkerhet är ett problem som inte bara handlar om teknik utan minst lika

mycket om utbildning, attityder och rutiner. Hur information skall värderas och veri-

fieras måste klarläggas. Inga färdiga svar har levererats från tidigare utredningar och

ej heller rymts inom detta arbete. Frågan måste ytterligare utredas och klarläggas som

en generell frågeställning i våra moderna kommunikationssystem. Förutsättningarna

finns för att träffa avtal med operatörerna rent formellt. Men innebörden av att det i

praktiken kan vara en nätoperatör, med utländskt majoritetsägande, som ansvarar för

en central del av svenskt militärt kommunikationsnätverk är oroande. Vår kontroll

kommer knappast att bli tillräcklig utan en avsevärd insats av statsmakterna i samband

med kontraktsskrivning och upprättande av regler för accesser och kontroll i nätver-

ken. Ett generellt regelverk finns för att lösa detta, men är förmodligen ett område

som kräver en studie för sig.

I FMI 2020 sätts fingret på ett av kärnproblemen vid förlitande till och utnyttjande av

civil infrastruktur och teknikutveckling.

"Kommunikationsmöjligheterna mellan människor, med hjälp av olika elektroniska

medel, kan därför undan för undan komma att utvecklas och styras av internationella

företag. Sannolikt kommer dessa företag att drivas med marknadsekonomiska krav på

att lämna vinst till sina ägare. De olika tekniska lösningarna väljs utifrån att de skall

vara billiga och erbjuda den service som efterfrågas. Intresset för investeringar som på

lång sikt skulle kunna höja säkerheten vid olika konflikter bedöms därför inte alltid

vara så stor. Det går inte att bortse från risken att systemen enbart byggs för att klara

fredstida påfrestningar. Samtidigt innebär den stora utbyggnaden i sig, om den blir så

stor som det siats om, att en flexibilitet och redundans kan komma att byggas in i sy-

                                                
70 Produktblad, Sectra Tiger, Secure Mobile Handset.
71 Produktblad, Sectra Encryption Devices.
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stemet". 72 En stor utbyggnad innebär en viss redundans i nätverken då förutsättningar

finns för en graciös degradering i ett omfattande och tätt nätverk med många alterna-

tiva kopplingsvägar. Tyvärr måste konstateras att rapporter och uttalanden som fram-

för tvivel avseende utbyggnadshastighet och utbyggnadsomfattning av 3G nätet näst-

intill dagligen publiceras i media.

Tillgänglighet till kommunikationsnätverken är en del av redundansen vid ett militärt

kommunikationsutnyttjande av dessa. Om tillgänglighet finns till flera kommunika-

tionsnätverk kan det antas öka redundansen. I Sverige utdelades fyra UMTS licenser.

En utveckling som förts fram på senare tid är en reducering av antalet nät från fyra till

tre stycken. 73 Vad detta får för effekt på redundans och tillgänglighet är oklart. En

möjlighet som kan vara, om än inte en lösning på en sådan utveckling, så kanske en

lindring av problematiken är av PTS inköpta basstationer. Dessa skulle kunna utnyt t-

jas i glesbyggd där näten inte är lika väl utbyggda som i tätbefolkade områden eller i

områden där FM anser det väsentligt att återupprätta kommunikationerna då en

degradering skett. Till GSM nätet införskaffade PTS 1600 mindre reservelverk för

mindre teleanläggningar och mobiltelefonins basstationer samt 30 mobila GSM-

basstationer till de tre mobiloperatörerna. De kan flyttas och ersätta eller förstärka

basstationer inom ett visst område.74 Att detta kommer att ske i samma omfattning för

3G utbyggnaden är inte klart, dock torde ett antagande att någon volym av reservut-

rustning anskaffas vara rimligt.

För att stå upp mot alla de krav som ställs på militär verksamhet räcker inte enbart

COTS produkter och civil infrastruktur till, därmed skriver denna studie under på vad

som anges i FMI 2020 avseende lednings och informationssystem.

"Informations- och ledningskrigföringens avgörande betydelse i framtida konflikter.

Våra lednings- och informationssystem bör utvecklas så att vi i olika konfliktnivåer

(åtminstone i avgörande skeden och geografiska områden) kan uppnå och bibehålla

ett informations- och ledningsöverläge". 75 Därmed ställs kraven tydligt på kontroll,

                                                
72 FMI 2020, sida 72.
73 Tomas Zirn, Computer Sweden, nr 24, 2001-02-28.
74 PTS Beredskap, www.pts.se
75 FMI 2020, sida 9.
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tillgänglighet, redundans och dessutom egna system. Åtminstone vid de prioriterade

enheterna..

En detalj som inte får förbises vid användande av civil utrustning är utbildning. Rent

tekniskt torde utbildning vara ett relativt enkelt problem att lösa ut, då använd teknik,

applikationer och utrustning är sådant som gemene man kommer i kontakt med till

vardags. Avsevärt svårare är troligen behovet av att implementera ett kritiskt tänkande

både vad avser taktiska möjligheter som säkerhetsmedvetenhet då utrustningen skall

användas i taktiska situationer.

Resultatet av den civila sidans snabba utveckling informationsteknologi och tele-

kommunikationer samt dess, jämfört med rent militär materiel, billigare priser, är ett

allt större nyttjande av COTS i försvaret. Detta skapar en del problem, ett sådant som

inte redovisats tidigare i uppsatsen men som är ett generellt problem idag är telekon-

flikter. Studier76 har bland annat visat att en fientlig störare som vill störa ut en radio-

mottagare kan ha nästan 50% längre operationsavstånd om COTS-datorer befinner sig

på 20 meters avstånd från den radiomottagare som blir störd. Detta är endast ett ex-

empel, men att liknande eller värre telekonflikter kan komma att uppstå då även mo-

biltelefoner läggs till scenariot är ett minst sagt rimligt antagande. Detta är ett pro-

blemområde som bör och kommer att bli föremål för fortsatta studier. Det ligger dock

utanför detta arbete.

En detalj som kan synas vara av mindre vikt är att behovet av frekvensplanering med

nyare kommunikationsteknik kommer att nedgå till ett minimum. Detta är en klar

fördel då det kommer att vara relativt lätt att låta sambandsnäten inom och mellan

förband att växa och krympa efter behov.

5.2 Sammanfattande slutsatser

Ett taktiskt utnyttjande av kommersiell kommunikationsinfrastruktur och COTS är

möjlig men, inte fullt ut och inte som ett enskilt system. Det kan bli ett kostnadsef-

                                                
76 Taktiska konsekvenser av telekonflikter, FOA 2000.
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fektivt komplement till specifikt militära kommunikationssystem. Dock måste ett an-

tal brister och egenheter beaktas och lösas.

FM måste på ett eller annat sätt "äga" kontrollen av nätverken för att säkerställa till-

gänglighet och säkerhet. Det är tveksamt om detta är möjligt till en acceptabel nivå,

varför utnyttjande av COTS- produkter och kommersiella nätverk utan tillförsel av

specialkomponenter för säkerhet och tvingande avtal med operatörerna endast kan ske

i begränsad och väl kontrollerad omfattning. Styrning och reglering av nätverksope-

ratörerna för att tillgodose FMs behov av accesser och sekretess kan bli en nyckelfrå-

ga som behöver ses över. Ett rimligt antagande torde vara att detta är ett behov som

tillgodoses inom ramen för TRAN och taktisk radio då kraven föreligger även där.

Även möjligheten av att kunna betrakta alla nät som ett är väsentligt då detta ökar

redundansen och tillgängligheten i systemen.

Robusthet och redundans i systemen kan, om utbyggnad av näten blir tillräckligt om-

fattande uppnå en relativt god nivå. I beaktande bör dock tas att hög redundans inte är

kommersiellt lönsamt och därmed inte något egenintresse för operatörerna. FM kan

inte sätta all sin tillit till en lösning med endast COTS-produkter och kommersiella

nätverk. Redundans i det totala kommunikationssystemet skapas även fortsättningsvis

genom att många olika system finns tillgängliga.

Säkerheten i systemen måste lösas på ett kvalificerat sätt. Detta innebär att speciella

tekniska lösningar måste appliceras på COTS- konfigurationerna. Därtill kommer

behovet av att utbilda personalen främst avseende förståelsen för sambandssystemen

och dess möjligheter och begränsningar. Ett närmande av utvecklingen av TRAN och

ny taktisk radio kan komma att generera öppningar för ett ökat utnyttjande av civil

teknik. Detta bland annat genom att det kan förväntas att punkt till punkt kryptering

löses på ett sätt som är användbart även i icke specialtillverkad utrustning.

Möjligheterna är stora, det gäller dock att ha klart för sig vad man gör. Ett utökat ut-

nyttjande av kommersiell kommunikationsinfrastruktur och COTS- produkter genere-

rar inte bara lösningar utan även problem. Radioräckvidder och bristen på direktmods-
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förmåga är avgörande för att det inte går att betrakta ett utnyttjande av dessa produk-

ter och tjänster som ett ersättande av  alla andra kommunikationssystem. Det är en

komplettering det handlar om. En komplettering som kan vara av nytta även då ett

nytt TRAN och ny taktisk radio anskaffas. I sämsta fall kan det innebära att vi byter

fälttelefon mot mobiltelefon, dl 1000 mot BTS, AT-stationer mot MSC och MGC mot

skräddarsydda SIM-kort.

Ett utnyttjande av COTS-produkter och kommersiell infrastruktur medger inte idag

eller inom överskådlig tid de krav på säkerhet, robusthet och tillgänglighet som FM

kräver. Ett fortsatt studerande av möjligheterna till utnyttjande av den civila tekniken

är dock önskvärt, inte bara som teknisk applikation i speciellt framtagna militära sy-

stem utan även för ett direkt utnyttjande av COTS-produkter och kommersiell infra-

struktur. Detta för att skapa förutsättningar att pröva och värdera system och möjlig-

heter samt för att i organisationen implementera förståelse för utvecklingen, dess

möjligheter och begränsningar. Ny teknik erbjuder nya möjligheter, men även ett an-

tal problem att lösa, varför det är av vikt att fastställa vilken utnyttjandegrad som är

rimlig på diskuterade system. Detta kan göras genom att pröva system och möjlighe-

ter i kontrollerade former i fredstid.

6 Rekommendationer

Att bredda sin kunskap och pröva nya möjligheter ger förutsättningar för att hamna

rätt då det är dags att fatta de avgörande besluten, inte minst då det gäller utveckling

och anskaffning av materiel.

Tre områden av större vikt där fortsatta studier och försök kan medverka till ett möj-

liggörande av effektivt utnyttjande av kommersiella produkter och infrastruktur har i

arbetet identifierats.

Regelverk och avtal

Det är önskvärt att syna de regelverk och styrdokument som idag finns för att sluta

avtal med operatörerna samt ställa krav på de samma. Post- och telestyrelsens upp-

drag regleras i SFS nr: 1997:401 Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och
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telestyrelsen77 samt PTSFS 1995:1 Post- och telestyrelsens föreskrifter om fredstida

planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

Där stadgas i relativt allmänna ordalag att PTS skall upphandla åtgärder för att minska

sårbarheten i transmissionsnät och de samhällsviktiga teleoperatörernas nät och

tjänster. Planeringen av beredskapsåtgärder sker i dialog med teleoperatörerna och i

samverkan med det militära och civila försvaret.78

PTS policy och inriktning är av intresse att känna till och eventuellt påverka. Detta i

syfte att underlätta tillgänglighet i den kommersiella infrastrukturen samt hantera sä-

kerhetsproblematiken i nätverken.

Punkt-till-punkt kryptering

Studera möjligheterna för punkt-till-punkt kryptering mellan olika MS och terminaler

som utnyttjar den kommersiella infrastrukturen. En sådan studie kan också komma att

gagna utvecklingen av TRAN och ny taktisk radio.

Förbandsförsök

Formulera en studie med påföljande försök vid exempelvis en stridsskola för att utrö-

na de praktiska möjligheterna och konsekvenserna av utnyttjande av COTS-produkter

och kommersiella infrastrukturer i taktiska situationer.

                                                

77 SFS 1997:401 Förordning med instruktion för Post och Tele styrelsen.
78 www.pts.se/dokument
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Akronymer och förklaringar

3G
Tredje generationens mobiltelefonsystem f.n. under utbyggnad.

4GW - 4th Generation Wireless communication systems
En studie inom ramen för forskningsprojektet PCC avseende morgondagens trådlösa
kommunikationssystem (efter 3G).

AUC - AUthentication Center
AUC funktion är att autenticera abonnenter som försöker använda ett nätverk.

BRAN-Broadband Access Network
Benämning på nätverksaccesstruktur som används i bredbandssystem.

BSC - Base Station Controller
BSC hanterar alla radio relaterade funktioner i ett GSM nätverk. Ett antal BSC kan vara till
varje MSC.

BTS - Base Tranceiver station
BTS kontrollerar radio interfacet till MS:n. En grupp av BTS kontrolleras av varje BSC.

CDMA - Code Division Multiple Access - Kodmultiplex
Bandspridningsmetod som utnyttjar så kallade PN-koder.

CN - Core Network
Fasta installationen och ryggraden i ett nätverk.

COTS - Commercial On The Shelf
Kommersiell serietillverkad produkt.

CPL - Central produktionsledare
Produktionsledningsterm som är under avveckling men som fortfarande används i viss
dokumentation t.ex. H Uh Fred.

CTH - Chalmers Tekniska Högskola
En känd och aktad högskola i Göteborg

DIREKT-MOD
Förmåga att kommunicera direkt mellan två enheter utan att passera basstation eller nätverk.

DS-CDMA - Direct Sequence Code Division Multiple Access
Se CDMA

DUC - Direkt Underställda Chefer
Närmast underställda enheter utgående från en i varje fall specificerad nivå.
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EDGE - Enhanced Data Rates for Global Evolution (GSM ++)
En utveckling av GSM med TDMA struktur för att öka överföringshastigheten.

EIR
EIR innehåller mobiltelefons identitetsinformation för att stödja blockering av samtal från
stulna utrustningar

FAST SENSORY FEED BACK
Snabb återkoppling i informationsflödet för att skapa illusionen av att allt sker i realtid.

FB 96
Försvarsbeslut 1996 då beslut togs om en omfattande omstrukturering av Försvarsmakten. Bl.
a. med avgörande förändringar för inriktningen på framtida materielanskaffning.

FDMA - Frequency Division Multiple Access
Multiplexmetod där frekvensdelning används.

FM TA - Försvarsmaktens Tekniska Arkitektur
Samlande beskrivning av de tekniska standarder  och regler som styr utformningen av FMLS
tekniska delar.

FMI 2020 - Försvarsmaktsidé och målbild 2020
En del i Försvarsmaktens rapportering till Regering och Fö avseende omvärldsutveckling och
visioner för FM utveckling.

FMLS - Försvarsmaktens ledningssystem
Genomför insatsledning och verksamhetsledning i FM.

GMSC - Gateway M S C
En MSC kan omformas till en GMSC genom integrering av specifik mjukvara som tillåter
ndersökning av ett nätverks HLR i syfte att förmedla ett samtal från t.ex. PSTN till en MS i
nätverket.

GPRS - General Packet Radio Services
Utveckling till förmåga att genomföra paketförmedling av meddelanden i GSM systemet.

GRACEFUL DEGRADATION - Graciös Degradering
Då ett system inte kopplar ner totalt då det belastas eller störs utan successivt antar former där
prestation fortfarande genomförs om än med mindre effekt.

GSM - Global System for Mobile Communication
GSM är en digital plattformsoberoende mobiltelefonstandard.

GSMBSS - GSM Base Station Sub-System
En benämning på nätverks subsystem eller accessnätverk GSM nätet.
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HE - Home Environment
Den miljö i vilken en abonnent/MS är "hemma" d.v.s. i det kärnnätverk som abonnemanget
tillhör.

HLR - Home Location Register
HLR är en centraliserad nätverksdatabas som lagrar och hanterar alla abonnemang som hör
till en specifik operatör. Informationen omfattar, abonnentidentitet, abonnentens
tilläggstjänster, abonnentens läge och autenticeringsinformation.

HSCSD - High Speed Circuit Switched Data
En utveckling av GSM där flera tidsluckor utnyttjas för att öka datahastigheten.

KTH - Kungliga Tekniska Högskolan
En känd och aktad högskola i Stockholm

LA - Location Area
Denna definieras som en grupp av celler. I nätverket är en Ebonbents position känd genom
den cell man befinner sig i. Identiteten på en LA vilken en abonnent för tillfället befinner sig i
lagras i VLR som en Location Area Identity (LAI).

LedsystT - Ledningssystemets tekniska delar
Omfattar alla tekniska delar i FM ledningssystem

LPL - Lokal Produktionsledare
Produktionsledningsterm som är under avveckling men som fortfarande används i viss
dokumentation t.ex. H Uh Fred.

MS - Mobile Station
En MS används av en abonnent för att kommunicera över nätverket.

MSC - Mobile services Switching Center
MSC hanterar växelfunktionen i nätverket. Den kontrollerar samtal till och från andra telefon
och data system som t.ex. PSTN

Near-far problem
En benämning på problemet med effektreglering då olika MS befinner sig olika långt från en
basstation de samtidigt skall utnyttja.

PCC - Personal Computing and Communication
Ett nationellt forskningsprogram på högsta internationella nivå där forskning av stor vikt för
svensk industri bedrivs.

PL - Produktionsledare
Produktionsledningsterm som är under avveckling men som fortfarande används i viss
dokumentation t.ex. H Uh Fred.
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PN-kod - Pseudo Noise kod
Kod genererad med t.ex. ett skiftregister som multipliceras till en modulerad signal före
sändning för att skapa bandspridning i CDMA.

PUNKT - TILL - PUNKT KRYPTERING
Kryptering innebärande att kryptering/dekryptering sker direkt i sändare/mottagare.

Ra UK
Radio opererande på Ultra kortvågs bandet

RAN - Radio Access Network
Ett kommunikationsnätverk till vilket tillträde göres genom ett radiogränssnitt.

RBS - Radio Base station
En benämning som används i Ericssons GSM system.. Denna innehåller bl.a. BTS.

RNC - Radio Network Controller
Komponent för övervakning av nätverksfunktioner.

RNS - Radio Network Subsystem
Ett underliggande nätverk via vilket anslutning till kärnnätverk kan göras.

ROAMING
Benämning på den metod som används i GSM för att söka stationer och meddela geografisk
förflyttning för att systemet skall veta var varje station finns.

RPL - Regional Produktionsledare
Produktionsledningsterm som är under avveckling men som forfarande används i viss
dokumentation t.ex. H Uh Fred.

SIM-kort - Subscriber Identity Module
Varje abonnents information är lagrad på ett SIM- kort. Detta kan anslutas i princip vilken
MS som helst och medger viss säkerhet och rörlighet för abonnenten.

SMS – Short message service
Detta är en tjänst som medger sändning av enklare textmeddelanden bestående av maximalt
160 alfanumeriska tecken till eller från en mobiltelefon. Om telefonen stängs av lagras
meddelandet i en Short message service center (SMS-C) och sänds ut när telefonen åter
loggar in på nätet.

SMSCB - SMS Cell Broadcast
Hanterar textmeddelanden i nätverket.

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
En samling protokoll som används för att koppla ihop värdar på internet. TCP/IP använder
flera protokoll, de huvudsakliga är TCP och IP. TCP/IP är inbyggt i UNIX operativ system
och används på internet som standard för överföring av data i nätverk. Även nätverkssystem
med egna protokoll t.ex. Netware, stöder TCO/IP.
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TDMA - Time Division Multiple Access
Med TDMA används en kanal att överföra ett antal samtal. Varje samtal använder kanalen
under en förutbestämda tidsperioder kallade tidsluckor (time-slots).

TETRA - Trans European Trunked Radio
En standard nyligen introducerad för användande i på det publika säkerhetsområdet,
räddningstjänst, polis mm.

TRAN - Tactical Radio Access Network
Ett av försvarsmakten initierat projekt siktande mot att ta fram underlag för ett taktiskt
radioaccess nät där civil mobilteleteknik till stora delar utnyttjas.

UMTS - Universal Mobile Telecommunication Systems
Den fastställda standard för tredje generationens mobiltelesystem som gäller i Europa.

UTRAN - UMTS Terrestrial Radio Access Network
Benämningen på radio access sub systemet i UMTS.

WAP - Wireless Application Protocol
Ett format för att förmedla omedelbar information via handhållna trådlösa apparater som t.ex.
mobiltelefoner.

WCDMA - Wide Band Code Division Multiple Access
Benämning på den variant av kodbandspridningsmetod som används i UMTS

VLR - Visitors Location Register
VLR innehåller information om alla abonnenter som för tillfället befinner sig i en MSC:s
område.
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GSM täckning i Sverige år 2000

                       

Comviq Europolitan

Telia saknar för tillfället en i sammanhanget användbar bild över sitt täckningsområde. Telias
täckning för GSM svarar i stort mot de övriga två huvudoperatörerna. Man har dock punktvis
något bättre täckning i de absoluta glesbygdsområdena i norra delen av landet.
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