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Abstract: 

Radio relay links is used to connect the system nodes within the land component commands 

communication network structure. The radio relay link-system used today, Radio relay link 

371, was developed in the mid-80s to support the former communication network structure, 

Telecommunication System 9000. The development of technology since has made the old 
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1 Inledning 

Principen för ett rörligt yttäckande sambandssystem för armén introducerades i och med 

införandet av Telesystem 9000 (TS 9000) 1997. Transmissionen i TS 9000 utgjordes av ett 

maskformigt radiolänknät som var yttäckande och redundant (signalen kan gå flera vägar vid 

ett eventuellt förbindelseavbrott). Det maskformiga radiolänknätet byggdes på en stomme av 

sambandsnoder, knutpunkter, som hade förmåga att ansluta förband in i knutpunktsnätet via 

anslutningspunkter. Det radiolänksystem som användes för att sammankoppla knutpunkterna 

var radiolänk 371 (RL 371). I och med införandet hade armén för första gången ett yttäckande 

sambanssystem som stöd för en rörlig strid upp till fördelningsnivå (Sjövall 2013, s.70). 

 

 

Bild 1: Bilden ovan visa en schematisk bild över knutpunktsnätet i TS 9000. KP på bilden är knutpunkter som 

bildar ett stomnät som möjliggör för Anslutningspunkter (AP) att ansluta in i ett gemensamt kommunikationsnät.  

 

Sedan 2007 och införandet av sambandssystemet för Nordic Battle Group 08 har utvecklingen 

av arméns sambandssystem alltmer frångått principen om ett maskformigt radiolänknät som 

transmission mellan noderna. Tekniken och kapaciteten blev till del obsolet och gränssnitten 

mellan nod och transmissionsresurs (RL 371) överensstämde inte längre. RL 371ersattes av 

mobil satellitkommunikation, dels på grund av avstånd men också på grund av 

transmissionskapacitet och gränssnitt.  

De nordiska stridsgruppernas sambandskoncept har legat till grund för utvecklingen av 

Försvarsmaktens ledningssystem IO 2014 (FMLS IO 2014). I dessa koncept har det ej funnits 

ett yttäckande sambandsnät utan principen för samband inom de nordiska stridsgrupperna har 

varit att knyta samman bakre och främre grupperingsområden, inom vilka förband var tänkta 

att uppträda mer statiskt. Hotbild och tänkt operationsmiljö påverkade också beslutet om att 

övergå till satellitbaserad transmission (Sjövall 2013, s.71). RL 371 ingick dock i konceptet 
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men endast som punkt-till-punkt-förbindelse inom och mellan närliggande 

grupperingsområden. 

 

I syfte att återigen kunna upprätta ett maskformigt transmissionsnät som möter de nya krav 

som markoperationerna ställer har en interimslösning utvecklats. Lösningen innebär att RL 

371 har tillförts en gränssnittsomvandlare för att kunna utgöra stommen i det mobila 

kärnnätet. 

Parallellt med utvecklingen av interimslösningen har Försvarets Materielverk (FMV) 

anskaffat en ny radiolänk som bättre skall bättre möta de krav som ställs avseende kapacitet 

och gränssnitt, och den innehåller dessutom modernare teknik. Arbetsnamnet på ny radiolänk 

är Radiolänk 373 (RL 373). Ny radiolänk kommer att levereras till Försvarsmakten (FM) med 

början 2017 och kommer framförallt att utgöra stommen för transmission i det mobila 

kärnnätet (MKN). 

1.1 Problemformulering och frågeställning 

Då FM återtagit fokus på nationella operationer (Regeringen 2015, s.1) uppstår återigen ett 

behov av en robust transmission i markstridskrafternas sambandssystem. Transmissionen i 

MKN i FMLS IO 2014 utgörs idag av RL 371 med gränssnittsomvandlare Eurocom – 

Ethernet. Transmissionslösningen bygger på teknik som utvecklades under 90-talets början 

och som sedan förbättrats för att möta de gränssnittskrav som MKN ställer.  

För att göra transmissionen i MKN mer robust och framtidssäker har FMV på uppdrag av FM 

upphandlat en ny radiolänk, RL 373 som skall implementeras.  

I och med att ny teknik implementeras i ett redan befintligt ledningssystem kommer 

ledningssystemets alla komponenter att påverkas (Van Creveld 2003, s.204). När ett nytt 

system ersätter ett gammalt är det sannolikt att metodik, personal och redan befintlig materiel 

påverkas. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, kommer detta arbete studera vilka militära 

nyttoeffekter som erhålls med införandet av ett nytt radiolänksystem i markstridskrafternas 

MKN.  

Frågeställning 

Vilka militära nyttoaspekter erhålls genom införandet av radiolänksystem 373 i 

markstridskrafternas mobila kärnnät? 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 6 (35) 

Major Marcus Säwensjö 

HSU/T 16-18 2016-03-10 

 

 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att, genom en komparativ analys av RL 371 och 373, undersöka hur 

införandet av ett nytt transmissionssystem i markstridskrafternas MKN, på brigadnivå, 

inverkar på den militära nyttan utifrån en bedömning av den av Andersson m.fl. (2015, s.26) 

beskrivna militära lämpligheten (Military Suitability). Arbetet vänder sig till läsare som är 

förtrogna med telekommunikationens grundläggande begreppsapparat. 

2 Teorianknytning 

Vid utveckling och införande av nya systemkomponenter i ett redan befintligt system är det 

av vikt att förstå tekniken i det befintliga systemet och i det system som skall införas. Om 

tekniken inte förstås kommer systemet inte att kunna nå sin fulla potential (Axberg m.fl. 

2013, s.35). 

Axberg m.fl. (2013, s.20) skriver: ”System är en sammansättning av samverkande element 

organiserade att uppnå ett eller flera uttalade syften”. I och med att systemen beskrivs som 

samverkande torde tillförsel av ny materiel in i ett system påverka de komponenter som redan 

befinner sig i systemet, antingen positivt eller negativt. Van Creveld (2003, s.204) beskriver 

ett ledningssystem som ett samlingsbegrepp för organisationer, metoder och tekniska 

hjälpmedel. Denna beskrivning korrelerar med den av Axberg m.fl. (2013, s.20) givna 

beskrivningen av ett system.  

I och med att införande av ny materiel och ny teknik i ett befintligt system sannolikt påverkar 

systemets redan samverkande komponenter torde den militära nyttan med systemet som 

helhet påverkas. Axberg m.fl. (2013, s.16) beskriver den militära nyttan som ett 

kostnadsdrivet begrepp, inte enkom monetärt, där ett system har ”militär nytta om de bidrar 

till att målen för en militär insats kan nås till lägre kostnad”. Andersson m.fl. (2015) har 

utvecklat ett koncept för studier av teknik och tekniska system i militär verksamhet. Då detta 

arbete handlar om integration av ett nytt system i ett redan befintligt system, kommer 

systemen att jämföras med varandra utifrån ett urval av de indikatorer som finns för militär 

lämplighet (Military Suitability) (Andersson m.fl. 2015, s.25–26). 
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2.1 Centrala begrepp 

Militär nytta 

Konceptet för militär nytta är ett koncept föreslaget av Andersson m.fl. (2015) för att studera 

användning av teknik och tekniska system vid genomförandet av militära operationer. I 

artikeln redovisar Andersson m.fl. (2015, s.23–24) ett flertal områden där konceptet kan 

stödja beslutsfattande vad avser teknik och tekniska system. Dessa områden är 

prognostisering, försvarsplanering, utveckling, användning samt återkoppling- och 

utvärderingsprocessen. 

Detta arbete kommer främst att avhandla hur konceptet för militär nytta kan användas vid 

implementering och användning av ett nytt tekniskt system i ett redan befintligt överordnat 

system. 

 

Den militära nyttan består av tre dimensioner: Militär effektivitet, Militär Lämplighet och 

Ekonomisk överkomlighet (Andersson m.fl. 2015, s.25). Respektive dimension mäts med 

hjälp av ett antal indikatorer. 

I arbetet används dimensionen militär lämplighet vid jämförelsen mellan de två 

radiolänksystemen. Syftet med dimensionen är att värdera hur ett nytt system påverkar det 

militära systemet och hur det militära systemet påverkar ett system som skall implementeras 

(Andersson m.fl. 2015, s.25–26). Dimensionen använder nio stycken indikatorer för 

värderingen av systemen. Dessa indikatorer är hämtade från Storbritannien (UK MoD 

Defense lines of Development (DLoD)) men i detta arbete kommer istället FM militära 

påverkansområden att användas som indikatorer (Försvarsmakten 2015, s.12). I arbetet nyttjas 

ett urval av dessa indikatorer för jämförelsen mellan de två systemen. De valda indikatorerna 

kommer också att knytas mot ett eller flera värderingskriterier.  

De indikatorer som har valts för jämförelsen mellan systemen är: doktrin, interoperabilitet och 

information. Dessa är valda för att de kan knytas mot MKN krav (Försvarsmakten 2011) och 

de värderingskriterier som används i jämförelsen av radiolänksystemen.  

Indikatorn Doktrin värderar hur ett nytt system inverkar på befintlig dokumentation om hur 

system används och hanteras (Försvarsmakten 2015, s.12). I arbetet kommer indikatorn att 

utgöra den högsta nivån för de värderingskriterier som används i jämförelsen för att värdera 

egenskaper som har en grund i befintlig dokumentation. 

Indikatorn Interoperabilitet värderar hur ett nytt system passar in i det redan befintliga 

militära systemet, nationellt såväl som internationellt (Försvarsmakten 2015, s.13). I arbetet 
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utgör indikatorn den högsta nivån för de värderingskriterier värderar radiolänksystemens 

förmåga att ansluta mot andra kommunikationssystem och vilken utvecklingspotential de har. 

Indikatorn Information värderar hur data, information och processer omhändertas 

(Försvarsmakten 2015, s.12). I arbetet utgör indikatorn den högsta nivån för de 

värderingskriterier som värderar systemens förmåga att överföra information mellan 

slutanvändare.  

3 Metod 

Arbetet baseras på en komparativ analys mellan RL 371 och 373 när systemen används inom 

ramen för markstridskrafternas MKN. 

Inledningsvis redovisas en beskrivning av MKN i syfte att ge läsaren förståelse för det 

kommunikationssystem inom vilket radiolänksystemen används. Denna redovisning kommer 

innehålla de taktiska krav som har direkt bärighet mot transmissionen i allmänhet och 

radiolänksystemen i synnerhet. Dessa krav utgör grunden för jämförelsen. 

Därefter redovisas fakta för de två radiolänksystemen i syfte att bygga en grund för 

jämförelsen. Faktaredovisningen för de olika systemen kommer att redovisas på ett 

strukturerat likformigt sätt för att en rättvis jämförelse skall kunna genomföras och endast de 

fakta som är av värde för kommande jämförelse kommer att redovisas. 

 

Faktaredovisningen avslutas med en scenariobeskrivning. Dess syfte är att verka som ram för 

jämförelsen. Fokus i scenariobeskrivningen är de faktorer som får påverkan på MKN 

transmissionsnät. Scenariot är fiktivt även om sambandskompaniets uppgifter baseras på 

Markstridsreglemente 7 Brigad, förhandsutgåva 2014 (MSR 7) och på Handbok 

Sambandsbataljon (Försvarsmakten 2016). I denna del beskrivs också sambandskompaniets 

organisation och tekniska uppträdande då det ligger till grund för hur kompaniet används 

inom ramen för en markoperation på brigadnivå.  

 

Jämförelsen av radiolänksystemen genomförs utifrån ett antal värderingskriterier 

(Försvarsmakten 2006, s.63) som är extraherade ur utvalda kravställningar från Preliminär 

Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (PTTEM) för MKN (Försvarsmakten 2011).  

Värderingskriterierna knyts till den militära nyttan genom att den militära lämplighetens 

indikatorer (Andersson m.fl. 2015, s.25–26) som beskrivits ovan, utgör den högsta nivån i 

jämförelsen. Kriterierna inordnas under en indikator och resultatet ger på så sätt svar om 
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några militära nyttoeffekter uppnås. För att kvantifiera resultatet av jämförelsen redovisas en 

multimålmetod i slutet av undersökningen.   

Slutligen kommer analysens resultat att redovisas och diskuteras utifrån konceptet för militär 

nytta och särskilt den militära lämpligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Bilden ovan visar en schematisk bild över metoden för denna uppsats som 

beskrivits i text ovan.  
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4 Undersökning 

4.1 Mobilt kärnnät (MKN) inom markstridskrafterna 

MKN är framtaget för att tillgodose samband och informationsutbyte mellan förband och 

staber. Det skall fungera såväl nationellt som internationellt (Försvarsmakten 2011, s.16). I 

detta arbete kommer nationell insats att vara i fokus men interoperabilitetskraven på systemet 

leder ändå till en viss beröring av sammankoppling med andra system, nationella som 

internationella. MKN består av flertalet nätkomponenter såsom ett antal mobila routrar med 

switchar och en mobil hubb. Dessa kan sammankopplas med olika former av transmission. I 

markstridskrafternas MKN används i huvudsak radiolänk som transmission och detta arbete 

berör endast sammankopplingen av dessa nätkomponenter med radiolänk.  

 

Bild 3: Bilden ovan är en schematisk beskrivning av hur MKN kan se ut. Någon mobil router måste vara 

ansluten mot Försvarsmaktens IP-nät (som ses högst upp i bilden). FM IP-nät innehåller flertalet tjänster som 

nyttjas av slutanvändaren och tjänster som gör att MKN kan ledas tekniskt. (Bilden hämtad från 

Systembeskrivning MKN, s. 5) 

 

I PTTEM för MKN beskrivs ett antal krav som skall uppfyllas. Detta arbete kommer endast 

att beskriva de krav som har en direkt anknytning till transmissionen i MKN. Kraven bedöms 

också kunna påvisa vissa skillnader mellan radiolänksystemen i den kommande jämförelsen. 

Nedan följer en redovisning på de krav som används i detta arbete: 
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 ”… Komponenter i MOBILT KÄRNNÄT skall i största möjliga mån byggas 

på befintliga standarder och produkter.” (Försvarsmakten 2011, s.20) 

 ”… MOBILT KÄRNNÄT skall vara evolutionärt utvecklingsbart, dvs. val av 

tekniska lösningar skall medge uppdateringar i takt med Försvarsmaktens 

förändrade behov och pågående teknikutveckling.” (Försvarsmakten 2011, 

s.21) 

 ”… IP skall utgöra det huvudsakliga protokollet för telekommunikation i 

FMLS TS…” (Försvarsmakten 2011, s.23) 

 ”… MOBILT KÄRNNÄT skall kunna optimeras till verksamhetens krav (t ex 

låg överföringskapacitet/lång räckvidd eller hög överföringskapacitet/kort 

räckvidd), hotbilden (t ex störhot, signalspaning) och miljön (t ex urban miljö, 

tät skog).” (Försvarsmakten 2011, s.21) 

 ”Komponenter ingående i MOBILT KÄRNNÄT skall vara enkla att handha 

och möjliggöra snabbt upprättande i syfte att inte begränsa förbandens 

verksamhet.” (Försvarsmakten 2011, s.19) 

 ”… MOBILT KÄRNNÄT skall för betjäningsförband och användare vara ett 

snabbupprättat och enkelt system som kan understödja manöverförbandens 

strid genom att medge dynamiskt uppträdande.” (Försvarsmakten 2011, s.17) 

 

En fördjupning avseende ovan kravställningars innebörd och varför de valt för denna studie 

redovisas under punkt 4.5. 

4.2 Radiolänksystem 371 

RL 371 anskaffades till Försvarsmakten i och med införandet av arméns sambandssystem, TS 

9000 som lämnades över till Försvarsmakten 1997. RL 371 var en delkomponent i TS 9000 

och är således framtaget med en kravspecifikation för att klara av de krav som sattes upp för 

det. 

RL 371 roll i TS 9000 var att sammanlänka systemenheterna och skapa ett redundant, robust 

och mobilt transmissionsnät.  

Dess roll i MKN är densamma men förutsättningarna, jämfört med TS 9000 har förändrats 

markant avseende tekniknivå. Den största tekniska förändringen är att MKN är Ethernet-

baserat i sin helhet. RL 371 klarar inte av att hantera Ethernet-gränssnittet varpå 

Gränssnittsomvandlare Eurocom/Ethernet (GSO E/E) har utvecklats och lagts till i 
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utrustningen. Med denna utrustning kan RL 371 svara för transmissionen i MKN. 

Fortsättningsvis i texten avses RL 371 inklusive GSO E/E när RL 371 beskrivs. 

RL 371 är ett punkt-till-punkt system och kräver således en utrustning på såväl sändar- som 

mottagarplats.  

 

Bild 4: Bild utvisande kopplingsfall med RL 371. 

 

För vidaresändning av signal krävs det en radiolänkutrustning till som sammankopplas via en 

router. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Bild utvisande kopplingsfall med RL 371 för vidaresändning av information till annan enhet. 

 

Tekniska data RL 371 (Alla tekniska data är hämtade från: (Försvarets Materielverk u.å., 

s.6)) 

Frekvensområde: 

Frekvensområdet för RL 371 är 1350-1850 MHz. Radiolänkstationen använder fixerad 

frekvens då sammankopplingen med GSO Eurocom/Ethernet ej medger att RL 371 använder 

frekvenshopp.   

  

Enhet X Enhet Y 
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Datatakt: 

RL 371 medger i teorin fyra olika datatakter, 256, 512, 1024 eller 2048 kbit/s. Den enda 

praktiskt användbara datatakten är dock 1024 kbit/s. De två lägre datatakterna 256 och 512 

kbit/s och den högsta datatakten, 2048 kbit/s, används inte då det inte är tekniskt möjligt i och 

med sammankoppling med GSO E/E. 

Praktiskt förbindelseavstånd: 

Ca 25-30 km
1
 

Moduleringsform/er: 

Binär frekvensmodulering 

Trafikgränssnitt:  

Eurocom och Ethernet 

4.3 Radiolänksystem 373 

RL 373 är anskaffad för att verka som transmissionsbärare i MKN, men kan också lösa 

enklare transmissionsuppgifter såsom punkt-till-punkt-förbindelser mellan två platser 

(Försvarets Materielverk 2015, s.1).  

 

RL 373 är ett transmissionssystem med relativt hög överföringskapacitet som överför trafik 

med mycket kort fördröjning. Systemet är flexibelt vad avser överföringshastighet som kan 

anpassas till rådande förhållanden, exempelvis avstånd på förbindelse, tillgängligt 

frekvensutrymme samt vilken kapacitet som är efterfrågad (Försvarets Materielverk 2015, 

s.1). RL 373 har två olika driftmoder, punkt-till-punkt (PtP) och punkt-till tvåpunkt (Pt2P).  

I en PtP-förbindelse används en radiolänkutrustning på sändarplats och en utrustning på 

mottagarplats. Förbindelsen som upprättas är en full duplexförbindelse (Försvarets 

Materielverk u.å., s.10) vilket innebär att trafik kan gå i båda riktningarna samtidigt. 

Driftmoden Pt2P-N är ingen egen driftmod utan skapas när man sammankopplar flera noder i 

en kedja med driftmoden Pt2P. Denna användning av systemet medför möjligheter och 

begränsningar som skiljer sig från Pt2P. 

                                                 
1
 Värdet baseras på erfarenhet av flerårig användning av systemet. RL 371 kan uppnå längre förbindelseavstånd, 

men också begränsas till kortare avstånd beroende på yttre omständigheter såsom terräng, väder, användarens 

skicklighet och påverkan från andra emittrar (egna och motståndarens)  
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Bild 6: Bild utvisande RL 373 i driftmod PtP (Bild hämtad ur systembeskrivning RL 373, s.5) 

 

I en Pt2P-förbindelse kan en radiolänkutrustning användas för att upprätta två förbindelser i 

full duplex (Försvarets Materielverk 2015, s.4). I respektive fjärrstation kan också ytterligare 

en förbindelse upprättas. I Pt2P-driftmod får RL 373 vissa begränsningar avseende 

överföringskapacitet och räckvidd. Dessa begränsningar redogörs för i tekniska data nedan. 

 

Bild 6: Bild utvisande RL 373 i driftmod Pt2P 

 

Tekniska data RL 373 (Alla tekniska data är hämtade ur: (Försvarets Materielverk 2015, 

s.3). Övriga hänvisningar i avsnittet är begreppsförklaringar) 

Frekvensområde: 

Frekvensområdet för RL 373 är 1350-2690 MHz. Radiolänken använder inte hoppfrekvens 

utan sänder på fixfrekvens. 

Datatakt: 

1024, 2048, 4896 [Sic]
2
, 8448, 16000 eller 34368 Kbit/s 

Moduleringsform/er:  

RL 373 använder följande moduleringsformer:  

- BPSK (Binary Phase-Shift Keying) (Andersson m.fl. 2009, s.74), 

- QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) (Andersson m.fl. 2009, s.75) och  

                                                 
2
 Skall vara 4096 
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- 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) (Andersson m.fl. 2009, s.75). 

Radiolänken anpassar modulationsform utefter rådande omständigheter och i adaptivt läge 

strävar radiolänken efter en så robust modulationsform som möjligt. Vid adaption mellan 

modulationsformer påverkas kapaciteten på förbindelsen enligt bilden nedan: 

 

Bild 7:Bild utvisande den adaptiva modulationens påverkan på förbindelsens kapacitet. (Bild hämtad ur FMV 

utbildningsunderlag för RL 371, skapat av Peter Krantz.) 

Praktiskt förbindelseavstånd: 

Varierar beroende på vilken datatakt och vilken moduleringsform som används i förbindelsen. 

Tabellen nedan visar vilka trafikavstånd som kan uppnås med olika antal bitar per sekund och 

typ av modulation (Försvarets Materielverk 2015, s.3). Färgskalan anger också att det 

förekommer skillnader beroende på vilken driftmod som väljs. 
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Bild 8: Bild utvisande beräknade överföringshastigheter och förbindelseavstånd för RL 373. De olika färgerna 

på staplarna utvisar hastigheterna i de olika driftmoderna som radiolänken hanterar, PtP, Pt2P och Pt2P-N. 

(Bilden är hämtad ur FMV utbildningsunderlag för RL 371, skapat av Peter Krantz.) 

 

Trafikgränssnitt: 

- Ethernet och G.703/E1
3
 

- DLEP
4
, (Dynamic Link Exchange Protocol) är ej aktiverat i första version men 

radiolänken är förberedd för det. 

4.4 Scenario 

Syftet med detta scenario är att skapa en kontext i vilken de båda radiolänksystemen används 

i. Scenariot i arbetet är fiktivt men underlag för scenariot är hämtat ur reglementen och 

doktriner för markstridskrafterna. 

Scenariots grund är en markoperation med en brigad inom Sveriges gränser. Operationen har 

en offensiv inriktning med offensiva, defensiva och stabiliserande målsättningar 

(Försvarsmakten 2014, s.13). Syftet med valet av en offensiv inriktning är att 

kravställningarna som avser rörlighet, enkelhet och snabbhet ges validitet i den kommande 

analysen. 

Brigadområdet är ca 120 x 60 km stort och terrängtypen är blandad men saknar större 

dominerande höjder, dalgångar och åsar. Syftet med en generisk terrängtyp är att ett 

standardnät som ej begränsas av höjder och andra hinder skall kunna verka som ram för 

jämförelsen. 

 

Brigaden består av följande förband ur arméstridskrafterna: 

 

Bild 9: Bilden utvisar en exempelorganisation för en brigad vid en markoperation med offensiv inriktning 

(Försvarsmakten 2014, s.19). 

 

                                                 
3
 G.703 är en ITU-T-standard för sändning av trafik, tal eller data, upp till 2048 kbit/s (E1) 

4
 DLEP-standarden är särskilt framtagen för att omhänderta snabbare kommunikation mellan routrar i system 

som är sammankopplade med radio (Nilsson 2014, s.7 f). 
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Varje bataljon i brigaden har två sambandsenheter som medger anslutning mot 

markstridskrafternas MKN. Utöver brigadens egna förband skall ett flertal understödjande 

förband anslutas såsom, brigadens ledningskompani samt underrättelseförband.  

 

Sambandskompani 

Ett sambandskompanis organisation är dimensionerat för att kunna understödja eller 

underställas en brigad inom ramen för en markoperation. Dess huvuduppgift är att upprätta 

brigadens sambandsnät. Sambandsnätet skall vara autonomt och inte vara beroende av andra 

system men skall vid behov kunna anslutas till andra nät (Försvarsmakten 2014, s.132). I 

MSR 7 (Försvarsmakten 2014, s.132) beskrivs också vikten av att förbandets enheter, 

organiserade som tropp eller enstaka sambandsenheter, skall kunna följa brigadens rörelse 

vilket innebär att enheterna måste ha en förmåga till taktisk rörlighet inom ett stridsområde.  

Sambandskompaniet består av 24 sambandsenheter som är identiskt utrustade.  

Sambandsenheterna är organiserade i sambandstroppar om tre sambadsenheter men kan 

splittras och organiseras om utan att det uppstår tekniska begränsningar.  

Sambandskompaniet upprättar MKN genom att gruppera ut sambandstroppar som utgör 

knutpunkter i stomnätet. MKN upprättas med redundans för att kunna hantera driftstörningar 

och bortfall av förbindelser (Försvarsmakten 2016, s.42). 

 

Bild 10: Bilden beskriver ett generiskt stomnät i MKN. Varje knutpunkt (blå cirkel) har flertalet förbindelser i 

nätet i syfte att utöka redundans och robusthet i nätet. Antalet förbindelser som kan avvaras för att skapa ett 

redundant nät varierar beroende på hur många förband som skall anslutas och de resurser sambandskompaniet 

har till förfogande.  

 

Till dessa knutpunkter ansluter sedan brigadens förband och understödjande förband. Antalet 

grupperade sambandsenheter på en knutpunkt kan variera beroende på hur många enheter som 
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skall anslutas i dess täckningsområde samt vilket behov av redundansförbindelser som finns i 

stomätet. 

En sambandsenhet har i nuvarande organisation två RL 371 med tillhörande antenner och 

kablage. Antennerna monteras i en teleskopmast som är fast monterad på ett hjul- eller 

bandgående terrängfordon. Således har varje sambandsenhet möjlighet att upprätta två 

förbindelser i full duplex.  

Sambandskompaniets uppgift är att understödja en mekaniserad brigad genom att 

(Försvarsmakten 2016, s.43): 

- Upprätta, driftsätta och betjäna brigadens MKN. 

- Ansluta brigadens ingående förband och understödjande förband till MKN. 

- Ansluta till sidoordnade förbands MKN. 

- Ansluta brigadens MKN till FMIP-nät
5
. 

- Möjliggöra anslutning till högre chefs nät. 

För att lösa ovanstående uppgifter är fem till sju av sambandskompaniets sambandstroppar 

grupperade och utgör knutpunkter i MKN. De är grupperade med ca 15-25 km avstånd mellan 

varandra. Varje knutpunktplats har sex radiolänkförbindelser, två till tre stycken till annan 

knutpunkt i stomnätet och tre till fyra stycken till en anslutningspunkt hos någon av brigadens 

förband. 

 

  

Bild 11: Principbild utvisande sambandseneheter grupperade i tropp utgörandes knutpunkter i MKN Stomnät. 

(Försvarsmakten 2016, s.21) 

 

                                                 
5
 Försvarsmaktens IP-nät 
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Antalet anslutningspunkter som skall anslutas in i MKN kan uppgå till 24 st där varje 

anslutningspunkt ansluts med två förbindelser. Utifrån egen erfarenhet som 

sambandsdriftledare vid ett sambandskompani är 48 anslutande förbindelser inte alltid möjligt 

eller för delen nödvändigt, eftersom vissa förband är under omgruppering och återhämtning 

etc. En mer realistisk uppskattning av det totala antalet förbindelser till anslutningspunkter, är 

att varje förband ansluts till MKN med en av dess två anslutningspunkter och då med två 

förbindelser. Sambandskompaniet skall således över tiden kunna hantera upp till 24 

anslutande förbindelser.  

4.5 Systemanalys 

Jämförelsen baseras på ett sambandskompani med sambandsenheter som i det ena fallet är 

utrustat med RL 371 och i det andra fallet är utrustat med RL 373. Antalet radiolänkar 

kommer att vara detsamma för båda systemen i jämförelsen. En kombination av de båda 

systemen kommer inte att vara ett alternativ i denna jämförelse. 

Jämförelsen mellan de två radiolänksystemen utgår från krav som beskrivs i PTTEM för 

MKN (Försvarsmakten 2011). Urvalet av krav är gjort med följande motiveringar:  

- De krav som är valda är de som har en direkt anknytning till transmissionen i MKN 

stomnät. 

- Urvalet av krav har skett utifrån de operativa, taktiska och tekniska kraven.  

De kravställningar som är utvalda för jämförelsen redovisas mer detaljerat nedan och är 

inordnade under militära påverkansområden och syftet med detta är att tydligare kunna påvisa 

skillnader i militär nytta mellan systemen. Inom respektive påverkansområde har kraven 

använts för att arbeta fram värderingskriterier som används för att mäta skillnaderna på ett 

mer kvantitativt sätt i en multimålmodell.  

 

Nedan följer en redovisning av de militära påverkansområden och de värderingskriterier som 

används i jämförelsen. Viktningen av påverkansområden och värderingskriterier i 

multimålmodellen redovisas inom parentes. I viktningen av värderingskriterierna har 

kravställningarna och scenariot använts för skapa valida vikter. 

 

Påverkansområdet Doktrin 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom påverkansområdet 

påverkar hur systemet används och hanteras och därmed kommer de också att påverka våra 

doktriner och reglementen. De värderingskriterier som används för att mäta påverkansområdet 
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är: Rörlighet (35 %), Dynamiskt uppträdande ur ett taktiskt perspektiv(35 %) samt Dynamiskt 

uppträdande ur ett tekniskt perspektiv (30 %). 

Detta påverkansområde har givits störst vikt (45 %) i multimålmetoden nedan, då dess 

värderingskriterier tydligast påverkar funktionen i MKN utifrån det scenario vilket används i 

arbetet.  

 

Påverkansområdet Interoperabilitet 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom påverkansområdet har 

extraherats ur de tre kravställningar som används för att analysera radiolänksystemens 

interoperabilitet. Kravställningarna belyser vikten av att använda standarder och gränssnitt 

som medger anslutning mot andra kommunikationsnät och vikten av att dessa skall kunna 

hantera en framtida teknikutveckling. 

De värderingskriterier som används för att mäta påverkansområdet är: Befintliga standarder 

(25 %), Gränssnitt (45 %) och Utvecklingsbarhet(30 %). 

Påverkansområdet har den näst största vikten (35 %) i multimålmetoden nedan då de två 

första värderingskriterierna påvisar om radiolänksystemen är interoperabla med andra 

kommunikationssystem. Det tredje kriteriet används för att jämföra vilken möjlighet till 

utveckling de två radiolänksystemen har. 

 

Påverkansområdet Information 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom påverkansområdet har 

valts för att mäta skillnader på radiolänksystemens kapacitet att överföra information. De 

värderingskriterier som används för att mäta påverkansområdet är: Överföringskapacitet (60 

%) och Räckvidd (40 %).  

Påverkansområdet har givits vikten (20 %) i multimålmetoden då möjlighet till 

informationsöverföring är centralt i moderna kommunikationssystem. Dock är det i dagsläget 

inte är klarlagt vilken överföringskapacitet som krävs för att MKN skall fungera. Vidare är 

värderingskriteriet räckvidd väldigt beroende av värderingskriteriet överföringskapacitet, och 

har således inte lika stor påverkan på jämförelsen mellan radiolänksystemen. 

 

Godhetstal 

För att ge undersökningen ett kvantitativt resultat tilldelas respektive värderingskriterium ett 

godhetstal utifrån nedan undersökning. Skalan på godhetstalen är 0 till 5 där 0 är sämst och 5 

är bäst.  
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Godhetstal 0 innebär värderingskriteriet uppfylls inte alls. 

Godhetstal 1 innebär att värderingskriteriet uppfylls med stora begränsningar.  

Godhetstal 2 innebär att värderingskriteriet uppfylls med begränsningar. 

Godhetstal 3 innebär att värderingskriteriet uppfylls utan begräsningar. 

Godhetstal 4 innebär att värderingskriteriet uppfylls med någon ytterligare förtjänst än vad 

som krävs. 

Poängen 5 innebär att värderingskriteriet uppfylls med flera ytterligare förtjänster än vad som 

krävs. 

 

Påverkansområdet Doktrin 

Krav 1: Rörlighet och dynamiskt uppträdande (tekniskt och taktiskt) 

 

”… MOBILT KÄRNNÄT skall för betjäningsförband och användare vara ett 

snabbupprättat och enkelt system som kan understödja manöverförbandens strid 

genom att medge dynamiskt uppträdande.” (Försvarsmakten 2011, s.17) 

”Komponenter ingående i MOBILT KÄRNNÄT skall vara enkla att handha och 

möjliggöra snabbt upprättande i syfte att inte begränsa förbandens verksamhet.” 

(Försvarsmakten 2011, s.19) 

 

Innebörden i dessa kravställningar på MKN och dess ingående delar är att 

sambandsenheternas utrustning måste anpassas för att kunna medge den rörlighet som 

manöverförbanden behöver för att kunna uppnå sina målsättningar. Är systemet enkelt att 

hantera och använda kommer det att medge kortare omloppstider vid omgrupperingar och 

därmed svara mot de rörlighetskrav som beskrivs i MSR 7 (Försvarsmakten 2014, s.132).  

Dynamiskt uppträdande kan delas upp i två olika delar, teknisk och taktisk. Vad avser 

dynamiskt uppträdande i teknisk mening skall enskilda radiolänksystem eller flertalet 

sammankopplade i ett nät skall inte ha några inneboende tekniska begräsningar som påverkar 

dynamiken i systemet. Sådana begränsningar kan vara fasta systemvärden och fasta 

adresseringar som medför en begränsad flexibilitet och handlingsfrihet avseende var i 

systemet den kan användas. Vad avser det taktiska dynamiska uppträdandet skall det inte 

finnas några organisatoriska låsningar som medför att förband inte kan anslutas mot MKN där 

så krävs. Sambandsenheter skall kunna grupperas enskilt vid behov och inte vara beroende av 

andra enheter för att fungera som sambandsenhet. Vidare är möjligheten att kunna uppträda i 

en telestörd miljö en del av den tekniska dynamiken i systemet (Andersson m.fl. 2009, s.66). 
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Systemet bör självt kunna hantera viss telestörning, från egen elektromagnetisk källa eller från 

annan aktörs aktiva störande åtgärder (Försvarsmakten 2014, s.134). 

De värderingskriterier som används för att mäta uppfyllnaden av kravställningen är Rörlighet 

och Dynamiskt uppträdande. Det senare av dem kommer att mätas ur två olika perspektiv, 

taktiskt och tekniskt. 

 

Värderingskriteriet rörlighet 

För att uppnå den rörlighet som markstridskrafterna beskriver som nödvändig 

(Försvarsmakten 2014, s.132) måste radiolänksystemet vara enkelt att använda. Den materiel 

som ingår i radiolänksystemet såsom mast, antenner och kablage skall vara anpassade för att 

upprättas snabbt. En sambandsenhet utrustad med RL 371 medger den rörlighet som 

brigadsystemet idag ställer på sitt sambandssystem.  

En sambandsenhet med RL 373 medger samma rörlighet som RL 371 trots att det är ett mer 

tekniskt komplicerat system. Antenner och kablage skiljer sig inte markant och de är 

framtagna för att kunna monteras i befintligt mastsystem. Den största skillnaden mellan 

systemen är driftsättningen av radiolänken. RL 373 är mer tekniskt avancerad och det finns 

många fler valmöjligheter av driftmoder än i RL 371-systemet. Detta bör inte innebära ett 

problem för soldaterna som upprättar systemet då det skall omhändertas av en centraliserad 

driftledning. 

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för RL 371, och tre (3) för RL 

373.  

 

Värderingskriteriet dynamiskt uppträdande ur ett taktiskt perspektiv 

Ett sambandskompanis möjlighet till dynamiskt uppträdande ur ett taktiskt perspektiv skapas 

av sambandsenheter som kan lösa uppgifter autonomt och att de är identiskt lika avseende 

utrustning och personal. Normaluppträdandet för sambandsenheterna är tropp om tre 

sambandsenheter, men då situationen kräver skall de kunna verka enskilt under ett par dygn. I 

en jämförelse mellan de två radiolänksystemen skapar den nya tekniken i RL 373 möjligheter 

för ett mer dynamiskt uppträdande ur ett taktiskt perspektiv. RL 373 kan upprätta fyra 

förbindelser från en och samma sambandsenhet om omständigheterna i nätet medger det.  

Om nätet, av driftledningen, kan planeras för att minimera antalet sambandsenheter på 

respektive knutpunkt är det en avsevärd förbättring jämfört med RL 371. Fler enheter skulle 

kunna användas för att ansluta förband in i MKN och i slutändan skulle brigaden uppnå en 

högre verkan. Grupperas tre sambandsenheter på en plats kan de med den nya tekniken 
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upprätta tolv förbindelser. Med en sambandsenhet som är utrustad med RL 371 skulle det åtgå 

sex stycken sambandsenheter för att komma upp i samma antal förbindelser. Med nuvarande 

system, RL 371, får vi ut sex stycken förbindelser från en knutpunkt. För att uppnå det med 

den nya radiojänken skulle det endast behövas två stycken sambandsenheter.  

Det finns dock vissa tekniska begränsningar för ett uppträdande där samtliga RL 373 utnyttjas 

maximalt men möjligheten finns.  

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet två (2) för RL 371, och fyra (4) för RL 

373.  

 

Värderingskriteriet dynamiskt uppträdande ur ett tekniskt perspektiv 

De två radiolänksystemen, RL 371 och RL 373 har olika tekniska egenskaper vad avser 

modulationsformen på trafiken som sänds. Moduleringen gör det möjligt att överföra digital 

information från och till analoga stationer. Som tidigare presenterats under punkt 4.2 

använder RL 371 enkom binär frekvensmodulering för att omvandla den digitala signalen till 

analoga signaler. Det finns inga andra alternativ för systemet och det i sig är en begränsning. 

RL 373 använder flera olika moduleringssätt för att omvandla signalen och den kan själv välja 

vilken modulationsform som är bäst utifrån de elektromagnetiska förutsättningarna i 

radiolänkstråket. De modulationsformer radiolänken använder är BPSK (Binary Phase-Shift 

Keying), QPSK (Quadrature PhaseShift Keying) och16QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) (Försvarets Materielverk 2015, s.7). Dess förmåga att själv adaptera mellan de 

olika modulationsformerna skapar flexibilitet avseende räckvidd på stråk, störtålighet samt 

frekvensåtgång för respektive förbindelse. Ur tabellen nedan kan utläsas att ju lägre 

överföringshastighet som efterfrågas desto robustare kommer förbindelsen att vara.  

 

Tabell 1: Tabellen utvisar vilken känslighet och vilken frekvensåtgång RL 373 har vid olika datatakter beroende 

på vilken modulationsform som används (Försvarets Materielverk 2015, s.7).  
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Med denna möjlighet att modulera signalen utifrån vilket efterfrågat behov som finns från 

användaren samt vilken elektromagnetisk påverkan som finns på förbindelsen, är det möjligt 

att uppträda mer dynamiskt med RL 373 än vad det är med RL 371.  

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet ett (1) för RL 371, och fyra (4) för RL 

373.  

 

Sammanfattande slutsatser av påverkansområdet Doktrin 

Sammanfattningsvis är RL 371 inte direkt kravunderskridande annat än i avseendet dynamisk 

rörlighet ur ett tekniskt perspektiv. Den medger den rörlighet som krävs för att 

sambandskompaniet skall kunna understödja en brigads strid. RL 373 har dock vissa 

förtjänster som gör att den möter kraven på ett bättre sätt. Med dess förmåga att hantera två 

förbindelser från varje radiolänkstation skapar den mer flexibilitet och är mer resurseffektiv 

än RL 371. Vidare är den avsevärt mycket bättre än RL 371 avseende dynamiskt uppträdande 

ur ett tekniskt perspektiv. Den har genom sin förmåga till adaptiv modulering en inbyggd 

störtålighet trots att den inte använder frekvenshopp. Den adaptiva moduleringen gör den 

också lättare att använda i det begränsade frekvensutrymmet som radiolänkarna använder.  

 

Påverkansområdet Interoperabilitet 

Krav 2-4: Standarder, trafikgränssnitt och utvecklingsbarhet 

För att genomföra en jämförelse mellan systemen inom påverkansområdet interoperabilitet 

används tre kravställningar från PTTEM Mobilt Kärnnät (Försvarsmakten 2011).  

De värderingskriterier som används för att mäta de ovan beskrivna kravställningarna är 

Befintliga standarder, trafikgränssnitt och utvecklingsbarhet. 

 

Värderingskriteriet befintliga standarder 

 

”… Komponenter i MOBILT KÄRNNÄT skall i största möjliga mån byggas på 

befintliga standarder och produkter.” (Försvarsmakten 2011, s.20) 

 

Innebörden av ovan beskrivna kravställning är att FM inte skall utveckla någon egen 

transmissionslösning som inte är kompatibelt med de standarder som redan finns på 

marknaden. I detta avseende är det viktigt att ta hänsyn till vilka eventuella utländska förband 

FM kan komma att verka tillsammans med vid en insats nationellt (och internationellt), främst 

avseende vilka trafikgränssnitt som levereras från transmissionsutrustningen. 
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I FMLS TS Tekniska styrningar ges en tydlig inriktning avseende kravet på ett utökat 

användande av Commercial Of The Shelf (COTS)-produkter vid uppbyggnaden av 

ledningsstödsystemen (Försvarets Materielverk 2014, Bilaga 2, s.8). Denna kravbild ställer i 

sin tur krav på att radiolänksystemen kan hantera de standarder och gränssnitt som dagens 

COTS-produkter använder. För datakommunikation är standarder i huvudsak baserade på IP-

protokollet och gränssnittet för anslutning mot dessa är Ethernet.  

Enligt FMLS TS Systemplan (Försvarets Materielverk 2014, bilaga 3, s.12) är det idag ett 

problem att lokala spridningsnät och Försvarsmaktens fjärrnät inte använder samma standard 

för datakommunikation. I systemplanen beskrivs en inriktning om att sammankoppla alla 

mindre nätverk, där MKN är ett, och behandla dessa som ett större system. Om det skall vara 

realiserbart är det mer eller mindre en förutsättning att alla ingående system kan hantera IP-

trafik.  

I MKN fanns det ingen transmissionslösning via radiolänk intill dess att FMV levererade en 

gränssnittsomvandlare till RL 371. Med hjälp av GSO Eurocom/Ethernet är det nu möjligt att 

ansluta MKN transmission till routrarna i noderna. Lösningen med gränssnittsomvandlare är 

framtagen för att möta kraven på anslutande utrustning i MKN som uteslutande använder IP-

protokollet för kommunikation.  

Vad avser RL 373 är den från början avsedd för IP-trafik. Radiolänken har ett Ethernet-

gränssnitt för att kunna anslutas direkt mot den kringutrustning som sambandsenheten har. RL 

373 är också förberedd för kommunikation med hjälp av Dynamic Link Exchange Protocol 

(DLEP). Denna kommunikationsstandard är inte aktiverad vid första leverans då FMV 

avvaktar en stabilisering av standarden
6
. DLEP-standarden är särskilt framtagen för att 

omhänderta snabbare kommunikation mellan routrar i system som är sammankopplade med 

radio (Nilsson 2014, s.7 f).  

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet två (2) för RL 371, och fyra (4) för RL 

373.  

 

Värderingskriteriet trafikgränssnitt 

 

”…IP skall utgöra det huvudsakliga protokollet för telekommunikation i FMLS TS…” 

(Försvarsmakten 2011, s.23) 

 

                                                 
6
 Bilaga till Systembeskrivning RL 373, utgåva 0.1 - FMV utbildningsunderlag som är skapat av Peter Krantz, 

FMV, 2016-03-01. (Underlaget finns hos författaren) 
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Denna kravställning tydliggör att trafikgränssnittet i markstridskrafternas transmissionsnät bör 

anpassas för hantering av Ethernet som gränssnitt. Kravställningen är för alla ingående delar i 

telekommunikationen i FMLS TS och således skall markstridskrafternas 

telekommunikationsutrustning vara anpassad för det trafikgränssnittet. 

 

Som nämndes ovan kan båda radiolänkstationerna förmedla trafik över Ethernetgränssnittet. 

RL373 kan dessutom hantera förmedling av trafik över G.703-gränssnittet. G.703 är en  

ITU-T
7
-standard för sändning av trafik, tal eller data, upp till 2048 kbit/s (E1). Radiolänken är 

utrustad med fyra stycken G.703/E1 och kan således ansluta till kommunikationsutrustning 

med två olika trafikgränssnitt, Ethernet och G.703/E1. Om G.703 används minskas Ethernet-

kapaciteten med motsvarande förbrukning över G.703/E1. Trafikgränssnittet är också 

användbart vid anslutning av MKN till andra nät, Försvarets Telenät (FTN) och/eller publika 

telenät. Gränssnittet är där vanligt förekommande även då det sker en succesiv uppgradering 

även i dessa nät. 

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för RL 371, och fyra (4) för RL 

373.  

 

Värderingskriteriet utvecklingsbarhet 

 

”… MOBILT KÄRNNÄT skall vara evolutionärt utvecklingsbart, dvs. val av tekniska 

lösningar skall medge uppdateringar i takt med Försvarsmaktens förändrade behov 

och pågående teknikutveckling.” (Försvarsmakten 2011, s.21) 

 

Radiolänksystemen skall vara utvecklingsbara och klara av förändringar i såväl taktiskt 

användande som tekniska systemlösningar. Systemen skall också klara av att hantera 

teknikutvecklingen som sker fortlöpande. Teknikutvecklingen som sker i högt tempo skapar 

nya förutsättningar (Andersson m.fl. 2009, s.21). Dessa förutsättningar måste kunna hanteras.  

Alltmer data måste kunna transporteras i våra transmissionsnät och utvecklingen går mot 

fortsatt ökning av mängden data i näten. För att kunna fusionera data och information från 

exempelvis sensorer (Andersson m.fl. 2009, s.28) krävs det att data och information kan 

transporteras till den plats där fusioneringen sker. För att kunna omhänderta dessa 

tillkommande krav måste befintliga och nya system vara utvecklingsbara. 

                                                 
7
 International Telecommunication Union, Telecommunications Standardization Sector (ITU-T) 
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Vad avser RL 371 i ett utvecklingshänseende finns det stora begränsningar. En 

interimslösning med en gränssnitsomvandlare har tvingats fram för att radiolänken skall 

kunna användas i MKN. Radiolänken använder också en tämligen obsolet teknik som 

redovisats ovan och är således på randen att lösa uppgiften som den nu löser i MKN. 

RL 373 har utvecklingsmöjligheter i flera avseenden. Den använder modern teknik och är från 

början försedd med trafikgränssnitt som används i dagens kommunikationsnät, civila som 

militära. Vidare är radiolänken försedd med möjligheten att i framtiden kunna kommunicera 

med en router via DLEP som beskrivits ovan. Som kommer att beskrivas nedan är 

överföringskapaciteterna i det nya systemet överlägset RL 371 vilket också medger en bättre 

framtidssäkerhet. 

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet noll (0) för RL 371, och tre (3) för RL 

373.  

 

Sammanfattande slutsatser av påverkansområdet interoperabilitet 

RL 373 får ett högre godhetstal i samtliga tre värderingskriterier. Det nya radiolänksystemet 

är bättre anpassat för att ingå som transmission i dagens och morgondagens 

kommunikationsnätverk. Radiolänken kan kopplas in mot IP-baserade system och hanterar 

också behovet av bakåtkompabilitet mot äldre system som ej uppgraderats. Vidare är 

radiolänken förberedd för DLEP som kan komma att implementeras då protokollstandarden 

blivit mer stabil.  

RL 371 har förbättrats genom tillförsel av en gränssnittsomvandlare för hantering av IP-trafik. 

Dock har denna förbättring just bara den enda funktionen och därmed minskar den militära 

nyttan med systemet ur ett interoperabilitetsperspektiv när den ställs mot RL 373. 

 

Påverkansområdet Information 

Krav 5: Överföringshastighet och räckvidder 

 

”… MOBILT KÄRNNÄT skall kunna optimeras till verksamhetens krav (t ex låg 

överföringskapacitet/lång räckvidd eller hög överföringskapacitet/kort räckvidd), 

hotbilden (t ex störhot, signalspaning) och miljön (t ex urban miljö, tät skog).” 

(Försvarsmakten 2011, s.21) 
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Transmissionssystemen i MKN måste vara flexibla och kunna hantera olika krav som ställs i 

olika situationer. Flexibiliteten kan vara inbyggd och verka adaptivt utifrån rådande 

omständigheter eller så kan den vara operatörsstyrd. Den senare kan komma att leda till 

avbrott i förbindelsen varpå en inbyggd adaptiv förmåga är att föredra.  

Andersson m.fl. (2009, s. 27) menar att teknik för att öka kapacitet i transmissionsnäten är 

viktig för att det medger en möjlighet att kunna leda distribuerat. De menar vidare att en ökad 

kapacitet ger en ökad säkerhet i och med att funktionaliteten i transmissionsnätet under 

perioder kommer att vara degraderad. Degraderingen kan bero på egengenererad belastning 

eller annan aktörs påverkan mot våra ledningsstödsystem.  

I FMLS TS Systemplan (Försvarets Materielverk 2014, bilaga 1, s.22) omnämns också bytet 

av radiolänksystem som en av de viktigaste förändringarna fram till år 2020 då det medger en 

ökad bandbredd i MKN.  

Räckviddsbegreppet i kravställningen anger inga avstånd utan endast att radiolänksystemet i 

MKN skall medge flexibilitet. Jämförelsen kommer således inte enkom att fokusera på 

maxavstånd i jämförelsen mellan de två systemen. Dock är avståndsfaktorn inte helt oviktig i 

sammanhanget. Sambandskompaniets organisation är skapad för att kunna upprätta ett 

stomnät i ett brigadområde som möjliggör anslutning av de förband som skall ledas och 

samordnas av en brigadstab. Som scenariot tidigare i arbetet beskriver är brigadområdet 

60x120 km, och för att uppnå täckning med radiolänksystemen är det inte möjligt att nedgå i 

räckvidd på hela nätet utan att det får konsekvenser för anslutningsmöjligheterna till MKN.  

De värderingskriterier som används för att mäta den ovan beskrivna kravställningen är 

Överföringskapacitet och räckvidd. 

 

Värderingskriteriet överföringskapacitet 

RL 371 kan endast använda datatakten 1024 kbit/s när den är sammankopplad med GSO 

Eurocom/Ethernet.  

RL373 har flera valbara datatakter som dessutom kan kombineras med val av 

modulationsform. Används RL 373 i driftmoden Pt2P är den högsta datatakten inte valbar då 

radiolänkens maxkapacitet 34368 Kbit/s delas då radiolänken nyttjas för två stycken 

förbindelser. Ovan beskrivna egenskaper gör att RL 371 är mycket begränsad vad avser 

överföringskapacitet och att den inte uppfyller det krav om flexibilitet som efterfrågas i 

kravställningen. RL 373 är ett mycket mer flexibelt system i detta avseende. 

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet två (2) för RL 371, och fyra (4) för RL 

373.  
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Värderingskriteriet räckvidd 

Räckvidden på de båda radiolänktyperna är väldigt beroende av vilka omständigheter som 

förbindelserna upprättas under och vilken dämpning som uppkommer. Denna jämförelse 

kommer att utgå från de redan framräknade värden som redovisas under tekniska data för 

respektive system.  

RL 371 har en maxräckvidd på ca 30 km i den aktuella datatakten. Den har inga möjligheter 

att modulera signalen för att på det sättet minska ner räckvidden och göra förbindelsen mindre 

känslig för en oönskad påverkan från en annan elektromagnetisk källa. Den enda funktion 

som finns inbyggd i radiolänken är adaptiv uteffekt som automatiskt stegar ner till lägsta 

möjliga uteffekt med bibehållen förbindelse. Ett visst skydd kan givetvis skapas genom att 

planera kortare förbindelser med lägre uteffekt som följd, dock har det ingen påverkan på 

överföringskapaciteten då den ej går att öka. 

RL 373 har bättre möjlighet till ett flexibelt uppträdande genom att det går att kombinera val 

av överföringskapacitet och modulationsform. Dessa val påverkar räckvidden på förbindelsen 

och kan anpassas utifrån rådande omständigheter. Beroende på vilket val av 

överföringshastighet som väljs kommer RL 373 ha något sämre maxräckvidd på 

förbindelserna i MKN jämfört med RL 371. Om varje radiolänkstation dessutom skall 

upprätta två förbindelser blir maxräckvidden avsevärt försämrade vilket kan justeras med val 

av en lägre överföringskapacitet.  

Värderingskriteriet har tilldelats godhetstalet fyra (4) för RL 371, och tre (3) för RL 373.  

 

Sammanfattande slutsatser av påverkansområdet information 

Kravställningen som de två värderingskriterierna är extraherade ur poängterar vikten av att 

kunna välja vilken effekt användaren skall få. Antingen en hög överföringskapacitet med kort 

förbindelseavstånd eller vice versa. Den flexibiliteten finns bara hos RL 373. Det som 

dessutom stödjer denna möjlighet är radiolänkens möjlighet att använda olika 

moduleringsformer. De som planerar radiolänknätet ges många fler möjligheter att anpassa 

förbindelsen utifrån de elektromagnetiska förhållanden som råder. Denna valmöjlighet finns 

inte med RL 371 då den endast använder en datatakt. Den fördel som RL 371 har är att den 

har något längre förbindelseavstånd. Den fördelen kan ses som en nackdel i en situation där 

användaren av någon anledning vill begränsa utsändning i det elektromagnetiska spektrumet. 
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4.6 Sammanställning av undersökning i Multimålmetodmodell 

De två tabellerna nedan är en sammanställning av de resultat som framkommit av 

undersökningen av de två radiolänksystemen. Tabell 1 visar resultatet för RL 371 och tabell 2 

visar resultatet för RL 373. 

Tabell 2: Tabellen utvisar det sammanvägda resultatet för Radiolänk 371. Godhetstalen och viktningarna är 

hämtade ur analysen ovan. 

Påverkans-område Vikt Värderings-kriterium Vikt Godhetstal 

1-5 

Godhetstal  

 

Påverkansomr. 

Doktrin 
45 % 

Rörlighet 35 % 3 

2,05 (samman-vägt) Dynamiskt upptr. (takt) 35 % 2 

Dynamiskt upptr. (tekn) 30 % 1 

      

Påverkansomr. 

Interoperabilitet 
35 % 

Befintliga standarder 25 % 2 

1,85 (samman-vägt) Gränssnitt 45 % 3 

Utvecklings-barhet 30 % 0 

      

Påverkansomr. 

information 
20 % 

Överförings-kapacitet 60 % 2 
2,8 (samman-vägt) 

Räckvidd 40 % 4 

      

Sammanvägt resultat för RL 371  2,13 

 

Tabell 3: Tabellen utvisar det sammanvägda resultatet för Radiolänk 373. Godhetstalen och viktningarna är 

hämtade ur analysen ovan. 

Påverkans-område Vikt Värderings-kriterium Vikt Godhetstal1-

5 

Godhetstal  

 

Påverkansomr. 

Doktrin 
45 % 

Rörlighet 35 % 3 

3,65 (samman-vägt) Dynamiskt upptr. (takt) 35 % 4 

Dynamiskt upptr. (tekn) 30 % 4 

      

Påverkansomr. 

Interoperabilitet 
35 % 

Befintliga standarder 25 % 4 

3,7 (samman-vägt) Gränssnitt 45 % 4 

Utvecklings-barhet 30 % 3 

      

Påverkansomr. 

information 
20 % 

Överförings-kapacitet 60 % 4 
3,6 (samman-vägt) 

Räckvidd 40 % 3 

      

Sammanvägt resultat för RL 373  3,6575 
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5 Resultat 

Jämförelsen mellan de två radiolänksystemen har tydligt visat att RL 373 är ett bättre val som 

transmission i MKN utifrån det scenario och de kravställningar som använts i detta arbete. 

I den kvantitativa jämförelsen i multimålmetodmatrisen erhåller RL 373 ett sammanräknat 

godhetstal på 3,6575 och RL 371 erhåller endast 2,13. Värdet indikerar utifrån tidigare 

angiven gradering på godhetstal (s.20) att RL 373 kan användas som transmission i MKN 

utan begränsningar. RL 371 värde indikerar dock att det finnsbegränsningar utifrån de 

kravställningar som använts för denna analys då dess sammalagda godhetstal ligger närmare 

två än tre.  

RL 371 värde ligger under halva maxvärdet vilket indikerar att radiolänksystemet behöver 

omsättas om funktionaliteten skall bibehållas i MKN. 

Det är främst inom påverkansområdet Doktrin och Interoperabilitet som RL 373 innehar 

egenskaper som gör den avsevärt mycket lämpligare som transmission än sin företrädare. 

Dess möjlighet att kunna adaptera mellan den mest lämpliga modulationsformen gör den mer 

robust i en miljö med oönskad elektromagnetisk påverkan. Denna robusthet återfinns inte i 

RL 371 vilket gör den mer sårbar och vilket leder till ett mer sårbart ledningssystem.  

Vidare är RL 373 mer flexibelt ur ett taktiskt perspektiv då den till skillnad från RL 371 kan 

upprätta två förbindelser med en radiolänk och en antenn. En sambandsenhet kan således 

upprätta fyra förbindelser om det nya systemet ersätter det gamla. I ovan beskrivna scenario 

anges det att behovet för MKN är fem till sju knutpunktsplatser där varje plats skall ha 

möjlighet att upprätta sex förbindelser. För att lösa den uppgiften med RL 371 användes 15-

21 sambandsenheter. Med RL 373 skulle samma uppgift kunna lösas med endast 10-14 

sambandsenheter. Det som måste beaktas om den nya radiolänken avses användas i Pt2P-

driftmod är att dess räckvidd blir avsevärt begränsad och sannolikt uppstår en kedjebildning 

av Pt2P vilket ytterligare försämrar räckvidden på förbindelserna. Det är med andra ord 

riskabelt att göra en helt stelbent jämförelse mellan systemen, men det lägre antalet 

sambandsenheter som åtgår med det nya systemet ger en indikation på att brigaden kommer 

att ha handlingsfrihet med fler sambandsenheter.  

Ur ett interoperabilitetsperspektiv är RL 373 bättre anpassad för att anslutas mot moderna 

kommunikationsnät med de standarder som används idag. Dess gränssnitt hanterar att ansluta 

till kommunikationsnät via Ethernet och G.703/E1 vilket gör den mer användbar än RL 371. 

Den kan ansluta dagens och framtida system likväl som den är bakåtkompatibel. RL 373 är 
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också en nyare utrustning vilket gör att den bättre kan hantera ständigt pågående 

teknikutvecklingen.  

Det tredje påverkansområdet, information, är det område där RL 371 resultat ligger närmast 

RL 373. En anledning till resultatet är att RL 371 har ett längre förbindelseavstånd än RL 373 

då förbindelseavstånden nedgår på grund av den ökade överföringskapaciteten. 

Vad avser överföringskapacitet får RL 373 ett högre resultat då den kan nyttja alla sina 

datatakter. Den medger också en flexibilitet då den som planerar nätet kan skapa en 

förbindelse som är optimal utifrån rådande omständigheter. Val av överföringskapacitet och 

modulationsform kan göras utifrån vilket avstånd det är mellan sambandsenheterna och vilken 

oönskad elektromagnetisk påverkan som finns i radiolänkstråket.  

5.1 Svar på frågeställning 

Frågeställningen som ges i början av arbetet är: 

Vilka militära nyttoaspekter erhålls genom införandet av radiolänksystem 373 i 

markstridskrafternas mobila kärnnät? 

 

I och med införandet av RL 373 erhålls en mer robust transmissionslösning då det nya 

radiolänksystemet är mer dynamiskt, både taktiskt och tekniskt. Den tekniska dynamiken 

bidrar till en teknisk robusthet genom dess möjlighet till anpassning av modulation och 

överföringskapacitet. RL 373 är också mer taktisk dynamisk då varje station kan hantera två 

förbindelser. Med denna funktion kan nätuppbyggnaden göras på ett mer resursekonomiskt 

sätt som medger större numerär sambandsenheter som kan utgöra sambansreserv under 

förutsättning att avståndet mellan grupperade knutpunkter inte behöver minskas.   

Med RL 373 erhålls också en utökad interoperabilitet mot andra kommunikationssystem. FM 

strävan är att alla mindre system succesivt skall sammankopplas till ett stort system som skall 

vara IP-baserat. Vidare erhålls ett mer framtidssäkert system då tekniken är modern och de 

gränssnitt som RL 373 har hanterar IP-trafik men RL 373 är också bakåtkompatibel mot äldre 

system som ej uppgraderats. I FMLS TS Systemplan (2014, bilaga 1, s.22) inriktning för 2020 

framgår det att kapaciteten i transmissionsnäten skall ökas och det medges med RL 373.  

6 Diskussion 

Detta arbete har jämfört två stycken radiolänksystem utifrån ett litet urval av kravställningar 

och ett synnerligen begränsat scenario där syftet har varit att klarlägga vilken militär nytta 

som erhålls vid införandet av ett nytt radiolänksystem. De kravställningar som använts för 
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jämförelsen har hämtats ur PTTEM Mobilt Kärnnät och det scenario som verkar som ram för 

jämförelsen är fiktivt men underlag för det är hämtat ur markstridskrafternas reglementen och 

handbok sambandsbataljon.  

Det är dock mycket viktigt att ha i beaktande att det resultat som framkommit av arbetet 

endast har validitet mot de krav och det scenario som radiolänksystemen jämförts mot. Om 

ytterligare faktorer inarbetas i jämförelsen kan resultatet förändras.  

Resultatet kan dock ge en indikation på vilket resultat som skulle uppnås om en fullständig 

jämförelse genomfördes. Axberg m.fl. (2013, s.31) skriver att ”Tekniska framsteg har alltid 

en militär nytta” vilket ytterligare torde styrka indikationen ovan. 

 

Det nya radiolänksystemet kommer att bidra till den militära nyttan i än större omfattning då 

det har ersatt det gamla i full omfattning. Fram till dess kommer MKN att ha två stycken 

radiolänksystem aktiva. Den erhållna nyttan i detta arbete är inte gällande för den 

transmissionslösningen men sannolikt erhålls någon nytta i och med att markstridskrafterna 

får ny teknik.  

 

Vid utveckling av nya system som skall inordnas i en annan systemstruktur i flera nivåer, i det 

här arbetet åskådliggjort av ett radiolänksystem som skall sammankoppla noder i MKN för att 

möjliggöra ledning av en brigad, måste den högsta hierarkiska nivåns krav beaktas. Om dessa 

krav negligeras i arbetet kan det leda till att tekniken i alltför stor utsträckning leder den 

taktiska utvecklingen och därigenom kan begränsa de taktiska möjligheterna. Detta arbete 

indikerar att sådan hänsyn tagits vid utvecklingen av RL 373 då undersökningen utvisar att 

det erhålls militära nyttoeffekter med den nya radiolänken. Det nya systemet medger den 

rörlighet som brigaden efterfrågar genom att det, trots mer avancerad teknik, är enkelt för 

användaren. Systemet medger också tämligen korta ledtider vid förflyttningar då antenner 

monteras i samma teleskopmast som dess företrädare.  

Det nya radiolänksystemet är också bättre anpassat för att ingå i moderna kommunikationsnät. 

FM succesiva övergång till IP-standard i alla systemnivåer gör att systemkomponenter som ej 

hanterar IP-trafik inom några år kommer att vara obsoleta. 

Ur ett kapacitetsperspektiv är RL 373 avsevärt mycket bättre än föregångaren. Detta trots att 

radiolänkens räckvidd avsevärt försämras om systemens räckvidder jämförs, och då 

framförallt vid högre datatakter än 2048 kbit/s. Vilken kapacitet som krävs för att MKN skall 

fungera är idag inte uppmätt, men att införskaffa en radiolänk som inte medger en ökning av 

informationsflödet hade haft en mycket negativ inverkan på den militära nyttan med systemet.   
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7 Fortsatta studier 

En stor begränsning idag inom telekommunikationsområdet i Försvarsmakten är att det inte 

finns några reliabla mätningar på vilken kapacitet som behövs i transmissionsnätet för MKN. 

För att kunna utveckla en hållbar transmissionslösning är det nödvändigt att det genomförs en 

kapacitetsstudie. Validiteten i en sådan studie är givetvis beroende av användarnas förmåga 

att hantera tilldelade ledningsstödssystem och att antalet slutanvändare är så nära en komplett 

uppfylld organisation som möjligt.  

Hur transmissionsnätet är uppbyggt påverkar också validiteten i en sådan studie. I och med att 

belastningen i transmissionsnätet i huvudsak är paketförmedlad bör transmissionsnätet 

upprättas fullt ut. Är det endast upprättat i begränsad omfattning kommer studiens validitet att 

påverkas då belastningen i ett begränsat transmissionsnät kommer öka då den 

paketförmedlade trafiken har färre valbara vägar mellan avsändare och mottagare. 
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