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1. Inledning 

Redovisningarna omfattar: 

− Definition av objektet – vad redovisningen omfattar samt vilka avgränsningar som 
gjorts.  

− Systembeskrivning – Kortfattad beskrivning av objektet/systemet med redovisning av 
planerad placering i insatsorganisationen samt planerad tidpunkt när objektet/systemet 
bedöms finnas på krigsförband för utbildning och drift. Drifttidpunkt är inte nödvän-
digtvis samma tidpunkt som materiel och personal utvecklat full operativ förmåga. 

− Ekonomisk redovisning – Redovisning av hur stora belopp som belastat anslaget 1:3 
(Stridsledningscentral anslaget 1:4) respektive är planerat att belasta respektive anslag. 
Prisbilden är uppräknad till G 2013. Därutöver redovisas prislägesjusterade (G 2013) 
volymer i likhet den metod som nyttjades vid Försvarsmaktens svar på Försvarsdepar-
tementet/MFU remiss (2013-05-08 Fö2013/472/MFI). 
Från 2014 och framåt omfattas ekonomiredovisningen av sekretess och återfinns där-
för inte i denna bilaga. 

− Avvikelser – Redovisning av avvikelser från den hemställan om beställning Försvars-
makten gjort som grund för regeringens anskaffningsbeslut samt omförhandling av 
liggande beställning mellan myndigheterna. Avvikelserna redovisas även med konse-
kvenser för Försvarsmakten. 

 
Grunderna för redovisningarna är framtagna i samverkan med FMV och bygger på enskilda 
alternativt grupper av beställningar, läget 2013-12-31 i prisläge G 2013. 

2. Artillerisystem 08 (Archer) 

2.1. Definition av objekt 

REMO Haubits 77B (ARCHER) omfattar REMO samt utveckling och anskaffning av ammu-
nitionsfordon och modularladdningar. 

2.2. Systembeskrivning  

Genom renovering och modifiering av Haubits 77B säkerställs tillgången på moderna artilleri-
förband i Försvarsmakten till bedömt minst 2025 samt möjligheten att delta i internationella 
insatser även med artilleriförband. Vidare medför en modifiering uppträdande med autonoma 
enheter med gränssnitt till övriga förband i försvaret, ökad räckvidd och precision, kortare 
insatstider, ökad förmåga till momentan verkan samt skydd för personalen under hela be-
kämpningsförloppet. (HKV 2006-02-27 H/C 34 815:80425) 

Norge har skriftligen 2014-01-14 via FLO meddelat att man vill säga upp avtalet gällande 
samarbetet med Archer och avbeställa sina 24 pjäser. Norge vill ha ett fortsatt samarbete med 
Sverige inom ramen för MoU Indirekt Eld. Beslut i detta avseende är ännu inte fattat. 
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2.3. Placering i insatsorganisationen 

ARCHER med tillhörande ammunitionsfordon och modularladdningar kommer ingå i 91. och 
92. artilleribataljonen. 

2.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Det råder en divergens mellan avtalad tidplan och en verklig tidplan för projektet. Projektets 
bedömning om leverans till Försvarsmakten är: 

− Förserie om fyra pjäser är levererad till A9 2013-10-18. Överenskommelse om an-
vändning är tecknad under FMV säkerhetsansvar. 

− Seriepjäs tidigast hösten 2015 
− Serie Ammunitionshanteringsfordon tidigast hösten 2015 

 
Denna bedömning bygger på förutsättningen att Norge fullföljer överenskommet avtal. 

2.5. Ekonomisk redovisning  

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 1 210 231 

2013 0 

 
2.6. Avvikelser 

År 2006 beställde Försvarsmakten 24 st artillerisystem (pjäser med ammunitionshanterings-
materiel) inklusive underhållskoncept till ett avtalat pris (G06). Leveranser skulle ske i peri-
oden 2009 till 2013 med slutredovisning 2014. 

Under 2009 erhöll Försvarsmakten en utgiftsbegränsning varför projektet omförhandlades och 
ekonomin försköts. 24 maj 2007 gav regeringen medgivande att ingå avtal med Norge (MoU). 

Senare under året 2009 hade samarbetet med Norge ingåtts för slututveckling och serieleve-
rans. Leveranstakten av system till Försvarsmakten i och med att serieleveransavtal med indu-
strin ingåtts motiverade en omförhandling. Denna omförhandling ledde till att leveranserna 
försköts så att system även planeras för leverans under 2014. 

Det avbrutna samarbetet med Norge gör det i dagsläget svårt att överblicka konsekvenserna 
för projektets framdrivning. Detta gäller främst tidsförhållanden för olika leveranser samt 
livscykelkostnader. Försvarsmakten bereder frågan och avvaktar eventuella inriktningar. 
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2.7. Konsekvensanalys 

Relativt ursprunglig plan har projektet försenats i tid. Dådet finns osäkerheter rörande Norge-
samarbetet ”indirekt eld” kan inte konsekvenser redovisas.  

3. Bandvagn 410 

3.1. Definition av objekt 

Redovisningen omfattar anskaffning av bandvagnar enligt regeringsbeslut 2011-02-03 
(Fö2010/1688/MFU) och 2013 (Fö2013/1275/MFU) 

Objektet Splitterskyddad bandvagn omfattar sammanlagt 150 st splitterskyddade bandvagnar 
(Bv 410) i varianterna trupptransport, ambulans, ledning och logistik. Utöver dessa beställ-
ningar finns även en anskaffning av systemmateriel till Bv 410 som ej omfattas av denna re-
dovisning. 

3.2. Systembeskrivning 

Splitterskyddad bandvagn 410 (Bv 410) är ett (midjestyrt) bandfordon konstruerat för trans-
port av materiel och soldater i svår terräng. Fordonet är splitterskyddat och minskyddat. 
Bandvagn 410 ska kunna bära vapenstation 01 t.ex. PROTECTOR och ett antal olika vapen 
(lätt och tung KSP samt granatspruta). Fordonet ska finnas i olika versioner för varierande 
ändamål, trupptransport, ambulans, ledning och logistik.  

Delsystem till bandvagn 410 som är regeringsärenden är integrationsprodukterna i ”Lednings-
förmåga Mark”, då dessa upphandlas separat och tillhandahålles för integration. 

Artlokradar Arthur ska byggas in på Bv 410. 

3.3. Placering i insatsorganisationen 

Bv 410 kommer att ingå i artilleri- och ingenjörbataljonerna samt i de mekaniserade bataljo-
nerna som ambulans. Det planeras även att införas i luftvärnsbataljonerna. 

3.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Systemet planeras för införande med start under 2013-14 fram till slutleverans 2016. 

3.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

Tillägg i BU15 är anskaffningsbeslutet för ”Ansk Bv 410 steg 2” relativt redovisningen i 
BU14. 
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År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 10 138 

2013 410 740 

 
3.6. Avvikelser 

Uppdrag ”Ansk Bv Ny steg 1” omförhandlades 2013-08-15 då Försvarsmakten inte kunnat 
tillhandahålla avtalad materiel i rätt omfattning. FMV har därför anskaffat motsvarande mate-
riel från industrin. FMV bedömning är att den ekonomiska ramen kommer att överskridas 
med anledning av detta.  

3.7. Konsekvensanalys 

Försvarsmaktens analyser är inte slutförda. 

4. Pansarterrängbil 360 

4.1. Definition av objekt 

Försvarsmakten anskaffar nytt splitterskyddat fordon till insatsorganisationen. Anskaffningen 
avser 89 fordon till en operativ bataljon, samt 23 fordon för att säkerställa utbildning och infö-
rande av ett nytt materielsystem i Försvarsmakten. När anskaffningen påbörjades 2008 var 
inte den slutliga insatsorganisationen fastställd. Behovet av 113 st fordon grundar sig på den 
organisation som var gällande vid framtagandet av RFQ hösten 2008. 

Utöver denna beställning finns även en anskaffning av systemmateriel till Patgb 360 som ej 
omfattas av denna redovisning, då den ännu inte är beställd. 

4.2. Systembeskrivning  

Patgb 360 (AWV) är ett splitterskyddat hjulfordonssystem för transport och skydd av en 
skyttegrupp. Systemet medger transport av 9-11 soldater med dess utrustning i fordonet. For-
donet ska ge soldater och materiel ett gott skydd och god förmåga att manövrera i alla typer 
av terrängförhållanden och miljöer. 

Fordonet ska ha en mycket god skyddsförmåga. Systemet ska ha en god rörlighet. 

Fordonet är beväpnat med en överlagrad vapenstation med dager- och mörkersensorer (Va-
penstation 01) vilken kan beväpnas med tung kulspruta 12,7 mm, ksp 58 7,62 mm eller 40 
mm granatspruta. 

4.3. Placering i insatsorganisationen 

Patgb 360 kommer att ingå i den motoriserade bataljonen och kommer även utgöra huvudfor-
don i NBG 15. 
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4.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Systemet planeras för införande med start under 2013-14 fram till slutleverans 2016. 

4.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13  

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 697 521 

2013 183 810 

 
4.6. Avvikelser 

År 2010 beställde Försvarsmakten ”Anskaffning AWV steg 1” vid FMV. Denna beställning 
omfattar 113 st hjulgående splitterskyddade fordon inklusive systemmateriel. Leveranserna 
planerades påbörjas under 2012 och avslutas 2014 med slutredovisning 2015. 

Under 2011 genomfördes en omförhandling föranledd av organisations- och metodförsök 
samt införande av full kostnadstäckning, till del. Leveranstidpunkterna kvarstår medan årsut-
fallen justeras. Inga utbetalningar har skett fram till slutet av 2011. 

2012 sker nästa omförhandling där full kostnadstäckning nu helt inarbetats, inga avgörande 
förändringar i leveranstakten förändras.  

Uppdrag ”Ansk AWV steg 1” omförhandlades 2013-12-12 med anledning av förseningar i 
projektet och således behövde leveranstider anpassas till möjlig produktion. 

4.7. Konsekvensanalys 

Senareläggningen i tid ger snäva leveranstider för uppsättandet av NBG 15. Bedömningen är 
att nu fastställd leveransplan kan hanteras. 

5. Radarjaktrobot METEOR 

5.1. Definition av objektet 

Redovisningen långräckviddig flygburen jaktrobot omfattar anskaffning och integration av ny 
radarjaktrobot, METEOR, till JAS 39C/D och JAS 39 E. 

5.2. Systembeskrivning  

Det reducerade antalet svenska stridsflygplan innebär att varje enhet ska verka inom större 
områden. Utvecklingen av potentiella hotsystem inom luftarenan, i Sveriges närområde och i 
omvärlden i övrigt, fortskrider alltjämt.  
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För att behålla förmågan att möta lufthot till bortom 2040 krävs att Gripensystemet tillförs ett 
robotsystem med ökade förutsättningar att möta en angripare och hävda luftherravälde över 
ett större område än vad som tidigare varit möjligt. Detta ska möjliggöras genom att det nya 
robotsystemet klarar bekämpning av luftmål på större avstånd än tidigare och med avsevärt 
större träffsannolikhet. Dessa egenskaper medför även att risken för egna förluster minskar. 

En förbättrad förmåga att verka i störd miljö är också ett krav eftersom utvecklingen av mot-
medel är omfattande i omvärlden. Systemet ska kunna verka inom ett brett spektra av mål i 
dimensionerande miljöer. 

Meteor är en nyutvecklad radarjaktrobot med lång räckvidd och hög bekämpningssannolikhet.  

5.3. Placering i insatsorganisationen 

METEOR kommer att ingå som en del i stridsflygdivisionernas beväpning. 

5.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Leveranser av stridsrobotar påbörjas under 2014 med en planerad slutleverans år 2021. 

5.5. Ekonomisk redovisning 

Följer ekonomisk plan och ekonomisk ram följs.  

5.6. Avvikelser  

Inga. 

5.7. Konsekvensanalys 

Inga konsekvenser. 

6. Helikopter 14 

6.1. Definition av objekt 

I enlighet med regeringens beslut 2001-09-13 har Försvarsmakten uppdragit åt FMV att an-
skaffa HKP14-systemet genom beställning av 18 medeltunga helikoptrar av typen NH90 från 
tillverkaren NH Industries. Anskaffningen omfattar även uppdragsutrustningar, specialverk-
tyg, specialutrustning, publikationer, dokumentation, utbildning och utbildningsmateriel (trä-
ningssystem). Regeringen har 2012-06-07 beslutat att FMV kan beställa verksamhet och ma-
teriel avseende HKP14 från annan leverantör än NH Industries. Anskaffningskontraktet teck-
nades i samverkan med Finland och Norge.  

Projektledningen för anskaffningen av HKP14 omfattas ej av denna redovisning, främst av 
orsaken att den inte omfattades av regeringsbeslutet.  
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Systemberoenden finns mellan planerad anskaffning av ny lätt torped och sambandsfunktion-
er/datalänkar, då särskild nationell datalänk för kommunikation med sjöstridskrafter. Dessa 
redovisas ej här. 

6.2. Systembeskrivning 

Den svenska versionen av NH90 är kravsatt för att vara multi role, d.v.s. att ha förmåga att 
verka i olika operativa roller. HKP14 ska därigenom kunna utrustas och bemannas för att 
verka inom ett brett spektrum av uppgifter som är dimensionerat av uppdragsprofilerna taktisk 
trupptransport, sjöräddningsuppdrag samt ubåtsjakt. Detta kan uppnås genom att viss upp-
dragsutrustning kan monteras in/ur samt att vissa delsystem är specificerade för att kunna han-
tera flera uppdragstyper. 

FMV kommer att leverera HKP14-systemet i olika versioner där HKP14A/B/C/D avser inte-
rimsversioner och HKP14E/F som avser slutgiltig version. 

Inom nu liggande beställning kommer 5 st helikopterindivider att ha förmåga att bära utrust-
ning för alla uppdragsprofiler, d v s full multi role (HKP14F). Försvarsmakten har 2014-04-06 
tillställt FMV omförhandlingsbegäran syftande till att öka antalet till 9 st med full multi role 
med avsikt att innehålla detta inom ramen för av regeringen beslutad ekonomi. Övriga heli-
koptrar får begränsad multi role (HKP14E) och kan därigenom ej bära system för undervat-
tensspaning.  

6.3. Placering i insatsorganisationen 

HKP14 är avsedd att fördelas till 1.helikopterbataljon för att därvid tillföra förmåga som nytt-
jas inom både mark- och sjöoperativa uppgifter. 

6.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

4 st HKP14 i interimsversion HKP14A/B planeras vara i drift åren 2011-2015 för att därefter 
modifieras till slutversion. 

7 st HKP14 i interimsversion HKP14D planeras vara i drift under år 2014-2015 för att däref-
ter modifieras till slutversion. 

9 st HKP14 i slutversion HKP14E planeras för driftsättning åren 2015-2017. 

9 st HKP14 i slutversion HKP14F planeras för driftsättning åren 2016-2021. 

6.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 
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År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 4 225 680 

2013 80 148 

Ekonomi totalt för anskaffningsobjektet. 

I BU14/SR15 omfattade redovisningen av HKP 14 även andra projekt knutna till helikopter-
systemet. Så är fallet även i denna redovisning.  

Anskaffning HKP 14 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 3 671 525 

2013 50 341 

Ekonomi inom ramen för riksdags- och regeringsbeslut. 

Årets planerade ekonomi för anskaffningsobjektet skiljer sig från föregående års redovisning i 
BU14.  

Vid omförhandling 2013-10-03 av anskaffningsprojektet korrigerades prisomräkningen från 
G11 till G13 

Projektet Utbildningscenter HKP 14 omavvägdes och reducerades under 2013. Projektet är nu 
inriktat mot att utgöra en ”Träningsanläggning ASW” (Anti Submarine Warfare). 

Prisomräkningar för övriga projekt inom ramen för anskaffningsobjektet nedgår då det varie-
rat med positiva och negativa omräkningar. 

6.6. Avvikelser 

År 2001 beställdes ett komplett helikoptersystem omfattande bl.a. 17 st HKP 14 varav minst 5 
st (bör 8 st) skulle ha full multirole funktionalitet (upp till ubåtsjakt-funktionalitet). Planerad 
leveransperiod var från år 2004 till slutleverans år 2009.  

Under hösten 2001 beslutade regeringen att 18 helikoptrar skulle anskaffas. Under samma år 
omförhandlades beställningen mellan Försvarsmakten och FMV två gånger så att beställning-
en omfattade 18 helikoptrar samt justering av årsutfall.  

År 2003 genomfördes en omförhandling som avser tillägg av integration av radiosystem.  

År 2005 skedde nästa omförhandling, denna gång var orsaken produktionsförseningar vid 
industrin. Slutleverans skulle då ske under år 2009.  

År 2006 skedde omförhandling med industrin avseende valuta och indexdifferenser, planerade 
förändringar i grundkontraktet samt verksamhet utöver NAHEMA1 budget. Under samma år 

                                                 
1 Industrikonsortium. 
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studeras införande av TMS (Torped, Mina, Sensor) på ubåtsjaktversionerna av helikoptern. 
Slutleveransen försköts till år 2010. 

År 2007 skedde en omförhandling då Försvarsmakten ej kunde ta emot den avtalade leveran-
sen. Slutleveransen år 2010 ligger kvar. 

År 2009 genomfördes nästa omförhandling med anledning av förseningar, införande av ”Spe-
ciell klargöringsinstruktion” samt att en valutadifferens omhändertas. Omförhandlingen med-
för att slutleveransen förskjuts till år 2014. 

År 2010 skedde en omförhandling där tidpunkten för slutleverans senarelagts till år 2017. 

Under år 2011 skedde ett nytecknade av kontraktet med leverantören vilket resulterade i en 
omförhandling. Slutleverans är planerad till år 2017. 

I mars år 2013 begärde Försvarsmakten en omförhandling med syftet att ge FMV mandat att 
vid kommande omförhandling mot industrin utverka att ytterligare helikoptrar ges förutsätt-
ningarna att få full multirolefunktion. Detta innebär att, om möjligt, totalt 8 st helikoptrar ska 
kunna utrustas för ubåtsjakt. Tidpunkten för slutleverans är ej förändrad mellan Försvarsmak-
ten och FMV då omförhandlingen mot leverantören ej är klar. 

För närvarande föreligger behov av omförhandling av anskaffningsbeställningen mellan För-
svarsmakten och FMV. En av orsakerna är att Försvarsmakten önskar 9 st mulie-role heli-
koptrar samt att anpassa till prognostiserade leverans tidpunkter och därmed ekonomiskt ut-
fall. 

6.7. Konsekvensanalys 

Den tidsmässiga förseningen kopplat till avvecklingen av tidigare helikoptertyper (ex HKP 4 
efter FB 04) medför att det finns ett förmågeglapp tills materielen är levererad, utbildning och 
taktikutveckling genomförts. Anskaffningen av HKP 16 har delvis täckt förmågeglappet. 

7. Helikopter 16 

7.1. Definition av objektet 

Regeringen har beslutat att förstärka den svenska medeltunga helikopterkapaciteten. För-
svarsmakten har genom FMV beställt 15 st HKP16 (UH 60M/Black Hawk) vilka har direkt-
anskaffats från US Army. Denna redovisning omfattar anskaffning, projektledning samt 
transport av helikoptrarna till Sverige. 

7.2. Systembeskrivning  

Den svenska anskaffningen omfattar utöver helikoptrarna också viss uppdragsutrustning, 
verktyg, reservdelar, utbytesenheter samt flygutrustning (flyghjälmar, räddningsvästar m m). 
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Utöver anskaffningen av systemet upphandlas parallellt även utbildning samt anpassning av 
infrastruktur (ej inom ramen för denna redovisning).  

De helikoptrar som anskaffas är serielika med de som levereras till den amerikanska för-
svarsmakten så när som på viss amerikansk uppdragsutrustning. 

Genom att anskaffningen sker genom FMS upphandling från USA finns behov av integration 
i svensk infrastruktur som flera systemberoenden i särskild ordning. 

7.3. Placering i insatsorganisationen 

HKP16 är avsedd att fördelas till 1.helikopterbataljon vid Malmen för att tillföra förmåga 
inom markoperativa uppgifter. 

7.4. Planerad tidpunkt för driftsättning. 

Systemet slutlevererades under 2013 och samtliga 15 st helikoptrar är driftsatta. 

7.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 972 373 

2013 1 752 837 

Ekonomi totalt för anskaffningsobjektet (jml definition enl ovan). 

I BU14 omfattade redovisningen av HKP 16 även andra projekt knutna till hkp-systemet. Så 
är fallet även i denna redovisning.  

Anskaffning HKP 16 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 923 792 

2013 1 737 353 

Ekonomi inom ramen för riksdags- och regeringsbeslut. 

7.6. Avvikelser 

Under år 2011 omförhandlades beställningen avseende ekonomiskt utfall mellan åren på 
grund av att förhandlingarna med leverantören (inklusive hanteringen av upphandlingsformen 
FMS med USA) givit en justerad tidigare antagen betalningslinjal samt att PTTEM nu hade 
fastställts. Totalsumman förändrades ej. 

Under år 2011 omförhandlades projektledningen av samma anledningar som anskaffnings-
uppdraget. 
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Under år 2013 omförhandlades beställningen med anledningen av att ”MTP-moduler2” utgår 
vilket innebar en kostnadsminskning på 1 500 kkr i gränssnittet mellan FM och FMV. 

7.7. Konsekvensanalys 

Inga konsekvenser. 

8. Korvett typ Visby 

8.1. Definition av objektet 

Försvarsmakten har av FMV beställt 5 stycken korvetter typ Visby. Förutom själva fartygen 
med kompletta ombordsystem innehåller beställningen också reservdelar, underhållsutrust-
ning, utbildningsstöd samt systemanpassning av redan idag i Försvarsmakten befintlig mate-
riel.  

8.2. Avgränsningar 

Redovisningen sker med referens till omförhandling av uppdraget, FMV offert 2009-06-11 
och Försvarsmaktens beställning 2009-06-17 som bygger på det då fattade regeringsbeslutet. 

8.3. Systembeskrivning  

Korvett typ Visby är ett multifunktionellt fartyg med förmåga att till sjöss verka i samtliga 
dimensioner, mot mål i luften, mot mål på ytan samt mot mål under ytan. Dessutom har farty-
get konstruerats och utrustats för att skapa maximalt låga och svåridentifierade egensignatu-
rer. 

Genom fartygets multifunktionalitet har fartyget ett mycket brett uppgiftsspektra och har föl-
jande förmågor: 

− Väpnad strid/territoriell integritet – i samverkan med övriga delar av Försvarsmakten 
kunna försvara landet mot väpnat angrepp och därvidlag kunna möta kränkningar och 
angreppshandlingar på, över och under ytan samt agera för att tillvarata svenska in-
tressen. Detta uppnås bl.a. genom förmågan till väpnad strid. 

− Maritim rörelsefrihet – för att skydda svenska intressen och den maritima rörelsefri-
heten samt säkerheten. Detta ska kunna ske nationellt samt internationellt inom ramen 
för en multinationell sjöstyrka.  

− Kontroll i maritimt område – för att kunna etablera och upprätthålla kontroll i maritimt 
område samt säkra och kontrollera hamn. Detta ska kunna ske nationellt samt internat-
ionellt inom ramen för en multinationell sjöstyrka.  

− Embargooperation – ingå i en multinationell styrka för att kontrollera andra aktörers 
tillträde och verksamhet i avdelat operationsområde (embargooperation), i enlighet 
med etablerad sanktion inom internationell sedvanerätt.  

                                                 
2 Specialkonsol för fastsättning av viss medicinteknisk utrustning, löses på annat sätt. 
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− Fredsfrämjande operationer – Peace Support Operation. 
− Stöd till samhället – bidra till samhällets samlade förmåga för att hantera svåra på-

frestningar nationellt och internationellt, innefattande skydd mot terrorism. 
 
Inom ramen för de ovan nämnda insatsförmågorna ska fartyget kunna genomföra/delta i föl-
jande operationer3: 

− Kustförsvarsoperation  
− Sjöfartsskyddsoperation  
− Sjöövervakningsoperation  
− MIO/Embargooperation samt blockadoperation  
− Marint stöd till specialoperation  
− Marin underrättelseinhämtningsoperation 

 
8.4. Placering i insatsorganisationen 

Korvett typ Visby placeras i 31. och 41. korvettdivisionerna. 

8.5. Planerad tidpunkt för driftsättning. 

Systemet är planerat för slutleverans under 2015 med slutredovisning av projektet under 2016. 
Parallellt med leveranser sker driftsättning. 

8.6. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 
(kkr) 

Utfall före 2013* 10 236 884 

2013 300 815 

 
Ovanstående ekonomiska redovisning omfattar även bas-/underhållssystem, reservdelar, ro-
botmotmedel, ROV-E samt RCI-integrering. 

Försvarsmakten erhöll 2013-05-29 indikationer på att det eventuellt förelåg en risk för fördy-
ringar i projektets slutförande. Försvarsmakten har förberett för omförhandling av projektet 
Visby och är beredda att omdisponera medel från det planerade projektet ”Intop steg 2”. En 
sådan omförhandling iståndsattes ej under 2013. Försvarsmaktens bedömning är att en sådan 
ökning av medel för projektet faller inom dess bemyndiganderam, då ekonomi för så kallad 
”Full kostnadsteckning” inte var inplanerat i projektet från dess start ej heller vid senaste RB 
2006 och därmed ej beretts utrymme för. 

                                                 
3 Operationstyper i enlighet med TRM 1A. 
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8.7. Avvikelser 

År 2010 omförhandlas uppdraget. Motivet var full kostnadstäckning som medför att budgeten 
ökar med 260 mnkr. 

8.8. Konsekvensanalys 

Ekonomiska omfattningen ökade vilket låg i linje det politiska beslutet om full kostnadstäck-
ning. 

9. Nästa generations ubåt 

9.1. Definition av objektet 

Redovisningen omfattar projekt NGU/A-26 som omfattas av nybyggnation av två  st ubåtar. 
Nästa Generation Ubåt (NGU) var ett konceptuellt namn på de studier av ny ubåt som nu 
övergått efter konstruktions- och produktionsfas till att benämnas som projekt A-26.  

För att säkerställa fortsatt ubåtsproduktion har överbryggningsuppdrag lagts på FMV. 

Konstruktionsfasen ligger ej till grund för denna redovisning. 

9.2. Systembeskrivning  

NGU ska utformas för att lösa flera av de uppgifter som ställs på framtidens marina plattfor-
mar och kommer att utgöra en viktig del i ett mångsidigt svenskt insatsförsvar. 

Vid utvecklandet av konceptet för ubåt typ A-26 har mycket stor vikt lagts vid att möta kra-
ven på internationell interoperabilitet, hög tillgänglighet och mångfunktonalitet. Föreliggande 
konstruktion kännetecknas vidare av modulär och öppen arkitektur samt hög förändringstålig-
het. 

Följande områden utvecklas relativt tidigare ubåtsgenerationer: 

− Ledning 
− Underrättelse - och säkerhetstjänst 
− Verkan mot sjömål 
− Uthållighet, rörlighet och miljötålighet samt 
− Tillgänglighet 

Ubåten utformas för ett nytt tillståndsbaserat underhållskoncept, vilket ska öka till-
gängligheten. Exempelvis kan nämnas att indockning planeras med ett tidsintervall av 
24 mån jämfört med tidigare ubåtar som innehar ett intervall om 12-15 månader. Även 
tiden mellan generalöversyner utsträcks, från tidigare 6 års intervall till 8 år. Dessa åt-
gärder borgar för en ökad tillgänglighet och en ökad effekt av A-26 systemet. 
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9.3. Placering i insatsorganisationen 

Ubåtarna placeras i krigsförbandet ubåt. 

9.4. Planerad tidpunkt för driftsättning. 

Systemet är planerat för slutleverans under 2021 med slutredovisning av projektet under 2022. 
Parallellt med leveranser sker driftsättning. 

9.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 61 266 

2013 109 792 

 
9.6. Avvikelser 

Inga avvikelser har skett i gränssnittet mellan Försvarsmakten och FMV. 

9.7. Konsekvensanalys 

För närvarande inga konsekvenser. 

10. HTM ubåt typ GOTLAND 

10.1. Definition av objektet 

Redovisningen omfattar projekt halvtidsmodifiering av två  ubåtar av Gotlandsklass. Redo-
visningen avser inte de sensoranskaffningar som planeras att genomföras parallellt under 
HTM perioden. Dessa anskaffningar är egna uppdrag som av tidsskäl sammanförts till samma 
tidsperiod som HTM-perioden. 

10.2. Systembeskrivning  

Ubåt typ Gotland, kommer efter HTM ha erhållit en ökad modularitet syftande till att skapa 
flexibilitet samt möjliggöra för att snabba och kostnadseffektiva uppgraderingar kan genom-
föras för att möta nya och föränderliga operativa krav. 

Vidare anpassas ubåtarna till de krav som ställs i lagar och förordningar som förändrats sedan 
ubåten byggdes. Utrustningar som är föråldrade och bedöms svåra eller kostsamma att hålla i 
drift under resterande livstid åtgärdas. Ubåtssäkerhet och arbetsmiljö ses över. Utveckling av 
ubåtens förmågor sker mot en förändrad kravbild. 

Övergripande kravställning för HTM Gotland har en målbild, som till del motsvarar den som 
gäller för nästa generations ubåt NGU/A26. Samordning med A26 skl eftersträvas. Avsikten 
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är att vid modifiering eller införande av nya system, helt eller delvis och där så bedöms lämp-
ligt och kostnadseffektivt, använda systemlösningar som projekteras/konstrueras inom 
NGU/A26. 

10.3. Placering i insatsorganisationen 

Ubåtarna placeras i krigsförbandet ubåt. 

10.4. Planerad tidpunkt för driftsättning. 

Systemet är planerat för slutleverans under 2017 med slutredovisning av projektet under 2018. 
Parallellt med leveranser sker driftsättning. 

10.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 57 941 

2013 65 028 

 
10.6. Avvikelser 

För närvarande inga avvikelser. 

10.7. Konsekvensanalys 

För närvarande inga konsekvenser. 

11. Ersättning av lätt torped 

11.1. Definition av objektet 

Redovisningen omfattar anskaffning och vidmakthållande av nytt lätt torpedsystem som ersät-
tare för torpedsystem 45. Redovisningen omfattar inte integrationer på de plattformar som 
systemet ska kunna verka från efter anskaffning. 

11.2. Systembeskrivning  

Försvarsmaktens behov av ubåtsjaktvapen uttrycks i TTEM (Teknisk Taktisk Ekonomisk 
Målsättning) Ny lätt Torped som sammanfattar de operativa krav på förmåga marinen gett 
uttryck för:  

− Ubåtsjakttorped 
− Användning från ytstridsfartyg, helikopter och ubåt 
− Användning i olika nivåer av kris och beredskap 



 Hemställan Underbilaga 1.1 
         Datum Beteckning  

2014-02-28 FM2013-546:9 
         

Sida 17 (40) 
         

 
        

 
          
 

− Anskaffning och införande på ytfartyg och ubåt ska vara genomförd senast 2023 inom 
en planerad budget. 

 
Härutöver innehåller TTEM en mängd krav på utformning och funktion som härrör från erfa-
renheterna av 1980 och 90-talets ubåtsjakt 

11.3. Placering i insatsorganisationen 

Torpederna är planerade för att nyttjas inom krigsförbanden ubåt, 31. och 41. korvettdivision-
erna samt 1. helikopterbataljonen. 

11.4. Planerad tidpunkt för driftsättning. 

Planeringen bygger på en slutleverans under år 2021. Då denna beställning inte är lagd till 
FMV finns ingen tydlig leveranslinjal från industrin att redovisa. 

11.5. Ekonomisk redovisning 

Projektet är planerat att beställas under 2014. 

11.6. Avvikelser 

Inga avvikelser. 

11.7. Konsekvensanalys 

Inget. 

12. Insatsförmåga luftvärn 

12.1. Definition av objekt 

Redovisningen omfattar Insatsförmåga luftvärn enligt regeringsbeslut 2012-02-20 och materi-
eluppdrag med koppling till Insatsförmåga luftvärn. Uppdragen finns redovisade i BU 13.  

12.2. Systembeskrivning  

Insatsförmåga luftvärn omfattar tre delar: 

• Anskaffning av markbaserad lavett till i Försvarsmakten befintliga robot 98 (rb98) 
samt ytterligare rb98. Även anpassningar av EldE 97 ingår. 

• Renovering och uppgradering av i luftvärnet befintliga sensorer UndE 23 och PS 90. 
• Anskaffning av ledningsplats för luftvärnsbataljonerna jämte anpassning av lednings-

strukturer, måldataformat och interoperabilitet för luftvärnsförbanden. 
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I uppdraget Insatsförmåga luftvärn anskaffas eldenhet 98. Eldenheten använder samma jakt-
robot IRIS-T (rb 98) som används som beväpning till JAS 39. 

Uppgraderingen av luftvärnets organisationsbestämmande materiel för de två luftvärnsbatal-
jonerna innebär att Försvarsmaktens förmåga att från marken bekämpa luftfarkoster och däri-
genom skydda viktiga skyddsobjekt samt understödja markförband förbättras genom utökad 
förmåga att bekämpa mål i mörker och utökad förmåga att bekämpa små och samtidiga (flera) 
mål.  

Luftvärnsförbandens viktigaste uppgifter är att bekämpa luftmål och genomföra luftrumsö-
vervakning. Genom att lösa dessa uppgifter kan objekt, viktig infrastruktur för Försvarsmak-
ten och det civila samhället och befolkningscentra skyddas samt markförband understödjas.  

Normalt uppträder luftvärnsbataljonen i samlad bataljon och samordnat med flygstridskrafter-
na. Förbandens modulära uppbyggnad medger även insats i halvbataljon eller med två strids-
grupper. 

12.3. Placering i insatsorganisationen 

Materielen som anskaffas inom projektet insatsförmåga luftvärn kommer att ingå i de två luft-
värnsbataljonerna. 

12.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Med nuvarande tidplan kommer de första enheterna att vara driftsatta 2017-01-01 och samt-
liga enheter 2018-01-01. 

12.5. Ekonomisk redovisning  

Projekten är planerade att beställas under 2014. 

12.6. Avvikelser 

Försvarsmakten har beslutat att ändra inriktningen vad avser sensorer inom insatsförmåga 
luftvärn. Inriktningen är att ersätta PS 90 med PS 91. En begäran om omförhandlingen avse-
ende detta skickades till FMV i slutet på 2013. Försvarsmakten har inte erhållit svar på denna 
begäran 

12.7. Konsekvensanalys 

Eventuella konsekvenserna av den ändrade inriktningen vad avser sensorer är inte klarlagda 
då Försvarsmakten avvaktar svar från FMV på begäran om omförhandling. 
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13. Stridsflygplan JAS 39 E 

13.1. Definition av objekt 

Utveckling och anskaffning av Flygmaterielsystem JAS 39E, (vapen inom flygmaterielsyste-
met anskaffas på annan budget i enlighet med vad som redovisats i BU13 och hemställan om 
beställning av projektet). I denna redovisning avgränsas också åtgärder för vidmakthållande 
av produktionsförutsättningarna. 

13.2. Systembeskrivning 

I budgetunderlaget för 20134 redovisar Försvarsmakten vad som dimensionerar stridsflygsy-
stemet. 

Eftersom luften är en ren arena i den meningen att förutsättningarna att nyttja terrängen för att 
nå verkan eller överlevnad är små, särskilt vid en duellsituation med andra stridsflygsystem, 
har stridsflygets effektivitet ett högt teknikberoende. Flygsystem med mycket små radar-
målytor, som riskerar att upptäckas sent och därmed ge kort eller ingen förvarning, samt såväl 
mark- och sjö- som luftbaserade verkanssystem med lång bekämpningsräckvidd mot flygande 
system är exempel på teknikutvecklingen inom den normerande hotbilden5 som ett framtida 
stridsflygsystem har att hantera.  

Numerärt sett små flygstridskrafter, relativt hotbilden, måste generera hög effekt per enhet 
över tiden. En hög operativ verkningsgrad6 kan till del kompensera en låg numerär och små 
resurser. Grunden för en hög operativ verkningsgrad är först och främst en hög operativ effekt 
genom att flygsystemen är väl hotbildsanpassade men även att varje enskilt flygplan kan lösa 
uppgifter som tidigare krävt flera flygplan att lösa. Vidare bör de logistiska behoven avseende 
såväl materiel, förnödenheter som personal, för att kunna hålla varje enskilt flygplan i luften, 
vara minimerade. 

JAS 39 E innebär att stridsflygsystemet anpassas mot hotbilden genom bl.a. förutsättningar 
för bättre situationsmedvetenhet, bättre målinmätningsförmåga och bättre överlevnadsför-
måga. Utöver ovan nämnda hotbildsanpassning skapar förmågan att bära mer vapen, en längre 
räckvidd samt en bättre uthållighet förutsättningar att relativt sett färre resurser kan avdelas 
för lösandet av olika taktiska uppgifter. Sammantaget med satsningar för minskat felutfall och 
minskat underhållsbehov bedöms den operativa verkningsgraden för JAS 39 E relativt JAS 39 
C/D väsentligt förbättras. 

                                                 
4 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 [2012-02-29, HKV H/S 23 383:80629] 
5 Normerande hotbildsbeskrivning för luftstridskrafterna [2010-03-01, HKV H/S 02 221:80995] 
6 Med operativ verkningsgrad menas operativ effekt i förhållande till de resurser som krävs för att nå den opera-
tiva effekten  
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13.3. Realisering 

I utvecklingen av flygmaterielsystem JAS 39 E ingår bl.a. projektledning, utvecklingsarbete, 
framtagande av tre provflygplan7 och andra provresurser, tillhandahållande av GFE8 samt 
erforderlig verifiering och validering. Utvecklingen ger i stort: 

− Modifiering av flygplansskrov, baserat på JAS 39 C/D, som bland annat medger in-
stallation av ny motor, utökat inre bränsle, utökad hållfasthetsvikt9, utökad lastförmåga 
och utökad möjlighet avseende utrymme, elkraft och kyleffekt för installation av appa-
rater. 

− Ny motor 
− Ny avionikkärna 
− Nya sensorer som radar, IR-spanare samt robotskottsvarnare  
− Nytt telekrigssystem 
− Nya kommunikationssystem 
− Utvecklade funktioner för beslutsstöd innefattande bl.a. sensorfusion 
− Utveckling eller anpassning av utbildnings, underhålls, och stödsystem samt kringut-

rustningar 
− Integration av vapen 

 
Anskaffningen innefattar i stort10: 

− 60 st. kompletta stridsflygplan11 
− Vapenbalkar 
− Fälltankar 
− Omsättning av laserutpekningskapslar 
− Simulatorer 
− Utbildnings, underhålls, och stödsystem samt kringutrustningar i övrigt. 

 
13.4. Placering i insatsorganisationen 

Materiel inom materielsystemet kommer i huvudsak att fördelas mellan insatsdivisionerna och 
flygunderhållskompanierna. Viss materiel kan komma placeras inom framförallt andra under-
hålls- och stödenheter. 

                                                 
7Provflygplan kommer enligt plan tas fram genom ombyggnad av befintliga JAS 39 Gripen. 
8Government Furnished Equipment, statliga leveransåtaganden inom avtal. 
9En utökad hållfasthetsvikt ger en bättre svängprestanda då flygplanet har mycket bränsle och/eller annan yttre 
last som t.ex. vapen. 
10 Anskaffningen omfattar inte vapen och en del annan övrig utrustning. Dessa hanteras inom särskild budget. 
11Med kompletta stridsflygplan avses flygplan med i flygplanet integrerade utrustningar som t.ex. radar och 
kommunikationsutrustning. 



 Hemställan Underbilaga 1.1 
         Datum Beteckning  

2014-02-28 FM2013-546:9 
         

Sida 21 (40) 
         

 
        

 
          
 
13.5. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Materielsystemet kommer att driftsättas under 2018. Första divisionen planeras bli operativ 
under 2023 och den sista divisionen under 2025. 

13.6. Ekonomiskt redovisning 

Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 (kkr) 
2013 1 713 292 

 
Beställningarna är planerade med fortsättning efter 2024. 

Regeringsbeslutet omfattade även FXM kostnader för projektet vilket omfattar ramen 40 500 
mnkr. Försvarsmakten redovisade hela ramen vid förra redovisningen utan att uppmärksamma 
detta förhållande.  

13.7. Avvikelser  

För närvarande inga. 

13.8. Konsekvensanalys 

Inga konsekvenser. 

14. Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö 

14.1. Definition av objekt 

Redovisningen omfattar projektet HTM på röjdykarfartyg typ Spårö.  

14.2. Systembeskrivning  

Fyra minröjningsfartyg av Styrsöklass byggdes 1996-1997 vid Kockums AB i Karlskrona. 
Under 2004-2005 anpassades fartygen HMS Spårö och HMS Sturkö vid Ö-varvet till röj-
dykarfartyg, därefter benämns de Röjdykarfartyg typ Spårö. 

Röjdykarfartygen är i dag behov av utbyte av system och delsystem då systemen nått sin tek-
niska livslängd. Därav behöver fartygen modifieras och uppgraderas för att uppnå ansatta mål 
i TTEM och för att nå operativa krav. För att möjliggöra autonomt uppträdande avseende 
minröjning med röjdykare måste fartygen även tillföras förmågan att behandla dykolycksfall 
med behandlingskammare. 

Försvarsmakten har undersökt andra alternativ till denna åtgärd, ett av dem är nybyggnation 
av röjdykarfartyg, detta har dock på ett tidigt stadium bedömts medföra betydligt högre kost-
nader utan att tillföra ökad operativ förmåga.  
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Mot ovanstående planerar Försvarsmakten att genomföra HTM (halvtidsmodifiering) på två 
stycken röjdykarfartyg. Modifieringen indelas i fyra delområden. 

− Grundpaket skeppstekniska system och delsystem. 
− Tillförande av autonom röjdykarfunktion. 
− Nytt ledningsstödsystem med inriktning på röjdykning med kompatibel gränsyta för 

minröjning inklusive undervattenssensorer. 
− Minröjningsförmåga inklusive ny fjärrstyrd undervattensfarkost för identifiering och 

oskadliggörande av minor och andra explosiva undervattensobjekt.  
 
Halvtidsmodifierade fartyg kommer att levereras till Försvarsmakten från 2014 och ha en tek-
nisk livslängd till 2025. 

14.3. Placering i insatsorganisationen 

Röjdykarfartyg typ Spårö finns i 33. samt 42 minröjningsdivisionerna.  

14.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Halvtidsmodifieringen är planerad att vara genomförd år 2017 då fartygen åter är i drift vid 
respektive division. 

14.5. Ekonomisk redovisning 

Projektet är planerat att beställas 2014. 

14.6. Avvikelser 

Inga avvikelser. 

14.7. Konsekvensanalys 

Inget. 

15. Anskaffning av skyddsmateriel (CBRN-materiel 13-16) 

15.1. Definition av objekt 

Försvarsmakten påbörjade under 2010-2012 anskaffning av ny C-stridsdräkt 12, Skydds-
maskväska 90C och Tillpassningskontroll för skyddsmasker. I dessa upphandlingar lades opt-
ioner som utlöses i detta uppdrag. Nya R/N-varnare (dosimetrar) anskaffas inom uppdraget då 
tidigare dosimetrar efterhand fått försämrad funktion på grund av förslitning. Vidare anskaffas 
utrustning för dosuppföljning av R/N-varnarna. 
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15.2. Systembeskrivning 

C-stridsdräkt 12 är en dräkt som kan bäras som en vanlig uniform och ska vid angrepp med 
kemiska stridsmedel skydda soldaten. Dräkten ger en avsevärt lägre termisk belastning än den 
äldre C-stridsdräkt 90. Dräkten består av jacka, byxa, handskar och sockor. 

Skyddsmaskväska 90C är anskaffad för att passa det nya bärsystemet. Den är mer slimmad än 
tidigare väska för att minska volymen utrustning som soldaten bär på kroppen. 

Tillpassningskontrollen används för att kontrollera täthet och tillpassning vid tilldelning av 
skyddsmask. Utrustningen möjliggör att mäta avsevärt mindre partiklars inträngning i 
skyddsmasken jämfört med användning av tårgas. Vidare bidrar systemet till minskad an-
vändning av tårgas inom Försvarsmakten. 

R/N-varnare med dosuppföljningssystem är en viktig utrustning för soldaten och består av en 
R/N-varnare (dosimeter) som tilldelas soldaten och en utrustning för registrering och avläs-
ning av R/N-varnarna i förbandet. Soldaten bär R/N-varnaren under insats för att varna och 
registrera vid radioaktiv strålning. Dosen som soldaten erhåller kan sedan kopplas mot För-
svarsmaktens kommande journalsystem. 

15.3. Placering i insatsorganisationen 

C-stridsdräkt 12 tilldelas i första hand manöverbataljoner, jägar- och underrättelseförband och 
CBRN-förband inklusive hemvärnets CBRN-plutoner. 

Skyddsmaskväska 90C tilldelas hela insatsorganisationen. 

Tillpassningskontrollen tilldelas alla organisationsenheter med krigsförband. 

R/N-varnare med dosuppföljningssystem tilldelas i första hand förband i internationella insat-
ser men kan också tilldelas för nationella insatser. 

15.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Med nuvarande tidsplan kommer de första enheterna av alla delkomponenter att vara driftsatta 
2015-01-01 och alla enheter 2017-01-01. 

15.5. Ekonomisk redovisning  

Redovisningen omfattas av sekretess. 

15.6. Avvikelser 

Inga avvikelser. 
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15.7. Konsekvensanalys 

Inget. 

16. Informationsinfrastruktur 

16.1. Definition av objekt 

Redovisningen omfattar steg 1 i en serie av beställningar omfattande infoinfrastruktur och 
utveckling av system som hanterar information upp till HEMLIG/TOP SECRET (H/TS). Re-
dovisningen omfattar inte specifika programapplikationer som ska hanteras i systemet eller 
kommande steg i anskaffningen som är planerad att beställas för leverans i perioden 2014-
2016.  

Med hänsyn till de omfattande överväganden som har skett under 2013 har inte arbetet med 
behovsinhämtning och kravdefinition kunnat inledas. Därför kan det bli aktuellt med juste-
ringar av leveranstidpunkter med ca ett år 2015-2017.  

16.2. Systembeskrivning 

Den nya H/TS-plattformen består av både hård- och mjukvaror som realiserar en klient-, ser-
ver-, kommunikations- och nätverksinfrastruktur. Tillsammans erbjuder dessa infrastrukturer 
flera olika typer av IT-tjänster. Exempel på IT-tjänster som H/TS-plattformen kommer att 
erbjuda är: 

− Gemensamma applikationer såsom kontorsprogram för ordbehandling, kalkylark och 
presentationer samt samverkansfunktioner såsom e-post, snabbmedelanden eller porta-
ler. 

− Gemensamma plattformstjänster såsom autentisering och behörighetskontroll, signal- 
och sessionsskydd, databaser, lagring och back-up, informationspublicering, informat-
ionssökning eller dokumenthantering. 

− Gemensamma nätverkstjänster såsom routing, adressuppslag eller system-till-
systemkommunikation. 

 
Utöver de grundläggande tjänster plattformen kommer att erbjuda finns även verksamhets-
mässiga krav på ökad användbarhet, likväl som lokal och geografisk redundans. 

I Försvarsmaktens hemställan till regeringen (2012-06-25, H/S 23 310: 81467) framgår bl. a: 

− Försvarsmakten hemställer att få påbörja anskaffningen av Informationsinfrastruktur 
HEMLIG/TOP SECRET (H/TS) i perioden 2013-2015 (senare förskjuten till 2014-
2016. 

− Försvarsmakten beskriver i hemställan den totala livscykelkostnaden (LSC) för den 
nya H/TS-plattformen i perioden 2013-2023.  

− Därutöver beskriver Försvarsmakten översiktligt LSC för samtliga tänkta funktionssy-
stem (IS US, osv), vilka avses utnyttja den nya H/TS-plattformen. 
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16.3. Placering i insatsorganisationen 

Informationsinfrastruktur H/TS är avsedd att utgöra plattform för samtliga informationssy-
stem vilka ska kunna hantera information klassad upp till H/TS. Detta innebär att även in-
formationssystem som ska kunna hantera information klassad upp till HEMLIG/SECRET 
(H/S). 

Informationsinfrastrukturen (eller delar därav) kommer således att återfinnas i samtliga krigs-
förband som har behov att hantera dessa informationssäkerhetsklasser. Exempel på krigsför-
band är: Högkvarteret inklusive MUST, Nationell UnderrättelseEnhet (NUE), brigadledning-
ar, StriC, SjöC och manöverbataljoner. 

Informationsinfrastrukturen (eller delar därav) utgör den primära funktionen för Försvarsmak-
tens hantering av information klassad upp till H/TS. Den kan således återfinnas inte bara vid 
insatsförband utan även vid andra myndigheter som Försvarsmakten har behov av att utbyta 
information med.  

16.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Informationsinfrastrukturen för H/TS avses driftsättas i perioden 2015-2017, i takt med att 
befintlig infrastruktur och föråldrad fasas ut och att nya informationssystem för H/S och H/TS 
(t ex. IS US ”ny”) driftsätts. 

Försvarsmakten planerar att informationsinfrastrukturen för H/TS ska vara fullt ut driftsatt 
senast till årsskiftet 2019-2020. Dock är inriktningen att nyttjande system ska kunna påbörja 
drift i infrastrukturen i begränsad omfattning (begränsad till såväl geografiska platser, mäng-
den system, som antalet användare) från slutet av 2015. 

Full operativ nytta av informationsinfrastrukturen för H/TS uppnås vid den tidpunkt då även 
samtliga informationssystem som ska nyttja plattformen är driftsatta i full omfattning, vilket i 
nuvarande planering kommer att ske tidigast från 2019. 

16.5. Ekonomisk redovisning  

Projektet är ännu ej beställt. 

Informationsstruktur 17-19 

Försvarsmakten planerar ej att insända hemställan för projektet. 

16.6. Avvikelser 

Försvarsmakten har valt att först genomföra ytterligare en studie med syftet att väga samman 
kravställningarna inom de olika verksamhetsområden som avser nyttja de kommande syste-
men (Und, Säk, Logistik, personalhantering, osv) för att nå optimal och kostnadseffektiv lös-
ning. Därför har Försvarsmakten inte lagt beställningen till FMV ännu. Försvarsmakten har 
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därutöver organiserat ett programkontor, vilken ska koordinera den samlade bilden avseende 
alla system som ska kunna hantera information klassad som H/TS. 

I de senaste avvägningarna 2013 och 2014 har ekonomi planerats i en omfattning som säker-
ställer initiering och bedöms vara i paritet med behoven 2014-2016. Vissa osäkerheter finns 
eftersom inledande kravdefinition inte ännu är genomförd och eftersom säkerhetslösning för 
befintlig logistikfunktionalitet ännu inte är slutligt definierad. De osäkerheter som finns under 
2014-16 kan endast hanteras genom att behovsinventering, kravarbete och säkerhetsgransk-
ning med designarbete genomförs för befintlig logistikfunktionalitet som Försvarsmakten nu 
genomför. 

16.7. Konsekvensbeskrivning 

Inga fastställda. 

17. Satellitkommunikation 

17.1. Definition av objekt 

Redovisningen omfattar satellitkommunikation enligt regeringsbeslut 2013-02-28 
Fö2011/1868/MFU Bemyndigande att anskaffa transmissionssystem för satellitkommunikat-
ion, samt materieluppdrag med koppling till satellitkommunikation. 

17.2. Systembeskrivning 

Satellitkommunikation är ett system som existerar som basplatta för flera andra system, och 
därmed förmågor. För att leda förband vid insats krävs goda kommunikationer. De system 
Försvarsmakten idag behöver för ledning, är i de flesta fall beroende av hög kapacitet (band-
bredd) och gott sekretesskydd (skydd mot obehörig avlyssning och intrång). Satellitkommu-
nikation löser detta för våra förband, framför allt vid internationella insatser, men även till del 
för nationella insatser. Utan god kommunikation kommer förbanden inte kunna verka på det 
sätt som är tänkt. Med tanke på den låga förbandsnumerären, är de få förband och förbandsde-
lar som är i insats i mycket stort behov av ledning och intern samordning av insatser. Utöver 
detta är kraven på överföring av information för dokumentation och uppföljning ständigt 
ökande på alla nivåer. 

De insats- och verksamhetsledningssystem (SWECCIS, PRIO m fl) som är i behov av den 
förmåga satellitkommunikation ger, hanteras inte i denna beställning. 

FM Satkom är ett system främst för kommunikation med de förband som är stationerade ut-
omlands, vid såväl insatser som övningar. Systemet omfattar: 

− Basstation – den logiska plats i Sverige där satellittrafik terminerar. Fysiskt skall detta 
kunna vara flera platser för att kunna erbjuda hög tillgänglighet och driftsäkerhet. 
Basstationen består i huvudsak av serverplats och antennpark. 
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− Fjärranslutningsenhet – Satellitkommunikationssystem vars stationer är permanent 
monterade i farkoster eller anläggningar. Systemen löser ett stort antal kommunikat-
ionsbehov för alla arenor. Behovet av denna kategori finns i plattformar och anlägg-
ningar där förbättrad kapacitet för stort utbyta av tal och data krävs. 

− Buren eller flexibelt farkostmonterad terminal (MOBSAT) – Satellitkommunikations-
system vars stationer antingen bärs av enskildsoldat eller är monterad i farkoster där 
behov föreligger. Löser kommunikationsbehov mellan större grupper (pluton, kom-
pani etc.). Denna kategori utgörs idag främsta av MOBSAT. 

− Handhållen satkomterminal (civil satellittelefon motsv. B-GAN, Iridium) – Terminal 
som huvudsakligen bärs av enskild soldat, för dennes enskilda behov av kommunikat-
ion inom en grupp eller till överordnad funktion. Utnyttjas ofta som reserv- eller nöd-
samband vid internationella insatser. Dessa terminaler har låg datatakt och höga tele-
avgifter. 

 
Denna anskaffning omfattar: 

− En förbättrad driftsäkerhet och tillgänglighet för det befintliga systemet. Detta uppnås 
genom ökad redundans genom anskaffning av ytterligare en basstation med tillhö-
rande sändarplatser, kraftförsörjning samt flera skilda transmissionsvägar. Detta upp-
nås genom anskaffning av materiel och anläggningar, alternativt genom att upphandla 
tjänst. 

− Fler system (typ II och III) till förbanden inom IO 2014 för att uppfylla krav på ökad 
och interoperabel kommunikationsförmåga. Beroende på ekonomi och kapacitet avser 
upphandlingen fyra Fjärranslutningsenheter och sex MOBSAT. 

 
Omsättningen och förnyelsen av materiel inom ledningsområdet syftar till att stödja uppsät-
tandet av användbara och tillgängliga förband under en period av 15-20 år. 

17.3. Placering i insatsorganisationen 

Basstation hanteras som helhet inom FMTM (FMTIS). Fjärranslutningsenhet och MOBSAT 
grundtilldelas 12. sambandsbataljonen men kommer fördelas ut på de förband som behöver 
utrustningen vid exempelvis internationella insatser. Management av denna utrustning kom-
mer ske från FMTM (FMTIS). Handhållen satkomterminal tilldelas de i insats- och grundor-
ganisationen som har behov av utrustningen. 

17.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Enligt plan är avsikten att utökad funktion av basstation skulle sättas i operativ drift under 
2015-2016. Materielleveranser under 2014-2015, utbildning m.m. av personal under 2015-
2016. Nu bedöms detta kunna ske tidigast 2018-2019 med materielleveranser. 

17.5. Ekonomisk redovisning  

Projektet är förskjutet i tid och är nu planerat att beställas 2016. 
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17.6. Avvikelser 

Jämfört med planerad tidpunkt, kommer driftsättning, enligt nuvarande omplanerad ekonomi, 
att förskjutas med 3-4 år. Det innebär att den tidigare bedömda driftsättningen 2015-2016 
förskjuts till 2019. 

17.7. Konsekvensanalys 

Nya system för ledning kommer inte att kunna införas inom sina tidsramar, p.g.a. bristande 
kommunikationssystem. Förmåga till ledning av förband i insats kommer över tiden att för-
svåras då driftsatta system måste livstidsförlängas. 

18. Uppgradering av stridsbåtar 

18.1. Definition av objekt 

Redovisningen omfattar projektet HTM Stridsbåt 90. Den avgränsas till de båtar som omfattas 
av projektet enligt nedan. Regeringen gav sitt godkännande till projektet 2013-03-14. I av-
vägningen 2013 reducerades ekonomin vilket reducerade antalet båtar som uppgraderas till 
Strb 90 HSM. 

Parallellt med uppgraderingen finns även vissa beroenden till anskaffning vapenstation, an-
skaffning inom ramen för ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) samt livstidsför-
längning ledningssystem amf (LTF Ledsyst amf). Dessa är i varierande grad integrationspro-
dukter i plattformen stridsbåt. Vapenstation och LTF Ledsyst amf omfattas ej av redovisning-
en medan ledningsförmåga mark framgår av annan redovisning. 

18.2. Systembeskrivning  

Vid framtagningen av amfibiebataljonen under 1980-talet identifierades behovet av en 
snabbgående transportbåt som ersättare till 200-båtarna. 1988 fattades beslut om utveckling 
av Stridsbåt 90H. Båten är designad av FMV och designen ägs av svenska staten. 

Stridsbåt 90 anskaffades till amfibiebataljonerna under hela 1990-talet. En kompletteringsan-
skaffning av splitterskyddade båtar anpassade för internationella insatser genomfördes 2001-
2003. 

Stridsbåtsystemet har idag ett gångtidsuttag som överstiger det tänkta för systemet. Det stora 
gångtidsuttaget har sin bakgrund i att båtarnas mångsidighet medfört att de återfinns i fler 
insatsförband än de amfibiebataljoner de ursprungligen anskaffades för.  

18.3. Planeringsinriktning 

Försvarsmakten planerar att genomföra halvtidsmodifiering avdelar av amfibiebataljonens 
stridsbåtsbestånd. Uppgraderade båtar, benämnda Stridsbåt 90 HSM, kommer att levereras till 
Försvarsmakten från 2015 och ha en teknisk livslängd intill 2040. 
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Utöver uppgraderingen byggs ytterligare ett antal funktionsbåtar för framskjutet logistikstöd, 
ambulanser och skyddstjänst i syfte att fylla upp amfibiebataljonen.  

18.4. Genomförd verksamhet 

Under 2010-2013 har en prototyp för modifierad stridsbåt anskaffats och utprovats inom ra-
men för PTK12Amfbåt. Erfarenheterna från prototypen tillsammans med den omfattande drift-
erfarenhet av stridsbåtsystemet generellt som finns inom Försvarsmakten har legat till grund 
för den TTEM13 efter vilken den modifierade båtarna ska byggas.  

18.5. Placering i insatsorganisationen 

Samtliga stridsbåtar är planerade för att ingå i amfibiebataljonen samt bevakningsbåtkompa-
niet. 

18.6. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Leveranser är planerade till år 2018 varför driftsättning sker i samband med leverans. 

18.7. Ekonomisk redovisning 

Projektet är planerat att beställas under 2014. 

18.8. Avvikelser 

I samband med avvägning inför BU 14 reducerades antalet stridsbåtar som skulle genomföra 
uppgraderingen relativt den hemställan Försvarsmakten gjort. 

18.9. Konsekvensanalys 

Kan klarläggas i samband med att ny försvarsmaktsorganisation fastställs. 

19. Uppgradering av stridsvagn 122 

19.1. Definition av objektet 

Renovering av 42 Strv 122A till Strv 122C och renovering av Bgbv 120A till Bgbv 120B. 

− Livstidsförlängande åtgärder   
− Integrering av ledningssystem (SLB) 

 
Modulärt skydd till fordon med internationell beredskap omhändertas i RENO Strv 122 steg 
2, denna hemställan om beställning är ej insänd till regeringen. 

                                                 
12 Provturskommando 
13 Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning 
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Objektet är till del knutet till de regeringsbeslut som rör Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS 
och Komnod), se nedan. 

19.2. Systembeskrivning 

Stridsvagnssystemets betydelse för markstridsfunktionen kan sammanfattas enligt följande: 

− Stridsvagnssystemet är det tydligaste och viktigaste enskilda systemet i markstrids-
krafterna som konstituerar förmågan att slå en kvalificerad motståndare, ta terräng och 
försvara terräng i en hög konfliktsituation. 

− Stridsvagnssystemet med tillfört modulärt skyddskoncept är det bäst skyddade for-
donssystemet i Försvarsmakten. Detta kombinerat med hög rörlighet och högkvalitativ 
eldkraft skapar ett system som täcker alla dimensionerande konfliktnivåer och hotsce-
narier. 

− Stridsvagnen kan med hjälp av sina sensorer upptäcka och identifiera mål på flera 
kilometers avstånd. Detta medger stort val av verkansgrad över hela skalan med sådan 
precision att ofrivillig påverkan på tredje part avsevärt nedgår. Denna kapacitet i kom-
bination med ett ledningssystem typ SLB som ger utökad underrättelse- och lednings-
förmåga minskar även risken avsevärt för vådabekämpning av egna förband. 

− Stridsvagnar ger därmed sammantaget en taktisk men också en politisk handlingsfrihet 
att nyttja svenska förband i alla konfliktnivåer såväl nationellt som internationellt. 

 
19.3. Placering i insatsorganisationen 

RENO Strv 122 steg 1 omfattar 1. till3. stridsvagnskompanierna.  

RENO Strv 122 steg 2 omfattar endast de vagnar som ingår i den internationella beredskapen. 
Sammanlagt 14 st Strv 122B och 2 st Bgbv 120B. 

19.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Driftsättning av renoverade fordon är planerad till perioden 2016-2018. Operativ effekt med 
ett stridsvagnskompani under 2017, samtliga tre stridsvagnskompanier under 2019. 

Ekonomisk redovisning 

Projektet är planerat att beställas 2014. 

19.5. Avvikelser 

Ursprunglig beställningstidpunkt är f.n. framflyttad till hösten 2014. 

FMV har mottagit industrioffert och framfört att priset på offererat åtagande överskrider till-
gängliga medel väsentligt. Diskussioner för identifiering av möjliga handlingsalternativ inom 
ekonomisk ram pågår. 
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19.6. Konsekvensanalys 

Analys pågår, se avvikelser. 

20. Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) 

20.1. Definition av objektet 

Försvarsmakten har av regeringen fått godkännande att anskaffa GTRS 14-1814, SLB etapp 
215 samt Komnod16. Hemställan inlämnades i tre separata delar, men regeringsbeslutet lämna-
des som ”Ledningsförmåga Mark” där de tre hemställan (samt Renovering Strv 122) hantera-
des samlat. I ett senare skede avser Försvarsmakten hemställa om att få anskaffa ”GTRS 19-” 
samt SLB etapp 3. 

20.2. Systembeskrivning 

Merparten av materielen som anskaffas under rubrikerna GTRS, SLB samt Komnod syftar till 
att realisera förmågan BMS (Battle Management System) eller BFT (Blue Force Tracking) i 
markförbandens samt amfibieförbandets fordon/stridsbåtar. 

Målsättningen är att intill ca 2024 anskaffa materiel för att realisera förmåga till BMS (Battle 

Management System – Datastridsledning) samt BFT (Blue Force Tracking – For-
don/Enhetsuppföljning) för markrörliga förband. För att göra detta behöver tre huvudkompo-
nenter anskaffas: 

1. Nytt gemensamt radiosystem (GTRS) för markrörliga förband. Detta innebär att tre 
olika radiotyper anskaffas för att dels byta ut Ra180-systemet, men även ge funktionen 
till BMS samt BFT. 

2. SLB anskaffas vidare. Med SLB menas dels mjukvaran (programmet) SLB, men i 
denna hemställan (SLB etapp 2) innebär det framförallt anskaffning av hårdvara (dato-
rer) för montering i fordon. 

3. Komnod. Komnodens funktion är att fördela inkommande, utgående samt intern 
kommunikation till rätt adressat i fordonen. 

 
GTRS-anskaffningen är dessutom, utöver att vara en komponent i realiseringen av förmåga 
till BMS/BFT, en avgörande funktion för att ersätta Ra180 som huvudsaklig taktisk radio vid 
markförbanden vilken bedöms nå ”End of Life” år 2020. 

20.3. Placering i insatsorganisationen 

Införandet av BMS i insatsorganisationen kommer att ske successivt under planeringspe-
rioden samt initialt taktas med renoveringen av Stridsvagn 122 samt Stridsfordon 90. Införan-

                                                 
14 Fö 2012/514/MFU Bemyndigande att anskaffa kommunikationsutrustning 
15 Fö 2010/1925/MFU Bemyndigande att anskaffa stridsledningssystem 
16 Fö 2012/1272/MFU Bemyndigande att anskaffa kommunikationsnod 
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det avses också anpassas mot anskaffningen av nya rörliga stabsplatser17 i syfte att knyta ihop 
BMS till ett sammanhängande system och högre ledningsnivåer. 

BMS/BFT samt ersättning av Ra180 integreras initialt vid prioriterade markförband motsva-
rande en brigads utformning för att 2023 omfatta ett homogent taktiskt ledningsstödsystem för 
samtliga markförband. 

20.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Komnod steg 2 Ca 800 system är planerade att levereras mellan 2014 och 2016. 

SLB steg 2 Ca 225 system till tunga stridsfordon samt ca 700 enklare installat-
ioner. Leverans 2014-2016. 

GTRS 14-18 Ca 225 system till tunga stridsfordon samt ca 700 enklare installat-
ioner. Leverans mellan 2015-2018. 

Den första komponent som driftsätts är Komnod i funktionen som lokaltelefonisystem i Bv 
410 samt Strv 122. Första fordon med inmonterad Komnod, SLB samt radio bedöms nå sy-
stemeffekt under 2016-2017. 

Delkomponenter levereras även till amfibiebataljonen där första driftsättning av BMS/BFT-
system bedöms ske i Stridsbåt 90 under 2016. 

20.5. Ekonomisk redovisning  

Ansk SLB etapp 2  

Projektet är planerat att beställas under 2014. 

Ansk Komnod steg 2 14-16 

Projektet är planerat att beställas under 2014. 

Ansk GTRS 14-18 

Projektet är planerat att beställas under 2014 

Ansk SLB etapp 3 

Då beslut för ”Ansk SLB etapp 2” försenades har detta projekt flyttats framåt i tiden. För-
svarsmakten planerar för att insända hemställan för projektet under 2015. 

Ansk GTRS 19- 

Försvarsmakten planerar att insända hemställan för projektet under 2018. 

                                                 
17 Inom uppdraget ”Anpassning telekom ledningsplats” 



 Hemställan Underbilaga 1.1 
         Datum Beteckning  

2014-02-28 FM2013-546:9 
         

Sida 33 (40) 
         

 
        

 
          
 
20.6. Avvikelser 

Systemarbete pågår för att ta fram en lösning som vidmakthåller grundläggande ledningsför-
måga. 

20.7. Konsekvensanalys 

Om en systemlösning inte kan realiseras för alla bataljoner inom given ekonomi kommer pla-
nerad RENO för motsvarande mängd fordon inte genomföras. 

21. Stridsledningscentral 

21.1. Definition av objektet 

Redovisningen Stridsledningscentral/-system (C2STRIC/Strics) omfattar vidmakthållande av 
C2STRIC/Strics med ingående komponenter under tidsperioden 2014-2017. Att observera är 
att detta objekt belastar anslaget 1:4 till skillnad från övriga redovisningar. 

21.2. Systembeskrivning  

C2STRIC är Försvarsmaktens system för stridsledning och luftbevakning. Systemen är place-
rade i de fortifikatoriskt skyddade anläggningarna stridsledningscentral Syd och Mitt, samt 
fredsgrupperade på Ledningsenhet Väst och Norr (F7/Såtenäs respektive F21/Luleå). 
C2STRIC nyttjas av stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som ständigt genomför in-
cidentberedskap luft och dagligen stödjer utbildning av stridsflygförband (JAS 39) med strids-
ledning.  

Systemet används även vid genomförande av internationella övningar i Sverige, för stridsled-
ning av Saab, FMV och TU JAS provverksamhet18 samt inom ramen för exportåtaganden. 
Från C2STRIC genomförs även sambandsledning och samordning mellan flyg och luftvärn. 
Efter tillförsel av personal kan även flygvarning, baslarm och flygtrafikledning (i begränsad 
omfattning) genomföras.  

C2STRIC ingår tillsammans med simulatorsystemet Strics även i ledningsträningsanläggning 
Luft (LTA Luft) i Uppsala och används därvid för utbildning och övning av operatörer i Flyg-
vapnets stridsledningscentraler avseende luftbevakning, stridsledning, sambandsledning och 
teknisk driftledning. Operatörerna bemannar ordinarie C2STRIC-system, varvid Strics simu-
lerar omvärlden via tal-, radio- och datakommunikation. Strics används även vid metodut-
veckling och provverksamhet, t.ex. vid utprovning av nya releaser av C2STRIC. Under 2013 
införs funktionalitet för att bl.a. kunna stödja grundutbildning av flygstridsledare och därmed 
möjliggöra avveckling av simulator TAST. 

                                                 
18 För verksamhet som genomförs för FMV räkning erhålls ”full kostnadstäckning” enligt samordningsavtal 
mellan FM och FMV 



 Hemställan Underbilaga 1.1 
         Datum Beteckning  

2014-02-28 FM2013-546:9 
         

Sida 34 (40) 
         

 
        

 
          
 
C2STRIC/Strics används även för utbildning av utländska flygstridsledare, dels inom ramen 
för exportåtagande i samband med försäljning av JAS 39 Gripen, dels inom ramen för Nordic 
DefenceCooperation (NORDEFCO). 

Strics innehåller förutom simuleringsfunktioner av all omgivning till C2STRIC (inklusive 
andra C2STRIC) även spelplanerings- och registreringsfunktioner. Simulatorn hanterar paral-
lellt både fördefinierade scenarier och realtidsstyrning av spelet med hjälp av olika givarroller. 
Systemet ger möjlighet att på ett realistiskt och kostnadseffektivt sätt öva såväl mindre som 
större, komplexa scenarion. Härvid kan sådant som svårligen går att genomföra med verkliga 
flygplan, t.ex. terrorhandlingar och försvar mot angrepp med större förband, övas utan större 
kostnader och utan begränsningar för civil flygtrafik.  

C2STRIC/Strics finns också i en systemmässigt enklare version som inte innehåller sekretess-
belagd information, benämnd DemoC2A, som bl.a. används för att stödja internationella stab-
sövningar (t.ex. VIKING, CJSE) och rekrytering. 

Sammanfattningsvis är C2STRIC centralt för genomförande av nationella insatser (hävdande 
av territoriell integritet genom att upptäcka och avvisa kränkningar, samt försvar mot väpnat 
angrepp), för utbildning av flygförband för nationella och internationella insatser, för genom-
förande av internationella övningar i Sverige, för stöd till samhället, samt för möjligheterna att 
ge och ta emot stöd.  

21.3. Placering i insatsorganisationen 

C2STRIC nyttjas av stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. 

21.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Stridsledningssystemet C2STRIC levererades 1997-1998 och detta ärende hanterar vidmakt-
hållandefasen för systemet varför planerad tidpunkt för driftsättning ej är tillämpbar på detta 
objekt. 

21.5. Ekonomisk redovisning 

Tabellen visar ram för beslut till 2013 års prisnivå angivet i mnkr. 

21.6. Avvikelser  

Inga. 

21.7. Konsekvensanalys 

Inga. 
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22. Materiel till Telekrigsbataljonen 

22.1. Definition av objekt  

Utveckling och anskaffning till telekrigbataljonen 2014-2017 är det uppdrag som ingår i ob-
jektet (Regeringsärendet, investeringsärende 13/14) 

Ett delsystem kommer att överlämnas till Försvarsmakten 2015-2016 för att omsätta äldre 
system. (Regeringsärende 11/12) är en del av förbandet som beställts tidigare. Detta ärende 
redovisas ej vidare i denna redovisning. 

Uppdraget ska samordnas med livstidsförlängning av befintlig materiel (TVA 06) syftande till 
att harmonisera systemen ur tekniskt perspektiv för att förenkla utbildning och underhåll. 
Detta planeras för genomförande 2018-2020 och omfattas ej av denna redovisning. 

22.2. Systembeskrivning  

Televapensystem 06 (TVA 06), som överlämnades till Försvarsmakten 2006, har för närva-
rande erforderliga prestanda för telekrigbataljonens uppgifter vid nationella och internation-
ella insatser, men antalet systemenheter är otillräckligt.  

Investeringsärende 13/14, Utveckling och anskaffning till Telekrigbataljonen 2014-2017 om-
fattar omsättning av delsystem för förbandstypen. Försvarsmakten har hemställt hos regering-
en att få beställa denna utveckling (HKV 2013-03-12, H/S 35 791:80187). Regeringen beslu-
tade i september 2013 att bifalla hemställan. Därefter har ekonomin reducerats i avvägning 
inför BU15. 

De kvalificerade system som avses anskaffas i uppdraget Utveckling Telekrigbataljonen 

2014-2017, kompletterar uppbyggnaden av förbandets materiel. Detta är en förutsättning för 
att bataljonen i högre grad ska kunna lösa de nationella uppgifter som fastställts i förbandets 
målsättning. 

22.3. Placering i insatsorganisationen 

Uppdraget avser utveckling och anskaffning av materiel till telekrigbataljonen.  

22.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Materielen ska kunna överlämnas till Försvarsmakten och driftsättas senast 2017. 

22.5. Ekonomisk redovisning  

Projektet är planerat att beställas under 2014. Ekonomin är reducerad i och med senast ge-
nomförda avvägning. 
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22.6. Avvikelser  

Reducerad ekonomi medför att telekrigbataljonens hela materielbehov inte tillgodoses.  

22.7. Konsekvensanalys  

− Förmågebredden i förbandet bibehålls.  
− De kvalificerade systemen kommer inte fullt ut att uppnå prestandakrav enligt fast-

ställda kravdokument (PTTEM19) som måste revideras. 
 
23. Anskaffning lastbilar 

23.1. Definition av objektet 

Redovisningen omfattar anskaffning av lastbilar enligt regeringsbeslut 2013-10-03 (Fö 
2013/736/MFU). 

Beställningen omfattar min- och splitterskyddade samt oskyddade terränglastbilar inklusive 
klargöringsfordon för flygbaser. Ramavtal är upprättat i ett gemensamt projekt mellan FMV 
(Försvarets materielverk) och Norska FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon). 

23.2. Systembeskrivning 

Lastbilar anskaffas i min- och splitterskyddat och oskyddat utförande. Samtliga bilar ska ha 
allhjulsdrift med 3 eller 4 axlar. Terrängframkomlighetskraven skiftar från skogsbilväg till 
terräng beroende på var i organisationen bilarna ska placeras. 

Ett antal av bilarna levereras med fastflak och övriga med lastväxlingsanordning. Bilarna för-
bereds för sambandsinstallationer. Beväpning utgörs av Ksp 58 monterad i taklucka. 

23.3. Placering i insatsorganisationen 

Lastbilarna kommer att tillföras ett flertal krigsförband. 

23.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Driftsättning av lastbilarna är från 2017 och framåt. 

23.5. Ekonomisk redovisning  

Omfattas av sekretess. 

23.6. Avvikelser 

För närvarande inga. 

                                                 
19 Preliminär taktisk, teknisk ekonomisk målsättning 
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23.7. Konsekvensanalys 

För närvarande inga. 

24. Mörkerstridsutrustning för grupp/pluton 

24.1. Definition av objektet 

Redovisningen omfattar Mörkerstridsutrustning grupp/pluton enligt regeringsbeslut 2013-11-
07 (Fö2013/737/MFU) och materieluppdrag med koppling till mörkerstridsutrustning 
grupp/pluton. Uppdragen finns redovisade i BU14. 

I uppbyggnaden av mörkerstridsförmåga behandlades ett första steg i regeringsbeslut 2010-
10-28 (Fö2010/1693/MFU). Det andra steget – som behandlas i denna redovisning – omfattar 
mörkerstridsutrustning till grupp/pluton. Försvarsmakten har planerat för ett tredje anskaff-
ningssteg med start 2018 och avser att under 2017 lämna in en ny hemställan.  

24.2. Systembeskrivning  

IRV-sikten 

Ett IRV-sikte är ett värmekänsligt instrument som registrerar omgivningens värmestrålning 
(infraröd strålning) och elektroniskt omvandlar det till en bild.  

IRV-observationsutrustning för lång räckvidd 

IRV-observationsutrustning fungerar som IRV-sikten, men även på längre avstånd och består 
av en handhållen IRV-kikare/kamera.  

Laseravståndsinstrument 

Laseravståndsinstrument mäter avståndet med hjälp av laser och har hög noggrannhet. Många 
instrument har bäringsgivare och vissa har inbyggd GPS. 

24.3. Placering i insatsorganisationen 

Utrustning fördelas i första hand till grupper och plutoner med strid och underrättelseinhämt-
ning som huvuduppgifter, på bredden i insatsorganisationen. 

24.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Utrustningen som anskaffas i Mörkerstridsförmåga grupp/pluton driftsätts efterhand som till-
förd utrustning levereras. Införandeutbildning ska genomföras på anskaffade nya utrustningar 
i syfte att bygga upp en reell kompetens på alla nivåer, d v s från enskild soldat till samövade 
förbandsenheter från grupp till bataljon.  
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Mörkerstridsutrustning Planerad driftsättning 
Lätt IRV-sikte 2016-2018 
Medeltungt IRV-sikte 2016-2018 
Tungt IRV-sikte 2016-2018 
Laseravståndsinstrument 2017-2018 
IRV-kikare/kamera för observation på långa avstånd 2015-2017 

 
24.5. Ekonomisk redovisning  

Projektet är förskjutet i tid efter 2013 års avvägning och är planerat att beställas under 2017. 
Ekonomin är reducerad i balansering inför senast genomförda avvägning. 

24.6. Avvikelser  

I Försvarsmaktens arbete inför BU 15 har beslut fattats om att flytta fram det icke beställda 
uppdraget för mörkerstridsutrustning grupp/pluton med ett planerat utfall från 2015-2018 till 
2018-2021. 

24.7. Konsekvensanalys 

Försvarsmaktens uppbyggnad av mörkerstridsförmåga på grupp- och plutonsnivå förskjuts 
framåt tre år. 

Mörkerstridsutrustning Ny preliminär planerad driftsättning 
Lätt IRV-sikte 2019-2021 
Medeltungt IRV-sikte 2019-2021 
Tungt IRV-sikte 2019-2021 
Laseravståndsinstrument 2018-2019 
IRV-kikare/kamera för observation på långa avstånd 2019-2020 

 
Fram till 2021 kommer grupper och plutoner att använda befintlig mörkerstridsutrustning med 
befintliga aktiva metoder för att belysa stridsfältet.  

Försvarsmakten har i tidigare steg gjort en liten initial anskaffning av motsvarande system av 
mörkerstridsutrustning till grupp/pluton. Den initialanskaffningen omfattar idag utrustning för 
cirka ett kompani och används av det svenska truppbidraget i Afghanistan. 

25. Anpassning telekom ledningsplats 

25.1. Definition av objektet  

Redovisningen omfattar HKV 2012-06-20 H/R23 310:81380 Hemställan om beslut avseende 
investeringsärende Anpassning telekom ledningsplatser (RÄ 12/12) med regeringsbeslut 
2013-11-07 samt andra ärenden med koppling till området. 
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25.2. Systembeskrivning 

Det sammantagna målet med ärendet är att anskaffa utrustning till ett antal stabsplatser till 
brigadstaber/ROL, bataljonsstaber, kompanistaber samt staber till HV/NS. Typisk materiel är 
servrar, datorer, routrar, switchar. Syftet med uppdraget är att bygga så kompletta stabsplatser 
som möjligt där bl.a. kärnnoder med tillhörande spridningsnät för telefoni och data på led-
ningsplatserna ingår. Inom andra uppdrag anskaffas containrar, tält, sambandsmateriel, kryp-
ton samt viss datormateriel och mjukvara för att tillsammans med denna investering skapa en 
helhetslösning för stabsplatser. 

Sedan TS9000 levererades 1998 har ingen breddanskaffning av ledningsmateriel till markför-
banden genomförts. När det gäller stabsutrustning (tält, containrar, IT-system, intern kommu-
nikation) har viss materiel anskaffats i små volymer för försök. Detta innebär att behovet av 
tillförsel av ny materiel till staberna är mycket stort. 

Genom anskaffningen bedöms staberna få tillgång till modernare stabsutrymmen samt  in-
formationssystem och därmed lägga grunden till en modern brigadledningsförmåga. 

25.3. Ekonomisk redovisning  

Projektet är planerat att beställas under 2014. 

25.4. Avvikelser 

Under avvägningen mot BU 15 har förskjutningar gjorts i ekonomin inom ärendet vilket inne-
bär att tidsplanen förlängts från 3 år till 6 år. 

25.5. Konsekvensanalys 

Tillförsel av nya stabsplatser kommer att senareläggas då tidsplanen förlängts.  

26. Spaningsfartyg 

26.1. Definition av objektet 

Spaningsfartyg omfattar anskaffning av ersättare för spaningsfartyget HMS Orion som ej 
medgavs livstidsförlängning i enlighet med  regeringsbeslut 12 2008-12-18 (Regleringsbrev 
för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten). 

Redovisningen omfattar projekt anskaffning av nytt signalspaningsfartyg samt den hemställan 
om utökad ekonomisk ram för projektet som insändes 2013. Redovisningen omfattar inte an-
skaffning av ledningssystem för spaningsfartyget som Försvarsmakten anskaffar inom annat 
uppdrag till FMV. 
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26.2. Systembeskrivning  

Försvarsmakten hemställde 2009-12-18 om att få beställa ett nytt signalspaningsfartyg som 
ersättare till nuvarande signalspaningsfartyget HMS Orion.  

Regeringen beslutade 2010-04-22 att Försvarsmakten får anskaffa ett nytt signalspaningsfar-
tyg som ersättare för nuvarande signalspaningsfartyget HMS Orion.  

Försvarets Materielverk (FMV) har genomfört en Request for information (RFI) vid ett antal 
varv. Under november 2010 erhöll FMV svar från varven. Svaren påvisar en högre kostnads-
bild än den bedömning som låg till grund för den ekonomiska ramen i regeringshemställan år 
2009. 

26.3. Placering i insatsorganisationen 

Spaningsfartyget är placerat inom krigsförbandet signalspaningsfartyg. 

26.4. Planerad tidpunkt för driftsättning 

Planeringen bygger på att fartyget kan tas i drift under andra kvartalet 2017. 

26.5. Ekonomisk redovisning 

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2013 och framåt i G 13. 

År Anslag 1.3 (kkr) 
Utfall före 2013* 28 078 

2013 2 004 

 
Projektet är under beredning för att omförhandla in den beslutade utökade ekonomin.  

26.6. Avvikelser 

Beställning har ej lagts till FMV. Detta avviker ej från redovisad tidsplan i kompletterade 
hemställan. 

26.7. Konsekvensanalys 

Inget. 

 


