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0.1 Allmänt
COM (Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvars-
maktens militära luftfartsverksamhet), gäller som Flygvapnets centrala SIS-
chefs (OC SIS) styrdokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartsystemet.

Denna del, COM Bas (flygbassystem), innehåller bestämmelser för SIS-
tjänst för genomförande av flygbasverksamhet i det militära luftfartssyste-
met.

Läsanvisning enligt 0.5 Läsanvisning (sida 10) ska studeras före användning
av COM Bas.

0.2 Syfte och omfattning
Syftet med COM Bas är att vara ett gemensamt styrdokument avseende
SIS-tjänsten vid flygbas/-plats, för en enhetlig ledning, genomförande och
utbildning av den personal som ska inneha beskrivna befattningar och
roller.

Bestämmelserna gäller, vad avser beskrivna delar för SIS-tjänst, såväl vid
flottiljernas och förbandens linjeorganisation (funktionsledning) som flygo-
peratörens organisation (kvalitetsledning).

COM ska utgöra ett kvalitetsledningssystem för SIS-tjänsten enligt COM
Gem – 3 Kvalitetssystemet.

COM omhändertar även de krav som Transportstyrelsen (TS) ställer på
funktionen som CN-leverantör1 till den civila luftfarten.

1. Communication and Network (kommunikations- och nätverks-tjänster)
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0.3 Målgrupp
COM Bas riktar sig i huvudsak till:

• L CSIS
• TA Ledsyst
• C sbto (motsv)
• FA SIS
• driftledare
• systemtekniker (SYTE)
• komass (motsv. befattning för GSS)

I övrigt berör COM Bas operatörer vilka betjänas av KOMNÄT samt den
personal som innehar befattningar i FV linjeorganisation och/eller roller
inom de militära- respektive civila luftfartssystemen. COM riktar sig även
till personal som påverkar eller påverkas av SIS-tjänst.

0.4 Giltighet
COM är giltig för freds-, övnings- och insatsverksamhet.

Vid insatser och större övningar kan organisations- och ledningsstrukturen
enligt COM Gem – 1 Organisation förändras efter beslut av OC SIS. Orga-
nisations- och ledningsstruktur för insatser redovisas i förändrat verksam-
hetstillstånd, som annex till R LML och för övning i övningsorder.

0.5 Läsanvisning
Avsikten är att COM efter genomförd utbildning ska kunna användas som
uppslagsverk. För att skapa en allmän uppfattning om vad COM reglerar
bör COM Gem studeras först.

Vid instudering av COM ur ett bas perspektiv bör läsordningen 0.5.1 Instu-
dering av COM ur ett bas perspektiv (sida 10) tillämpas.

I de fall syftet är att skapa en uppfattning om innehåll och omfattning, läses
COM Bas 0 Grunder (sida 9) och 1 Riktlinjer för drift av KOMNÄT (sida 13).

0.5.1 Instudering av COM ur ett bas perspektiv
• COM Gem:

○ COM Gem – 0 Inledning: omfattning, giltighet, dokumentavgränsning-
ar, rättningstjänst, m m

○ COM Gem – 3 Kvalitetssystemet: beskriver dess komponenter t.ex. avvi-
kelsesystemet, flygsäkerhetsplan, möten

0  Grunder
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○ COM Gem – 1 Organisation 1.1-2 Organisationsstruktur, ansvarshavare
verksamhetspåverkare och 1.3 eget verksamhetsställe

○ COM Gem – 2 Ansvar: för befattningar och roller 2.3.x C A6, 2.3.x TA
Ledsyst, 2.3.x L CSIS, 2.3.x C SIS-tropp, 2.3.x FA SIS och 2.3.x FSO SIS

• COM Bas:

○ 0 Grunder (sida 9):
○ 1 Riktlinjer för drift av KOMNÄT (sida 13): beskrivning av TDB, t.ex.

utformning, ledning, bemanning, uppgifter, felanmälan
○ 2 Roller (sida 23): ansvar, befogenheter, uppgifter, samverkan mm
○ 3 Behörighet (sida 31): uppföljning, dagligt krav, förkunskapskrav, ut-

bildning, utcheckning, vidmakthållande m m
○ 4 Genomförande (sida 59): används i KOMNÄT vid större övningar och

större insatser,
○ 5 Sbresurser, nyttjande (sida 69): utarbetas e.s.o

• COM Gem forts:

○ COM Gem – 2 Ansvar: kvarvarande delar av intresse
○ COM Gem – 4 Avbrottshantering: hantering av avbrott begärda av

FMTIS och FORTV
○ COM Gem – 5 Rapportering: rapportering, rapporttyper, utredning och

åtgärder efter olika typer av händelser
○ COM Gem – 7 Övrigt: åtgärder vid dokumentändringar, regler kring

signalskydd och skydd av teknisk utrustning

0  Grunder
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1.1 Allmänt
Detta kapitel är avsett för att beskriva SIS-tjänsten ur ett TDB-perspektiv
med hänvisningar och utdrag ur COM kapitel.

Kapitlet reglerar även omfattningen av styrning från COM vad avser verk-
samheten i TDB för KOMNÄT i olika betjäningsuppgifter.

1.2 Teknisk Driftcentral Bas (TDB)
KOMNÄT Fast och Mobilt är tekniska system vars huvuduppgift är att
leverera SIS-tjänster för att kunna upprätta och drifthålla flygbaser/-platser
samt betjäna flygförband.

TDB är en del i KOMNÄT där den tekniska tjänsten leds. Syftet med TDB
är att erhålla en effektiv drift- och underhållsresurs genom att samla led-
ning, personal och teknisk övervakning till en plats.

TDB kan skilja sig mellan KOMNÄT Fast och Mobilt likväl som mellan
olika platser utifrån tillgängliga resurser och driftens behov, dock ska alltid
TDB-funktionen finnas upprättad och bemannad då KOMNÄT.et är i drift.
TDB i fullt utbyggt mobilt system inryms normalt i en stabscontainer och
personalen (i huvudsak) är samgrupperade i ett utrymme med bemanning
upp till H24 och upp till tre skift. I KOMNÄT Fast eller ett reducerat mobilt
system är TDB ett samlingsbegrepp för det utrymme där driftledare verkar.
Varifrån underhållsresurserna samordnas, prioriteras och leds.

1.1 – 1.2 COM Bas (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
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När materielomsättning av KOMNÄT Fast genomförts kommer TDB att
förändras och bli mer likt Mobil i sin uppbyggnad och bemanning. Beroen-
de på omfattningen av KOMNÄT FAST (Ny) kan även annan verksamhet
än dagens komma att integreras i TDB.

TDB upprättas i sbto (eller motsv organisatiorisk enhet).

1.3 Ledning och organisation
C sbto (motsv) lyder under C A6 enligt COM Gem - 2.3.2.1 Allmänt vad
avser funktionsledning av SIS-tjänst. Sbto (motsv) återfinns organisatoriskt
i flygbaskompainerna vid flottiljens basenheten, skvadronsledningarna och
FMTIS, som utför linjeledningen. Vid all drift av KOMNÄT (motsv) ska det
finnas ett upprättat TDB.

C A6 innehar ett Driftansvar (DA) under Driftägaren (DÄ) TVK Ledsyst
Luftsystem.

TA Ledsyst enligt COM Gem - 2.3.9.1.1 Allmänt utgör C A6 stöd för styr-
ning av drift- och underhåll d.v.s. utövandet av Driftansvaret mot C sbto
(motsv)

C sbto (motsv) är ansvarig för TDB och att verksamheten leds av tjänstgö-
rande driftledare. Driftledarrollen ska upprätthållas av utcheckad driftleda-
re enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och utcheckning i särskilda fall.

1.4 Flygplatsdrift
C A6 är leverantör av SIS-tjänster till flygplatschefen. C A6 ansvarar för
lokal anpassning av kapitlet Teknisk tjänst i Drifthandböcker (DHB) vid
flygplats. CA6 ledning av teknik tjänst för flygplatsdriften utövas genom
TA Ledsyst, denne ingår i flygplatschefens ledningsgrupp.

1.5 Uppgifter
TDB huvudsakliga uppgifter:

• uppföljning avseende:

○ teknisk status på KOMNÄT och övriga tekniska system
○ genomfört och planerat underhåll
○ tillgång och status på UE/RD
○ personalläget vad avser tillgängliga kompetenser

• konfigurering och leverans av SIS-tjänster:

○ kopplingar i kabelnät
○ konfigurering av tekniska system

1  Riktlinjer för drift av KOMNÄT
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○ dokumentation av utförda åtgärder
• hantering av felanmälan:

○ ta emot och dokumentera
○ analysera och prioritera
○ beslut om åtgärd
○ uppföljning och rapportering

• initiering av felavhjälpande åtgärder:

○ med egna, främre, resurser
○ vid behov beställa från bakre resurser (begäran om tekniskt stöd eller

felanmälan):

■ TVK Ledsyst (Tekniskt stöd)
■ FMTIS/TDC
■ FORTV
■ FMTIS/GA, servicedesk, teletjänstenheten
■ m.fl.

• mottagning och hantering av avbrottsbegäran enligt COM Gem – 4 Av-
brottshantering från:

○ FMTIS/TDC, DriftE eller GA
○ FORTV
○ m.fl.

• förvaring, hantering och rättning av dokument:

○ delgivningsliggare enligt 1.12 Delgivningsliggare (sida 22),
○ ärendehantering enligt 1.10 Ärendehantering (sida 20),
○ teknisk dokumentation
○ ordrar och orienteringar
○ övrig dokumentation

• rapportering och orientering:

○ o driftstörningar och avvikelser enligt COM Gem – 5 Rapportering,
○ till berörd chef (C A6) avseende begränsningar och begäran om priori-

tering
○ till operativ chef (kund) avseende begränsningar och eventuell begä-

ran om prioritering

1.6 Bemanning och öppethållning
TDB ska vara bemannad med behörig personal vilka är (utcheckade i rol-
lerna driftledare),. I passlaget ska alla kompetenser som behövs för driften
finnas tillgängliga (Syte M/I/S/K och Kommass utcheckade på aktuella
system). I passlaget kan även tekniker under utbildning (OJT) ingå, dessa
ska då handledas av behörig handledare.

Kravställningar för behörighet är en långsiktig plan och en målbild. För
att kunna lösa uppgifter med tillgänglig personal vid drift av KOMNÄT

1  Riktlinjer för drift av KOMNÄT
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(motsv), kan utcheckning med begränsad behörighet, d.v.s. behörighet att
arbeta med de ”delsystem” där utbildning eller erfarenhet kan styrkas,
förekomma.

Det är arbetslagets gemensamma behörighet i förhållande till ställd
uppgift som är avgörande vid C sbto (motsv) planering av bemanning
och driftledare beslut om drift.

Bemanning i TDB och av passlag anpassas till verksamhetens behov, vilket
innebär att antalet tjänstgörande kan variera i antal, tider och tjänstgörings-
former. När bemanningen planeras av C sbto (motsv) ska hänsyn vara
tagen till verksamhetens krav, personaltillgång och omfattningen av tillde-
lade roller, vilka personalen upprätthåller enligt 2 Roller (sida 23). Detta för
kunna lösa ställda uppgifter med en rimlig arbetsbelastning.

Om inte C A6 beslutar annat, ska TDB-funktionen alltid säkerställas då
KOMNÄT (motsv) är i drift, primärt för att kunna ta emot och hantera
uppkomna fel.

1.7 Genomförande av verksamhet

1.7.1 Beslut om verksamhetens omfattning
I 4 Genomförande (sida 59), finns den rörliga sbto (motsv) verksamhet be-
skriven ur ett insatsperspektiv i faser från anmodan till avveckling. Driftf-
asen är den del vilken fasta sbto (motsv) i huvudsak är berörd av. I detta
avsnitt beskrivs en förenklad variant av driftfasen, benämnd normaldrift,
vilken kan tillämpas efter beslut av C A6.

1.7.2 Förberedelser och genomförande av drift

1.7.2.1 Pågenomgång

1.7.2.1.1 C sbto (motsv)

Genomför pågenomgång (efter behov) och ska därvid säkerställa att perso-
nal i TDB och passlag:

• upprätthåller av C A6 beordrad drift och beredskap
• i antal upprätthåller tillräcklig bemanning för verksamhetens krav
• tillsammans är utcheckade för att bedriva tjänsten enligt 3 Behörighet (sida

31)

1  Riktlinjer för drift av KOMNÄT
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C sbto (motsv) eller driftledare orienterar personalen om:

• verksamhet vid flybasen med fokus på det som kräver särskild upp-
märksamhet

• egen verksamhet t ex tillsyner, modifieringar och planerade avbrott
• annan personal, t ex bakre underhållsresurs som genomför arbeten i det

tekniska systemet
• förändringar i delgivningsliggaren enligt COM Gem bil 3 och tillser att

personalen bereds möjlighet att efter behov tillgodogöra sig samt bestyr-
ka dessa

• övrigt

Driftledare orienterar personalen om:

• teknisk status och kvarvarande fel enligt ärendehanteringssystemet

Efter genomgång ska beslut om drift av KOMNÄT tas av driftledare i
samråd med Syte. Kan driftledare ej ta ansvar för och därmed ej besluta
om, drift av KOMNÄT överlämnas beslutet till C sbto (motsv) eller om
denne ej är tillgänglig till C A6.

Vid C sbto (motsv) frånvaro alternativt där befattningen inte är tillämplig
leder driftledare pågenomgång.

1.7.2.2 Förberedelser inför drift

1.7.2.2.1 Driftledare

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontrollera och signera delgivningsliggare
• deltagande i C sbto (motsv) pågenomgång
• kontroll av felanmälanstelefon, e-post och ev. egna direktförbindelser
• kontroll av status i teknisk övervakning
• beslut om drift

1.7.2.2.2 Syte

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall,

• deltagande i C sbto (motsv) pågenomgång
• kontrollera och signera delgivningsliggare
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1.7.2.3 Genomförande av drift

1.7.2.3.1 Driftledare

Driftledare leder driften av KOMNÄT genom att:

• arbetsleda aktuellt passlag
• säkerställa tillgång till aktuella TO och andra publikationer/dokument

som reglerar upprättande, modifieringar samt förebyggande- och avhjäl-
pande underhåll

• fortlöpande och proaktivt övervaka egna systems tekniska status
• tillse att felanmälan hanteras och dokumenteras 1.10 Ärendehantering

(sida 20)

• säkerställa att informationen i ärendehanteringssystemet är uppdaterad
• ”översätta” tekniska begränsningar till taktiska konsekvenser, samt ori-

entera berörda funktioner om begränsningar och förutsättningar för att
genomföra verksamhet

• planera för och tillse att KOMNÄT konfigureras till verksamhetens be-
hov (enligt direktiv från C A6)

• ge godkänt att påbörja arbeten i de tekniska systemen
• begära utökad reparationsberedskap med egen eller bakre underhållsre-

surs genom C sbto (motsv)
• ta emot och hantera avbrottsbegäran enligt COM Gem – 4 Avbrottshanter-

ing

• rapportera driftstörningar och andra avvikelser enligt COM Gem – 5 Rap-
portering

• när drift av KOMNÄT ej längre kan säkerställas, rapportera till C sbto
(motsv)

• rapportera begränsningar i driften till taktisk chef (t ex vakthavande FL)
• föra delgivningsliggare

1.7.2.3.2 Syte

Syte genomför driften av KOMNÄT genom att:

• utföra drift och underhåll enligt direktiv från driftledare
• utföra enligt vad som anges i aktuella TO och andra publikationer/do-

kument som reglerar upprättande, modifieringar samt förebyggande-
och avhjälpande underhåll

• rapportera till driftledare om systemstatus och systemförändringar som
påverkar ledningsförmågan

• rapportera driftstörningar och andra avvikelser enligt COM Gem – 5 Rap-
portering
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1.7.3 Avveckling av bemannad drift och
överlämning

Vid avveckling av bemannad drift vid TDB ska tjänstgörande driftledare
säkerställa att det administrativa läget är sådant att nästa dags skift har ett
tillräckligt bra utgångsläge för att kunna ta ett beslut om drift.

1.8 Samverkan mellan driftcentraler
Driftansvaret för FTN upprätthålls av Driftägaren FMTIS och genomförs
från central driftcentral (TDC). Driftstörningar i FTN får ofta stora konse-
kvenser och kräver en hög nivå av samverkan mellan driftcentraler.

Driftansvaret för verksamhetsledningssystem upprätthålls i huvudsak av
Driftägaren FMTIS och hanteras ofta i centrala driftcentraler med mindre
utflyttade lokala delar (FMTIS GA) på större verksamhetsställen. Verksam-
hetsledningssystem närmar sig insatsledningssystem i betydelse och drifts-
törningar får ofta märkbara konsekvenser och kräver en hög nivå av sam-
verkan mellan driftcentraler.

Driftansvaret för strömförsörjning av A-kraft (i vissa fall även B- och C-
kraft) upprätthålls av Driftägaren FORTV och hanteras i lokala driftcentra-
ler på större verksamhetsställen. Driftstörningar i strömförsörjningen får
ofta stora konsekvenser och kräver en hög nivå av samverkan mellan drift-
centraler.

C A6 ska ha dokumenterade rutiner för samverkan med FMTIS och
FORTV. COM Gem – 4 Avbrottshantering, ska ligga som grund för lokala
rutiner. Rutinerna ska omfatta såväl planerade- som oplanerade avbrott.

1.9 Felanmälan vid flottiljdrift, övning
och insats

1.9.1 Allmänt
Felanmälan är komplex bla. beroende på centraliserad drift, vilket gör att
nedanstående beskrivningar kan skilja sig åt mellan verksamhetsställen.
Avsteg beslutas av C A6.

1.9.2 Felanmälan vid flottiljdrift
Vid flottiljdrift görs felanmälan av SIS-tjänster till driftledare enligt Bilaga
4A Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i KOMNÄT i flot-
tiljdrift (sida 74), detta gäller dock ej fel i FMTIS nät och materiel, signal-
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skyddsmateriel och elförsörjning (A-kraft) 1.9.4 Undantag för centraliserad
drift (sida 20).

Felanmälansprocessen vid flottiljdrift används även vid övningar vilka
nyttjar flottiljdriftens infrastruktur.

1.9.3 Felanmälan vid insats och övning
Vid insatser och övningar, vilka ej bedrivs i flottiljdrift enligt 1.9 Felanmälan
vid flottiljdrift, övning och insats (sida 19), sker all felanmälan av SIS-tjänster
till TDB enligt Bilaga 4B Process för felanmälan och reparation av Tekniska
system i KOMNÄT under övning (sida 75). Detta gäller även för sådant som
normalt felanmäls till annan driftcentral enligt 1.9.4 Undantag för centralise-
rad drift (sida 20).

1.9.4 Undantag för centraliserad drift
Den centraliserade driften av bl.a. teletjänster, verksamhetsledningssystem
och strömförsörjning har medfört att användare normalt själva gör felan-
mälan av dessa till andra felavhjälpande instanser än TDB enligt nedan:

• materiel och tjänster där FMTIS är DÄ (garnisons-/mobiltelefonin, nät-
verk, FM AP, skrivare, m m) felanmäls till Central Servisedesk (40600),

• signalskyddsmateriel felanmäls till förbandets signalskyddschef,
• strömförsörjningsproblem i A-kraft felanmäls till FORTV.

1.9.5 Felanmälan eller begäran om stöd från
övriga driftcentraler

Vid felanmälan eller begäran om stöd till övriga driftcentraler eller andra
kontaktytor ska ärendenummer noteras i TDB ärendehanteringssystem och
i övriga rapporter där detta är relevant.

1.10 Ärendehantering
Ett ärendehanteringssystem ska användas för uppföljning av felanmälan.
Intill dess att ett system integrerat i KOMNÄT är beslutat och driftsatt
ska ett lokalt framtaget system användas. Oberoende av system ska minst
nedanstående beskrivna information dokumenteras:
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1.10.1 Ärendemottagning
• datum och klockslag när ärendet togs emot
• ärendenummer
• kunduppgifter
• ärendebeskrivning
• ev. krav på klartidpunkt
• mottaget av

1.10.2 Beredning
• prioritering enligt 1.11 Prioritering av uppgift (sida 21)

• fördelning av arbetsorder

1.10.3 Åtgärdshantering
• uppföljning av ärende
• DIDAS-ärendenummer
• TDC och/eller övriga driftcentralers ärendenummer
• rapportering, (t ex statusrapportering till flygledare, flygplatschef, A3,

A6)
• åtgärder
• klartidpunkt
• ärendeavslut
• klarrapporteringstidpunkt

Processens alla steg ska förutom att de dokumenteras i ärendehanterings-
systemet kunna redovisas på begäran från t ex FSO, SHK, FLYGI, FM
Flygoperatör.

1.11 Prioritering av uppgift
Prioritering av SIS-funktionens uppgifter är situationsberoende. En all-
mängiltig prioritering mellan system och uppgifter går inte att göra. Att
drifthålla KOMNÄT och leverera tjänster för flygplatsdrift ska normalt ges
högsta prioritet.

Det är viktigare att orientera berörda om begränsningar efter att fel identi-
fieras än att detta åtgärdas. För TDB innebär detta att arbetsordningen i
utgångsläget är:

1. konsekvensanalys – avseende vad och vilka viktiga funktioner som
påverkas

2. orientering till berörda användare
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3. återställa funktion genom att utnyttja redundans/reservsystem
4. rapportering till chef/stab vid behov
5. felsökning
6. felavhjälpning
7. övrigt

1.12 Delgivningsliggare
Uppföljning av förändringar avseende materiel, system, föreskrifter, in-
struktioner och rutiner samt delgivning av dessa till i SIS-funktionen verk-
sam personal (driftledare, Syte, m fl) ska ske lokalt och förtecknas i delgiv-
ningsliggare enligt COM Gem bilaga 3.

Delgivningen ska kvitteras av den enskilde i syfte att kunna verifiera att
personalen tagit del av förändrade påverkansfaktorer.

För vidmakthållande och uppföljning av delgivningsliggare inom egen
sbto (motsv) ansvarar To-chef (motsv), delegeras normalt till driftledaren.
Denna delegation ska finnas dokumenterad i egen verksamhetsmanual
(motsv).

Delgivningsliggaren kan användas gemensamt inom flera funktionsansva-
rsområden tex. inom en strilcentral.

Vid användning av egenutformad delgivningsliggare ska denna innehålla
information minst enligt nedan:

• datum då förändringen fördes in i liggaren
• förändringen (oftast hänvisning)
• datum när förändringen gäller från
• delgiven personals kvittens

Enskild befattningshavare ansvarar för:

• att inför varje arbetspass eller med det intervall som bestäms lokalt, ta
del av delgivningsliggare

• att i delgivningsliggare signera de förändringar man tagit del av
• att alltid säkerställa att arbeten utförs enligt aktuell TO (motsv)
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2.1 Generella bestämmelser

2.1.1 Allmänt
Vid genomförande av verksamhet inom flygbassystem ska personal som
uppbär roller enligt 2 Roller (sida 23) vara behöriga enligt 3 Behörighet (sida
31), utsedda och dokumenterade.

Efter beslut av C A6/L CSIS kan vid behov en individ tjänstgöra i mer
än en roll samtidigt. Förutsättningen för detta är att verksamheten kan
bedrivas enligt gällande bestämmelser, med kraven på flygsäkerhet tillgo-
dosedda, samt att det är lämpligt m h t förbandets uppgifter.

2.2 Chef A6 (C A6)
C A6 ska normalt tillika vara L CSIS enligt COM Gem - 2.3.4.1 Allmänt.

C A6 bör vara väl förtrogen med aktuellt komnät och ska ta del av status
och restriktioner.

C A6 huvuduppgift är att biträda förbandschef/stabschef vid:

• analys av högre chefs order
• utarbetande och delgivning av flottilj-(motsv) och funktionsordrar
• övergripande ledning av pågående verksamhet
• övrig beredning av ärenden

C A6 verkar dels genom att utarbeta beslutsunderlag, dels genom att med-
verka i beslutsprocessen, i genomförandet samt uppföljningen av verksam-
het och fattade beslut.
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Uppgiften innebär bl a att skapa förutsättningar för sbto (motsv) att genom-
föra verksamhet enligt 4 Genomförande (sida 59) genom att:

• ge övergripande och långsiktig inriktning
• säkerställa att SIS-funktionens krav beaktas vid förbandsstabens planer-

ing av verksamhet
• säkerställa att rutiner för COM Gem – 5 Rapportering är implementerade

2.2.1 C A6 ansvar och befogenheter
C A6 ansvarar för att:

• taktisk chef delges förutsättningar att genomföra verksamhet
• delge TDB planerad verksamhet
• utföra frekvensplanering, telekonfliktsanalys och frekvensanmälan
• genomföra sambandsberedning
• genomföra samordning och samverkan med SIS-företrädare i närområ-

det.
• i de fall driftledare ej kan besluta om drift av komnät, fatta beslut om

drift efter samråd med taktisk chef. Beslut ska dokumenteras.

C A6 har befogenhet att:

• funktionsleda inom eget ansvarsområde
• vara sakansvarig SIS vid tecknande av avtal

2.3 Driftledare Bas
Driftledare är en taktisk roll som förutsätter fördjupad teknisk och taktisk
förståelse.

Syte (lägst B1) utbildas och checkas ut i rollen driftledare utifrån aktuellt
system:

• Driftledare, KOMNÄT Hkp I
• Driftledare, KOMNÄT C-130
• Driftledare, KOMNÄT Flygbas
• Driftledare, KOMNÄT Fast

Driftledarens huvuduppgift är att upprätthålla beordrad tillgänglighet på
SIS-funktionen. Driftledare ska vara väl förtrogen med eget förbands verk-
samheter och orderläge.

Driftledare ska vara väl förtrogen med aktuellt KOMNÄT och ska ta del av
status och restriktioner enligt 4.4.1 Förberedelser inför drift (sida 62).

Detta innebär huvudsakligen:

• planering, prioritering och fördelning av SIS-resurser
• uppföljning och övervakning
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• ledning av TDB-funktionen
• orientering och rapportering
• konfigurering och uppkoppling av SIS-funktioner
• ledning av etablering av strömförsörjning
• dokumentation och rapportering av avvikelser och driftstörningar

2.3.1 Driftledare ansvar och befogenheter
Driftledare är ”chef i skiftet” och fördelar uppgifter till i skiftet tjänstgöran-
de personal.

Driftledare ansvarar för att:

• planera, verkställa och löpande anpassa SIS- och strömförsörjningsfunk-
tionen för eget förbands verksamhet i samverkan med berörda Syte

• planera för och beordra reparationsberedskap med hänsyn till flygbasens
aktuella verksamhet

• till C A6 rapportera aktuellt SIS- och strömförsörjningsläge
• till taktisk chef och C A6 rapportera uppkomna begränsningar i förban-

dets ledningsförmåga
• samordna och vidta åtgärder vid avbrott som kan ha påverkan på led-

ningsförmågan
• snarast orientera ATS-funktion och andra berörda om driftstörning som

kan påverka flygsäkerheten
• kontrollera att tillträdesskydd och säkerhetsskyddstjänst inom SIS-funk-

tionen efterföljs i enlighet med tillämpliga krav utifrån förbandets säker-
hets- och signalskyddsinstruktion

Driftledare har befogenhet att:

• prioritera felavhjälpande åtgärder
• reglera bemanning och beredskap för personal i skiftet
• senarelägga eller avbryta pågående arbeten, i de fall där flygbasverksam-

heten påverkas negativt ska detta ske i samråd med taktisk chef (ex C
A3)

• i samråd med berörd Syte utfärda tillfälliga restriktioner för system,
funktioner eller användare

• i samråd med Syte och eldriftsansvarig utfärda lokala bestämmelser eller
restriktioner avseende elsäkerhet, strömförsörjning och klimatförsörjning

Driftledare ska i övrigt:

• biträda berörd funktion avseende frekvensplanering, telekonfliktsanalys
och frekvensanmälan

• vara förbandets eldriftansvarige, vid behov kan delar av uppgiften dele-
geras
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2.4 Sbtekniker Marktele (Syte M)
Syte M funktionsleds av driftledare.

Rollen Syte M är uppdelad i olika kompetenser mht. till delsystem i flyg-
bassystemet:

• Syte M, KOMNÄT Hkp I
• Syte M, KOMNÄT C-130
• Syte M, KOMNÄT Flygbas
• Syte M, för fast KOMNÄT i flottiljdriften

Kompetenserna motsvarar de olika krav respektive system ställer på Syte
M.

Syte M huvuduppgift är att drifthålla förbandets marktelesystem. Syte M
genomför:

• orientering, rapportering (främst avseende FYL- och VÄD-system)
• dokumentation och rapportering av avvikelser och driftstörningar
• daglig kontroll med hjälp av checklistor och enligt tekniska ordrar (TO)

för varje enskilt system

2.4.1 Syte M ansvar och befogenheter
Syte M ska vara väl förtrogen med förbandets marktelemateriel och ska ta
del av t ex aktuella användaranvisningar och restriktioner.

Syte M ansvarar för:

• felrapportering och uppföljning av fel
• snarast orientera driftledare om driftstörningar
• att förebyggande underhåll på marktelemateriel utförs enligt underhålls-

föreskrift, samt att genomförandet koordineras med övrig verksamhet
• installation, konfigurering och driftsättning av marktelemateriel
• konfigurations-, reservdels- och UE-hantering. Syte M kontrollerar att

levererad reservmateriel är funktionsduglig vid ankomst till förbandet

Syte M ska i övrigt:

• delge driftledare resultat av genomförda kontroller enligt 2.4 Sbtekniker
Marktele (Syte M) (sida 26)

• stödja driftledare vid prioritering av felavhjälpande åtgärder

Syte M har befogenhet att:

• efter driftledare beslut, med begränsad behörighet enligt COM Gem –
6.5 Behörigheter och utcheckning i särskilda fall, upprätthålla rollen som
driftledare

• i samråd med driftledare, fördröja eller avbryta pågående arbeten
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2.5 Sbtekniker IS/IT (Syte I)
Syte I funktionsleds av driftledare.

Syte I huvuduppgift är att drifthålla förbandets IS/IT-materiel/-system.
Syte I genomför:

• orientering och rapportering
• dokumentation och rapportering av avvikelser och driftstörningar
• daglig kontroll med hjälp av checklistor och enligt tekniska ordrar (TO)

för varje enskilt system

2.5.1 Syte I ansvar och befogenheter
Syte I ska vara väl förtrogen med förbandets IS/IT-materiel och ska ta del
av aktuella användaranvisningar och restriktioner.

Syte I ansvarar för:

• felrapportering och uppföljning av fel
• snarast orientera driftledare om driftstörningar
• säkerhetskopiering
• intrångsskydd (färist, brandväggar), logghantering/logganalys, skydd

mot skadlig kod (antivirusprogram) och BKS (inloggning i domän)
• hantering och analys av systemloggar
• att plan för avbrott och systemåterställning är aktuell och kan genomfö-

ras
• att förebyggande underhåll på IS/IT-materiel utförs enligt underhållsfö-

reskrift, samt att genomförandet koordineras med övrig verksamhet
• installation, konfigurering och driftsättning av ny grunddata och pro-

gramuppdateringar, samt anpassning av programvaruparametrar, avse-
ende IS/IT-materiel

• konfigurations-, reservdels- och UE-hantering avseende IS/IT-materiel

Syte I ska i övrigt:

• delge driftledare, resultat av genomförda kontroller enligt 2.5 Sbtekniker
IS/IT (Syte I) (sida 27)

Syte I har befogenhet att:

• i samråd med driftledare, fördröja eller avbryta pågående arbeten
• mht trafiklast/status, utfärda tillfälliga restriktioner för ej prioriterade

system eller användare att belasta lokal server-/kommunikationskapaci-
tet eller trafikera externa anslutningar
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2.6 Sbtekniker Strömförsörjning (Syte
S)

Detta kapitel kommer till nästa utgåva att uppdateras utifrån nu gällande
ellagstiftning.

Syte S funktionsleds av driftledare.

Syte S huvuduppgift är att drifthålla förbandets system för strömförsörj-
ning. Syte S genomför:

• vid förbandet normalt förekommande elbehörighetskrävande arbeten
• normala skötselåtgärder (t.ex. koppling, mätning, felsökning, besiktning

och andra därmed jämförliga åtgärder)
• orientering och rapportering
• dokumentation och rapportering av avvikelser och driftstörningar
• daglig kontroll med hjälp av checklistor och enligt tekniska ordrar (TO)

för varje enskilt system

Syte S ska normalt vara för förbandet förordnad elinstallatör eller, av för
förbandet förordnad annan elinstallatör, utsedd att vara yrkesman.

Syte S ska vara förbandets elarbetsansvarige.

2.6.1 Syte S ansvar och befogenheter
Syte S ska vara väl förtrogen med förbandets strömförsörjningsmateriel och
ska ta del av aktuella föreskrifter.

Syte S ansvarar för:

• felrapportering och uppföljning av fel
• att snarast orientera driftledare om driftstörningar
• att förebyggande underhåll på elmateriel utförs enligt underhållsföre-

skrift, samt att genomförandet koordineras med övrig verksamhet
• planering och uppföljning av drivmedelsförsörjning avseende ”gemen-

samma” elverk
• reservdels- och UE-hantering avseende strömförsörjningsmateriel

Syte S ska i övrigt:

• delge driftledare resultat av genomförda kontroller enligt 2.6 Sbtekniker
Strömförsörjning (Syte S) (sida 28),

• bistå driftledare med lastberäkningar (dimensionering), konsekvensa-
nalyser och avbrottsplaner (behov av att stänga av/koppla bort ej priori-
terade abonnenter/utrustningar) vid störningar eller avbrott (inklusive
underhållsåtgärder) vid elleverans och elproduktion
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Syte S har befogenhet att:

• i samråd med driftledare, beordra abonnent att stänga av eller koppla
bort strömförbrukande utrustning

• i samråd med driftledare, fördröja eller avbryta pågående arbeten
• utfärda lokala bestämmelser och restriktioner avseende elsäkerhet och

elmateriel

2.7 Sbtekniker Klimat (Syte K)
De olika Komnäten med dess lokala förutsättningar ställer olika krav på
drifthållandet av klimatsystemen:

• vid flottiljer genomförs driften av FortV
• vid övning eller insats genomförs driften antingen genom egen kompe-

tens eller medförande av UE

Syte K funktionsleds av driftledare.

Syte K huvuduppgift är att drifthålla förbandets klimatsystem.

Syte K genomför:

• orientering och rapportering
• dokumentation och rapportering av avvikelser och driftstörningar
• daglig kontroll med hjälp av checklistor för varje enskilt system

2.7.1 Syte K ansvar och befogenheter
Syte K ska vara väl förtrogen med förbandets klimatmateriel och ska ta del
av aktuella användaranvisningar och restriktioner.

Syte K ansvarar för:

• felrapportering och uppföljning av fel
• snarast orientera driftledare om driftstörningar
• att förbandets klimatanläggningar är rätt inställda och fungerar på ett

ändamålsenligt sätt
• att förebyggande underhåll på klimatmateriel utförs enligt underhållsfö-

reskrift, samt att genomförandet koordineras med övrig verksamhet
• reservdels- och UE-hantering avseende klimatmateriel

Syte K ska i övrigt:

• delge driftledare, resultat av genomförda kontroller enligt 2.7 Sbtekniker
Klimat (Syte K) (sida 29)

• upprätthålla av driftledare beordrad reparationsberedskap
• rapportera till driftledare om systemstatus och systemförändringar som

påverkar ledningsförmåga
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Syte K har befogenhet att:

• i samråd med driftledare beordra abonnent att stänga av eller koppla
bort klimatkrävande utrustning

• utfärda lokala bestämmelser och restriktioner avseende klimatförsörj-
ning

2.8 Kommunikationsnätassistent
(Komass)

Komass funktionsleds av driftledare.

Komass huvuduppgift är att biträda driftledare och Syte vid utbyggnad,
kontroll, felsökning och förebyggande underhåll, samt att självständigt:

• utföra linjebyggnadstjänst, dvs byggnad, underhåll och brytande av fi-
ber- och elkabel

• upprätta, vidmakthålla drift och bryta radiostationer
• kunna bemanna sambandsutrustning och stabsexpedition
• upprätta och bryta transportabel antennmateriel
• upprätta, driftsätta, drifthålla och bryta tillfällig ledningsplats
• driftsätta och utföra daglig tillsyn på fordon och aggregat
• ge användarstöd avseende abonnentutrustningar och programvaror

(mht individuell behörighet)

Komass ska kunna biträda:

• vid driftsättning av GCA, transportabel fältbelysning och kraftaggregat
• Vid upprättande, driftsättning, drift och brytande av förekommande con-

tainers t ex TC, MLE och TLE

Komass genomför:

• orientering och rapportering
• dokumentation och rapportering av avvikelser och driftstörningar
• daglig kontroll med hjälp av checklistor och tekniska ordrar (TO) för

varje enskilt system
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3  Behörighet
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3.1 Generella bestämmelser

3.1.1 Allmänt
I detta kapitel beskrivs behörighetskrav för tjänstgöring i roller enligt 2
Roller (sida 23). Behörighetskrav omsatt i utbildningar framgår av LedSS
kursplaner och FMTS utbildningsträd N:/FMTS/index.html (flik ”Kvali-
fikationsprofiler”). Tilldelning, uppföljning, avstegsförfarande och övrig
hantering av behörigheter samt utcheckning framgår av COM Gem –
2.5.2 Utbildning och COM Gem – 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning.

Övergripande ansvarsfördelning och genomförande av utbildning vid
LedR/LedSS, FMTS och LSS framgår av COM Gem – 2.5.2 Utbildning.

Styrningar för omsättning av behörighetskrav till utbildning vid LedR/
LedSS och FMTS framgår av COM Gem – 2.5.2 Utbildning och COM Gem –
6 Utbildning, behörigheter och utcheckning.

3.2 Behörighet att tjänstgöra som C
A6

3.2.1 Allmänt
Innan tillsättning av C A6/S6 ska samråd ske med L CSIS.
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3.2.2 Krav för att tjänstgöra som C A6
C A6 ska:

• normalt ha tjänstgjort i aktiv SIS-tjänst, med erfarenhet från KOMNÄT i
flygbassystemet,

• vara väl förtrogen med den verksamhet som SIS-tjänsten vid aktuellt
förband syftar till att möjliggöra,

• vara väl förtrogen med COM,
• vara förtrogen med FMS VHL, lokalt VHL-system och VML,
• ha kunskap om RML och TSFS uppbyggnad och syfte,
• ha kunskaper avseende informationssäkerhet och ackreditering,

och ska normalt:

• ha kunskaper om elsäkerhet och mastsäkerhet,

och bör:

• vara behörig signalskyddschef,
• vara officer OF 3.

3.3 Behörighet att tjänstgöra som
driftledare bas

3.3.1 Utbildning
Behörighet som driftledare kan erhållas mot KOMNÄT i KOMNÄT Luft-fa-
miljen enligt 3.3.1.2 Krav på driftledare (utbildningsmål) (sida 33).

Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov, samt godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på driftledare enligt 3.3.1.2
Krav på driftledare (utbildningsmål) (sida 33).

3.3.1.1 Förkunskapskrav

Krav för att påbörja utbildning till driftledare:

• ska normalt ha genomfört Sboff FV, OP Led FM, SoU Led Sb Flyg och
Tek MT Elektro eller teknisk officer elektronik,

• ska vara tekniskt kunnig inom aktuella teknikområden, besitta kunskap
motsvarande godkänd utbildning vid FM grundkurser avseende:

○ grundläggande TCP/IP teknik,
○ grundläggande PC-teknik,
○ grundläggande ellära,
○ grundläggande radioteknik,
○ grundläggande radarteknik
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○ grundläggande nätverksteknik,
○ grundläggande routing och switching,
○ grundläggande analog- och digitalteknik,
○ grundläggande transmissionsteknik (analog och digital),
○ grundläggande mätteknik,
○ grundläggande elkraft,
○ grundläggande teknisk tjänst,
○ grundläggande elsäkerhet,
○ signalskyddsutbildning systemoperatör teori,
○ grundläggande telekrigföring,
○ grundläggande informationssäkerhet,
○ behärska engelska i tal och skrift motsvarande JOC.

• ska ha godkänd utbildning i:

○ airside nivå 3.

Vid omskolning av officer med annan bakgrund kan nödvändiga förkun-
skaper inhämtas genom deltagande i ordinarie kursutbud och lokal ut-
bildning efter samråd med FMTS. Samma förfarande gäller då behov av
uppdatering eller komplettering av äldre utbildning föreligger, samt efter
frånvaro från aktiv tjänst i rollen överstigande tre (3) år.

3.3.1.2 Krav på driftledare (utbildningsmål)

Driftledare verksamhet syftar till att flyg- och basförband ska kunna verka.

Kraven för behörighet baseras på vad som krävs för att utan handledning
kunna verka i rollen som driftledare. Individen ska därför ha förmåga att
hantera förekommande uppgifter i den dagliga driften av KOMNÄT på
flyg-/helikopterbas. Detta innebär att driftledare ska ha förmåga att plane-
ra, leda och samordna upprättande, drift- och underhåll samt brytande av
nedanstående delsystem för eget KOMNÄT:

• TÖ,
• radiosystem,
• telefonisystem,
• ledningssystem för flygledning (t ex MILiATC, meddelandehantering,

radarpresentation, miljöuppföljning,
• FYL-kraft
• behörighetskontrollsystem (BKS),
• Färist,
• DNS,
• e-postsystem,
• NMS
• skydd mot skadlig kod,
• ledningssystem för vädertjänst (sensorer, sammanställning, presenta-

tion),
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• övriga ledningsstödsystem (t ex IS Swerap),
• samt i förekommande fall:

○ KNV,
○ Satkom
○ PA-system
○ radio och TV-distributionssystem,
○ telefoni- och radiosystem för ATS,
○ flygplatsbelysning,
○ landnings- och navigeringshjälpmedel,
○ talregistreringssystem,
○ haverilarm,
○ trafiksignaler,
○ utrullningshinder.

Driftledare ska vara:

• systemoperatör på aktuella signalskyddssystem,

Driftledare bör vara:

• behörig nyckeladministratör, kortadministratör A,

För att kunna hantera aktuella behov och situationer, samt i övrigt leda
verksamheten vid insatser, övningar och förbandsproduktion ska driftleda-
re ha tillräcklig:

• taktisk förståelse för:

○ förbandets verksamhet och organisation,
○ att kunna prioritera behov, åtgärder och felavhjälpning,
○ att självständigt kunna planera och anpassa konfigurationen av KOM-

NÄT utifrån anmälda behov och planerad verksamhet,
○ nyttjande av KOMNÄT inom förbandet.

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ planera och följa upp drift- och underhållsåtgärder (t ex förebyggande
underhåll och modifieringar enligt TO),

○ planera och leda konfiguration och nyttjande av KOMNÄT så att till-
delade resurser kan utnyttjas optimalt,

○ leda och samordna uppkopplingar mot externa nät och abonnenter,
○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar, såväl inom

egen anläggning som i externa nät och system,
○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter och brister i grunddata

eller driftfall,
○ skadeklassa och prioritera åtgärder,
○ rapportera driftstörningar enligt COM Gem – 5 Rapportering ,
○ leda och samordna felsökning och felavhjälpning,
○ hantera, söka och tolka information i styrande dokument,
○ dokumentera enligt gällande direktiv t ex i tekniska- och taktiska ären-

dehanteringssystem.

3  Behörighet

34 COM Bas (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

3.3.1.2 – 3.3.1.2



3.3.1.3 Genomförande av driftledareutbildning

Utbildningens mål ska motsvara kraven på driftledare enligt ovan.

Förbanden ansvarar med stöd av FMTS för praktiktjänstgöring och ut-
checkning.

Det är väsentligt att utbildningen genomförs i logiskt sammanhängande
utbildningssteg.

Utbildningen ska omfatta:

• översiktlig teknik- och systemutbildning,
• metodik och taktik,
• styrande dokument,
• tillämpning av den tekniska tjänsten,
• praktik och utcheckning.

3.3.2 Utcheckning för behörighet
Utcheckningen genomförs på förband och ska ske utifrån:

• personlig kännedom och lämplighet,
• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas

av FMTS),
• teoretiskt prov avseende metodik (utarbetas av FA-grupperna),
• teoretiskt prov avseende uppbyggnad på lokala system och anläggningar

(utarbetas av respektive förband),
• praktiskt prov för driftledare i TDB (utarbetas av FA-grupperna, kom-

pletteras vid behov med förbandsspecifika delar),
• Driftledarepraktik under handledning. Praktiken ska dokumenteras en-

ligt 3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58). Erfor-
derlig praktiktid kommer att variera för varje individ. Nedanstående
praktik bedöms dock vara ett minimum:

○ Driftledare för KOMNÄT Fast: minst fyra (4) månaders sammanhäng-
ande praktik,

○ Driftledare rörligt KOMNÄT: genomförande av minst två (2) lämpliga
övningar eller en insats enligt L CSIS bedömande.

Utbildningsbesök, för att erhålla förståelse för kundens krav vid flygsäker-
hetsrelaterade verksamheter i flygbassystemet ska genomföras och doku-
menteras innan slutlig utcheckning. Utbildningsbesök ska vara förbandsan-
passat och minst omfatta:

• ATS
• lokal väderenhet,
• division/MSE.
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Utbildningsbesök bör genomföras vid:

• flygunderhållskompani,
• räddningsstation och lokal räddningsenhet,
• lokal fälthållningsenhet,

Utbildningsbesök bör genomföras vid TDC i syfte att erhålla förståelse för
det arbetssätt TDC har samt erfarenhetsutbyte.

Prov inför utcheckning ska så långt som möjligt vara utformade så att de
teoretiska kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Godkänt prak-
tiskt prov innebär att eleven självständigt löser uppgifterna samt att verk-
samhetssäkerhetsmålen uppfylls under arbetet.

Omfallsplanering, dvs planering av alternativa lösningar för uppkomna
SIS-behov, ska göras och redovisas löpande.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA SIS. God-
känt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänstgöring
ska kunna styrkas.

3.3.3 Vidmakthållande av behörighet
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring som driftledare
och genom att löpande följa verksamhets-, teknik- och metodikutveckling.

Lägsta nivå ska normalt vara:

• för driftledare vid rörligt KOMNÄT, 15 arbetspass per 12-månaderspe-
riod. (Deltagande vid insats räknas normalt som tillräckligt för att vid-
makthålla behörighet i 12-månadersperioden.)

• för driftledare vid KOMNÄT, Fast 35 arbetspass2.

Tjänstgöringen ska dokumenteras.

FA SIS avgör när behörighet förloras.

Driftledare ansvarar för att anmäla behov av egen kompletterande utbild-
ning.

3.3.4 Återtagande av behörighet
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, indivi-
danpassad praktik samt teoretiska prov enligt COM Bas bestämmelser un-
der 3.3.2 Utcheckning för behörighet (sida 35).

2. Normalt 8 h arbetsdag.
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Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som driftledare. Med detta avses
främst:

• tekniska förändringar på ingående system,
• taktiska förändringar (t ex metodik, dokumentation och restriktioner).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA SIS. Genomförandet och omfattningen av utcheckningen ska doku-
menteras.

3.4 Behörighet att tjänstgöra som
Syte M

3.4.1 Utbildning (Syte M)
Behörighet som Syte M kan erhållas mot de olika komnäten i flygbassys-
temen enligt 3.4.1.2 Krav på Syte M (utbildningsmål) (sida 38).

Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov och godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på Syte M enligt 3.4.1.2
Krav på Syte M (utbildningsmål) (sida 38).

3.4.1.1 Förkunskapskrav (Syte M)

För att påbörja utbildning till Syte M ska normalt:

• teknisk grundutbildning, eller annan dokumenterad teknisk erfarenhet
vara genomgången,

• kunskap om taktiska ledningssystem innehas,
• ha befäst kunskap eller ha godkänd utbildning motsvarande FM grund-

kurser avseende:

○ grundläggande TCP/IP teknik,
○ grundläggande PC teknik,
○ grundläggande ellära,
○ grundläggande radioteknik,
○ grundläggande radarteknik,
○ grundläggande nätverksteknik,
○ grundläggande routing och switching,
○ grundläggande analog- och digitalteknik,
○ grundläggande transmissionsteknik (analog och digital),
○ grundläggande optoteknik,
○ grundläggande förbindningsteknik,
○ grundläggande mätteknik,
○ grundläggande elkraft,
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○ grundläggande teknisk tjänst,
○ systemoperatör på aktuella signalskyddssystem,
○ grundläggande elsäkerhet,
○ ”heta arbeten”.

• godkända resultat i svenska och engelska på gymnasienivå (motsv),
• grundläggande FM-kunskap innehas,
• airsideutbildning innehas,
• kunskaper motsvarande certifikat för mjuklödare innehas.

Vid omskolning av anställd med annan bakgrund kan nödvändiga för-
kunskaper inhämtas genom deltagande i ordinarie kursutbud och lokal
utbildning efter samråd med FMTS. Samma förfarande gäller då behov av
uppdatering eller komplettering av äldre utbildning föreligger, samt efter
frånvaro från aktiv tjänst i rollen eller med relevant teknik överstigande tre
(3) år.

3.4.1.2 Krav på Syte M (utbildningsmål)

Syte M verksamhet syftar till att flygförband och basförband ska kunna
verka.

Kraven för behörighet baseras på vad som krävs för att utan handledning
kunna verka i rollen som Syte M. Individen måste ha förmåga att hantera
förekommande uppgifter i den dagliga driften av komnät på en flygbas,
även vid friktioner3 och kunna tillgodogöra sig förekommande teknisk
litteratur på svenska och engelska. Detta innebär att Syte M ska ha förmåga
att genomföra upprättande, drift- och underhåll och brytande av nedanstå-
ende delsystem för eget komnät:

• TÖ,
• radiosystem,
• telefonisystem,
• ledningssystem för flygledning (t ex meddelandehantering, radarpresen-

tation, miljöuppföljning,
• FYL-kraft
• systemoperatör på aktuella signalskyddssystem,
• behörig nyckeladministratör, kortadministratör A,
• ledningssystem för vädertjänst (sensorer, sammanställning, presentation)
• övriga ledningsstödsystem (t ex IS Swerap).

För Syte M-behörighet Komnät HKP tillkommer utöver den gemensamma
utbildningen:

• KNV,
• telefoni- och radiosystem för ATS,
• Satkom

3. Med friktioner avses faktorer som kan försvåra uppgiftens lösande, t ex tidspress, omfat-
tande samverkan och väder enligt HKV skr 2003-04-11, 23 250:66226, Flygvapnets målka-
talog 2003. För driftledare är även t ex driftstörningar att betrakta som friktioner.
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För Syte M-behörighet Komnät C-130 tillkommer utöver den gemensamma
utbildningen:

• KNV,
• telefoni- och radiosystem för ATS,
• Satkom

För Syte M-behörighet Komnät Fbas tillkommer utöver den gemensamma
utbildningen:

• KNV,
• telefoni- och radiosystem för ATS,
• flygplatsbelysning,
• landnings- och navigeringshjälpmedel
• talregistreringssystem,
• Satkom
• Radio och TV-distributionssystem
• PA-system

För Syte M-behörighet fast flottiljdrift tillkommer utöver den gemensamma
utbildningen:

• haverilarm,
• trafiksignaler,
• telefoni- och radiosystem för ATS
• flygplatsbelysning,
• landnings- och navigeringshjälpmedel,
• talregistreringssystem,
• utrullningshinder,

För att kunna hantera förekommande behov och situationer vid insatser,
övningar och förbandsproduktion ska Syte M ha tillräcklig

• taktisk förståelse för komnätets nyttjande inom förbandet och dess bety-
delse för verksamhetens genomförande.

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ genomföra drift- och underhållsåtgärder (t ex förebyggande underhåll,
modifieringar enligt TO och felavhjälpning),

○ nyttja ingående delar i komnätet på ett optimalt sätt,
○ genomföra uppkopplingar mot externa nät och externa abonnenter,
○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar, såväl inom

egen anläggning som i externa nät och system,
○ genomföra felsökning och felanmäla till rätt instans,
○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter och brister i grunddata

eller driftfall,
○ skadeklassa och prioritera åtgärder,
○ rapportera driftstörningar enligt gällande direktiv,
○ hantera, söka och tolka information i styrande dokument,
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○ dokumentera enligt gällande direktiv i t ex tekniska och taktiska ären-
dehanteringssystem.

3.4.1.3 Genomförande av Syte-utbildning (Syte M)

Utbildningens mål ska motsvara kraven på Syte M enligt ovan.

De grundläggande delarna av Syte M-utbildningen genomförs av FMTS
(teknikutbildning och operatörsutbildning). Förbanden ansvarar under led-
ning av FMTS för praktiktjänstgöring och utcheckning.

Det är väsentligt att utbildningen genomförs i logiskt sammanhängande
utbildningssteg.

Utbildningen omfattar:

• översiktlig- och fördjupad teknik- och systemutbildning,
• metodik och taktik,
• styrande dokument,
• tillämpning av den tekniska tjänsten,
• praktik och utcheckning.

3.4.2 Utcheckning för behörighet (Syte M)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av FMTS),

• teoretiskt prov avseende t ex metodik och restriktioner (utarbetas av
FA-grupperna),

• teoretiskt prov avseende uppbyggnad på lokala system och anläggningar
(utarbetas av respektive förband),

• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i Syte M-tjänsten
(utarbetas av FA-grupperna, kompletteras med vid behov förbandsspeci-
fika delar),

• Syte M-praktik under handledning. Praktiken ska dokumenteras enligt
3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58). Erforder-
lig praktiktid kommer med naturlighet att variera per individ. Nedanstå-
ende praktik bedöms dock vara ett minimum:

○ Syte M, Fast flygbas (Flottiljdrift): minst fyra (4) månaders samman-
hängande praktik,

○ Syte M Komnät HKP, C-130,samt driftledare Komnät Fbas: genomfö-
rande av minst två (2) lämpliga övningar eller insatser enligt L CSIS
bedömande.

Utbildningsbesök, för att erhålla förståelse för kundens krav vid flygsäker-
hetsrelaterade verksamheter i flygbassystemet ska genomföras och doku-
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menteras innan slutlig utcheckning. Utbildningsbesök ska vara förbandsan-
passat och minst omfatta:

• ATS,
• lokal väderenhet,
• division/MSE.

Utbildningsbesök bör genomföras vid:

• flygunderhållskompani, räddningsstation och lokal räddningsenhet,
• lokal fälthållningsenhet,

Utbildningsbesök bör genomföras vid TDC i syfte att erhålla förståelse för
det arbetssätt TDC har samt att kunna delge TDC komnät arbetssätt.

Prov inför utcheckning ska så långt som möjligt vara utformade så att de
teoretiska kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov
kan anses godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett
säkert sätt och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av
gällande restriktioner, utan att påverka annan anläggning eller verksamhet.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA TekLs bas.
Godkänt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänst-
göring ska kunna styrkas.

3.4.3 Vidmakthållande av behörighet (Syte M)
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring i Syte M-tjänst
och genom att löpande följa verksamhets-, teknik- och metodikutveckling.

Lägsta nivå ska normalt vara:

• för Syte M Komnät HKP, C-130 samt Komnät Fbas, 15 arbetspass per 12-
månadersperiod. Deltagande vid insats räknas normalt som tillräckligt
för att vidmakthålla behörighet i 12-månadersperioden.

• för Syte M fast flygbas, 35 arbetspass 4.

Tjänstgöringen ska dokumenteras.

FA TekLs bas avgör när behörighet förloras.

Enskild Syte M ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbild-
ning.

3.4.4 Återtagande av behörighet (Syte M)
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, indivi-
danpassad praktik under handledning samt teoretiska prov enligt bestäm-
melser under 3.4.2 Utcheckning för behörighet (Syte M) (sida 40).

4. Normalt 8 h arbetsdag.
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Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som Syte M. Med detta avses
främst:

• tekniska förändringar på ingående system eller tillförda system,
• taktiska förändringar (metodik, dokumentation, restriktioner).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA TekLs bas. Genomförandet och omfattningen av utcheckningen ska
dokumenteras.

3.5 Behörighet att tjänstgöra som
Syte I

3.5.1 Utbildning (Syte I)
Behörighet som Syte I kan erhållas mot de olika komnäten i flygbassyste-
met enligt 3.5.1.2 Krav på Syte I (utbildningsmål) (sida 43).

Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov och godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på Syte I enligt 3.5.1.2 Krav
på Syte I (utbildningsmål) (sida 43).

3.5.1.1 Förkunskapskrav (Syte I)

För att påbörja utbildning till Syte I ska normalt:

• teknisk grundutbildning, eller annan dokumenterad teknisk erfarenhet
vara genomgången,

• kunskap om taktiska ledningssystem innehas,
• ha befäst kunskap eller ha godkänd utbildning motsvarande FM grund-

kurser avseende:

○ grundläggande TCP/IP teknik,
○ grundläggande Unix, teknisk kurs,
○ grundläggande PC teknik,
○ grundläggande nätverksteknik,
○ grundläggande routing och switching,
○ grundläggande analog- och digitalteknik,
○ grundläggande transmissionsteknik (analog och digital),
○ grundläggande optoteknik,
○ grundläggande förbindningsteknik,
○ grundläggande mätteknik,
○ DNS,
○ färist,
○ grundläggande teknisk tjänst,
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○ systemoperatör på aktuella signalskyddssystem,
○ grundläggande elsäkerhet.

• godkända resultat i svenska och engelska på gymnasienivå (motsv),
• grundläggande FM-kunskap innehas,
• airsideutbildning innehas.

Vid omskolning av anställd med annan bakgrund kan nödvändiga för-
kunskaper inhämtas genom deltagande i ordinarie kursutbud och lokal
utbildning efter samråd med FMTS. Samma förfarande gäller då behov av
uppdatering eller komplettering av äldre utbildning föreligger, samt efter
frånvaro från aktiv tjänst i rollen eller med relevant teknik, överstigande tre
år.

3.5.1.2 Krav på Syte I (utbildningsmål)

Syte I verksamhet syftar till att flygförband och basförband ska kunna
verka.

Kraven för behörighet baseras på vad som krävs för att utan handledning
kunna verka i rollen som Syte I. Individen måste ha förmåga att hantera
förekommande uppgifter i den dagliga driften av komnät på en flygbas,
även vid friktioner5 och kunna tillgodogöra sig förekommande teknisk
litteratur på svenska och engelska. Detta innebär att Syte I ska ha förmåga
att genomföra upprättande, drift- och underhåll och brytande av nedanst-
gående delsystem för eget komnät:

• ledningsstödsystem, t ex Swerap IS, IS Luft,
• NMS,
• KNV,
• behörighetskontrollsystem (BKS),
• Färist,
• DNS,
• e-postsystem,
• skydd mot skadlig kod,
• logghantering.

och bör:

• ha kunskap att felsöka verksamhetsledningssystem, t ex Fenix, RUF 39.

5. Med friktioner avses faktorer som kan försvåra uppgiftens lösande, t ex tidspress, omfat-
tande samverkan och väder enligt HKV skr 2003-04-11, 23 250:66226, Flygvapnets målka-
talog 2003. För driftledare är även t ex driftstörningar att betrakta som friktioner.
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För att kunna hantera förekommande behov och situationer vid insatser,
övningar och förbandsproduktion ska Syte I ha tillräcklig:

• taktisk förståelse för komnätets nyttjande inom förbandet och dess bety-
delse för verksamhetens genomförande.

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ genomföra drift- och underhållsåtgärder (t ex förebyggande underhåll,
modifieringar enligt TO och felavhjälpning),

○ nyttja systemet på ett optimalt sätt,
○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar, såväl inom

egen anläggning som i externa nät och system,
○ genomföra felsökning och felanmäla till rätt instans,
○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter och brister i grunddata

eller driftfall,
○ skadeklassa och prioritera åtgärder,
○ rapportera driftstörningar enligt gällande direktiv,
○ hantera, söka och tolka information i styrande dokument,
○ dokumentera enligt gällande direktiv i t ex tekniska och taktiska ären-

dehanteringssystem.

3.5.1.3 Genomförande av Syte-utbildning (Syte I)

Utbildningens mål ska motsvara kraven på Syte I enligt ovan.

De grundläggande delarna av Syte I-utbildningen genomförs av FMTS
(teknikutbildning och operatörsutbildning). Förbanden ansvarar under led-
ning av FMTS för praktiktjänstgöring och utcheckning.

Det är väsentligt att utbildningen genomförs i logiskt sammanhängande
utbildningssteg.

Utbildningen omfattar:

• översiktlig- och fördjupad teknik- och systemutbildning,
• metodik och taktik,
• styrande dokument,
• tillämpning av den tekniska tjänsten,
• praktik och utcheckning.

3.5.2 Utcheckning för behörighet (Syte I)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av FMTS),

• teoretiskt prov avseende t ex metodik och restriktioner (utarbetas av
FA-grupperna),

• teoretiskt prov avseende uppbyggnad på lokala system och anläggningar
(utarbetas av respektive förband),
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• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i Syte I-tjänsten
(utarbetas av FA-grupperna, kompletteras vid behov med förbandsspeci-
fika delar),

• Syte I-praktik under handledning. Praktiken ska dokumenteras enligt
3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58). Erforder-
lig praktiktid kommer med naturlighet att variera per individ. Nedanstå-
ende praktik bedöms dock vara ett minimum:

○ Fast flygbas (Flottiljdrift): minst tre (3) månaders sammanhängande
praktik6,

○ Rörligt Komnät genomförande av minst två (2) lämpliga övningar
eller insatser enligt L CSIS bedömande.

Utbildningsbesök, för att erhålla förståelse för kundens krav vid flygsäker-
hetsrelaterade verksamheter i flygbassystemet ska genomföras och doku-
menteras innan slutlig utcheckning. Utbildningsbesök ska vara förbandsan-
passat och minst omfatta:

• ATS,
• lokal väderenhet,
• flygunderhållskompani,
• division/MSE.

och bör genomföras vid:

• räddningsstation och lokal räddningsenhet,
• lokal fälthållningsenhet,

Utbildningsbesök bör genomföras vid TDC i syfte att erhålla förståelse för
det arbetssätt TDC har samt att kunna delge TDC komnät arbetssätt.

Prov inför utcheckning ska så långt som möjligt vara utformade så att de
teoretiska kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov
kan anses godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett
säkert sätt och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av
gällande restriktioner, utan att påverka annan anläggning eller verksamhet.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA TekLs bas.
Godkänt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänst-
göring ska kunna styrkas.

3.5.3 Vidmakthållande av behörighet (Syte I)
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring i Syte I-tjänst
och genom att löpande följa verksamhets-, teknik- och metodikutveckling.
Lägsta nivå ska normalt vara: för Syte M Komnät HKP, C-130 samt Komnät
Fbas, 15 arbetspass per 12-månadersperiod. Deltagande vid insats räknas
normalt som tillräckligt för att vidmakthålla behörighet i 12-månaderspe-
rioden. För Syte I fast flygbas, 35 arbetspass7.

6. Syte I behövs i dagsläget inte fullt ut i flottiljdrift då FMTIS idag sköter detta, detta kan
komma att ändras med Komnät fast.

7. Normalt 8 h arbetsdag.
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FA TekLs bas avgör när behörighet förloras.

Enskild Syte I ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbildning.

3.5.4 Återtagande av behörighet (Syte I)
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, indivi-
danpassad praktik under handledning samt teoretiska prov enligt bestäm-
melser under 3.5.2 Utcheckning för behörighet (Syte I) (sida 44).

Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som Syte I. Med detta avses främst:

• tekniska förändringar på ingående system eller tillförda system,
• taktiska förändringar (t ex metodik, dokumentation, restriktioner).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA TekLs bas. Genomförandet och omfattningen av utcheckningen ska
dokumenteras.

3.6 Behörighet att tjänstgöra som
Syte S

Detta kapitel kommer till nästa utgåva att uppdateras utifrån nu gällande
ellagstiftning.

3.6.1 Utbildning (Syte S)
Behörighet som Syte S kan erhållas mot de olika komnäten i flygbassyste-
met enligt 3.6.1.2 Krav på Syte S (utbildningsmål) (sida 47).

Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov och godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på Syte S enligt nedan.

3.6.1.1 Förkunskapskrav (Syte S)

Krav för att påbörja utbildning ska normalt vara:

• elteknisk grundutbildning motsvarande lägst slutfört gymnasium inom
elprogrammet, inriktning elteknik,

• minst två (2) års praktik inom starkströmsanäggning under ledning av
behörig installatör,

• kunskap om taktiska ledningssystem,
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• godkänd utbildning motsvarande FM grundkurser avseende:

○ grundläggande teknisk tjänst,
○ grundläggande elkraft,
○ grundläggande motorteknik,
○ grundläggande elsäkerhet,
○ grundläggande batterivårdskurs,
○ grundläggande utbildning UPS.

• godkända resultat i svenska och engelska på gymnasienivå (motsv)
• att grundläggande FM-kunskap innehas,
• att airsideutbildning innehas.

Vid omskolning av anställd med annan bakgrund kan nödvändiga för-
kunskaper inhämtas genom deltagande i ordinarie kursutbud och lokal
utbildning efter samråd med FMTS. Samma förfarande gäller då behov av
uppdatering eller komplettering av äldre utbildning föreligger, samt efter
frånvaro från aktiv tjänst i rollen eller med relevant teknik, överstigande tre
år.

3.6.1.2 Krav på Syte S (utbildningsmål)

Syte S verksamhet syftar till att flygförband och basförband ska kunna
verka.

Kraven för behörighet baseras på vad som krävs för att utan handledning
kunna verka i rollen som Syte S. Individen måste ha förmåga att hantera
förekommande uppgifter i den dagliga driften av komnät på en flygbas,
även vid friktioner8 och kunna tillgodogöra sig förekommande teknisk
litteratur på svenska och engelska. Detta innebär att Syte S ska ha förmåga
att genomföra upprättande, drift- och underhåll och brytande av nedanstå-
ende delsystem för eget komnät:

• FYL-kraft (B- och C-kraft),
• strömförsörjning vid flygbas (A-, B- och C-kraft),
• tillfälliga elanläggningar,

och bör ha förmåga att genomföra upprättande, brytande, drift- och under-
håll avseende:

• belysningssystem,
• flygplatsbelysning,
• trafiksignaler,

8. Med friktioner avses faktorer som kan försvåra uppgiftens lösande, t ex tidspress, omfat-
tande samverkan och väder enligt HKV skr 2003-04-11, 23 250:66226, Flygvapnets målka-
talog 2003. För driftledare är även t ex driftstörningar att betrakta som friktioner.
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För att kunna hantera förekommande behov och situationer vid insatser,
övningar och förbandsproduktion ska Syte S ha tillräcklig:

• Taktisk förståelse för strömförsörjningssystemets nyttjande inom förban-
det och dess betydelse för verksamhetens genomförande.

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ utföra behörighetskrävande eller icke behörighetskrävande elektriskt
arbetepå eget eller (el-)behörigs ansvar genomföra nödvändiga elarbe-
ten,

○ utföra normala skötselåtgärder (t ex koppling, mätning, felsökning,
besiktning och andra därmed jämförliga åtgärder),

○ genomföra drift- och underhållsåtgärder (t ex förebyggande underhåll,
modifieringar enligt TO och felavhjälpning),

○ genom resurshantering och konfiguration nyttja systemet på ett opti-
malt sätt,

○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar, såväl inom
egen anläggning som i externa nät och system,

○ genomföra felsökning och felanmäla till rätt instans,
○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter och brister i driftfall till

rätt instans,
○ skadeklassa och prioritera åtgärder,
○ rapportera driftstörningar enligt gällande direktiv,
○ hantera, söka och tolka information i styrande dokument,
○ dokumentera enligt gällande direktiv i t ex tekniska och taktiska ären-

dehanteringssystem.
• signalskyddsutbildning .

3.6.1.3 Genomförande av Syte-utbildning (Syte S)

Utbildningens mål ska motsvara kraven på Syte S enligt ovan.

De grundläggande delarna av Syte S-utbildningen genomförs av FMTS
(teknikutbildning och operatörsutbildning). Förbanden ansvarar under led-
ning av FMTS för praktiktjänstgöring och utcheckning.

Det är väsentligt att utbildningen genomförs i logiskt sammanhängande
utbildningssteg.

Utbildningen omfattar:

• översiktlig- och fördjupad teknik- och systemutbildning,
• metodik och taktik,
• styrande dokument,
• tillämpning av strömförsörjningsplan,
• praktik och utcheckning.
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3.6.2 Utcheckning för behörighet (Syte S)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av FMTS),

• teoretiskt prov avseende t ex metodik och restriktioner (utarbetas av
FA-grupperna),

• teoretiskt prov avseende anläggningsspecifika förutsättningar (utarbetas
av respektive förband),

• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i Syte S-tjänsten
(utarbetas av FA-grupperna, kompletteras vid behov med förbandsspeci-
fika delar),

• Syte S -praktik under handledning. Praktiken ska dokumenteras enligt
3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58). Erforder-
lig praktiktid kommer med naturlighet att variera per individ, men ned-
anstående bedöms vara ett minimum:

○ Fast flygbas (Flottiljdrift): minst två (2) månaders praktik,
○ Rörligt Komnät: genomförande av minst två (2) lämpliga övningar

eller insatser enligt L CSIS bedömande.

Utbildningsbesök, för att erhålla förståelse för kundens krav vid flygsäker-
hetsrelaterade verksamheter i flygbassystemet ska genomföras och doku-
menteras innan slutlig utcheckning. Utbildningsbesök ska vara förbandsan-
passat och minst omfatta:

• ATS,
• lokal väderenhet,
• flygunderhållskompani,
• FortV.

och bör genomföras vid:

• division/MSE,
• räddningsstation och lokal räddningsenhet,
• lokal fälthållningsenhet.

Prov inför lokal utcheckning, ska så långt som möjligt vara utformade så att
de teoretiska kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov
kan anses godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett
säkert sätt och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av
gällande restriktioner, utan att påverka annan anläggning eller verksamhet.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA TekLs bas.
Godkänt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänst-
göring ska kunna styrkas.

3  Behörighet

3.6.2 – 3.6.2 COM Bas (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

49



3.6.3 Vidmakthållande av behörighet (Syte S)
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring i Syte S-tjänst
och genom att löpande följa verksamhets-, teknik- och metodikutveckling.
Lägsta nivå ska normalt vara 15 arbetspass per 12-månadersperiod och
ska normalt genomföras inom ramen för Komnäten. Deltagande vid insats
räknas normalt som tillräckligt för att vidmakthålla behörighet i 12-måna-
dersperioden. Tjänstgöringen ska dokumenteras.

FA TekLs bas avgör när behörighet förloras.

Enskild Syte S ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbild-
ning.

3.6.4 Återtagande av behörighet (Syte S)
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning och in-
dividanpassad praktik under handledning, samt teoretiska prov enligt be-
stämmelser under 3.6.2 Utcheckning för behörighet (Syte S) (sida 49).

Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som Syte S. Med detta avses främst:

• tekniska förändringar på ingående system eller tillförda system,
• taktiska förändringar (t ex metodik, dokumentation, restriktioner).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA TekLs bas. Genomförandet och omfattningen av utcheckningen ska
dokumenteras.

3.7 Behörighet att tjänstgöra som
Syte K

Syte K rollen kan beroende på förbandets uppgift och lokala förutsättning-
ar lösas ut på två sätt, ett där förbandet har behov av hela kompetensen och
ett annat där man uppbär en del av rollkompetensen för att kunna byta UE.
I detta fall ska Syte K utcheckas med begränsad behörighet .

3.7.1 Utbildning (Syte K)
Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov och godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på Syte K enligt nedan.
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3.7.1.1 Förkunskapskrav (Syte K)

Krav för att påbörja utbildning ska normalt vara:

• energiteknisk grundutbildning med inriktning kylteknik eller annan do-
kumenterad erfarenhet,

• giltigt certifikat för kylbehörighet, (klass 3.1 mobil kyla),
• orienterande utbildning i taktiska ledningssystem,
• godkänd utbildning motsvarande FMTS grundkurser avseende:

○ grundläggande elkraft,
○ grundläggande kyl- och värmeteknik,
○ grundläggande torrluftteknik,
○ grundläggande teknisk tjänst,
○ grundläggande FM-kunskap,
○ grundläggande elsäkerhet,
○ ”heta arbeten”.

• godkända resultat i svenska och engelska på gymnasienivå (motsv)
• att grundläggande FM-kunskap innehas,
• att airsideutbildning innehas,
• att kunskaper motsvarande certifikat för mjuklödare innehas.

Vid omskolning av anställd med annan bakgrund kan nödvändiga för-
kunskaper inhämtas genom deltagande i ordinarie kursutbud och lokal
utbildning efter samråd med FMTS. Samma förfarande gäller då behov av
uppdatering eller komplettering av äldre utbildning föreligger, samt efter
frånvaro från aktiv tjänst i rollen eller med relevant teknik, överstigande tre
år.

3.7.1.2 Krav på Syte K (utbildningsmål)

Syte K verksamhet syftar till att flygförband och basförband ska kunna
verka.

Kraven för behörighet baseras på vad som krävs för att utan handledning
kunna verka i rollen som Syte K. Individen måste ha förmåga att hantera
förekommande uppgifter i den dagliga driften av komnät på en flygbas,
även vid friktioner9 och kunna tillgodogöra sig förekommande teknisk
litteratur på svenska och engelska. Detta innebär att Syte K ska ha förmåga
att genomföra upprättande, drift- och underhåll och brytande av nedanstå-
ende delsystem för eget komnät :

• klimatsystem,
• signalskyddsutbildning systemoperatör teori,.

9. Med friktioner avses faktorer som kan försvåra uppgiftens lösande, t ex tidspress, omfat-
tande samverkan och väder enligt HKV skr 2003-04-11, 23 250:66226, Flygvapnets målka-
talog 2003. För driftledare är även t ex driftstörningar att betrakta som friktioner.
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För att kunna hantera förekommande behov och situationer vid insatser,
övningar och förbandsproduktion ska Syte I ha tillräcklig:

• taktisk förståelse för klimatsystemets nyttjande inom förbandet och dess
betydelse för verksamhetens genomförande.

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ genomföra drift- och underhållsåtgärder (t ex förebyggande underhåll,
modifieringar enligt TO och felavhjälpning),

○ nyttja kyla- och värmesystem på ett optimalt sätt,
○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar,
○ genomföra felsökning och felanmäla till rätt instans,
○ dokumentera enligt gällande direktiv i t ex tekniska och taktiska ären-

dehanteringssystem.

3.7.1.3 Genomförande av Syte K utbildning

Utbildningens mål ska motsvara kraven på Syte K enligt ovan.

De grundläggande delarna av Syte K utbildningen genomförs av FMTS
(teknikutbildning och operatörsutbildning). Förbanden ansvarar under led-
ning av FMTS för praktiktjänstgöring och utcheckning.

Det är väsentligt att utbildningen genomförs i logiskt sammanhängande
utbildningssteg.

Utbildningen omfattar:

• översiktlig och fördjupad teknik- och systemutbildning,
• metodik och taktik,
• styrande dokument,
• tillämpning av tjänsten för klimatsystem,
• praktik och utcheckning.

3.7.2 Utcheckning för behörighet (Syte K)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av FMTS),

• teoretiskt prov avseende t ex metodik och restriktioner (utarbetas av
FA-grupperna),

• teoretiskt prov avseende uppbyggnad av lokala system och anläggningar
(utarbetas av respektive förband),
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• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i Syte K tjänsten
(utarbetas av FA-grupperna, kompletteras vid behov med förbandsspeci-
fika delar),

• Syte K, praktik under handledning. Praktiken ska dokumenteras enligt
3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58). Erforder-
lig praktiktid kommer med naturlighet att variera per individ, men för
Rörligt komnät bedöms genomförande av minst en (1) lämplig övning
eller insats enligt L CSIS bedömande.

Utbildningsbesök, för att erhålla förståelse för kundens krav vid flygsäker-
hetsrelaterade verksamheter i flygbassystemet ska genomföras och doku-
menteras innan slutlig utcheckning. Utbildningsbesök ska vara förbandsan-
passat och minst omfatta:

• division/MSE,
• ATS,
• lokal väderenhet,
• flygunderhållskompani,

Prov inför lokal utcheckning ska så långt som möjligt vara utformade så att
de teoretiska kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov
kan anses godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett
säkert sätt och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av
gällande restriktioner, utan att påverka annan anläggning eller verksamhet.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA TekLs bas.
Godkänt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänst-
göring, ska kunna styrkas.

3.7.3 Vidmakthållande av behörighet (Syte K)
Behörighet vidmakthålls genom erforderlig tjänstgöring och krav enligt
3.7.1 Utbildning (Syte K) (sida 50) upprätthålls, samt löpande följa verksam-
hets-, teknik- och metodikutveckling. Lägsta nivå på tjänstgöring ska nor-
malt vara en repetitionsutbildning per 48-månadersperiod. Deltagande vid
insats räknas normalt som tillräckligt för att vidmakthålla behörighet i
48-månadersperioden. Tjänstgöringen ska dokumenteras.

FA TekLs bas avgör när behörighet förloras.

Enskild Syte K ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbild-
ning.

3.7.4 Återtagande av behörighet (Syte K)
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, indivi-
danpassad praktik under handledning samt teoretiska prov enligt bestäm-
melser under 3.7.2 Utcheckning för behörighet (Syte K) (sida 52).
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Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som Syte K. Med detta avses främst:

• tekniska förändringar på ingående system eller tillförda system,
• taktiska förändringar (t ex metodik, dokumentation, restriktioner).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA TekLs bas. Genomförandet och omfattningen av utcheckningen ska
dokumenteras.

3.8 Behörighet att tjänstgöra som
Komass

3.8.1 Utbildning (Komass)
Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov och godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på Komass enligt nedan.

3.8.1.1 Förkunskapskrav (Komass)

Krav för att påbörja utbildning ska normalt vara:

• gymnasial grundutbildning inom teknik eller el-programmen eller annan
motsvarande erfarenhet,

• godkända resultat i svenska och engelska på gymnasienivå (motsv)
• grundläggande elsäkerhet,
• airside.

3.8.1.2 Krav på Komass (utbildningsmål)

Komass verksamhet syftar till att flygförband och basförband ska kunna
verka.

Kraven för behörighet baseras på vad som krävs för att med handledning
kunna hantera förekommande uppgifter, även vid friktioner10 och kunna
tillgodogöra sig förekommande teknisk litteratur på svenska och engelska i
den dagliga driften av komnät vid en flygbas.

För att kunna hantera förekommande behov och situationer vid insatser,
övningar och förbandsproduktion ska Komass ha tillräcklig:

10. Med friktioner avses faktorer som kan försvåra uppgiftens lösande, t ex tidspress, omfat-
tande samverkan och väder enligt HKV skr 2003-04-11, 23 250:66226, Flygvapnets målka-
talog 2003. För driftledare är även t ex driftstörningar att betrakta som friktioner.
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För att kunna hantera förekommande behov och situationer vid insatser,
övningar och förbandsproduktion ska Syte I ha tillräcklig:

• taktisk förståelse för komnätets nyttjande inom förbandet och dess bety-
delse för verksamhetens genomförande.

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ bygga, underhålla och bryta fältlinjer,
○ ge användarstöd avseende abonnentutrustningar och programvaror

(mht individuell behörighet),
○ ge stöd för och medverka i förbandets stabsarbete, utföra reglemente-

rad signalering med förekommande abonnentutrustningar,
○ upprätta, drifthålla och bryta vid förband förekommande motorelverk

med tillbehör,
○ upprätta, drifthålla och bryta MLE, TFE och TLE,
○ genomföra felsökning och felanmäla till rätt instans,
○ dokumentera enligt gällande direktiv i t ex tekniska och taktiska ären-

dehanteringssystem.

3.8.1.3 Genomförande av Komass-utbildning

Målsättningen för utbildningen ska motsvara kraven på Komass enligt
ovan.

Förbanden ansvarar under ledning av FMTS för praktiktjänstgöring och
utcheckning.

Komass utbildning omfattar:

• Teknisk översikt omfattande:

○ TCP/IP teknik,
○ PC teknik,
○ ellära,
○ radioteknik,
○ nätverksteknik,
○ routing och switching,
○ optoteknik,
○ förbindningsteknik,
○ mätteknik,
○ elkraft och elsäkerhet.

• Operatörs- och handhavandeutbildning avseende:

○ KNV,
○ Ingående delar i komnät t exTLE, TFE, AP,
○ linjebyggnad optofiber och tråd,
○ transportabel mast,
○ telefonisystem,
○ radiosystem,
○ signalering,
○ systemoperatör på aktuella signalskyddssystem,
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○ elverk,
○ informationssystem.

• metodik och taktik,
• styrande dokument,
• tillämpning av tjänsten
• praktik och utcheckning.

3.8.2 Utcheckning för behörighet (Komass)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av FMTS),

• teoretiskt prov avseende t ex metodik och restriktioner (utarbetas av
FA-grupperna),

• teoretiskt prov avseende anläggningsspecifika förutsättningar (utarbetas
av respektive förband),

• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i Komass-tjänsten
(utarbetas av FA-grupperna, kompletteras vid behov med förbandsspeci-
fika delar),

• Komass-praktik under handledning. Praktiken ska dokumenteras enligt
3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58). Erforder-
lig praktiktid kommer med naturlighet att variera per individ, men ned-
anstående bedöms vara ett minimum:

○ Fast flygbas (Flottiljdrift): minst två (2) veckors praktik,
○ Rörligt Komnät: genomförande av minst en lämplig övning eller insats

enligt L CSIS bedömande.

Utbildningsbesök vid flygsäkerhetsrelaterade verksamheter i flygbassyste-
met genomförs och dokumenteras innan slutlig utcheckning. Utbildnings-
besök ska genomföras vid:

• ATS,
• division/MSE.

och bör genomföras vid:

• flygunderhållskompani,

Prov inför lokal utcheckning ska så långt som möjligt vara utformade så att
de teoretiska kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov
kan anses godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett
säkert sätt och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av
gällande restriktioner, utan att påverka annan anläggning eller verksamhet.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA bassb.
Godkänt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänst-
göring, ska kunna styrkas.
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3.8.3 Vidmakthållande av behörighet (Komass)
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring i Komass-tjänst
och genom att delta i verksamhets-, teknik- och metodikutveckling. Lägsta
nivå ska normalt vara en (1) repetitionsutbildning per 48-månadersperiod.
Deltagande vid insats räknas normalt som tillräckligt för att vidmakthålla
behörighet i 48-månadersperioden. Tjänstgöringen ska dokumenteras. FA
bassb avgör när behörighet förloras.

Enskild Komass ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbild-
ning.

3.8.4 Återtagande av behörighet (Komass)
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, indivi-
danpassad praktik under handledning samt teoretiska prov enligt bestäm-
melser i 3.8.2 Utcheckning för behörighet (Komass) (sida 56).

Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som Komass. Med detta avses
främst:

• tekniska förändringar på ingående system eller tillförda system,
• taktiska förändringar (t ex metodik, dokumentation, restriktioner).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA bassb. Genomförandet och omfattningen av utcheckningen ska
dokumenteras.

3.9 Handledare vid
praktiktjänstgöring mot
utcheckning

3.9.1 Behörighet att tjänstgöra som handledare
Med handledare avses den/de som ansvarar för att följa upp personer
som genomför praktiktjänstgöring syftande till att erhålla eller återta behö-
righet.

Personer som tjänstgör som handledare ska:

• bedömts lämplig av FA
• innehaft behörighet för aktuell(-a) roll(-er) i minst ett år
• genomfört uppstartssamtal för aktuell handledning
• ha god kunskap om elevens utbildningsståndpunkt
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• vara väl förtrogen med bestämmelser för behörighet och utcheckning
enligt COM samt lokala bestämmelser

• ha möjlighet att omedelbart ingripa i pågående verksamhet
• bedöma och dokumentera elevens agerande i protokoll (mallar för prak-

tiktjänstgöring och DK-pass enligt Bilagor COM Bas (sida 73) – bilaga 3)

Uppstartssamtalet ska omfatta:

• anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (föregångarskap,
visa, öva, rätta)

• handledarens ansvar
• krav för utcheckning
• hur uppföljningen genomförs
• kriterier för att bedöma elevens lämplighet som tekniker
• feedback/återkoppling

Samtalet genomförs mellan FA, handledare, elever samt övriga berörda
tekniker. Samtalet ska dokumenteras.

Handledare utses av FA och beslutet dokumenteras.

3.9.2 Anvisningar för handledare vid
praktiktjänstgöring

Att fungera som handledare vid praktiktjänstgöring innebär ett ansvar11.
Som handledare ska du sträva efter att hjälpa andra som ger sig i kast med
att göra något som de inte redan kan. Som handledare finns du alltid till
hands och kan hjälpa dem att utveckla den nya färdigheten eller den nya
förståelsen. Följande utgör en rekommendation på handledning.

Handledaren bör:

• visa, öva och rätta,
• ha målen för lärandet klart i sikte,
• klargöra målen för den som ska lära sig,
• visa och visa om igen utan att bli otålig,
• rätta och rätta på nytt utan att bli otålig,
• stimulera och uppmuntra.

11. Texten i 3.9.2 Anvisningar för handledare vid praktiktjänstgöring (sida 58) baseras på doku-
mentet Pedagogiska Grunder, kapitel 9.
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Kapitlet behandlar genomförande av SIS- och strömförsörjningsverksamhe-
ten på flygbas vid insats, övning och flottiljdrift.

Verksamheten delas upp i fem faser. Vid flottiljdrift genomförs i huvudsak
all verksamhet i drifthållningsfasen.

• anmodansfas
• planeringsfas
• upprättandefas
• drifthållningsfas (driftfas)
• avvecklingsfas

Ansvarsfördelning i respektive fas enligt bilaga 1 ”Ansvarsfördelning vid
övning och insats”.

4.1 Anmodansfas
Anmodansfasen är ej tillämplig vid nationella och vissa internationella öv-
ningar.

Anmodansfasens tyngdpunkt ligger på den politiska och militärstrategiska
nivån. Under anmodansfasen får Försvarsmakten ett uppdrag ifrån Rege-
ringskansliet att redovisa förutsättningar för en insats. Bakom denna an-
modan ligger ofta en politisk diskussion mellan Sverige, EU och FN, där
Sverige föreslås eller föreslår att svara för en militär insats.

Tidigt i denna fas påbörjar FÖRBE, OPS och Insatsförbandet, arbetet med
vilken systemlösning och materiel som är lämplig för insatsen.

4.2 Planeringsfas
Huvudaktörer i planeringsfasen är HKV INS J6 med stöd av förband och
andra aktörer. Vid mindre nationella förbandsövningar är förbandet hu-
vudaktör.
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4.2.1 Inledande sambandsberedning
Planeringsfasen påbörjas efter ett regeringsbeslut eller Försvarsmaktsorder.
Avsaknad av order eller beslut får ej hindra att denna fas inleds.

Planeringsfasen inleds med att OPS J6 (eller A6 vid större eller mindre
övningar) kallar till en sambandsberedning.

Sambandsberedningens uppgift är att påbörja ett planeringsarbete och att
behandla förutsättningar för insats/övning, samt att ta fram rekognosce-
ringsfrågor. Bilaga 2 med underbilagor omfattar stöddokument för genom-
förande av planering och rekognoscering (CIS SITE SURVEY LIST, Combi-
ned Endeavor-underlag, 14 point message, samt rekognosceringsunderlag
för respektive system).

Som stöd för rekognoscering finns också en Deployment guide, strömför-
sörjning (TO AF EL 000-000011) framtagen.

4.2.2 Rekognoscering
Rekognoscering kan genomföras på olika nivåer, från politisk nivå till för-
bandsnivå. Deltagande i rekognoscering bestäms utifrån syfte och nivå.

När rekognosceringens syfte är att fastställa gruppering ska följande roll-
kompetenser finnas representerade:

Roll Uppgift

C A6 Knyta PoC samt stödja vid upprättande av MoU med HN, LN

Driftledare Planera för systemuppbyggnad samt leder Syte rekognoscering

Syte M Rekognoscerar externa nät, möjlighet till fjärrsamband samt ATS-funktioner

Syte S Rekognoscerar strömförsörjning inklusive jordtag

4.2.3 Fortsatt arbete

4.2.3.1 Fortsatt sambandsberedning

Efter genomförd rekognoscering genomförs fortsatt sambandsberedning
där bl a rekognosceringsresultatet ska omhändertagas.

Ett första förslag till systemlösning och bemanning av nyckelpersonal tas
fram. Systemlösningen ska vara underlag inför lokal ackreditering, och
måste således vara anpassad för insatsen/övningen.

(För eventuella uppdrag till FMV avseende materiel och stöd ansvarar C
INSL/PROD.)

J6 (eller A6 vid större eller mindre övningar), ansvarar för att nödvändiga
förbindelsebeställningar görs till FMTIS.
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Ledningsnivån styrs av chefens ledningsbehov i aktuell fas och delas in i
fyra nivåer enligt nedan:

• Grundläggande samband för grupperingens försvar
• FYL-system
• ledningsstödsystem
• Welfare

4.2.3.2 Orderarbete

Efter sambandsberedningen genomför J6 (eller A6 vid större eller mindre
övningar) ett orderarbete som resulterar i bilaga Q, och eventuella underbi-
lagor, i en Operationsorder (OpO) där SIS-tjänsten regleras.

4.2.3.3 Inventering av materiel på förband

Förbandet inventerar befintlig materiel. Eventuella behov lämnas till C
INSL/PROD.

4.2.3.4 Underhållsberedning

Underhållsberedning omfattar hur underhållstjänsten avseende t ex
UE/RD ska hanteras.

SIS-personal ska stödja 4-funktionen i beredningen. Ansvar för komplette-
rande anskaffning bör framgå.

4.2.3.5 Logistikberedning

Logistikberedning omfattar hur t ex tilltransporter genomförs. Ledningsbe-
hovet styr vald logistiklösning.

SIS-personal ska stödja 4-funktionen i beredningen.

4.2.3.6 Nationellt stöd

I framtagande av organisation för insatsen bör också det nationella stödet
för olika system beskrivas och regleras. I detta dokument framgår PoC för
respektive system. Detta ska inte påverka ordinarie lednings- och lydnads-
förhållanden.

4.3 Upprättandefas
I upprättandefasen gör förband och stödaktörer det huvudsakliga arbetet.

Driftledare leder upprättande enligt C S6 inriktning i samverkan med
FMTIS och andra stödaktörer.
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4.4 Drifthållningsfas (driftfas)
Under driftfasen svarar förbandet samt stödaktörer för det huvudsakliga
arbetet.

4.4.1 Förberedelser inför drift

4.4.1.1 Driftledare

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll avatt TDB- och driftpersonalen tillsammans är utcheckade på
delsystem i tillräcklig omfattning för att bedriva tjänsten enligt 3 Behörig-
het (sida 31)

• kontroll av delgivningsliggarens aktualitet enligt COM Gem bil 3 och vid
behov uppdatera med nya ingångsvärden (t ex TO)

• att informera sig om känd kommande verksamhet avseende basens
(flyg-) verksamhet

Utöver detta ska förberedelser inför arbetspass i TDB omfatta:

• genomförande av överlämning
• kontroll av senaste version av styrande dokument enligt COM Gem bil 3

(Delgivningsliggare)
• kontroll av förändringar i komnätets övergripande uppbyggnad
• kontroll av komnätets och övriga systemes tekniska status
• kontroll av SIS-funktioner enligt respektive komnät:

○ felanmälansfunktioner (tfn, e-post)
○ interna förbindelser till ATS och Syte
○ externa taktiska förbindelser (egna)
○ alternativ- och reservsamband (t ex GAN, HF2000)
○ att tillsyner är utförda enligt checklistor

• att driftledare innan verksamhet påbörjas, i samverkan med övriga i
TDB-funktionen, informerar sig om:

○ känd kommande verksamhet avseende egen funktion
○ begränsningar i systemet
○ planerade avbrott (inklusive tillsyner)
○ lokal väderprognos
○ läget i ärendehanteringssytemet med fokus på ej avslutade ärenden
○ övriga kända störningar eller begränsningar

Efter ”föreberedelser inför drift” ska beslut om drift av komnät tas av
driftledare i samråd med Syte. Kan ej driftledare ta ansvar för och därmed
beslut om drift av komnät, överlämnas beslutet till C A6.
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4.4.1.2 Syte M

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll av delgivningsliggarens aktualitet enligt COM Gem bil 3 och vid
behov uppdatera med nya ingångsvärden (t ex TO)

• att informera sig om känd kommande verksamhet avseende basens
(flyg-) verksamhet

Utöver detta ska förberedelser inför arbetspass i TDB omfatta:

• genomförande av överlämning
• kontroll av förändringar i komnätets övergripande uppbyggnad
• kontroll av gällande system- och säkerhetsuppdateringar
• kontroll av marktelematerielens tekniska status enligt checklista, t ex

talregistrering
• i samverkan med övriga i TDB-funktionen, informerar sig om:

○ känd kommande verksamhet avseende egen funktion
○ begränsningar i systemet
○ planerade avbrott (inklusive tillsyner)
○ lokal väderprognos
○ läget i ärendehanteringssytemet med fokus på ej avslutade ärenden
○ övriga kända störningar eller begränsningar

• att Syte M orienterar driftledare om aktuella störningar, avvikelser och
begränsningar

4.4.1.3 Syte I

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll av delgivningsliggarens aktualitet enligt COM Gem bil 3 och vid
behov uppdatera med nya ingångsvärden (t ex TO)

• att informera sig om känd kommande verksamhet avseende basens
(flyg-) verksamhet

Utöver detta ska förberedelser inför arbetspass i TDB omfatta:

• genomförande av överlämning
• kontroll av förändringar i komnätets övergripande uppbyggnad
• kontroll av IS-/IT-systemens tekniska status enligt checklista
• kontroll av gällande system- och säkerhetsuppdateringar
• i samverkan med övriga i TDB-funktionen, informerar sig om:

○ känd kommande verksamhet avseende egen funktion
○ begränsningar i systemet
○ planerade avbrott (inklusive tillsyner)
○ lokal väderprognos
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○ övriga kända störningar eller begränsningar
○ läget i ärendehanteringssytemet med fokus på ej avslutade ärenden

• att Syte I orienterar driftledare om aktuella störningar, avvikelser och
begränsningar

4.4.1.4 Syte S

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll av delgivningsliggarens aktualitet enligt COM Gem bil 3 och vid
behov uppdatera med nya ingångsvärden (t ex TO)

• att informera sig om känd kommande verksamhet avseende basens
(flyg-) verksamhet

Utöver detta ska förberedelser inför arbetspass i TDB omfatta:

• genomförande av överlämning
• kontroll av förändringar i komnätets övergripande uppbyggnad
• kontroll av gällande system- och säkerhetsuppdateringar
• elförsörjningssystemens tekniska status enligt checklista
• i samverkan med övriga i TDB-funktionen, informerar sig om:

○ känd kommande verksamhet avseende egen funktion
○ begränsningar i systemet
○ planerade avbrott (inklusive tillsyner)
○ lokal väderprognos
○ läget i ärendehanteringssytemet med fokus på ej avslutade ärenden
○ övriga kända störningar eller begränsningar

• att Syte S orienterar driftledare om aktuella störningar, avvikelser och
begränsningar

4.4.1.5 Syte K

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll av delgivningsliggarens aktualitet enligt COM Gem bil 3 och vid
behov uppdatera med nya ingångsvärden (t ex TO)

• att informera sig om känd kommande verksamhet avseende basens
(flyg-) verksamhet

Utöver detta ska förberedelser inför arbetspass i TDB omfatta:

• genomförande av överlämning
• kontroll av förändringar i komnätets övergripande uppbyggnad
• kontroll av gällande system- och säkerhetsuppdateringar
• Klimatsystemets tekniska status enligt checklista
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• i samverkan med övriga i TDB-funktionen, informerar sig om:

○ känd kommande verksamhet avseende egen funktion
○ begränsningar i systemet
○ planerade avbrott (inklusive tillsyner)
○ lokal väderprognos
○ läget i ärendehanteringssytemet med fokus på ej avslutade ärenden
○ övriga kända störningar eller begränsningar

• att Syte K orienterar driftledare om aktuella störningar, avvikelser och
begränsningar

4.4.1.6 Komass

Förberedelser inför arbetspass ska omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll av delgivningsliggarens aktualitet enligt COM Gem bil 3 och vid
behov uppdatera med nya ingångsvärden (t ex TO)

• att informera sig om känd kommande verksamhet avseende basens
(flyg-) verksamhet

• att Komass orienterar driftledare om aktuella störningar, avvikelser och
begränsningar
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4.4.2 Genomförande av drift

Ett ”arbetspass” och ”dygnsvila” anges i 4.4.2 Genomförande av drift
(sida 66) under respektive roll för genomförande av drift enligt föl-
jande: tjänstgöring ska planeras så att möjlighet till minst 6 timmars
sammanhängande vila per dygn ges (observera behovet av att kunna
framföra fordon vilket ställer krav på vilotid), och bör planeras så att
ett arbetspass i TDB inte överstiger 8 h.
Ett ”arbetspass” anges till ”normalt 8 timmars arbetsdag” och inte ”8
timmar” för bibehållande av behörighet, i 3.3 – 3.5 under respektive
rollbeskrivning. Detta kan man överlag bortse från. Syftet i detta kapi-
tel är inte kopplat mot annat än just bibehållandet av behörighet och
ska då läsas sammanvägt med övriga krav.
Ovanstående har förväxlats med hur planering av insatser ska utföras.
Arbetstiden för ett förbands ingående funktioner ”sammavägt” torde
vara en angelägenhet för förbandschefen. Förbandschefen har att ta
hänsyn till en mängd faktorer t.ex. direkt väpnad strid och uthållighet
över tiden, vilket ligger till grund för planering och genomförande av
insats. All militär luftfartsverksamhet i perspektivet ”produktion och
insats” granskas dessutom av FMFO ur ett flygsäkerhetsperspektiv,
där målet är att uppnå högsta möjliga försvarseffekt.
Ytterligare kommentar: I COM Gem – 0.3.6 Begrepp, förkortningar och
textmarkeringar finns använda begrepp förklarade. ”Normalt” vilket
används i COM finns ej redovisat. Sannolikt torde rätt begrepp vara
”bör” vilket är tydligt förklarat med ”innebär att tillämpning är re-
kommenderad”, utredning pågår.

4.4.2.1 Driftledare

Driftledare leder driften av SIS-funktioner genom att:

• arbetsleda aktuellt skift
• säkerställa bemanning av TDB enligt 1.9 Felanmälan vid flottiljdrift, övning

och insats (sida 19)

• verka proaktivt i syfte att förebygga driftavbrott
• tillse att driftstörningar hanteras enligt 1.9 Felanmälan vid flottiljdrift, öv-

ning och insats (sida 19)

• säkerställa att informationen i ärendehanteringssystemet är aktuell och
uppdaterad

• ”översätta” tekniska begränsningar till taktiska konsekvenser, samt ori-
entera berörda funktioner om begränsningar och förutsättningar för att
genomföra verksamhet

• planera och administrera KOMNÄT och övriga egna system till de tak-
tiska behoven

• beordra reparationsberedskap
• vid händelser enligt COM Gem – 5 Rapportering genomföra rapportering
• när drift ej längre kan säkerställas av KOMNÄT, kontaktas taktiskt chef

för beslut om fortsatt drift

4  Genomförande

66 COM Bas (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

4.4.2 – 4.4.2.1



4.4.2.2 Syte M

Syte M genomför driften genom att:

• fortlöpande och proaktivt övervaka komnätet och övriga egna systems
tekniska status och efter samråd med driftledare åtgärda fel

• rapportera till driftledare om systemstatus och systemförändringar som
påverkar ledningsförmågan. När Syte M bemannar TDB (utan att driftle-
dare är närvarande) orienteras först berörd ATS-funktion, därefter drift-
ledare

• upprätthålla av driftledare beordrad reparationsberedskap
• vid händelser enligt COM Gem – 5 Rapportering genomföra rapportering

4.4.2.3 Syte I

Syte I tjänstgöring ska planeras så att möjlighet till minst 6 timmars sam-
manhängande vila per dygn ges, och bör planeras så att ett arbetspass i
TDB inte överstiger 8h.

Syte I genomför driften genom att:

• fortlöpande och proaktivt övervaka komnätet och övriga egna systems
tekniska status och efter samråd med driftledare åtgärda fel,

• rapportera till driftledare om systemstatus och systemförändringar som
påverkar ledningsförmågan. När Syte I bemannar TDB (utan att driftle-
dare är närvarande), orienteras först berörd ATS-funktion, därefter drift-
ledare,

• upprätthålla av driftledare beordrad reparationsberedskap,
• vid händelser enligt COM Gem – 5 Rapportering genomföra rapportering.

4.4.2.4 Syte S

Syte S tjänstgöring ska planeras så att möjlighet till minst 6 timmars sam-
manhängande vila per dygn ges, och bör planeras så att ett arbetspass i
TDB inte överstiger 8 h.

Syte S genomför driften genom att:

• fortlöpande och proaktivt övervaka komnätet och övriga egna systems
tekniska status och efter samråd med driftledare åtgärda fel

• rapportera till driftledare om systemstatus och systemförändringar som
påverkar ledningsförmågan. När Syte S bemannar TDB (utan att driftle-
dare är närvarande), orienteras först berörd ATS-funktion, därefter drift-
ledare

• upprätthålla av driftledare beordrad reparationsberedskap
• vid händelser enligt COM Gem – 5 Rapportering genomföra rapportering

4.4.2.5 Syte K

Syte K tjänstgöring bör planeras så att möjlighet till minst 6 timmars sam-
manhängande vila per dygn ges.
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Syte K genomför driften genom att:

• fortlöpande och proaktivt övervaka komnätet och övriga egna systems
tekniska status och efter samråd med driftledare åtgärda fel

• rapportera till driftledare om systemstatus och systemförändringar som
påverkar ledningsförmågan, orientera först berörd ATS-funktion, där-
efter driftledare

• upprätthålla av driftledare beordrad reparationsberedskap
• vid händelser enligt COM Gem – 5 Rapportering genomföra rapportering

4.4.2.6 Komass

Komass tjänstgöring bör planeras så att möjlighet ges till minst 6 timmars
sammanhängande vila per dygn.

Komass genomför driften genom att:

• fortlöpande och proaktivt övervaka egna systems tekniska status och
efter samråd med driftledare åtgärda fel

• upprätthålla av driftledare beordrad reparationsberedskap
• vid händelser enligt COM Gem – 5 Rapportering genomföra rapportering

4.5 Avvecklingsfas
Under avvecklingsfasen svarar förbandet samt stödaktörer för det huvud-
sakliga arbetet. driftledare leder avvecklingsarbetet avseende SIS-funktio-
nen.

Sambandsmedel under avvecklingsfasen framgår av A6 inriktning.

A6 stödjer A4 avseende planering och genomförande av REMI.
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5  Sbresurser, nyttjande

(Utges senare)
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6  Övrigt

 

6 – 6 COM Bas (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

71





Bilagor COM Bas

Detta kapitel behandlar

Bilaga 4A Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i
KOMNÄT i flottiljdrift ............................................................................................................................................. 74
Bilaga 4B Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i
KOMNÄT under övning ..................................................................................................................................... 75
Bilaga 4C Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i
KOMNÄT under internationell insats .................................................................................................. 76
 

COM Bas – Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik – COM Bas

Bilaga 1 Ansvarsfördelning vid övning och insats

Bilaga 2 Stöddokument för planering och rekognoscering

Bilaga 3a Mall för uppföljning av praktiktjänstgöring för driftledare

Bilaga 3b Mall för uppföljning av praktiktjänstgöring för Syte, KVK-mek och Komass

Bilaga 3c Mall för uppföljning av DK-pass

Bilaga 4A Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i KOMNÄT i flottiljdrift
(sida 74)

Bilaga 4B Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i KOMNÄT under
övning (sida 75)

Bilaga 4C Process för felanmälan och reparation av Tekniska system i KOMNÄT under
internationell insats (sida 76)
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Bilaga 4A Process för felanmälan och
reparation av Tekniska system i KOMNÄT
i flottiljdrift

Bilagor COM Bas
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Bilaga 4B Process för felanmälan och
reparation av Tekniska system i KOMNÄT
under övning

Bilagor COM Bas
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Bilaga 4C Process för felanmälan och
reparation av Tekniska system i KOMNÄT
under internationell insats

Bilagor COM Bas
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Begrepp och förkortningar

Se detta kapitel i COM Gem COM – Begrepp och förkortningar.
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