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______________________________________________  

Sammanfattning 
______________________________________________________________  

 
Försvarsmakten presenterade en rapport av studien MOUT 2010 där det 
framgick att beslutsfattare som har tillgång till mer detaljerad geografisk 
information fattar andra typer av beslut än de som har tillgång till konventionell 
information. Dessa resultat har mynnat ut i ytterligare frågor kring hur 
högupplösta geodata kan merutnyttjas inom Försvarsmaktens 
träningssimulatorer. Orden merutnyttja och samutnyttja kommer i rapporten att 
syfta till möjligheten att utnyttja geografiska data mellan flera olika simulatorer. 
 
Under arbetets gång har ett antal utvalda simulatorer besökts i syfte att utreda 
hur geodata används för att representera de miljöer i vilka simuleringar utförs. 
Vidare sammanställer rapporten de framtidsvisioner som de ansvariga för 
simulator- systemen har.  
 
De simulatorsystem som idag finns inom Försvarsmakten har utvecklats 
oberoende av varandra vilket har lett till att inga större likheter, så när som på 
OpenFlight-formatet, finns mellan filformaten som används för att visualisera 
terrängen. På den kommersiella marknaden finns bland annat ett verktyg, Terra 
Vista, för att skapa terrängdatabaser som utgör grunden för de simulerade 
miljöerna. Detta verktyg genererar terrängdatabaser i ett OpenFlight-format 
som är en återkommande hörnsten för miljövisualiseringen i samtliga 
simulatorer.  
 
Möjligheten finns att Försvarsmakten införskaffar detta verktyg för att skapa 
terrängdatabaser, men frågan är huruvida kompetensen för verktygets 
möjligheter och begränsningar finns inom Försvarsmakten i dagsläget. En 
kostnadsanalys visar på en viss ekonomisk lönsamhet, med en kvot på 1,02 
mellan intäkter och kostnader, i att utföra detta arbete i egen regi. Detta gäller 
för kontinuerligt arbete under en femårsperiod vid en ungefärlig yta av 200 km2. 
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______________________________________________  

Abstract 
______________________________________________________________  

 
 

The Swedish defence have, through studies, concluded that given more detailed 
geographical information decisions will be made differently than only given 
traditional geographical information such as printed maps. This result has led to 
more questions on how high resolution geographical data can be used in combat 
training simulators. 

A number of simulators have been visited in order to gather information about 
how they use high resolution geographical data and to study their needs for such. 
One common feature among the simulators is their use of OpenFlight-databases to 
store and present geographical information. Creation of such terrain databases 
could be done by using Terra Vista which is available on the market.  

It is possible for the Swedish defence to acquire this tool for the creation of 
OpenFlight-databases on their own instead of involving other companies to 
perform the creation of these databases, which is the case today. A cost analysis 
has been done in order to show if it’s profitable to create terrain databases within 
the Swedish defence. The analysis shows that for large areas, approximately 200 
km2, and continuous work it is profitable, with a quotient of 1.02, to carry out the 
work without involving the industry. 
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1. Inledning 

Träning och utbildning med hjälp av simulatorer är ett naturligt inslag i dagens 
svenska försvar. Soldaterna erbjuds att lära känna det verkliga materielsystemet redan 
innan de konfronteras med det. Det fördelaktiga med att använda sig av 
simulatorträning är framförallt möjlighet till mängdträning i en miljö där risken att 
materiel går sönder är liten. De simulatorer som har en spelbar miljö i likhet med spel 
ur kategorin first-person-shooter använder sig av olika geografiska data för att 
representera omgivningen. Rapporten behandlar hur bland annat geografiska data 
inhämtade med hjälp av laserteknik kan komma Försvarsmakten till nytta.  
I rapporten används ordet ”högupplösta höjddata”, det syftar till höjddata som 
inhämtats med hjälp av laserteknik. De höjddata som avses i rapporten har 16 
mätpunkter per kvadratmeter, vilket kan jämföras med höjddata från Lantmäteriet 
som har en mätpunkt var femtionde meter.  
 
 

1.1. Bakgrund 

Studien MOUT 2010 (Militära Operationer i Urban Terräng) genomfördes mellan år 
2002 och 2006 och syftade till att lämna förslag på förändringar och framtida 
organisation inom området strid i bebyggelse. Under studien har större övningar 
genomförts i Norrköping. Vid en av dessa har FOI (Försvarets forskningsinstitut) 
bidragit med digitala 3D-modeller över staden, beslutsfattarna fick då tillgång till 
geografiska data så som elnät och vattennät [1]. Laserskannade höjddata fanns även 
att tillgå från vilka noggranna siktfältsanalyser för olika observations- punkter kunde 
göras. Dessa mer detaljerade geodata tillsammans med 3D-modellen användes då 
som beslutsstöd vid planering och genomförande av övningarna.  
 
Resultaten av studie MOUT 2010 visade på nya möjligheter att förbereda sig inför en 
insats i ett område då det fanns tillgång till bättre geografiska data. Tidigare har 
insatsplaneringar vid övningar till stor del gjorts med kartunderlag så som 
terrängkartan, tätortskartan och ibland även de kartor som finns i telefonkatalogen. 
Beslutsfattarna kunde med dessa mer detaljerade geodata inta strategiskt viktiga 
områden, bland andra vattenverket och E-On, i Norrköping. 
 
Studien väckte intresse för huruvida de högupplösta höjddata även kan användas i 
andra simulatorsystem som Försvarsmakten använder sig av för träning och 
utbildning. 
  

1.2. Syfte 

Rapportens övergripande syfte är att utreda hur geografiska data kan användas mer 
effektivt i Försvarsmaktens simulatorsystem samt vilka ekonomiska och 
insatsrelaterade effekter som kan uppnås genom att samutnyttja dessa data. Ett 
särskilt syfte är att studera möjligheterna att använda så kallade högupplösta höjddata 
för att förbättra realismen i simulatorerna. 
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1.3. Avgränsningar 

De simulatorer som studerats är BTA 122, BFT 90, BekSim, StriSim PC, LTA och 
PETRA. Rapporten ämnar inte svara på frågan om hur geografiska data inom 
Försvarsmakten skall lagras på ett strukturerat sätt då denna fråga redan behandlas 
inom Försvaret och Lantmäteriet.  
 

1.4. Metod 

Litteraturstudier har genomförts inom syntetiska naturliga omgivningar och 
avrapporteringar från FOI rörande användning av högupplösta geodata vid militära 
operationer i urban terräng. Studiebesök, och intervjuer, har gjorts vid samtliga 
simulatorer för att få tala med de personer som använder simulatorer i sitt dagliga 
arbete och deras syn på hur högupplösta geodata kan nyttjas i respektive 
simulatorsystem. En enkät, bilaga 3, har utarbetats och använts vid intervjuerna. 
Ytterligare studiebesök har bland andra gjorts vid simulatortillverkaren C-ITS, som är 
en del i BAE-systems, i Helsingborg där genereringsprocessen för OpenFlight-
databaser har gåtts igenom. Egna analyser har gjorts av de högupplösta höjddata som 
finns inom Försvarsmakten och slutligen har slutsatser och förslag på fortsatt arbete 
inom området lämnats.  
 

1.5. Disposition 

Kapitel 2 ger en inledande översikt till Försvarsmaktens arbete inom modellering och 
simulering (M&S) och vilka tillämpningsområden som identifierats, M&S förklaras 
också kortfattat. Kapitlet behandlar också det arbete som pågår nationellt och 
internationellt vad avser insamling och lagring av geodata. 
Kapitel 3 utgör den teoriram på vilken examensrapporten grundar sig. Olika 
standarder inom modellering och simuleringsområdet tas upp och beskrivs samt 
tekniken för att samla in högupplösta höjddata.  
Kapitel 4 består av en kostnadsanalys samt egna analyser som utförts med hjälp av 
GIS-programvara och de högupplösta höjddata som grund.  
Kapitel 5 redogör för de utvalda simulatorsystemen och tar upp hur geodata utnyttjas, 
de kostnader som är förknippade med simulatorn och hur man ser på det framtida 
arbetet. 
Kapitel 6 och 7 innehåller slutsatserna och förslag på fortsatt arbete.  
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2. Försvarsmaktens inriktning för modellering och 
simulering 

Försvarsmakten har i en styrande rapport från 2000 tillsammans med Högkvarteret 
och andra stödorganisationer utarbetat en strategi för hur modellering och simulering 
(M&S) kan vara Försvarsmakten till fördel [4]. Syftet med rapporten är att tydliggöra 
Försvarsmaktens vilja och styrande principer inom området samt att uppföra en 
handlingsplan för olika verksamheter som kan förknippas med M&S.  
 
Försvarsmaktens vision inom M&S är följande:  
 

Modellering och simulering skall vara ett lättillgängligt, kraftfullt och 

kostnadseffektivt hjälpmedel som avsevärt förbättrar Försvarsmakten förmåga 

att lösa givna uppgifter. Modellering och simulering skall befrämja ökad 

förmåga och samarbete inom och mellan följande delområden: 
 

- analys och studier 

- forskning och teknikutveckling 
- materielsystemutveckling och materielanskaffning 

- utbildning och träning  

- ledning och planering 
 

i syfte att ge större effektivitet i genomförandet av operationer, högre kvalité 

och snabbare analys- och studieresultat, effektivare utbildning och träning, 

förbättrad kvalité och minskade tidsförhållanden vid organisations- och 

materielsystemutveckling, billigare och säkrare materielanskaffning samt 

förbättrad verksamhetsledning och projekthantering. 

 

För att uppnå maximal flexibilitet och tillgänglighet skall M&S-verksamheten 

bygga på kostnadseffektiva och återanvändbara komponenter baserad på en 
öppen systemarkitektur. 

 

Vidare i rapporten förespråkas att en fem år lång utvecklingsfas skall inledas med en 
början under 2000 för att FM förmåga att nyttja M&S, inom ovan nämnda områden, 
skall förbättras.  
 

2.1. Modellering och Simulering (M&S) 

Med hjälp av modellering och simulering (M&S) tillåts användare att öka förståelsen 
för och undersöka ett specifikt system. Det system som skall undersökas kan vara allt 
från hur väntetider i en kassakö förändras vid halverad personalstyrka till hur ett 
företags lönsamhet påverkas som resultat av variationer i råvarutillgångar. När 
systemet är identifierat skapas en modell av systemet, modellen är en förenklad bild 
det aktuella systemet som innefattar dess viktigaste egenskaper. Den färdiga modellen 
måste också valideras och verifieras. Verifiering är en process där modellen 
kontrolleras så att den representerar det aktuella systemet. Validering är en 
granskning där det säkerställs så att modellen fyller det syfte den skapades för [2]. 
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Med modellen som grund genomförs sedan simuleringarna som ger användaren 
möjlighet att ändra på olika parametrar i modellen för att sedan se vad som händer 
med resultatet. Träningssimulatorer, som används inom Försvarsmakten använder sig 
av M&S, tillåter att högre utbildningsnivåer kan uppnås innan användare ställs inför 
det verkliga systemet. Studier [3] visar också att bättre resultat kan uppnås med 
datorstödda förövningar. 
 

2.2. Tillämpningsområden 

Här följer en närmre förklaring av de fem huvudområdena inom Försvarsmaktens 
inriktning för modellering och simulering samt de viktigaste framgångsfaktorerna för 
respektive delområde [4]. Dessa delområden, se punktlista, skall även vara 
vägledande vid utformning av kravdokument och vara styrande vid implementations- 
belsut 
 

• Analys och studier 
• Forskning och teknikutveckling 
• Materielsystemutveckling och materielanskaffning 
• Utbildning och träning 
• Ledning och planering 

 
Inom analys och studier är målsättningen att bygga upp ett modellbibliotek, som 
också innehåller data, för att utnyttja äldre modeller och för att vidareutveckla nya 
modeller. För utveckling och modifiering av biblioteksmodellerna erfordras det 
tillgänglig personal med kompetens inom modellernas respektive användningsområde. 
De två viktigaste framgångsfaktorerna för detta delområde är modeller som är 
anpassade för de frågeställningar som skall besvaras samt medverkan från 
Försvarsmakten och dess stödmyndigheter. 
 
Forskning och teknikutveckling (FoT) är ett annat delområde som syftar till att 
utveckla M&S för att skapa metoder, produkter och verktyg för att borga för en 
gemensam infrastruktur inom Försvarsmakten. En annan möjlighet är att driva FoT 
med hjälp av M&S för att på så vis kunna sprida erhållna lärdomar till andra 
användningsområden. Här behövs det kraftsamlas på FoT för att utveckla M&S-
området med avseende på metoder, produkter och verktyg för att möjliggöra en 
gemensam infrastruktur för M&S. 
 
M&S skall ligga till grund för en mer kostnadseffektiv och säker materielutveckling. 
Genom att modellera systemen innan de utvecklas är förhoppningen att kunna 
upptäcka fel i förtid. Här är även målet att arbeta fram en gemensam grund för 
utvecklare och användare där de med gemensamma modeller, begrepp och metoder 
kan kommunicera sinsemellan. Genom att modellera materialsystemen är 
förhoppningen att man bättre skall kunna göra kostnadsuppskattningar av de ingående 
delsystemen. 
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För utbildning och träning, vilket denna rapport lägger störst fokus på, är viljan att 
anskaffa och utveckla träningssimulatorer och modeller som till högsta möjliga grad 
kan användas vid föreberedelser för operationer och insatser. Speciell vikt läggs vid 
att kunna skapa applikationer med vars hjälp Försvarsmakten kan genomföra 
övningar som annars inte är genomförbara. Vidare skall möjligheter till 
interoperabilitet mellan olika simulatorsystem beaktas för att möjliggöra samträning, 
nationellt och internationellt, inför internationella operationer. En av de större 
stötestenarna inom utbildning och träning är förmågan att utnyttja erfarenheter och 
slutsatser som erhålls vid simulatorträning.  
 
M&S skall vara ett beslutsstöd för planeringsprocesser och beslutsfattning både vid 
planering och genomförande av insatser samt att sköta beredskap i fredstider. Ledning 
och planering syftar även till att utveckla FM som myndighet inom områden som 
organisationsutveckling, prognosverktyg, ekonomistyrning och kvalitetsarbete. De 
lärdomar som erhålls från övriga delområden kommer att ligga till grund för 
utvecklingen av ledning och planering. 
 

2.3. Nuläge inom M&S-området 

Under de åtta år som gått sedan det första styrande dokumentet [4] kom ut så har få 
av de mål som där sattes upp verkligen uppnåtts. Då flera omorganisationer gjorts har 
personer med god ämneskunskap inom M&S-området försvunnit och deras 
efterträdare har fått sätta sig in i uppgiften. Detta har då föranlett förseningar och 
ouppfyllda mål med Försvarsmaktens inriktning för M&S [5]. I dagsläget deltar FM 
ett internationellt samarbete på området [6]. 
 

2.4. Försvarsmaktens stödorganisationer 

Till Försvarsmaktens hjälp finns ett antal olika stödenheter som har till uppgift att 
förse FM med olika uppgifter [7]. Ett exempel på en sådan stödenhet är FM TK SE 
(Försvarsmaktens telekrig stödenhet) vilken tillgodoser behovet av data till samtliga 
telekrigssystem inom FM. Dessa data lagras i telekrigsbibliotek som används i 
motmedels- och varningssystem för att kunna identifiera och vidta motmedelsåtgärder 
vid behov. Nedan beskrivs två andra parter som har ett nära samarbete med 
Försvarsmakten. 
 
Lantmäteriet har en enhet, Stödenhet Geografisk information (GeoSE), som skall 
tillhandahålla geografisk information åt FM. De digitala data som GeoSE levererar 
till simulatorer inom försvarsmakten utgör en liten del av dagens arbete, merparten 
handlar om att leverera taktiska kartor och tryckta papperskartor över insatsländer så 
som Tchad och Afghanistan [8] i vilka Svenska soldater befinner sig.  
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Åtagandet som GeoSE har gentemot FM innebär följande [9]:  
 

”Geo SE skall i samverkan med FM förvärva, anpassa, lagra, 

bearbeta och distribuera nationell och internationell geografisk 

information till användare och system inom FM. Geo SE försörjer med 

all geografisk information, digitala databaser såväl som tryckta 

produkter.” 

 

Vidare skall Geo SE bidra med sin kompetens för att ge stöd för FM och Försvarets 
materielverk (FMV) i deras användning av digital geografisk information [10].  
 
Försvarets materielverk är en civil myndighet som arbetar med att förse FM och 
andra kunder inom totalförsvaret med materiel, metoder och system. Den största 
utmaning som FMV står inför är att kunna leverera kostnadseffektiva, innovativa och 
nya lösningar för materiel och metoder som skall fungera på lång sikt inom det 
Svenska försvaret [11]. De varor som upphandlas av FMV används inom försvarets 
utbildnings- och övningsverksamhet. Alternativt kan materielen läggas i förvar för att 
kunna plockas fram i kris- eller krigssituationer [12].  
 

2.5. Geodataförsörjning inom Försvarsmakten 

Sedan några år tillbaka pågår ett arbete för att standardisera försörjningen av geodata 
till det Svenska försvaret [13, 14]. Flera länder och gemenskaper, så som NATO och 
EU, är inblandade i standardiseringsarbetet. Bakgrunden till delaktigheten i den 
samlade insatsen för informationsförsörjning är Försvarets övergång från ett 
beredskapsförsvar till ett insatsförsvar och det framtida målet om NBF 
(Nätverksbaserat försvar). 
 
Inom LuftT (Luftstridskrafternas tekniska system) finns redan idag en process för att 
samla in geodata, processen beskriver bland annat ledning, aktörer, roller och 
tekniska kravställningar. Detta är en processmodell som är önskvärd att föra över till 
den övriga försvarsverksamheten då den är kostnadseffektiv och minimerar 
arbetsbördan och maximerar automationen.  
 
Då det i dagsläget inte finns någon övergripande styrning för införskaffandet av 
geodata till Försvarsmakten, eller åt övriga länder för den delen, blir risken 
överhängande att dubbelarbete utförs och olikartade arbetssätt utformas. Det är därför 
av stort intresse att samordna geodataförsörjningen för att på så sätt kunna utnyttja 
andra länders arbete och öka det internationella och även nationella utbytet av 
geografisk information. Därför finns behov av ett verktyg som syftar till att: 
 

• Bistå med rätt grunddata vid rätt tidpunkt 
• Grunddata har rätt och känd kvalitet 
• Kostnadseffektiv hantering av grunddata 
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2.5.1. Samordningsverksamheter 

Då samordningsbehovet av geografisk information generellt är stort tillkom år 2006 
EG-direktivet INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European 
Community) [13, 14]. Direktivet syftar till att infrastrukturen för geografiska data i 
medlemsstaterna skall vara tillgängliga och förvaltas på lämpligaste sätt för att 
möjliggöra merutnyttjande. Vidare skall också geodata från olika källor kunna 
kombineras och delas på ett konsekvent sätt mellan medlemsstaterna och deras 
myndigheter [15]. 
 
I Sverige sker anpassningen till INSPIRE-direktivet genom det av regeringen tillsatta 
Geodatarådet. Rådets uppgift har varit att vägleda i utvecklingen av bland annat 
standarder, specifikationer, metadata och olika samarbetsformer både för 
geodataproducenter och för användare av geodata. [16].  
 
Arbetet med INSPIRE drivs helt utan hänsyn till SEDRIS (Synthetic Environment 
Data Representation and Interchange Specification), en amerikansk standard för att 
hantera geografiska data, då detta försök till standard till stora delar drivs av endast 
ett företag och vidare finns det inte heller några möjligheter att producera geodata 
enligt SEDRIS-standarden [Bilaga 1]. Idag sker samarbete för frågor rörande 
geodataförsörjning mellan Försvarsmakten, FMV och FOI i en nyuppstartad lednings- 
och beredningsgrupp som benämns Integrerad MaterielLedning (IML). 
 

2.5.2. Beredskap vid insatser 

Från och med den 1 januari 2008 står NBG (Nordic Battle Group) i beredskap för att, 
tio dagar efter beslut från EUs medlemsländer, kunna sättas in och lösa en uppgift 
inom en radie av 600 mil från Bryssel [17]. Den korta tidsfrist från beslut till insats 
kräver att korrekta och, för uppgiften, relevanta geodata kan levereras mycket snabbt. 
Sverige är mycket noggrant karterat, vi har tillgång till karttjänster hos Eniro och från 
Lantmäteriet kan man erhålla kartor över bland annat städer, fastigheter och terräng. I 
de länder vilka insatser kommer att bedrivas blir förmodligen tillgången till bra 
kartmaterial mycket begränsat. Inledningsvis kan det alltså vara svårt att införskaffa 
nödvändiga geodata eller att behandla befintliga geodata för att kunna förbereda sig 
inför den stundande uppgiften. I de fall då insatser kommer att bedrivas under en 
längre tid kan det geografiska datamaterialet kompletteras i efterhand genom att 
exempelvis laserskanna intressanta delar av terrängen i insatsområdet.  
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Figur 1: En första 3D-modell i förhållande till beredskapstiden. (Egen källa) 

 
Inledningsvis kan en första 3D-modell av insatsområdet vara tillgänglig inom två 
dagar efter datainsamlingstillfället [18], se figur 1. Tiden det tar att framställa 3D-
modellen kommer att variera beroende på den tid det tar att samla in tillräckliga data. 
 

2.5.3. Tänkbara intressenter utöver Försvarsmakten 

De högupplösta geodata som använts i denna rapport är troligen av intresse för andra 
myndigheter och organisationer utöver FM. Naturvårdsverket använder de höjddata 
som levereras av Lantmäteriet för att beräkna riskområden för laviner, det är 
framförallt områden med en lutning 25° - 55° som är av speciellt intresse [19]. Den 
upplösning som laserskannad höjddata erbjuder skulle förmodligen kunna bidra till 
mer exakta beräkningar av riskområden.  
Räddningsverket skulle kunna använda sig av laserskannad geodata för att säkrare 
kunna avgöra vilka områden som kommer att drabbas av förhöjda vattenflöden. 
Några exempel på hur denna data skulle kunna användas presenteras närmare i avsnitt 
5.3. 
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3. Verktyg för modellering av geodata 

Detta kapitel utgör den teoriram på vilket examensarbetet grundar sig. Konceptet 
syntetiska omgivningar och det standardiseringsarbete som pågår för att lagra dessa 
beskrivs. Metoden för att samla in höjddata med hjälp av laserskanning och analys av 
dessa beskrivs. Likaså förklaras de facto-standarden för 3D-visualisering OpenFlight 
och hur den används i några av Försvarsmaktens simulatorer. 
 

3.1. Syntetiska Naturliga Omgivningar (SNO) 

En SNO utgör den virtuella miljö i vilken man kan simulera övningar och bedriva 
fiktiva operationer, något som blir både billigare och mer lättgenomförligt än att gör 
det i verkligheten. En SNO beskriver olika karaktäristika för en geografisk plats med 
avseende på vad som skall modelleras. Data till en SNO framställs genom att bearbeta 
digitalt kartmaterial (höjdkurvor, flygfoton och satellitbilder) och integrera olika 
materialdatabaser. En materialdatabas innehåller fysikaliska data som är relevant för 
elektromagnetisk och akustisk vågutbredning samt hållfastheten för olika material- 
typer. Dessa data kan utläsas från tabeller eller så kan egna mätningar behövas för att 
ge tillräckliga underlag [20]. Figur 2 visar hur en SNO innefattas av en simulering där 
enheter påverkar och påverkas av sin omgivning. 
 

 
Figur 2: En SNO utgör en del av en simulering. (Källa: FOI) 
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SNO är ett teknikområde som också behandlas av andra länder. I USA påbörjades 
arbetet med syntetiska omgivningar år 1995 som ett led i Defense Modeling and 

Simulation Master Plan som initierades av DoD. En del av detta arbete mynnade ut i 
SEDRIS-projektet (Synthetic Environment Data Representation and Interchange 
Specification) som arbetar med att standardisera SNO. Storbritannien har en 
motsvarande enhet, The National Advisory Council (NAC) for Synthetic 

Environments and Simulation, som arbetar med Engelskans motsvarighet till SNO. 
Båda länderna har liktydiga definitioner av SNO, nämligen: att representera den 

verkliga världen i en syntetisk miljö och att med stor noggrannhet återge naturlagar, 

naturfenomen samt hur miljön påverkas av mänskliga och naturliga faktorer [20].  
 

3.2. SEDRIS 

SEDRIS har sedan 1999 bedrivit ett arbete för att standardisera hur en SNO skall 
definieras samt hur den skall delas mellan andra intressenter. I huvudsak består 
SEDRIS av två fundamentala koncept; representation av geografisk data samt utbyte 
av geografisk data [21].  
 
 

 
Figur 3: De domäner som täckas av SEDRIS är; land, hav, luft och rymd. (Källa: www.sedris.org) 

 
För att beskriva geografiska data i alla domäner, se figur 3, behövs följande tre 
komponenter [22]. 
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• Data Representation Model (DRM) 
• Environmental Data Coding Specification (EDCS) 
• Spatial Reference Model (SRM) 

 
Då SEDRIS syftar till att entydigt kunna definiera geografisk data har DRM 
utvecklats i syfte att uppfylla detta mål [23]. En DRM är en beskrivning av innehållet 
i en databas, det vill säga en beskrivning av dataobjekt med dess attribut och 
relationer till andra objekt. Detta kan liknas vid en objektorienterad modell där 
klasser används för att beskriva strukturella samband. 
 
EDCS ger ytterligare information om objekt som skall representeras i en SNO. Denna 
information lagras i tre kategorier. 
 

Klass – kan vara objekt så som; byggnad, flod eller öken. 
 

Attribut – karaktäriserar objektet; brandstation, höjd, djup eller sandtyp. 
 

Mått – vilka enheter används för att mäta objektet; meter, hastighet eller 
densitet. 

 
Eftersom DRM och EDCS enbart representerar objekt och vad som karaktäriserar 
dessa behövs således en modell för att kunna representera objekten i något 
referenssystem. SRM är det koncept som specificerar position, avstånd, riktning och 
tid som förknippas med geografiska data, vidare kan SRM också transformera ovan 
nämnda geometriska egenskaper mellan olika referenssystem [24].  
 
 
De komponenter som krävs för att möjliggöra utbyte av geografiska data är följande 
[22].  
 

• Application Program Interface (API) 
• SEDRIS Transmittal Format (STF) 

 
SEDRIS Transmittal Format är en plattformsoberoende metod för att utbyta 
transmittals (SEDRIS-data), det är tillika ett konceptuellt filformat som borgar för en 
fast struktur av transmittals [24].  
 
Genom API-gränssnittet kan SEDRIS-användarna komma åt de transmittals som 
överförs, skapa ny data enligt DRM-strukturen. Användaren kan också konvertera sitt 
egna geodatabasformat till SEDRIS-formatet [24]. Figur 4 visar hur de ingående 
komponenterna bygger upp en SNO och kan utbytas enligt STF.  
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Figur 4: De tre grundläggande delarna för att beskriva en SNO. Denna SNO kan sedan bytas mellan 
andra användare med hjälp av APIn och STF (Egen källa) 

 
Syftet med standardiseringsarbetet är att SEDRIS kommer att fungera som ett nav 
mot vilket olika SNO-tillämpningar utbyter miljödata. Fördelen blir främst att 
konvertering endast behöver ske mellan utbytesformatet och den egna tillämpningen 
istället för att göra en konvertering av data mellan varje enskild tillämpning, något 
som är mycket kostsamt [25]. Trots att grundtanken med SEDRIS-standardiseringen 
är mycket god så har standarden inte fått det genomslag som man initialt hoppades på. 
En utdragen standardiseringsprocess har gjort att många länder påbörjat egna 
processer för att standardisera syntetiska naturliga omgivningar [26]. 
 

3.3. Laserskanning 

Försvarsmakten har tillgång till högupplösta höjddata över ett flertal olika områden, 
däribland också Kvarns övningsområde. De terrängdata som samlats in över 
övningsområdet i Kvarn har gjorts med hjälp av laserskanning, även kallad ALS 
(Airborne Laser Scanning). Det är en mycket effektiv metod för att kunna samla in 
mycket exakt höjddata över stora områden med relativt liten arbetsinsats. Medelfelet i 
höjd för de laserskannade data som införskaffats av FOI är under decimetern [26], 
vilket kan jämföras med de höjddata som levereras av lantmäteriet som har ett 
medelfel i höjd på 2,5 meter [27]. Tiden som tas i anspråk är inte längre än den tid det 
tar att förbereda inför flygning och sedan flyga över ett område. Med viss bearbetning 
av de data som samlats in kan man bland annat skapa 3D-visualiseringar av de 
inskannade områdena.  
 

3.3.1. Datainsamling 

För att utföra datainsamlingen utrustas exempelvis ett flygplan med DGPS 
(Differential GPS) och INS (Inertial Navigation System) för att kunna erhålla 
flygplanets position och attityd. En LIDAR (Light Detection And Ranging), vilken är 
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den enhet som skjuter iväg laserpulser och tar emot de reflekterade pulserna, behövs 
också. Med hjälp av en spegel kan man vinkla laserstrålarna i längsgående svep så att 
ett lagom brett stråk på marken skannas. Ytterligare en variant är att låta spegeln göra 
cirkulära rörelser för att skanna marken. En vinkel på ±15° anses vara en lämplig 
vinkel för att få en tillräckligt rak infallsvinkel [28]. Koordinaterna för en laserpuls 
kan enkelt räknas ut då flygplanets position är känd, likaså den vinkel för den 
utgående laserpulsen och hastigheten för ljuset. 
Upplösningen kan justeras med tre parametrar: flyghöjd, hastighet och pulsrepetition 
[26]. Ju högre flyghöjden är ju bredare område kan täckas in, men man får då en lägre 
punkttäthet vilket leder till sämre rumslig upplösning. Intensiteten i de returnerade 
laserpulserna kommer också att avta med kvadraten på avståndet vilket gör det 
svårare att detektera en reflekterad puls från övrigt brus. Tidigare var även 
pulsrepetitionen en begränsande faktor för hur många pulser som kunde skickas iväg 
per tidsenhet innan nästa puls avfyrades. Detta problem kan man idag avhjälpa med 
MPIA-system (Multple Pulses In the Air). Ofta uppstår så kallade multipla ekon och 
det innebär att en och samma laserpuls registreras i mottagaren i flera omgångar, se 
figur 5, eftersom det fotavtryck som laserstrålen ger upphov till, nära marken, är cirka 
två decimeter.  
 

 

Figur 5: Laserpulsen reflekteras på olika nivåer på och kring objektet. (Egen källa) 

 
 

3.3.2. Analys av data 

När ett område skannats kan man i efterhand bearbeta insamlad höjddata. Det finns 
ett flertal olika algoritmer för att detektera enskilda träd och artbestämma dessa samt 
för att identifiera byggnader. Vidare går det att ta fram DSM:er (Digital Surface 
Model) och DTM:er (Digital Terrain Model), se figur 6.  
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Figur 6: Till vänster visas en DSM och till höger en DTM, båda bilderna visar samma vändplan 
samplade med ca 15 punkter/m2. (Källa: Foran RS) 

  
En DSM kan enkelt framställas av insamlade höjddata, de uppmätta punkterna 
omräknas till en matrisstruktur där varje cell motsvarar ett höjdvärde i z-led. Den bild 
som kan framställas utifrån matrisen kommer att återge varje höjdpunkt vilket gör att 
resultatet ser ut som tätt placerade metallstänger, vardera med olika höjd. Genom 
vidare behandling av insamlad rådata kan en DTM skapas. En DTM är en 
framställning av enbart markytan och här utnyttjar man de multipla ekon som ofta 
uppstår vid reflektion av laserpulsen [26]. Om man antar att det sista ekot som 
kommer tillbaka till mottagaren har reflekterats i markplanet kan man på så vis gallra 
ut de punkter som troligen tillhör markytan. Ofta görs liknelsen vid en gummiduk 
som fäster vid de lägsta punkterna samtidigt som elasticiteten hindrar att fästa vid 
högt belägna punkter, se figur 7. På så vis kan byggnader sållas ut då de avviker för 
mycket i jämförelse med den omgivande terrängen. Det går även att justera olika 
parametrar för att på så vis ändra gummidukens karaktäristika, exempelvis kan duken 
göras mer elastisk så att mycket små höjdvariationer följs [29].  
 

 
Figur 7: Punkter som ligger för högt över markytan utelämnas. (FOI) 

 

3.4. OpenFlight 

OpenFlight-formatet har utvecklats i över tio års tid och har således blivit en de facto-
standard för både enklare och mer avancerade visualiseringar i realtid. Bakom 
utvecklingen står företaget Presagis, tidigare MuliGen Inc. 
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OpenFlight är en databas för visualisering som stöds av ett flertal distributörer av 3D-
verktyg. Användaren har möjligheten att, beroende på tillämpning, själv välja till 
vilken grad olika inställningar skall göras. Några av de variabler som användaren kan 
ändra är: level of detail (LOD), degrees of freedom (DOF), ljud, animationssekvenser, 
ljusinställningar och materialegenskaper.  
 
En OpenFlight-databas är utformad enligt en hierarkisk trädstruktur med ett antal 
noder och där varje nod kan ha undernoder och/eller syskonnoder. Högst upp i 
hierarkin finns container-noden som innehåller geometry-noder, dessa är sedan 
uppbyggda av vertex-noder, vilka beskrivs närmare i följande stycken. Under själva 
simuleringen konverteras OpenFlight-formatet till ett lämpligt run-time-format [30]. 
Nedan följer en beskrivning av de tre nod-huvudtyperna.  
 
Under en container-nod grupperas noder som hör ihop på ett logiskt sätt eller att de 
har ett gemensamt beteende [31]. En vanlig typ bland container-noderna är 
gruppnoden, under vilken möjligheten finns att samla liknande noder som exempelvis 
är rumsligt närbelägna varandra. LOD-noden, som är en annan typ av container-nod, 
innehåller noder som visuellt uppför sig likartat, det vill säga att ett avstånd anges 
inom vilket noderna är synliga.  
 
De noder som kommer att renderas är geometry-noderna. De kommer att beläggas 
med bland annat färg och textur. De två vanligaste typerna av geometry-noder är 
polygon- och rutnätsnoder (eng. meshnode). En polygonnod (face node) utgörs av 
sammanbundna vektorer på vilka egenskaper så som färg, textur och transparens med 
mera kan appliceras. Rutnätsnoderna är ett set av relaterade polygoner som genom ett 
rutnät kan presenteras på en mer kompakt form, i likhet med polygonnoderna har 
rutnätsnoderna även färg och textur knutna till sig. 
 
En geometry-nod är uppbyggd av vertex-noder som helt enkelt representerar en punkt 
i rummet. Sammanbundna vektorer bildar således en polygon.  
 

3.4.1. Kvarndata till OpenFlight 

De data som finns att tillgå inom Försvarsmakten är av typen DEM (Digital elevation 
model) och har framställts från laserdata. DSM och DTM är två olika typer av DEM-
data. Skillnaden är att för en DTM har vissa punkter eliminerats med olika algoritmer. 
Med hjälp av programvaran Terra Vista från Presagis konverteras DTM-bilden till en 
OpenFlight-fil [32]. Den framställda terrängmodellen består av ett rutnät på vilket det 
går att applicera marktexturer. Genom att utnyttja andra typer av GIS-data är det 
möjligt att importera byggnader från fastighetskartan och olika marktyper från 
terrängkartan. Detta kräver dock ett visst manuellt arbete. Vad avser sankmarker i 
terrängkartan finns det ett tiotal olika typer av dessa, var och en av de specifika 
sankmarkstyperna har en egen unik benämning. För att underlätta vid generering av 
OpenFlight-terrängen benämns samtliga sankmarkstyper som en och samma marktyp. 
För de flesta simulatorsystem finns det ingen större anledning att i detalj specificera 
exakt vilken typ av sankmark som finns i terrängen utan det är ett område som 
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vanligen bör undvikas under förflyttning och framryckning. Det manuella arbetet med 
att generalisera olika typer av objekt som importeras från andra GIS-data är svårt att 
komma ifrån då nya terrängområden skall modelleras. Vid terränggenerering kommer 
de byggnader som integreras ifrån fastighetskartan slumpas fram ur ett bibliotek med 
husmodeller. Dessa husmodeller kan skapas efter egna preferenser med hjälp av 
verktyget Creator, som är en del av Presagis produkter.  
 
Det utbyte som idag sker mellan vissa av simulatorerna består av symboler. En 
symbol är exempelvis en modell av ett stridsfordon som också den skapats som en 
OpenFlight-databas. Fördelen med OpenFlight är att det är ett redigerbart filformat, 
det är alltså inga svårigheter att i efterhand göra mindre justeringar i terrängdatabasen. 
Däremot kommer man inte ifrån de olika runtime-formaten som används beroende på 
vilken grafikmotor som används för visualiseringen. Runtime-formaten är optimerade 
med avseende på den terrängmodellen som är optimal för en viss typ av simulering. 
Till exempel är det av stor vikt att kunna se långt bort mot horisonten i PETRA-
simulatorn, dessa krav finns inte i BTA och BFT. Där är kraven på att se detaljer på 
kortare håll av större intresse. Även om OpenFlight-formatet är möjligt att redigera i 
efterhand så kan man inte återskapa den information som tagits bort ur ett tidigare 
skede i genereringsprocessen.   
 

3.4.2. Terra Vista 

Terra Vista finns i tre olika varianter; TV Base, TV Pro samt TV DART. TV DART 
(Database Automated Re-Use Technology) innefattar verktygen från de två 
basvarianterna plus möjligheten att importera redan befintliga OpenFlight-databaser 
och redigera dessa [33]. Figur 8 visar en DTM-bild som importerats till Terra Vista 
och därefter har en marktextur applicerats på det resulterande rutnätet. 
 
Enligt uppgifter från återförsäljare vid Presagis ligger kostnaden för Terra Vista runt 
$30 000 per licens och för DART är kostnaden $48 000 för en licens plus ytterligare 
$8 000 varje år för uppdateringar och supportmöjligheter [34].  
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Figur 8: Över till vänster: DTM-bild. Över till höger: DTM-bild i Terra Vista. Nedre till vänster: 
Terrängen uppbyggd av ett rutnät. Nedre till höger: Rutnätet har applicerats med en textur. (Egen källa) 

 

3.5. Terränggenerering inom Försvarsmakten 

Idag finns det ingen inom Försvarsmakten som arbetar med att generera 
terrängdatabaser utan detta arbete sker hos leverantören av systemet i samband med 
att nya simulatormiljöer införskaffas. Vid C-ITS i Helsingborg arbetar exempelvis en 
person med att ta fram nya terrängmodeller med bland annat laserskannad indata som 
grund.  
Vid MSS Kvarn finns en önskan om att själva kunna göra terränggenereringen till 
träningssimulatorerna, men om detta skall utföras inom Försvarsmakten kommer det 
att förknippas med extra kostnader för både personal och programvara [37].  
 

3.5.1. Gemensam infrastruktur 

Om utveckling av terrängdatabaser och symboler skall göras inom Försvarsmakten 
bör det ske efter en entydig och accepterad struktur. En sådan struktur [35] för 
symboler finns föreslagen och är även anpassad för DIS (Distributed Interactive 
Simulation) som är en föregångare till HLA (High Level Architecture), detta förklaras 
närmare i avsnitt 3.8.  
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3.6. Smart-Lab och FMV Gamestudio 

Gamestudio blev resultatet av ett initiativ taget av FMV, FOI och Försvarshögskolan 
(FHS) för att studera, utveckla och utforska möjligheterna med att använda datorspel 
för militära ändamål [38]. I dagsläget bedrivs  arbete där man studerar spelet VBS2 
(Virtual Battlespace) ur ett antal olika perspektiv, bland annat vilka möjligheter spelet 
erbjuder [39]. Vidare utvärderar Gamestudio marknadens spel med avseende på de 
effekter som kan uppnås med ett visst spel samt vilka konsekvenser ett spel kan ha 
om man väljer det. Däremot anser sig Gamestudio inte ha den kompetens inom det 
militära området så de kan ge råd för hur en viss spelprodukt kan användas för träning, 
då de inte är insatta i hur utbildningen bedrivs.  
  
De olika initiativtagarna studerar också spel utifrån olika syften. FMV tittar på hur ett 
spel står sig rent tekniskt och vad det klarar av. FHS är inriktade på de effekter som 
kan uppnås för stabsutbildning och slutligen testar FOI hur ett spel står sig som 
utbildningsmetod.  
 
SMART-lab är en verksamhet under FMV vars syfte är att fungera som ett forum där 
åsikter, idéer och erfarenheter inom M&S området skall utbytas för att på så vis bidra 
till en kostnadseffektiv M&S-verksamhet [40]. En webportal öppnades 2005 där 
pågående projekt beskrevs, länkar till relevanta sidor inom M&S-området lades upp, 
ett diskussionsforum startades där feedback kunde ges. Sedan portalen öppnades har 
endast ett tiotal inlägg skrivits (april 2008). Trots att man ser ett behov [39, 42] av att 
ha en M&S-portal har lite tid och pengar vigts åt projektet, likaså har det inte funnits 
tydliga direktiv hur arbetet skulle ha bedrivits.  
Portalen verkar ha fått en nytändning under våren 2008. De tiotal inlägg på sidans 
forum är borttagna och ersatta av ett nytt forum, dock saknar det i skrivande (2008-
05-10) stund några riktiga inlägg. Man får hoppas på att det får den funktion som man 
önskar, då det är en informativ och tilltalande sida. Det har under arbetets gång visat 
sig att det finns eldsjälar inom området M&S och denna portal har potential att knyta 
dessa personer närmre varandras organisationer och sprida sina kunskaper vidare ut i 
Försvarsmakten. 
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3.7. Database Generation System (DBGS) 

Processen för att förädla geodata och därefter visualisera data i ett godtyckligt format 
kan beskrivas enligt figur 9. Marknaden erbjuder en handfull olika DBGS-lösningar, 
som ett exempel kan Rockwell-Collins [43] nämnas som erbjuder en kraftfull dator 
tillsammans med programvaror så som TerraVista Creator, Arc Info och Adobe 
Photoshop. Användaren får då tillgång till de verktyg som behövs för att kunna skapa 
egna OpenFlight-databaser.  
 

 
Figur 9: Förädling av geodata (Egen källa) 

Figur 9 beskriver hur geodata förädlas för att slutligen användas i någon simulator. 
Grunden utgörs av GIS-data i olika format. Med hjälp av olika programvaror plockar 
man ut den information som behövs för den aktuella simulatorns SNO. När 
tillräckliga geodata inkluderats, för att framställa den artificiella miljön, kan en 
OpenFlight-databas genereras med hjälp av exempelvis TerraVista. OpenFlight-
databasen är sedan utgångspunkt för att skapa den simulator- specifika filen som 
används för visualisering i realtid. OpenFlight är förvisso det format från vilket 
runtime-formatet skapas men det kan inte utan en del manuellt arbete användas i 
andra simulatorer än för vilken den skapades. Figuren illustrerar hur OpenFlight-
databaserna som skapas från DBGS-systemen delvis är likartade men att de i 
slutändan är avsedda för olika simulatorer. 
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3.8. High Level Architecture (HLA) 

HLA 1516 är en IEEE standard för att utbyta och utnyttja information mellan olika 
typer av simuleringar. Tekniken utvecklades av amerikanska DoD (Department of 
Defence) och avsågs att användas inom militära simulatorer. Numera har HLA även 
fått ett stort genomslag på den civila simuleringsmarknaden tack vare att det blivit en 
IEEE standard [44].  
Genom att använda HLA skall graden av återanvändning och interoperabilitet öka då 
intressanta simuleringar skall kunna exekveras oberoende av simuleringsplattform. 
För att testa ett nyutvecklat robotsystem för JAS 39 Gripen skulle det räcka med att 
koppla ihop simuleringen för robotsystemet med PETRA-simulatorn (Planning 
Evalutation Rehearsal Analysis), på så vis behöver inte en ny modell för Gripen 
utvecklas då det redan finns en sådan. Denna typ av modultänk kräver 
interoperabilitet mellan olika simulatorsystem vilket i sin tur leder till ökad 
återanvändning. En fristående simulering benämns inom HLA som en federate och 
flera sammankopplade federater bildar en federation. Inom Försvarsmakten är det 
fastställt att HLA skall användas som standard för att möjliggöra interoperabilitet 
mellan olika simulatorsystem. En studie har också genomförts där lämpligheten att 
samköra Försvarsmaktens olika simulatorer listas [45].   
 

3.8.1. Komponenter i HLA 

HLA är inte en implementering som löser interoperabilitetsproblem mellan olika 
simulatorsystem, det är snarare en arbetsstruktur för uppbyggnaden av de ingående 
HLA komponenterna [46]. HLA består av följande tre komponenter. 
 

• HLA Regler 
• Specifikation av gränssnitt 
• Object Model Template (OMT) Specification 

 
För att en federat skall anses vara HLA-kompatibel måste den uppfylla fem HLA- 
regler och en federation måste även den uppfylla fem krav för att anses vara HLA-
kompatibel.  Reglerna bestämmer bland annat dokumentationskrav, tidhantering och 
hur data skall utbytas.  
 
Federater som kopplas samman i en federation kräver ett gemensamt gränssnitt för att 
stöda en HLA-kompatibel simulering. RTI (Runtime Infrastructure) är den bas genom 
vilken all kommunikation mellan federater i en federation sker. 
 
Alla federater och federationer skall ha en dokumentation som överensstämmer med 
OMT-specifikationen för att målen för de data som utbyts mellan federaterna, i realtid, 
skall uppfyllas. 
 
HLA har sedan länge varit ett hjälpmedel för att koppla samman olika simulatorer 
[45]. Även om tekniken är beprövad inom Försvarsmakten så kommer det att dröja 
innan fullskaliga övningar kommer att genomföras med olika simulatorer. FLSC 
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(Flygvapnets Luftstrids-Simulerings-Center), en simulator utvecklad av FOI, har i ett 
testförsök kopplats ihop med en simulator inom luftvärnet. Även om resultaten var 
goda fanns det inget intresse från FLSCs sida att fortsätta med samarbetet. Det är 
sällan som tekniken hindrar från att koppla samman simulatorer utan det är snarare en 
organisatorisk svårighet då det är svårt att se vilken nytta man kan få av att samköra 
olika simulatorer. 
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4. Egna analyser av högupplösta geodata 

I den här delen av rapporten presenteras tre lönsamhetskalkyler för att visa på de 
ekonomiska aspekterna av att göre terrängdatabaser i Försvarsmaktens egen regi. 
Vidare presenteras analyser som utförts med högupplösta höjddata som underlag. 
Högupplösta data finns över ett område som sträcker sig mellan östra delen av 
Norrköping ner till de centrala delarna. Programmen ArcGIS och ArcScene har 
använts för att få fram de analysresultat som presenteras i följande tre avsnitt i detta 
kapitel. Syftet med analyserna är att visa hur dessa höjddata skulle kunna användas 
inom militära såväl som civila tillämpningar. 
 

4.1. Lönsamhetskalkyl 

För att avgöra huruvida en investering är lönsam eller inte kan en så kallad 
lönsamhetskalkyl utföras [62], bilaga 4 innehåller lönsamhetskalkylens uträkningar. 
Kalkylen listar nuvärdet, se formel 1, av framtida nyttor och kostnader som uppstår i 
samband med investeringen. C är nuvärdet, Cn är nuvärdet år n och p är kalkylräntan 
som i detta räkneexempel är 4 %. För att en investering skall ses som lönsam bör 
kvoten mellan intäkter och kostnader vara mer än 1,5. Det vill säga att investeringen 
generera intäkter som är 50 % mer än den totala investerings- kostnaden. Den 
tidsrymd över vilken lönsamhetskalkylen sträcker sig är i det här fallet fem år, vilken 
kan anses rimlig då det inom denna period kan tillkomma andra billigare och/eller 
bättre programvaror.  
 

n

n
n

p

C
C
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Formel 1: Formel för beräkning av nuvärdet. 

 
En uppskattad genomsnittlig årskostnad för en Försvarsmaktsanställd som arbetar 
under normala arbetstider är ungefär 456 000 kronor [36]. Utöver personalkostnaden 
tillkommer kostnader för Terra Vista DART ($48 000) med tillhörande årsavgift 
($8 000) samt kostnader för utbildning och införskaffning av nyinmätta geografiska 
områden. När Kvarns övningsfält skannades och erhållna data bearbetats blev 
kostnaden totalt 500 000 kronor, 250 000 kronor för datainsamling och lika mycket 
för bearbetning. Ett liknande arbete utfördes över Skövdes övningsfält, där slutade 
kostnaden på 650 000 kronor, 400 000 kronor för insamling och 250 000 kronor för 
bearbetning [37].  
 
Vilka intäkter som kan erhållas genom att Försvarsmakten genererar OpenFlight-
databaser på egen hand har varit svårare att bedöma eftersom inga uppgifter för hur 
mycket som betalas för dessa terrängdatabaser idag kunnat fås fram. Här har då 
följande uppskattning gjorts; att generera en terrängdatabas, vid en yta av den 
skanning som gjordes över Boden, tar ungefär tre arbetsveckor i anspråk, alltså 120 
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timmar. Ett rimligt antagande är att en konsulttimme inte kostar under 750 kronor, 
därför har denna kostnad använts som det billigaste möjliga alternativ. 
 
Följande kostnader och intäkter kan förknippas med generering av terrängdatabaser 
om de skall utföras inom Försvarsmakten: 
 

− Programvara, exempelvis Terra Vista DART 
− Lönekostnader 
− Utbildning inom vald programvara 
− Insamling av högupplösta höjddata [37] 
 
+ Minskad kostnad för industriellt framtagande av OpenFlight-databaser  

 
I kostnadsanalysen har beräkningar gjorts på tre olika scenarion och redovisas i bilaga 
4, 5 och 6. Det första beräknas på en terränggenerering av en yta stor som den 
skanning som utfördes över Bodens övningsfält. Generering av en sådan 
terrängdatabas tar ungefär tre veckor i anspråk [32]. Kostnaden för en veckas 
konsultarbete blir 30 000 kronor och för en anställd inom Försvarsmakten blir 
kostnaden 11 400 kronor per vecka. Scenario nummer två har beräknats med en 
ungefärlig yta, bestående av Skövde med omnejd, av 200 km2, generering av denna 
yta har då antagits ta dubbelt så lång tid i anspråk och medför då att lönekostnaderna 
ökar med en faktor två. I det tredje fallet har beräkningarna gjorts under förutsättning 
att Försvarsmakten väljer att generera terrängdatabaser i egen regi endast en gång 
(motsvarande ett år) med en yta av ungefär 200 km2.  
 
För terränggenerering av ytor likvärdiga med Boden-scenariot visar kostnadsanalysen 
på en kvot, mellan intäkter och kostnader, på 0.88. Kvoten är 0.77, vilket är mindre 
än ett, också i det fallet då generering av terrängdatabaser endast utförs en gång vid 
en yta motsvarande den inskannade yta av Boden. För båda dessa fall finns ingen 
ekonomisk lönsamhet att i egen regi bedriva terränggenerering. Den ekonomiska 
lönsamheten visar sig först i det fall då en yta motsvarande den över Skövde, ungefär 
200 km2, väljer att genereras i egen regi. Här blir då kvoten mellan intäkter och 
kostnader 1.02, eftersom den egna tid som läggs ned på generering blir större.  
Vad som är avgörande för den ekonomiska lönsamheten är den tid som läggs ned på 
generering av terrängdatabaser, ju fler områden som kan bearbetas i Försvarsmaktens 
regi desto mer ekonomiskt är det att utföra arbetet. 
 

4.2. Observationspunkter 

Vid operationer i urban terräng kan det vara av intresse att få reda på vilka områden 
som kan observeras från en given punkt i stadsmiljön. Omvänt kan man studera vilka 
områden som bör undvikas om exempelvis en krypskytt befinner sig på ett tak. Den 
information som kan utrönas från en sådan analys kan ligga till grund för hur 
framryckningsvägar skall väljas. I figur 10 visas de områden som är synliga i grönt 
och de skymda områdena markeras med lila. Analysen är gjord för en 



 24

observationspunkt placerad på taket av en byggnad vid Strömmen och avser 
möjligheten att upptäcka objekt högre än två meter, till exempel ett stridsfordon.  
 
 

 
Figur 10: Synliga områden från en observationspunkt. (Egen källa, ArcScene) 

 

4.3. Drapering av fasader 

Pictometry®-metoden är en typ av flygfotografering där man tar fem bilder, ur olika 
vinklar, över ett och samma objekt istället för bara ett foto ovanifrån som med 
konventionell flygfotografering. Genom att ta bilder från fyra olika sidor, vanligtvis 
från respektive väderstreck, samt ett foto direkt ovanifrån kan ett bättre underlag 
skapas för att drapera fasader med. I figur 11 kan man se hur en DSM (Digital 
Surface Model) draperats med ett ortofoto, ett flygfoto som anpassas till en specifik 
kartprojektion med hjälp av höjdmodeller.  
 
Den södra sidan av Laxholmen har en textur som påminner om den verkliga 
byggnaden men den norra sidan saknar däremot en väggtextur eftersom det ortofoto 
som använts inte täcker den vinkeln. Detta problem skulle kunna undgås genom att 
använda foton tagna med Pictometry®-metoden då en bra fasadtextur skulle kunna 
appliceras från alla vinklar.  
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Figur 11: En DSM med en meters upplösning över Laxholmen har draperats med ett ortofoto (nedre 
bilden). Den övre bilden från vänster är tagen i nord-östlig riktning och bilden över till vänster är tagen 
i motsatt riktning. (Egen källa, ArcScene) 

 
Det skulle vara möjligt att med Pictometry®-fotografier framställa en detaljerad 3D-
modell över exempelvis Norrköping. Troligtvis finns det ingen automatiserad process 
för att drapera byggnader utan detta arbete skulle då behövas göras manuellt med 
exempelvis verktyget Creator. 
 

4.4. Höjning av havsvattenytan 

Den globala uppvärmningen anses föranleda en höjning av havsvattennivån. Risken 
finns att kustnära städer, så som Norrköping, delvis kan komma att läggas under 
vatten. Vidare kan även områden som drabbas av höga vattenstånd under våren i 
samband med smältvattnets avrinning studeras. Med hjälp av laserskannad geodata 
kan mer noggranna analyser utföras för att studera vattenmassornas utbredning. Som 
ett exempel på detta visar den övre figuren i bilaga 2 en höjning på 8,4 meter av 
vattennivån i Bråviken, man kan i de områden som är högupplösta tydligare se hur 
vattnet breder ut sig. 
 
För att kunna påvisa att de erhållna höjddata från laserskanningen är korrekta har 
även en höjning på 18 meter av vatten nivån gjorts, detta därför att Motala ströms 
höjd över havet vid kraftstationens inlopp vid Drags är 18 meter över havsytan [48]. 
Som bilden visar tangerar den fiktiva vattenytan den inmätta vattenyta som draperats 
med ett ortofoto.  
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De höjddata som finns att tillgå från Lantmäteriet baseras på en mätpunkt var 
femtionde meter och är således väldigt generaliserade, en oönskad effekt av detta kan 
bli att vattenområden lutar. I figur 12 kan man se skillnaden mellan laserinmätta 
höjddata (nedre vänstra hörnet) och Lantmäteriets höjddata (övre högra hörnet). Mitt i 
figuren kan man se hur Lantmäteriets data får strömmen att luta uppåt i riktning mot 
Kungsgatan som ett resultat av färre mätpunkter.  
 

 
Figur 12: Skillnad mellan laserdata och GSD-höjddata. Nederst i bild syns studentboendet Gripen och 
till höger i bild syns Strömsparken. (Egen källa, ArcScene) 

 

4.5. Resultat och diskussion kring egna analyser 

Med hjälp av högupplösta höjddata över Norrköping har bättre analyser kunnat 
utföras vilket också gett tydligare visuellt resultat, se bilaga 2. I fallet med höjningen 
av havsvattennivån kan vattnets utbredning bedömas mer exakt än vad som är möjligt 
med Lantmäteriets höjddata, detta kan utgöra goda beslutsgrunder för vilka områden 
som bör evakueras vid översvämning. Att Bråvikens vattennivå, inom kort tid, 
kommer att höjas drastiskt med några meter kan anses relativt osannolikt. Däremot 
finns det andra kommuner som drabbas av förhöjda vattennivåer i samband med 
issmältning under våren, ett exempel på detta är Boden som drabbades av 
översvämningar i början av maj 2008 [47]. 
 
De DSMer som draperats med ortofoton kan användas för att få en överskådlig 
uppfattning om hur byggnader och staden ser ut i det tredimensionella rummet. 
Däremot är de något för otydliga för att framställa helt korrekta siktfältsanalyser 
eftersom mindre byggnader så som soprum och transformatorstationer ofta blir 
avrundade i kanterna. Avrundningen kommer av den algoritm som används för att 
skilja markskikt från byggnader. Detta kan resultera i att vissa ytor blir synliga som 
egentligen är skymda.  
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5. Valda simulatorsystem 

Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning över de olika simulatorsystemen. 
Samtliga system, förutom JAS 39 Gripen-simulatorn, finns inom Markstridsskolan i 
Kvarn respektive Skövde vilket resulterade i att just dessa valdes. Informationen om 
följande simulatorsystem baserar sig på intervjufrågor, se bilaga 3, med de personer 
som arbetar med simulatorerna inom Försvarsmakten. Ytterligare information har 
hämtats från personer, vid FMV, som är ansvariga för inköpen av några av 
simulatorsystemen. Gemensamt för alla simulatorer är att de kan användas för att 
drilla olika moment och soldaten kommer att nå en högre färdighet till en lägre 
kostnad.  
 

5.1. Befattningstränare stridsfordon 90 (BFT 90) 

BFT 90 simulatorn, utvecklad av det norska företaget Kongsberg, införskaffades år 
2004 och används för att träna besättningen till stridsfordon 9040, se figur 13, i 
grundläggande vagnsutbildning samt skjut- och stridsträning [42]. Målgruppen för 
simulatorn är värnpliktiga, utbildning av befäl och besättningar till utlandsstyrkorna. 
Simulatorn är en mobil lektionssal som kan ställas upp på en godtycklig plats, för 
simuleringen används vanliga COTS-produkter (Commercial Off The Shelf) som är 
hårdvara och mjukvara vilka finns på marknaden.  
 

 

Figur 13: Stridsfordon 9040C som är avsedd för internationell tjänst (Källa: www.soldf.com) 

 

5.1.1. Kostnader 

För BFT 90 har inga siffror för underhållskostnader kunnat inhämtas då dessa 
uppgifter är känsliga gentemot andra leverantörer [42]. Däremot består 
underhållskostnaderna av två poster, en fast och en rörlig del. Den fasta delen ligger 
under FMV vilka står för underhållsavtal och den rörliga delen innefattar kostnader 
som uppstår vid driftstörningar och support efter det att garantitiden gått ut. En 
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fördelaktig aspekt med underhållskontraktet ger teknikerna vid BFT 90 tillåtelse att 
själva byta felaktiga komponenter utan att fråga leverantören.  
Budgeten för simulatorn ligger på cirka 300 000 SEK, denna summa inkluderar dock 
inte kostnaden för underhållskontrakt eller löner åt de anställda utan den består av 
kostnaden för transport av själva simulatoranläggningen. 
 

5.1.2. Geodata 

De geodata som används i BFT 90-simulatorn baseras på en OpenFlight-databas och 
konverteras till ett VTree format, det format som läses av simulatorns grafikmotor, 
som används för själva visualiseringen [42]. Möjligheten finns att importera andra 
terrängdatabaser än de som levererades med simulatorn då det skrivna avtalet inte 
hindrar detta.  
 

5.2. Besättningsträningsanläggning stridsvagn 122 (BTA 
122) 

BTA 122 syftar till, i likhet med BFT 90, att soldaten skall nå en högre färdighet, i 
stridsteknik och skjutträning, i sin befattning för stridsvagn 122, se figur 14. Till 
simulatorn hör också en TBTA (tornbesättningsträningsanläggning) som är en 
mekanisk träningsplattform för att öva det manuella förfarandet för tornbesättningen. 
Simulatorn införskaffades 1998 och har utvecklats av det tyska företaget Krauss-
Maffei Wegman.  
 
 

 
Figur 14: Stridsvagn 122 (Källa: www.soldf.com) 

5.2.1. Kostnader 

Kostnaden består av en fast och en rörlig kostnad där den fasta kostnaden säkerställer 
att personalens kompetens inom simulatorsystemet upprätthålls. Den rörliga 
kostnaden skall täcka de kostnader som uppstår då materiel går sönder eller behöver 
uppgraderas [49]. För BTA 122 är personalen, enligt skrivna avtal, tvungna att fylla i 
en felrapport då simulatormaterielen går sönder och sedan skicka defekta delar till 
Tyskland för reparation.  



 29

 

5.2.2. Geodata 

Även i BTA 122 används en OpenFlight-databas för terrängmodellerna vilken 
konverteras till ett specialutvecklat format, KMW-milcig, som är runtime-formatet. 
Skapandet av terrängmodeller och konverteringsförfarandet kräver att Krauss-Maffei 
Wegman utför arbetet [42]. Enligt avtalet för BTA 122 är det inte tillåtet att importera 
andra terrängdatabaser än de som levererades med simulatorn [49]. De 
terrängdatabaser som används baseras på gröna kartan och är 625 km2 vilket ger 
tillräckligt med manöverutrymme för stridsfordonen under övningen. Gröna kartan 
kallas även för terrängkartan och framställs vanligtvis i skala 1:50 000 med 
information om markslag, markanvändning, byggnader, vägar och höjdkurvor med 5 
meters ekvidistans. 
För både BFT 90 och BTA 122 är det inget krav att den terräng som används i 
simuleringen är en exakt modell av verkligheten, det är av mycket större vikt att 
terrängens egenskaper följer naturliga variationer. Denna typterräng skulle då kunna 
framställas genom automatgenerering. 
 

5.2.3. Framtid BFT 90 och BTA 122 

För båda simulatorsystemen vill man att terrängen skall bli mer detaljrik vilket kräver 
mer datorkraft eftersom fler polygoner krävs för att bygga upp miljön. Likaså skall 
behovet av att kunna samöva med olika simulatorer tillmötesgås. Allt eftersom 
tekniken tillåter en större polygonbudget så kan även mindre variationer i terrängen 
modelleras, detta skulle då medge ett mer realistiskt utnyttjande av terrängen vid 
simulator träning och även möjliggöra för att simulera avsutten trupp. 
 
Behovet av att kunna öva i en urban miljö kommer att öka eftersom det är i städer 
som de flesta strider äger rum [50]. Vidare vill man kunna samöva med avsutten 
trupp, detta ställer då ytterligare krav på detaljrikedomen i de geodata som används 
eftersom en enskild soldat skulle kunna söka skydd i ett dike.  
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5.3. Stridssimulator PC (StriSim PC) 

Utbildningssektionen vid MSS Kvarn har till uppgift att samordna utvecklingen och 
nyttjandet av PC-simuleringar för utbildning, träning och utveckling. I dator- 
simulerade övningar kan taktiska grunder, ordergivning och besättningar tränas. Den 
här typen av träning ger bättre förutsättningar, i form av högre utbildningsnivå, inför 
mer avancerade simulatorer som BTA och BFT eller kaderövningar [51].  
 
StriSim PC, som togs i bruk 2003, har således införts som ett ytterligare steg i 
utbildningstrappan, se figur 15, för att underlätta kunskapsklivet mellan teori med 
hjälp av OH-apparater och praktiskt utförande [37].  
 
 

 

Figur 15: Utbildningstrappan (Egen källa) 

 
Simulatorsystemet, StriSim PC, är uppbyggt av COTS-produkter i form av vanliga 
persondatorer. Spelen som ligger till grund för simuleringarna är SteelBeasts Pro, 
utvecklat av eSim Games, och Virtual BattleSpace 2 (VBS2), utvecklat av Bohemia 
Interactive. SteelBeasts avser att träna mekaniserade förband upp till bataljonsstorlek. 
VBS2 används för att mängdträna gruppchefens roll, däremot saknas det stöd för att i 
simuleringen utföra korrekt handhavande med materiel. 
 

5.3.1. Kostnader 

De kostnader som förknippas med StriSim PC är datorer, servrar och licenskostnader 
för spelmjukvaran. För SteelBeasts Pro kostar en licens 10 000 – 20 000 plus 
ytterligare 5 % – 10 % av licenskostnaden per år för uppdateringar av programvaran. 
Speluppdateringarna består av förbättringsförslag från användarna som eSim Games 
åtgärdar och sedan tillhandahåller i form av uppdateringar.  
Licenskostnaderna för VBS2 ligger på 30 000 – 60 000 kronor per styck och det finns 
totalt 30 licenser till StriSim PC i Kvarn.  
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Årligen budgeteras mellan 200 000 – 900 000 kronor som bland annat går till inköp 
och utveckling av moddar, samt underhåll av datorutrustning. En modd är en 
modifikation till ett spel som inte levereras med originalutgåvan. Modden kan 
exempelvis ändra utseendet på spelarnas uniformer så att de liknar den svenska 
uniformen. Marknaden sonderas också kontinuerligt för att eventuellt kunna hitta 
andra spel eller moddar som kan höja utbildningseffekten [37].  
 

5.3.2. Geodata 

I både SteelBeasts och VBS2 har MSS Kvarn importerat laserskannad geodata över 
Kvarns övningsområde för att kunna simulera övningar på sin hemmaarena. Ingen av 
de två simulatorerna stöder, i sitt grundutförande, terränggenerering utfrån 
OpenFlight-databaser. Däremot finns det stöd att importera DTED-data (Digital 
Terrain Elevation Data), vilket är en annan benämning på höjddata, till båda 
simulatorerna och utifrån dessa data skapa en spelbar terrängmodell. Proceduren för 
att skapa Kvarns terrängmodell i VBS2 bestod av en omständlig femstegsprocess med 
konverteringar mellan olika format för att slutligen få en spelbar terräng. 
Det finns ett utvecklingspaket till VBS2 som innehåller verktyget Visitor 4 med vilket 
användaren får möjligheten att importera terrängdmodeller i OpenFlight-format [52]. 
Man bör dock ta med i beräkningarna att de terrängdatabaser som är av intresse att 
importera, från exempelvis andra simulatorer, kanske har genererats med avkall på 
detaljrikedom och då uppstår problemet med att återskapa borttagen data.  
Det finns inga krav att den terräng som används i simuleringarna skall vara baserad 
på laserskannad terrängdata eftersom det främsta syftet är att träna gruppchefens roll. 
Däremot upplevs en terräng som baseras på högupplösta geodata mer korrekt än den 
terräng som finns med från början. Vidare ser man också att det finns 
utbildningsrelaterade vinster att kunna öva i samma terräng i verkligheten och med 
datorstöd [37].  
 

5.3.3. Framtid 

Eftersom StriSim PC ses som en naturlig del av utbildningen finns det önskemål om 
att varje garnison skall ha tillgång till ett datorlabb med ett tjugotal platser för 
kompletterande träning med VBS2 och SteelBeasts [37]. Kostnaden för enskilda 
licenser kommer då att avskaffas och ersättas med fast kostnad för en ”nationslicens” 
som tillåter att programvaran installeras på ett obegränsat antal datorer.  
Man ser också att fler simuleringar kommer att köras tillsammans med andra förband 
för att samöva olika truppslag. Det finns i dagsläget inget tekniskt hinder för att 
samöva med andra förband via Försvarsmaktens IP-nät utan det är den långdragna 
processen om auktorisationsbeslut som utgjort det största hindret. 
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5.4. Bekämpningssimulator (BekSim) 

Bekämpningssimulatorn har ersatt den tidigare E-Simulatorn. BekSim finns på 
Livgardet, Boden, P7 och MSS Kvarn och simulatorn skall träna värnpliktiga och 
officerare att leda indirekt eld. C-ITS är det företag som ligger bakom utvecklingen 
av BekSim och ansvarar också för support och underhåll [53].  
 

5.4.1. Kostnader 

För närvarande finns inga underhållskostnader för BekSim eftersom garantin 
fortfarande gäller. Det finns heller ingen pengasumma som är direkt knuten till 
BekSim då den är en del i ett projekt som har en central driftbudget [53].  
 

5.4.2. Geodata 

C-ITS är det företag som levererar spelbara miljöer till BekSim. Det som ligger till 
grund för miljöerna baseras på GSD-höjddata samt gröna kartan. Under början av 
2008 har Bodens övningsfält laserskannats och bearbetas för att kunna levereras till 
de fyra bekämpningssimulatorerna under våren. De laserskannade höjddata som nu 
erhållits kommer att ersätta GSD-höjddata men kommer också att kompletteras av de 
geodata som legat till grund för tidigare syntetiska miljöer [32, 53].  
 

5.4.3. Framtid 

Det är av intresse för BekSim att i framtiden pröva samträning med andra simulatorer. 
Då det är eldledning som tränas är det framförallt gemensamma övningar med 
PETRA simulatorn som önskas, möjligheten att kunna träna kommunikationen 
mellan piloten och eldledaren är en viktig utbildningsrelaterad vinst. Forward Air 
Controller (FAC) är något som tillsammans med mixed reality skulle kunna träna 
soldater i att leda in understöd från flyg. Eldledaren kan då ligga ute i den verkliga 
terrängen och leda in ett flyganfall, med piloter som flyger i PETRA, mot målet [54].  
 

5.5. Ledningsträningsanläggning (LTA) 

Målgruppen för LTA är bataljonsstaber som skall leda förband i strid [55]. 
Träningsanläggningen består av ett stort rum med datorer vid vilka staben sitter och 
följer striden på skärmar, de kommunicerar även via radio med sina förband. Dessa 
sitter i en så kallad mockup, i detta fall avses en skalenlig modell av insidan i ett 
stridsfordon, i ett angränsande rum där de kan följa med i förflyttningarna genom att 
en enkel terräng visualiseras på en duk. Hela systemet är utvecklat av BAE Systems 
C-ITS och levererades runt år 2000.  
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5.5.1. Kostnader 

För närvarande ligger LTAs underhållskostnader på 217 000 SEK och summan 
innefattar då även licenskostnaderna för programvaran samt att hålla anläggningen i 
drift [54]. Däremot ingår inte de kostnader som är förknippade med administrativa 
uppgifter.  
 

5.5.2. Geodata 

I LTAn används GSD-terrängkartan, figur 16 [54]. På kartbilden visas sedan de olika 
förbanden, i form av symboler, som flyttas fram genom terrängen. Beroende på 
vilken typ av terräng som valts som framryckningsväg påverkas också hastigheten, 
till exempel rör sig symbolerna snabbare över öppen terräng än skogsterräng. 
Terrängens olika områden har alltså olika egenskaper som påverkar de simulerade 
enheternas framryckningsförmåga och även deras förmåga att skjuta mot fienden. De 
här egenskaperna gör det svårt att bland annat öva strid i bebyggelse då egenskapen 
för bebyggelse tillåter ett fritt siktfält om 300 meter. Övningar har visat att stridande 
grupper kan förgöra varandra inom loppet av några sekunder i bebyggelse eftersom 
siktfältet är så pass långt. Därför hålls övningar i LTAn utanför bebyggd terräng.  
 

 
Figur 16: GSD-Terrängkartan (Källa: Lantmäteriet) 

 
Under terrängkartan ligger en terrängdatabas som innehåller egenskaper för den 
aktuella terrängen. Det är inte alltid som kartan och terrängdatabasen stämmer 
överens vilket kan leda till oönskade konsekvenser som möjliggör bekämpning 
genom ett skogsparti. Vidare går det även att bekämpa fiender i skogsbeklädda 
områden men möjligheten att upptäcka dessa minskar med en faktor var 25 meter.  
Den terräng som visualiseras på duken vid mockupen visar terrängen kring Skövde, 
även enskilda hus visas på korrekt plats men samtliga hus är av en standardmodell. 
Visualiseringen baseras på en OpenFlight-databas som läses in av grafikmotorn Vega 
Prime. För LTA har Försvarsmakten full nyttjanderätt över befintlig geodata och 
möjligheten finns även att importera andra texturer som inte tagits fram av BAE och 
C-ITS. 
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5.5.3. Framtid 

Det framtida arbetet för LTA ligger i malpåse på grund av att flera av de drivande 
personerna för ledningssystemet tillträtt nya tjänster och de personer som för 
närvarande är anställda vid LTA inte jobbar aktivt med dess framtida utveckling. 
Däremot finns förhoppningar om att kunna integrera LTA i SLB (Stridsledning 
bataljon) eftersom det är ett liknande system som LTA. Skillnaden är den att LTA är 
ett stationärt inomhussystem, SLB däremot är redan integrerat i vissa stridsfordon 
[55]. 
 

5.6. Planning Evaluation Training Rehearsal Analysis 
(PETRA) 

Akronymen PETRA står för Planning, Evaluation, Training, Rehearsal and Analysis 
som är både ett utbildningskoncept och en simulator i vilken stridspiloter kan öva sina 
färdigheter i JAS 39C. Planning, Evaluation och Analysis innefattar momenten att i 
detalj planera en flygövning i förväg och att därefter utvärdera och analysera 
flygningen. Detta görs via en styrcentral, PE 39C/D, som är ihopkopplad med själva 
simulatorn PETRA [56]. Training och Rehearsal är pilotens interaktion med 
simulatorn som består av en exakt kopia av den cockpit som finns i JAS 39C. 
Omgivningen projiceras mot en kupolformad vägg från åtta olika projektorer vars 
data bearbetas i datorer från SGI (Silicon Graphics, Inc.). Inom en snar framtid 
kommer dessa system från SGI att ersättas av vanliga COTS-produkter (persondatorer) 
då prestandagapet mellan dessa olika system har minskat. Det PETRA-system som 
levereras till Sydafrika kommer att vara utrustat med persondatorer istället för SGI-
produkter [57].  
 

5.6.1. Kostnader 

Att flyga JAS 39 skarpt kostar ungefär 30 000 SEK per timme jämfört med en timme 
i PETRA som kostar cirka 4 000 SEK per timme [58]. Detta är dock en uppskattning 
av kostnaden eftersom inga djupare utredningar har gjorts i frågan. 
 

5.6.2. Geodata 

De geodata som visualiseras i PETRA-simulatorn baseras på en OpenFlight-databas 
[59]. Med hjälp av programvaran ArcGIS från ESRI väljs först olika typer av geodata, 
beroende på vilken LOD-nivå som önskas. Därefter skapas OpenFlight-databasen 
med SAABs egenutvecklade Digital Map Generation System (DMGS)..  
För att utnyttja prestandan i SGI-datorerna, som för närvarande används av PETRA-
systemet, används Scene Graph Performer med vars hjälp SAAB har utvecklat 
grafikmotorn GRAFE. En fördel med SGIs produkter är att de bättre hanterar hur 
objekt långt borta i horisonten gradvis interpoleras in i bilden, detta är möjligt 
eftersom denna typ av grafikberäkning görs i hårdvaran. Vanliga persondatorer har 
inte detta stöd i hårdvaran vilket leder till att ett objekt helt plötsligt kan dyka upp vid 
horisonten utan den gradvisa övergången in i bilden.  
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De marktexturer som används i simuleringarna är ortofoton eller multispektrala bilder 
från satellitdata. En multispektral bild består av flera bilder som är tagna inom ett 
visst våglängdsintervall över samma område och sedan sammanslagna till en bild. 
Höjdvariationerna i marken byggs upp från Lantmäteriets höjddata som är uppmätta 
med en punkt var 50 meter. Beroende på vilken LOD-nivå som skall användas kan en 
så kallad polygonbudget användas för att bygga triangulära polygoner som kommer 
att bilda en höjdmodell. Polygonbudgeten tillåter ett maximalt antal polygoner inom 
ett givet område. Från den högsta punkten inom varje polygon skapas sedan nya 
polygoner enligt figur 17. Den markmodell som då framställts draperas med en 
marktextur i form av ortofoton. För att öka realismen placeras olika typer av hinder ut 
på geografiskt korrekta platser. Det kan exempelvis vara olika typer av radiomaster, 
kraftledningar, vattentorn och kyrktorn [59].  
 

 
Figur 17: Polygoner som beräknas utifrån den högsta punkten. Det totala antalet polygoner utgörs av 
polygonbudgeten. (Egen källa) 

 
Vid flygning i PETRA kan man notera att olika områden på marken har varierande 
upplösning. Exempelvis är Malmens flygfält högupplöst medan det några kilometer 
där ifrån övergår i mer lågupplöst markbild. För att få ett bra flyt i simuleringen 
behövs det ibland göras avkall på upplösningen av marken. Då flygplanet rör sig 
transformeras marktexturerna i realtid och man kan således inte använda sig av allt 
för detaljerade markbilder då det skulle leda till hackiga rörelser.  
Det som också skiljer PETRA från exempelvis BFT 90 är att vid flygning på högre 
höjd kommer siktfältet att bli större, detta leder till att mer data måste processas. 
Således skulle detaljnivån i BFT 90 simulatorn kunna vara högre då det område som 
behöver visualiseras inte är lika stort. Man kan fråga sig till vilken grad det är 
nödvändigt att modellera marken och olika detaljer för att ändå uppnå syftet med 
simuleringen. Däremot skulle man kunna tänka sig en tillämpning för högupplösta 
geodata i PETRA för de sensorer som finns i JAS 39 eftersom de har ett smalare 
synfält på marken som förmodligen inte skulle behöva visualiseras [59].  
 

5.6.3. Framtid 

Att kunna samöva med fler Gripensimulatorer och andra simulatorsystem är något 
som man från SAABs sida är mycket intresserade av. Det gäller dock att ta reda på 
vilka simulatorsystem som är lämpliga, sett ur ett utbildningsperspektiv, att 
genomföra denna samträning med [60]. 
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5.7. Sammanställning av simulatorer 

 

Tabell 1: En sammanställning utav svar på några frågor från frågeformuläret i bilaga 3. 

   BFT 90 BTA 122 StriSim PC BekSim LTA PETRA 

Anskaffnings- 
år   

2004 1998 2003 2000 2000 2004 

Budget (tkr) 
  

300 i.u. 200 - 900 per år i.u. 217 i.u. 

Underhålls- 
kostnad (tkr) 

  

i.u. i.u. 
10 - 20 (SB Pro)* 
30 - 60 (VBS2)* 

(* per licens) 

Ingår i  
leverans- 
garantin 

Ingår i  
budget 

i.u. 

Företag bakom  
utvecklingen 

  

Kongsberg 
Krauss-
Maffei  

Wegman 

eSim Games  
(SB Pro), 
Bohemia 

Interactive (VBS2) 

C-ITS 
BAE och  

C-ITS 
SAAB 

Möjlighet att  
skapa miljöer   

 Nej Nej  Ja Nej  Nej Ja 

Viktigt att SNO 
stämmer överens 
med verkligheten 

(Skala 1-10,  
10 = viktigt) 

  

2 2 Beror på utb.syfte 10 6 6 

Används OpenFlight 
för 

terrängdatabaserna   
Ja Ja Ja (VBS2) Ja Ja Ja 

Vilken grafikmotor 
används   

Vtree 
KMW-
milcig 

i.u.  VegaPrime i.u. GRAFE 

 

5.8. Förövning i simulerad miljö 

I en studie som utfördes av MSI-enheten (Människa-System-Interaktion) på FOI 
testade man hur en grupp tillgodogjorde sig den information som framställts från 
högupplösta höjddata [61]. Det moment som genomfördes gick ut på att gruppen fick 
till uppgift att hämta en väska inuti en byggnad inom en viss tid. Momentet började 
med inbrytning i byggnaden via en dörr och upp för en trappa därefter rensades ett 
antal rum längs en korridor.  
De två grupperna som deltog i försöken bestod av en grupp jägare från K3 och en 
grupp skyttesoldater från Kvarn. Den ena gruppen hade möjlighet att navigera runt i 
en korrekt modellerad 3D-miljö av byggnaden, den andra gruppen hade inga sådana 
hjälpmedel att tillgå.  
Responsen hos den grupp som hade möjligheten att studera byggnaden innan 
övningen var mycket positiv, däremot hade den modell som använts inte stämt 
tillräckligt överens med verkligheten vid inbrytningspunkten vilket orsakade viss 
förvirring. I en annan studie planerade en grupp sin framryckningsväg utifrån en 3D-
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modell, gruppen valde att gå en väg som ledde genom en gränd. Gruppen fick 
problem då de upptäckte att ett stängsel delade av gränden, detta stängsel var inte 
med i den modell som de utgick ifrån när de planerade sin rutt.  
Även om resultaten av inbrytningsstudien visar på att en 3D-modell kan bidra med 
taktiskt viktig information, har det varit svårt att påvisa vilken egentlig effekt en 
tillgång till sådan information egentligen har. Detta beror på att de två grupper som 
deltog angrep uppgiften på olika sätt, jägarnas tillvägagångssätt var mer aggressivt 
och snabbare än gruppen med skyttesoldater vilket förmodligen grundar sig i vilken 
typ av tidigare utbildning de har.  
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6. Slutsatser 

Studien har resulterat i sex huvudsakliga slutsatser och presenteras ingående i 
följande stycken. I korthet handlar de om; laserskanningens fördelar med noggranna 
mätvärden i höjdled, OpenFlight som en delvis gemensam nämnare i valda 
simulatorer, kostnadsanalys för utveckling av terrängdatabaser inom Försvarsmakten, 
följa den nationella geodatastrategin för nyttjandeeffektivisering av geodata, nyttja 
HLA för samträning mellan olika simulatorsystem samt vikten av att förmedla 
Försvarsmaktens inriktning för M&S till berörda avdelningar. 
 
• Laserskanning som teknik är relativt ny och erbjuder mer detaljerad information 

i höjdled än vad som kan erhållas från Lantmäteriets höjddatabas. Med den stora 
datamängd som tekniken resulterar i krävs det också mycket bearbetning för att 
extrahera intressant information. Vad som är avgörande för hur laserskannad 
geodata skall användas i simulatorer beror främst på vilket tillämpningsområde 
simulatorn avser. Olika tillämpningsområden ställer olika krav på detalj- 
rikedomen i simuleringen. Det är heller inte specificerat, i kravdokument och av 
användare, att det är just laserskannad geodata över ett specifikt område som 
skall ligga till grund för den miljö som skall visualiseras i simulatorn. Snarare är 
det den mer detaljerade terrängvariationen man vill komma åt med hjälp av 
lasertekniken. De ansvariga för BTA 122 och BFT 90 anser att någon form av 
automatgenererad terräng, som har den detaljrikedom som uppnås med 
laserinmätt höjddata, fungerar minst lika bra då det inte är den geografiska 
platsen som är avgörande för utbildningsresultatet.  

 
• Det som är gemensamt för samtliga studerade träningssimulatorer är att de 

utnyttjar ett OpenFlight-format för visualisering av den syntetiska miljön, 
formatet konverteras sedan till ett runtime-format som är speciellt anpassat för 
den aktuella simulatorn. Även om OpenFlight används i simulatorerna kan det 
vara svårt att byta dessa format mellan olika simulatorer eftersom OpenFlight-
databaserna har utformats efter simulatorernas individuella krav på upplösning. 
Detta kan medföra problem vid utbyte då OpenFlight-databasen kanske inte 
innehåller den upplösning som önskas för en aktuell simulator. Av de 
simulatorer som studerats är BTA 122, BFT 90 och BekSim närmare besläktade 
med varandra, vad avser upplösningskrav, än de övriga två simulatorerna.  
Som figur 9 visar så kan en OpenFlight-databas, avsedd för en simulator, till 
vissa delar uppfylla kraven för en annan simulator. Vill man ta ett steg i sidled, 
för att tillmötesgå en annan simulators behov, behöver man först gå flera steg 
bakåt i förädlingsprocessen. Man bör fråga sig om den tid som tas i anspråk och 
kostnad som uppstår i samband med detta sidosteg blir mindre än att skapa en 
helt ny OpenFlight-databas från de geografiska data som utgör den minsta 
gemensamma nämnaren.  

 
• Försvarets geografiska stödenhet, GeoSE, bör få uppgiften att förse Försvaret 

med terrängdatabaser givet att det finns ett kontinuerligt behov av att införskaffa 
nya högupplösta höjddata. Den kostnadsanalys som gjorts visar på en viss 
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ekonomisk lönsamhet att i egen regi bedriva utveckling av terrängdatabaser för 
områden i storleksordningen 200 km2 under en tidsperiod om fem år. I detta fall 
är kvoten mellan intäkter och kostnader 1,02. Vad som avgör lönsamheten är 
med vilken kontinuitet insamling och bearbetning av högupplösta höjddata 
kommer att ske. Denna slutsats är dock inte helt definitiv då många antaganden 
gjorts. Det är möjligt att kostnaden för inhämtning av höjddata kan bli lägre 
genom att fler myndigheter delar på kostnaden en annan möjlighet är att 
processen för generering av terrängdatabaser kan snabbas upp med bättre 
hårdvara och/eller mjukvara samt mer kompetent personal. Vidare kan också 
intäkterna bli större än vad som beräknats om de egenutvecklade 
terrängdatabaserna kan utnyttjas inom fler områden än Försvarets 
träningssimulatorer. Detta är då faktorer som skulle påverka kostnadsanalysen i 
positiv mening. De geodata som inhämtas kan också få ett ekonomiskt värde för 
andra ändamål än träningssimulatorer så som taktisk kartering av inmätta 
områden, detta skulle då kunna bidra till en ökad intäkt. 
De affärsmässiga hinder som finns medger inte att terrängdatabaser byts fritt 
mellan olika simulatorsystem. Dessa måste tas bort för att det skall vara 
meningsfullt att generera terrängdatabaser som skall kunna merutnyttjas mellan 
flera simulatorsystem. 

 
• I och med standardiseringsarbetet INSPIRE och den svenska geodatastrategin 

ut- arbetas strukturerade metoder för att förenkla åtkomst och lagring av olika 
typer av geografiska data fram. De simulatorer som används idag och de som 
kommer att införskaffas i framtiden bör enligt Högkvarteret anpassa sina 
geodata i enlighet med INSPIRE-direktivet, detta skulle kunna medföra 
förenklingar i processen att försörja simulatorerna med geografiska data. 
Likheterna mellan INSPIRE och SEDRIS är generellt mycket stora, det handlar 
om att presentera geografiska data enligt överenskomna gängse normer och även 
bidra till att geodata enkelt kan bytas mellan olika användare. Förhoppningsvis 
kan den nationella geodatastrategin få ett bättre genomslag som standard än den 
amerikanska SEDRIS-standarden.  

 
• Tekniken för att köra så kallade distribuerade simuleringar, då olika simulatorer 

kopplas samman, finns tillgänglig genom HLA. Detta har utförts med FOI-
simulatorn FLSC och ytterligare en simulator inom Luftvärnet. Det som hindrar 
distribuerade simuleringar är organisatoriska svårigheter då det är svårt att se 
vilka utbildnings- relaterade vinster som kan göras. Frågan om vilket nät som 
data skall skickas över är heller inte besvarad. Känsliga data bör inte skickas 
över ett allmänt nät utan bör snarare utnyttja FM-IP (Försvarsmaktens IP-nät). 
Dock ställer sig vissa frågan huruvida de data som skickas verkligen är känsliga 
eller av intresse för allmänheten då det dagligen pågår nätverksspelande med 
Call of Duty, World of Warcraft, Counter Strike för att bara nämna några.   

 
• I dokumentet ”Försvarsmaktens inriktning för modellering och simulering” [4] 

som funnits sedan år 2000 presenteras, för delområdet utbildning och träning, 
många genomtänkta förslag som skall beaktas vid införskaffandet av 
simulatorsystem och tillhörande komponenter. Dessa förslag uppmanar till 
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utveckling av modeller som skall vara återanvändbara och i största möjliga mån 
använda sig av en öppen arkitektur. Trots dessa tydliga påpekanden är det svårt 
att se resultaten av kravförslagen i de levererade slutprodukterna då möjligheten 
att återanvända geodata är mycket begränsad. Ett exempel på detta är BTA 122 
som är mycket hårt bunden till leverantören Krauss-Maffei Wegman. Det bör 
läggas större vikt vid att samordna framtida simulatorbeställningar med 
avseende på kravförslagen i ovan nämnda dokument. De ansvariga för samtliga 
simulatorer har fått frågan om de använt sig av detta dokument vid upprättandet 
av kravspecifikationen, svaret har uteslutande varit att de inte haft kännedom om 
detta dokument.  
Ett dokument av denna vikt som pekar ut riktningen för Försvarsmaktens 
framtida arbete med modellering och simulering måste tryckas ut även till de 
personer som är slutanvändare av simulatorsystemen. 
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7. Förslag till fortsatt arbete 

Under studien har också idéer till fortsatt arbete väckte, dessa är att studera; huruvida 
kompetens för utveckling av terrängdatabaser finns inom Försvarsmakten, 
möjligheterna att utgå från en och samma OpenFlight-databas för tre utav de mest 
likartade simulatorerna samt ta reda på till vilken grad soldaters lokalkännedom ökar 
genom att de får möjligheten att föröva i en simulerad miljö. 
 
• Ytterligare en fråga som behöver svar är huruvida kompetensen för 

terränggenerering med föreslagna verktyg finns inom Försvarsmakten. Det är 
tveksamt om den kunskap som dessa verktyg kräver och kännedom om 
simulatorernas möjligheter och begränsningar med avseende på grafikprestanda 
finns inom Försvarsmakten. Detta ansvar lämpar sig då förmodligen bättre för 
någon av stödmyndigheterna, exempelvis GeoSE. Generering av syntetiska 
miljöer blir kanske mer effektiv om den utförs av personer och företag som har 
erfarenhet inom detta område. Om den lösningen väljs så krävs det att uppsatta 
krav från Försvarsmakten verkligen följs.  

 
• För BTA 122, BFT 90 och BekSim bör en närmare utredning göras för att ta 

reda på möjligheterna att utgå ifrån en och samma OpenFlight-databas för 
visualisering av de syntetiska omgivningarna. Då simulatorerna har snarlika 
krav på upplösning och prestanda borde det finnas goda möjligheter att hitta en 
lösning som passar för alla tre simulatorer speciellt när befintliga prestandakrav 
enklare kan tillmötesgås med dagens teknik. 

 
• De studier som gjorts vid FOI visar att förövning i alltför detaljerade modeller 

av verkligheten lett till att misstag gjorts vid det verkliga genomförandet. Därför 
är det viktigt att hitta en balans mellan låg och hög detaljrikedom i de 3D-
modeller som används så att soldatens uppmärksamhet på den verkliga 
terrängen inte försätts.  
En studie bör göras där syftet är att mäta hur soldaters lokalkännedom om ett 
insats- område ökar då det ges möjlighet att föröva i denna miljö i 
Försvarsmaktens simulatorer. Den skulle förslagsvis kunna genomföras på så vis 
att två likvärdigt utbildade grupper utan tidigare kännedom om försöksområdet 
får lösa en och samma uppgift i försöksområdet. Hjälpmedel i form av VBS2 
och uppbyggda 3D-modeller får bistå den ena gruppen, den andra gruppen får 
planera utifrån konventionella hjälpmedel. Därefter genomförs uppgiften där de 
beteenden som är intressanta för studien observeras. Resultatet bör då ge ett 
vägledande svar om till vilken grad det lämpar sig att, med hjälp av simulatorer, 
föröva i framtida insatsområden.  
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Bilaga 1, frågor till FMV angående geodata 
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(forts. Bilaga 1) 
 

 
 



 47

 
Bilaga 2, jämförelse av laserdata och GSD 
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Bilaga 3, intervjufrågor 
 

• I vilket syfte används simulatorn? 
 
 

• Vilket år inskaffades simulatorn? 
 

 
• Hur stora är simulatorns underhållskostnader? 

 
 

• Hur stor är er budget för simulatorsystemet? 
 
 

• Vilket företag har utvecklat simulatorn? 
 
 

• Vem skriver avtal med tillverkaren/utvecklaren? 
 
 

• Kan nya banor/miljöer skapas av Er som använder simulatorn? 
 

Ja  Nej 
 
 

• Om Ni inte har möjligheten att göra banor/miljöer själva hur stor är då 
kostnaden för att få detta utfört? 

 
 

• Hur viktigt är det att den bana/miljö som används i simulatorn stämmer 
extremt väl överens med verkligheten? Välj på en skala 1 – 10, där 1 = ingen 
nytta 10 = mycket stor nytta. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
• Används OpenFlight för representation av geodata?  

 
 

• Vilken grafikmotor används i simulatorn 
 

 
• Vad har ni för framtidsutsikter med simulatorn? 
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Bilaga 4  

Lönsamhetskalkyl Boden       

Kalkylränta 1,04     År  
    Nuvärde 0 1 2 3 4 5 

Investeringar          

TerraVista DART   288 000 kr 288 000 kr      

Driftkostnader          

Löner    186 452 kr 34 200 kr 34 200 kr 34 200 kr 34 200 kr 34 200 kr 34 200 kr 

Utbildning    53 449 kr  20 000 kr  20 000 kr  20 000 kr 

           

Ökade kostnader          

Underhåll på programvara  213 687 kr  48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 

Skanning av områden   1 362 956 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 

           

Summa kostnader    2 104 545 kr       

           

Intäkter: Minskade kostnader         
Mindre industriellt framtagande av OF-
databser 490 664 kr 90 000 kr 90 000 kr 90 000 kr 90 000 kr 90 000 kr 90 000 kr 

Skanning av områden   1 362 956 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 

           

Summa intäkter   1 853 620 kr       

           

Summa: Intäkter - kostnader  -250 925 kr       

           

   Kvot: 0,88       
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Bilaga 5 

Lönsamhetskalkyl Skövde (~200 km2)     

Kalkylränta 1,04     År  
    Nuvärde 0 1 2 3 4 5 

Investeringar          

TerraVista DART   288 000 kr 288 000 kr      

           

Driftkostnader          

Löner    372 905 kr 68 400 kr 68 400 kr 68 400 kr 68 400 kr 68 400 kr 68 400 kr 

Utbildning    53 449 kr  20 000 kr  20 000 kr  20 000 kr 

           

Ökade kostnader          

Underhåll på programvara  213 687 kr  48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 

Skanning av områden   2 180 729 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 

           

Summa kostnader    3 108 770 kr       

           

Intäkter: Minskade kostnader        
Mindre industriellt framtagande av OF- 
databser 981 328 kr 180 000 kr 180 000 kr 180 000 kr 180 000 kr 180 000 kr 180 000 kr 

Skanning av områden   2 180 729 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 

           

Summa intäkter   3 162 057 kr       

           

Summa: Intäkter - kostnader  53 287 kr       

           

   Kvot: 1,02       
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 3 

Bilaga 6 

Lönsamhetskalkyl Ett år (~200 km2)   

Kalkylränta 1,04     År  
    Nuvärde 0 1 2 3 4 5 
Investeringar          
TerraVista DART   288 000 kr 288 000 kr      
           
Driftkostnader          
Löner    68 400 kr 68 400 kr      
Utbildning    0 kr       
           
Ökade kostnader          
Underhåll på programvara  0 kr       
Skanning av områden  400 000 kr 400 000 kr      
           
Summa kostnader    756 400 kr       
           
Intäkter: Minskade kostnader         
Mindre industriellt framtagande av OF-
databser 180 000 kr 180 000 kr      
Skanning av områden  400 000 kr 400 000 kr      
           

Summa intäkter   580 000 kr       
           

Summa: Intäkter - kostnader  -176 400 kr       

           

   Kvot: 0,77       

           

 

51 


