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Kravspecifikation
1. Kravspecifikation
1.1 Bakgrund
Allmänt
Sjöfartsverket planerar en ny systemlösning för sjö och flygräddningsverksamheten.
Projektet omfattar utveckling av ett nytt system med integrationer mot interna och externa ITsystem. Projektet utgör en delaktivitet i ett EU-projekt, Monalisa 2. Projektet omfattar även ta
fram utbildningsmaterial och utbildning av användarna på JRCC samt dessutom driftsättning
av systemet samt att all relevant data från nuvarande system blir migrerat till det nya systemet.
Funktioner i nuvarande system kommer att ligga till grund för framtagande av
kravspecifikationen inklusive efterfrågade funktioner i det nya ledningssystemet för Sjö- och
Flygräddningstjänsten.

Projektnamnet är NILS – Nytt Integrerat Lednings System.

Sjö- och Flygräddning
Sjö- och flygräddningscentralens huvuduppgift är att ta emot larm om inträffade eller befarade
olyckor i luften och till sjöss samt att leda de insatser som följer av dessa. Det finns alltid en
ansvarig räddningsledare på plats i ledningscentralen som bedömer larmen och fattar beslut
om räddningsinsats ska inledas, genomföras och avslutas.
Sjö- och flygräddningscentralens ansvarsområde är vid sjöräddning på statligt vatten,
efterforskning, lokalisering, undsättning och sjuktransporter från fartyg. Vid flygräddning,
efterforskning, lokalisering, undsättning över statligt vatten och efterforskning och lokalisering
över land.

1.1.2.1 Verksamheten vid JRCC
Sjö- och flygräddningscentralen är belägen vid Käringberget i Västra Frölunda, Göteborg och i
samma rum finns också Kustbevakningens Regionledning sydväst och Försvarsmaktens
Sjöbevakningscentral, en samlokalisering sedan 1995. Centralen är bemannad dygnet runt,
årets alla dagar. Man tar emot inkommande larm bland annat per telefon, fax, VHF-radio,
Cospas-Sarsat och RAKEL.
Vid större eller många samtidiga händelser kallas ytterligare personal in och en stab bildas. Sjöoch flygräddningscentralen kan även knyta till sig experter, en så kallad stödgrupp, i form av
polis, räddningstjänst, sjukvård, nautisk expertis med flera.
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Sjö- och flygräddningscentralen är utrustad med avancerad teknisk utrustning för radio- och
telefonsamband, datorsystem med ett stort antal program för beräkningar, kartsystem och
register. Sjö- och flygräddningscentralen har också tillgång till kustradionätet som
fjärrmanövreras för att kunna upprätthålla radiosamband med sjöfarten, såväl som med
handelsfartyg, fiskebåtar och fritidsbåtar som räddningsenheter (båtar och helikoptrar).
Dessutom finns radiosystemet RAKEL för samband med flygplatser, resurser och andra
samverkande organisationer.

Sjö- och flygräddningscentralen är även behjälpliga vid andra typer av ärenden t.ex. polisiära
ärenden, kommunal räddningstjänst och sjuktransporter. Vid dessa tillfällen bistår Sjö- och
flygräddningscentralen med kunskap och resurser.

1.2 Vision för det nya systemet
Här beskrivs en vision av hur det nya systemet kan effektivisera verksamheten.

Denna vision utgör en tänkt framtidsbild av ett effektivt system för Sjö-och flygräddning. De
faktiska kraven för upphandlingen framgår av Kravspecifikationen.

Grundsystem
Det nya systemet förutsätts vara baserat på ett kommersiellt tillgängligt kartsystem för
maritimt och/eller flygändamål, till vilket det utvecklas moduler för att uppfylla de beskrivna
kraven i kravspecifikation.

Eftersom all typ av talkommunikation via telefon, VHF Kustradio, RAKEL m.fl. utgör en väsentlig
del i hanteringen av räddningsfall ska det nya systemet förberedas så långt möjligt för
integration med telefon- och radiosystem. Sådana integrationer kan vara att visa i kartan vilken
basstation som mottager radiosignalen, kunna ringa ut ett telefonnummer eller radiokanal
genom att peka i kontaktinformation, resursregister eller på objekt i kartan. Kommande radio
och telefonsystem kommer att vara SIP-baserade vilket bör möjliggöra förutsättningar för
integration.

Det nya systemet integreras eller i tillämpliga fall förbereds för integration med andra berörda
system eller organisationer så kortare och säkrare hantering av informationsöverföring kan
göras, allt för att minska insatstiden under räddningsarbetet och öka sannolikheten för att
rädda liv.

Den nya systemlösningen bygger på teknik som i nuläget bedöms vara tillgänglig,
övervakningsbar och därmed förvaltningsbar under lång tid framöver.
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Kartorienterat
I ett nytt system utgör kartstödet den viktigaste funktionen i gränssnittet. Detta har vi valt att
kalla ett kartorienterat gränssnitt. I det nya systemet är kartan ett viktigt stöd för verksamheten
med snabba intuitiva funktioner.

Kartbord

1.2.3.1 Beskrivning
Ett ledningssystem som är kartorienterat och kan manövreras från en PC eller Touch skärm
oavsett storlek. Moderna operativsystem och bildskärmar bör möjliggöra denna funktionalitet.

1.2.3.2 Nytta för verksamheten
Ny teknik med kartan som utgångspunkt möjliggör nytt arbetssätt för den enskilde aktören
samt för staben. Detta främjar samarbetet och bedöms medföra snabbare räddningsinsatser.
Ett kartorienterat ledningssystem bedöms främja stabsarbetet genom en naturligare
samarbetsplattform. För detta behövs en eller flera stora bildskärmar antingen väggmonterade
eller som ett ”kartbord”.
Sammantaget ger detta en kortare tid för den totala räddningsinsatsen och främjar samarbetet
på JRCC för att underlätta integration mellan flyg- och sjöräddning samt effektivisering av
arbetet i räddningscentralen.
Likartat gränssnitt bör kunna användas både i ”position” och på en större skärm.
En plattform baserad på denna teknik bör underlätta för införande av flera andra funktioner.

Integration med Monalisa

1.2.4.1 Monalisa
Sjöfartsverket bedriver sedan september 2010 som projektledare ett delvis EU-finansierat
projekt vars huvudsyfte är ökad effektivitet och säkerhet i sjötransporter. Projektet är ett
samarbete mellan olika EU-länders, sjöfartsmyndigheter, Chalmers, SSPA och industrier i
Sverige och Danmark. Det består av 4 aktiviteter
•
•
•
•

Dynamic and proactive route planning – ”Green Routes”
Verification system for officer certification
Quality Assurance of hydrographic data
Global Sharing of maritime information

En fortsättning på projektet planeras från 2013 benämnt Monalisa 2.0

Sedan projektföreberedelserna initierades i början av 2012 har fem
projektområden/aktiviteter identifierats:
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•

Extended testbed: Utvidgade tester (geografiskt med Medelhavet samt fler fartyg) av
ruttplanerings- och verifikationssystemen som ingår i MONALISA.

•

LEONARDO: Utvidgad konceptstudie om hur flygets SESAR kan appliceras på sjöfarten
för ökad effektivitet i trafikledning och informationshantering.

•

Human factors: Utveckling av s.k. Standard Operational Procedures, rekommendationer
om ruttkonstruktion samt fortsatt arbete inom området människa/maskin.

•

Safe ship: Här tar vi forskningsresultat från sjösäkerhetsforskningen ett steg vidare –
från byrålådan till fortsatt utveckling och tester. Ny teknik för effektivare sjöräddning
och evakuering av passagerare kommer också att ingå.

•

Port Issues: Stora passagerarfartyg I hamnar kan utgöra en stor utmaning vid behov av
evakuering etc. Risk- och sårbarhetsanalyser, samordnad planering och övningar etc. för
massevakuering av fartyg i hamn är aktiviteter som kommer att ingå. Detta är en väldigt
aktuell fråga för många hamnar i Medelhavet.

När det gäller partnerskapet planerar projektet för deltagande från Sverige, Danmark, Norge,
Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Italien, Spanien, Portugal, Malta och Cypern,
samt ev. Grekland i det praktiska genomförandet av projektet. Därutöver förutser vi att övriga
EU-länder kommer att delta i en eller annan form.
Som det svenska partnerskapet i MONALISA 2.0 ser ut för närvarande kommer det att bestå av
såväl privata företag (SAAB, Viktoriainstitutet, SSPA, Ericsson, Carmenta), myndigheter
(Sjöfartsverket, LFV, SMHI) och akademin (Chalmers/Lighthouse, World Maritime University).

Mera information om projektet finns på http://www.sjofartsverket.se/en/MonaLisa/

1.2.4.2 Integration med NILS-systemet
För system NILS som denna kravspecifikation omfattar är det aktiviteterna Dynamisk rutt
planering och Ny teknik för effektivare sjöräddning som påverkar design av systemet.
För Dynamiska rutter finns det en stor fördel om räddningscentralen har kännedom om vilken
rutt som ett olycksdrabbat fartyg planerat samt även vilka fartyg som finns i dess närhet och
deras rutter.
Ny teknik för effektivare sjöräddning innebär ökad teknisk integration mellan system hos andra
räddningsorganisationer och effektivare användargränssnitt allt för effektivisera
räddningsverksamheten och minska det mänskliga lidandet.
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Systemskiss
Skissen nedan visar systemet i framtidsperspektiv där fokus ligger på integration mellan
system M2M för utbyte av larminformation och räddningsuppdrag för en effektiv
räddningstjänst.

Telephony PBX IPbased

AIS Info

Rescue map
display

Metrological Institute

Operator consoles

Search Area Planning
Drift Calculation

Emergency
112

SAR System NILS
FAX Service
Incident and position

SMA IT Infrastructure

TETRA Radio
System

IT subsystems

Costal VHF Radio Network

Flight Radar
Information

Rescue resources

Route Plans

Monalisa Route Planning

New Integrated SAR
system overview
June 2012

Markerade delar innanför den blå linjen anger systemet som beskrivs i denna kravspecifikation.
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1.3 Inriktning Kravspecifikation
Allmänt
Ett projekt eller system i denna omfattning är svårt att specificera till varje detaljfunktion,
dialogruta och layout. Sjöfartsverket har medvetet valt att hålla denna kravspecifikation på en
övergripande nivå med processer och arbetssätt på JRCC Sjö- och Flygräddningscentral som
inriktning. Dessa beskrivs på ett övergripande sätt tillsammans med användningsfall och
exempel under Processbeskrivningar.

Arbetssätt
Under systemets utvecklingsfas kommer arbetet med detaljspecifikation, testfall och design att
utföras i tätt samarbete mellan leverantören och Sjöfartsverket. För Sjöfartsverket kommer
projektgruppen med kompetens om verksamheten vid JRCC samt IT-enheten att delta i den
omfattning som erfordras.
Resurser från verksamheten kommer att lägga tyngdpunkten på processer och arbetsätt för att
säkerställa en effektiv räddningstjänst och för IT-enheten att det färdiga systemet blir
driftsäkert, förvaltningsbart, övervakningsbart och uppfyller kraven på integration i
Sjöfartsverkets IT-infrastruktur.

Nyutvecklade delar i systemet är modulariserade så långt det går, för att möjliggöra att
funktioner kan återanvändas eller brytas ut i framtiden. Utveckling av nya funktioner och/eller
moduler sker iterativt i samarbete med personal från Sjöfartsverket. Sjöfartsverket kommer att
ha en ansvarig resurs för att samordna testerna tillsammans med leverantören.

För leverantören innebär det att denne i sitt anbud ska utforma arbetssätt och kalkylerade
kostnader efter det beskrivna arbetssättet.

1.4 Förklaringar/Ordlista
FÖRKORTNING

BETYDELSE

FÖRKLARING

ACO

Aircraft Coordinator

Leder räddningsarbete för flygande enheter

AIS

Automatic Indentification

A navigation system for locating,
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System

identifying and tracking marine vessels
(ships)

Aktör

Engelska. Operator

Avser behörig person som manövrerar och
använder systemet

API

Application Programming
Interface

Ett programmeringsgränssnitt avsett att
användas som ett gränssnitt med
mjukvarukomponenter för att kommunicera
med varandra

ATCC

Air Traffic Control Center

Flygkontrollcentral

BaDiS

Beräkning av drift i SAR

Driftberäkning av objekt i vatten

BIS

Beslut i stort

Hur räddningsaktonen ska genomföras

Cospas Sarsat

Internationellt system för mottagning av
nödsignaler och lokalisering av nödsändare

DSC

Digital Selective Calling

A standard for sending pre-defined digital
messages

ELT

Emergency Locator
Transmitter

A type of distress beacon used in aircraft

EPIRB

Emergency position-indicating
radio beacons

Tracking transmitters which aid in the
detection and location of boats, aircraft,
and people in distress

ETA

Estimated Time of Arrival

Estimerad ankomsttid

EU

Europeiska Unionen

FOSMO

Förordningen Om Skydd Mot
Olyckor

FPC

Flight Planning Center

Flygplaneringstjänst

FPL

Flight Plan

Planerad rutt för flygplan, helikopter etc.

FRÄD

Flyg RÄDdning

Militär flygräddningsberedskap

GRIB

Standardiserat filformat för
väderinformation

HMS

Hans Majestäts Skepp

IAMSAR

International Aeronautical and
Maritime Search and Rescue
Manual

Internationell manual för Sjö och
Flygräddningstjänster

IMO

International Maritime

FN-organ för internationella regelverk för
sjöfart

Organization
INMARSAT
ISPS

Kommunikation via satelit
Ship and Port facility and
Security Code

Säkerhetsregler för hamnar
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JAS

Stridsflygplan

JRCC

Joint Rescue Coordination
Center

Sjö och Flygräddningscentralen

KBV

KustBeVakningen

Den svenska Kustbevakningsmyndigheten

KRIP

Kustradio med IP-teknik

Sjöfartsverkets projektnamn

LFV

Luftfartsverket

Log

Skriftlig dokumentation eller annan
information som lagras under ett ärende i
systemet. (Hanterar ett ärende och läser i
loggen).

LOSMO

Lagen Om Skydd Mot Olyckor

MAS

Maritime Assistance Service

Maritim nödassistans

METAR

Observerat väder på flygplats

Monalisa

EU-projekt

M/S

Motor Ship

Målspår
M2M

Motorfartyg
Visualisering av historiska positioner av
transpondermål i kartan i form av en linje

Machine To Machine

NIL

Gränssnitt maskin till maskin
Används som klassning av ej
räddningstjänst

NILAR

NIL Arrival

Ingen ankomst av (flyg) till destination.
Utebliven.

NILS

Nytt Integrerat
LedningsSystem

Projektet som ansvarar för att ta fram ett
nytt ledningssystem till JRCC. SjöV interna
projektnamn.

OGC

Open Geospatial Consortium

Internationell standardiseringsorganisation
för geospatiala tjänster

OSC

On Scene Coordinator

Leder räddningsuppdrag på plats

PC

Personal Computer

Persondator

PIC

Police In Command

Ansvarig polis på plats

PLB

Personal Location Beacon

A type of distress radiobeacon

POB

Persons on Board

Anges i de flesta räddningsfall

POC

Possibility Of Containment

Möjlighet att sökområdet innehåller de
eftersökta objektet

POD

Possibility Of Detection

Möjlighet att upptacka objektet

POS

Possibility Of Success

Möjlighet att lyckas
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RAIS

Rapporteringssystem för AIS
information

RAKEL

System med databas hos Sjöfartsverket för
lagring och statistik av AIS data
Nationellt kommunikationsmedel för
ledning och samverkan

RCC

Rescue Coordination Center

Räddningscentral

RKC

RiksKommunikationsCentralen

Rikspolisstyrelsens
kommunikationscentral

Rsq

Resque

SAD

System Architect Dokument

Systemdokument

SAR

Search And Rescue

the search for and provision of aid to
people who are in distress or imminent
danger

SDP

SAR-Data Provider

SIP

Session Initiated Protocol

Kommunikationsprotokoll

SESAR

Singel Eurpean Sky ATM
Research

Modernisering av trafikövervakning för
flyget

SitRep

Situation Report

Standardiserat läge- eller
uppdragsbeskrivning i ett räddningsfall

SjöV

Sjöfartsverket

Vedertagen förkortning

SMHI

Sveriges Meterologiska och
Hydrografiska Institut

SOLAS

Safety of Life at Sea

SOS
SQL

An international maritime safety treaty
112-mottagare

Structured Query Language

Superuser

Databas
Användare med högre kunskap om
systemet

SRU

Search And Rescue Unit

Enhet båt eller flyg som deltar i
räddningsuppdrag

SSAS

Ship Security Alert System

A system for strengthen maritime security
and suppress acts of terrorism and piracy
against shipping

SSPA

Statens SkeppsProvnings
Anstalt

SSRS

Svenska
SjöRäddningsSällskalpet

Frivilligorganisation för sjöräddning

TAF

Terminal Area Forecast

Flygplatsprognos

Tele-Medical

Sjukvårdstjänst för sjömän
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TIB

Tjänsteman I Beredskap

TS

TransportStyrelsen

Statligt verk, svarar för regelgivning,
tillståndsprövning och tillsyn inom
transportområdet.

VHF

Very High Frequency

Marin radio

ViVa

Vind och Vatten

Sjöfartsverket system för mätning av vindvatten data i realtid längs svenska kusten

VTS

Vessel Traffic Service

Övervakning för fartygstrafik

WFS

Web Feature Service

OGC standard för att utbyta georefererad
kartinformation

WMS

Web Map Services

OGC standard för att utbyta georefererad
kartinformation

WMTS

Web Map Tile Service

OGC standard för att utbyta georefererad
kartinformation

Ärende

Loggat ärende som t.ex. räddningsfall,
sjuktransport eller annan uppgift som
JRCC utför som ett sammanhängande
antal händelser från början till slut.

Systemet

Avser det kompletta systemet med
ledningssystem inkl. ärendehantering och
alla specificerade krav enligt detta
förfrågningsunderlag.
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2

Processbeskrivningar och användningsfall
Användarnas krav på NILS beskrivs i tolv huvudprocesser samt sex stödprocesser med
kortfattade beskrivningar. Tabell 2.1.1 och 2.2.1 samt Bild 2.1.2 ger en översikt av
processerna.

I beskrivningar för varje process beskrivs även tänkta användningsfall. För
användningsfallet finns ett initial- och slutvillkor, ett huvudflöde samt eventuella
alternativa flöden. Huvudflödet beskriver det tänkta flödet för användningsfallet medan
de alternativa flödena fungerar som komplement till huvudflödet. Till användningsfallet
ges även ”verklighetsanknutna” exempel för att förtydliga och underlätta förståelsen av
användningsfallet.

Användningsfallen återspeglar den vanligaste typen av fall och ärendehantering vid JRCC och
de ska hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt av det nya systemet.

2.1 Huvudprocesser
Tabell: Processbeskrivningar
Huvudprocesser
Process -01 Ta emot larm
Process -02 Samla in fakta
Process -03 Bedöma larm
Process -04 Fastställa position av nödställd
Process -05 Fastställa sökområde
Process -06 Inventera resurser
Process -07 Larma resurs
Process -08 Samordna insats
Process -09 Larma av resurs
Process -10 Avbryta insats
Process -11 Genomföra utvärdering
Process -12 Sammanställa utvärdering
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Bild: Processkarta
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Process - 1 Ta emot larm
På JRCC tas larm emot från hjälpsökande som befinner sig i en situation där han/hon är i
behov av hjälp. Det kan även vara en observatör/vittne eller en anhörig som larmar JRCC.
Larm kan även inkomma till JRCC automatiskt via exempelvis PLB.

2.1.3.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
Slutvillkor:
• Ett ärende har skapats/Initierats.
2.1.3.1.1 Huvudflöde
1. Aktören tar emot larm.
2. Systemet presenterar känd larmfakta. Aktören kan manuellt tillföra eller förändra
larmfakta.
3. Ett ärende skapas i systemet.
Exempel 1:
Hjälpsökanden ringer via 112 och begär sjöräddning. SOS kopplar över samtalet till JRCC.
Automatiskt sänds identitet, telefonnummer, position från SOS. Kartan centreras till
angiven position och ett ärende skapas.

Exempel 2:
JRCC mottar ett Cospas-Sarsat telegram. Systemet presenterar identiteten och
positionen samt centrerar kartan och söker i kända register. Ett ärende skapas.

Exempel 3:
JRCC mottar ett larm via DSC om en skärgårdsbåt som har brand ombord. Systemet
presenterar informationen som kommer via DSC-meddelandet och söker i kända register.
Systemet presenterar positionen och centrerar kartan. Aktören kan välja att se
informationen från kända register. Ett ärende skapas.
2.1.3.1.2 Alternativa flöden
2.1.3.1.2.1 Manuell registrering
1. Aktören tar emot larm.
2. Aktören registrerar känd larmfakta manuellt.
3. Ett ärende skapas.
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Exempel 1:
FPC ringer till JRCC och har en oavslutad färdplan. Position, information om PIC och
planet fås muntligen och förs in i systemet. Kartan centreras till angiven position.

Exempel 2:
En fritidsbåt kontaktar JRCC på VHF ch 16 och befinner sig utanför Landsort. Aktören
letar sig fram i kartan och positionen förs in i systemet manuellt.
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Process - 2 Samla in fakta
Aktören samlar in fakta genom en fördjupad intervju av larmaren. Faktainsamlingen kan
även innebära intervjuer med flera personer för att erhålla tillräckligt med underlag för en
korrekt bedömning.
Sökningar görs även via internet och via systemets register.
All tillförd information sparas i systemet.

2.1.4.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
Slutvillkor:
• Tillräckligt med faktaunderlag för att kunna göra en bedömning.

2.1.4.1.1 Huvudflöde
1. Intervjuer görs av aktören och förs in i systemet.
2. Känd fakta körs mot kända register och presenteras i systemet.
3. Efter att position angivits manuellt eller automatiskt centreras kartan i angiven
position.
4. Valfritt kartlager visas.
Exempel 1:
En anhörig saknar sin pappa som begav sig ut på en fisketur och skulle varit tillbaka för
fyra timmar sen. I intervjun inhämtas; kontaktväg, position, tidpunkt, färdväg, antal
ombord, vädersituationen, klädsel och räddningsutrustning.
Detta förs in i systemet och aktuellt väder visas för platsen. Systemet gör sökningar mot
register och presenterar resultatet. Aktören väljer att se resultatet.
Man kontaktar även hans kamrat som ofta är ute och fiskar med honom för att få klarhet i
vart mannen brukar fiska. Aktören registrerar kontaktvägar till kamraten och den
informationen som framgår samt visualiserar fiskeområdet i systemet.
Exempel 2:
ATCC kontaktar JRCC angående en oavslutad färdplan. Färdplansuppgifter begärs från
FPC och registreras i systemet. Av färdplanen framgår att de skulle flyga mellan Säve och
Skövde. Aktören väljer att ta fram kontaktinformation till Skövde flygplats. Där finns
telefonnummer till flygklubbens ordförande som kontaktas och ombes kolla på fältet om
planet står där. Detta registreras och presenteras i systemet.
2.1.4.1.2 Alternativt flöde
2.1.4.1.2.1 Källfakta saknas
1. Registerslagning ger ej resultat.
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2. Resultat presenterar av systemet.
Exempel:
Efter inmatning av fakta och sökning i register hittar inte systemet någon information.
Detta visualiseras så att aktören noterar att inget hittas för sökningen i registerna.

Process - 3 Bedöma larm
Räddningsledaren gör en bedömning av larmet med stöd av LOSMO baserat på
faktainsamlingen. Bedömning görs om det är sjöräddning, flygräddning, annan
räddningstjänst eller ej räddningstjänst.

2.1.5.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
• All information i ärendet presenteras
Slutvillkor:
• Ärendet har bedömts som sjöräddning, flygräddning, annan räddningstjänst eller ej
räddningstjänst.
• Om det har bedömts som sjöräddning eller flygräddning klassas ärendet till antingen
NIL, ovisshet, beredskap eller nöd.
2.1.5.1.1 Huvudflöde
• Ärendet kategoriseras sjö- eller flygräddning
• Ärendet klassas NIL, ovisshet, beredskap eller nöd
• Systemet presenterar den registrerade bedömningen.
Exempel:
En motorhaverist befinner sig på statligt vatten utanför Varberg och det blåser 15 m/s i
området. Haveristen har försökt att ankra men ankaret håller inte och de riskerar att driva
upp på klipporna. All insamlad information presenteras i systemet. Ärendet klassas i
detta fall som Sjöräddning, Beredskap. Aktören för in bedömningen samt klassar ärendet
i systemet.

2.1.5.1.2 Alternativa flöden
2.1.5.1.2.1 Annan räddningstjänst
Aktören bedömer att det inte är sjö- eller flygräddningstjänst och lämnar över ärendet till
annan räddningstjänst så som kommunal räddningstjänst, polis eller Kustbevakning.
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1. Ärendet kategoriseras till annan räddningstjänst.
2. Systemet presenterar tillförd information.
3. Ärendet avslutas.
Exempel:
En båt brinner i en kommunal hamn. JRCC erbjuder den kommunala räddningstjänsten
att larma de båtar som finns i närheten. Systemet presenterar tillförd information. När
den kommunala räddningstjänsten inte behöver JRCCs hjälp avslutas ärendet i systemet
och sparas.

2.1.5.1.2.2 Ärendet avslutas
Aktören bedömer att det inte är någon fara för liv och avslutar ärendet.

1. Systemet presenterar aktörens bedömning.
2. Ärendet avslutas.
Exempel:
En observatör kontaktar JRCC och har sett en luftballong gå ner mellan träden. Under
intervjun framkommer att det ligger en fotbollsplan där. Efter kontakt med
ballongföretaget visar det sig att det är en kontrollerad landning. Aktören för in all
information i systemet som presenterar det. Aktören registrerar bedömningen och kan
avsluta ärendet i systemet.

Process - 4 Fastställa position av nödställd
För att kunna bistå den nödställde med lämplig åtgärd behövs dess position fastställas. I
vissa fall går det inte att fastställa en position då t.ex. en person saknas och man inte vet
vart personen begav sig. Då fastställs ett möjligt område.

2.1.6.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
• Systemet presenterar tillförd information.
Slutvillkor:
• Fastställd position presenteras i systemet.

2.1.6.1.1 Huvudflöde
1. Positionen förs in i systemet automatiskt eller manuellt.
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2. Systemet presenterar positionen.
Exempel 1:
Ett fartyg med vatteninträngning och risk för att det sjunker sänder ett nödmeddelande
via DSC. Positionen som finns i meddelandet förs automatiskt in i systemet. Kartan
centreras till angiven position.
Exempel 2:
ATCC Malmö ringer och säger att man tappat radarkontakt med SE-XXX på en position
som manuellt förs in i systemet.
Exempel 3:
JRCC mottar ett Cospas-Sarsat telegram från en fiskebåt. Efter flera misslyckade försök
att nå fartyget på VHF söker aktören senast kända AIS-position och resultatet
presenteras i systemet.

2.1.6.1.2 Alternativa flöden
2.1.6.1.2.1 Registersökning
1. Aktören skriver in en adress i systemet.
2. Systemet söker adressen i adressregister och presenterar resultatet.
Exempel:
Lisa befinner sig på Baronvägen 5 i Solna och ser en nödraket. Aktören söker på angiven
adress i systemet som presenterar dess position. Lisa benämner även adressen som ett
lokalt namn Solhörnet som aktören för in i ortsregistret så att det blir sökbart nästa gång.

Process - 5 Fastställa sökområde
I så gott som varje sjö- och flygräddningsfall fram till dess samtliga nödställda siktats
samt i de fall det är frågan om haveri med okänd haveriplats eller saknat luftfartyg måste
JRCC kalkylera med att den nödställde befinner sig inom ett större eller mindre område.
Positionsangivelsen kan beroende på olika faktorer innehålla felaktigheter.

2.1.7.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
• All information presenteras av systemet.
• Systemstöd för drivbaneberäkning finns att tillgå.
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Slutvillkor:
• Fastställt sökområde presenteras i systemet och kan skickas ut till engagerade
resurser.

2.1.7.1.1 Huvudflöde
1. Systemet presenterar fastställd position samt all tillgänglig information. Har en
drivbaneberäkning gjorts presenteras denna i systemet.
2. Aktören fastställer sökområdet som presenteras i systemet.
3. Det är valbart för aktören att skicka ut sökområdet.
Exempel 1:
En fiskare saknas sedan två dygn tillbaka. Fiskaren utgick från position A och skulle fiska
i position B. Systemet presenterar historiska vind och strömuppgifter samt all
information. Systemet presenterar resultatet av drivbaneberäkningen samt föreslår ett
sökområde där det är störst sannolikhet att fiskaren finns. Aktören gör en bedömning och
kan justera sökområdet innan det fastställs. Aktören skickar ut sökområdet till larmade
enheter.
Exempel 2:
En JAS anmäler till tornet att han har ett okänt flygplansfel men har inte märkt av någon
påverkan på flygningen och återvänder till Såtenäs. Detta genererar ett varningslarm som
initieras av flygledartornet på Såtenäs som i sin tur kontaktar JRCC. Systemet föreslår
området mellan planets position och flygplatsen som sökområde. Aktören justerar
sökområdet innan det fastställs.

2.1.7.1.2 Alternativa flöden
2.1.7.1.2.1 Manuellt registrerar sökområde
1. Aktören registrerar manuellt ett sökområde i systemet.
Exempel:
JRCC letar efter en person i Stockholms innerskärgård där drivbaneberäkningen inte är
tillförlitlig. Aktören ritar in ett område i systemet efter egen bedömning baserat på
inkomman uppgifter.

Process - 6 Inventera resurser
För att hjälpa den nödställda på bästa sätt behöver aktören få en överblick över
tillgängliga resurser i området och hur snabbt de kan vara på plats. Resurserna kan vara
helikoptrar, båtar, poliser, räddningstjänst osv. Aktören avgör vilka enheter som behövs
med hänsyn till ärendets art och omfattning för att bistå den hjälpsökande. Aktören har
tillgång till Sveriges alla resurser om det är motiverat enligt FOSMO.
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2.1.8.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
• AIS transponderinformation presenteras i systemet.
• Resursregister finns att tillgå.
• Flygradarinformation presenteras i systemet.
Slutvillkor:
• Valda resurser presenteras och ankomstid beräknas av systemet.
• Aktören fattar ett BIS.

2.1.8.1.1 Huvudflöde
1. Fastställd position visas i kartan.
2. Systemet presenterar valda resurser.
3. Kontaktinformationen om valda resurser presenteras i systemet, om aktören väljer
detta
4. Valda resurser registreras i ärendet.
Exempel 1:
JRCC kontaktas av FPC för att en Cessna SE-XXX inte har avslutat sin färdplan mellan
Säve och Öresten. Tornet på Säve talade med flygplanet strax innan landning men piloten
avslutade inte färdplanen då. Aktören positionerar ärendet till Örestens flygplats. Aktören
väljer att i systemet presentera alla relaterade resurser till Örestens flygplats. Det kan
vara telefonnummer till flygplatschefen, flygklubben eller till någon bonde som bor i
närheten av flygfältet som kan åka och kolla om planet står på marken. Det kan även vara
nummer till deltidsbrandkåren i området.
Exempel 2:
En fritidsbåt med maskinhaveri larmar JRCC och positioneras utanför Karlskrona. I
systemet visas tre resurser, SSRS Hasslös båt, KBV 001 och HMS Trygg som alla har
AIS:en påslagen. Om aktören vill se mer information om resursen och dess kapacitet
hämtas det från resursregistret och presenteras i systemet. Från resursregistret hämtas
även information om privata resurser samt räddningstjänsten i området. Även bilder på
enheterna kan aktören välja att se.
Aktören väljer de resurser som har närmast till platsen och är mest lämpliga för att
assistera haveristen med hänsyn till väder och vind. Systemet presenterar valda resurser
samt ETA till sökområdet.
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2.1.8.1.2 Alternativa flöden
2.1.8.1.2.1 Manuell registrering av resurs
1. Aktören registrerar resursen manuellt
2. Aktören registrerar resursens position
3. Systemet presenterar resursen i ärendet

Exempel:
JRCC mottager larm om en båt som håller på att sjunka utanför Umeå. Aktören larmar via
VHF kanal 16, ”allmänt anrop” och besvaras av en taxibåt utan AIS som finns i närheten
av den nödställde. Aktören registrerar taxibåten som enhet i fallet och dess position
presenteras av systemet. Aktören kan uppdatera positionen på taxibåten i fallet.
Systemet hämtar ev. information från register om taxibåten och aktören kan välja att se
den.

Process - 7 Larma resurs
JRCC larmar de valda resurserna som blir engagerade i ärendet. Resurserna får en
beskrivning av fallet samt en tilldelad uppgift. Eventuell förstärkning och avlösning av
deltagande resurser förbereds.
När JRCC gör sitt urval beaktas bland annat, position, resursens ETA till området,
uthållighet, spaningsresurser/möjlighet, fart, navigations-, räddnings-, sjukvårds- och
bärgningsutrustning, bemanning, kompetens och lämplighet för rådande väder.

2.1.9.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
• Beslutat BIS presenteras i systemet.
• All tidigare känd information presenteras i systemet.
Slutvillkor:
• Valda resurser presenteras i systemet.
• Uppdragsbeskrivning skickas till engagerade resurser.

2.1.9.1.1 Huvudflöde
1. Aktören väljer de resurser som ska engageras i fallet. Kontaktinformation hämtas från
systemets register.
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2. Resurserna larmas via fastställda larmvägar som finns definierade i
resursinformationen.
3. Systemet genererar en uppdragsbeskrivning som kan kompletteras av aktören och
sedan skickas till deltagande resurser.
4. Systemet presenterar de valda resurserna, all tillgänglig information om resursen
visas om aktören vill.
Exempel 1:
JRCC har mottagit larm om en brohoppare på Ölandsbron. I resursinventeringen framgår
att JRCC har lotsbåt 744, KBV 311, Rsq Kalmarsund, Rsq Böda, Lifeguard 904, samt
handelsfartygen M/S Övik och M/S Tärnsund i området. Även räddningstjänsten har en
båt i Kalmar och det finns ett privat båttaxibolag där.
Systemet presenterar i kartbilden visuellt de resurser som finns i området. Aktören väljer
att titta på olika resurser och får fram information om dem som hämtas ur systemets
register. Det framgår även hur lång tid det kan ta att ta sig till den fastställda positionen.
I första skedet larmar JRCC lotsbåten och Kustbevakningen eftersom de är bemannade
och kan avgå med en gång. Det skickas även iväg ett selcall till SSRS Kalmar som
kontaktar JRCC och avgår efter 15 min. Systemet visar visuellt att de är larmade.
Handelsfartygen som passerar i området kontaktas för att hålla utkik samt att polisen
larmas ut till bron för att se om han fortfarande står kvar. Systemet visar även att dessa
har blivit kotaktade då aktören för in detta.
Om man inte finner mannen direkt dras ett större sök igång då man larmar flera ytgående
resurser till platsen samt helikoptern från Ronneby.
Exempel 2:
Ett passagerarflygplan har rökutveckling i kabinen och återvänder till Arlanda. Aktören
positionerar ärendet till Arlanda flygplats och systemet presenterar relevant
stödmall/åtgärdsplan för ”Varningslarm Arlanda”. Av dessa framgår att
räddningstjänsten skickar dit 3 brandbilar och en befälsbil. Den visuella inventeringen
visar att även polishelikopter 943 och Lifeguard 906 finns att tillgå.
Aktören larmar räddningstjänsten och polisen enligt åtgärdsplan och låter Lifeguard 906
stå i beredskap. Detta registreras som i exempel 1.
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Process - 8 Samordna insats
JRCC samordnar insatsen med hjälp av all tillgänglig information som samlats in under
ärendets gång. Insatsen utvärderas kontinuerligt baserat på nya inkommen information som
kan resultera i att insatsen får en helt annan inriktning än vad den hade innan.
I denna del sker spanings och räddningsarbetet. Så kallad inre spaning bedrivs där aktören
söker information om ärendet eller någon person som är inblandad i fallet. Det kan vara hur
olika relationer rörande den eftersökte ser ut eller information om farkosten. Det sker med hjälp
av alla tillgängliga medel t.ex. internet, mobilspårning, samtal med de anhöriga osv.
Den minutoperatova ledningen av insatsen kan vid behov och i samråd med JRCC ledas på
plats av en OSC och/eller av en ACO.
För att mäta effektiviteten och för att finna sökobjektet beräknas en POS enligt IAMSAR.

2.1.10.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad och ha rätt behörighet
• All tidigare känd information ska presenteras av systemet
Slutvillkor:
• Alla händelser som införs automatiskt eller manuellt registreras i systemet
• Systemet presenterar om möjligt en POS i enlighet med IAMSAR

2.1.10.1.1 Huvudflöde 1:
1. Systemet presenterar tillgänglig information från register.
2. Aktören registrerar inkommen information som presenteras i systemet.
3. Systemet registrerar all automatisk information som tillkommer i ärendet.
Exempel:
En person saknas av sin fru då han skulle ut och fiska under gårdagen. Aktören kontaktar
hans kamrater som meddelar att han brukar fiska vid Strömören. Detta registreras och
presenteras i systemet. Efter att systemet har slagit i tillgängliga register framkommer att
hans telefonnummer finns i ett tidigare ärende. Systemet presenterar ärendet och där
framkommer att han även en annan gång har varit eftersökt av sin fru efter ett familjegräl
och återfanns då hos en vän på en närliggande ö. Aktören anser att denna information är
mycket viktig och tillför detta till nuvarande ärende. Systemet presenterar den gamla
fyndplatsen från det tidigare ärendet.
2.1.10.1.2 Huvudflöde 2:
1. Systemet presenterar larmade resurser och dess information.
2. Systemet presenterar resultaten av drivbaneberäkning.
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3. Systemet gör en sökområdesberäkning med hänsyn tagen till larmade resurser och
ev. fastställt sökavstånd i enlighet med IAMSAR.
4. Aktören fastställer sökområde.
5. Systemet skickar en uppdaterad uppdragsbeskrivning till larmade resurser.
Exempel:
En Cessna har rapporterat motorbortfall över Vänern till flygledartornet och sedan har
man inte fått någon kontakt med planet. Tornet larmar JRCC som övervakar flygradarekot
som sedan försvinner. Larmade yt- och flygresurser presenteras i systemet samt deras
ETA till sökområdet. En drivbaneberäkning tas fram och presenteras av systemet.
Systemet föreslår ett sökområde baserat på beräkningen samt deltagande resurser.
Aktören justerar sökområdet då en person ringer in och rapporterar att han har sett ett
flygplan i den södra delen av Dalbosjön och JRCC fastställer det som nytt sökområde.
Uppdragsbeskrivningen med information om Cessnan, de personer som eftersöks och
sökområdet presentaras av systemet för godkännande av aktören innan de skickas ut till
de resurser som deltar.

2.1.10.1.3 Huvudflöde 3:
1. Systemet presenterar målspår för deltagande resurser.
2. Aktören anger en POC i enlighet med IAMSAR.
3. Systemet beräknar och anger en POD i enlighet med IAMSAR.
4. Systemet beräknar en POS i enlighet med IAMSAR.
Exempel:
JRCC har letat i ett sökområde utan resultat. Systemet presenterar de deltagande
resursernas målspår och beräknar en POS för att fastställa att man har letat tillräckligt
noggrant i sökområdet. POS sparas i systemet.
2.1.10.1.4 Alternativa flöden:
2.1.10.1.4.1 Omfall 1
1. Inkommen fakta registreras i systemet.
2. Aktören registrerar avlarmning av resurserna.
3. Aktören registrerar utlarmning av resurserna och systemet presenterar ETA till
sökområdet.
Exempel:
JRCC letar efter en man i en kajak i Stockholms södra skärgård. Det är i mitten av augusti
och det börjar mörkna. Efter samråd med de engagerade resurserna beslutas att man
avbryter insatsen för natten då det inte är meningsfullt att söka. Detta registreras i
systemet och resurserna avlarmas. Då det ljusnar larmas resurserna igen och nytt ETA
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beräknas till sökområdet. Aktören registrerar detta i systemet som presenterar att
resurserna har blivit engagerade flera gånger i samma ärende.
2.1.10.1.4.2 Omfall 2
1. Inkommen fakta registreras i systemet.
2. Aktören beslutar nytt BIS.
3. Systemet presenterar en ny uppdragsbeskrivning som skickas till de deltagande
resurserna.
Exempel:
JRCC söker efter samma man som i exemplet ovan och finner kajaken samt en paddel vid
en ö. Aktören beslutar ett nytt BIS om att koncentrera räddningsaktionen till det området
och att man nu letar efter en person i vattnet. Aktören registrerar detta i systemet och
väljer att skicka ut en ny uppdragsbeskrivning innehållande det nya BIS:et samt
sökområdet och skickar ut det till de deltagande resurserna.

Process - 9 Larma av engagerade resurser
Då samtliga nödställda återfunnits och omhändertagits eller om det inte finns något hopp
om att finna de nödställda vid liv kan ärendet avslutas eller vilandeförklaras och samtliga
resurser avlarmas. En del av resurserna kan avlarmas tidigare då behov av dessa inte
föreligger i ärendet. Olika resurser kan avlarmas i olika skeden.

2.1.11.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda systemet.

Slutvillkor:
• Tid och datum har registrerats i systemet för när resp. resurs är avlarmad.

2.1.11.1.1 Huvudflöde
1. Aktören väljer vilken resurs som ska avlarmas i systemet.
2. Aktören registrerar att resursen avlarmas och systemet noterar datum och tidpunkt
för densamma.
3. Systemet uppdaterar information om resursen.

Exempel:
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Fem ytenheter och två helikoptrar är larmade för att delta i ett eftersök av en saknad båt
med x antal personer i. Efter två timmars eftersök meddelar en helikopter att han måste
gå tillbaka till basen p.g.a. bränslebrist. Resursen avlarmas och det registreras i
systemet.

2.1.11.1.2 Alternativa flöden
1. Samma resurs larmas igen efter avlarmning.

Exempel:
Efter en timma meddelar ovanstående helikopter att han har tankat och finns tillgänglig
för eftersök igen. Resursen larmas igen och det registreras i systemet.

Process - 10 Avbryta insats
Då samtliga nödställda återfunnits och omhändertagits kan sjö- eller flygräddningsfallet
avbryt. Vid efterforskning över land avseende flygräddning avslutas
flygräddningsinsatsen då positionen är fastställd. Ärendet avslutas då all dokumentation,
registreringar har bilagts och sparats.

2.1.12.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet att använda funktionen.
Slutvillkor:
• Då samtliga nödställda återfunnits eller att ytterligare spaning och efterforskning är
meningslös.
• Övergår till annan räddningstjänst.

2.1.12.1.1 Huvudflöde
1. Aktören registrerar en bedömning i systemet om att avbryta insatsen.
2. Ärendet avslutas.
Exempel:
En ytenhet är utlarmad av JRCC för att bistå en båt med två personer i som har fått
motorstopp. Båten riskerar att driva in i en tät trafikerad farled vilket föranleder assistans
i form av bogsering till säker hamn. När haveristen har bogserats in i säker hamn och
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förtöjts avbryts insatsen och resursen återgår till stationeringsplatsen. När det inte längre
råder någon fara för haveristens liv registrerar aktören bedömningen i systemet och
avslutar ärendet.

2.1.12.1.2 Alternativa flöden
1. Aktören registrerar en bedömning i systemet om att vilandeförklara ärendet.
2. Ärendet vilandeförklaras
Exempel:
JRCC har eftersökt en person som har observerats hoppa från Silja Europa vid fyren
Tjärven. Vid rådande vattentemperatur har kriterierna för överlevnad överskridits och
ärendet förklaras vilande samt överlämnas till polisen. Detta registreras i systemet och
ärendeloggen skickas av aktören till polisen.

Process - 11 Genomföra utvärdering
Som ett led i systematisk verksamhetsuppföljning sker en löpande utvärdering av
erfarenheter efter ett sjö- eller flygräddningsärende. Erfarenheterna av ärendet sparas i
systemet för att utveckla verksamheten samt vara till stöd i framtida ärenden. Aktören
gör en bedömning om ärendet ska utvärderas.

2.1.13.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet i systemet.
• Ett ärende finns för utvärdering.

Slutvillkor:
• Ärendet har markerats för utvärdering och är sökbart.

2.1.13.2 Huvudflöde
1.

Aktören bedömer om ärendets karaktär ligger till grund för en utvärdering.

2.

Aktören markerar i systemet att ärendet ska utvärderas.

3.

Ärendet kan sökas fram i systemet.

Exempel:
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En större sökinsats har skett efter en saknad fiskare på havet. Ett sökområde är
framräknat med hänsyn tagen till historisk och observerad vind och ström. Efter avslutad
insats då sökområdet anses vara väl genomsökt enl. POS utan att finna det sökta
objektet hittas den eftersökta av en fiskebåt på en position som inte är inom det
framräknade sökområdet. Aktören gör bedömningen att ärendet behöver utvärderas med
anledning av ej förväntat resultat och markerar det i systemet.

Process 12 - Sammanställa utvärdering
Efter genomförd utvärdering sammanställs tillvaratagna erfarenheter av ärendet i
systemet för att utgöra ett underlag för kunskapsåtervinning. Erfarenheterna kan vara av
geografisk betydelse, vilken typ av objekt, kopplat till ett telefonnummer, utfall av ett
sökområde osv. Det är en dynamisk kunskapsbank som hela tiden fylls på och som är
sökbar.

2.1.14.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet.
• Ett ärende finns markerat för utvärdering.
Slutvillkor:
• Utvärderingen är genomförd.
• Den dynamiska erfarenhetsbanken är påfylld.

2.1.14.1.1 Huvudflöde:
1. Aktören söker fram ärendet som ska utvärderas i systemet.
2. Utvärderingen genomförs.
3. Aktören sparar utvärderingen i erfarenhetsbanken.
Exempel 1:
Efter genomförd insats där JRCC sökte en havererad Cessna med okänd haveriplats i
närheten av Lidköpings flygplats konstaterades att signalerna från nödsändaren
reflekterades i staketet runt flygplatsen och gav fel pejlvärden. Detta förs in i
erfarenhetsbanken relaterat till Lidköpings flygplats och flygräddning.
Exempel 2:
Efter en sökinsats efter en motorbåt mellan Gotland och Öland finner man båten inom
fastställt sökområde och drivbaneberäkning utfall stämde mycket väl. Det förs in i
erfarenhetsbanken som en geografisk händelse relaterat till drivbaneberäkningen i detta
område. I nästa sökinsats har räddningsledaren möjlighet att se att drivbaneberäkningen
är korrekt i detta område. Det registreras även vilken typ av båt det var.
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2.2 Stödprocesser
Dessa processer utgör andra typer av tjänster som utförs på JRCC med i princip samma
systemstöd som huvudprocesserna. Beskrivningen av dessa är mycket kortfattad för att
ge en uppfattning om vad processerna eller uppgifterna innebär.

Tabell Stödprocesser
Stödprocesser
Process-21 Ship security alert
Process-22 Maritime Assistance Service
Process-23 SAR Data Provider
Process-24 Tele Medical
Process-25 Ajourhållning resursregister

Process - 21 Ship Security Alert
Som en följd av inträffade terrorattacker i värden har såväl IMO som EU utvecklat direktiv
och regelverk för att motverka och alarmera vid dessa händelser.
En typ av säkerhetsalarm har installerats ombord i alla fartyg och benämns SSAS och
regleras i ISPS-koden.
JRCC är mottagare av SSAS-larm från svenska båtar som kommer på fax, e-post och
telex. Dessa larmvägar är hemliga och JRCC är kontaktpunkt och vidarebefordrar larmet
till RKC som i sin tur kan be JRCC om hjälp för att komma i kontakt med fartyget som kan
befinna sig var som helst.

2.2.2.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören måste vara inloggad med rätt behörighet för att använda funktionen.
Slutvillkor:
• Ett ärende har avslutats.
2.2.2.1.1 Huvudflöde:
1. Systemet tar emot ett larm och skapar ett ärende.
2. Systemet hämtar information om fartyget från register och presenterar informationen.
3. Aktören kontaktar RKC och registrerar händelsen i systemet.
4. Systemet genererar en händelserapport med all tillgänglig information om ärendet
automatiskt.
5. Aktören godkänner händelserapporten och gör ev. ändringar.
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6. Systemet skickar rapporten till RKC.
7. Aktören registrerar händelser i systemet.
8. Ärendet avslutas.
Exempel:
JRCC mottar ett SSAS-larm på e-mejl från fartyget M/S Tärntank. I mejlet står det att de
har attackerats av pirater, vilket fartyg som berörs och en position. Systemet tar
positionen och visualiserar den samt hämtar all tillgänglig information om fartyget från
fartygsregistret. En bild presenteras på fartyget och kontaktvägarna till rederiet
tydliggörs. JRCC kontaktar sedan RKC och överför den information som finns. JRCC är
sen behjälpliga RKC i ärendet och registrerar alla händelser i systemet. JRCC kontaktar
även Transportstyrelsens jourhavande sjöfartsinspektör och informerar denne. RKC
beslutar när ärendet ska avslutas och detta registreras också.
2.2.2.1.2 Alternativt flöde:
2.2.2.1.2.1 SSAS test
Fartygen måste verifiera att dessa larm fungerar och därför måste de testas. Det är bara
säkerhetsklassade radiobesiktningsmän som får göra dessa test. Kontakt med JRCC
måste tas innan testet genomförs. Testet anses inte vara godkänt om de inte inkommit
på alla sätt (INMARSAT B (telex), e-mejl och fax).
1. Aktören mottager meddelande om test.
2. Systemet mottager SSAS-larm.
3. Systemet presenterar de vägar larmet har mottagits på samt informationen som finns
i meddelandet.
4. Aktören avslutar testet.
Exempel:
En fartygsinspektör kontaktar JRCC och vill testa SSAS-larmet på M/S Sunnanvik. Hon
ligger till kaj i Slite. JRCC noterar detta och ber inspektören återkomma om 30 min efter
han har tryckt på larmknappen.
Systemet mottar SSAS-testlarm från Sunnanvik på e-mejl och telex. Informationen i
larmen är korrekt men det har inte kommit på fax.
JRCC meddelar inspektören att testet inte är godkänt och avslutar ärendet i systemet
alternativt att testet görs om.
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2.2.3 Process - 22 Maritime Assistance Service - MAS
För att förhindra skador på miljön har IMO föreskrivit för kuststater att etablera en MAS
för mottagning av rapporter från fartyg i svårigheter där det inte föreligger fara för
människoliv. MAS ska fungera som ”Point of Contact” mellan befälhavaren och berörd
nation samt de ansvariga myndigheterna i respektive land. I Sverige är dessa
Transportstyrelsen och Kustbevakningen.
JRCC är ”Point of Contact” för detta. Ett MAS-ärende kan vara ett ärende i sig självt eller
ingå i ett sjöräddningsärende.

2.2.3.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören ska vara inloggad med rätt behörighet för att använda funktionen.
Slutvillkor:
• Ett MAS-ärende har avslutats.

2.2.3.1.1 Huvudflöde:
1. Aktören mottager/ klassar larm om MAS.
2. Aktören registrerar fartyget i systemet.
3. Systemet hämtar alla tillgänglig information om fartyget från register och presenterar
det.
4. Systemet hämtar information om vädret i området och visualiserar samt registrerar
det.
5. Systemet presenterar kontaktinformation till Transportstyrelsen samt
Kustbevakningen.
6. Systemet presenterar en uppdragsbeskrivning som aktören kan ev. ändra och skickar
den till berörda parter.
7. Aktören registerar alla händelser i ärendet i systemet.
8. Ärendet avslutas.

Exempel:
M/S Transreal kontaktar JRCC och befinner sig söder om Utlängan. Det blåser kuling i
området och de har problem med maskinen. De har ankrat men draggar nordvart.
JRCC för in dessa uppgifter i systemet som även hämtar aktuell väderinformation och en
prognos för de närmsta 6 timmarna. Systemet registrerar detta och centrerar kartan i
aktuell position. Information om fartyget och kontaktvägar till rederiet presenteras.
JRCC kontaktar ledningsgruppen för MAS dvs. TIB på Transportstyrelsen samt
Kustbevakningen, detta registreras i systemet. De tar ett beslut ytterligare åtgärder som
registreras i systemet.
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2.2.4 Process - 23 SAR Data Provider
JRCC är har till uppgift att vara SAR Data Provider gemtemot andra länders
räddningstjänster. Att vara SDP innebär att JRCC tillhandahåller uppgifter om identitet
och registrering av nödsändare (EPIRB, ELT, PLB). Ett larm från en nödsändare via satellit
måste snabbt kunna identifieras för att ge uppgifter om identiteten på den som är i
svårigheter, eller för att bekräfta att så inte är fallet.
Ifråga om EPIRB och PLB upprätthålls registret av JRCC medan uppgifter om ELT
upprätthålls av Transportstyrelsen. Övriga uppgifter hämtas från Luftfartygsregistret
samt fartygsregistret.
SDP tillhandahåller översättning av nödsändarens identitet, ägaren till
luftfartyget/fartyget, direkta kontaktvägar till objektet samt uppgifter om
kontaktpersoner.
EPIRB-registret är en del av systemets resursregister medan PLB-registret är ett externt
register med åtkomst via webben.

2.2.3.2 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören ska vara inloggad med rätt behörighet för att använda funktionen.
• Systemet tillhandahåller register.
Slutvillkor:
• Information om objektet har presenterats.

2.2.3.2.1 Huvudflöde 1:
1.
2.
3.
4.

Aktören registrerar nödsändarens identitet.
Systemet översätter koden.
Systemet hämtar information om objektet från register och presenterar informationen.
Systemet presenterar ett formulär med all tillgänglig information om objektet som
aktören kan välja att skicka till berörda parter.

Exempel:
JRCC blir kontaktad av JRCC Danmark som har mottagit ett larm från en svensk båt.
JRCC skriver in identiteten i systemet som presenterar all tillgänglig information från
fartygsregistret. Systemet genererar ett formulär som JRCC skickar till Danmark då de
behöver komma i kontakt med ägarna för att utesluta olycka.

2.2.3.2.2 Huvudflöde 2:
1. Registrering av PLB/EPIRB.
2. Aktören registrerar uppgifter om objektet i systemet.
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Exempel:
JRCC mottager en PLB/EPIRB-registrering och inför uppgifter om nödsändarens identitet,
användarens identitet och kontaktvägar samt kontaktpersoners identitet och
kontaktvägar.
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Process - 24 Tele Medical
För att de anställda på fartyg ska kunna få medicinsk hjälp när de är ombord
tillhandahåller JRCC TeleMedical- tjänsten. Ett fartyg kontaktar JRCC som sätter dem i
kontakt med en läkare på Sahlgrenska som kan ordinera medicin som fartyget har i sitt
skeppsapotek. Det kan även resultera i att personen måste evakueras. Kontakterna kan
ske via telefon, e-mejl, fax, telex och VHF.

2.2.5.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören ska vara inloggad med rätt behörighet för att använda funktionen.
Slutvillkor:
• Ett Tele Medical-ärende har avslutats eller övergått till Sjuktransport från fartyg.

2.2.5.1.1 Huvudflöde:
1.
2.
3.
4.

Aktören kontaktas av fartyget och registrerar det i systemet.
Systemet hämtar all tillgänglig information om fartyget och det presenteras.
Aktören sätter fartyget i kontakt med läkaren och registrerar det i systemet.
Aktören avslutar ärendet.

Exempel:
M/S Östhav kontaktar JRCC då de har en styrman som är kraftigt förkyld. De ligger till
ankars utanför Brofjorden. Detta registreras i systemet och bilden centreras över
positionen. Systemet hämtar information om fartyget från fartygsregistret och aktören
kan välja om informationen ska visas. Kontaktinformationen sparas till ärendet. Läkaren
ordinerar medicin och detta registreras. Ärendet avslutas.

2.2.5.1.2 Alternativt flöde:
2.2.5.1.2.1 Sjuktransport från fartyg
Då en person på ett fartyg bedöms vara så sjuk eller skadad att de inte kan ta hand om
personen ombord behövs denna person evakueras. JRCC är ansvarig för evakueringen på
svenskt anvarsområde. Detta görs med helikopter eller båt beroende på
omständigheterna, ibland kan sjukvårdspersonal följa med under evakueringen. JRCC
hjälper även till med kontakter om fartyget ligger på någon annans ansvarsområde.
1. Ett Tele Medical- ärende har skapats.
2. En bedömning registreras i systemet.
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3. Ärendet klassas som Sjuktransport från fartyg.
4. En resursinventering utförs och registreras i systemet.
5. Systemet hämtar tillgänglig väderinformation för aktuellt område och presenterar det
i.
6. Resursen larmas och insatsen påbörjas det registreras i systemet.
7. Resursen larmas av och registreras i systemet.

8. Ärendet avslutas.
Exempel:
M/S Östhav kontaktar JRCC igen då styrmannen har fått mycket hög feber. Detta
registreras i det pågående Teli Medical-ärende och en ny kontakt med läkaren upprättas
som bedömer att personen måste komma till sjukhus omgående. Bedömningen
registreras i systemet och räddningsledaren fattar ett BIS. Alla händelser i ärendet
registreras i systemet. Aktören gör en resursinventering och konstaterar att Lotsbåten är
mest lämplig resurs för att utföra evakueringen. Lotsbåten larmas och registreras i
systemet. Av informationen som presenteras om lotsbåten framkommer det att den gör
15 knop vilket gör att transporten tar ca 25 min och aktören kan larma mötande
ambulans i rätt tid. Detta registreras och presenteras i systemet.

Process – 25 Ajourhållning av resursregister
För att kunna larma och inventera de resurser som JRCC behöver i ett ärende behövs ett
resursregister. Där i finns information och kontaktuppgifter till den resursen och personer
knutna till resursen. Resurserna visas även i kartan. En resurs kan vara t.ex. en båt,
helikopter, räddningstjänsten i Åmål men även en flygplats och enskilda personer.
Det är viktigt att dessa är upprättade minutoperativt, därav vikten av ajourhållning.

2.2.6.1 Användningsfall
Initialvillkor:
• Aktören är inloggad med rätt behörig för att använda funktionen.
• Ett resursregister finns att tillgå och är redigerbart.
Slutvillkor:
• Ändringar har gjorts i resursregistret.
2.2.6.1.1 Huvudflöde:
1. Aktören ändrar statusen på en resurs.
2. Systemet sparar och visar ändringen.

Exempel 1:
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Räddningstjänsten i Stockholm kontaktar JRCC och meddelar att deras brandbåt Fenix
som ligger vid Slussen ska på varv i 4 dagar och är därför inte operativ. Aktören
registrerar detta och systemet presenterar det varje gång det görs en sökning på
brandbåten Fenix. Det presenteras även i kartan.

Exempel 2:
SSRS Sundsvall har fått en ny båt. Aktören registrerar båten och informationen om båten
och kopplar registreringen till dess AIS. Systemet presenterar resursen i resursregistret
samt kartan.

2.2.6.1.2 Alternativa flöden:
2.2.6.1.2.1 Ändra resursstatus externt
1. Extern resurshållare ändrar statusen på resursen.
2. Systemet registrerar och presenterar statusen.

Exempel:
KBV 311 har fått motorhaveri och kan därför ej brukas. Resursägaren loggar in i systemet
och ändrar statusen på den resursen. Systemet sparar händelsen i resursregistret och
presenterar det.
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3

Funktionskrav
Beskrivning av de funktionskrav som har identifierats för ett nytt system.
Funktionskraven är uppdelade i huvudprocesser och stödprocesser. I vilken eller vilka
processer som behoven finns för de olika funktionskraven visas i tabell 3.1.1 för
huvudprocesser och tabell 3.2.1 för stödprocesser.

3.1 Huvudprocesser
Tabell
P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
8

P
9

P
1
0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Funktionskrav

P
1

P
7

3.1.2

Informationsutbyte
med andra
räddningsorganisatio
ner och system

X

3.1.3

Ärendehantering

X

X

X

X

X

X

3.1.4

Kartstöd

X

X

X

X

X

X

3.1.5

Beslutstöd

X

X

X

X

3.1.6

Fartygsregister

X

X

X

X

X

3.1.7

Luftfartygsregister

X

X

X

X

X

3.1.8

Personregister

X

X

X

X

3.1.9

Adressregister

X

X

X

X

X

3.1.1
0

Resursregister

X

X

X

X

3.1.1
1

Väderinformation

X

X

X

X

X

3.1.1
2

Inspelningsfunktion

X

X

X

X

3.1.1
3

Drivbaneberäkning

X

X

X

X

3.1.1
4

Färdplan/ruttinformat
ion flyg

X

X

X

X

X

X

3.1.1

Utbyte av

X

X

X

X

X

X

P P
11 12

X

X

X

X
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ID

Funktionskrav

5

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

X

X

P
9

P
1
0

X

X

P P
11 12

ruttinformation och
sökområden

3.1.1
6

Uppdragsbeskrivning

3.1.1
7

Visning och lagring av
transpondermål

3.1.1
8

X

X

X

X

X

X

Sökområde

X

X

X

X

3.1.1
9

Sökplanering

X

X

X

X

3.1.2
0

Rapporter

X

X

3.1.2
1

Utvärdering

X

X

X

X

X

X
X

Informationsutbyte med andra räddningsorganisationer och
system
Beskrivning
Utbyte av information M2M med andra räddningsorganisationer och system bedöms öka
effektiviteten i ärenden. I första hand ser Sjöfartsverket detta behov i samarbete med 112
leverantören då de står för större delen av larmen till JRCC. Leverantören förväntas i sitt
anbud beskriva hur integrationspunkten löses i det offererade systemet. Sjöfartsverket
ansvarar för att avtala med externa parter och tillse att information som skickas in i
systemet följer det av leverantören uppgjorda gränssnittet. Exempel på informationen
som kan utbytas är ursprunget till larmet, kontaktuppgifter om larmaren, information om
den nödställde, position med ursprungskälla angiven (med ursprungskälla avses i detta
fall exempelvis mobiltelefon).
Vi ser detta som en integrationspunkt som fler system, myndigheter och organisationer
kan ansluta sig till. Exempel på sådana kan vara DSC, Cospas-Sarsat, Polismyndigheten
och utländska räddningsorganisationer.

ID

Funktionskrav, skall
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ID

Funktionskrav, skall

3.1.2.1

Systemet skall tillhandahålla gränssnitt för att utbyta information med
andra räddningsorganisationer och system M2M:

JA

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Ärendehantering
Beskrivning
Systemet sparar löpande all information i ett ärende och presenterar den i systemet för
aktören. Där så är tillämpligt sker detta automatiskt men även manuell registrering,
redigering och tillägg är möjlig.

Aktören kan påbörja informationsinhämtningen till systemet utan att påbörja ett ärende,
denna information kan senare knytas till ett ärende om aktören så önskar.
Funktionaliteten är viktig vid exempelvis en larmintervju via telefon då man snabbt vill
nedteckna informationen innan bedömning görs.

Informationen som erhålls från sökningar mot systemets olika interna och externa
register kan på aktörens initiativ infogas automatiskt i ärendet. På motsvarande sätt kan
information som utbytes med andra organisationer och system infogas i
ärendehanteringen.

Systemet kan på aktörens begäran föreslå information att publicera om pågående
ärenden. Detta underlättar för JRCC vid stort medialt tryck att delge den information som
finns tillgänglig med minimal manuell insats. Informationen är redigerbar innan aktören
väljer att publicera den. Informationen presenteras på Sjöfartsverkets hemsida
http://fyren.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Organisation/Affarer/Sjo--ochFlygraddningscentralen/JRCC-Online/ , twitter m.m.

Det finns ett flertal olika kategorier av ärenden och dessa har i sin tur olika typer, ett
exempel kan vara ”Sjöräddning – efterforskning, räddning”, ”Annan svensk
räddningstjänst – efterforskning. Försvunna personer”. Ärendekategorierna och typerna
har olika krav på vilken information som tillförs och lagras i systemet.
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ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall tillhandahålla ett stöd för ärendehantering med olika
3.1.3.1 kategorier och typer:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör

Systemet bör tillåta att aktören manuellt tillför information i
3.1.3.2 systemet utan att man startar ett ärende:
3.1.3.3
3.1.3.4

3.1.3.5

Poäng

JA/NE
J

10

Systemet bör löpande spara information i ett ärende:

10

Systemet bör presentera resurser som är engagerade i ärendet:

5

Systemet bör erbjuda aktören att snabbt kunna sätta sig in ärendet:

5

Systemet bör erbjuda aktören möjlighet att ha flera ärenden öppna
3.1.3.6 samtidigt och snabbt kunna växla mellan dessa med karta som är
kopplad till ärendet:

5

Systemet bör kunna generera stödmallar, checklistor och
3.1.3.7 åtgärdsplaner:

5

Systemet bör på aktörens begäran föreslå information att publicera
3.1.3.8 om pågående ärenden:

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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Kartstöd
Beskrivning
En central del i ett nytt system är ett responsivt kartstöd som på ett snabbt och
användarvänligt sätt stödjer verksamhetens behov på JRCC. Sjöfartsverket ser det som
troligt att ett nytt system låter användarna i stor utsträckning utgå från kartan när man
arbetar med detsamma. Systemet låter aktören växla mellan ett flertal olika
bakgrundskartor såsom sjökort, landkartor, satellitfoton m.m. På dessa bakgrundskartor
kan användaren välja att visa ett eller flera kartlager dessa kan vara AIS,
flygtransponderinformation, resurser, väderinformation m.m.
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ID

Funktionskrav, skall

3.1.4.1

JA

Systemet skall innehålla ett kartstöd:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör

3.1.4.2

Kartstödet bör tillåta flera kartlager:

Poäng

10

Kartstödet bör kunna hantera olika typer av bakgrundskartor såsom
3.1.4.3 raster, ENC sjökort enligt S57 standarden samt OGC’s standarder
för WMS, WFS och WMTS:

10

Systemet bör för aktören vid förflyttning i kartan alltid visa position
3.1.4.4 med koordinater:

10

3.1.4.5

Systemet bör samtidigt kunna hantera upp till 40 lager i kartan:

JA/NE
J

10

Systemet bör ”steglöst” kunna zooma in och ut i kartan inom hela
3.1.4.6 bakgrundskartans skala:

10

Systemet bör tillåta aktören att direkt tillföra information i
3.1.4.7 kartbilden. Denna information kan på aktörens begäran sparas:

10

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Beslutstöd
Beskrivning
Utifrån den information som finns för ett pågående ärende kan aktören få stöd i sitt
beslutsfattande av systemet med hjälp av den s.k. erfarenhetsbanken(se 3.1.21
Utvärdering). Stödet kan ske genom sökningar i bakgrunden där systemet visar för
aktören att det kan finnas information i erfarenhetsbanken som är relevant i aktuellt
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ärende, aktören kan då välja att visa informationen. Aktören kan även på egen hand göra
sökningar med fri text i erfarenhetsbanken när han/hon så önskar, exempel på sådan
sökning kan vara ”cessna Mälaren motorproblem”.
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ID

Funktionskrav, skall

3.1.5.1

3.1.5.2

JA

Systemet skall innehålla ett beslutstöd:

Systemet skall kunna söka i en erfarenhetsbank och presentera den
samlade informationen av sökningen:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör

Systemet bör föreslå för aktören information som finns tillgänglig i
3.1.5.3 erfarenhetsbanken där så är tillämpligt:

Poäng

JA/NE
J

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Fartygsregister
Beskrivning
Systemets fartygsregister innehåller information från två olika källor, Sjöfartsverkets
fartygstjänst samt ett tillståndsregister från PTS. Vid sökning i systemets fartygsregister
kan de två källorna ge olika resultat, i dessa fall presenteras båda resultaten i systemet.
Efter sökning kan aktören välja att se bilder på fartyget då de finns tillgängliga.
ID

Funktionskrav, skall
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ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna söka i ett fartygsregister och presentera den samlade
3.1.6.1 informationen av sökningen:
3.1.6.2

Aktörer med rätt behörighet skall kunna tillföra fartygsregistret information:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Systemet bör kunna ansluta sig till Sjöfartsverkets fartygstjänst
3.1.6.3 och presentera informationen:

10

Systemet bör kunna presentera information (båtar och ägare mm.)
3.1.6.4 ur tillståndsregistret från PTS:

10

3.1.6.5

Systemet bör kunna visa bilder på fartyg:

JA/NE
J

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Luftfartygsregister
Beskrivning
Att söka i ett luftfartygsregister är på samma sätt som ett fartygsregister av största vikt i
räddningsärenden. Det finns idag ingen koppling mot luftfartygsregistret på
Transportstyrelsen. Åtkomst till detta register finns separat via en webblösning för
närvarande. I en framtida systemlösning är detta integrerat på samma sätt som dagens
fartygsregister för att kunna dra nytta av denna information direkt i ärendehanteringen.

ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna söka i ett luftfartygsregister och presentera den
3.1.7.1 samlade informationen av sökningen:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör

MONALISA 2.0 – ICT TOOL FOR SEARCH AND RESCUE: SYSTEM REQUIREMENTS

Poäng

JA/NE
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ID

Funktionskrav, bör

3.1.7.2

Systemet bör kunna visa bilder på luftfartyg:

Poäng

JA/NE
J

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Personregister
Beskrivning
Att söka i personregister är en viktig del av det man benämner ”inre spaning”.
Information om den eftersökte personen såsom adress, telefon och andra
kontaktuppgifter används för att försöka lokalisera den saknade.

ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna söka i ett personregister och presentera den samlade
3.1.8.1 informationen av sökningen:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Adressregister
Beskrivning
Att snabbt kunna söka i ett adressregister för att positionera nödställd och/eller larmare
är av stor vikt för räddningsfallet. Registret innehåller adresser, orter, platser och
information till sjöss(kobbar, fyrar, skär m.m.). Även specifik flyginformation finns i
registret (flygfyrar, signifikanta punkter m.m.) Informationen är redigerbar av aktören för
att bättra på träffsäkerheten i systemet.

ID

Funktionskrav, skall

MONALISA 2.0 – ICT TOOL FOR SEARCH AND RESCUE: SYSTEM REQUIREMENTS

JA

56

ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna söka i ett adressregister och presentera den samlade
3.1.9.1 informationen av sökningen:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Systemet bör tillåta aktörer med rätt behörighet att tillföra och
3.1.9.2 redigera informationen i adressregister:

JA/NE
J

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Resursregister
Beskrivning
Ett resursregister innehåller information om alla tillgängliga resurser. Exempel på
information kan vara status, position, utrustning m.m. Denna information finns i dagens
system och ska migreras till ett nytt systemstöd. Alla resurser har en position, fast eller
via transponder, dessa kan aktören visualisera i kartan.

ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall innehålla ett resursregister som är sökbart och kunna
3.1.10.1 presentera den samlade informationen av sökningarna mot densamma:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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ID

Funktionskrav, bör

Systemet bör tillåta interna och externa aktörer med rätt behörighet
3.1.10.2 att tillföra och förändra informationen i resursregistret:

Poäng

JA/NE
J

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Väderinformation
Beskrivning
Information om väder är av stor vikt i ett räddningsfall. Det finns ett stort behov av att ta
emot, spara och presentera väderinformation i systemet. Väderinformation fås i flertalet
olika format exempelvis GRIB från SMHI, flygplatsers TAF och METAR, information om
strömmar, vind, vattenstånd m.m. från Sjöfartsverkets ViVa - stationer i realtid.

ID

3.1.11.1

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna ta emot och presentera väderinformation:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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ID

Funktionskrav, bör

Aktören bör kunna välja att visa tillgänglig väderinformation i
3.1.11.2 systemet i olika lager:
3.1.11.3

Systemet bör kunna spara väderinformation i ärendet:

Poäng

JA/NE
J

10

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Inspelningsfunktion
Beskrivning
Alla händelser, resurser, objekt, kontakter m.m. och deras positioner registreras och
sparas med tidsstämpel fortlöpande under ärendets gång för att kunna spelas upp i
efterhand. Detta är en viktig funktionalitet i framförallt utvärderingsfasen av ett ärende.
Vid återuppspelning vill man följa ärendet i kartan och ärendehanteringen.
Funktionaliteten bör vara av typen bandspelare med start, stopp, pausa, spola fram och
tillbaka i steglös hastighet.

ID

3.1.12.1

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna spara och spela upp inspelade ärenden:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör
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ID

Funktionskrav, bör

Systemet bör kunna synkronisera inspelningsfunktionen med redan
3.1.12.2 befintlig ljudinspelning av radio och telefonkommunikation:

Poäng

JA/NE
J

2

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Drivbaneberäkning
Beskrivning
Drivbaneberäkningar är ett sätt att utifrån givna parametrar såsom ström och vind göra
en beräkning av var den nödställde troligen befinner sig. Förfrågan skapar aktören med
hjälp av systemet, denna förfrågan skickas till SMHI som gör en beräkning och skickar
tillbaka resultat till JRCC för att kunna presenteras i systemet. Informationen i resultatet
använder aktören som en del i underlaget för att fastställa ett sökområde.

ID

Funktionskrav, skall

JA

Aktören skall kunna göra förfrågningar om drivbaneberäkningar i systemet
3.1.13.1 och presentera resultat av drivbaneberäkningarna:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör
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ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Systemet bör kunna integrera mot den befintliga funktionen för
3.1.13.2 drivbaneberäkning(BaDiS):

10

Systemet bör kunna föreslå sökområden baserat på
3.1.13.3 drivbaneberäkningarna:

5

JA/NE
J

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Färdplan/ruttinformation flyg
Beskrivning
Innehåller information om den planerade flygningen såsom start/landnings bas,
färdväg/brytpunkter etc.
I den nya systemlösningen finns det behov av att kunna presentera denna information.
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ID

Funktionskrav, bör

3.1.14.1

Systemet bör kunna presentera en färdplan:

Aktören bör i systemet kunna presentera ruttinformation till och
3.1.14.2 från godtycklig ATS brytpunkt:

Poäng

JA/NE
J

5

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Utbyte av ruttinformation och sökområden
Beskrivning
Sjöfartsverket deltar i ett EU-projekt benämnt Monalisa detta är närmare beskrivet under
punkt 1.2.4. I det nya systemet på JRCC kommer det att finnas behov av att utbyta
information om dessa rutter och sökområden M2M (se förklaringar/ordlista) för att
stödja aktörerna i deras beslutsfattande. Leverantören förväntas i sitt anbud beskriva hur
integrationspunkten löses i det offererade systemet. Sjöfartsverkets ansvarar för att
avtala med externa parter och tillse att informationen som skickas in i systemet följer
den av leverantören uppgjorda gränssnittet.

ID

3.1.15.

Funktionskrav, bör

Systemet bör tillhandahålla ett gränssnitt för att utbyta rutter M2M:

Systemet bör tillhandahålla ett gränssnitt för att utbyta sökområden
3.1.15.2 M2M:

Poäng

JA/NE
J

10

10

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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Uppdragsbeskrivning
Beskrivning
Information om det aktuella ärendet kan via systemet skickas till engagerade resurser
eller annan räddningsorganisation i form av en uppdragsbeskrivning.
Uppdragsbeskrivningen innehåller information för det aktuella ärendet. Exempel på
sådan information kan vara engagerade resurser, sökobjekt och sökområde.

ID

Funktionskrav, skall

3.1.16.1

JA

Systemet skall kunna skicka en uppdragsbeskrivning:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Aktören bör kunna välja mottagare av uppdragsbeskrivningen som
3.1.16.2 skickas automatiskt till dessa:

5

Aktören bör kunna redigera uppdragsbeskrivningen innan den
3.1.16.3 skickas ut:

5

JA/NE
J

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Visning och lagring av transpondermål
Beskrivning
Presentationen av transpondermål är en vital del i systemet. Transpondermål för fartyg
erhålls från Sjöfartsverkets AIS nät. För luftfartyg är det Sjöfartsverkets avsikt att sluta
ett avtal med LFV för att erhålla luftfartygstranspondermål.
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Systemet lagrar historisk information om transpondermålen för att möjliggöra
funktionalitet såsom historisk sökning s.k. ”senast kända position” och målspår. I dagens
system sparas dessa i tre dygn.

För historik längre tillbaks i tiden har Sjöfartsverket ett eget system för att spara
historiska AIS-mål om så är tillämpligt kommer en integration mot detta ske. De
presenterade målen har ett antal olika attribut som på aktörens begäran visas i systemet.

ID

3.1.17.1

3.1.17.2

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna söka och presentera AIS transpondermål:

Systemet skall kunna söka och presentera flygradarmål:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Systemet bör kunna ansluta sig till Sjöfartsverkets befintliga
3.1.17.3 system för AIS historik (RAIS) eller tillhandahålla motsvarande
funktionalitet:

10

Systemet bör på aktörens initiativ presentera transpondermålens
3.1.17.4 senast kända position:

10

Systemet bör på aktörens initiativ presentera transpondermålens
3.1.17.5 attribut:

5

JA/NE
J

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Sökområde
Beskrivning
Sökområdet som är en del av sökområdet beräknas och beslutas av aktören för att
effektivisera räddningsinsatsen. Beräkning av ett sökområde görs utifrån en
drivbaneberäkning eller manuellt av aktören. Ett ärende kan innehålla flera sökområden
som kan redigeras.

ID

3.1.18.1

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna beräkna och presentera sökområden:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör
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ID

Funktionskrav, bör

3.1.18.2

3.1.18.3

Poäng

Aktören bör kunna redigera sökområden i systemet:

10

Aktören bör manuellt kunna införa sökområden i systemet:

10

JA/NE
J

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Sökplanering
Beskrivning
Sökplaneringen syftar till att fastställa resursbehovet för att genomsöka det framräknade
sökområdet samt att ge ett mått på spaningsinsatsens kvalitet. I enlighet med IAMSAR
vol. 2.

ID

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall kunna beräkna en sökplanering och presentera denna i
3.1.19.1 systemet:
Systemet skall kunna presentera en POS beräkning baserat på resultatet av
3.1.19.2 sökplaneringen i enlighet med IAMSAR:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

ID

Funktionskrav, bör
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ID

Funktionskrav, bör

3.1.19.3

Aktören bör kunna redigera sökplaneringen i systemet:

Poäng

JA/NE
J

10

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Rapporter
Beskrivning
Systemet kan på ett flexibelt sätt skapa rapporter utifrån systemets samlade
informationsmängd. Vissa rapporter genereras och skickas till berörda myndigheter per
automatik, andra rapporter väljer aktören att skapa och eventuellt skicka manuellt.

ID

3.1.20.1

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall innehålla en rapportgenerator:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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ID

Funktionskrav, bör

3.1.20.2

Systemet bör kunna generera rapporter i olika format:

Systemet bör erbjuda användaren flexibilitet i urvalet av information
3.1.20.3 i rapporterna:
3.1.20.4

Systemet bör kunna skicka en SitRep:

Poäng

JA/NE
J

10

5

5

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Utvärdering
Beskrivning
Varje ärende kan i efterhand utvärderas och informationen från utvärderingen tillföras en
erfarenhetsbank som ligger till grund för beslutstödsfunktionen. Aktören kan välja vilka
ärenden som anses vara lämpliga att utvärdera. Exempel på information som
erfarenhetsbanken kan innehålla är: resultat av tidigare drivbaneberäkningar i samma
område, typ av farkost, typ av räddningsfall, geografiskt område, falsklarmare, använda
resurser m.m.

ID

3.1.21.1

Funktionskrav, skall

JA

Systemet skall innehålla ett systemstöd för utvärdering av ärenden:

Systemet skall innehålla en erfarenhetsbank där information från
3.1.21.2 utvärderingar av ärenden lagras:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Systemet bör tillåta aktörerna att genomföra utvärderingar av
3.1.21.3 valfritt fall:

JA/NE
J

10

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

3.2 Stödprocesser
Tabell
ID

Funktionskrav

P P P P P
21 22 23 24 25

3.1.2

Informationsutbyte
med andra
räddningsorganisatio
ner

X

3.1.3

Ärendehantering

X

X

X

3.1.4

Kartstöd

X

X

X

3.1.5

Beslutstöd

X

X

X

3.1.6

Fartygsregister

X

X

3.1.7

Luftfartygsregister

3.1.8

Personregister

3.1.9

Adressregister

X

X

X

X

3.1.1
0

Resursregister

X

X

X

X

3.1.1
1

Väderinformation

X

X

X

3.1.1
2

Inspelningsfunktion

X

X

3.1.1
3

Drivbaneberäkning

X

3.1.1
4

Färdplan/ruttinformati
on flyg

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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ID

Funktionskrav

3.1.1
5

Utbyte av
ruttinformation och
sökområden

3.1.1
6

Uppdragsbeskrivning

3.1.1
7

Visning och lagring av
transpondermål

3.1.1
8

Sökområde

3.1.1
9

Sökplanering

3.1.2
0

Rapporter

3.1.2
1

Utvärdering

P P P P P
21 22 23 24 25
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3 Övriga funktionskrav
Epost
Beskrivning
Systemet kan ta emot och infoga epost. Eposten kan sedan användas för att starta
ärenden, koppla informationen till ärenden m.m.
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ID

Funktionskrav, bör

Poäng

Systemet bör kunna ta emot epost och infoga informationen i ett
3.3.1.1 ärende:

5

Systemet bör kunna ta emot epost och starta ett ärende
3.3.1.2 automatiskt:

5

Systemet bör kunna ta emot epost och på aktörens initiativ starta
3.3.1.3 ett ärende:

5

JA/NE
J

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Migrering
Beskrivning
Befintligt system innehåller en stor mängd data, där befintlig data är relevant migreras
denna över till det nya systemet.

ID

Funktionskrav, skall

JA

Leverantören skall migrera relevant data från befintligt system in i det nya
3.3.2.1 systemet:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

4

Tekniska krav
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4.1 Volymer
Följande volymer kan vara dimensionerande för systemet och utgör riktvärden.

Ärenden
Ärenden 11 000 – 12 000 ärenden per år av olika typer och kategorier.
Av dessa är dryga 3 000 räddningsärenden. För att kunna utvärdera dessa fall behövs de
sparas i sin helhet med historik för AIS spår flyg resurser m.m.

Ett ärende kan innehålla flera händelser (rader i loggen) c:a 50 000 per år.

Register
Dessa uppgifter rör nuvarande system:
•
•
•
•

Resursregister 4 000 enheter
Fartygsregister 50 000 enheter
Luftfartygsregister 3 000 enheter
Adressregister 1 000 000 orter

Ärenden
Fördelningen av antal ärenden per månad. Visar del totala mängden ärenden i
kategorierna Sjöräddning och Flygräddning för att påvisa den kraftiga
säsongsvariationen.
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Operatörsplatser
Dessa uppgifter rör nuvarande system. I anbudsförfrågan avser Sjöfartsverket att begära pris
per arbetsplats. Det faktiska antalet beställda arbetsplatser avgörs vid kontraktstecknandet.

4.1.4.1 Ledningscentral
Det finns för närvarande 12 st. operatörsplatser.

Alla operatörsplatser är identiska när det gäller antal bildskärmar, tangentbord, möss till ITsystem samt operatörspaneler för radio- och telefonsystem.
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4.1.4.2 Utbildningslokal
Det finns för närvarande 10 st. operatörsplatser för utbildning.

Alla operatörsplatser är identiska när det gäller antal bildskärmar, tangentbord, möss till ITsystem samt operatörspaneler för radio- och telefonsystem.

4.1.4.3 Reservplats för JRCC fast installerad
I händelse av systembortfall eller andra hinder att arbeta från räddningscentralens ordinarie
plats i Göteborg finns krav på en eller flera reservplatser. För närvarande är reservplatsen för
JRCC lokaliserad till Sjöfartsverkets Norrköpingskontor. Behovet är 3 operatörsplatser med
utrusning och funktionalitet tillräcklig för att leda räddningsverksamheten.

4.1.4.4 Operatörsplats oberoende av fast plats
Det finns behov av att kunna hantera systemet via bärbar dator oavsett geografiskt läge med
förbindelse till Internet och åtkomst av SjöV nätverk och IT-infrastruktur med VPN anslutning.

ID

Tekniska krav, bör

Leverantören bör kunna erbjuda en portabel lösning för
4.1.4.5 operatörsplatser:

Poäng

JA/NE
J

10

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

4.2 Plattform
Bygga på befintligt system
Det nya systemet ska vara baserat på ett kommersiellt tillgängligt kartsystem för maritimt
och/eller flygändamål, till vilket det utvecklas moduler och funktioner för att uppfylla de
beskrivna kraven i kravspecifikation.

MONALISA 2.0 – ICT TOOL FOR SEARCH AND RESCUE: SYSTEM REQUIREMENTS

74

ID

Tekniska krav, skall

JA

Systemet skall vara baserat på ett kommersiellt tillgängligt kartsystem för
4.2.1.1 maritimt och/eller flygändamål:
Redovisa hur ovanstående krav uppfylls.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Sjöfartsverkets IT-standard
För att säkerställa att systemet blir driftsäkert, förvaltningsbart, övervakningsbart och uppfyller
kraven på integration i Sjöfartsverkets IT-infrastruktur anges här Sjöfartsverkets nu gällande
standard för IT-infrastruktur. Detta utvärderas under punkt 6.4. Sjöfartsverket ansvarar för
anskaffandet av hårdvara enligt leverantörens specifikationer.

•
•
•
•

Server
o Microsoft Windows Server 2008 R2
Operativsystem
o Microsoft Windows 7
Applikationsmotor - integrationer
o Microsoft BizTalk Server 2010
Databasserver
o Microsoft SQL Server 2008 R2

Egen lösning för drift
Om leverantören väljer att i sitt anbud erbjuda drift av systemet utanför Sjöfartsverkets nät ska
det i anbudet specificeras hur detta löses. Specifikationen måste innehålla den totala
kostnaden för driften under fem år. Sjöfartsverket kräver av leverantören en tillgänglighet på
systemet av 99,5% på årsbasis med max en timmes avbrott åt gången för enskild
operatörsplats. Tillgängligheten regleras i underhållsavtalet med leverantören.
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ID

JA/NE
J

Tekniska krav, skall

Leverantören skall ange om extern drift av systemet kan erbjudas för
4.2.3.1 systemet:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

4.3 Sekretess och behörighetskrav
Verksamheten vid JRCC arbetar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och
sekretesslagstiftningen. Tillträde till systemet kräver behörighet i olika nivåer.

ID

Tekniska krav, bör

Systemet bör ha en anpassningsbar behörighetsstruktur med
4.3.1.1 inloggning:
4.3.1.2

Systemet bör integrera med Sjöfartsverkets Active Directory:

Poäng

JA/NE
J

10

10

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5

Leverans
Leveransen omfattar ett färdigt system. I leveransen ingår samtliga komponenter,
programvaror och licenser. Beroende på driftmiljö kan Sjöfartsverket ansvara för
hårdvara och licenser för plattformen till servrar och arbetsstationer till det nya systemet.
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Nya funktioner utöver angivna funktioner i anbudsförfrågan kan beställas i senare
etapper om det finns behov.
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5.1 Leveranstid
ID

Leveranskrav, skall

JA

Leverantören skall leverera systemet enligt kravspecifikation inom tidplan för
5.1.1.1 projektet se 5.1.2:
Redovisa hur ovanstående krav uppfylls.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Tidplan för projektet
Tidplan från kontraktstecknandet till leverans av systemet.
•
•
•
•
•
•

Beställning
Prototyp
Utveckling
Leverans installation, utbildning
Parallellkörning nytt/nuvarande
Överlämning, förvaltning

Mars 2013
Inom tre månader från kontraktstecknandet
12 månader från kontraktstecknandet
13 - 16 månader från kontraktstecknandet
17 - 19 månader från kontraktstecknandet
Inom 20 månader från kontraktstecknandet

På grund av den kritiska verksamheten och säsongsvariationer kan inga leveranser eller
medverkan från verksamhetspersonal utföras under perioden juni - augusti. Leverantören och
Sjöfartsverket planerar arbetet utifrån dessa förutsättningar för att inte påverka tidplanen.

ID

Leverans krav, skall

JA/NE
J

Leverantören skall enligt ovanstående tidplan överlämna det kompletta
5.1.2.1 systemet till Sjöfartsverket inom 20 månader från kontraktstecknandet:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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5.2 Test
Genomförande av tester under utvecklingsperioden
Test av systemet sker löpande under hela utvecklingsperioden. Sjöfartsverket ansvarar för att
ställa resurser till förfogande för dessa tester. Leverans av systemet sker i delleveranser, där
varje sådan delleverans har en acceptanstest. Antal delleveranser och innehållet i dessa tas
gemensamt fram av leverantören och Sjöfartsverket vid kontraktstecknandet. Under varje
delleverans kommer enskilda funktioner och lösningar löpande att testas. Acceptanstester
kommer att utföras mot tillämpliga användningsfall och de gemensamt framtagna testfallen
samt att systemet rent funktionellt överensstämmer med de ställda kraven.
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ID

Leveranskrav, skall

JA

Leverantören skall åtgärda fel och andra avvikelser som upptäcks under alla
5.2.1.1 testfaser utan kostnad för Sjöfartsverket:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Testplan
Sjöfartsverket kommer att ha en ansvarig testledare för samordning av testerna tillsammans
med leverantören. Leverantören och testledaren från Sjöfartsverket kommer gemensamt att
arbeta fram en testplan för utvecklingsperioden. Testplanen innehåller information om hur
testerna går till, var dessa sker och i vilket omfattning samt vilka roller det finns och ansvaret
för varje roll.

ID

Leveranskrav, skall

JA

Leverantören skall i samarbete med Sjöfartsverket ta fram en testplan för
5.2.2.1 projektet:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Funktions och modultester
Tester utförs löpande på de funktioner och moduler som utvecklas under varje fas i projektet.
Leverantören förväntas enligt den gemensamt uppgjorda testplanen leverera nya versioner av
systemet för funktions och modultestning. Dessa tester är inte kopplade till någon
betalningsplan eller acceptanstesterna utan syftet är att på ett så tidigt stadium som möjligt
hitta fel i programkod samt att de utvecklade funktionerna är i enlighet med verksamhetens
krav.

Acceptanstester delleveranser
Varje delleverans kommer att acceptenstestas av Sjöfartsverket. Antal delleveranser och
innehållet i dessa tas gemensamt fram av leverantören och Sjöfartsverket vid
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kontraktstecknandet. Acceptanstester kommer att genomföras i Sjöfartsverkets lokaler på
JRCC i Göteborg. Sjöfartsverket ansvarar för att hårdvara finns i dessa lokaler i enlighet med
leverantörens specifikationer.

Acceptanstest slutleverans
För godkänd leverans av systemet kommer en slutgiltig acceptenstest att utföras i större skala
av Sjöfartsverket, testet kommer att genomföras i Sjöfartsverkets lokaler på JRCC i Göteborg.
Sjöfartsverket ansvarar för att hårdvara finns i dessa lokaler i enlighet med leverantörens
specifikationer.

Parallellkörning av nytt och gammalt system
Vid leverans av systemet och efter det slutliga acceptanstestet kommer en period av
parallellkörning med det befintliga systemet att äga rum. Denna period kommer minst vara
under tre månader och ske under den period då JRCC har lägre belastning på sin verksamhet, 1
september – 1 juni, samt vara sammanhängande. Fel och andra avvikelser som upptäcks under
denna period ska avhjälpas av leverantören utan kostnad om de avser fel som inte borde
upptäckts vid acceptanstestet. Övriga fel och övriga önskemål åtgärdas av leverantören i
enlighet med de priser som överenskommits i ett underhållsavtal eller om sådant inte finns till
det timpris som leverantören angett i anbudet.

ID

Leveranskrav, skall

JA

Leverantören skall åtgärda fel och andra avvikelser som upptäcks under
5.2.6.1 denna period utan kostnad om de avser fel som inte borde upptäckts vid
acceptanstestet:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.3 Utbildning
Utbildningsmaterial

ID

Leveranskrav, skall

MONALISA 2.0 – ICT TOOL FOR SEARCH AND RESCUE: SYSTEM REQUIREMENTS

JA

81

ID

Leveranskrav, skall

5.3.1.1

JA

Leverantören skall tillhandahålla utbildningsdokumentation på svenska:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Utbildning av ”superusers”

ID

Leveranskrav, skall

JA

Leverantören skall utbilda fem - sju personer s.k. ”superusers” så att dessa
5.3.2.1 kan hålla interna utbildningar med hjälp av det av leverantören erhållna
utbildningsmaterialet. Utbildningen hålls på svenska:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.4 Dokumentation
Systemdokumentation
ID

Leveranskrav, skall
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ID

Leveranskrav, skall

JA

Leverantören skall leverera en s.k. SAD (System Architecture Document) för
5.4.1.1 att beskriva den tänkta systemlösningen på svenska eller engelska:
Leverantören skall leverera en driftsdokumentation som beskrivning av sin
5.4.1.2 systemlösning på svenska eller engelska:
Leverantören skall leverera en beredskapsdokumentation som beskrivning av
5.4.1.3 sin systemlösning på svenska eller engelska:
Leverantören skall leverera installationsanvisningar för alla ingående
5.4.1.4 komponenter på svenska eller engelska:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Användarhandledning
ID

5.4.2.1

Funktionskrav, skall

JA

Leverantören skall leverera användarhandledning för systemet på svenska:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.5 Källkod
För att möjliggöra förvaltning och vidareutveckling av systemet vill Sjöfartsverket att
leverantören tillhandahåller den källkod som är utvecklad specifikt för Sjöfartsverket inom detta
projekt. Källkoden kommer enbart att användas för internt bruk i Sjöfartsverket.

ID

Leverans krav, skall
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ID

Leverans krav, skall

JA

Leverantören skall för de moduler och funktioner som utvecklas för
5.5.1.1 Sjöfartsverket ange vilka källkoder som ingår. Sjöfartsverket önskar att
leverantören tillhandahåller källkoderna:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.6 Öppna API
För att möjliggöra förvaltning och vidareutveckling av systemet vill Sjöfartsverket att
leverantören har väl dokumenterade s.k. API ’er av systemet. Eventuella licenser för åtkomst till
dessa specificeras under övriga licenser i anbudet under Pris 7.2.

ID

Leverans krav, skall

JA

Leverantören skall leverera dokumentation om systemets API ’er och ange
5.6.1.1 eventuella licenskostnader för användandet av dessa:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.7 Licenser
Alla licenser och kostnader för systemet ska ingå i leveransen. För arbetsplatserna ska
licenskostnaderna ingå i angivet pris per arbetsplats. Antal arbetsplatser bestäms vid
kontraktstecknandet.

ID

Leverans, skall
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ID

Leverans, skall

JA

Leverantören skall tillhandahålla och inkludera alla licenser som behövs för
5.7.1.1 systemleveranserna:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.8 Garanti och Underhållsavtal

Garanti
Under garantiperioden ska leverantören kostnadsfritt avhjälpa och rätta till fel i programvara
eller hårdvara (om den innefattas av leverantörens leverans).

5.8.1.1 Kategorisering av fel
Fel eller avvikelser i funktion kategoriseras enligt följande:

o

Kritiskt fel – Systemhindrande

Exempel: systemet fungerar ej vid någon arbetsplats
Åtgärdstid: 1 timme eller med redundant funktionalitet

o

Allvarligt fel – Funktionshindrande
Exempel: Viktig funktion fungerar ej, som försvårar arbetet
Åtgärdstid: 4 timmar

o

Mindre fel - Fel I del av enstaka funktion eller
arbetsplats
Exempel: En operatörsplats fungerar inte
Åtgärdstid: 1 dag

5.8.1.2 Supportfunktioner
•

Support per telefon och/eller E-post
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ID

•

Remote support

•

På platsen reparation av fel på hårdvara

•

På platsen eller med remote support rätta fel i programvara

Leverans, skall

5.8.1.

JA

Leverantören skall under 1 år från faktisk godkännandedag lämna garanti på
den kompletta systemlösningen:

5.8.1.

Leverantören skall ha en ärendehantering av felanmälningarna under hela
garantitiden så att Sjöfartsverket kan följa dessa ärendenummer vid kontakt
med leverantören:

5.8.1.

Leverantören skall löpande återkoppla felanmälda ärenden till Sjöfartsverket
under hela garantitiden med vidtagna åtgärder för systemhindrande och
funktionshindrande fel:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

Extern drift inkl. Underhållsavtal

5.8.2.1 Extern drift
Om leverantören i sitt anbud erbjuder drift av systemet utanför Sjöfartsverkets IT-miljö måste
det i anbudet anges kostnaden för detta. Med extern drift avses server-miljön exklusive
arbetsstationer. Kostnaden för drift- och underhållsavtalet måste innehålla den totala
kostnaden för drift, service och support under fem år. Sjöfartsverket kräver av leverantören en
tillgänglighet på systemet av 99,5% på årsbasis med max en timmes avbrott åt gången för
enskild operatörsplats.
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ID

JA/NE
J

Leverans

Om leverantören i enlighet med 4.2.3 erbjuder extern drift av systemet skall
5.8.2.2 alla licens- och programuppdateringar för servrar, databaser ingå under hela
avtalsperioden:
Om leverantören i enlighet med 4.2.3 erbjuder extern drift av systemet skall
5.8.2.3 leverantören under hela underhållsavtalets giltighet ha en ärendehantering av
felanmälningarna så att Sjöfartsverket kan följa dessa ärendenummer vid
kontakt med leverantören:

Om leverantören i enlighet med 4.2.3 erbjuder extern drift av systemet skall
5.8.2.4 leverantören under hela underhållsavtalets giltighet löpande återkoppla
felanmälda ärenden till Sjöfartsverket med vidtagna åtgärder för
systemhindrande och funktionshindrande fel:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

5.8.2.4.1 Kategorisering av fel

Fel eller avvikelser i funktion kategoriseras enligt följande:

o

Kritiskt fel – Systemhindrande
Exempel: systemet fungerar ej vid någon arbetsplats
Åtgärdstid: 1 timme eller med redundant funktionalitet

o

Allvarligt fel – Funktionshindrande
Exempel: Viktig funktion fungerar ej, som försvårar arbetet
Åtgärdstid: 4 timmar

o

Mindre fel - Fel I del av enstaka funktion eller
arbetsplats
Exempel: En operatörsplats fungerar inte
Åtgärdstid: 1 dag
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5.8.2.4.2 Supportfunktioner

•

Support per telefon och/eller E-post

•

Remote support

•

På platsen reparation av fel på hårdvara

•

På platsen eller med remote support rätta fel i programvara

Underhållsavtal med drift i Sjöfartsverkets IT-miljö
Om Sjöfartsverket ansvarar för driften och tillhandahåller all standard hårdvara i systemet ska
leverantören erbjuda ett serviceavtal. Serviceavtalet ska inkludera service och support på den
installerade programvaran i systemet. Ett sådant avtal ska vara möjligt att teckna under fem år
från Garantidens utgång.
Leverantören ska erbjuda ett sådant serviceavtal och ange pris per/år för att sådant avtal med
nedan angivna servicenivåer.

ID

Leverans

JA/NE
J

Om driften kommer att ske i Sjöfartsverkets regi skall leverantören erbjuda ett
5.8.3.1 Serviceavtal och specificera detta inkl. kostnad per år:
Om driften kommer att ske i Sjöfartsverkets regi skall leverantören under hela
5.8.3.2 serviceavtalets giltighet ha en ärendehantering av felanmälningarna så att
Sjöfartsverket kan följa dessa ärendenummer vid kontakt med leverantören:
Om driften kommer att ske i Sjöfartsverkets regi skall leverantören under hela
5.8.3.3 serviceavtalets giltighet löpande återkoppla felanmälda ärenden till
Sjöfartsverket med vidtagna åtgärder för systemhindrande och
funktionshindrande fel:
Om driften kommer att ske i Sjöfartsverkets regi redovisa hur ovanstående krav
kommer att uppfyllas. Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet
där uppgiften framgår:
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5.8.3.4 Kategorisering av fel
Fel eller avvikelser i funktion kategoriseras enligt följande:

o

Kritiskt fel – Systemhindrande
Exempel: systemet fungerar ej vid någon arbetsplats
Åtgärdstid: 2 timmar eller med redundant funktionalitet

o

Allvarligt fel – Funktionshindrande
Exempel: Viktig funktion fungerar ej, som försvårar arbetet
Åtgärdstid: 4 timmar

o

Mindre fel - Fel I del av enstaka funktion eller
arbetsplats
Exempel: En operatörsplats fungerar inte
Åtgärdstid: 2 dagar

5.8.3.5 Supportfunktioner
•

Support per telefon och/eller E-post

•

Remote support

•

På platsen eller med remote support rätta fel i programvara

Licens- och programuppgraderingar

5.8.4.1 Alla serviceavtal
Licens- och programuppdateringar ska ingå i samtliga ovanstående serviceavtal. Dessa
uppgraderingar ska innefatta:

•

Licenser för drift av det kompletta systemet inklusive alla delsystem och
programvaror.
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•
•

Felrättningar och uppdateringar i det kompletta systemet inklusive alla
delsystem och programvaror.
Större versionsuppdateringar i det för Sjöfartsverket utvecklade systemet ska
ingå enligt § 18 i kontraktet

5.8.4.2 Extern drift
Vid extern drift av systemet ska dessutom innefattas:

•
•

ID

Vid extern drift även alla licenser för servrar, databaser mm.
Större versionsuppdateringar även för alla operativsystem och bas-programvaror
för servrar, databaser mm.

Leverans

JA/NE
J

Om leverantören i enlighet med 4.2.3 erbjuder extern drift av systemet skall
5.8.4.3 det inkludera alla licens- och programuppdateringar i alla serviceavtal:

Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

6

Utvärdering av anbud

6.1 Svar på kravspecifikationen
I anbudet anges hänvisning till sidnummer och punktnumrering enligt förfrågningsunderlag och
kravspecifikation.

6.2 Site Visit – Besök JRCC
För att anbudsgivaren ska erhålla en förståelse för verksamheten samt kravbilden på det nya
systemet kommer Sjöfartsverket att erbjuda anbudsgivarna att besöka JRCC Sjö- och
Flygräddningen vid Käringberget, Västra Frölunda i Göteborg. Besöken kommer att inledas med
en kort presentation om verksamheten. Besök kommer att erbjudas mellan den 14:e januari och
den 25:e januari 2013.
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Besöken bör omfatta max 4 personer från leverantören under c:a 2 timmar.
Om besök önskas skall anbudsgivaren boka detta minst 10 dagar i förväg och med
reservation för att JRCC har möjlighet att ta emot besök vid önskad tidpunkt.

6.3 Praktisk demonstration
Genomförande av praktisk demonstration
Som ett viktigt led i utvärdering av anbud och systemlösning tillser leverantören att personal
från Sjöfartsverket får möjlighet att praktiskt testa och bedöma det grundsystem som
anbudsgivaren baserar sitt system på. Demonstrationen sker i lokaler tillhandahållna av
Sjöfartsverket eller av leverantören. Detta grundsystem vidareutvecklas sedan till det
efterfrågade nya systemet för Sjö- och Flygräddning.
Dessa demonstrationer beräknas ske mellan den 18:e februari och den 8:e mars 2013.

Då räddningsverksamheten är tidskritisk till sin natur är det viktigt att det nya systemet har bra
prestanda och användbarhet så att det utgör ett bra stöd för verksamheten. Prestanda och
användbarhet bedöms utifrån den praktiska demonstrationen.

ID

Utvärderingskriterier, skall

JA

Leverantören skall på en praktisk demonstration förevisa det befintliga
6.3.1.1 grundsystemet för personal från Sjöfartsverket:
Redovisa hur ovanstående krav kommer att uppfyllas.
6.3.1.2 Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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Prestanda
I samband med den praktiska demonstrationen görs en bedömning av grundsystemets
prestanda av Sjöfartsverket. Bedömningen av prestanda görs på fem olika kriterier där poäng
ges inom skalan 0 – 10. De enskilda kriterierna summeras samman till en totalsumma under
6.3.2.6. Den maximala totalsumman för prestanda uppgår till 50 poäng.
Ifylls av Sjöfartsverket vid utvärdering.

ID

Utvärderingskriterier

Kommentar Sjöfartsverket

”Steglöst” zooma in och
6.3.2ut inom hela
bakgrundskartans skala:

Olika antal objekt i kartan
Olika antal kartlager

Hur snabbt kartan ritas
6.3.2upp efter förflyttning i
densamma:

Olika antal objekt i kartan
Olika antal kartlager

Systemets hantering och
6.3.2uppritning av lager i
kartan:

Tillvägagångssätt av kartlager
Hur snabbt visas valda kartlager efter
nytt val

Systemets hantering och
6.3.2uppritning av objekt och
kartdetaljer:

T.ex. AIS-mål, radarmål, objekt
Snabb uppdatering, ryckighet, laggar

Systemets hantering och
6.3.2byte av bakgrundskarta:

Växling mellan landkarta resp. sjökort
Prestanda vid byte av karta

6.3.2

Poäng

Summa prestanda:
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Användbarhet
I samband med den praktiska demonstrationen görs en bedömning av grundsystemets
användbarhet av Sjöfartsverket. Bedömningen av användbarheten görs på fem olika kriterier
där poäng ges inom skalan 0 – 10. De enskilda kriterierna summeras samman till en
totalsumma under 6.3.3.6. Den maximala totalsumman för användbarhet uppgår till 50 poäng.

Ifylls av Sjöfartsverket vid utvärdering.

ID

Utvärderingskriterier

Kommentar Sjöfartsverket

Systemet bedöms vara
6.3.3lätt att lära sig använda:

Intuitivt
Logiskt uppbyggt

Systemet bedöms vara
6.3.3effektivt att använda:

Få handbegrepp för en viss funktion
Enkelt för vanliga funktioner
Växla mellan ärenden/kartbilder

Systemet bedöms vara
6.3.3subjektivt tilltalande:

Helhet karta, menyer, objekt

Systemet bedöms ha en
6.3.3bra och konfigurerbar
visualisering av objekt
och kartdetaljer:

Visning av objekt
Konfigurerbart?
Verktyg för konfigureing

Sjöfartsverket har
6.3.3möjlighet att påverka det
slutgiltiga systemets
utseende och
användbarhet:

Förändra gränssnitt till nuvarande
funktioner
Anpassning för vanligaste funktioner

6.3.3

Poäng

Summa användbarhet:
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6.4 Systemlösning
Inkomna uppgifter avseende Systemdokumentation 5.4.1, och 5.5 Källkod samt 5.6 Öppna API
kommer att bedömas av Sjöfartsverket. Bedömningen av systemlösningen görs på fem olika
kriterier där poäng ges inom skalan
0 – 10. De enskilda kriterierna summeras samman till en totalsumma under 6.4.1.6. Den
maximala totalsumman för systemlösningen uppgår till 50 poäng.

Ifylls av Sjöfartsverket vid utvärdering.

ID

Utvärderingskriterier

Kommentar Sjöfartsverket

Poäng

Systemet bedöms vara
6.4.1lätt att övervaka, felsöka
och underhålla i drift:
Sjöfartsverket har
6.4.1möjlighet att
vidareutveckla systemet
utan att vara låst till
enskild leverantör och
utan tillkommande
licenskostnader för
detta:
Systemet är
6.4.1modulariserat och
förändringsbart:
Systemet stödjer olika
6.4.1klienter såsom klient,
web, mobila lösningar:
Systemet följer
6.4.1Sjöfartsverkets tekniska
krav för drift enligt 4.2.2:

6.4.1

Summa systemlösning:
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6.5 Erfarenhet av leverans och utveckling av liknande
system
Det är viktigt att anbudsgivaren har god erfarenhet av motsvarande system inkluderande
leverans och vidarutveckling av kartbaserade system för maritimt och/eller flygändamål.

ID

Utvärderingskriterier, skall

JA

Anbudsgivaren skall ha god dokumenterad erfarenhet av motsvarande
6.5.1.1 system inkluderande leverans och vidarutveckling av kartbaserade system för
maritimt och/eller flygändamål:

Anbudsgivaren skall i sitt anbud bifoga dokumentation som styrker denna
erfarenhet:
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

7

Kommersiella krav

7.1 Projektlösning och samarbetsform
Sjöfartsverkets projektorganisation för införandet av det nya systemet består av en styrgrupp,
projektgrupp och referensgrupp. Sjöfartsverkets projektgrupp för införandet av det nya
systemet omfattas av tre helårstjänster bestående av projektledare, personal från JRCC samt
personal från IT-enheten. Under perioden juni – augusti är verksamhetspersonal från JRCC ej
tillgänglig pga. hög arbetsbelastning.

En extern styrgrupp skall bildas för projektet bestående av två representanter för leverantören,
två representanter för Sjöfartsverket samt projekteldarna för leverantören respektive
Sjöfartsverket. Den externa styrgruppen skall regelbundet följa projektets genomförande och
vid behov fatta beslut om förändringar av resultat, ekonomi eller tidsavvikelser.

I samarbete med Sjöfartsverket tar leverantören fram en projektplan för systemets införande vid
kontraktstecknandet.

ID

Kommersiella krav, skall
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ID

Kommersiella krav, skall

JA

Leverantören skall etablera en projektorganisation med tillräcklig kapacitet
7.1.1.1 och kvalifikationer för att säkerställa projektets kvalitet och leverans av
systemet, enligt ovan:
Leverantören skall tillsammans med Sjöfartsverket etablera en extern
7.1.1.2 styrgrupp med tillräckliga kvalifikationer och mandat för att säkerställa
projektets kvalitet och leverans av systemet:
Leverantören skall tillsammans med Sjöfartsverket ta fram en projektplan
7.1.1.3 som är anpassad till det arbetsätt som är beskrivet under 1.3.2 Arbetssätt:
Redovisa hur ovanstående krav uppfylls.
Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:

7.2 Pris
Pris skall lämnas exklusive moms.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Totalåtagande inklusive utvecklingskostnad och bassystem
Pris per arbetsplats (enlig beskrivning Operatörsplatser 4.1.4)
Utbildning och dokumentation
Underhållsavtal per år (enlig beskrivning Garanti och Underhållsavtal 5.8)
Pris per timme för resurs tillhandahållen av leverantören
Kostnad för extern drift per år (om det offereras)
Övriga licenser
Ange pris i kronor per timme för restidsersättning.

Resa utförs enligt överenskommelse med Sjöfartsverkets kontaktperson, på det mest
ekonomisk fördelaktiga sättet. Ersättning för resor och hotell utgår med faktiska belopp för
verifierade kostnader.

ID
7.2.1.1

Kommersiella krav, skall

JA

Leverantören skall i sitt anbud ange pris enligt ovan:

Ange hänvisning till sidnummer och punktnumrering i anbudet där uppgiften framgår:
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7.3 Betalplan
Betalning skall ske enligt nedanstående betalplan:
• Betalning sker med ca 10 % av beställningssumman efter delleverans 1,
leverans av godkänd specifikation, projektplan och grundsystem.
• Betalning sker med ca 60 % av beställningssumman efter delleverans 2 - x,
leverans av funktioner och moduler till systemet bestäms i samråd med leverantören
• Betalning sker med ca 20 % av beställningssumman efter delleverans x,
genomförd acceptanstest och parallellkörning.
• Betalning sker med ca 10 % av beställningssumman efter slutleverans x utgår efter
leveransgodkännande av systemet i sin helhet och avtalad dokumentation har
levererats.
Utbildningarna ska vara avslutade och all dokumentation ska vara levererad.

Det exakta antalet delleverenser och betalningar enligt punkt 2 – x ovan tas fram i
samarbete mellan leverantören och Sjöfartsverket i samband med framtagandet av den
gemensamma projektplanen och specifikationen.

ID

Kommersiella krav, skall

7.3.1.1

8

JA

Anbudsgivaren skall acceptera ovanstående betalplan:

Kontrakt

8.1 Godkännande av kontrakt
ID

Kommersiella krav, skall

JA

Anbudsgivaren skall acceptera kontraktet enligt bilaga 2 i sin helhet och
8.1.1.1 samtliga kommersiella villkor:

9

Checklista - Anbudsförfrågan

Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget.
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Observera att nedanstående krav är skall-krav.
2

Administrativa bestämmelser (enligt förfrågningsunderlaget)

2.5

Undertecknande
Uppfylls och accepteras

Ja

Nej

2.7

Anbudets giltighetstid
Uppfylls/accepteras/anges i anbudet

Ja

Nej

2.16

Ersättning för kostnader vid anbudsgivning
Uppfylls och accepteras
Ja

Nej

3

Krav på anbudsgivaren (enligt förfrågningsunderlaget)

Nedanstående punkter skall bifogas som bevis eller redovisas i anbudet.
3.1

Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Är redovisat i anbudet:

Ja

Nej

3.3
3.3.1

Juridisk ställning
Registreringsbevis
(bifogas för utländska anbudsgivare)

Ja

Nej

3.3.2

Skattekontroll
(bifogas för utländska anbudsgivare)

Ja

Nej

3.4
3.4.1

Ekonomisk ställning
Riskklassintyg
(fullgörandegaranti/moderbolagsgaranti)
Bevis bifogas

Ja

Nej

3.4.2

Ansvarsförsäkring
Beskrivs eller bifogas i anbudet:

Ja

Nej

3.5

Kvalitetssäkringssystem
Är redovisat i anbudet:

Ja

Nej

5

Kommersiella villkor (enligt förfrågningsunderlaget)

5.2

Avtalstid
Uppfylls och accepteras

Ja
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39 partners from 10 countries
taking maritime transport into the digital age
By designing and demonstrating innovative use of ICT solutions
MONALISA 2.0 will provide the route to improved
SAFETY - ENVIRONMENT - EFFICIENCY
Swedish Maritime Administration ◦ LFV - Air Navigation Services of Sweden ◦ SSPA ◦
Viktoria Swedish ICT ◦ Transas ◦ Carmenta ◦ Chalmers University of Technology ◦ World
Maritime University ◦ The Swedish Meteorological and Hydrological Institute ◦ Danish
Maritime Authority ◦ Danish Meteorological Institute ◦ GateHouse ◦ Navicon ◦ Novia
University of Applied Sciences ◦ DLR ◦ Fraunhofer ◦ Jeppesen ◦ Rheinmetall ◦
Carnival Corp. ◦ Italian Ministry of Transport ◦ RINA Services ◦ D’Appolonia ◦ Port of
Livorno ◦ IB SRL ◦ Martec SPA ◦ Ergoproject ◦ University of Genua ◦ VEMARS ◦
SASEMAR ◦ Ferri Industries ◦ Valencia Port Authority ◦ Valencia Port Foundation ◦
CIMNE ◦ Corporacion Maritima ◦ Technical University of Madrid ◦ University of
Catalonia ◦ Technical University of Athens ◦ MARSEC-XL ◦ Norwegian Coastal
Administration

www.monalisaproject.eu
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