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Hösten 2002
2
fick FMV
V uppdraget från
f
Försvars
smakten att ta
t fram en de
emonstrator baserad på Strf
S
9040A i syfte att stud
dera om ett modifierat
m
Stridsfordon 90
0 kan möta de
d krav som hade
h
ställts upp
u
för
enkompani (b
benämnt TVA 06). Då tank
ken var att det nya förban
ndet skulle in
nnehålla
ett framttida televape
splittersk
kyddade terränggående plattformar
p
fö
ör stör, pejl och
o
sambande
et internt/extternt i en EW
W-tropp
(Electron
nic Warfare) för internatio
onell tjänst, studerades
s
äv
ven lösningarr parallellt på
å Pansarterrängbil XA202 (ope
erativa från 2005).
2

I jämföre
else med dett TVA-system
m som fanns sedan
s
tidigare
e var skillnad
den inte bara de pansrade
e
terrängfo
ordonen – de
en förmåga so
om söktes va
ar högre och bättre frekve
enstäckning avseende
a
lyssning,
lägesbes
stämning och störning sam
mt nya forme
er för störning
g som falsk signalering,
s
a
audiopsykning
g och
bredbandsstörning.
Störpbv 90 togs fram
m i ett nära sa
amarbete me
ellan industrin
n (HB Utveck
kling AB) och FM/FMV/FOII. Bofors
ansvarad
de för att en äldre Strf 90
040A fick torn
net ersatt me
ed en fast öve
erbyggnad, som även inklluderade
en splitte
erskyddad mastresningsfu
unktion och vapenstatione
v
en LEMUR me
ed en tung kulspruta. Häg
gglunds
tillsåg attt plattformen
n fick nya el- och kylinstallationer. Efte
er att den blivande TVA-v
vagnen levere
erats
hösten 2003
2
påbörjades integratio
on av funktio
onsutrustning
gen. Under 20
004 genomfö
ördes olika ty
yper av
prov och
h teknikdemo
onstratorn deltog även i öv
vningar.
Försöken
n (verifiering och validerin
ng) full så pass väl ut att denna enda Störpbv 90A kunde faststtällas och
Tanken var att seriebesttällning däreffter skulle göras på
därmed få en förråds
sbeteckning (M-nummer).
(
samtliga Störpbv 90 till TVA-förba
andet – opera
ativt från 200
06 – men försvarets ekonomiska trång
gmål har
lagt den fortsatta ans
skaffningen på
p is.

