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1. Inledning 

Luftvärnssystem är vapensystem som syftar till att från marken eller havsytan bekämpa 

helikoptrar, flygplan eller andra luftfarkoster som kränker luftrum eller genomför 

luftangrepp.1 Vapensystemen används av luftvärnsförband för att skydda punktmål såsom 

viktig infrastruktur, befolkningscentra och militära förband mot anfall från luften. Genom att 

bibehålla hög elduthållighet och responsförmåga under lång tid är luftvärnets främsta 

egenskap uthållighet i jämförelse med flygstriskrafternas rörlighet. Funktionerna 

kompletterar således varandra då luftvärnet ur ett militärstrategiskt perspektiv reducerar 

motståndarens handlingsmöjligheter och frigör delar av de egna flygstridskrafterna från 

defensiva luftförsvarsuppgifter.2 

 

Under kalla kriget bestod Sveriges hotbild inom luftarenan främst av attack- och 

bombflygplan som huvudsakligen fällde ostyrda (så kallade “dumma”) vapen, till exempel 

raketer eller bomber, på relativt korta avstånd (upp till några kilometer). För att möta detta 

dimensionerande hot utformades luftvärnets vapenarsenal till en blandning av kort- och 

medelräckviddiga robotsystem samt eldrörssystem med pjäser på hjul respektive i 

splitterskyddade och bandgående luftvärnskanonvagnar (lvkv 90). Vid kalla krigets slut, i 

början av 1990-talet var således det svenska luftförsvaret och luftvärnet relativt välbalanserat 

sett utifrån det dåvarande tekniska omvärldsläget. Detta delvis till följd av de åtgärder som 

vidtagits i samband med Luftförsvarsutredning 1967, som bland annat innebar utveckling och 

modifiering av Robot 70- och 77 systemen.3 Vid denna tidpunkt hade också Försvarsmakten 

under en längre tid haft en nationell inriktning och fokus på invasionsförsvar. 

 

  

                                                 

 
1
 Nationalencyklopedin, luftvärn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/luftvärn  

(Hämtad 2017-04-19) 
2
 DLuftO doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, 32–33  

3
 Svenskt luftförsvar i framtiden: [enligt 1967 års luftförsvarsutredning], Centralförb. Folk och försvar, 

Stockholm, 1970. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/luftv%C3%A4rn
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Luftvärnets fortsatta utveckling påverkades till stor del av den omställning som 

Försvarsmakten genomgick till följd av Försvarsbeslut 2000. Beslutet innebar omfattande 

nedskärningar och en omorganisation från invasionsförsvar till insatsförsvar. Med fokus på 

internationella insatser och bedömningen att det inte var särskilt troligt att Sverige inom en 

överskådlig framtid skulle delta i en insats där det internationella samfundet inte hade 

luftherravälde ledde till att luftvärnets roll i Försvarsmakten ifrågasattes. 

 

Det är inte förrän på senare år som pendeln återigen börjat svänga tillbaka mot nationellt 

försvar och luftvärnets roll blivit alltmer intressant och uppmärksammad. Konsekvenserna av 

den strategiska time-out som präglade början av 2000-talet blev att luftvärnet under en längre 

tidsperiod låg i skymundan och inte prioriterades avseende tillförandet av resurser och nya 

materielsystem. Detta samtidigt som omvärldens teknikutveckling fortgick i rasande takt.  

 

Luftvärnets grundläggande struktur kan enkelt förklaras som en uppbyggnad av nivåer med 

kort-, medel- och långräckviddiga luftvärnssystem.4 Luftvärnsbataljonerna förfogar i nuläget 

över Robotsystem 70 och 97 (HAWK), inget av systemen är långräckviddigt och de 

anskaffades under kalla kriget vilket innebär att de i dagsläget är flera decennier gamla. 

Dagens dimensionerande hotbild utgörs huvudsakligen av ballistiska missiler som färdas i 

höga hastigheter och kryssningsrobotar som kryssar fram på låg höjd och utnyttjar terrängen 

för att hamna i radarskugga. Dessa lufthot ställer av förklarliga skäl helt andra krav på 

luftvärnssystemen i jämförelse med dåtidens attack- och bombflygplan. Trots att 

Robotsystem 70 och 97 uppgraderats och modifierats flertalet gånger är de inte anpassade för 

att möta dagens högteknologiska hot. Regeringen har således beslutat att systemen inom en 

snar framtid måste bytas ut och det pågår därför just nu en process för att modernisera och 

ombeväpna luftvärnsbataljonerna.  

 

Ersättaren av Robotsystem 70, Robotsystem 98 (IRIS-T SLS) är under införande och 

förväntas vara på plats tidigast 2018.5 

 

                                                 

 
4
 DLuftO doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. s. 32–33  

5 Reberg, Michael. Nytt luftvärn med IRIS-T SLS. Vårt luftvärn. 

http://www.luftvarn.se/hot/vlv_1301_iris_t_sls.pdf (Hämtad 2017-05-30) 

http://www.luftvarn.se/hot/vlv_1301_iris_t_sls.pdf
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Regeringen anser att behovet av en ersättare till Robotsystem 97 är så stort att de vill ha ett 

nytt fungerande system på plats senast 2020. Till följd av den snäva tidsram som regeringen 

beslutat om har försvarets materielverk (FMV) konstaterat att systemet som skall anskaffas 

måste vara ett färdigutvecklat system som går att köpa från hyllan. Problematiken med 

inköpet blir då att det endast finns två aktörer som har förmåga att leverera system inom den 

givna tidsramen. Det finns enligt FMV därför endast två realistiska alternativ.6 

 

Det ena alternativet är amerikanska Patriot som användes första gången i en konflikt under 

1990-talet i samband med Gulfkriget. Systemet har sedan dess genomgått flera 

uppgraderingar och dess tillverkare Raytheon räknar med att det kommer vara i drift till 

åtminstone 2048. Robotsystemet har exporterats till 13 länder varav USA utgör den största 

kunden. Det andra alternativet är det europeiska Aster SAMP/T som under 2000-talet till en 

början utvecklades som ett luftvärnssystem för fartyg. Projektet är ett samarbete mellan flera 

europeiska företag och systemet används idag av Frankrike, Singapore och Italien.7   

                                                 

 
6
 Tomas, Augustsson. Patriotmissiler för miljarder kan bli Sveriges nya luftvärn. SvD. 2016-12-28. 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html (Hämtad 2017-03-30). 
7
 Ibid 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
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1.1 Problemformulering 

Vid händelse av krig och väpnat angrepp mot Sverige är luftvärnet idag inte dimensionerat 

för att kunna skydda alla aktuella områden och objekt. Sverige saknar också ett 

långräckviddigt luftvärnssystem och en trovärdig förmåga att bekämpa ballistiska missiler 

och kryssningsrobotar. I samband med Rysslands ökade närvaro i Östersjöområdet och 

alltmer aggressiva uppträdande är därför moderniseringen av luftvärnet en högst angelägen 

fråga. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang står valet mellan amerikanska Patriot och 

europeiska Aster SAMP/T. Då anskaffningen är en stor investering som kostar miljarder och 

kommer påverka Sveriges försvar de kommande 30–40 åren är det av central betydelse att vi 

väljer rätt system. Även om andra militära aktörer erhållit stor militär nytta av systemen 

innebär det inte per automatik att Försvarsmakten också kommer göra det. Det är därför 

intressant att undersöka luftvärnssystemens effektivitet sett utifrån våra förutsättningar och 

vad vi behöver inom ramen för nationellt försvar. För att få en helhetssyn och inte missa 

viktiga faktorer eller parametrar är det därför viktigt att på ett noggrant och strukturerar sätt 

analysera de båda luftvärnssystemen utifrån relevanta militärtekniska aspekter. 

 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att, genom en komparativ analys av Patriot och Aster SAMP/T, undersöka 

och bedöma den militära effektiviteten med luftvärnssystemen utifrån Andersson m.fl. 

koncept för militär nytta (Military Utility).8 Arbetet syftar således också till att åskådliggöra 

eventuella styrkor och svagheter med respektive system. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilket av luftvärnssystemen Patriot eller Aster SAMP/T har störst potential att vara effektivt i 

några typiska hotsituationer? 

 

                                                 

 
8
 Andersson, Kent. m.fl. Military Utility: A proposed concept to support decision-making, Technology in 

Society, nr 43, 2015.  
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1.4 Avgränsningar 

På grund av arbetets begränsade omfattning kommer studien endast behandla 

luftvärnssystemen Patriot och Aster SAMP/T, markbaserade i en nationell kontext med fokus 

på olika typsituationer.  

 

Jämförelsen utgår från ett scenario med situationer vilka förutsätter att systemen har tillgång 

till samma övergripande sensornätverk för övervakning av luftrummet, detta med anledning 

av att förenkla jämförelsen och utgå från samma ingångsvärden. 

 

Då viss information om luftvärnssystemen är hemligstämplad och således otillgänglig för 

författaren avgränsas arbetet till att endast utgå ifrån öppet material för datainhämtning.  

Konsekvenserna av detta kan bli att delar av den data som författaren inhämtat och analyserat 

antingen är över- eller underdimensionerad. Då detta kan komma att påverka resultaten av 

undersökningen bör det därför nämnas och beaktas av läsaren. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Då luftvärnet likt många andra förband inom Försvarsmakten genomgått stora förändringar 

sedan kalla kriget har ämnet varit föremål för flertalet utredningar och självständiga arbeten 

vid Försvarshögskolan.  

 

Per Norberg undersökte i sin C-uppsats “Luftvärnet i föränderligheten” hur synen på 

luftvärnets roll förändrats sen kalla kriget. Han kom fram till att luftvärnet idag, till skillnad 

från under kalla kriget utvecklas mot att kunna bekämpa RAM9-mål och mål på högre höjder. 

Luftvärnet är numera också en önskad del för att skydda egna trupper på uppdrag utomlands 

samtidigt som de traditionella uppgifterna att skydda flygbaser eller markstyrkor finns kvar.10  

Då Norberg sammanfattar och belyser viktiga delar av Luftförsvarsutredningen 2040 har hans 

forskning använts för att få en djupare förståelse för vilken roll luftvärnet ska ha i framtiden. 

 

                                                 

 
9
 Rockets, Artillery and Mortars 

10
 Nordberg, Per. Luftvärnet i föränderligheten, C-uppsats. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2016) 



 

Försvarshögskolan Självständigt arbete Sida 7 av 52 

Jim Wannehag 

OP-T 14–17 2017-06-07 

 

 

Marcus Säwensjö undersökte i sin C-uppsats “Militär nytta med ett nytt radiolänksystem i 

MKN” vilka militära nyttoaspekter som erhålls genom införandet av radiolänksystem 373 i 

markstridskrafternas kärnnät.11 Då Säwensjös hans arbete grundar sig på delar av Andersson 

m.fl. teori för militär nytta har hans teori- och metodval samt motivering av 

värderingskriterier varit en inspirationskälla för författaren.  

 

Luftvärnsregementet undersökte i ”Huvudstudie luftvärn – MARK 101104S” hur 

luftvärnsfunktionen på längre sikt bör inriktas och vilka krav som ställs på ett framtida 

luftvärnskoncept. Studiegruppen rekommenderade att luftvärnsfunktionen bland annat skulle 

bestå ett långräckviddigt luftvärnssystem med förmåga mot ett brett hotspektrum (inklusive 

kryssningsrobotar, traditionellt stridsflyg samt även viss förmåga mot ballistiska robotar). I 

studien presenteras också ett antal slutsatser om hur en eldenhet bör utformas.12 Studien har 

huvudsakligen används för att inrikta scenariot mot att återspegla relevanta typsituationer 

som ett framtida luftvärnssystem kan komma att ställas inför. 

 

Dåvarande Försvarets Forskningsanstalt (FOA) utredde i ”luftvärnsskydd mot 

kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad räckvidd” hur det befintliga och 

framtida luftvärnet bäst skulle kunna hantera nuvarande och framtida hot. Undersökningen 

resulterade i ett antal slutsatser om hur förmågeutvecklingen borde inriktas och vilka krav 

som därmed ställs på de tekniska förutsättningarna.13 Rapporten har använts för att förstå 

vilka krav ballistiska missiler och kryssningsrobotar ställer på ett luftvärnssystem, den har 

också utgjort ett stöd vid valet av värderingskriterier och säkerställandet av deras validitet. 

 

  

                                                 

 
11

 Säwensjö, Marcus. Militär nytta med ett nytt radiolänksystem i MKN, C-uppsats. (Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2016) 
12 Luftvärnsregementet. Huvudstudie luftvärn-MARK 101104S, Slutrapport 2011, Halmstad, 

Luftvärnsregementet, 2011. 
13 FOA rapport 1998, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska missiler med begränsad räckvidd 

(FOA-R-98-00898-170-SE) 
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2. Teorianknytning 

Arbetets teoretiska ramverk utgörs av Andersson m. fl koncept för militär nytta då den 

lämpar sig för att studera teknik inom ramen för militära operationer samt har utgångspunkt i 

ämnet militärteknik. Enligt Andersson är det endast meningsfullt att bedöma den militära 

nyttan av ett system om det finns potential för systemet att vara effektivt i en given kontext.14 

Detta arbete kommer därför fokusera på att undersöka luftvärnssystemens potential för 

militär effektivitet. Systemen kommer således att jämföras med varandra utifrån de 

indikatorer som är inordnade under militär effektivitet. Då systemen inte jämförs utifrån 

övriga dimensioner och indikatorer innebär detta att den militära nyttan i sin helhet inte 

behandlas.  

 

  

                                                 

 
14

 Andersson m.fl. Military Utility: A proposed concept to support decision-making. 
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2.1 Centrala begrepp 

Militär nytta 

Konceptet består av tre nivåer enligt figur 1, där de sammanvägda faktorerna från indikator- 

och andra nivån tillsammans skapar ett mått av den militära nyttan. 

 

Figur 1: Koncept för militär nytta presenterat i ett Goertz-diagram 

 

Källa: https://www.researchgate.net/publication/280735094_Military_utility_A_proposed_concept_to_support_decision-

making  

 

Den andra nivån består av tre dimensioner: Militär effektivitet, Militär lämplighet och 

Ekonomisk överkomlighet. Dimensionerna är fastställda och ej utbytbara då teorin menar på 

att för en militär aktör skall få militär nytta av ett system måste det vara både effektivt, 

lämpligt och ekonomiskt överkomligt för den specifika aktören i en given kontext.15  

  

                                                 

 
15

 Andersson m.fl. Military Utility: A proposed concept to support decision-making. 

https://www.researchgate.net/publication/280735094_Military_utility_A_proposed_concept_to_support_decision-making
https://www.researchgate.net/publication/280735094_Military_utility_A_proposed_concept_to_support_decision-making


 

Försvarshögskolan Självständigt arbete Sida 10 av 52 

Jim Wannehag 

OP-T 14–17 2017-06-07 

 

 

För att tydliggöra konceptet används följande exempel: 

USA använde under det första Gulfkriget framgångsrikt F-117 Nighthawk för undertryckande 

av fientligt luftförsvar och bekämpning av ledningscentraler. Flygfarkosten hade begränsad 

manöverförmåga och blygsam nyttolast men på grund av dess stealth-konstruktion var den 

svårupptäckt för motståndaren och utgjorde således en viktig resurs för koalitionsstyrkorna. 

Försvarsmakten valde under samma tidsperiod, med fokus på försvaret av Sverige och andra 

ekonomiska förutsättningar istället att satsa på multirole JAS39 Gripen. Till skillnad från 

Nighthawk var Gripen utformad på ett sätt som möjliggjorde för stridsflygplanet att 

genomföra både markmåls-, luftförsvars-, och spaningsuppgifter. Även om Nighthawk gav 

stor militär nytta för koalitionsstyrkorna under det första Gulfkriget skulle den sannolikt givit 

liten eller ingen nytta för Försvarsmakten då vi behövde ett stridsflygplan som exempelvis 

kunde genomföra luftförsvarsoperationer. 16 

 

Respektive dimension mäts utifrån ett antal indikatorer. De indikatorer som författaren 

kommer använda sig av är inordnade under militär effektivitet. Författaren har också, som 

Andersson. m.fl föreslår, valt att koppla indikatorerna mot ett eller flera värderingskriterier. 

Detta beskrivs vidare i nästkommande kapitel, Metod.  

 

  

                                                 

 
16

 Axberg, Stefan. Teori och metod, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2013, 14 
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3. Metod 

Arbetet baseras på en komparativ analys av Patriot och Aster SAMP/T när systemen används 

i en nationell kontext vid skydd av befolkningscentra. Inledningsvis redovisas ett scenario 

vars syfte är att utgöra det ramverk och kontext som luftvärnssystemen skall jämföras utifrån. 

Scenariot är fiktivt men grundar sig på uppgifter om framtida lufthot som extraherats ur 

Huvudstudie luftvärn.17 Scenariot är uppbyggt av tidsskeden med tillhörande händelseförlopp 

där olika typ- och duellsituationer uppstår. Respektive situation medför således olika krav ur 

vilka lämpliga värderingskriterier extraheras. Värderingskriterierna knyts därefter till den 

militära effektiviteten genom dess indikatorer. Detta i syfte att åskådliggöra och på ett 

tydligare sätt kunna påvisa skillnaden i militär effektivitet mellan systemen. Därefter 

redovisas fakta för de två luftvärnssystemen i syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse 

för systemen och skapa förutsättningar för systemanalysen. Faktaredovisningen för respektive 

system görs på ett likformigt och strukturerar sätt för att underlätta jämförelsen. Fakta om 

luftvärnssystemen har huvudsakligen hämtats via Anna Lindh-bibliotekets databaser med 

inriktning militärteknik, viss kompletterande information har hämtats från andra källor på 

internet. Inhämtningsmetoden som använts är kvalitativ textanalys, vilket kortfattat innebär 

att väsentlig information om luftvärnssystemen tagits fram genom noggrann läsning av 

tillgängligt material.18 Slutligen viktas värderingskriterierna och placeras i en multimålmodell 

för att på ett mer kvantitativt sätt kunna mäta skillnaderna mellan systemen. 

 

I arbetet appliceras dimensionen Militär effektivitet för att jämföra luftvärnssystemens 

övergripande förmåga att lösa luftförsvarsuppgifter när systemet nyttjas av kvalificerad 

personal i en förutbestämd eller planerad operationsmiljö. De indikatorer som är inordnade 

under denna dimension och kommer användas för jämförelsen är: önskat resultat, tid, 

acceptabel kostnad, acceptabel risk. 

 

  

                                                 

 
17 Luftvärnsregementet. Huvudstudie luftvärn-MARK 101104S, Slutrapport 2011, Halmstad, 

Luftvärnsregementet, 2011. 
18 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 210 
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Indikatorn önskat resultat värderar om tillräcklig effekt kan levereras i målet. I arbetet 

kommer värderingskriterier inordnade under indikatorn att användas i jämförelsen för att 

värdera egenskaper som påverkar hur stor effekt luftvärnssystemen kan leverera. 

 

Indikatorn tid värderar om effekten kan levereras i rätt tid. I arbetet kommer 

värderingskriterier inordnade under indikatorn att användas i jämförelsen för att värdera 

förutsättningar och tidsförlopp som påverkar när luftvärnssystemet kan leverera effekt. 

 

Indikatorn acceptabel kostnad värderar begränsningar i form av resurser som krävs för att 

operera systemet. I arbetet kommer värderingskriterier inordnade under indikatorn att 

användas i jämförelsen för att värdera hur stor kostnaden blir av de resurser som 

luftvärnssystemet förbrukar. 

 

Indikatorn acceptabel risk värderar vilka risker som man är beredd att ta. I arbetet kommer 

värderingskriterier inordnade under indikatorn att användas i jämförelsen för att värdera 

faktorer som påverkar hur stor risk luftvärnssystemet eller objekt i dess närområde utsätts för. 
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4. Undersökning 

4.1 Scenario: Skydd av befolkningscentra 

Bakgrund 

Till följd av Rödlands alltmer aggressiva uppträdande och ökade närvaro i Östersjöområdet 

har överbefälhavaren beordrat höjd beredskap. Sverige befinner sig i ett skymningsläge där 

fred ännu råder men risken för ett väpnat angrepp inom snar framtid är överhängande. Ett 

luftvärnskompani har fått till uppgift att skydda Stockholm där Sveriges högsta ledning 

befinner sig. Kompaniet skall med en eldenhet och hög beredskap under minst 14 dygn 

skydda huvudstaden mot luftangrepp. Det är slutet av september och väderförhållandena 

medför hög luftfuktighet och en låg molnbas på ca 400 meter, temperaturen är konstant 10 

grader dygnet runt. Troligaste anfallsriktning är från öst men eldenheten skall grupperas så att 

den har täckning över hela Stockholmsområdet med punktskydd av stadskärnan. Befintligt 

sensornätverk kan upptäcka traditionella stridsflygplan som befinner sig på 5000 meter eller 

högre på ett avstånd 250 km från Stockholms stadskärna. Sensornätverket kan inte upptäcka 

lågt flygande kryssningsrobotar eller inkommande ballistiska missiler. Dessa hot måste 

således hanteras av luftvärnssystemens egna sensorer. 

 

Händelseförlopp 1 

Luftvärnskompaniet befinner sig i Halmstad och behöver därför inledningsvis omgruppera. 

Högre chef har med hänsyn till risken för sabotage vid marktransport valt att transportera 

kompaniet och dess eldenhet med flygtransport till Stockholm. Flygtransportresurserna består 

huvudsakligen av C-13019 och i begränsad omfattning C-1720 med möjlighet att flyga flertalet 

gånger mellan Halmstad och Stockholm. Högre chef efterfrågar också en lista där antal 

luftvärnsrobotar som medtas redovisas samt den sammantagna kostnaden av dessa. När 

luftvärnskompaniet framgångsrikt omgrupperat till Stockholm och påbörjat lösande av 

uppgift övergår scenariot till nästa steg. 

 

                                                 

 
19 Försvarsmakten. TP 84. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/tp-

84/ (Hämtad 2017-06-01) 
20 Försvarsmakten. C-17. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/luft/boeing-c-17/ (Hämtad 2017-06-01) 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/tp-84/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/tp-84/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/boeing-c-17/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/boeing-c-17/
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En operativ förflyttning av systemet ställer vissa krav på modulernas storlek och dimensioner 

eller möjlighet att fälla in delar för att få plats i flygplanet. Desto bättre anpassat systemet är, 

desto snabbare och smidigare kan omgrupperingen till Stockholm genomföras. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan därför värderingskriterierna operativ rörlighet och 

ammunitionskostnad ses som relevant för att hantera typsituationen. 

 

Händelseförlopp 2 

Efter en timme ankommer fem vertikalt fallande objekt i en hastighet av 2,2 km/s rakt mot 

stadskärnan. Rödland har genomfört en punktbekämpning med TBM (Taktiska Ballistiska 

Missiler) av typen Iskander-M mot den högsta ledningen. 

 

Luftvärnskompaniet hamnar här i en duellsituation med TBM (räckvidd kortare än 650 km).21  

Ballistiska missiler kännetecknas av att de avfyras vertikalt, accelererar upp till önskad fart 

med hjälp av en raketmotor och därefter övergår till att falla fritt längs en kastbana där dess 

rörelse endast påverkas av aerodynamiska krafter och jordens dragningskraft.22 Iskander-M är 

den ryska standardversionen av Iskander, ett korträckviddigt missilsystem som används av 

den ryska armén. Systemet nyttjar missilen SS-26 som är 7,3 m lång och har en diameter på 

920 mm.23 

 

Då missilerna har en brant infallsvinkel kan dess tvärsnittsarea beräknas utifrån missilen sett 

framifrån. Eftersom roboten huvudsakligen är cylinderformad (bortsett från aerodynamiska 

styrytor) kan formeln för en cirkels area användas, formeln för en cirkels area är π * radien i 

kvadrat.24 Då SS-26 har en diameter på 920 mm ger det: π (3,14) * (920/2) ² = 0,66.  

Tvärsnittsarean är sällan densamma som missilens radarmålyta då missilen koniska nos 

kommer att sprida reflexerna bort från sändande/mottagande radar, vilket gör att 

radarmålytan blir mindre.  

                                                 

 
21

 FOA rapport 1998, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska missiler med begränsad räckvidd 

(FOA-R-98-00898-170-SE), 5. 
22

 Nationalencyklopedin, ballistisk robot. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ballistisk-robot 

(Hämtad 2017-05-19) 
23

 Military Periscope. SS-26 Stone SRBM. Senast uppdaterad: 2014-04-01 (Hämtad 2017-05-19) 
24 Matteboken. Cirklar. https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/geometri-och-enheter/cirklar (Hämtad 

2017-06-01) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ballistisk-robot
https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/geometri-och-enheter/cirklar
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Men missilen har också aerodynamiska styrytor som roder och fenor, vilka ger ger bra 

hörnreflexer och ökar radarmålarean. Missilens tvärsnittsarea på 0,66 m² borde därför 

fortfarande vara jämförbar med missilens faktiska radarmålyta. Utöver liten radarmålyta 

färdas missilerna i höga hastigheter, det innebär att reaktionstiden mellan målupptäckt och 

robotskott har stor betydelse för luftvärnssystemets förmåga att bekämpa TBM. Desto kortare 

reaktionstid systemet har, desto senare kan missilerna upptäckas men fortfarande hinna 

bekämpas. Här spelar givetvis också luftvärnsrobotarnas hastighet in, desto högre hastighet, 

desto kortare blir tiden från dess att luftvärnsroboten avfyras tills dess att den träffar sitt mål. 

Luftvärnsrobotarnas hastighet påverkar således också hur tidigt missilerna måste upptäckas, 

eller hur kort reaktionstiden måste vara och vice versa. Då det ankommer fem missiler 

samtidigt behöver luftvärnssystemet också kunna bekämpa fem mål simultant. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan därför värderingskriterierna upptäcktsavstånd TBM, 

reaktionstid, robothastighet och flermålskapacitet ses som relevanta för att hantera 

duellsituationen.  

 

Händelseförlopp 3 

Efter tre timmar ankommer fyra objekt i en hastighet av 300 m/s och på 50-meters höjd, 

objekten kommer österifrån och kryssar in längs olika banor mot stadskärnan. Rödland har 

genomfört en punktbekämpning med kryssningsrobotar av typen Apache mot den högsta 

ledningen.  

 

Luftvärnskompaniet hamnar här i en duellsituation med kryssningsrobotar. Kryssningsrobotar 

kännetecknas av att kryssar fram på mycket låg höjd längs en förprogrammerad bana, de 

flyger i hög underljudsfart och är utformade så att de har en liten radarmålyta. Genom att 

jämföra terrängens kontur med en inlagd höjdkarta kan roboten utnyttja terrängen för att 

hamna i radarskugga och minska risken för att bli upptäckt.25 Apache är en fransktillverkad 

kryssningsrobot med en räckvidd på 400–600 km, den navigerar med hjälp av GPS och 

pulsdopplerradar och är utrustad med en bildalstrande IR-målsökare för slutfasstyrning. 26  

                                                 

 
25

 Nationalencyklopedin, kryssningsrobot. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kryssningsrobot 

(Hämtad 2017-05-21) 
26

 FOA rapport 1998, Skydd mot kryssningsrobotar (FOA-R-97-00584-310-SE), 7. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kryssningsrobot
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Då kryssningsroboten är metalliserad har den framifrån (+- 60 grader) en ungefärlig 

radarmålyta på 1 m².27 

 

För att en markgrupperad radar skall kunna upptäcka kryssningsrobotarna får de inte ligga 

bortom horisonten för radarn. Radarhorisontens avstånd beror på radarantennens placering i 

höjd samt målets flyghöjd.28 Det är således eftersträvansvärt att radarn kan grupperas så högt 

som möjligt för att erhålla längsta möjliga upptäcktsavstånd och reducera risken att 

kryssningsrobotarna slinker förbi oupptäckta. Högt belägna platser kan vara svårtillgängliga 

och saknar ibland hårdgjord yta, vilket ställer vissa krav på radarplattformens mobilitet och 

framkomlighet. En högt belägen plats medger också att radarn i mindre utsträckning påverkas 

av hinder i terrängen. Terränghinder kan blockera siktlinjen mellan radar och kryssningsrobot 

under delar av dess bana vilket innebär att luftvärnsrobotar som behöver kontinuerlig 

radarbelysning av målet kan tappa sin målföljning. För att motverka problemet är det därför 

viktigt att luftvärnsroboten är utrustad med någon form av egen målsökarstyrning. Trots egen 

målsökarstyrning är fortfarande kontinuerlig guidning av radarn en viktig faktor då 

kryssningsrobotarna under sin bana kan genomföra flertalet snabba riktningsförändringar. En 

fixerad radarantenn med möjlighet till noggrann kontinuerlig invisning av luftvärnsrobotar är 

därför mer lämpligt i jämförelse med en konventionell varvet-runt sökande antenn. 

Terränginflytandet medför också att det är lämpligt att luftvärnssystemet har förmåga att 

bekämpa kryssningsrobotarna på korta avstånd från eldenheten utifall de skulle upptäckas 

sent. Radarns förmåga att detektera kryssningsrobotarna påverkas också av vilket 

frekvensband den arbetar på. För att erhålla god täckning på låg höjd är det eftersträvansvärt 

att radarn arbetar på ett så högt frekvensband som möjligt.29 Detta beskrivs mer ingående 

under värderingskriteriet frekvensband.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan därför värderingskriterierna taktisk rörlighet, minimal 

räckvidd, målsökarstyrning, antenntyp och frekvensband ses som relevanta för att hantera 

duellsituationen. 

  

                                                 

 
27 FOA rapport 1998, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska missiler med begränsad räckvidd 

(FOA-R-98-00898-170-SE), 9 
28 Artman, Kristian & Westman, Anders, Sensorteknik, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2007, 33. 
29

 FOA rapport 1998, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska missiler med begränsad räckvidd 

(FOA-R-98-00898-170-SE), 9–12. 
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Händelseförlopp 4 

Efter fem timmar målanges fyra fientliga flygplan med hastighet på 300 m/s och på 5000-

meters höjd, flygplanen ankommer från öst och går i en bana rakt västerut mot Stockholm. På 

ett avstånd 15 km från stadskärnan släpper respektive flygplan två precisionsstyrda bomber 

vardera, därefter vänder de och fortsätter österut varifrån de kom. Efter 35 minuter målanges 

ytterligare fyra fientliga flygplan, flygplanen har samma anfallsprofil och vapenlast som 

föregående våg. Rödland har slutligen genomfört attackinsatser med stridsflygplan av typen 

SU-30 Flanker mot prioriterade mål som i första hand är sensorer och därefter luftvärnets 

eldenheter. 

 

Luftvärnskompaniet hamnar här i en duellsituation med stridsflygplan som genomför 

attackuppdrag. Stridsflygplan är en gemensam benämning för flygplan som utrustats för att 

genomföra flygburna vapeninsatser eller spaningsuppgifter.30 SU-30 Flanker är ett ryskt s.k. 

multirollflygplan som kan genomföra både attack-, jack-, och spaningsuppdrag, den är 

utrustad med dubbla jetmotorer vilket ger den en max -hastighet på 2080 km/h och -höjd på 

17 500 m.31 Stridsflygplanen är i det här fallet utrustade med precisionsstyrda fire-and-forget 

bomber utan drivmotor som tidigast kan släppas på ett avstånd 15 km från sitt mål för att 

garantera träff. 

 

Då flygplanen har en anfallsprofil med konstant flyghöjd upptäcker det befintliga 

sensornätverket flygplanen på 250 km avstånd. För att luftvärnssystemet ska ha tillgång till 

denna information och få en tidig förvarning via den aktuella luftlägesbilden behöver 

systemet någon form av sambandslänk. En tidig förvarning medger också goda 

förutsättningar att bekämpa flygplanen på ett så långt avstånd som luftvärnssystemet medger. 

Då det ankommer flera stridsflygplan inom en kort tidsperiod kan det finnas behov för en 

eventuell omladdning av utskjutningsplattformen mellan första och andra vågen. Ett sådant 

omladdningsförlopp bör genomförs så snabbt som möjligt för att luftvärnssystemet ska hinna 

bekämpa den andra vågen innan den släpper sin vapenlast.  

 

                                                 

 
30

 Nationalencyklopedin, stridsflygplan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stridsflygplan 

(Hämtad 2017-05-22) 
31

  Military Periscope. SU-30 Flanker multi-role fighter. Senast uppdaterad: 2009-03-01 

 (Hämtad 2017-03-31) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stridsflygplan
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Utifrån ovanstående resonemang kan därför värderingskriterierna gemensam luftlägesbild, 

maximal räckvidd och omladdningstid ses som relevanta för att hantera typsituationen. 

 

4.2 ASTER SAMP/T 

Beskrivning eldenhet 

Aster SAMP/T (från franskans: sol-air moyenne portée terrestre. På engelska: surface-to-air 

medium range / land) är ett landbaserat medelräckviddigt luftvärnssystem utvecklat av 

Frankrike och Italien som en del av future surface-to-air family (FSAF). Systemet är 

ursprungligen en variant av den fartygsbaserade Aster Surface-to-Air Anti-Missile (SAAM) 

som började utvecklas under slutet av 1980-talet. SAMP/T började produceras 1995 av det 

fransk-italienska företaget Eurosam; det första systemet var planerat att vara operationellt 

1999 men sköts sedan fram tills 2002.32 

 

Bild 1: Aster SAMP/T - till vänster Arabel radar, till höger utskjutningsplattform 

 

Källa: http://www.army-technology.com/projects/aster-30/  

  

                                                 

 
32

 Military Periscope. Aster future surface-to-air family (FSAF). Senast uppdaterad: 2017-03-01 

 (Hämtad 2017-03-31) 

http://www.army-technology.com/projects/aster-30/
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En eldenhet Aster SAMP/T består av: en eldledningsmodul, en ledningsmodul, en 

radarplattform, en elförsörjningsmodul, en till två omladdningsmoduler och upp till sex 

utskjutningsplattformar. När radarplattformen upptäckt ett eller flera mål skickas information 

till eldledningsmodulen som i sin tur evaluerar och prioriterar målen. Informationen skickas 

sedan vidare via en datalänk till utskjutningsplattformarna som förbereder luftvärnsrobotarna 

för att avfyras. 33 Varje utskjutningsplattform har plats för åtta Aster 30 robotar och en 

omladdning kan genomföras på ca 30 minuter.34 Radarplattformen utgörs av en roterande 

Arabel radar som ger 360 graders högupplöst täckning för övervakning, detektering och 

målföljning. 35 Samtliga av luftvärnssystemets moduler och plattformar är fordonsmonterade 

på lastbilar och går att transportera med C130 Hercules eller liknande flygplanstyp. 36 

 

Beskrivning Aster 30 

För att genskjuta och bekämpa mål som färdas i höga hastigheter är Aster 30 utrustad med en 

2-stegs raketmotor och styrsystemet Pilotage en Force/Pilotage Aerodynamique Fort (PIF-

PAF). Styrsystemet utgörs av aerodynamiska styrytor och vektoriserade utblås placerade i 

sida vid robotens tyngdpunkt vilket tillåter den att utföra kraftiga manövrar.37 

 

Bild 2: PIF-PAF systemet där Xg utgör tyngdpunkten 

 

Källa: http://oi831.photobucket.com/albums/zz233/Blue_Apple666/ASTER3.png 

 

  

                                                 

 
33 Military Periscope. Aster future surface-to-air family (FSAF) 
34 Astell, Magnus: projektledare på FMV, möte 2017-05-15 
35

 Eurosam. Arabel Multi-Function Radar. http://www.eurosam.com/products/eurosams-building-block/arabel/ 

(Hämtad 2017-05-15) 
36

 Military Periscope. Aster future surface-to-air family (FSAF) 
37

 Military Periscope. Aster future surface-to-air family (FSAF) 

http://oi831.photobucket.com/albums/zz233/Blue_Apple666/ASTER3.png
http://www.eurosam.com/products/eurosams-building-block/arabel/
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När utskjutningen initieras tänds en startraket med fast bränsle som under dess brinntid på 3,5 

sekunder accelererar roboten upp i 1400 m/s. Vid startraketens utblås sitter också två ställbara 

ventiler som används för att styra roboten under det initiala skedet av uppskjutningen. 

Omedelbart efter utskjutning får roboten via en inbyggd datalänk nödvändig information från 

radarplattformen via eldledningsmodulen för att beräkna dess bana mot målet. Efter att 

startraketen brunnit ut lossnar den, roboten övergår till sin terminalfas och fortsätter drivas 

framåt av det andra steget i raketmotorn. Med hjälp av ett tröghetsnavigeringssystem och 

guidning från eldledningsmodulen via den inbyggda länken navigerar roboten mot sitt mål. 

När den kommit tillräckligt nära slår den på sin egen aktiva radarmålsökare för att låsa på 

målet vartefter PIF-PAF systemet styr roboten mot målet där dess stridsdel slutligen 

detonerar.38 

  

                                                 

 
38 Military Periscope. Aster future surface-to-air family (FSAF 
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Tabell 1: Tekniska specifikationer Arabel Radar 

Arabel Radar 

Frekvensområde ● X-band (8–12 GHz) 

Antenn ● Roterande antenn (60 varv per minut) 

● Active electronically scanned array (AESA) 

Flermålskapacitet ● Målföljning av upp till 100 mål 

● Guidning av upp till 10 robotar samtidigt 

Räckvidd 

(radarmålyta ≈ 0,5 m²) 

● 50 km 

Reaktionstid ● Sex sekunder från autonom målupptäckt tills dess att 

första roboten avfyras 

Övriga funktioner ● Länk 16 

Källa 1: http://www.eurosam.com/products/eurosams-building-block/arabel/ 

Källa 2: http://www.eurosam.com/products/ground-launched-systems/ 

Källa 3: Military Periscope. Arabel. 

  

http://www.eurosam.com/products/eurosams-building-block/arabel/
http://www.eurosam.com/products/ground-launched-systems/
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Tabell 2: Tekniska specifikationer Aster 30 

Aster 30 

Vikt ● 430 kg 

Längd ● 4,9 m 

Diameter ● 180 mm 

Framdrivning ● 2-stegsmotor med fast bränsle 

Maxhastighet ● Mach 4,5 

Räckvidd ● Min 3 km 

● Max 100 km 

Höjd ● Min 50 m 

● Max 20 km 

Målsökare ● Aktiv radarmålsökare 

● Ku-band (12–18 GHz) 

Källa 1: Military Periscope. Aster future surface-to-air family (FSAF). 

Källa 2: 

http://www.armyrecognition.com/france_french_army_vehicle_missile_systems_uk/samp/t_mamba_aster_30_surface-to-

air_defense_missile_system_technical_data_sheet_pictures_video.html  

 

Sammanfattning 

Aster SAMP/T är resultatet av ett europeiskt försvarssamarbete mellan Frankrike och Italien. 

Systemet är modulärt, där en eldenhet utgörs av ett antal fordonsbaserade plattformar. 

Luftvärnssystemet är medelräckviddigt och har en förmåga att bekämpa mål på upp till 100 

km. Systemet kan med hjälp av dess avancerade radar detektera och följa flera mål samtidigt 

som den via en datalänk guidar robotarna mot målen. Robotens huvudkomponenter utgörs av 

en 2-stegsmotor och ett avancerat styrsystem, vars egenskaper möjliggör för roboten att 

färdas i höga hastigheter och utföra kraftiga manövrar. (Det är viktigt att ha i åtanke att 

luftvärnsrobotens prestanda som presenterats ovan påverkas av en mängd olika faktorer 

såsom målets storlek, hastighet, acceleration och undanmanövrar.) 

http://www.armyrecognition.com/france_french_army_vehicle_missile_systems_uk/samp/t_mamba_aster_30_surface-to-air_defense_missile_system_technical_data_sheet_pictures_video.html
http://www.armyrecognition.com/france_french_army_vehicle_missile_systems_uk/samp/t_mamba_aster_30_surface-to-air_defense_missile_system_technical_data_sheet_pictures_video.html
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4.3 PATRIOT 

Beskrivning eldenhet 

MIM-104 Patriot är ett landbaserat medel-långräckviddigt luftvärnssystem framtaget av USA. 

Systemet började utvecklas av företaget Raytheon under 1970-talet som en del av surface-to-

air missile defense (SAM-D) programmet. Testflygningar genomfördes redan i början av 

1970-talet men det dröjde fram tills 1982 innan de första leveranserna gjordes. Systemet har 

sedan dess genomgått flertalet uppgraderingar av både av mjuk- och hårdvara varav den 

senaste versionen är MIM-104E Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).39 

 

Bild 3: AN/MPQ-65     Bild 4: Utskjutningsplattform 

 

Källa 1: http://www.janes.com/images/assets/042/40042/1526464_-_main.jpg 

Källa 2: http://www.simthetiqestore.com/weapon-mim-104-launcher-p-613.html  

En eldenhet Patriot består av: en eldledningsmodul, en radarplattform, en 

elförsörjningsmodul och upp till åtta utskjutningsplattformar. När radarplattformen upptäcker 

ett eller flera mål skickas informationen till eldledningsmodulen som i sin tur beräknar 

luftvärnsrobotarnas bana mot målen. Informationen skickas sedan vidare till 

utskjutningsplattformarna som förbereder luftvärnsrobotarna för att avfyras. 40 Varje 

utskjutningsplattform har plats för fyra Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) eller 

16 stycken PAC-3 robotar och en omladdning kan genomföras på ca 60 minuter.41  

  

                                                 

 
39

 Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. Senast uppdaterad: 2010-11-01  

(Hämtad 2017-03-31) 
40

 Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. 
41 Astell, Magnus, projektledare på FMV, möte 2017-05-15 

http://www.janes.com/images/assets/042/40042/1526464_-_main.jpg
http://www.simthetiqestore.com/weapon-mim-104-launcher-p-613.html
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I äldre versioner av Patriot utgjordes radarn av AN/MPQ-53 vilket gav en 90-graders täckning 

för övervakning, detektering och målföljning. Den senaste radarplattformen som ingår i PAC-

3 versionen utgörs av AN/MPQ-65, som till skillnad från sin föregångare istället ger 360-

graders täckning. Då radarn ej roterar består den av en större huvudantenn och två mindre 

antenner som är vinklade åt olika håll, se bild 3. 42 USA har valt en lösning där 

luftvärnssystemets moduler och komponenter är monterade på trailers men det finns också en 

annan fordonsmonterad variant (radarn fortfarande på trailer) med lastbilar som exempelvis 

Tyskland har.43 Samtliga av luftvärnssystemets moduler och plattformar går att transportera 

med C-17 eller andra flygplanstyper i samma storleksklass.44 

 

  

                                                 

 
42

 Military Periscope. Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Senast uppdaterad: 2012-03-01.  

(Hämtad 2017-05-17) 
43

 Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. 
44 Global Security. Transportability overview. http://www.globalsecurity.org/space/library/policy/army/fm/3-01-

85/appf.htm (Hämtad 2017-05-29) 

http://www.globalsecurity.org/space/library/policy/army/fm/3-01-85/appf.htm
http://www.globalsecurity.org/space/library/policy/army/fm/3-01-85/appf.htm
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Beskrivning GEM-T & PAC-3 

För att bekämpa olika typer av mål använder Patriot olika slags luftvärnsrobotar. Beroende på 

vad det är för mål och på vilket avstånd det befinner sig kan systemet välja att antingen 

avfyra GEM-T eller PAC-3. PAC-3 används främst mot ballistiska missiler och GEM-T mot 

aerodynamiska mål såsom kryssningsrobotar eller flygplan. Båda robotarna är utrustade med 

en 1-stegs raketmotor men deras styrsystem skiljer sig åt då den nyare PAC-3 utöver 

aerodynamiska styrytor också har Attitude Control Motors ACM. ACM är små raketmotorer 

placerade i sida vid robotens främre del, motorerna tänds för att utföra branta manövrar och 

styra roboten mot en direktträff. GEM-T är ursprungligen en äldre PAC-2 robot som byggts 

om och renoverats för att förlänga dess livslängd.45 

 

Bild 5: GEM-T    Bild 6: PAC-3 med aktiverad ACM 

 

Källa 1: https://americansecuritytoday.com/wp-content/uploads/2017/05/Patriot.jpg  

Källa 2: http://defense-update.com/wp-content/uploads/2012/07/pac3-590.jpg  

När utskjutningen initieras, vilket kan ske automatiskt eller manuellt, tänds raketmotorn som 

accelererar roboten upp i 1700 m/s.46 PAC-3 går inledningsvis mot en förutbestämd punkt 

som bestäms av eldledningsmodulen utifrån information från radarplattformen. Under 

robotens färd mot målet navigerar den med hjälp av tröghetsnavigering samtidigt som den 

kan få kontinuerligt uppdaterad måldata av eldledningsmodulen via en radiolänk. 47 

  

                                                 

 
45

 Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. 
46

 Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. 
47

 Military Periscope. Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). 

https://americansecuritytoday.com/wp-content/uploads/2017/05/Patriot.jpg
http://defense-update.com/wp-content/uploads/2012/07/pac3-590.jpg
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Strax innan roboten ankommer till den förutbestämda punkten slår den på sin egen aktiva 

radarmålsökare för att låsa på målet. PAC-3 bekämpar sitt mål genom den kinetiska energi 

som uppstår vid en fysisk direktträff, för att öka sannolikheten att målet nedkämpas är 

roboten utrustad med mindre stridsdel som innehåller förfragmenterat splitter.48 Till skillnad 

från PAC-3 är istället GEM-T utrustad med en semiaktiv radarmålsökare. Det fungerar 

genom att målet belyses av den markbaserade radarn samtidigt som den skickar en 

referenssignal till roboten. Roboten söker därefter efter en dopplerfrekvens genom att jämföra 

referenssignalen med den från målet reflekterade signalen. Roboten bekämpar inte heller sitt 

mål med fysisk direktträff likt PAC-3 utan har istället en större stridsdel som detonerar då 

den kommit tillräckligt nära sitt mål.49 

 

 

  

                                                 

 
48

 Military Periscope. Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). 
49

 Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. 
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Tabell 3: Tekniska specifikationer AN/MPQ-65 

AN/MPQ-65 

Frekvensområde ● C-band (4–8 GHz) 

Antenn ● En fixerad huvudantenn, framtill 

● Två fixerade mindre antenner, baktill/sida 

● Active electronically scanned array (AESA) 

Flermålskapacitet ● Målföljning av fler än 100 mål 

● Guidning av upp till 9 robotar samtidigt 

Reaktionstid ● Under nio sekunder från autonom målupptäckt till dess 

att första roboten avfyras 

Räckvidd 

(radarmålyta ≈ 0,5 m²) 

● 80,5 km 

Övriga funktioner  Länk 16 

Källa 1: Military Periscope. AN/MPQ-53. 

Källa 2: http://www.armyrecognition.com/patriot_mim-104_vehicles_systems_us_army_uk/an/mpq-

53_patriot_radar_search_detection_illumination_data_sheet_specifications_information_uk.html  

Källa 3: http://www.armyrecognition.com/united_states_american_missile_system_vehicle_uk/patriot_mim-104_surface-to-

air_defense_missile_data_sheet_specifications_information_description.html  

Källa 4: http://science.howstuffworks.com/patriot-missile.htm  

  

http://www.armyrecognition.com/patriot_mim-104_vehicles_systems_us_army_uk/an/mpq-53_patriot_radar_search_detection_illumination_data_sheet_specifications_information_uk.html
http://www.armyrecognition.com/patriot_mim-104_vehicles_systems_us_army_uk/an/mpq-53_patriot_radar_search_detection_illumination_data_sheet_specifications_information_uk.html
http://www.armyrecognition.com/united_states_american_missile_system_vehicle_uk/patriot_mim-104_surface-to-air_defense_missile_data_sheet_specifications_information_description.html
http://www.armyrecognition.com/united_states_american_missile_system_vehicle_uk/patriot_mim-104_surface-to-air_defense_missile_data_sheet_specifications_information_description.html
http://science.howstuffworks.com/patriot-missile.htm
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Tabell 4: Tekniska specifikationer PAC-3 

PAC-3 

Vikt ● 315 kg 

Längd ● 5,2 m 

Diameter ● 255 mm 

Framdrivning ● 1-stegsmotor med fast bränsle 

Maxhastighet ● 1700 m/s 

Räckvidd ● Min - km 

● Max 20 km 

Höjd ● Min 60 m 

● Max 20 km 

Målsökare ● Aktiv radarmålsökare 

● Ka-band (26,5–40 GHz) 

Källa 1: Military Periscope. Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). 

Källa 2: 

http://www.armyrecognition.com/france_french_army_vehicle_missile_systems_uk/samp/t_mamba_aster_30_surface-to-

air_defense_missile_system_technical_data_sheet_pictures_video.html  

Källa 3: Jane’s Land-based Air Defence 1994-95, ISBN 0 7106 1164 1 

  

http://www.armyrecognition.com/france_french_army_vehicle_missile_systems_uk/samp/t_mamba_aster_30_surface-to-air_defense_missile_system_technical_data_sheet_pictures_video.html
http://www.armyrecognition.com/france_french_army_vehicle_missile_systems_uk/samp/t_mamba_aster_30_surface-to-air_defense_missile_system_technical_data_sheet_pictures_video.html
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Tabell 5: Tekniska specifikationer GEM-T 

GEM-T 

Vikt ● 914 kg 

Längd ● 5,18 m 

Diameter ● 410 mm 

Framdrivning ● 1-stegsmotor med fast bränsle 

Maxhastighet ● 1700 m/s 

Räckvidd ● Min 3 km 

● Max 160 km 

Höjd ● Min 60 m 

● Max 24 km 

Målsökare ● Semiaktiv radarmålsökare 

Källa 1: Military Periscope. MIM-104 Patriot air defense system. 

Källa 2: Jane’s Land-based Air Defence 1994–95, ISBN 0 7106 1164 1 

 

Sammanfattning 

MIM-104 Patriot är ett luftvärnssystem utvecklat och framtaget av USA. Systemet är 

modulärt, där en eldenhet utgörs av ett antal antingen trailerbaserade eller fordonsbaserade 

plattformar. Luftvärnssystemet är medel-långräckviddigt och har förmåga att bekämpa mål på 

upp till 160 km. Systemet kan med hjälp av dess avancerade radar detektera och följa flera 

mål samtidigt som den via en datalänk guidar robotarna mot målen. Systemet nyttjar två typer 

av luftvärnsrobotar vars olika egenskaper möjliggör för bekämpning av olika typer av mål. 

(Det är viktigt att ha i åtanke att luftvärnsrobotarnas prestanda som presenterats ovan 

påverkas av en mängd olika faktorer såsom målets storlek, hastighet, acceleration och 

undanmanövrar.) 
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4.4 Systemanalys 

Jämförelsen baseras på ett luftvärnskompani med tillhörande eldenhet som i det ena fallet 

utgörs av SAMP/T Aster och i det andra fallet Patriot. Eldenheten utgörs uteslutande av 

antingen SAMP/T eller Patriot, med andra ord förekommer ingen kombination av systemen. 

 

Nedan följer en redovisning av de värderingskriterier och indikatorer som används i 

jämförelsen. Viktning av värderingskriterier i multimålmodellen redovisas inom parentes. 

Vid viktningen av värderingskriterierna har kravställningarna framtagna ur scenariot använts 

för att skapa valida vikter. 

 

Önskat resultat 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom indikatorn påverkar 

luftvärnssystemets förmåga att leverera tillräcklig effekt för att bekämpa olika typer av 

lufthål. De värderingskriterier som används för att mäta indikatorn är: Maximal räckvidd (20 

%), Minimal räckvidd (15 %), Upptäcktsavstånd TBM (15 %), Flermålskapacitet (20 %), 

Frekvensband (15 %), Antenntyp (5 %) och Målsökarstyrning (10 %). Denna indikator har 

givits vikten (45 %) i multimålmodellen, med anledning av att dess värderingskriterier i stor 

utsträckning påverkar utfallet av händelseförloppen. 

 

Tid 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom indikatorn påverkar 

förutsättningarna för luftvärnssystemet att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och kunna 

leverera effekt inom given tidsram. De värderingskriterier som används för att mäta 

indikatorn är: Operativ rörlighet (25 %), Robothastighet (25 %), Reaktionstid (35 %) och 

Omladdningstid (15 %). 

Denna indikator har givits vikten (30 %) i multimålmodellen, med anledning av att dess 

värderingskriterier påverkar utfallet av händelseförloppen, men inte i lika stor utsträckning 

värderingskriterierna inordnade under önskat resultat.  
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Acceptabel kostnad 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom indikatorn påverkar hur 

mycket de resurser som luftvärnssystemen förbrukar faktiskt kostar. De värderingskriterium 

som används för att mäta indikatorn är: ammunitionskostnad (100 %). 

Denna indikator har givits vikten (10 %) i multimålmodellen, med anledning av att dess 

värderingskriterium inte påverkar utfallet av händelseförloppet utan endast dess kostnad.  

 

Acceptabel risk 

De värderingskriterier som används för att jämföra skillnaden inom indikatorn påverkar i 

vilken utsträckning luftvärnssystemet eller objekt i dess område utsätts för risk till följd av 

vissa faktorer. De värderingskriterier som används för att mäta indikatorn är: Gemensam 

luftlägesbild (60 %) och Taktisk rörlighet (40 %). 

Denna indikator har givits vikten (15 %) i multimålmodellen, med anledning av att dess 

värderingskriterier inte direkt påverkar utfallet av händelseförloppen utan snarare indirekt. 

 

Godhetstal 

För att undersökningen skall få ett kvantitativt resultat tilldelas varje värderingskriterium ett 

godhetstal utifrån undersökningen som följer nedan. Skalan på godhetstalen är 0 till 5, där 5 

är bäst och 0 är sämst är. 

 

Godhetstal 0 innebär att värderingskriteriet inte uppfylls alls. 

Godhetstal 1 innebär att värderingskriteriet uppfylls med stora begränsningar. 

Godhetstal 2 innebär att värderingskriteriet uppfylls med begränsningar. 

Godhetstal 3 innebär att värderingskriteriet uppfylls utan begränsningar. 

Godhetstal 4 innebär att värderingskriteriet uppfylls med någon ytterligare förtjänst än vad 

som krävs. 

Godhetstal 5 innebär att värderingskriteriet uppfylls med flera ytterligare förtjänster än vad 

som krävs. 
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Händelseförlopp 1 - Typsituation flygtransport 

Värderingskriteriet operativ rörlighet 

För att på ett effektivt och snabbt sätt kunna transportera luftvärnssystemen med flygtransport 

till Stockholm ställs kravet att systemens komponenter och moduler måste vara utformade på 

ett sådant sätt att de kan transporteras med antingen C-130 eller C-17. Då C-17 endast kan 

användas för flygtransport i begränsad omfattning, dvs färre flygplan och lägre tillgänglighet 

är det eftersträvansvärt att luftvärnssystemet kan transporteras med C-130. Aster SAMP/T 

moduler är utformad på ett sätt med avseende på storlek och dimensioner att de får plats i, 

och kan transporteras med C-130. Patriot kan däremot endast transporteras med C-17, då alla 

dess moduler inte får plats i det mindre flygplanet C-130. För att transportera Patriot med flyg 

krävs därför tillgång till C-17. Med anledning av att Aster SAMP/T endast behöver C-130, 

har systemet således bättre förutsättningar att snabbt kunna omgrupperas till Stockholm. 

Faktum kvarstår dock att Patriot fortfarande kan transporteras med flyg, om än på ett mindre 

effektivt sätt än Aster SAMP/T. 

Värderingskriteriet operativ rörlighet tilldelas sammantaget godhetstalet två (2) för Patriot, 

och tre (3) för Aster SAMP/T. 
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Värderingskriteriet ammunitionskostnad 

För att jämföra den faktiska kostnaden av förbrukade luftvärnsrobotar utgår jämförelsen inte 

från hur många robotar som ursprungligen togs med utan hur många som respektive 

luftvärnssystem faktiskt skulle avfyrat under scenariot. Sammantaget under hela scenariot 

möter luftvärnssystemen fem ballistiska missiler, fyra kryssningsrobotar och åtta 

stridsflygplan. Förutsatt att respektive luftvärnssystem avfyrar en luftvärnsrobot före varje 

mål innebär det totalt 17 luftvärnsrobotar. Då Aster SAMP/T endast har använder en 

robottyp, utgörs samtliga 17 luftvärnsrobotar för systemet av Aster 30. Aster 30 kostar 

ungefär 2,5 miljoner dollar styck.50 Den totala förbrukningskostnaden för Aster SAMP/T blir 

således 42,5 miljoner dollar. Då Patriot avfyrar luftvärnsrobotar av typen PAC-3 mot 

ballistiska missiler och GEM-T mot kryssningsrobotar och stridsflygplan, utgörs 5/17 robotar 

av PAC-3 och 12/17 av GEM-T. PAC-3 kostar ungefär 4,5 miljoner dollar styck och GEM-T 

kostar ungefär 2,5 miljoner dollar styck.51 Den totala förbrukningskostnaden för Patriot blir 

således 52,5 miljoner dollar. Då huvuddelen av de luftrot som luftvärnssystemen ställs inför 

ur Patriots perspektiv kan bekämpas med den billigare GEM-T roboten blir skillnaden i 

förbrukningskostnad mindre mellan systemen än om fler PAC-3 robotar skulle behövts 

avfyras. Men faktum kvarstår att Patriots förbrukningskostnad fortfarande är ungefär en 

femtedel större än Aster SAMP/T. 

Värderingskriteriet ammunitionskostnad tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för Patriot, 

och fyra (4) för Aster SAMP/T. 

 

Sammanfattningsvis behöver luftvärnssystemets förbrukningskostnad vara rimlig och dess 

moduler och plattformar vara konstruerade på ett sätt som medger för flygtransport till 

Stockholm. 

 

  

                                                 

 
50

 Fandom, Modern Day Military Pricing List, 

http://nation-creation.wikia.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List (Hämtad 2017-05-23) 
51

 Ibid 

http://nation-creation.wikia.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List
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Händelseförlopp 2 - Duellsituation TBM 

Värderingskriterierna upptäcktsavstånd TBM, reaktionstid, robothastighet 

Värderingskriterierna redovisas sammantaget på grund av att de påverkar varandra. 

Aster SAMP/T kan upptäcka mål med radarmålytan 0,5 m² på 50 km avstånd. Enligt 

radarekvationen är räckvidden proportionell mot (fjärde) roten ur radarmålytan, då de 

ankommande missilerna har en radarmålyta på 0,66 m² ger den större ytan ett 

upptäcktsavstånd på 50 * ∜(0,66 / 0,50) ≈ 54 km.52 På samma villkor ger förhållandet Patriot 

ett upptäcktsavstånd på 80,5 * ∜(0,66 / 0,50) ≈ 86 km. Då värdena 50 km respektive 80,5 km 

är tagna på öppna källor vore det lämpligt att undersöka huruvida dessa upptäcktsavstånd 

stämmer överens med radarernas teoretiska räckvidd utifrån radarekvationen i sin helhet. Då 

författaren saknar värden för flertalet parametrar som ingår i ekvationen är detta dessvärre 

inte möjligt. Utifrån den information som finns tillgänglig går dock fortfarande att beräkna 

respektive radars antennförstärkning vilket är intressant därför att räckvidden enligt 

radarekvationen är proportionell mot (andra) roten ur antennförstärkningen. En radars 

antennförstärkning beräknas genom 4 * π * antennarean / våglängden i kvadrat. 

 

Patriots radar är 3,6 m hög och 2,87 m bred vilket ger en antennyta på 3,6 * 2,87 ≈ 10,3 m², 

den arbetar på C-bandet vilket ger en våglängd på ca 5 cm.53 

Radarns antennförstärkning är således: 4 * π * (10,3 / 0,05²) = 51 747. 

Utifrån att en lastbil sällan är bredare än 2,5 m och att Asters radar på bild ser ut att vara 

kvadratisk antas radarn vara 2,3 m hög och 2,3 m bred, vilket ger en antennyta på 2,3 * 2,3 ≈ 

5,3 m².54 Radarn arbetar på X-bandet vilket ger en våglängd på 3 cm. 

Radarns antennförstärkning är således: 4 * π * (5,3 / 0,03²) = 73 964. 

Utöver antennvinsten är också räckvidden proportionerlig mot (andra) roten ur våglängden 

vilket gör att ytterligare en faktor om våglängskillnaden tillkommer. Asters radars räckvidd 

relativt Patriots kan således beräknas genom skillnad i antennförstärkning och våglängd 

enligt: √(73 964 / 51 747) * √(0,03/0,05) ≈ 0,92. Sammantaget blir då Asters räckvidd relativt 

Patriots 0,92 gånger kortare, vilket i sin tur tyder på att Patriots längre upptäcktsavstånd 

enligt ovan även beror på andra parametrar i radarekvationen då 86 km * 0,92 ≠ 54 km. 

                                                 

 
52 Artman & Westman, Sensorteknik, 28. 
53 Forecast International. MPQ-53 (V) (Patriot), 2004–09. 

https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=691 (Hämtad 2017-06-04) 
54 Se bilaga: Bedömning Aster SAMP/T antennyta 

https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=691
https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=691


 

Försvarshögskolan Självständigt arbete Sida 35 av 52 

Jim Wannehag 

OP-T 14–17 2017-06-07 

 

 

För att räkna ut vart respektive luftvärnssystem träffar de ballistiska missilerna (träffpunkt) 

måste en medelhastighet för luftvärnsrobotarna bestämmas. Det går inte att använda sig av 

luftvärnsrobotarnas maxhastighet med anledning av att robotarnas hastighet under sin bana 

mot målet varierar och påverkas av faktorer såsom hur kraftiga manövrar som genomförs. 

Luftvärnsrobotarnas genomsnittliga hastighet antas därför vara 90 % av dess maxhastighet.  

 

Aster SAMP/T har en reaktionstid på sex sekunder vilket innebär att om de ballistiska 

missilerna upptäckts på 54 km avstånd avfyras luftvärnsrobotarna då missilerna befinner sig 

på 40,8 km (missilerna hinner alltså färdas 13,2 km under luftvärnssystemets reaktionstid). 

Aster 30 har en maxhastighet på 1,4 km/s vilket innebär en medelhastighet på 0,9 * 1,4 = 

1,26 km/s. Då missilerna färdas i en hastighet av 2,2 km/s kan träffpunkten räknas ut genom: 

sträcka / hastighet = tid → 40,8 / (1,26 + 2,2) = 11,8 sekunder 

hastighet * tid = sträcka → 1,26 * 11,8 ≈ 15 km 

Träffpunkten för Aster SAMP/T sker således på ca 15 km avstånd. 

 

Patriot har en reaktionstid på under nio sekunder men för att kunna räkna på träffpunkten 

behövs en specifik reaktionstid, författaren gör därför antagandet att Patriot har en 

reaktionstid på åtta sekunder. Det innebär att om de ballistiska missilerna upptäckts på 86 km 

avstånd avfyras luftvärnsrobotarna då missilerna befinner sig på 68,4 km (missiler hinner 

alltså färdas 17,6 km under luftvärnssystemets reaktionstid). Mot ballistiska missiler kommer 

Patriot avfyra luftvärnsrobotar av typen PAC-3. PAC-3 har en maxhastighet på 1,7 km/s 

vilket innebär en medelhastighet på 0,9 * 1,7 = 1,53 km/s. Enligt givna förutsättningar kan då 

träffpunkten räknas ut genom: 

sträcka / hastighet = tid → 68,4 / (1,53 + 2,2) = 18,3 sekunder 

hastighet * tid = sträcka → 1,53 * 18,3 ≈ 28 km 

Träffpunkten för Patriot borde enligt uträkningen således ske på 28 km men då avståndet 

överskrider PAC-3 maximala räckvidd hade luftvärnsrobotarna sannolikt avfyrats något 

senare än systemets reaktionstid. Träffpunkten reduceras således till PAC-3 maximala 

räckvidd, 20 km. 
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Det innebär således att båda luftvärnssystemen har tillräckligt goda egenskaper för att hantera 

en duellsituation mot ballistiska missiler under rådande förutsättningar. Det går dock inte 

bortse från att Patriot, till stor del på grund av sitt längre upptäcktsavstånd har möjlighet att 

bekämpa missilerna på ett längre avstånd än Aster SAMP/T. Även om Aster SAMP/T 

bekämpar samtliga missiler innan de når marken är det alltid eftersträvansvärt att 

bekämpningen sker på ett så långt avstånd som möjligt. Trots att reaktionstiden och 

robothastigheten skiljer sig mellan systemen är skillnaden marginell och dess inverkan på 

träffpunktens avstånd mindre än upptäcktsavståndets.  

Värderingskriteriet upptäcktsavstånd tilldelas sammantaget godhetstalet fyra (4) för Patriot, 

och tre (3) för Aster SAMP/T.  

Värderingskriteriet reaktionstid tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för Patriot, och tre 

(3) för Aster SAMP/T.  

Värderingskriteriet robothastighet tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för Patriot, och 

tre (3) för Aster SAMP/T.  

 

Värderingskriteriet flermålskapacitet 

Då det ankommer fem ballistiska missiler samtidigt behöver luftvärnssystemen ha förmåga 

att detektera och bekämpa de fem missilerna simultant. Aster SAMP/T har förmåga att 

detektera och följa upp till 100 mål, samt guida upp till tio Aster 30 robotar samtidigt. Patriot 

har förmåga att detektera och följa fler än 100 mål, samt guida upp till nio luftvärnsrobotar 

samtidigt. Förutsatt att luftvärnssystemen avfyrar en luftvärnsrobot för respektive missil, fem 

stycken totalt, innebär det att båda systemen med marginal har en tillräckligt god 

flermålskapacitet. 

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet fyra (4) för Patriot, och fyra (4) för 

Aster SAMP/T.  

 

Sammanfattningsvis behöver luftvärnssystemet ha förmåga att upptäcka flertalet mål med 

radarmålytan 0,66 m² på ett tillräckligt långt avstånd för att systemet utifrån sin reaktionstid 

och luftvärnsrobothastighet ska hinna bekämpa de fem missilerna innan de når marken. 
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Händelseförlopp 3 - Duellsituation kryssningsrobotar 

Värderingskriteriet taktisk rörlighet 

“Inom markarenan kan taktisk rörlighet ses som vilka egenskaper en farkost har avseende 

manöverförmåga och framkomlighet. Framkomligheten påverkar hur stor del av ett område 

som farkosten kan nyttja medan manöverförmågan [...]. Viktiga faktorer är [...] samt om 

farkosten är hjulgående eller bandgående”.55 Då radarhorisonten påverkas av radarantennens 

placering i höjd är det eftersträvansvärt att luftvärnssystemets radarplattform grupperas så 

högt som möjligt. Ett exempel på lämplig plats i Stockholmsområdet vore Hammarbytoppen 

på 93,5 möh.56 En radarplattform grupperad på denna punkt skulle enligt:  

R ≈ 4 * (√93,5 + √50) erhålla 67 km maximal räckvidd mot en kryssningsrobot på 50 m 

höjd.57 Beräkningen bortser från antennens placering i höjd på själva fordonet då denna 

information var otillgänglig för både Patriot och Aster SAMP/T.  

 

Asters radarplattform är fordonsmonterad på en vanlig hjulgående lastbil, både radarn och 

lastbilen tillsammans gör konstruktionen relativt tung. Dess framkomlighet utanför hårdgjord 

yta är därför tämligen begränsad i jämförelse med ett bandgående koncept. Patriots radar är 

trailermonterad och måste förflyttas med en hjulgående lastbil, likt Aster medger denna 

konstruktionen en begränsad framkomlighet utanför hårdgjord yta. Huruvida det är möjligt 

för något av luftvärnssystemen att grupperas på högt belägna platser utan hårdgjord yta är 

därför tveksamt, speciellt med hänsyn till problematiken avseende tunga lastbilar i 

kombination med brant lutning och avsaknad av väg. Luftvärnssystemen anses därför ha 

likvärdiga förutsättningar att använda grupperingsplatser som ställer lite högre krav på taktisk 

rörlighet.  

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet två (2) för Patriot, och två (2) för Aster 

SAMP/T.  

 

  

                                                 

 
55

 Bruzelius, Nils & Liwång, Hans, Farkostteknik, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2010, 21 
56

 Wikipedia, Hammarbybacken. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarbybacken_(skidanl%C3%A4ggning) 

Senast uppdaterad: 2017-01-31 (Hämtad 2017-05-25) 
57 Artman & Westman, Sensorteknik, 33. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarbybacken_(skidanl%C3%A4ggning)
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Värderingskriteriet minimal räckvidd 

Då båda luftvärnssystemen har begränsad möjlighet att nyttja högre belägna, mer 

svårtillgängliga grupperingsplatser är det sannolikt att de skulle gruppera på en plats där 

terränginflytandet i större utsträckning påverkar upptäcktsavståndet. Om kryssningsrobotarna 

upptäckts i ett sent skede behöver därför luftvärnssystemen ha förmåga att bekämpa 

robotarna på korta avstånd. Både Aster SAMP/T och Patriot har möjlighet att bekämpa mål 

på 3 km avstånd eller längre från eldenheten. Om robotarna då exempelvis upptäckts på 5 

km, vilket kan anses vara i det kortaste laget, har de fortfarande en tillräcklig kort räckvidd 

för att hinna bekämpa robotarna innan de når sitt mål. Utöver räckvidden i avstånd kan också 

kryssningsrobotarnas låga flyghöjd utgöra en begränsning för luftvärnssystemen, inte bara ur 

detektionssynpunkt utan också ur bekämpningssynpunkt. Aster SAMP/T kan inte bekämpa 

mål som befinner sig på en höjd under 50 m, vilket i det här fallet är precis tillräckligt. Patriot 

kan inte bekämpa mål som befinner sig på en höjd under 60 m, då kryssningsrobotarna i den 

här situationen kryssar fram på 50 m, är de således under den minimala bekämpningshöjden 

för systemet. Det innebär att utifrån krav på minimal räckvidd är båda systemen tillfyllest 

avseende på avstånd, men endast Aster SAMP/T med avseende på höjd. 

Värderingskriteriet tilldelas sammantaget godhetstalet ett (1) för Patriot, och tre (3) för Aster 

SAMP/T.  
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Värderingskriterierna målsökarstyrning, antenntyp 

Värderingskriterierna redovisas sammantaget på grund av att de till viss del påverkar 

varandra. 

Då det är sannolikt att terränghinder stundtals kommer blockera siktlinjen mellan 

luftvärnssystemens radarplattform och kryssningsroboten är det av stor betydelse att 

luftvärnsroboten är utrustad med någon form av egen målsökare. Nedanstående jämförelse 

förutsätter att innan luftvärnsrobotarna avfyras är målet upptäckt och inmätt med 

luftvärnssystemets radar. Patriot kommer mot kryssningsrobotar avfyra luftvärnsrobotar av 

typen GEM-T. GEM-T använder en semiaktiv radarmålsökare som medför att Patriots radar 

måste belysa kryssningsrobotarna under hela bekämpningsförloppet. När kryssningsroboten 

befinner sig i radarns siktlinje ger detta i kombination med en fixerad antenntyp en tämligen 

noggrann och störsäker målföljning. När kryssningsroboten däremot hamnar bakom 

terränghinder där Patriots radar inte kan belysa roboten, är risken överhängande att GEM-T 

tappar sin mållåsning. Aster 30 är istället utrustad med en aktiv radarmålsökare vilket medför 

att den inte i lika stor utsträckning är beroende av att luftvärnssystemets radar belyser 

kryssningsrobotarna. Det förutsätter dock att luftvärnsrobotens målsökare kommit tillräckligt 

nära målet och hunnit låsa på innan radarplattformen slutar belysa, samt att den kan bibehålla 

fri sikt till kryssningsroboten. Det är givetvis fortfarande eftersträvansvärt då det ger en större 

noggrannhet, men när detta på grund av terränghinder inte är möjligt kan Aster 30 på egen 

hand låsa på målet. Aster SAMP/T har till skillnad från Patriot också en varvet-runt sökande 

antenn. Det medför att även då radarn har fri sikt till kryssningsrobotarna, ges information om 

målen med ett långsammare uppdateringsintervall i jämförelse med en fixerad antenn. 

Värderingskriteriet målsökarstyrning tilldelas sammantaget godhetstalet två (2) för Patriot, 

och tre (3) för Aster SAMP/T.  

Värderingskriteriet antenntyp tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för Patriot, och två 

(2) för Aster SAMP/T.  
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Värderingskriteriet frekvensband 

Vilket frekvensband luftvärnssystemens radar arbetar på har betydelse för att olika våglängd 

ger radarn olika egenskaper. Generellt ger längre våglängder (lägre frekvens) en bättre 

räckvidd, då vågorna dämpas mindre i jordatmosfären. Men längre våglängder innebär också 

en sämre vinkelupplösning, vilket har betydelse för detektion av lågt flygande 

kryssningsrobotar med liten radarmålyta. Vad som avgör om radarn kan detektera ett mål 

eller inte, är om det går att urskilja från dess bakgrund. Mål med liten radarmålyta som flyger 

nära marken, medför ur radarsynpunkt en bakgrund med lite kontraster, för att upptäcka 

sådana mål behövs därför en god upplösning. En högre frekvens med kortare våglängder 

medför smalare lober. Smala lober ger bättre upplösning i vinkeldomänen och högre 

antennvinst, som i sin tur enligt radarekvationen ger längre räckvidd. Den högre 

antennvinsten måste dock vägas mot att korta våglängder (högre frekvens) också har högre 

dämpning i jordatmosfären, vilket försämrar räckvidden. Då räckvidden i det här fallet ändå 

begränsas av terränghinder och radarhorisonten är vinkelupplösning av större betydelse.58 

Således är hög frekvens med korta våglängder att föredra framför låg frekvens med längre 

våglängder för detektering av kryssningsrobotar med låg flyghöjd. Aster SAMP/T arbetar på 

X-bandet (8–12 GHz) med korta våglängder, det medför en något kortare räckvidd men till 

förmån för en god upplösning. Patriot arbetar på C-bandet (4–8 GHz) med längre våglängder, 

det medför en något längre räckvidd men till priset av en sämre upplösning. Även om Patriot 

har förmåga att upptäcka de ankommande kryssningsrobotarna har Aster SAMP/T bättre 

förutsättningar med avseende på frekvensband. 

Värderingskriteriet frekvensband tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för Patriot, och 

fyra (4) för Aster SAMP/T.  

 

Sammanfattningsvis behöver luftvärnssystemet ha en radarplattform med förutsättningar att 

upptäcka flertalet mål med radarmålytan 1 m² på ett avstånd som medger bekämpning av de 

fyra robotarna innan de når sitt mål.  

                                                 

 
58

 Artman & Westman, Sensorteknik, 16–32 
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Händelseförlopp 4 - Duellsituation stridsflygplan 

Värderingskriteriet gemensam luftlägesbild 

Då det befintliga sensornätverket presenterar en gemensam luftlägesbild med mål- och 

lägesbeskrivning för de ankommande stridsflygplanen är det av stor betydelse att 

luftvärnssystemen kan ansluta till detta nätverk. Genom att kunna ansluta till nätverket 

erhåller luftvärnssystemen en tidig förvarning som medger möjligheten till en tidigare 

bekämpning. Aster SAMP/T är utrustad med Länk 16 som möjliggör för anslutning till det 

befintliga sensornätverket, informationen om de ankommande flygplanen presenteras för 

operatörerna i eldledningscentralen. Patriot är också utrustad med Länk 16 vilket innebär att 

luftvärnssystemet på samma sätt som Aster SAMP/T därför erhåller den aktuella 

luftlägesbilden och information om de ankommande flygplanen. Det finns därför ingen 

skillnad mellan luftvärnssystemen med avseende på sambandslänk och möjlighet att ansluta 

till det befintliga sensornätverket. 

Värderingskriteriet gemensam luftlägesbild tilldelas sammantaget godhetstalet tre (3) för 

Patriot, och tre (3) för Aster SAMP/T.  

 

Värderingskriteriet maximal räckvidd 

Som tidigare nämnts är det alltid eftersträvansvärt att ankommande lufthot bekämpas på ett så 

långt avstånd som luftvärnssystemet tillåter. En lång räckvidd reducerar risken för att 

motståndaren kommer inom tillräckligt avstånd för att bekämpa de egna styrkorna. En längre 

räckvidd medför också möjligheten till ett uppföljningsskott utifall de första avfyrade 

luftvärnsrobotarna skulle missa eller inte ge erforderlig verkan i målet. Aster SAMP/T har 

med Aster 30 roboten en maximal räckvidd på 100 km. Patriot kommer mot stridsflygplan 

avfyra robotar av typen GEM-T med en maximal räckvidd på 160 km. Det innebär således att 

Patriot har förmåga att bekämpa de ankommande stridsflygplanen på ett längre avstånd än 

Aster SAMP/T. 100 km är i det här fallet ett tillräckligt långt avstånd för att stridsflygplanen 

inte ska kunna släppa sin vapenlast, men av förklarliga skäl är 160 km givetvis ett bättre 

avstånd. 

Värderingskriteriet maximal räckvidd tilldelas sammantaget godhetstalet fyra (4) för Patriot, 

och tre (3) för Aster SAMP/T.  
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Värderingskriteriet omladdningstid 

Då stridsflygplanen har en anfallsprofil med konstant flyghöjd ger det befintliga 

sensornätverket en tidig förvarning då flygplanen befinner sig 250 km från Stockholm.  

Patriot kommer mot stridsflygplan avfyra luftvärnsrobotar av typen GEM-T. Förutsatt att 

träffpunkten skall ske på luftvärnsrobotens maximala räckvidd 160 km, kan tiden från 

målupptäckt till dess att robotarna avfyras beräknas enligt:  

250 - 160 = 90 km (avstånd som flygplanen behöver färdas tills de når träffpunkten) 

sträcka / hastighet = tid → 90 / 0,3 = 5 min (tid för flygplanen att färdas 90 km) 

sträcka / hastighet = tid → 160 / 1,53 = 1 min 45 sekunder (tid för GEM-T att färdas 160 km) 

5 min - 1 min 45 sekunder = 3 min och 15 sekunder 

Om träffpunkten skall ske på 160 km avstånd kommer således Patriot avfyra fyra GEM-T 

mot den första vågen 3 min och 15 sekunder efter målupptäckt. Om systemets 

utskjutningsplattform därefter behöver laddas om, måste ett ev omladdningsförlopp 

genomföras snabbt för att systemet skall hinna bekämpa den andra vågen stridsflygplan innan 

de släpper sin vapenlast. Förutsatt att luftvärnsrobotarna kan avfyras omedelbart efter att 

omladdningen är klar och att stridsflygplanen som senast skall bekämpas på 16 km avstånd 

kan en maximal omladdningstid beräknas enligt: 

35 min - 3 min 15 sekunder = 31 min 45 sekunder (tid från dess att luftvärnsrobotar mot den 

första vågen avfyras tills dess att den andra vågen målanges) 

sträcka / hastighet = tid → (250 - 16) / 0,3 = 13 min (tid för flygplanen att färdas 234 km) 

31 min 45 sekunder + 13 min = 44 min 45 sekunder (tid från dess att luftvärnsrobotar mot 

den första vågen avfyras tills dess att den andra vågen befinner sig ca 16 km från 

stadskärnan) 

sträcka / hastighet = tid → 16 / 1,53 ≈ 11 sekunder (tid för GEM-T att färdas 16 km) 

44 min 45 sekunder - 11 sekunder = 44 min 34 sekunder 

Patriot måste således genomföra ett ev omladdningsförlopp på under 40 min och 46 sekunder. 
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Förutsatt att träffpunkten skall ske på Aster 30 maximala räckvidd 100 km, kan tiden från 

målupptäckt till dess att robotarna avfyras beräknas enligt:  

250 - 100 = 150 km (avstånd som flygplanen behöver färdas tills de når träffpunkten) 

sträcka / hastighet = tid → 150 / 0,3 = 8 min 20 sekunder (tid för flygplanen att färdas 150 

km) 

sträcka / hastighet = tid → 100 / 1,26 = 1 min 19 sekunder (tid för Aster 30 att färdas 100 km) 

8 min 20 sekunder - 1 min 19 sekunder = 7 min och 1 sekund 

Om träffpunkten skall ske på 100 km avstånd kommer således Aster SAMP/T avfyra fyra 

Aster 30 mot den första vågen 7 min och 1 sekund efter målupptäckt. Under givna 

förutsättningar kan en maximal omladdningstid beräknas enligt: 

35 min - 7 min 1 sekund = 27 min 59 sekunder (tid från dess att luftvärnsrobotar mot den 

första vågen avfyras tills dess att den andra vågen målanges) 

sträcka / hastighet = tid → (250 - 16) / 0,3 = 13 min (tid för flygplanen att färdas 234 km) 

27 min 59 sekunder + 13 min = 40 min 59 sekunder (tid från dess att luftvärnsrobotar mot 

den första vågen avfyras tills dess att den andra vågen befinner sig ca 16 km från 

stadskärnan) 

sträcka / hastighet = tid → 16 / 1,26 ≈ 13 sekunder (tid för Aster 30 att färdas 16 km) 

40 min 59 sekunder - 13 sekunder = 40 min 46 sekunder 

Aster SAMP/T måste således genomföra ett ev omladdningsförlopp på under 40 min och 46 

sekunder. 

 

För att åskådliggöra betydelsen av en snabb omladdningstid utgår jämförelsen från att båda 

luftvärnssystemen måste genomföra en omladdning mellan första och andra vågen. Aster 

SAMP/T har en omladdningstid på 30 min vilket i det här fallet är tillräckligt, om än med en 

liten marginal. Patriot har en omladdningstid på 60 min vilket innebär att systemet utifrån 

sina förutsättningar inte hinner bekämpa den andra vågen stridsflygplan innan de hinner 

släppa sin vapenlast.  

Värderingskriteriet omladdningstid tilldelas sammantaget godhetstalet ett (1) för Patriot, och 

tre (3) för Aster SAMP/T. 

 

Sammanfattningsvis behöver luftvärnssystemet en sambandslänk för att erhålla den aktuella 

luftlägesbilden och en tillräckligt snabb omladdningstid som medger bekämpning av de åtta 

flygplanen innan de hinner släppa sin vapenlast.  
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4.5 Sammanställning av undersökning i Multimålmodell 

I de två tabellerna nedan redovisas en sammanställning av de resultat som framkommit ur 

undersökningen av de två luftvärnssystemen. 

 

Tabell 6: Tabellen utvisar det sammanvägda resultatet för Patriot. Viktningarna och godhetstalen är hämtade ur analysen 

ovan. 

Indikator Vikt Värderingskriterium Vikt Godhetstal 

1–5 

Godhetstal 

(sammanvägt) 
 

 

 

 

Önskat resultat 

 

 

 

 

45 % 

Maximal räckvidd 20 % 4  

 

 

 

3,15 

Minimal räckvidd 15 % 1 

Upptäcktsavstånd TBM 15 % 4 

Flermålskapacitet 20 % 4 

Frekvensband 15 % 3 

Antenntyp 5 % 3 

Målsökarstyrning 10 % 2 

 

 

 

Tid 

 

 

30 % 

Operativ rörlighet 25 % 2  

 

2,45 

Robothastighet 25 % 3 

Reaktionstid 35 % 3 

Omladdningstid 15 % 1 

 

Acceptabel kostnad 10 % Ammunitionkostnad 100 % 3 3 

 

 

Acceptabel risk 

 

15 % 

Gemensam luftlägesbild 60 % 3  

2,6 
Taktisk rörlighet 40 % 2 

      

Sammanvägt resultat för Patriot  2,8 
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Tabell 7: Tabellen utvisar det sammanvägda resultatet för Aster SAMP/T. Viktningarna och godhetstalen är hämtade ur 

analysen ovan. 

Indikator Vikt Värderingskriterium Vikt Godhetstal 

1-5 

Godhetstal 

(sammanvägt) 
 

 

 

 

Önskat resultat 

 

 

 

 

45 % 

Maximal räckvidd 20 % 3  

 

 

 

3,3 

Minimal räckvidd 15 % 3 

Upptäcktsavstånd TBM 15 % 3 

Flermålskapacitet 20 % 4 

Frekvensband 15 % 4 

Antenntyp 5 % 2 

Målsökarstyrning 10 % 3 

 

 

 

Tid 

 

 

30 % 

Operativ rörlighet 25 % 3  

 

3 

Robothastighet 25 % 3 

Reaktionstid 35 % 3 

Omladdningstid 15 % 3 

 

Acceptabel kostnad 10 % Ammunitionkostnad 100 % 3 3 

 

 

Acceptabel risk 

 

15 % 

Gemensam luftlägesbild 60 % 3  

2,6 
Taktisk rörlighet 40 % 2 

      

Sammanvägt resultat för Aster SAMP/T  3,1 
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5. Resultat 

Jämförelsen mellan de två luftvärnssystemen visar på att skillnaden mellan systemens 

effektivitet utifrån det scenario och kravställningar som använts i detta arbete är marginell, 

men till fördel för Aster SAMP/T. Utifrån den kvantitativa jämförelsen i multimålmodellen 

erhåller Aster SAMP/T ett sammanräknat resultat på 3,1 och Patriot ett något mindre värde 

på 2,8. Utifrån tidigare angiven gradering av godhetstal innebär det att Aster SAMP/T 

sammantaget hanterar de situationer som scenariot medför utan begränsningar. Patriots värde 

indikerar att luftvärnssystemet också hanterar dessa situationer näst intill utan begränsningar, 

då dess värde trots allt ligger närmare tre än två. Det är främst inom indikatorn tid som Patriot 

innehar egenskaper som gör det mindre effektivt än Aster SAMP/T. Inom indikatorn önskat 

resultat är skillnaden mellan systemen marginell, båda systemen erhåller ett godhetstal över 

tre vilket innebär att de båda två kan leverera erforderlig effekt i målet. I de två sistnämnda 

indikatorerna, acceptabel -kostnad och -risk finns det utifrån givna förutsättningar ingen 

skillnad mellan systemen då de erhåller exakt samma godhetstal. 

 

5.1 Svar på frågeställning 

Vilket av luftvärnssystemen Patriot eller Aster SAMP/T har störst potential att vara effektivt i 

några typiska hotsituationer? 

Då den militära effektiviteten inte mäts utifrån en situation utan flera, har Aster SAMP/T 

främst genom sin luftvärnsrobot och radarlösning bättre förutsättningar att hantera ett bredare 

spektrum av situationer. Med utgångspunkt i undersökningens hotsituationer har därför Aster 

SAMP/T störst potential att vara effektivt. 
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6. Diskussion 

Detta arbete har jämfört två stycken luftvärnssystem utifrån ett litet val av kravställningar 

som extraherats ur ett synnerligen begränsat scenario med väldigt specifika förutsättningar. 

Syftet har varit att klarlägga vilken militär effektivitet som respektive luftvärnssystem har, 

sett utifrån dagens dimensionerande hot. Vid tolkning av det resultat som framkommit ur 

arbetet är det mycket viktigt att ha i beaktande att resultatet endast har validitet mot de 

kravställningar och scenario som luftvärnssystemen jämförts utifrån. 

 

Resultatet av typsituationen flygtransport kan tolkas som att Aster SAMP/T har bättre 

operativ rörlighet än Patriot, men det går också att ifrågasätta huruvida flygtransportresurser 

av den typen faktiskt hade avsatts till den uppgiften i en sådan situation. Händelseförloppet är 

i den bemärkelsen fyrkantig då den ger specifika förutsättningar som luftvärnssystemen 

måste förhålla sig till. Om en situation som denna uppstått i praktiken finns det en chans att 

högre chef istället valt att transportera luftvärnssystemet med en skyddad marktransport, 

vilket hade kunnat givit jämförelsen ett annat resultat. Vice versa kan resultatet fortfarande 

anses vara relevant då om luftvärnskompaniet istället skulle ingått i en fredsbevarande insats 

under FN ledning sannolikt skulle behöva transportera luftvärnssystemen med flyg. 

 

I duellsituationen mot ballistiska missiler har avsaknaden av skarpa parametrar och prestanda 

för luftvärnssystemen begränsat användandet av radarekvationen och framtvingat antaganden 

som påverkar utfallet av händelseförloppet. Som nämnts ovan är det därför av stor betydelse 

att läsaren är medveten om detta och har det i beaktande vid tolkning av duellsituationens 

resultat. Det är också viktigt att vara medveten om att händelseförloppet utgår från att 

luftvärnskompaniet är på rätt plats vid rätt tid när angreppet kommer, något som i 

verkligheten kanske inte alltid är fallet. 
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Resultatet av duellsituationen mot kryssningsrobotar kan tolkas som att Aster SAMP/T har en 

avsevärt bättre förmåga än Patriot att bekämpa mål av denna typ. Innan några förhastade 

slutsatser dras är det dock viktigt att ha i beaktande att kryssningsrobotarnas flyghöjd i 

praktiken är beroende av vilken flygbana som programmeras. Händelseförloppet specificerar 

ingen flygbana utan ger förutsättningar för en fixerad flyghöjd, något som i verkligheten 

sällan är fallet. Hade kryssningsrobotarna gått under även Aster SAMP/T minsta höjd för 

bekämpning hade utfallet av händelseförloppet således kunnat bli annorlunda, likväl som om 

flyghöjden ökat till över Patriots minsta höjd för bekämpning. Avsaknaden av en specifik 

grupperingsplats för eldenheter påverkar också resultatet av situationen då inga detaljerade 

förutsättningar avseende frisiktslinjer framgår.  

 

I duellsituationen mot stridsflygplan går det att ifrågasätta om det är realistiskt att en 

omladdning av luftvärnssystem av denna typ skulle genomförts mellan första och andra 

vågen stridsflygplan. Jämförelsen är med för att påvisa skillnader i omladdningstid, i 

praktiken skulle man sannolikt inte påbörjat en omladdning i det skedet. Det går också att 

argumentera för att de givna omladdningstiderna för respektive system i verkligheten skulle 

skiljt sig då omladdningsförloppets genomförande till stor del är beroende av exempelvis hur 

drillade brukarna är. Vidare är det värt att ha i åtanke att uppgifter om luftvärnsrobotarnas 

maximala räckvidd är tagna från vad tillverkarna själva säger att robotarna kan prestera. Detta 

värde är sannolikt antingen över- eller underdimensionerat. I praktiken skulle sannolikt de 

ankommande stridsflygplanen också genomfört någon typ av undanmanöver när de blir 

pålåsta av eldledningsradarn, något som händelseförloppet inte tar med i beaktande.  

 

Sammanfattningsvis är avsaknaden av detaljerad information om systemens prestanda och 

tekniska parametrar något som försvårar detta arbete. Det går inte att bortse från det faktum 

att bristen på tillförlitlig och kvalificerad information påverkar både undersökningens 

relevans och resultatets trovärdighet. Med detta i åtanke är den viktigaste slutsatsen som kan 

dras av studien att Aster SAMP/T har störst potential att vara effektivt i givna hotsituationer, 

men både luftvärnssystemen är lämpliga att undersöka utifrån teorin om militära nytta i sin 

helhet. 
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7. Fortsatta studier 

Med anledning av att båda luftvärnssystemen visat sig ha potential att vara effektiva vore en 

lämplig fortsatt studie att undersöka respektive luftvärnssystem utifrån den militära nyttan i 

sin helhet. Därigenom skulle andra aspekter såsom total livscykelkostnad och militär 

lämplighet också åskådliggöras. 

 

Ett annat förslag på fortsatt studie vore att genomföra ett motsvarande arbete som detta fast 

med tillgång till hemligt underlag om båda systemens fullständiga prestanda. 

 

På senare år har man börjat utveckla hypersoniska robotar (hastigheter över Mach 5) som till 

skillnad från ballistiska missiler predikterbara kastbana istället flyger på ett mindre 

förutsägbart sätt. Det vore därför intressant att undersöka i vilken utsträckning de båda 

luftvärnssystemen är kapabla att möta dessa hot som kombinerar kryssningsrobotens 

manöverförmåga med den ballistiska missilens höga hastighet. 

 

Samtidigt som det blir allt vanligare med kryssningsrobotar som flyger i överljudsfart vore 

det därför intressant att undersöka i vilken utsträckning de både luftvärnssystemen är kapabla 

till att möta denna typ av hot. 

 

Det vore vidare intressant att studera de uppgraderingar som ligger i närtid för de båda 

luftvärnssystemen och hur de kommer påverka luftvärnssystemens prestanda. Till Aster 

SAMP/T förväntas exempelvis den nya luftvärnsroboten Aster 30 Block 2 vara i bruk fr o m 

2020 samtidigt som Patriot är under införandet av uppgraderingen PAC-3 missile segment 

enhancement (MSE). 
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9. Bilaga: Bedömning Aster SAMP/T antennyta 

 

Källa: http://www.armyrecognition.com/images/stories/europe/france/missile_vehicle/eurosam_samp-
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T_radar_module_Arabel_Renault_truck_MBDA_France_French_army_004.jpg 

 

http://www.armyrecognition.com/images/stories/europe/france/missile_vehicle/eurosam_samp-t_radar_module_arabel/pictures/Eurosam_SAMP-T_radar_module_Arabel_Renault_truck_MBDA_France_French_army_004.jpg
http://www.armyrecognition.com/images/stories/europe/france/missile_vehicle/eurosam_samp-t_radar_module_arabel/pictures/Eurosam_SAMP-T_radar_module_Arabel_Renault_truck_MBDA_France_French_army_004.jpg
http://www.armyrecognition.com/images/stories/europe/france/missile_vehicle/eurosam_samp-t_radar_module_arabel/pictures/Eurosam_SAMP-T_radar_module_Arabel_Renault_truck_MBDA_France_French_army_004.jpg

