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Abstract 
 
This essay is written in the course of War science during the author’s studies to become 
an Officer in the technical corps, in the Swedish armed forces. Due to the descriptive 
method in Explosive Ordnance Disposal and demining in modern conflict the reader 
gets an exposé of the basics, history, and present time features for the Swedish EOD- 
and Demining personnel. The main purpose with this essay is to discuss the problems 
that Swedish Explosive ordnance clearance (EOC) personnel might encounter in their 
current daily service. The opportunities for parts of the supporting technical corps and 
the technical equipment for detecting, locating and classifying mines, Explosive 
remnants of war (ERW), Improvised explosive device (IED) and booby-traps to be at 
hand in the process of solving these problems are also discussed. From interviews and 
literature studies the author conducts predictions of the development in the subject area. 
The predictions contains amongst others a more understandable supporting technical 
corps and multi-sensing-platforms for detecting, locating and classifying mines, ERW, 
IED and booby-traps. Some of the research that the Swedish defence research agency 
(FOI), the Swedish Defence Material Administration (FMV) and the Swedish EOD- and 
Demining Centre (SWEDEC) have produced is presented in the essay. 
 
Keywords: Explosive Ordnance Disposal (EOD), Demining, Locating methods, 
Precautionary measures, IED, ERW, UXO, mines, booby traps. 
 
Fotnotes: I,II,III…. Notes: 1,2,3… = References presented in consecutive order in the end of 
this document. 
 
 
Abstrakt  
 
Den här uppsatsen är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens 
studier på Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 till arméteknisk officer. I Ammunitions- 
och minröjning i modern konflikt ges läsaren genom deskriptiv metod en exposé över 
ammunitions- och minröjningens grunder, historia och nutid. Uppsatsens generella 
syften är att avhandla problematik som svenska ammunitions- och minröjare i sitt 
yrkesutövande idag kan ställas inför. Och hur delar av den tekniska organisationen och 
teknisk utrustning för detektion, lokalisering och klassificering av minor, Explosive 
remnants of war (ERW), Improvised explosive device (IED) och försåt kan bidra till att 
lösa denna problematik. Författaren genomför utifrån sina intervjuer och litteraturstudier 
prediktioner av den kommande utvecklingen på området. Prediktionerna innefattar 
bland annat tydligare teknisk stödorganisation och multisensorplattformar för detektion, 
lokalisering och klassificering av minor, ERW och IED. I texten redovisas viss 
forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och visst arbete vid Försvarets 
materielverk (FMV), Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum 
(SWEDEC). 
 
Nyckelord: Ammunitionsröjning (EOD), minröjning, lokaliseringsmetoder, 
skyddsåtgärder, IED, ERW, OXA, minor, försåtsminering. 
 
Fotnoter: I,II,III… Slutnoter: 1,2,3… = Referenser presenterade i 
nummerföljd/dispositionsföljd i slutet av dokumentet. 
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1 INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 

 
Krig innebär inte bara en för tillfället dödlig situation. Kriget lämnar även farliga spår 
efter sig, rester och avfall i form av skjuten eller icke skjuten ammunition som ligger 
kvar i områden där kriget har gått förbi. I många krig används minor, ett vapen som 
låter sig döljas väl, så väl att det kanske aldrig kommer till verkan under krigets tid. När 
livet efter kriget tar vid, då det ska återgå till det fredliga så ligger minan och 
ammunitionen kanske kvar och utgör ett hot mot alla som rör sig i dess närhet. Detta hot 
begränsar således rörlighetenI, 1 hos såväl civilbefolkningen som eventuell militär trupp 
i området. 
 Under historiens gång har det i krigföring alltid funnits konventionella metoder och 
okonventionella metoder. Med konventionella metoder menas allmänt vedertagna 
metoder att föra krig och metoder som inte är nyskapande2. Genom den definitionen blir 
alla andra metoder okonventionella. Det innefattar alltså alla nyskapande metoder och 
de kända metoder som aldrig blivit konventionella för att de inte accepterats utav den 
stora massan av olika anledningar, till exempel gerillakrigföring och spioneri. Ett 
exempel på aktuell okonventionell metod kan vara att som motståndare i en part 
beblanda sig med civilbefolkningen för att försvåra fiendens möjlighet att 
upptäcka/urskilja dig, och därifrån verka. Ett annat aktuellt exempel kan vara att 
attackera fienden med hemmagjorda och/eller dolda bomber av olika slag, vilka kan 
vara mycket svåra att upptäcka och skydda sig mot. Dessa två metodexempel används 
idag i konflikter över hela världen, inte minst i Afghanistan där svensk trupp i dagsläget 
löser uppgifter. Metoderna medför en mängd utmaningar för svensk ammunitions- och 
minröjningspersonal, dess utrustning och den stödjande tekniska organisationen. 
 
 

1.2 Problemformulering och syfte 
 
För ammunitions- och minröjningsverksamheten är okonventionella och konventionella 
metoder och vapen ett aktuellt och mångfasetterat problem. Det finns en stor mängd 
skjuten eller lagrad ammunition och minor liggandes i och omkring världens 
oroshärdar. Den här ammunitionen och minorna kan utgöra ett hot där den/de ligger mot 
alla som vistas i närheten av dem, eller så kan den/de användas i olika syften med stor 
risk för användaren och dennes omgivning. Användandet av explosivämnenII, 3 i syfte 
att skada personer, förstöra byggnader och sprida panik kan se ut på många sätt. Det är 
endast fantasi och moral hos den person som utför en minering, placerar ut en 
sprängladdning eller skapar en försåtsminering som sätter gränser. Ammunitions- och 
minröjningsverksamheten måste därigenom vara minst lika försigkommen som 
motståndaren för att kunna genomskåda denne, överträffa använda metoder och 
oskadliggöra produkten/verket. Dessutom måste ammunitions- och minröjarnas metoder 
vara så beräknade och därmed säkra att civilbefolkningen och civil infrastruktur blir så 
lite lidande som möjligt4. För att ammunitions- och minröjning skall kunna utföras så 
säkert och effektivt som möjligt måste kvalitativa riskbedömningar utifrån mänsklig 
förmåga med tekniska hjälpmedel kunna göras. Dessa riskbedömningar måste i sin tur 

                                                           
I Här menas civilbefolkningens möjligheter att leva och röra sig i normala mönster i området. Och den för 
det militära manövertänkandet grundläggande förmågan: rörlighet. 
II Explosivämnen = Ämnen eller blandning av ämnen som kan bringas till snabb kemisk reaktion under 
våldsam utveckling av gaser och värme. 
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kunna följas utan att röjningen blir för omfattande i fråga om tid och rum, och därmed 
förlorar i effektivitet och skydd. 
 Avhandlingens övergripande syfte är att med utgångspunkt i de moderna komplexa 
konflikterna identifiera möjligheter som modern teknik och modern teknisk organisation 
i vissa avseenden kan erbjuda ammunitions- och minröjningsverksamheten på området 
detektion, lokalisering och klassificering. 

  
 

1.3 Frågeställning  
 

 Vilka problem med tyngdpunkt i verksamhet vid internationella insatser möter ammunitions- och 
minröjningsverksamheten idag? 

 Vilka verktyg i form av ny teknisk utrustning och stöd från den tekniska organisationen i form 
av Teknisk anpassning, har potential att lösa dessa problem? 

 
 

1.4 Metod och material 
 

1.4.1 Allmänt 
 
För att svara på frågeställningen: ”Vilka problem med tyngdpunkt i verksamhet vid 
internationella insatser möter ammunitions- och minröjningsverksamheten idag?”, 
används deskriptiv metod. Syftet med det metodvalet är att utifrån datainsamling i form 
av litteratursökningar och intervjuer på ett sammanfattande sätt för läsaren beskriva 
situationen och problematik som personal i ammunitions- och minröjningsverksamhet 
idag möter. 
 Vidare används prediktion som metod för att svara på frågeställningen: ”Vilka 
verktyg i form av ny teknisk utrustning och stöd från den tekniska organisationen i form 
av Teknisk anpassning, har potential att lösa dessa problem?”. Syftet med det 
metodvalet är att ställa en prognos utifrån den datainsamling som genomförts under 
arbetet med avhandlingen. 
 
 

1.4.2 Källor 
 
Huvuddelen av datainsamlingen har genomförts i form av litteratursökningar, En 
begränsad del data har samlats in vid internetsökningar och intervjuer, dessa redovisas i 
kronologisk ordning under rubriken Slutnoter. Notapparaten har utformats med både 
fotnoter och slutnoter i syfte att underlätta läsning och löpande spårbarhet av fakta i 
texten. För tydlighetens skull återfinns även källorna i Källförteckning. 
 Det material som i huvudsak ligger till grund för denna avhandling består av 
vetenskapliga rapporter (angående ammunitions- och minröjningsforskning från 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmaktens verksamhets- och 
årsrapporter (mestadels rörande verksamhet vid internationella insatser), handböcker för 
ammunitions- och minröjningsverksamhet (som bland annat beskriver arbetsmetoder 
och används vid utbildning i ammunitions- och minröjningsverksamhet) och 
reglementen som styr den tekniska tjänsten (Teknisk Tjänst Reglemente (TTR), 
förhandsutgåva). 
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1.4.3 Avgränsningar 

 
I uppsatsen avhandlas delar av den svenska arméns problematik på området 
ammunitions- och minröjning. Inget anspråk görs på att avhandla specifik problematik 
vid röjning av biologisk, kemisk eller radioaktiv ammunition. Ingen hundverksamhet 
avhandlas heller specifikt i denna text. 
 Problematik som har mött ammunitions- och minröjningsverksamhet i den svenska 
armén under perioden 1956-2008 analyseras och diskuteras i uppsatsen.  
 I texten behandlas vissa av de idag använda metoderna och den tekniska utrustningen 
på området ammunitions- och minröjning i Sverige samt viss teknisk utrustning som 
idag är under forskning, försök eller framtagande i Sverige. Tyngdpunkten vad gäller 
teknisk utrustning ligger i uppsatsen på presentation av utrustning för att detektera, 
lokalisera, och klassificera minor, Oexploderad ammunition (OXA) och Improvised 
explosive device (IED). 
 Vad gäller den tekniska stödorganisationen omfattar avhandlingen den del av 
organisationen som berör förmågan Teknisk anpassning på stridsfältsnivån (nivå 1-2).  
 
 

1.4.4 Antaganden 
 
Du som läser denna avhandling antas ha överskådlig förståelse för hur Försvarsmakten 
är organiserad i fråga om internationella insatser och tekniskt stöd. Du antas även besitta 
en överskådlig förståelse för hur Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) och 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) står i relation till varandra. Denna förståelse 
kan inte förvärvas i denna text men kan med fördel sökas på Försvarsmaktens hemsida 
www.mil.se. 
 
 

1.4.5 Centrala begrepp 
 

 Ammunitions- och minröjningsverksamhet, Explosive ordnance clearance (EOC), är den 
verksamhet inom Försvarsmakten som: 

 
”[…]syftar till att reducera eller eliminera farorna inom ett specificerat 
område från ammunition som innehåller sprängämnen, tändämnen, krut, 
pyrotekniska ämnen eller andra speciella kemiska ämnen, kärnreagerande 
ämnen eller biologiska ämnen. 
 
Ammunitions- och minröjning delas in i ammunitionsröjningsverksamhet, 
Explosive Ordnance Disposal (EOD) och minröjningsverksamhet.”5 

 
Den avgörande skillnaden mellan ammunitionsröjningsverksamhet, (Explosive Ordnance 
Disposal, EOD) och minröjningsverksamhet är att minröjningsverksamhet genomförs på ytor 
och vägsträckor där minor kan förväntas förekomma eller förekommer. 
Ammunitionsröjningsverksamhet omfattar ytor och vägsträckor där Oexploderad ammunition 
(OXA), enskilda ammunitionsobjekt, ammunitionsupplag och förråd samt enskilda minor kan 
förekomma. Viss ammunitionsröjningsverksamhet kan utföras av minröjningspersonal. Den 
inom området verksamma personalen besitter expertis på att oskadliggöra eller omhänderta 
ammunition som exempelvis artillerigranater och minor.  

 
 Detektering/lokalisering/klassificering handlar om tekniker för att detektera, lokalisera och 

klassificera föremål som kan utgöra ett hot mot verksamhet i ett området. Det kan handla om att 
med olika sensorer detektera explosivämnenII, metaller med mera. 
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 Skyddsåtgärder  = Åtgärder mot det tekniska hotet från ammunition och sekundära farliga 
objekt.6 Exempelvis byggandet av en sandsäcksmur för att minska effekten av en eventuell 
detonation. 

 Oskadliggörande = Förstöring, hanteringssäkring eller tömning av ammunition.7 
 Mina = Ammunition som är konstruerad för att explodera genom persons, fartygs, flygfarkosts 

eller fordons närvaro, närhet eller kontakt. Minor delas in i landminor och sjöminor och benämns 
efter utlösningssätt, verkningssätt, eller annan signifikant egenskap.8 

 Explosive remnants of war (ERW) = Explosiva lämningar efter krig ”[…]oexploderad 
ammunition och övergiven ammunition[…]”9 

 Oexploderad ammunition (OXA) = Ammunition som efter skjutning, tändning, kast, läggning 
eller fällning oavsiktligt inte har exploderat. Äldre benämning: Blindgångare.10 

 Improvised explosive device (IED) ”[…]är ett föremål som placerats eller tillverkats på ett 
improviserat sätt och som innehåller förstörande, dödliga, skadliga, pyrotekniska eller 
brandkemikalier[…]”11 En IED kan vara såväl låg- som högteknologisk, och är i dagsläget alltid 
ansedd som okonventionell. 

 Counter IED är verksamhet som syftar till att lokalisera, avbryta och bekämpa IED-hotet 
samtidigt som effekterna från IED-attacker minskas12.  

 Three Block War (TBW) är ett begrepp som första gången myntades av General Charles C. 
Krulak i U.S. Marine Corps. Krulak är före detta befälhavare för USMC och han förutsåg på 
1990-talet att 2000-talets krigföring skulle komma att bli mångfacetterad i sin natur. Slagfälten 
skulle i hans förutsägelse oftast utgöras av bebyggd terräng. I denna bebyggelse kan en trupp i 
ett kvarter behöva genomföra humanitär undsättning. I nästa kvarter kan truppen behöva agera 
fredsbevarare. Och i det tredje kvarteret kan de tvingas bedriva ren strid mot en motståndare13. 

 Teknisk anpassning ”[...]innebär att materielsystemens konstruktion och/eller funktion tillfälligt 
förändras/anpassas med anledning av störning, förändrad hotbild eller miljö samt vid förändrade 
operativa, taktiska eller stridstekniska krav.”14 

 
 

2 BAS FÖR DISKUSSION 
 
Avhandlingen är uppdelad i: Bas för diskussion, Diskussion, Slutsatser och 
Sammanfattning. I Bas för diskussion redogörs inledningsvis för ammunitions- och 
minröjningsverksamhetens grunder. Här beskrivs även densamma i ett historiskt 
perspektiv. Därefter redogörs för hur verkligheten i Försvarsmakten (FM) med 
tyngdpunkt i verksamhet vid internationella insatser idag ser ut. Därefter sammanfattas 
problem som ammunitions- och minröjningspersonal möter. Slutligen i Bas för 
diskussion ges läsaren en beskrivning av hur den tekniska utvecklingen på området i 
Sverige ser ut, hur den tekniska organisationen enligt idag gällande reglementen ser ut 
och förslag redovisas för hur tekniska och organisatoriska lösningar kan komma att se 
ut. 
 I kapitlet Diskussion redovisas en kritisk diskussion med utgångspunkt i Bas för 
diskussion rörande källor, metod, fakta och resultat. Här urskiljs de relevanta svaren på 
frågeställningarna. I diskussionskapitlet föreslås även fortsatt forskning. 
 I kapitlet Slutsatser redovisas svaren på frågeställningarna och i kapitlet 
Sammanfattning ges läsaren en överblick av uppsatsens essens. 
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2.1 AMMUNITIONS- OCH MINRÖJNINGSVERKSAMHETENS GRUNDER 

 
2.1.1 Ammunitions- och minröjningsverksamhetens historik 

 
Minering och fältarbeten med sprängmedel har traditionellt varit och är 
ingenjörtruppslagets uppgift. När behovet av organiserad ammunitions- och 
minröjningsverksamhet i armén börjat växa fram från slutet av andra världskriget till 
våra dagar, har den gjort det naturligt inom ingenjörtruppslaget. Minproblematiken var 
det område som uppmärksammandes först. Efter andra världskriget fram till 80-talet 
skedde utbildning i minspaningIII och minröjning ute på förbanden med ”varierad 
intensitet”15 och med relativt enkel utrustning (mestadels minpik). I början av 80-talet 
utrustades minröjningstäter på ingenjör- och pionjärplutonerIV med elektriska 
minsökare, vilket gjorde själva lokaliseringen effektivare. Ammunitionsröjning var 
ännu endast en fråga för skjutfältspersonalen, vilka utbildades vid flygvapnets skolor i 
Halmstad. 
 1986 gav chefen för armén Ing 2 uppdraget att börja genomföra 
ammunitionsröjningsutbildning inom armén. 1988 beslutades det att arméns 
ammunitionsröjningsskola skulle uppsättas och förläggas till Ing 2 i Eksjö. 1990 
utbildades den första värnpliktiga ammunitionsröjningstroppen. Detta hade då föregåtts 
av omfattande fortbildning av officerare, planering av utbildning och nyanskaffning av 
materiel. Personalstyrkan på ammunitionsröjningsskolan bestod då av 4 man. Idag har 
skolan ”vuxit” och ingår numera i Totalförsvarets ammunitions- och 
minröjningscentrum (SWEDEC), med en varierande personalstyrka på ca: 90 man. Vid 
detta centrum genomförs utbildning och utveckling med mera, bland annat i samarbete 
med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets materielverk (FMV). 
 Sedan 1956 har minröjning och sedermera även ren ammunitionsröjning ingått i alla 
stora truppinsatser i svensk utlandstjänst. På 1950-talet genomförde svensk trupp 
minröjning i Suez och Gaza. Minröjningen utfördes manuellt, mestadels med minpikar. 
Man kastade även stenar för att utlösa vissa minor. Detta förbjöds efter att en soldat 
avlidit av splitterskador till följd av tillvägagångssättet. På 1980- och 1990-talet röjde 
svensk trupp minor och OXA i Libanon. Då som nu användes elektriska minsökare och 
även maskinella minröjare. Från 1990-talet fram till idag har svensk trupp röjt minor 
och ammunition i bland annat Mozambique, Bosnien, Kosovo, Väst Sahara och 
Afghanistan.16, 17 

                                                           
III Minspaning går ut på att rekognosera utvald terräng i fråga om minhot. Minspaningens komplexitet 
bygger dels på den mängd olika utlösningssystem för minor som finns och dels på den variation av 
storlek och form. 
IV Både ingenjör- och pionjärförband härstammar ur Fortifikationsmyndigheten(1600-tal), sedermera 
Ingenjörkåren. Pinonjärer är traditionellt de förband som utbildas till fältarbetsuppgifter under annat än 
ingenjörtruppslagets flagg. 
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2.1.2 Ammunitionsröjningsverksamhet, Explosive ordnance disposal (EOD) 

 
Ammunitionsröjningsverksamhet genomförs i syfte att ”återställa rörelsefriheten inom 
ett område eller längs en vägsträcka där närvaro eller misstänkt närvaro av explosiv 
ammunition vållar fara för verksamhet, installationer eller materiel.”18 
 Enligt författaren till handboksserien Handbok ammunitions- och minröjning för 
totalförsvaret, Lars Persson, har personer verksamma med EOD på så vis till uppgift:  
 

”Att reducera eller eliminera effekterna från i första hand 
 

 OXA 
 klickad ammunition 
 ammunition som 

- efter miljöbehandling eller 
- i samband med stöld, brand, explosion eller  
- på annat sätt, t ex genom transport och hantering, påverkats så att den 

fastställda klassningen för transport och förvaring inte längre gäller samt 
ammunition som upphittats eller tillvaratagits.”19 

 
Ammunitionsröjningsverksamheten är i sin natur bred. För varje ny 
vapeninnovation måste det som motmedel utarbetas en metod och teknik för att 
motverka/ta hand om det nya vapensystemets specifika karakteristik. 
Ammunitionsröjning genomförs under risktagningsnivå A-D enligt en 
risktagningsnivåtabell20, där A är den högsta risktagningsnivån vilket kan 
innebära att ammunitionsröjaren medvetet utsätts för stor risk eftersom 
”[…]utebliven insats medför grovt och omedelbart hot mot människoliv eller 
pågående verksamhet”20 och D är den lägsta vilken anger att ”[…]utebliven insats 
för tillfället inte medför ett hot mot människoliv eller pågående verksamhet.”20 
 I handboksserien har Persson delat in ammunitionsröjningsverksamheten i 
olika verksamhetsområden, se Bilaga 1/Lista 1. 
 
 

2.1.3 Minröjningsverksamhet 
 
Minröjningsverksamhet genomförs i syfte att ”återställa rörelsefrihet inom ett minerat 
område eller längs en minerad vägsträcka”21 Minröjning kan genoföras maskinellt eller 
manuellt vilket förklaras ytterligare med hjälp av avsnittet om ammunitions- och 
minröjarens utrustning/hjälpmedel i Bilaga 1/Lista 3. 
 Minröjningsverksamheten har två generella spår. Det ena är minröjning under 
fredliga förhållanden vilket kännetecknas av en lugn miljö där det finns gott om tid att 
planera, överväga beslut och samverka med personer i en eventuell tredje part. I detta 
fall genomförs normalt sett all minröjningsverksamhet med låg risktagning, 
risktagningsnivå C eller D i risktagningsnivåtabellen i handboksserien.20  
 Det andra är minröjning i strid. I detta fall kan det handla om ett framryckande 
mekaniserat skytteförband som vill skapa en eller flera passager genom ett minerat 
område och begär ”minbrytning” av ett ammunitions- och minröjningsförband. Persson 
beskriver att: ”all minröjning som genomförs i samband med minbrytning sker under 
risktagningsnivå A eller B.”22 
 Persson beskriver minröjningsverksamhet och delar in verksamheten i olika 
verksamhetsområden, se Bilaga 1/Lista 2. 
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2.2 PROBLEMATIK OCH KARAKTERISTIK INOM AMMUNITIONS- OCH 
MINRÖJNINGSVERKSAMHET 

 
Bedömningen av vad som är konventionellt eller okonventionellt är subjektiv och 
förblir så hur man än vrider och vänder på frågan. Det är upp till varje betraktare, offer 
eller angripare att bedöma utefter egna upplevelser, värderingar och intressen. I modern 
tid har nationer upprättat avtal och regler om vad som får användas och hur det får 
användas i krigföringV, 23. Den part i en konflikt som inte har förmågan att slagkraftigt 
använda sig av konventionell metod och medel kan komma att göra det okonventionellt 
och eventuellt bryta mot internationell lag. Men vare sig hotet är konventionellt eller 
okonventionellt så kan det begränsa rörlighet och därigenom även påverka lösandet av 
konventionella militära förbands uppgifter i fråga om manövertänkande på taktisk, 
operativ och strategisk nivå24. 
 Det sker mellan krigförande parter en naturlig utveckling av medel och metoder i 
syfte att överträffa motståndaren och att överleva. När en konventionellt stridande part 
möter en okonventionellt stridande måste anpassning ske. För ofta är det så att en part 
som använder sig av okonventionella metoder måste bemötas med just okonventionella 
motmedel, då de konventionella medlen antagligen visar sig vara ineffektiva. Se 
exempelvis på Sovjetunionens invasion av Afghanistan (1979-1989) eller USAs 
intervention i Vietnam (1965-1973). För att en part skall lyckas ta och behålla initiativet 
i en sådan situation måste den parten ha förmågan att anpassa sina metoder till 
pilspetsar riktade mot de svagheter som efterhand blottas av motståndaren. Troligtvis är 
en av parterna alltid bättre på det än den andra i och med avvikande styrande doktriner 
och nyttjandet av olika taktiker. 
 Konflikter av idag är ofta även komplexa med avseende på inblandade aktörer och de 
miljöer som de utspelas i. Ofta är det inte två stridande parter utan exempelvis två 
stridande en fredsbevarande och en eller flera NGOVI inblandade. Striderna utkämpas 
inte heller sällan mitt bland den civila befolkningen. De kombattanter som svensk 
personal insatt i internationell insats kan väntas möta i sin tjänst kan vara svåra att 
urskilja från den civila befolkningen. Dennes krigshandlingar kan riktas direkt mot 
svensk personal i den civila infrastrukturen i någon form av attack eller indirekt mot 
svensk personal via den civila befolkningen i någon form av attack riktad mot denna.  
 I en jämförelse mellan ett ”klassiskt” slagfält där civila och civil infrastruktur endast 
i undantagsfall är inblandad, ställer den ”nya” typen av krigföring (Konflikter av idag, 
se ovan) också nya krav på ammunitions- och minröjningspersonal och utrustning. 
 
 

2.2.1 Generell karakteristik/problematik 
 
All den verksamhet som FM företar inom Sveriges gränser regleras av svenska och 
internationella lagar och föreskrifter. FM verksamhet som genomförs utanför Sveriges 
gränser regleras av svenska, internationella och de aktuella lokala nationella lagar och 
föreskrifter som gäller. Ammunitions- och minröjningsverksamhet utgör inget 
undantag. 
 Utöver denna reglering så strävar FM efter att uppnå interoperabilitet med andra 
organisationer på den internationella arenan, som till exempel NATO och FN. 
Interoperabilitet kräver av FM och ammunitions- och minröjningsverksamheten viss 
anpassning till olika standardiseringar. Anpassningar i både materiell form som 
exempelvis containers för transport av materiel och formell form som exempelvis 

                                                           
V Exempelvis: Ottawakonventionen, FN. Förbud mot minor. 
VI Non Govermental Organisations, ex: Rödakorset, Greenpeace mm. 
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standard för verksamhetssäkerhet i form av risktagningsnivåtabell.20 Lars Persson 
beskriver vid ett intervjutillfälle hur han fick upp ögonen mer och mer för detta i 
processen med att ta fram handboksserien i början av 2000-talet, vilken han tilldelats 
kungliga krigsvetenskapsakademins belöningsmedalj för. – Vi blev tvungna att titta 
utanför de klassiska ramarna för, ”det stora kriget kommer”, hävdar han och påpekar 
vidare att främst NATOs men även FNs standarder för bland annat effektivitet och 
verksamhetssäkerhet har påverkat det svenska militära synsättet på området i och med 
handböckerna och målen att uppnå interoperabilitet. – Och nu går all FMs verksamhet åt 
det hållet fortsätter han. Persson beskriver även komplexiteten i hur ”vi” måste följa 
strålskyddsmyndighetens klassning, arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter, miljöbalken 
med mera och samtidigt ska kunna slåss. Hursomhelst påpekar Persson till tröst för 
operatören att ROEVII och handböckerna utgör en god utgångspunkt för ammunitions- 
och minröjaren i bedömandet av vilka åtgärder som skall och kan vidtas i olika 
situationer. 
 
 
2.2.1.1 Utrustning 
 
Till sin hjälp har ammunitions- och minröjningspersonal i dagsläget en mängd 
utrustning25, 26, 27 . I syfte att ge dig som läser denna avhandling viss förståelse för 
ammunitions- och minröjarens arbetssituation kategoriseras delar av den i Bilaga 
1/Lista 3. 
 En vanligen använd utrustningsdetalj vid lokalisering och detektering idag är 
minsökarenVIII. Eftersom det i vissa objekt endast finns ett mycket litet metallinnehåll så 
måste minsökaren vara mycket känsligt justerad för att detektera detta. Denna 
känslighet renderar i många lägen i ett stort antal falsklarm från omgivningen orsakade 
av exempelvis ofarliga metallbitar och bakgrundsbrus. Dessa falsklarm är tidsödande 
för röjande personal som måste ta dem på allvar.28 
 Hjälpmedel som amröjrobotenIX kan användas då det bedöms farligt för en person att 
gå fram till ett misstänkt objekt och göra en teknisk riskhanteringX, 29. Med hjälp av 
roboten kan en operatör på ett säkert avstånd bearbeta ett objekt. Men roboten kan bara 
användas som människans förlängda arm då något misstänkt redan med det mänskliga 
ögat upptäckts. Många gånger hade det redan varit försent att göra något i det läget. 
 Mycket av den materiel som ammunitions- och minröjaren använder är 
förbrukningsmateriel. Förebyggande underhåll är av stor vikt för all materiel. Om inte 
annat så i alla fall i syfte att kontrollera att materielen fungerar och finns där den skall 
vara. Den i Bilaga 1 listade materielen som troligast kan hamna i en situation då den 
kommer att behöva avhjälpande underhåll av den tekniska organisationen är: Alla 
transportmedel, utrustningen för maskinell minröjning, amröjrobot, 
beskjutningsutrustning, metalldetektor, magnetometer och ultraljudsmätare. Denna 
materiel är dessutom i behov av mer avancerat förebyggande underhåll och driftstöd av 
teknisk personal än den övriga utrustningen beskriven i bilagan. 

                                                           
VII Rules Of Engagement = Reglerar viss verksamhet i ett visst missionsområde. 
VIII En metalldetektor som detekterar inducerad spänning i ett eventuellt påträffat metallföremål. 
IX En fjärrstyrd robot med applicerbara verktyg för att exempelvis flytta och oskadliggöra farliga objekt. 
X Värdering och genomförande av åtgärder för att minska de risker en ammunitionseffekt kan medföra för 
röjande personal. 
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2.2.1.2 Terrängen 
 
Terrängen påverkar ammunitions- och minröjaren i allt från val av fordon till kängor. 
Terrängen skiftar samtidigt i allt från stadsbebyggelse till vildmark, den varierar i sin 
karaktär beroende på vilken utlandsmission man kommer till. Pär Karlsson är instruktör 
på ammunitions- och minröjningskompaniet vid Ing 2 och har erfarenheter från flera 
utlandsmissioner. Han beskriver hur alla ammunitionsröjare lär sig göra skyddsåtgärder, 
att se sig omkring och göra en bedömning av terrängen. Områdets preferenser avgör 
därefter vilka metoder som används för att oskadliggöra ett objekt och vilka 
skyddsåtgärder (se avsnitt 1.4.5) som skall vidtas. Jämför till exempel en granat i öknen 
med en granat intill en glasveranda i centrala PrištinaXI, tillvägagångssätten blir givetvis 
olika. Men vi har alla metoder för att ta hand om alla tänkbara situationer konstaterar 
han. 
 
 
2.2.1.3 Three block war 
 
Begreppet Three Block War är lika väsentligt inom ammunitions- och 
minröjningsverksamhet som i FM’s övriga verksamhet. Även om svenska soldater inte i 
dagsläget utkämpar eldstrider i Mazar-e SharifXII dagligen så måste de vara tränade att 
kunna göra det. Likväl skall de kunna genomföra basala humanitära insatser som att 
dela ut mat och ge första hjälp samt agera fredsbevarare. Detta ställer stora krav på den 
enskilde soldaten ifråga om kunskap och personlig mognad. För en soldat kan det 
handla om att kommunicera med personer ur andra organisationer som exempelvis 
NGO, mötande av befolkning, omhändertagande av offer med mera. Kopplingen till 
”den strategiske korpralen”XIII ligger nära till hands. Lars Persson poängterar hur viktigt 
det är att hitta rätt folk till befattningar där detta utöver de rena befattningskunskaperna 
sätts på prov. Pär Karlsson beskriver en aspekt av komplexiteten i valet av agerande 
med att det bor många folkgrupper i exempelvis Afghanistan. – Många grupper ser i 
princip likadana ut för oss, detta leder till att vi agerar defensivt även då det till viss del 
inte behövs, det gör oss något oflexibla. Men det är viktigt att ammunitions- och 
minröjare kan anpassa sitt ”modus”XIV till övriga förbandets. – Vi har alla möjligheter 
att anpassa oss till nyttjandet av olika steg i våldstrappan, sen är det inte troligt att det 
skulle fungera väloljat eftersom hela konfliktskalan sällan används. 
 
 
2.2.1.4 Samarbete med Non governmental organisations (NGO) 
 
Pär Karlsson beskriver utifrån sina erfarenheter att samarbeten mellan FM och NGO 
existerar och är viktigt i erfarenhetsutbytessynpunkt. Han förklarar vidare att – De civila 
minröjningsföretagen, för att ta ett exempel, arbetar med mycket materiel som FM för 
tillfället inte gör. Därför är han övertygad om att samarbete ger ett nyttigt 
erfarenhetsutbyte. Men samarbetet existerar i varierande grad ofta beroende på 
eventuellt ideellt ömsesidigt intresse mellan lokala chefer på plats. Hursomhelst är 

                                                           
XI Priština är huvudstaden i Kosovo 
XII Mazar-e Sharif är den största staden i norra Afghanistan. 
XIII Ett begrepp som beskriver en i militär rang relativt strategiskt obetydlig soldat vars agerande kan få 
stora konsekvenser på den strategiska nivån. Ex: En soldat beter sig olämpligt mot en folkmassa i 
Afghanistan det hela filmas av ett TV-bolag och basuneras ut över världen. Soldatens beteende retar upp 
en grupp radikaler i Afghanistan som i vedergälld attackerar den egna truppen. 
XIV Modus operandi: Tillvägagångssätt 
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uppdelningen mellan FM och eventuella NGO uppgifter när de väl förekommer i 
samma insatsområden ofta tydlig.  
 Lars Persson understryker vikten av detta samarbete i handboksserien med att 
beskriva hur ”förbindelser med annan minverksamhet” och även med centrala 
myndigheter kan hjälpa till att åstadkomma ett utbyte av information, vilket därmed 
leder till bättre målstyrning av resurserna.30 
 
 
2.2.1.5 I huvudet på en ammunitions- och minröjare 
 
Pär Karlsson beskriver att ammunitions- och minröjaren måste ha mycket kunskaper. 
AmröjledarenXV skall utifrån sina kunskaper bland annat klara av att genomföra teknisk 
riskhanteringX där parametrar som objektens tändsystem, verkansdel och eventuell 
drivmotor noga måste beaktas. Och detta utgör endast grundförutsättning till att kunna 
göra bedömningar och beräkningar av riskområden31 vid ammunitions- och minröjning. 
Därtill måste dessa kunskaper kompletteras med mycket övande och periferifaktorer. 
Kunskaper är givetvis viktigt men framförallt anser Pär Karlsson att det är ett 
”ammunitions- och minröjar- mindset” som behövs och en insikt om att ammunitions- 
och minröjning är ett serviceyrke. Både Pär Karlsson och Lars Persson konstatera att 
vad en ammunitions- och minröjare har i huvudet är viktigare än vad han har för 
utrustning. Och det är ju dessutom så spinner Lars Persson vidare, – Att med mycket 
utrustning kommer alltid logistikproblem av olika slag. 
 
 

2.2.2 Verksamhetsspecifik karakteristik/problematik 
 
2.2.2.1 Minröjning 
 
Minröjningsverksamhet har till viss del kommit något i ”skymundan” inom FM. Det 
stora behovet av ammunitionsröjning vid internationella insatser fokuserar krafterna på 
det verksamhetsområdet till viss del även i insatsorganisationen. Det är inte mer än 
naturligt att organisationen fokuserar på det mest aktuella problemområdet. Lars 
Persson anser att tekniken ligger väl ifatt med verkligheten både maskinellt och 
manuellt. Han påpekar vidare att ”man” alltid kan önska sig bättre maskiner och 
utrustning och nämner även vidare att en flygplansmonterad sensor för lokalisering av 
minor hade kunnat underlätta verksamheten vid rekognosering av ytor och vägsträckor. 
Men på det hela taget så är verksamhetsområdet minröjning väl balanserat ifråga om 
den tillgängliga tekniska utrustningen i förhållande till vad verkligheten påvisar för 
behov.  
 Pär Karlsson poängterar att våra tekniker och metoder möter hotet platslagda 
mineringarXVI, 32 mycket bra. 
 
 
2.2.2.2 Minbrytning 
 
Minbrytning är en form av minröjning och lider på så sätt också av att ligga lite i 
skymundan för den prioriterade verksamheten i FM. Minbrytning ligger till viss del 
ännu mer i skymundan i och med att den här delen av verksamheten inte alls utövas vid 

                                                           
XV GruppC motsv. som leder exempelvis en ammunitionsröjning. 
XVI Platslagd mina = Mina som lagts ut manuellt eller maskinellt. Mina utlagd från system på ett avstånd 
mindre än 500 meter ifrån platsen anses vara platslagd. 
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internationella insatser idag. Minbrytning innebär nämligen exempelvis att bryta en 
minering genom att manuellt eller maskinellt röja minor under relativt hög 
risktagningsnivå22. Pär Karlsson beskriver att konceptet finns, är fungerande och att det 
övas en del hemma på övningarna. 
 Lars Persson anser dock att det behövs mer samövning mellan förbanden. Han 
belyser en problematik med att den materiel som förknippas mest med minbrytning; 
minplog och minvält, vanligtvis används med fordon ingående i de mekaniserade 
förbanden. Ing 2 har på så vis inte full kontroll över den här verksamhetsdelen. Persson 
uppger att det saknas utrustning för maskinell minbrytning och tycker att ett 
mekaniserat röjningssystem bör tilläggas ingenjörerna. Men anser att minröjning under 
strid utförd manuellt av minröjningssoldater fungerar bra. 
 
 
2.2.2.3 Route Clearance 
 
Route Clearance eller röjning av förbindelse är: ”[…]verksamhet som syftar till att 
avlägsna det omedelbara hotet från minor, OXA, IED och försåt längs en förbindelse.”33 
 I boken arbetsmetoder i handboksserien ges inte några direkta exempel på hur Route 
Clearance bör genomföras idag. Men till exempel kan en ammunitionsröjningsstyrka 
söka av en vägsträcka med hjälp av amsökhund34, eller med hjälp av 
minröjningssoldater sökandes framför splitterskyddade fordon och med flygburna 
och/eller markbaserade sensorer. För att efterhand röja eventuella påträffade objekt. 
 Route Clearance är ett nyvaknat intresseområde, dels på grund av att verksamheten 
vid internationella insatser är beroende av rörlighet över stora ytor och att IED-hotet 
ökat54, men även beroende på behovet av stor rörlighet hos insatsförbanden. Lars 
Persson berättar att teknik på området är under framtagande, och arbetet med att ta fram 
ett koncept är pågående. David Leopold vid FMV bekräftar detta vid en telefonintervju 
och beskriver att projektet startas upp med en två år lång ”studera” –fas med start i maj 
2009. Han berättar vidare att FM specifikationer rymmer både hundar och UAV i 
dagsläget.35   
 
 
2.2.2.4 Conventional munitions disposal (CMD) 
 
Tekniken på verksamhetsområdet ligger i god fas med verkligheten. Lars Persson 
beskriver att vi har bra utrustning och bra metoder men att det självklart alltid finns ett 
behov av utveckling. Han anser dock att mer övning hemma i insatsorganisationen 
behövs. Utbildningen i CMD går för fort in på hantering i taktiska situationer. Persson 
efterlyser mer övning i att utföra teknisk riskhanteringX, hanteringssäkringXVII av objekt 
och transport av hanteringssäkrade objekt. – Det finns en mängd tekniker som man inte 
övar på alls. Vi behöver även mer teknisk kunskap om hela vapensystem i syfte att 
skapa förståelse för att till exempel kunna plundraXVIII ett främmande vapensystem som 
påträffats av en ammunitionsröjningsenhet förklarar Persson. Han beskriver vidare hur 
Storbritanniens Ordnance corps (ammunitionsröjarna), som skulle kunna ses som en 
förebild, har byggt upp sitt utbildningssystem på området. De genomför mer teknik- och 
logistikutbildning innan ren röjningsteknik utbildas. 

                                                           
XVII Hanteringssäkring = Oskadliggörandeteknik som innebär åtgärder för att ammunitionen på ett säkert 
sätt skall kunna flyttas eller transporteras från en fyndplats till förstöringsplats eller förvaringsplats. 
SWEDEC (2008). Begrepp och definitioner -avseende ammunitions- och minröjningsverksamhet. s. 27. 
XVIII Plundra = Göra patron ur, på vapensystem av grövre kaliber. 
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 Pär Karlsson anser att vi inom armén har mycket god kunskap om röjning av de 
vanligaste i vår ”traditionella arena” förekommande ammunitionstyperna. Men att 
samma kunskap om luftarenans arsenal som robotar, raketer och flygbomber är något 
sämre. 
 
 
2.2.2.5 Improvised explosive device disposal (IEDD) 
 
Detta verksamhetsområde är för svenska FM generellt sett något förhållandevis nytt och 
mycket aktuellt. Därför pågår ett intensivt arbete med att ta fram ett fungerande 
koncept. I en artikel på Försvarsmaktens hemsida beskrev Rick Forsling i december 
2007 att: "Närheten mellan Försvarsmakten och den forskning som FOI bedriver har 
ökat i betydelse". Han uttrycker med hjälp av Lars Holmberg och Nils Roman (vid FOI) 
vidare behovet av snabba och flexibla forskarinsatser på området.36  
 Lars Persson påpekar att all den verksamhet på området IEDD som genomförs idag 
kan genomföras på en acceptabel risktagningsnivå med avseende på utrustningsläget. 
Det förekommer problem med exempelvis leveranser av ny utrustning och levererad 
utrustning som inte visar sig fungera som den var tänkt i vissa miljöer. Detta är dock 
inget ovanligt i samband med framtagande av nya metoder och tekniker. 
 På det hela taget så anser Lars Persson att teknik, metoder och utrustning ligger på en 
acceptabel till bra nivå. Pär Karlsson anser att vi har bra metoder, tekniker och 
utrustning för att ta hand om själva objektet. I mångt och mycket har vi Storbritannien 
som förebilder vilka har stor erfarenhet på området från konflikter på Irland, i Irak och i 
Afghanistan. Pär Karlsson beskriver vidare att det antagligen alltid kommer att finnas 
bekymmer med utrustning som inte håller måtten, bekymmer som exempelvis olyckan 
med amröjroboten i Afghanistan i augusti 2008.37 Han anser också att den största 
begränsningen på IEDD förmågan som han ser det inte ligger på IEDD-enheten utan 
snarare på funktionerna runt omkring. Och med runtomkring menar Pär Karlsson 
exempelvis beslutsfattare i staben, teknisk organisation runt materielen med mera. – 
Folk i organisationen runt omkring måste få en bättre förståelse för IEDD-verksamhet, 
vad IEDD-enheten kan utföra och vilket stöd den behöver. Tekniska problem som kan 
åtgärdas på plats måste kunna lösas snabbt och effektivt. 
 Pär Karlsson har stöd för sina tankar i en artikel på mil.se från 2007. Här beskriver 
den då nyutnämnde chefen för arbetsgruppen ”Counter IED” tillhörande högkvarterets 
operativa stab att: ”IED-hotet är ett relativt nytt område inom FM. Vårt fokus har hittills 
varit att ta hand om själva laddningen. Genom att samordna insatserna och utveckla 
förmågan kan vi nå ett bättre resultat.”  
 Vidare i artikeln beskriver artikelförfattaren ett antal exempel på åtgärder för att öka 
förmågan ifråga om ”Counter IED”: ”Exempel på åtgärder är en utvecklad 
hotbildsanalys, taktik- och metodutveckling, utbildning, forskning och 
materielanskaffning. En förutsättning för framgång är ett brett och fördjupat samarbete 
med andra nationer.”38 
 
 

2.2.3 Det tekniska stödet 
 
När utrustningen börjar fallera i insatsområdet är det normalt sett personal på plats ur 
reparationsresurserna på nivå 1-2 (stridsfältsnivå) rep.grupp eller motsvarande, som har 
till uppgift att bistå med avhjälpande underhåll. Och vid beslut från ledningschef i 
Högkvarteret (HKV) eller en av ledningschefen delegerad instans kan vid behov även 
Teknisk anpassning tillgripas.14 
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 I Teknisk Tjänst Reglemente (TTR) beskrivs att företrädare för teknisk tjänst ska: 
”[…]planera resursernas nyttjande så att högsta möjliga taktiska tillgänglighet 
erhålls[…]” och beakta att ”[…]En teknisk chef lyder under en krigsförbandschef och 
leder på hans uppdrag den tekniska tjänsten inom förbandet.”39 
 Vidare redogörs för att kravet på hög momentan taktisk tillgänglighet i vissa lägen 
kan anses viktigare för utgången av pågående uppgift än den taktiska tillgängligheten 
över tiden. ”Då ska de avhjälpande åtgärderna genomföras endast i den omfattning som 
krävs för att materielsystemen ska bli användbara för pågående uppgift. På 
krigsförbandschefs order kan då okonventionella reparationsmetoder 
tillgripas[…]Teknisk personal ska övas i att finna okonventionella lösningar på tekniska 
problem.”40 Reglementet tar även upp ”När skadad eller begränsat reparerad materiel 
används riskeras följdskador. Omfattningen av följdskadorna måste vägas mot ny 
uppgift och resurstillgång.”41 
 Vidare beskrivs i reglementet hur en arbetsgrupp med kompetenser för såväl 
stabsarbete som kunskap och erfarenheter angående materielsystemets och förbandets 
uppträdande i den aktuella kontexten bör sättas ihop inom förbandet vid en större 
Teknisk anpassning i syfte att genomföra den effektivt och med relativt hög 
systemsäkerhet.42  
 Reglementet deklarerar även att ”När ett problem uppstår med materielen ska den 
tekniska personalen kunna analysera och inhämta underlag för att anpassa materielen 
eller uppträdandet så att effekten vidmakthålls. På ”gräsrotsnivå” kan detta ske med så 
enkla saker som lite eltejp och ståltråd[…]Jämförelser gjorda efter 
materielundersökning mellan egna system och angriparens motsvarande system och 
hotsystem mynnar ut i förslag på anpassningar eller modifieringar.”43 
 Men för att få använda materiel som har Tekniskt anpassats måste ett nytt beslut om 
användning(BOA) fattas. Reglementet beskriver att: ”Vid genomförande av tekniska 
anpassningar ska ledningschef i HKV eller en av ledningschefen delegerad instans fatta 
beslut om användning. Om beslut om användning är delegerat till taktisk chef så 
informeras denne, varefter han/hon på inrådan av teknisk chef fattar beslut om åtgärder 
för tekniska anpassningsåtgärder.”44  
 Vidare beskriver reglementet att: ”För att en ledningschef eller en delegerad chef ska 
kunna fatta beslut krävs ett underlag i form av ett utlåtande eller ett 
säkerhetsgodkännande. Detta kräver att den tekniska personalen har kunskap om 
systemsäkerhetsverksamhet och kan utföra erforderliga säkerhetsanalyser för att skapa 
underlag för beslut om användning. Alla som genomför teknisk anpassning eller 
planerar teknisk anpassning ska ha erforderlig utbildning i systemsäkerhet. Observera 
att i fredstid ska varje förändring av installation, användande och funktion följa reglerna 
för säkerhetsgodkännande. Planeringen omfattar även framtagning av tekniskt underlag 
samt genomförandeplan för teknisk anpassning vid ett förband.”45 
 I Teknisk tjänst –Förmågor i NBG 08XIX beskrivs att: På resursnivå 1 
(stridsfältsnivån) skall förbandet ha förmågeklass 1-2 avseende Teknisk anpassning 
vilket motsvarar: 
 

 ”Förmågeklass 1: Teknisk kunskap för att kunna biträda vid genomförande av enkla tekniska 
anpassningar. 

 Förmågeklass 2: Genomföra enklare, snabba tekniska anpassningar inom ”eget” MSXX med 
beaktande av systemsäkerhetsföreskrifter.”46 

 

                                                           
XIX NBG = Nordic battlegroup. Förbandet är konstruerat för att kunna delta vid internationella 
insatser 
XX MS = Materielsystem 



Ammunitions- och minröjning i modern konflikt, ett tekniskt perspektiv   
  

  18 

Men när utrustningen är så ny att den fortfarande drabbas av ”barnsjukdomar” och 
omfattas av garantier från leverantören, får rep.resurserna då åtgärda felen och 
eventuellt genomföra Teknisk anpassning enligt TTR? Och vem tar besluten? Enligt 
Peder Warreby som arbetar med EOD-materiel vid FMV så skall FMV sträva att göra 
FM-materiel så säker som möjligt. FMV strävar därför också efter att hela tiden vara 
med i en process då materielen förändras i sitt utförande vid exempelvis en Teknisk 
anpassning. Det är dock egentligen fritt upp till ägaren, alltså FM att göra vad som 
behagas med materielen. Peder Warreby ser inte garantier från tillverkaren som något 
hinder vid behovet av att göra eventuella snabba åtgärder som Teknisk anpassning. Det 
skall finnas en flexibilitet för det i avtal och vid förhandlingar.47 
 
 

2.2.4 Hotbild 
 
2.2.4.1 Taktisk och teknisk hotbild vid ett militärt angrepp mot Sverige 
 
Punkterna och texten nedan är utvalda delar ur boken Arbetsmetoder (2003) och de 
representerar den mest troliga taktiskaXXI och tekniskaXXII hotbilden avseende hot från 
konventionella vapensystem inom området för denna avhandling vid krig i Sverige. 
 
Taktisk hotbild 

 Egna och fiendens vapensystem med felfunktion (OXA eller klick). 
 Fordon med ammunition ombord som är inblandade i olyckor eller bekämpas. 
 Avståndslagda mineringar och platslagda minfält inom eller utom stridsområdet samt vid viktiga 

framryckningsstråk. 
 Tappad ammunition och kvarlämnade ammunitionsupplag. 

 
Teknisk hotbild 
”Den utländska ammunitionen, i förhållande till den svenska, består av mer substridsdelar, vit fosfor, 
kryssningsrobotar, attackrobotar och styrda flygbomber[…]Då det gäller icke utspridningsbara minor har 
erfarenheter från internationell röjning givit kunskap om att minor: 

 kan placeras under hårdgjord vägbana utan att det syns vid en ytlig besiktning 
 kan placeras i vägar på ett djup som överstiger minsökarens detekteringsdjup. Minan utlöser via 

en ometallisk tryckstång 
 med brytpinne placeras vid sidan av vägen, t ex i stenmurar. Brytpinnen förlängs med en 

utlösningstråd som går över vägen. 
 med brytpinne eller magnetsensorer placeras i taket på viadukter eller tunnlar 
 med utlösningstrådar, har utlösningstråden dragen lodrätt 
 med utlösningstrådar, har utlösningstråden spänd över huvudhöjd för att utlösa mot t ex 

oskyddade lastbilar och bussar istället för gående personal.”48 
 
 
2.2.4.2 Tillägg till hotbild för verksamhet vid internationella insatser 
 
Den ovan beskrivna hotbilden vid ett väpnat angrepp mot Sverige är högst aktuell även 
för verksamhet vid internationella insatser. Det är i många fall hotbilden för 
verksamheten vid internationella insatser som analyseras när hotbilden av ett väpnat 
angrepp mot Sverige sammanställs. 
 Sveriges engagemang vid internationella insatser är i dagsläget av fredsbevarande 
karaktär. Detta begränsar i viss mån den mängd konventionella vapensystem som riktas 

                                                           
XXI Här menas i vilka scenarion som olika vapensystem kan tänkas utgöra ett hot avsiktligt eller 
oavsiktligt mot den egna truppen 
XXII Här menas den rent tekniska hotbilden, alltså vilka vapen som kan tänkas användas och hur de kan 
tänkas användas mot den egna truppen. 
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mot svensk personal jämfört med en exempelvis fredsframtvingande insats. Minor utgör 
de konventionella vapen inom ramen för denna avhandling som personal insatt i 
internationella insatser kan utsättas för på ett direktriktat sätt. 
 Pär Karlsson beskriver utifrån sina erfarenheter från två tjänstgöringsperioder i 
Afghanistan och en i Kosovo som amröjledare, att det största hotet från konventionella 
vapensystem riktat mot svensk trupp är restprodukter från tidigare konflikter, så kallat 
Explosive Remnants of War (ERW)9, som OXA och kvarlämnade vapen samt 
ammunition. Dessa restprodukter kan påverka svensk trupp på ett indirekt sätt, i och 
med att de ligger kvar i terrängen som eventuellt instabila objekt där truppen rör sig. 
Eller direkt genom att insamlad ERW används som verkansdel i en IED. Det senare är 
vanligt förekommande i tidigare militära konfliktområden49. 
 Vid min- och OXA-hot bör man också ta hänsyn till att den internationella 
hotbildsmiljön dessutom kan medföra förekomsten av: ”terrängavsnitt som blivit hårda 
av torka, t ex risfält och öken[...]minor som driver med vatten i bäckar och 
floder[...]lokalbefolkningens hjälpsamhet med insamling och leverans av minor och 
OXA till posteringar och camper.”50 med mera. Objekten kan även samlas in med fara 
för liv av lokalbefolkningen för att användas i olika syften. I boken arbetsmetoder i 
handboksserien beskriver Lars Persson en aspekt av OXA-hotet så här: 
 

Erfarenhetsmässigt kan 10% av all använd ammunition bli OXA pga 
felfunktion. Räknar man även in andelen blindgångare från direktverkande 
substridsdelar eller pga konstruktionsfel, kan denna siffra bli betydligt högre. 
Minst 25% av använda utspridningsbara minor, kan förväntas ha 
självdestruktion efter en förutbestämd tid. Av dessa beräknar man att 
funktionen inte fungerar på 10% av minorna.51 
 

Detta ger en bild av hur mycket ammunitionsrester och OXA det kan väntas ligga kvar 
på en krigsskådeplats. Tilläggas bör även faktumet att ”Eftersom sprängämnet (oftast 
trotylXXIII) är kemiskt stabilt kan det ta många decennier innan det brutits ned till 
ofarliga ämnen.”52 
 Hotet från okonventionella vapen och metoder är reellt. IED-hotet bedöms i 
rapporter och artiklar från 2007 som högt53 och ökande54 i Afghanistan. Lars Persson, 
som vi redan stiftat viss bekantskap med ovan, är verksam vid funktionsenheten på 
SWEDEC i Eksjö. Han har fem utlandsmissioner i olika ammunitions- och 
minröjningsbefattningar bakom sig. Han har utbildats på området i USA, England och 
Irland. Han har även belönats med fältstipendietXXIV för sina insatser inom 
ammunitions- och minröjning. Han påpekar vid ett intervjutillfälle, att okonventionella 
vapen som IED inte är något nytt internationellt sett. Men att vi i svenska FM har 
uppdagats av hotet i stor skala i och med insatsen i Afghanistan. 
 En IED används i de flesta fall som ett ”fattigmansvapen”. Pär Karlsson påpekar att 
en IED kan vara effektiv då syftet är att med få personer och med små resurser slå mot 
en betydligt mer skyddad fiende än du själv. 
 Lars Persson höjer ett varningens finger och beskriver faran med att stirra för 
fokuserat på ett hot som IED-hotet. – Det kan göra att vi suboptimerarXXV skyddet och 
tekniken och på så vis blir oförberedda och sårbara mot något annat hot, som till 
exempel ett konventionellt eldöverfall som de facto utgör ett mycket reellt hot inte 
minst i Afghanistan.55  

                                                           
XXIII TNT = Trotyl = Trinitrotoluen = Ett explosivämne 
XXIV Fältstipendiet bär namn efter Överlevnadsskolans grundare Lars Fält. 
XXV Suboptimera = Optimering mot en aspekt av exempelvis ett hot bestående av flera delar. 



Ammunitions- och minröjning i modern konflikt, ett tekniskt perspektiv   
  

  20 

 
2.3 SAMMANFATTNING AV PROBLEMATIK 

 
Nedan sammanfattas den ovan indicerade problematiken som faller inom 
avgränsningarna för denna avhandling. 
 

 Svårigheter att rekognosera stora ytor och vägsträckor ifråga om förekomsten av minor, OXA 
och IED. 

 Minors placeringar och utlösningsmekanismer kan variera mycket och vara svåra att förutse. 
Terrängens beskaffenhet där minan ursprungligen placerades kan förändras med tiden, vilket kan 
medföra att minans läge förändras. 

 Minsökaren ger mycket falsklarm eftersom den måste vara mycket känsligt inställd för att 
detektera små mängder metall. Det går dessutom att placera minor utanför minsökarens 
detektionsavstånd. 

 ERW kan påverka svensk trupp på ett indirekt sätt, i och med att de ligger kvar i terrängen som 
eventuellt instabila objekt där truppen rör sig. Eller direkt genom att insamlad ERW används 
som verkansdel i en IED. 

 IED är svåra att upptäcka för att de kan gömmas i princip vad som helst var som helst. De 
behöver nödvändigtvis inte innehålla stora mängder metall eller utmärkas av sladdar och trådar. 

 Utbildningen i CMD går fort in på hantering i taktiska situationer. Det övas för lite i teknisk 
riskhantering, hanteringssäkring av objekt och transport av hanteringssäkrade objekt. I dagsläget 
finns det ingen instans i den tekniska organisationen i FM som specifikt arbetar med stöd för 
teknisk utbildning och teknisk support inom ammunitions- och minröjningsverksamhet. 

 Kunskap om luftarenans arsenal som robotar, raketer och flygbomber är begränsad. 
 Tekniska problem kan inte åtgärdas snabbt och effektivt. När det gäller IEDD har FM fokus 

hittills varit att ta hand om själva laddningen, istället för att bygga upp en fungerande 
organisation. 

 Samarbetet med andra ammunitions- och minröjningsorganisationer existerar i varierande grad. 
 
 

2.4 BAS FÖR PREDIKTIONER 
 
Detta avsnitt inleds med en resumé över delar av FOI’s och FMV’s verksamhet på 
området. Detta i syfte att ge dig som läser denna avhandling en förståelse för hur den 
tekniska utvecklingen av utrustning på området ser ut idag och hur delar av 
prediktionerna längre fram i detta avsnitt skapats. 
 
 

2.4.1 Teknisk utveckling på området Detektering/Lokalisering/Klassificering 
 
Vid FOI bedrivs bland annat forskning för hur detektion av minor, dold OXA och IED 
skall kunna genomföras mer effektivt. Forskningen bedrivs i olika projekt och 
rapporteras i skriftliga årsrapporter eller andra rapporter. Det är inte helt enkelt att 
försöka följa en ”röd tråd” i FOIs forskning på det här området. Dels för att det har 
bedrivits förhållandevis mycket forskning på området, dels för att projekten och 
rapporterna bitvis går in på varandras områden. Och dels för att FM som kund inte alltid 
efterfrågar en fortsättning på ett avslutat forskningsprojekt kanske för att det vid det 
aktuella tillfället inte är relevant i förhållande till organisationens utveckling eller 
kanske på grund av ekonomiska förhållanden. I det senare fallet spelar det ingen roll hur 
viktig forskarna tycker att forskningen är och hur gärna de skulle vilja fortsätta arbeta på 
området. Denna problematik gör att ett forskningsprojekt vid FOI kan vara högaktuellt 
och i fokus världen över just nu, trots att det på FOI avslutades för sex år sedan. 
 Inledningsvis beskrivs huvuddragen i denna forskning i detta avsnitt för att ge 
läsaren en bild av utvecklingen av tekniken på området. Därefter redogörs för vissa 
delar av bakgrunden till dagens forskning vilka anses vara av vikt för att förstå 
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upprinnelsen till forskningen i dagsläget. I Bilaga 2, ges en närmare beskrivning på 
själva forskningen, där beskrivs den teknik som används och forskningen i olika 
områdeskategorier delvis oberoende av vilka projekt de ingår i och när projektet pågick.  
 
I mars 2005 startades projektet MOMSXXVI vid FOI. Projektet genomförs i nära 
samverkan med FMV, SWEDEC och FM, vilka ingår i projektets referensgrupp. Syftet 
med projektet är att genomföra en demonstration av ett multisensorsystem för 
minspaningIII senast under 2012. 
 2005 startades även projektet Doftbild vid FOI. Målet med detta projekt är att 
”erhålla långsiktig kunskapsutveckling för att kunna bedöma utvecklingen av framtida 
kemiska och biologiska sensorer och analyssystem samt att stödja FMs utveckling av 
utbildning för minhundar.”56  
 2005-2007 pågick dessutom projektet Explosivämnesdetektion. Projektet var inriktat 
på detektion av explosivämnenII med hjälp av laser dels via kemisk bearbetning av 
luftprov och dels via laserreflexion i explosivämnen.  
 
Bakgrunden till de tre ovan nämnda projekt kan spåras till FOIs tidigare forskning i 
projektet Landminsystem - Detektion och neutralisation som pågick år 2000-2004. Inom 
ramen för detta projekt genomförde FOI forskning i huvudsak inriktad på detektion av 
explosivämnen med kemiska analysmetoder, bakteriella biosensorer, markpenetrerande 
radar (GPR) och optiska metoder för detektering av minerade/minfria områden. 
 FOI beskriver i en användarrapport57 om forskningen utgiven 2005 att ett sätt för att 
öka detektionssannolikheten är att använda flera detektionsmetoder som bygger på olika 
teknologier. Detta kan åstadkommas i ett så kallat multisensorsystem. De olika 
detektionsmetoderna kan då bland annat vara metoder med metalldetekterande sensorer, 
elektromagnetiska sensorer, kemiska metoderXXVII och metoder med biosensorerXXVIII, 

58. 
 
 

2.5 PREDIKTIONER 
 
I detta avsnitt presenteras de prediktioner av teknisk och organisatorisk karaktär som 
grundas på problematiken i Sammanfattning av problematik och den tekniska 
utvecklingen i Bas för prediktioner ovan. 
 
 

2.5.1 Prediktion av metoder för lösningar med teknisk karaktär 
 
Om ammunitions- och minröjare på något vis kunde se var minor, OXA och IED exakt 
fanns, så skulle hotbilden ifrån dessa kunna reduceras betydligt. För det är ju just 
svårigheten att lokalisera dessa som ger dem dess möjlighet att begränsa verksamhet i 
ett område. 
 Inom ramen för denna prediktion beskrivs nedan teoretiska exempel på hur 
detektionsplattformar kan komma att utformas utifrån de studier som presenterats i 
avsnittet: Teknisk utveckling på området Detektering/Lokalisering/Klassificering. Dessa 
detektionsplattformar skulle kunna avhjälpa delar av den indicerade problematiken i 
avsnittet Sammanfattning av problematik ovan. 

                                                           
XXVI MOMS = Multi Optical Mine detection System, eller MultiOptisk MinSpaning 
XXVII Till kemiska metoder räknas ett antal laboratoriebaserade metoder för att analysera jord-, luft- eller 
vattenprov från eventuellt misstänkt minerad terräng. 
XXVIII Till biosensorer räknas bland annat hundar, råttor, bin, bakterier och antikroppar.  
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 Förmågan att detektera metall är given i och med minsökaren och magnetometern. 
Ponerar att förmågan att detektera nedgrävda objekt som minor och OXA med radar 
läggs till. Då kan mängden falsklarm reduceras avsevärt och detekterade objekt kan nu 
även klassificeras. Elektrooptiska sensorer som detekterar avvikande objekt ifråga om 
temperatur, form, yta med mera i terrängen läggs till. Nu kan en operatör i realtid se 
avvikande objekt i terrängen, och bestämma dess typ. Förmågan att detektera rester av 
explosivämnen på och omkring objekt med hjälp av luftprov och laserreflektioner läggs 
till. Nu är möjligheten att upptäcka svårligen urskiljbara IED och försåtsmineringar i 
exempelvis en urban miljö ett faktum. Dessa olika sensorers data sammanförs och 
kompletterar varandra i en grafisk realtidsbild som löpande analyseras av en dator och 
en operatör. Utrustningen monteras på en markgående (exempelvis pansarterrängbil 
203) eller en flygande plattform (exempelvis en helikopter-UAV). Utrustningen 
avpassas därefter. Dessa två multisensorhjälpmedel kan nu användas för att röja 
vägsträckor och terrängavsnitt. 
 Om luftprovtagningsutrustning och laserreflektionsutrustning monteras i en passage 
till ett område kan explosivämnen på kläder eller utrustning detekteras i syfte att hindra 
att någon tar sig igenom med detta. 
 
 

2.5.2 Prediktion av metoder för lösningar med organisatorisk karaktär 
 
Tekniken idag erbjuder en hel del möjliga lösningar. Men dessa lösningar är föga värda 
om stödorganisationen runt dem inte fungerar. I TTR och Förmågedokumentet för NBG 
08 verkar allt vara organisatoriskt solklart: Vi stöter på ett problem, analyserar detta, 
rapporterar till HKV eller delegerad instans att vi vill göra en Teknisk anpassning. Vi 
får beslut om detta, genomför Teknisk anpassning, rapporterar till HKV eller delegerad 
instans och söker BOA. Vi får BOA och kör vidare. Den indicerade problematiken i 
avsnittet Sammanfattning av problematik ovan antyder att verksamheten inte alltid 
välsmort följer denna utstakade väg av olika anledningar. Nedan följer prediktioner för 
hur denna problematik kan komma att avhjälpas. 
 Så länge TTR gäller så bör det användas med ansenlig konsekvens för att 
upprätthålla underställdas förtroende för organisationen. Den tekniska organisationen 
bör dessutom inom ramen för denna konsekvens bli mer flexibel och anpassningsbar till 
nya förbandskonstellationer och behov hos ny teknisk utrustning. Om den teoretiska 
fordonsmonterade multisensordetektorn som skapats i prediktionen av teknisk karaktär 
ovan inte klarar av att arbeta i den miljö den är satt att verka i så måste problemen 
kunna åtgärdas snabbt och effektivt enligt fastställd praxis. Ponera att Teknisk chef 
(TC) på plats utreder att den åtgärd som kan avhjälpa problemet i det här fallet visar sig 
vara en ombyggnad av ventilationssystemet till strömförsörjningsenheten. 
Ombyggnationen kan med enkla medel (ett par svetsar, lite slang och ett filter) göras på 
plats av befintlig teknisk personal i form av en så kallad Teknisk anpassning. Beslut 
fattas av HKV delegerad instans på plats i insatsområdet (antagligen Förbands chef) på 
inrådan av TC.  Åtgärden utförs och multisensordetektorn kan åter sättas i bruk. 
Ansvaret för att den Tekniska anpassningen följer FM systemsäkerhetsnormer och 
liknande delas nu av HKV och Cheferna på plats. Om detektorn efter ombyggnationen 
ger felaktiga detektioner som resulterar i att någon skadar sig eller omkommer får det 
inte vara någon tvekan i ansvarsfrågan. Tydlighet, flexibilitet, ansvarstagande och 
ansvarskännande bör ses som framtida ledord. Ett förtroende från insatsledningen 
avseende systemsäkerhet bör kunna förvärvas via utbildning. Teknisk personal bör ges 
förtroendet att utreda och utföra sitt arbete även skarpt i mer eller mindre akuta 
situationer långt utanför Sveriges gränser. Underställda chefer bör få ta beslut och 
ansvara för dessa. Anses de inte kvalificerade måste utbildning genomföras. 
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 FM bör fortsätta med internationellt samarbete vad gäller teknisk kunskap om olika 
minor, ERW och IED. Att lära av varandras framgångar och motgångar måste vara och 
kommer antagligen att förbli en viktig faktor i detta sammanhang.  
 FM bör ta fram en form för en stödfunktion inom den tekniska organisationen för 
EOD-specifik teknisk kunskapsomsättning och EOD-specifik teknisk support. Denna 
bör innefatta teknisk kunskap om funktion och specifika teknikaliteter hos främmande 
ammunition och vapensystem i syfte att stödja utbildning av ammunitions- och 
minröjare och skarp verksamhet. 
  
Avslutningsvis att beakta: Hotbilden på området i allmänhet och IED-hotet i synnerhet 
är osymmetriskt och kan avsevärt begränsa vår rörelsefrihet i ett område. Därför bör de 
ovan beskrivna behoven av snabba och effektiva tekniska åtgärder beaktas med hänsyn 
direkt taget till manövertänkandets grundförmågor.XXIX, 1 

 
 

3 DISKUSSION 
 
Diskussionen som lett fram till prediktionerna i avsnitten ovan återfinns löpande i 
respektive avsnitt. Nedan diskuteras källor, metod, fakta, resultat och förslag på fortsatt 
forskning. 
 
 

3.1 KÄLLOR 
 
De källor det kan finnas anledning att ta upp till diskussion är de muntliga källor som 
omedvetet kan ha utsatts för delvis ledande frågor oavsiktligt vid intervjuer. De 
intervjuade personerna har uttryckt sin personliga åsikt vid intervjutillfällena. Dessa 
personliga åsikter är självklart färgade av individuella upplevelser. 
 En del av de fakta som anförs från intervjuer är därmed inga absoluta sanningar på 
det objektiva planet utan stickprov av verkligheten på det subjektiva planet. 
 
 

3.2 METOD 
 
I den deskriptiva delen av avhandlingen har verkligheten helt enkelt beskrivits för 
läsaren. Därefter har viss problematik ur verkligheten sammanfattats. 
Sammanfattningen av problematiken har delvis styrts av hur avgränsningarna för 
avhandlingen har formats. Svaren på all problematik som visat sig under 
datainsamlingen har alltså inte sökts, vilket kan ses som en brist. 
 I deskriptions-/prediktions- delen av Bas för diskussion har prediktioner framförts för 
hur lösningar av den indicerade problematiken kan komma att se ut. Prediktionerna har 
skapats genom förvärvade kunskaper från genomförd datainsamling i kombination med 
utdrag ur delar av datainsamlingen. Prediktionerna är dessutom genomförda vid ett 
momentant tillfälle i det evigt föränderliga sammanhanget, vilket tillför dem i den här 
aspekten icke allmängiltiga egenskaper. Prediktionerna fyller dock tveklöst sin funktion 
som visioner i ämnet från författarens position i FM.   
  

                                                           
XXIX Här menas främst den för manövertänkandet grundläggande förmågan: rörlighet. 
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3.3 FAKTA 

 
I diskussionen om källor redovisas förhållningssättet till fakta förvärvade vid intervjuer. 
Se ovan. 
De övriga fakta som redovisas i Bas för diskussion är mestadels i fastställd och utgiven 
form som exempelvis reglementen, handböcker och rapporter. Vilket gör den 
förhållandevis indisputabel då den tidigare i någon form har granskats. Under 
litteratursökningarna upplevdes dock brist på litteratur innehållande fakta för hur den 
tekniska tjänsten faktiskt regleras vid internationella insatser idag, med hänsyn taget till 
ny materiel och samspelet mellan FM och FMV. 
 
 

3.4 RESULTAT 
 
I sammanfattningen av problematiken redovisas den avgränsade problematiken vilken 
utgör del av resultatet. Delresultatet står sig i denna kontext väl eftersom de fakta som 
ligger till grund är bekräftade från flera olika håll och de problem som tas upp måste ses 
ur angivarens synvinkel. 
 I prediktionerna återfinns resterande delresultat. Detta är inga absoluta fakta utan bör 
ses som syner på möjliga sätt att lösa den sammanfattade problematiken, en konstruktiv 
diskussion som konstruktivt kan ifrågasättas. 
 
 

3.5 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 
Fortsatt forskning föreslås på det här området att inriktas på att utreda hur TTR behöver 
omarbetas och/eller om ett tillägg för insatser internationellt behöver tilläggas. Fortsatt 
forskning föreslås även bedrivas i att utreda hur en multisensorplattform bäst bör 
utformas för att kunna verka i både fredstida minröjning och i ett scenario av en väpnad 
konflikt exempelvis vid Route Clearance. Detta grundas i vikten av att effektivisera 
fredstida minröjning i humanitärt syfte och möta framtida behov av bland annat effektiv 
rekognosering av stora ytor och vägsträckor i insatsförsvarets tänkbara arenor. 
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4 SLUTSATSER 

 
Ammunitions- och minröjare möter problem av både materiell, organisatorisk och 
hotbildsenlig karaktär:  
 

 Materiell 
- Det finns problem med ny utrustning som inte håller måttet för arbete i aktuella 

miljöer. 
- IED är svåra att detektera/lokalisera med de verktyg som finns i FM idag.   
- Utrustningen som minsökarenVIII är inte effektiv i alla dagens scenarier på grund av 

begränsad detekteringskapacitet vid stora ytor och vägsträckor och hög 
falsklarmsfrekvens. 

 Organisatorisk 
- Det finns inget reglemente eller handbok utöver TTR som beskriver hur teknisk 

tjänst till stöd för ammunitions- och minröjningsverksamhet bör bedrivas vid insatser 
internationellt. 

- Det finns inget specifikt stöd från den tekniska organisationen i FM för 
ammunitions- och minröjningsutbildning och teknisk support. 

 Hotbildsenlig 
- Hotbilden avseende IED ökar. 
- Det finns en stor mängd olika minor och ERW i områden där militära konflikter 

utspelats, och mängden ökar. 
 
Lösningarna på problemen kan åstadkommas med hjälp av följande punkter: 
 

 Framtagandet av en eller flera multisensorplattformar för detektering, lokalisering och 
klassificering av minor, ERW och IED. 

 Tydlighet, flexibilitet, förtroende, ansvarstagande och ansvarskännande bör genomsyra den 
tekniska organisationen i skarpa situationer utomlands. 

 FM bör ta fram en form för en stödfunktion inom den tekniska organisationen som ska verka för 
omsättning av EOD-specifik teknisk kunskap. 

 
 

5 SAMMANFATTNING 
 
I avhandlingen ges läsaren genom deskriptiv metod en exposé över ammunitions- och 
minröjningens grunder, historia och nutid. I texten redovisas viss forskning från 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), visst arbete vid Försvarets materielverk 
(FMV), och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC). 
Uppsatsen innehåller en sammanfattning av problematik som svenska ammunitions- och 
minröjare i sitt yrkesutövande idag kan ställas inför. Den avhandlar även hur delar av 
den tekniska organisationen och teknisk utrustning för detektion, lokalisering och 
klassificering av minor, ERW, IED och försåt kan bidra till att lösa denna problematik. 
Intervjuer och litteraturstudier resulterar i en sammanfattning av problem och 
prediktioner av de kommande lösningarna på problemen. Prediktionerna innefattar 
bland annat tydligare teknisk stödorganisation och multisensorplattformar för detektion, 
lokalisering och klassificering av minor, ERW och IED. De i avhandlingen 
sammanfattade problemen som ammunitions- och minröjare idag möter bedöms i 
dagsläget som aktuella fakta. Prediktionerna av lösningar på problemen bör ses som 
visioner på hur problemen i framtiden kan lösas. 
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Lista 1: Ammunitionsröjning 
 

Lista 1: Persson, Lars, B. (2003), Handbok ammunitions och minröjning för totalförsvaret. Danuta Engstedt, 
(red.). Stockholm: Försvarsmakten. Arbetsmetoder. 12-13/258 s. M7747-244041. 
 
 
 
Lista 2: Minröjning 
 

Minröjningsverksamhet på land är en verksamhet som syftar till att reducera eller 
eliminera effekterna från minor och minfält. 
 
Minröjningsverksamhet på land delas in i följande verksamhetsområden: 

 
 Rekognosering 
 Utmärkning 
 Säkerhetssök av hus, 

fordon, förbindelser och 
gömmor 

 Minbrytning 
 Minröjning 
 Praktisk verifiering 

Undsättningsstyrka(MRT)VI  

 Minmedvetenhetsutbildning 
 Kontroll 
 Samordning 
 Arbetsledning 
 Understöd till MAC (Mine Action Center). 

NGO (Non Governmental Organisations), 
GO ( Governmental Organisations), andra 
förband etc. 

 

 
Lista 2: Persson, Lars, B. (2003), Handbok ammunitions- och minröjning för totalförsvaret. Danuta Engstedt, 
(red.). Stockholm: Försvarsmakten. Arbetsmetoder. 12-13/258 s. M7747-244041. 

                                                           
I CMD, Conventional Munitions Disposal 
II IEDD, Improvised Explosive Device Disposal 
III BCMD,Biological and Chemical Munitions Disposal 
IV NWD, Nuclear Warhead Disposal 
V UMD,Underwater Munitions Disposal 
VI MRT, Mine rescue Team 

 Rekognosering 
 Utmärkning 
 Säkerhetskontroll av ammunitionstransporter 

förråd 
 Säkerhetssök av hus, fordon, förbindelser och 

gömmor 
 Ammunitionsröjning av: 

- konventionell ammunition (CMD)I 
- försåt 
- IED (IEDD)II 
- biologisk och kemisk ammunition (BCMD)III 
- radioaktiv ammunition (NWD)IV 
- Ammunition under vatten (UMD)V 

 

 Undsättningsstyrka (MRT)VI 
 Olycksfalls- och skadeutredning där ammunition är 

inblandad 
 Detonationsgropsanalys 
 Teknisk underättelseinhämtning avseende 

ammunition 
 Minmedvetenhetsutbildning 
 Kontroll 
 Samordning 
 Arbetsledning 
 Understöd till MAC (Mine Action Center), NGO 

(Non Govrnmental Organisations), GO 
(Governmental Organisations)[,] andra förband etc. 
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Lista 3: Utrustning 
 
 Personlig skyddsutrustning 

- Minskor, fördelar trycket från kroppens vikt 
på marken över en större yta. 

- Amröjskyddsdräkt, buren skyddsutrustning. 
- Splittersköld, etc. 
 

 Avspärrningsmateriel 
- Sprayfärg 
- Avspärrningsband 
- Minvarningsskyltar, etc. 

 
 Lokaliseringsmateriel 

- Minpik 
- MinsökareVII 
- Minhund 
- AmröjsökareVIII 
- AmröjrobotIX, etc. 

 
 Friläggningsutrustning 

- Sekatör 
- Grensåg 
- Planteringsspade 
- Penslar 
- Amröjrobot etc. 

 
 Identifieringsutrustning 

- Mätverktyg 
- Förstoringsglas 
- Termometer 
- Ultraljudsmätare, för mätning av 

godstjocklek. 
- EOD Information System, ett internationell 

databassystem för underlättandet av 
identifiering av ammunition.1 

- Amröjrobot, etc. 
 

 Oskadliggörandeutrustning 
- Tändmedel 
- Sprängplattor, Röjningsladdningar OXA, partiell 

sprängutrustning, sprängämnen i allmänhet  
- Beskjutningsutrustning, AG 90, Hagelgevär och 

eldhandvapen 
- Minröjningsorm 
- Mindragningsutrustning 
- Tändrörsavslagare 
- Tändrörsavdragare 
- Amröjrobot 
- Truppminröjare, för maskinell minröjning av mindre 

minor. 
- Djupminröjare, för maskinell minröjning av större 

minor, etc. 
 
 Transportmedel 

- Normbil, Tung lastbil 
- Minskyddade fordon 
- Splitterskyddade fordon för trupptransport, kan 

användas som mobilt skyddsrum, pansarterrängbil 
 

 
Lista 3: Sammanställd utrustning ur: 
 
Persson, Lars, B. (2003). Handbok ammunitions- och minröjning för totalförsvaret. Danuta Engstedt, (red.). 
Stockholm: Försvarsmakten. Lokaliseringsteknik. 132 s. M7747-244021. 
 
Persson, Lars, B. (2003). Handbok ammunitions- och minröjning för totalförsvaret. Danuta Engstedt, (red.). 
Stockholm: Försvarsmakten. Oskadliggörandeteknik. 192 s. M7747-244031. 
 
Ny materiel för ammunitionsröjning. Försvarsmakten, SWEDEC. Publicerad: 29 januari 2008 kl 15.24. Hämtat 
från: <http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Centra/Totalforsvarets-ammunitions--och-minrojningscentrum-
Swedec/Nyheter/Ny-materiel-for-ammunitionsrojning/>. Hämtat: 11 december 2008, kl: 11.15. 
 
                                                           
1 SWEDEC (2008). Begrepp och definitioner -avseende ammunitions- och minröjningsverksamhet. s. 10/43. 

                                                           
VII En metalldetektor som detekterar inducerad spänning i ett eventuellt påträffat metallföremål. 
VIII En magnetometer som detekterar störningar i jordens magnetfält med fördel orsakade av metallföremål. 
IX En fjärrstyrd robot med applicerbara verktyg för att exempelvis flytta och oskadliggöra farliga objekt. 
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Kemiska metoder 
 
De här detektionsmetodernas teknik bygger på att detektera explosivämnen som läcker ut från 
nedgrävda minor och dold OXA, i så kallad permeation (genomträngning) och 
diffusion(spridning/blandning) Jordprover eller luftprover tas i ett misstänkt område och 
analyseras sedan på plats eller i ett laboratorie. Studier på det här området kallar FOI för 
migrationsstudierI. I användarrapporten1 redovisar FOI att det sker större migration av 
explosivämnesrelaterade molekyler från minor med till exempel plast och gummihöljen än 
minor med metallhöljen. Migration från de metallhöljda minorna sker endast i skarvar och 
förskruvningar för till exempel tändare. Detta leder till att det kan vara svårt att urskilja 
metallhöljda minor eller dold OXA med endast kemisk analys. Här förordas att kombinera 
system för detektion i ett multisensorsystem. Ett multisensorsystem som kan användas idag är 
minhunden tillsammans med metalldetektorn, dessa två kan också användas separat i olika 
situationer med fullgott resultat. 
 FOI gjorde inom ramen för projektet i samarbete med Stockholms universitet försök med 
fältmässiga luftprovtagnings- och analysutrustningarna2. En utrustning som arbetades fram är 
avsedd för provtagning av luft och analys av denna under fältmässiga förhållanden. 
Utrustningen består av två delar: en handburen provinsamlingsdel och en stationär analysdel. 
Provinsamlingsdelen består i grova drag av en handburen provupptagare innehållande ett 
uppsamlingsfilter och en batteridriven luftpump som kan bäras i exempelvis en ryggsäck. 
Analysdelen består av ett instrument för att utvinna de upptagna partiklarna ur filtret i 
provupptagaren och ett instrument för att avgöra om explosivämnesrelaterade kemiska 
föreningar upptagits i provtagaren. Denna utrustning skulle kunna effektivisera detekteringen 
av explosivämnen i allmänhet och minor/dold OXA i synnerhet. Provtagning skulle kunna 
utföras med hjälp av en UGV II istället för eller som ett komplement till ett hundekipage. 
Provet skulle sedan på plats i fält analyseras och i kombination med andra tekniker kunna leda 
till att området som misstänks vara minerat snabbt och säkert kan reduceras i en så kallad 
”area reduction”3 kan genomföras. Den här tekniken kan även användas för att verifiera 
träningssök i utbildning och utvärdering av minhundar. Forskning på detta område fortgår 
idag i projektet Doftbild. 
 FMV ska på uppdrag av FM starta upp ett projekt angående analysutrustning för 
explosivämnesdetektering under 2009. FM har specificerat krav på en fältanalysutrustning för 
analys av spårämnen från exempelvis en misstänkt IED genom så kallat ”spottest”, en 
provtagning som baseras på att föremålet vidrörs med ett provinsamlingsföremål av något 
slag som därefter analyseras.4 

                                                           
I Migration=vandring. 
II UGV = Unmanned Ground Vehicle 
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Biosensorer 
 
FOI har i samarbete med Stockholms universitet bedrivit forskning om en bakteriell 
biosensor, Burkholderiabakterien. Burkholderia är en jordbakterie som naturligt har utvecklat 
ett enzymsystem som kan bryta ned TNTIII. Vid manipulation av bakteriens DNA kan man få 
den att producera ett protein istället för enzym till nedbrytningen av TNT. Proteinet har 
förmågan att fluorescera vilket gör det möjligt för det mänskliga ögat att vid belysning med 
ultraviolettljus observera när bakterien stöter på TNT som migrerat ut i jorden från till 
exempel en mina.5 
 I FOIs rapport om forskningen beskriver de att de muterade bakterierna efter 
detektionsarbetet antingen dör för att de inte kan konkurrera med de vanliga bakterierna i 
omgivningen. Eller gör sig av med de manipulerade DNA-stängarna och återgår till sin 
naturliga form. Det råder därför ingen fara för till exempel okontrollerad spridning av 
muterade bakterier vid detektion med denna biosensor. 
 
 
Elektrooptiska sensorer 
 
Inom ramen för forskningsprojektet MOMS bedrivs studier på hur olika elektrooptiska 
sensorerIV, 6 tillsammans kan producera en bild av verkligheten som i realtid avslöjar 
onaturliga objekt i terrängen och klassificerar dem. De elektrooptiska sensorerna registrerar 
olika våglängdsområden av elektromagnetisk strålning. Sensorernas individuellt uppsamlade 
data bearbetas under flera steg i en signalbearbetningsprocess. Resultatet blir en detektering 
av objekt med avvikande preferenser i förhållande till en ”normal” bakgrundsmiljö, i ett visst 
område. 
 En sensor som används i MOMS är en aktivV, 6 elektrooptisk sensor i form av laserradar. 
Med laserradar kan man till viss del se igenom vegetation. Den har även bra kapacitet att 
avbilda små objekt som med det mänskliga ögat är svåra att upptäcka, som till exempel 
snubbeltråd och tunna kablar. Med laserradar är det dock svårt att se nedgrävda objekt om inte 
marken ovanför exempelvis minan utmärker sig. Andra sensor som används är aktiva och 
passiva elektrooptiska sensorer i form av IR-sensorer. En aktiv IR-sensor medger 
mörkerkapacitet och möjliggör detektion av objekt som reflekterar elektromagnetisk strålning 
på ett annat sätt än bakgrunden. En passiv IR-sensor är bra på att visa temperaturskillnader i 
omgivningen. Det kan vara användbart eftersom en mina eller OXA har en avvikande 
temperaturförändringskurva jämfört med till exempel en vägbana av grus. En annan passiv 
elektrooptisk sensor som undersöks är högupplösande videokameror. Dessa kan bidra med en 
väldefinierad bild av ett område på relativt långa avstånd. FOI beskriver i rapporter om denna 
forskning att det finns en mängd sätt att processa signalerna från sensorerna studerade inom 
MOMS. Signalerna måste behandlas med noggrann korrelation till varandra, i förhållande till 
den aktuella bakgrundsterrängen, samt med hänsyn taget till de potentiellt befintliga minorna 
och övriga objekt. De studerade sensorerna inom MOMS kan i olika konstellationer monteras 
på olika bärarfordon som till exempel: UAVVI, UGVII, och bepansrade terrängfordon.7, 8 

Sensorerna kan då väljas ut till att passa respektive bärarfordon. Detta möjliggör hög 
                                                           
III TNT = Trotyl = Trinitrotoluen = Ett explosivämne 
IV Elektrooptiska sensorer = Sensorer som registrerar elektromagnetisk strålning inom UV- till Termisk IR. 
Området innefattar även det visuella spektrumet. 
V Aktiv elektrooptisk sensor = En sensor som ”känner av” omgivningen genom att sända ut elektromagnetisk 
strålning och därefter detektera den reflekterade strålningen. En passiv elektrooptisk sensor detekterar endast 
inkommande elektromagnetisk strålning från omgivningen. 
VI UAV = Unmanned Aerial Vehicle 
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sökningshastighet med en UAV, men ger sämre bildupplösning på 200-300 meters höjd. Med 
ett markfordon blir fallet i princip det omvända på grund av närmre avståndet till objekt men 
sämre överblicksmöjlighet. 
 
 
Metoder med laser 
 
Vid avståndsdetektion av explosivämnen kan laser användas. En teknik som kallas Raman 
spektroskopi har studerats utav FOI. Denna teknik bygger på att laserbelysa ett misstänkt 
explosivämne eller spår av det (på en väska eller liknande) med en viss våglängd, ta emot den 
reflekterade strålningen och analysera eventuella våglängdsförändringar. avståndsdetektion. 
Det längsta detektionsavståndet med lyckat detektionsresultat som provades vi FOI var 55 m 
på grund av lasersäkerhetsbestämmelser. 
 FOI har även bedrivit studier med ett system för detektion vid direkt kontakt. Systemet 
kallas ESSEX (Extremely sensitive and selective explosives detection). ESSEX bygger på en 
kombination av tre fysiska principer: Optisk spektroskopiVII, masspektrometriVIII och 
utvidgning av gas vid passage igenom ett munstycke. Genom att med fotoner från laser 
excitera en molekyl från provtagningsluft (exempelvis över en misstänkt IED) till en känd 
exciterad nivå och sedan jonisera den för att mäta dess massa genom att analysera hur lång tid 
det tar för molekylen att accelereras till en detektor. Lasern är anpassad för att excitera just en 
explosivämnesmolekyl till en känd nivå, därmed kan slutsatser dras om att just en 
explosivämnesmolekyl har exciterats.9  
 
 
Metod med radar 
 
FOI har sedan 1980-talet forskat och utvecklat olika system för radarteknik i minröjsyfte. 
Sedan 1999 har de utvecklat en försöksplattform HUMUS (Humanitarian multisensor 
system). HUMUS arbetar med Markpenetrerande radar eller Ground penetrating radar (GPR) 
vilket möjliggör både detektering och klassificering av minor och OXA. Systemets 
detektionsdjup för stridsvagnsminor är minst 50 cm. Systemet bärs i sin helhet av en operatör, 
förutom en datorstation som trådlöst kommunicerar med operatörsdelen. Operatörsdelen 
består av en radar antenn som sveps över marken i likhet med en klassisk minsökare, en 
presentationsskärm, och en ryggsäcksdel som innehåller elektronik och mekanik ingående i 
plattformen. Genom att ”träna” HUMUS med potentiella objekt (exempelvis minor) kan den 
”lära” sig att specifikt detektera vissa objekt och klassificera olika objekts med hjälp av deras 
radarsignaturer. HUMUS kan skilja på metallisk eller icke metallisk mina (plasthölje) och 
storleken på minan. Ett radarsystem i likhet med HUMUS skulle kunna bäras av både land- 
och luftfarkoster. Realtidsanalys kan genomföras upp till 20 km/h beroende av 
markförhållanden och typ av bärarfordon.10 
 
                                                           
1 FOI, vapen och skydd (2005). Landminsystem -detektion och neutralisation. Tumba: FOI. 82 s. ISRN FOI-R--
1642--SE. 
2 FOI, försvars och säkerhetssystem (2007). Sammanfattning av arbetet i projektet Landminsystem -detektion och 
neutralisation under åren 2000-2004. Tumba: FOI. s. 58-67/142. ISRN FOI-R—2345--SE. 
3 SWEDEC (2008). Begrepp och definitioner -avseende ammunitions- och minröjningsverksamhet. s. 5/43. 
4 Tel.intervju 090318, kl: 09.05-09.25, med Karl-Johan Ahlgren. 

                                                           
VII Analys av partiklars absorption av vissa elektromagnetiska våglängder.  
VIII Analys av en partikels massa med hjälp av att jonisera och accelerera en partikel och mäta den tid under 
vilken den tillryggalägger en viss sträcka. 
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5 FOI, vapen och skydd (2005). Landminsystem -detektion och neutralisation. Tumba: FOI. s. 40-44. ISRN FOI-
R--1642--SE. 
6 FOI (2004). FOI orienterar om nummer 3 sensorer. s. 36-39/94. 
7 FOI, Avdelningen för informationssystem (2008). MOMS (Multi-optical mine detection system): Progress 
report 2008. Linköping: FOI. 24 s. ISRN FOI-R--2622--SE. 
8 FOI, Avdelningen för sensorsystem (2008). MOMS (Multi-optical mine detection system):MOMS – System 
concept ideas. Linköping: FOI. 90 s. ISRN FOI-R--2576--SE. 
9 FOI, Försvars och säkerhetssystem (2007). Explosives detection - final report from a strategic projek 2005-
2007. Tumba: FOI. 40 s. ISRN FOI-R--2438--SE. 
10 FOI, Sensorteknik (2007). Radarteknikens Potential för Detektion och Klassifiering av Landminor - 
Erfarenheter från FM-projektet ”Landminsystem, detektion och neutralisering”. Linköping: FOI. 48 s. ISRN 
FOI-R--1664--SE. 


