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Utökat ballistiskt skydd mot finkalibriga projektiler på ytstridsfartyg 

 

Detta arbete handlar om med vilka material som det ballistiska skyddet mot 

finkalibriga projektiler kan förbättras på befintliga svenska ytstridsfartyg. 

Eftersom det befintliga fartygets konstruktion i sig innehar en viss 

skyddsförmåga (grundskydd) behöver denna inledningsvis beskrivas för att 

definiera utgångspunkt. 

Att förbättra skyddsförmågan genom att komplettera den redan befintliga 

konstruktionen med tilläggsskydd innebär att fartyg får helt förändrade 

förutsättningar att klara av nya hot och uppgifter och därmed också få en 

förbättrad livslängd. 

Genom att studera för- och nackdelar hos olika tekniska lösningar 

framkommer vilka som är realistiska. 

Fartyg kommer sannolikt att utrustas med olika material eftersom ytor- och 

utrymmen kommer att behöva prioriteras. Olika materialval kommer också 

att styras av kompromisser mellan ballistiskt skydd och lastbärande 

konstruktioner. 
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Abstract 

Improved ballistic protection against small arm projectiles onboard surface 

warships. 

 

This paper investigates which technical solutions can improve ballistic 

protection against small arm projectiles onboard Swedish naval surface 

warships. 

Since the construction of the ship itself has a basic protection against 

projectiles, this will be described first.  

By improving the protection capability with extra protection 

(supplementary protection), the ship can successfully handle several new 

threats that come with new tasks while also improving its length of life. 

A study of advantages and disadvantages of different technical solutions 

will show which solutions are realistic ones. 

The ship will probably be equipped with different kind of materials 

because of the need of prioritized areas and surfaces onboard. Different 

materials will be a compromise between the ballistic protection ability and 

construction strength. 
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1 Inledning 

Korvetterna Stockholm och Malmö befinner sig ute till sjöss utanför Somalias 

kust och beredskapsgraden är halv stridsberedskap. Besättningen har precis 

genomfört genomgång efter en skyddstjänstövning som övade och prövade 

besättningens förmåga till att snabbt kunna omhänderta och få kontroll över en 

utbruten brand ombord. Besättningen var som vanligt taggade och inlevelsen var 

stor och därmed var övningen givande för det stora flertalet. Övningar som denna 

genomförs normalt under pågående skarpa verksamheter och är en naturlig del i 

att vidmakthålla såväl kunskapsnivå som beredskap. 

 

Plötsligt kommer en nödsignal från ett närliggande handelsfartyg som på knackig 

engelska meddelar att de misstänker en nära förestående piratattack från en 

mindre båt utan några beteckningar. 

Styrkans chef beordrar HMS Stockholm att sätta högsta hastighet mot det 

närliggande handelsfartyget i syfte att identifiera båten och förhindra en eventuell 

attack. 

 

Fartygschefen på HMS Stockholm sätter högsta fart och beordrar upp fartyget i 

”klart skepp”, nu känner alla ombord hur pulsen stiger och att alla förberedelser 

och materielkontroller inte varit förgäves. 

HMS Stockholm närmar sig handelsfartyget och den första ombord som genom 

sin kikare ser den misstänkta båten är utkiken, som då beordras att lägga all fokus 

på kontinuerlig observation av båten.  

Beredskapsgraden höjs till klart för strid och nu vet alla ombord att det yttersta 

krävs av alla och envar. 
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Nu har båten fått syn på korvetten och ändrar kurs genom att gira bort från 

handelsfartyget men utan att öka avståndet till HMS Stockholm. 

 

Utkiken observerar plötsligt svaga knallar vilka bedöms vara från handeldvapen 

ombord på båten, dock kan inga observationer om nedslag göras. Avståndet till 

båten bibehålls genom aktiv manövrering och den förstärkta utkiksfunktionen ger 

efter en liten stund resultat, flera nedslag relativt långt från korvetten kan 

observeras. 

Även om läget är allvarligt så beslutar fartygschefen på korvetten att insätta 

varningseld med den tunga kulsprutan för om båten. Under tiden som 

varningselden avges kan de första fientliga nedslagen ombord registreras genom 

”svaga knackningar” i skrovet strax ovanför vattenlinjen ungefär i höjd med 

pumprummet. 

Varningselden ger nästan omedelbart resultat genom att båtens framfart stoppas 

och beskjutningen upphör. Efter att piraterna lagt ned vapnen och fartyget via 

skeppsbåten skickat över en bordningsstyrka genomför man en grundlig 

skadesökning i hela fartyget och kan konstatera att de skador fartyget ådragit sig 

är inbuktningar och en del hål som piraternas projektiler åstadkommit. Denna 

gång hade besättningen tur eftersom det drabbade utrymmet är av mindre 

stridsteknisk vikt samt att det i utrymmet inte finns någon drabbningsplats. 
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1.1 Bakgrund 

De fartyg som idag är verksamma och ingår i krigsorganisationen är produkter av 

sin tid och därtill dimensionerande hotbilder. Även om vissa modifieringar under 

åren har genomförts har dessa till största del omfattat stridsledningsförmåga, 

kommunikationer och framdrivningssystem. 

 

Den traditionella sjökrigsprincipen, där pansarskydd saknades var för de mindre 

stridsfartygen att inte synas, upptäcka motståndaren först samt snabbt kunna 

insätta ett relativt långräckviddigt och effektivt vapen i form av t.ex. sjömålsrobot 

eller torped. Relativt långa avstånd och kraftiga verkansdelar i syfte att med hög 

sannolikhet slå ut en motståndare var många gånger en förutsättning och 

motståndaren resonerade på samma sätt.  

De kraftiga verkansdelarna skulle ur ett ballistiskt skyddsperspektiv innebära helt 

orimliga skyddsdimensioner hos fartygskonstruktionerna och därmed göra 

fartygen i princip oanvändbara.  

 

Det komplement till skydd som fartygen utrustades med var bidrag till de övriga 

grundläggande förmågorna1 vilka i likhet med skyddsförmågan har ett 

beroendeförhållande till varandra. 

 

 
Figur 1.1.1 De grundläggande förmågorna2 
 
 

 

                                                 
1 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer. 
2 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer. 
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De grundläggande förmågorna är: ledning, underrättelser/information, verkan, 

rörlighet, uthållighet och skydd. Dessa uttryck beskriver övergripande vilka 

förmågor som krävs för att realisera manövertänkandet i syfte att nå uppsatta mål 

på olika nivåer. 

 
Förutom att fartygen utrustades med vattentäta avdelningar, redundanta 

skeppstekniska system, rutiner och organisatoriska förändringar i syfte att kunna 

hantera olika skadefall så utvecklades också förmågan att genom t.ex. passiva 

sensorer samt en väl utvecklad ledningsförmåga att bibehålla och utveckla en hög 

skyddsnivå. 

 

Genom att någon förmåga av ovan nämnda var svagare vid något tillfälle 

utvecklades andra i syfte att kompensera och bibehålla möjlighet till stor effekt. 

 

Idag ser hotbilderna och uppdragen annorlunda ut, inte minst då vi inte längre 

befinner oss i våra hemmafarvatten utan förväntas kunna operera på geografiskt 

avlägsna platser med kraftigt varierande omgivningar och uppgifter.  

 

De expeditionära insatserna vilka fartygen är en del av ökar och ställer allt högre 

krav på de ingående plattformarnas förmågor3. 

 
Hotet har utvecklats till att komma närmare och därmed omfatta en betydligt 

större bredd avseende vapen och ammunitionstyper. De vapen som tidigare inte  

bedömdes som reella hot på grund av avstånd har nu blivit mer och mer aktuella, 

samtidigt som dessa genom sina betydligt mindre verkansdelar till skillnad mot 

tidigare vapen är möjliga att skydda sig emot. Dock har fartygen i princip inget 

skydd varför komplettering av grundskyddet blir mer aktuellt och av vikt för att 

kunna lösa olika uppdrag. 

 

                                                 
3 HKV Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (FMUP 2010) sid 11 
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Att befolkningens acceptans för egna förluster tenderar att minska talar för att 

fartygens utnyttjande kan komma att begränsas då säkerheten inte är rimlig och 

risktagningar blir svårmotiverade. 

Den egna besättningens tro på fartygens stridsförmåga för att uppnå tänkt effekt är 

starkt kopplad till vilken förmåga till skydd fartygen har och därför är skyddet 

viktigt för tryggheten och stridsmoralen. 

 
De olika nivåerna för fartygets förmåga till skydd beskrivs genom 

”skyddslöken”4. Skyddslöken är ingen faställd modell med klart definierade 

nivåer och utseende utan ska ses som ett sätt att beskriva hur de förmågor en viss 

enhet eller plattform kan grupperas och indelas i avseende olika skyddsnivåer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1.2. Skyddslöken 
 
När det gäller det ballistiska skyddet och vilka tekniska lösningar som kan 

förbättra detta faller fokus på skalen penetration och restverkan där penetration är 

det som framträder tydligast. 

 
 

 

 

 

                                                 
4 FMV teknisk prognos 2005, VO StraMtrl 21121: 57900/2005 , s3, bil 3 skydd av soldater, 
plattformar och anläggningar. 
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1.2 Problemformulering 

Ökad skyddsförmåga hos olika applikationer är ofta hädelsestyrda, vilket innebär 

att många genomförda åtgärder är baserade på erfarenheter som många gånger 

tyvärr blir alltför kostsamma, både personellt och materiellt. 

Ett fartygs ballistiska skydd mot finkalibriga projektiler har i och med nuvarande 

utveckling av projektiler samt en förändrad hotbild tydligt blivit alltmer väsentligt 

och påtagligt för att fartygssystemets användbarhet i olika scenarier ska 

bibehållas. Genom att skaffa sig en bra och tydlig uppfattning om grundskyddets 

beskaffenhet blir det betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att därefter 

studera vilket kompletteringsbehov som tilläggsskyddet ska klara av för att uppnå 

önskad förmåga och effekt.  

En ökad kunskap om befintlig strukturs förmåga kommer sannolikt att i 

kombination med nyvunna kunskaper och förbättrade hotanalyser att bidraga till 

ökad kostnadseffektivitet samt utökade och förbättrade möjligheter till mindre 

fortlöpande korrigeringar och förändringar. 

Eftersom de idag operativa ytstridsfartygen inte avviker från varandra avseende 

material och konstruktionsprincip finns det ingen anledning att ange specifikt 

fartygssystem. 

    
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka vilka tilläggsskydd som kan 

användas för att uppnå tillräckligt ballistiskt skydd mot finkalibriga projektiler då 

skydd är en grundläggande förmåga och centralt i de flesta militära sammanhang. 

 

Huvudfrågeställningen är: Vilka tekniska lösningar (material) i form av 

tilläggsskydd förbättrar det ballistiska skyddet samt vilka är dess övergripande för 

och nackdelar? 

Underfrågeställningen är: Vilka material är realistiska att på kort sikt använda och 

vilka faktorer kan påverka materialvalen? 
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1.4 Metod 

Den metod jag tänker använda mig av under arbetet beskrivs principiellt enligt 

figur 1.4.1. 

 
Figur 1.4.1 Metodbeskrivning 
 
I inledningen som utgörs av kapitel ett börjar jag med att ge ett kort påhittat 

scenario och därefter beskriva kort beskriva över varför idag verksamma och 

befintliga ytstridsfartyg i Sverige är försedda med det ballistiska skydd mot 

finkalibriga projektiler som de är. 

Befintligt skydd består av kapitel två och tre, där två beskriver ett befintligt fartyg 

avseende material och kapitel tre fartygets förmåga att motstå valda 

ammunitionstyper5. 

Utökat skydd beskrivs av kapitel fyra och fem. Kapitel fyra innehåller 

tilläggsskydd grunder som beskriver generella principer för utökat skydd. 

Kapitel fem beskriver olika material vad avser funktionalitetsprinciper samt de 

viktigaste och mest framträdande egenskaperna. Därtill beskrivs övergripande 

utveckling av olika material i syfte att verka för förbättrat ballistiskt skydd. 

Kapitel sex kommer ägnas åt en fallstudie i syfte att ge stöd till diskussionen som 

kommer i kapitel sju vilken diskutera om vilka av de tekniska lösningarna som är 

realiserbara som alternativ i syfte att förbättra det ballistiska skyddet mot 

finkalibriga projektiler. Huvudfrågeställningen kommer att besvaras i kapitel fem 

och åtta, medan underfrågeställningen svaras på i kapitel sju och åtta. 

                                                 
5 Se avgränsningar kapitel 1.9.1. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens inledning syftar till att förklara varför fartyg är utrustade med det 

skydd de är. Jag kommer därefter att förklara grundförutsättningar som ett 

befintligt ytstridsfartyg har när det gäller att klara av viss finkalibrig eld. 

Efter det kommer jag att beskriva olika tekniska förbättringar som man genom 

olika typer av tilläggsskydd kan välja. Varje del i förbättringen av skyddet 

kommer att förklaras i principiella termer och tillsammans med för- och 

nackdelar. Avslutningsvis kommer slutsatser att ges som dessutom resulterar i 

några övergripande rekommendationer till två olika intressenter, besättning och 

ägare. 

 

1.6 Tidigare forskning och utgivet material 

Vid efterforskning av tidigare materiel har det ofta visat sig mycket sparsamt 

utifrån ett fartygsperspektiv jämfört med fordon avsedda för land. Forskning inom 

området är ofta hemligstämplat och därmed svårt att dels få uppfattning om vad 

som finns men även att få tillgång och därmed bli behörig. 

Det finns främst rapporter från andra nationer avseende olika material och 

enskilda prov och försök men mycket lite i sammanhang som beskriver nyttan hos 

ett operativt system, som tex ett fartyg. 

De civila lösningar som finns är ofta behäftade med företagssekretess vilket torde 

bero på relativt stora utvecklingskostnader i kombination med begränsade 

försäljningsvolymer. Tidigare c-uppsatser vid FHS avhandlar främst skydd mot 

splitter. 

 

1.7 Begrepp 

Ballistiskt skydd mot projektiler avser penetrerande stridsdelar där skyddet 

innebär målmaterialets mekaniska påverkan på penetratorn6. 

 
 

                                                 
6 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 77. 
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Det ballistiska skyddet mot finkalibriga projektiler består av ett grundskydd samt 

ett tilläggsskydd. Grundskyddet utgörs av fartygets konstruktion och är således 

hos befintliga fartyg en given förutsättning. 

Tilläggsskyddet är det skydd som fartyget erhållit genom ombyggnationer eller 

tilläggsinstallationer som fartyget är utrustat med utöver grundskyddet för att öka 

förmågan till skydd. 

Finkalibriga projektiler definieras som projektiler med kaliber upp till 20mm7 där 

projektilen beroende på verkansområde består av olika kärnor och utanpåliggande 

mantlar. Militär ammunition är enligt Haag-konventionen tvungen att vara 

utrustad med en hel mantel medan civila motsvarigheter av jakttyp ofta är 

halvmantlad. Det är vanligt att patronens längd skiljer och därmed inte utan större 

svårigheter medger att civil ammunition används i militära vapen. Det finns  

äldre militär ammunition som till exempel 7,62x63mm som idag är den vanligaste 

jaktammunitionen 30-06, vilket således skulle kunna innebära att 30-06 

halvmantlad ammunition skulle kunna användas i äldre gevär och 

automatkarbiner. Dessutom skulle 7,62x51mm och 308 Winchester kunna 

användas i samma vapen och därmed skulle ett civilt jaktgevär kunna avfyra en 

pansarbrytande projektil utan att vapnet modifieras. 

 
Det största hotet mot fartyg från finkalibriga projektiler utgörs av olika 

pansarbrytande varianter vilka kännetecknas av kärnor av hårt stål såsom tung- 

eller hårdmetall. 

Finkalibriga projektilers förmåga att tränga in i målmaterial beror dels på 

förhållandet mellan projektilmaterialets och målmaterialets hårdhet och  dels på 

projektilens geometri och hastighet. Det mest optimala för att uppnå god 

inträngningsförmåga är att projektilen har så hög hårdhet att dess deformation 

fördröjs så länge som möjligt vid inträngningen. Motsatsförhållandet ger således 

att en låg hårdhet innebär en deformation och därmed försämrar 

inträngningsförmågan. 

                                                 
7 Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och Skydd, 2009, sid 27. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   Självständigt arbete  sida  10(59) 
Örlogskapten Jonas Westin 
Chp 08-10T/MPU   2009-09-02 
 

Det som uppstår när en projektil träffar ett mål är mekanisk verkan och den 

kommer att bero på olika faktorer som för målmaterial av stål framgår av följande  

överslagsekvation, förutsatt att bromskraften är konstant, dvs om inte hänsyn 

tages till tröghetskrafternas8 inflytande: 

projmål

proj

Ak

vm
P






2

2

 , 

Ekvation 1.7.1 beräkning av penetrationsdjup9 

 

Där P = penetrationsdjupet, mproj = projektilens massa, v = relativ hastighet vid 

träff,  

k = kurvanpassningsfaktor, σmål = målets flytspänning, Aproj = projektilens 

tvärsnittsarea.  

Tvärsnittsarean 
4

2
2 d

rA



 , 

Ekvation 1.7.2 beräkning av tvärsnittsarean10  

k ligger normalt på 4-5, och ju lägre nämnare och högre täljare ju större 

penetrationsdjup, därför kommer 4 användas för att få fram största 

penetrationsdjup. 

Flytspänningen σ är materialberoende och anges i MPa. 

Den relativa hastigheten (v) är den hastighet som projektilen har relativt sitt mål, 

rör sig målet mot projektilen blir således den relativa hastigheten högre än om 

målet står still. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 I och med att ett föremåls tröghet styrs av dess massa tas det hänsyn till projektilens tröghet, men 
inte målets tröghet 
9 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 90. 
10 Physics Handbook, Third edition, Studentlitteratur 1985. 
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Figur 1.7.1 beskrivning av olika materials egenskaper11 
 
Principiell beskrivning av två olika materials egenskaper där den övre kurvan (1) 

representerar en viss stålsort och den undre (2) en viss aluminiumsort. Där ε 

beskriver materialets töjning och är enhetslös. 

I det plastiska området sker ett deformationshårdnande, dvs. att det krävs allt 

högre spänning för att ytterligare deformera materialet. I detta område kallas 

spänningen för flytspänning σf . Slutligen inträffar ett brott vid brottspänningen 

σb. 

Ett ämne kommer vid belastning att först utsättas för elastisk deformation, vilket 

innebär att materialet kommer att återfå sin ursprungsform då belastningen 

upphör. Fortsätter man att belasta ämnet kommer man att hamna i det plastiska 

området och då kommer materialet inte att återfå sin ursprungsform och det beror 

på att materialets sträckgräns överskrids. Man säger att materialet flyter, därav 

benämningen flytspänning där flytspänningen är unik för varje ämne. 

 

 
Figur 1.7.2 Principiellt penetrationsförlopp: vänster – projektil hög hårdhet,  
höger – projektil lägre hårdhet.12 
 
 

 

                                                 
11 Försvarshögskolan, Lektionsunderlag vapen, verkan och skydd, 2009. 
12 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 31. 
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Begreppen penetration och perforation används i olika skrifter för att beskriva hur 

effektiv en projektil respektive ett skyddsmaterial är.  

”penetrera, (gradvis) tränga igenom eller in i; (vanligen överfört) göra sig 

grundligt bekant med och behandla (intellektuellt)”13. 

”genomträngande, inträngande äv. bildl. , infiltration; peaceful penetration, 

mil. a genombrott b projektils genomslag[sförmåga]”14 

”Genomtränga, tränga in i; grundligt sätta sig in i”15 

 

”perforera, stansa (rad av) hål i (papper, plåt, skinn e.d.; ofta för att möjliggöra 

avskiljning); (som medicinsk term) genombryta (ett organs vägg)”16. 

”perforering ; genomborrande ; tandning, tand på frimärke ; hål, öppning; 

med. tekn. perforation”17 

”Perforera, genomborra, göra el. stansa hål i.”18 

 
Den vanligaste benämningen på projektilens förmåga att tränga igenom målet är 

penetration. 

Min uppfattning är att penetration innebär att projektilen gör hål i målmaterialet 

men inte behöver innebära att projektilen passerar igenom. 

Perforation däremot innebär att projektilen gör hål och passerar igenom ut på 

andra sidan. 

Min tolkning av penetrationens definition innebär inte att det skulle vara mindre 

kritiskt än perforation då projektilen vid träff i skjuvbrottsbenäget material kan 

skapa s.k. pluggbildning, vilket innebär att en del av målplåten åker ut framför 

projektilen enligt figur 1.7.3. 

 

 

 
                                                 
13 Nationalencyklopedin, 2009-06-29, http://www.ne.se/kort/penetrera 
14 Norstedts ordbok, 2009-06-29, http://www.norstedtsord.se/penetrera/Svenska 
15 Svenska Akademins ordlista, 2007, sid 678 
16 Nationalencyklopedin, 2009-06-29, http://www.ne.se/kort/perforera 
17 Norstedts ordbok, 2009-06-29, http://www.norstedtsord.se/perforera/Svenska 
18 Svenska Akademins ordlista, 2007, sid 681 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   Självständigt arbete  sida  13(59) 
Örlogskapten Jonas Westin 
Chp 08-10T/MPU   2009-09-02 
 

 

 
 
Figur 1.7.3  Principen för pluggbildning 
 
Jag kommer i arbetet att använda begreppet penetration vilket är det som är mest 

använt. 

 

1.8 Förkortningar 

MMC - Metal Matrix Composites –Metallmatris Komposit. 

BC – Ballistic Coefficient – Ballistisk koefficient. 

AP – Armor Piercing – Pansarbrytande. 

RHA – Rolled Homogeneous Armor – Pansarstål. 

UHDPE - Ultra High Density Polyethylene 

 

1.9 Avgränsningar 

1.9.1 Ammunition 

Endast vissa typer av ammunition kommer att utgöra grunden för att ge 

principiella underlag då en heltäckande undersökning av samtliga förekommande 

ammunitionstyper skulle rendera i en orimlig studie som dessutom med anledning 

av ammunitionsmodifieringar och andra ej kontrollerbara faktorer ändå inte kunna 

ge en heltäckande bild. 

De tekniska lösningarna som presenteras är endast direkta åtgärder för att 

förbättra det fysiska ballistiska skyddet och inte andra tekniska lösningar hos 

andra delsystem som skulle bidra till en ökad skyddsförmåga. 

 

Jag kommer att under mina beräkningar att utgå ifrån två olika ammunitionssorter 

som bedöms som representativa och relevanta för att beskriva troliga hot. 
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Den mindre kalibern är M993 7.62x51 mm AP (Armor Piercing) är en ovanligt 

svår ammunition att skydda sig emot som främst används av Sverige och USA.  

Projektilens sammansättning består av en tungsten kärna i ett aluminiumhölje 

inneslutet i projektilens ytterhölje vilket består av 90% koppar och 10% zink. 

Övergripande princip för uppbyggnaden är att denna projektils kopparhölje vid 

träff med målmaterialet kommer fungera som smörjmedel för den inre kärnan då 

den penetrerar. 

Det är alltså den spetsiga tungstenskärnan som medger den pansarbrytande 

förmågan. Projektilvikten är 126,6 grain (8.20 gram) och har en utgångshastighet 

(v0) på ca 910 m/s19. Projektilens ballistiska koefficient är 0,3520. Även om 

ammunitionen för närvarande inte finns spridd så är den idag en av de inom 

7,62mm familjen som är svårast att skydda sig emot och blir därför lämplig att 

utgå ifrån. 

 

Figur 1.9.1 M993 uppbyggnad21. 

Den större kalibern är NM173 12,7x99 mm NATO AP-S (Armor Piercing-Super) 

vilken även återfinns som cal .50 AP. En vanlig NATO ammunition som används 

till såväl kulsprutor som prickskyttegevär. NM173 har en tungstenkarbid kärna 

som bidragande till dess pansarbrytande förmåga. Projektilvikten är 726,3 grain 

(47 gram) och har en utgångshastighet v0 på ca 915 m/s22. Eftersom inte den 

ballistiska koefficienten för NM 173 har gjorts tillgänglig  

 

                                                 
19 Beroende på vapentyp samt vapnets kondition men är den av tillverkaren (Norma Precision AB) 
angivna utgångshastigheten. 
20 Norma Precision AB, 2009, Johan Lindgren, Contracts Manager, Military Specialities Business 
Area, Nammo Small Caliber Division 
21 09-06-13, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m993.htm 
22 Beroende på vapentyp samt vapnets kondition men är den av tillverkaren (Norma Precision AB) 
angivna utgångshastigheten. 
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för författaren av denna uppsats antas samma värde som för M993, 0,35 i syfte att 

kunna göra principiella jämförelser. 

 

1.9.2 Målmaterial 

Endast idag befintliga ytstridsfartyg som ingår i insatsorganisationen kommer 

redovisas vilket innebär att det är konstruktioner där stål och aluminium som  

används. De två olika fartygstypernas likheter avseende konstruktionsprinciper 

och material gör det överflödigt att särredovisa dem under arbetes gång vilket 

tydligt framgår av bilaga 1. 

Förutsättningarna för fartygets hållfasthet är att det är materialens egenskaper som 

de var från början som gäller, härvid tas inte hänsyn till eventuellt lokala 

förstärkningar, försvagningar eller installationer som tillkommit eller tagits bort 

eller andra faktorer som kan påverka positivt eller negativt. 

Tilläggsskydd i denna uppsats kommer endast att avhandla passiva åtgärder i 

form av olika material. 

Eftersom målmaterialets skyddsförmåga mot valda projektiler på korta avstånd i 

det närmsta är obefintligt kommer därför inte fartygets grundskydd att ingå i 

beräkningarna för tilläggsskydd utan då endast utgöra extra marginal som 

säkerställer att projektilen inte penetrerar och gör verkan i avsett mål. Underlag 

med beräkningar återfinns i kapitel 3. 

 

Flerskottskapacitet23 kommer inte avhandlas i uppsatsen.  

Fartygskonstruktioner i syfte att minimera eventuella skador såsom t.ex. 

vatteninträngning eller motsvarande skadeomfattning kommer ej att avhandlas. 

 

 

 
 
 

                                                 
23 FOI, Martin Nilsson, 2009, hur nära tidigare anlsagspunkter kan man skjuta och fortfarande vara 
säker på att få bibehållet skydd. 
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1.9.3 Beräkningar 

Beräkningarna skall ses som generella, övergripande och är så långt som möjligt 

förenklade för att visa på principer och därmed ger de inte heller en exakt 

beskrivning av den befintliga skyddsförmågan.  

Som hjälp och stöd till vissa beräkningar kommer tabellverk och andra 

hjälpmedel att nyttjas i syfte att just bibehålla överskådligheten och de tydliga 

sambanden för att göra uppsatsen tillgänglig för en bredare publik.  

 
1.10 Material/källor 

1.10.1 Litteratur  

Det material som använts som underlag till uppsatsen är utbildningsmaterial för 

Chp 08-10T och MPU 08/09 i form av litteratur, presentationsunderlag från 

föreläsningar tillsammans med anteckningar från desamma. Därutöver har 

litteratur enligt kapitel 9, referenser utgjort underlag i varierande omfattning. 

 

1.10.2 Rapporter 

Rapporter från olika praktiska försök med fokus på såväl projektiler som 

målmaterial finns förtecknade i kapitel 9 litteratur och referenslistan. Härvid har 

det varit enklare att hitta öppna källor utanför Sverige och därför inga direkt 

kopplade till valt ytstridsfartygssystem. 

 

1.10.3 Internet   

Information från leverantörer av såväl ammunitionseffekter som skyddslösningar. 

Här har stor vikt lagts vid att källkritiskt granska genom att korskontrollera 

uppgifter med olika källor. 

 

1.10.4 Mail 

Genom direkta frågor om specifika områden har jag använt personal på såväl FOI 

som Marinbasen samt företagen NAMMO AS och ETEC. 
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1.10.5 Egna erfarenheter 

Inom vissa av de angränsande teknikområdena har jag egna erfarenheter med 

avseende på fartyg och tjänst ombord i egenskap av teknisk sjöofficer.  

 

2 Befintligt fartyg 

Den grundkonfiguration som befintliga svenska ytstridsfartyg har avseende 

material och dimensionering skiljer sig endast marginellt varför det inte finns 

någon anledning att särskilja olika fartygstyper utan en generaliserande 

beskrivning kommer att nedan att ges. 

 
Fartygskonstruktionen består av ett skrov i konstruktionsstål med varierande 

tjocklek med den största dimensionen i kölstråket och sedan avtagande uppåt. 

Tjockleken i kölstråket är 8 mm, fartygsskrovets sidor 6-4 mm räknat nedifrån 

och uppåt. Fartygsdäckets tjocklek varierar mellan 3-4 mm. Överbyggnaden är 

tillverkad i aluminium med varierande tjocklekar, där samtliga sidor är 4 mm 

utom frontskottet som är 6 mm tjockt. Detaljer om material och konstruktion 

framgår av bilaga 1. 

Flytspänningen för stålet är ca 500 MPa24 och för aluminiumet ca 300 MPa25. 

 

Vissa delar av fartyget ingår inte i citadellet26, som till exempel aktra däckshuset, 

varför dess tjocklek inte redovisas. 

 
3 Grundskydd 

Ett fartygs grundskydd bygger antingen på materialval i form av tjockt pansarstål 

som ska kunna stå emot angrepp, eller på särskilda konstruktionslösningar med 

avsikt att minimera och begränsa eventuella skador. Den principiella 

fartygskonstruktion som avhandlas i denna uppsats tillhör den sistnämnda,  

                                                 
24 Svensk Standard, Allmänt konstruktionsstål – SS – stål 21 74, SS 14 21 74, 1990, utgåva 9 
25 Svensk Standard, Plastiskt bearbetat aluminium 42 12 – Al Si1MgMn (AA6082), SS 14 42 12, 
1989, utgåva 4 
26 Citadellet är de utrymmen som räknas som inombords och ingår i det CBRN kollektivt 
skyddade delen av fartyget. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   Självständigt arbete  sida  18(59) 
Örlogskapten Jonas Westin 
Chp 08-10T/MPU   2009-09-02 
 

nämligen en konstruktion som har mycket begränsad motståndskraft mot primära 

skador vid ett angrepp.  

För att få en uppfattning om hur fartyget klarar av de tidigare angivna 

projektilerna följer beräkningar på penetrationsdjupet i befintliga material. 
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Ekvation 3.0.1 penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid V0
27

 

 
 
Aluminium med 7,62 mm projektil 
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Ekvation 3.0.2 penetrationsdjup i aluminium med 7,62mm projektil vid V0 

 
 
Stål med 12,7 mm projektil 
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Ekvation 3.0.3 penetrationsdjup i stål med 12,7mm projektil vid V0 

 
 
Aluminium med 12,7 mm projektil 
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Ekvation 3.0.4 penetrationsdjup i aluminium med 12,7mm projektil vid V0 

 
 
Ovanstående ekvationer avser en projektilhastighet som är lika med 

utgångshastigheten (v0) vilket i flera fall inte är en rimlig hastighet att räkna med 

då en projektils hastighet avtar med avståndet. Fientlig eld som avfyras på ett 

större avstånd kommer således att få ett annat penetrationsdjup.  

Storleken på den kraft som bromsar projektilen i luften beror huvudsakligen på 

projektilens form, storlek och hastighet.  
                                                 
27 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 90 
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Den bromsande kraften (D), dragkoefficienten beräknas genom 

motståndskoefficienten som beror främst av projektilens form men till viss del 

även med dess flyghastighet.  

DD SC
V

qSCD
2

2
  

Ekvation 3.0.5 Den på projektilen bromsande kraften28 

 

där 
2

2V
q


  och representerar det dynamiska trycket där ρ är luftens densitet  

Ekvation 3.0.6 Dynamiska trycket29 

 

(≈ 1,25kg/m3 vid marknivå, men varierar pga luftens tryck, temperatur) och V är 

projektilens relativa hastighet. 

S beskriver kroppens storlek (maximala tvärsnittsarean (A))  

 

4

2
2 d

rA



 där d är projektilens diameter.  

Ekvation 3.0.7 Tvärsnittsarea 

 

Genom att betrakta formeln för den bromsande hastigheten (D) inses genom 

hastighetens kvadratiska bidrag att den bromsande kraften ökar med ökande 

hastighet och dess motsats vid minskad hastighet. Detta medför att projektilens 

utgångshastighet (V0) snabbt kommer att avta i förhållande till gångsträcka. 

För att jämföra olika projektiler används begreppet ballistisk koefficient (BC), 

AC

M
BC

D 
  

Ekvation 3.0.8 Ballistisk koefficient30  

                                                 
28 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 191. 
29 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 191. 
30 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 192. 
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där M är lika med projektilens massa, CD är motståndskoefficienten och A dess 

tvärsnittsarea. Den enkla förklaringen är att en projektil med hög ballistisk 

koefficient har mindre retardation (hastighetsminskning) än vad en med lågt värde 

har. 

Genom att använda en applikation i form av en ballistiskt beräkningsprogram31 

kan en grovt förenklat grafiskt samband mellan projektilens hastighet och 

träffavstånd tas fram.  
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3.0.1 diagram över beräkning med hjälp av ”ballistics calculator” på Normas 
hemsida med inmatade värden enligt 1.8 avgränsningar.  
 
I programmet matar man in Ballistisk koefficient och projektilens koefficient och 

får då en grafisk presentation över hur hastigheten förändras med avståndet. 

Genom att använda beräknad hastighet för 600 meter i ekvationerna 3.09-3.0.12 

kommer penetrationsdjupet att bli;  
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Ekvation 3.0.9 penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid 600m 
 

 

                                                 
31 Norma Precision AB, 2009, www.normacc.com 
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Aluminium med 7,62 mm projektil 

mm
Ak

vm
P

projmål

proj
30,15

1056,41030042

4521020,8

2 36

232

















 

Ekvation 3.0.10 penetrationsdjup i aluminium med 7,62mm projektil vid 600m 
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Ekvation 3.0.11 penetrationsdjup i stål med 12,7mm projektil vid 600m 
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Ekvation 3.0.12 penetrationsdjup i stål med 12,7mm projektil vid 600m 
 
 
3.1 Diskussion om skyddsförmågan mot finkalibriga pansarbrytande 
projektiler 
 
Detta innebär således att ett avstånd om 600 meter inte är tillräckligt för att 

reducera risken för penetration och därmed inte är tillräckligt för att ge besättning 

och fartyg tillräckligt bra skydd för att kunna verka. Även om bordläggningen 

”till viss del” klarar av definierade hot förutsätter detta att inga försvagningar i 

konstruktionen förekommer, vilket det med stor sannolikhet gör i samband med 

olika genomföringar, utmattningar, slitage, kvalitetsvariationer eller tidigare 

skador i samband med beskjutning eller motsvarande.  

Den konstruktion och de material som är rådande för ytstridsfartygen ger mycket 

dåligt skydd mot olika typer av pansarbrytande finkalibriga projektiler vilket 

beräkningarna tydligt visar. 
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Genom beräkningar av projektilernas och fartygens egenskaper visas det tydligt 

att fartygen inte har tillräcklig skyddsförmåga för att kunna stå emot ett utifrån 

dagens aktuella hotbilder troligt hot.  

Även om förenklade beräkningar har använts för att visa på skyddsförmågan så är 

marginalerna så stora att mer detaljerade och noggranna beräkningar inte hade 

förändrat förutsättningarna avsevärt. Genom att använda förenklade metoder och 

beräkningar kan olika fall med låg sannolikhet sorteras bort och därmed kan 

komplexiteten hållas på en hanterbar nivå. 

 
4. Tilläggsskydd - grunder 

Tidigare skydd mot penetrerande stridsdelar, vilket projektiler tillhör, utgjordes av 

tjocka pansarplåtar som genom sin dimensionering hindrade just penetration och 

perforation.  

Numer består ett skydd alltmer av tre stycken principiella delkomponenter vilka i 

tur och ordning har till uppgift att: 

Första komponenten ska slå sönder, snedställa eller sprida ut projektilen. Därefter 

kommer den andra komponenten som har till uppgift att bromsa in eller 

konsumera projektilrester och slutligen är den sista komponentens uppgift att 

minska eventuell restverkan inuti eller på insidan av den skyddade plattformen.  

 

 

Figur 4.1 principiell uppbyggnad av ett skydd 

 

Utöver de komponenter som figur 4.1 visar tillkommer ofta någon form av skydd 

utanpå kompositen vars uppgift är att skydda kompositen mot yttre påverkan och 

har ingen skyddande funktion avseende det ballistiska skyddet. 

Materialval och principiella konstruktionsprinciper hos ett tilläggsskydd kommer 

att bero på många olika faktorer, men mest avgörande är naturligtvis nivån och  

1. Komposit 

 2. Stål 

3. Liner eller motsv. 
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omfattningen hos fartygets grundkonstruktion (grundskyddet), där skrovet i 

princip utgör komponent ett och två, se figur 4.1. 

Tilläggsskydd kan dessutom utgöra en viktig del i att förändra ett fartygs signatur 

vilket i sin tur bidrar till minskad risk för upptäckt av en motståndare. Härvid 

gäller det således att vara observant eftersom en av grundkonstruktionen given 

signatur kan försämras då tilläggsskydd appliceras och därmed innebära en 

onödig risktagning. 

 
5. Skyddsmaterial 

5.1 Metaller 

Genom att betrakta olika militära plattformar framträder med stor tydlighet att stål 

i olika former och sorter är det idag hittills vanligaste skyddsmaterialet. 

Genom att välja ett pansarstål med tillräcklig tjocklek får man en billig och 

hållbar konstruktionslösning med hög hållfasthet. Pansarstålet har under många år 

utvecklats och därmed har flera egenskaper lyckats kombineras vilket i sin tur har 

inneburit att skyddsförmågan i förhållande till vikten har förbättrats.  

Ett pansarstål som ska vara effektivt mot projektiler ska vara så hårt som möjligt 

jämfört med projektilen eftersom deformationen av projektilen ger en större 

anslagsyta för den energi som projektilen har vid träff. 

Detta innebär att ett handelsstål kan ha tillräcklig skyddsförmåga mot en 

blyprojektil men inte mot en hårdmetallprojektil. Det finns dock en gräns för hur 

hårt stålet kan vara eftersom ett alltför hårt stål vid träff av en projektil kan 

spricka och delar av plåtens baksida kastas in i den skyddade plattformen 

(utstötningseffekt). 

Metaller kan användas var för sig eller kombineras med varandra, underkapitel 

5.1.1-5.1.3 beskriver övergripande för- och nackdelar för respektive material i 

syfte att tydligt visa de tydliga skillnaderna dem emellan. 
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Tabell 5.1.1 I skyddssammanhang viktiga egenskaper för dessa metaller32 
 Densitet 

[kg/m3] 
Hårdhet 
[HB] 

Flytspänning 
[MPa] 

Normalt pansarstål 7800 240-380 700 
Hårt pansarstål 7800 500-600 1400 
Aluminiumlegering 2700 100-150 500 
Titanlegering 4500 300-370 1400 
Uranlegering 18600 400-500 1000 
 
Genom att penetrationsdjupet med olika projektiler i olika material beräknats kan 

man enkelt få fram vilken ytvikt (kg/m2) olika material kommer få. På så vis är 

det därmed enkelt att beräkna vilken den totala viktökningen på fartyget skulle 

bli. 

 

7,62 mm i normalt pansarstål 

mm
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vm
P

projmål

proj
59,26
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Ekvation 5.1.1 penetrationsdjup i stål med 7,62mm i normalt pansarstål 
 

Vilket innebär att pansarplåtens tjocklek minst måste vara (Pmin) 26,6mm, vid 

densiteten 7800 kg/m3 blir då ytvikten (kg/m2)  

23 /48,2077800106,26min mkgP    

 

7,62 mm i hårt pansarstål 

mm
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P

projmål

proj
29,13

1056,410140042

9101020,8

2 36

232
















  

Ekvation 5.1.2 penetrationsdjup i stål med 7,62mm i hårt pansarstål 
 

Och här måste pansarplåtens tjocklek minst vara (Pmin) 13,30mm, vid densiteten 

7800 kg/m3. Detta ger ytvikten: 

23 /74,10378001030,13min mkgP    

                                                 
32 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 79. 
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Genom dessa beräkningar ser man tydligt att den normala pansarplåten kommer 

väga 207,48 kg/m2 medan den med högre hårdhet endast 103,74 kg/m2 då det 

gäller att stå emot vald 7,62 projektil. 

För den grövre 12,7 mm projektilen kommer den normala pansarplåten att väga 

432 kg/m2 respektive 216,45 kg/m2 för den hårdare. 

Detta innebär att det alternativ som ger lägst vikttillskott avseende de båda 

pansarstålen då skydd mot båda typerna av projektiler önskas är det hårdare som 

då alltså ger en viktökning hos fartyget med 216,45 kg/m2. 

En grov uppskattning av fartygets area är att skrovsidorna utgör cirka 175m2 · 2 + 

akterspegeln på ca 5m2 = 355m2. Överbyggnad ca 48m2x 2 + framsida och 

baksida 4m2 = 100m2 vilket skulle innebära en viktökning på ca 100 ton fördelat 

med cirka 78 procent på skrovet och 22 procent på överbyggnaden. 

Förutom pansarplåt förekommer även olika sorter och kvaliteter av aluminium. 

För aluminium är viktskyddsförmågan ungefär densamma som för normalt 

pansarstål, vilket innebär en tredubbling av tjockleken för att uppnå samma skydd 

som pansarstål. 

Utöver stål och aluminium används titan eller legeringar mellan aluminium och 

titan. Titan är enligt tabell 5.1.1 mycket effektivt och bra som material då det 

gäller att skydda sig mot finkalibriga projektiler samtidigt som det är lätt.  

 

Under utveckling är även en laminerad lättplåt som principiellt innebär att 2 yttre 

plåtar limmas ihop med ett mittskikt av hårfina stålfibrer. Patentet kommer 

ursprungligen från Volvo som utvecklade materialet för att ta upp stora 

energimängder vid krockar. 

 

Figur 5.1 Principiell uppbyggnad av laminerad lättplåt33 

                                                 
33 www.hybrix.se, hämtad 2009-02-02 

Plåt 

Plåt 

Stålfibrer 
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Även om användningsområdena för plåten i första hand är olika civila 

applikationer så har ett danskt företag34 testat det för användning i ballistiska 

skydd. En av anledningarna till det stora intresset är att materialet sannolikt kan 

vara bra där är stål för tungt och aluminium för mjukt. Plåtens totala tjocklek med 

alla 3 komponenterna är bara någon millimeter. 

Än så länge tillverkas materialet bara i laboratorieskala; de största bitarna är en 

kvadratmeter och förhållandevis dyra. Under tiden pågår arbetet med att bygga 

upp storskalig produktion35. Det är inte säkert att stålfibrerna tillför ökat 

penetrationsmotstånd vilket då in sin tur skulle innebära att en homogen plåt med 

samma volym då har bättre motståndsförmåga mot projektiler. 

5.1.1 Stål  

Fördelar Nackdelar 

Gammalt material med kända egenskaper Rostar 

Hög styvhet Hög vikt 

Hög styrka  

Enkelt att svetsa och bulta  

Billigt  

Tillämpningar: Ej viktskritiska konstruktioner, priskänsliga konstruktioner 

 

5.1.2 Aluminium  

Fördelar Nackdelar 

Gammalt material med kända egenskaper Oxiderar kraftigt. 

Hög styrka med särskilda legeringar och 

värmebehandlingar. 

Svetsfogar kan vara känsliga för 

utmattning. 

Relativt enkelt att svetsa och bulta Relativt dyrt, jämfört med stål. 

Låg vikt Smälter vid ca 650° Celsius. 

Tillämpningar: Viktskritiska konstruktioner, mindre priskänsliga konstruktioner. 

                                                 
34 Ny Tekinik, 2005, Hårfina fibrer av stål stärker laminerad lättplåt, ej namngivet företag 
35 Ny Teknik, 2005, Hårfina fibrer av stål stärker laminerad lättplåt, artikel publicerad av Sus 
Andersson 16 februari 2005. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   Självständigt arbete  sida  27(59) 
Örlogskapten Jonas Westin 
Chp 08-10T/MPU   2009-09-02 
 

5.1.3 Titan 

Fördelar Nackdelar 

Relativt gammalt material med kända 

egenskaper. 

Dyrt. 

Låg vikt. Svårt att bearbeta. 

Hög styrka Smälter vid ca 1650° Celsius. 

Biokompatiblet. Börjar brinna vid ca 1200° Celsius i 

vanlig luft. 

Mycket korrosionsbeständigt.  

Tillämpningar: Viktskritiska konstruktioner, icke priskänsliga konstruktioner, 

konstruktioner i mycket korrosiv miljö. 

 

5.2 Kompositer 

Kompositer och fiberbaserade material kännetecknas av en mycket hög hållfasthet 

i fiberriktningen men också mycket liten hållfasthet tvärs riktningen. Genom att 

lägga flera lager med kompositer i olika riktningar (utifrån de önskade 

egenskaperna) så kan man erhålla mycket starka och relativt lätta konstruktioner. 

 

Fiberbaserade ballistiska skydd fungerar principiellt genom att fånga in och 

bromsa upp projektilen. Hela vävytans fibrer hjälper till att fånga upp projektilen  

vilket förutsätter att projektilens hastighet inte är för hög eftersom 

omkringliggande trådar då inte hinner reagera, dock måste hastigheten sannolikt 

vara mycket hög för att trådarna inte ska hinna reagera. 

Eftersom principen bygger på att trådarna ska kunna röra sig krävs ett visst 

utrymme bakom de fiberbaserade skydden så att erforderlig utbuktning kan ske. 

Nackdelen med denna egenskap är att skyddet mot vassa föremål och spetsiga 

projektiler blir mindre bra. 
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Ofta är fiberbaserade konstruktioner laminerade så att en starkt och lätt 

konstruktion kan fås genom att varva fibrer och matris. Ett vanligt 

konstruktionslaminat har då höga krav på vidhäftning mellan fibrer och matris för 

att erhålla stor styrka. Ur skyddsaspekten är det däremot så att man vill ha en så  

låg vidhäftning att man erhåller delaminering vid en eventuell träff, just för att 

fibrerna ska kunna röra på sig och fånga upp och bromsa in projektilen. Det är av 

denna anledning som konstruktioner som är optimerade för att vara lastbärande 

inte fungerar så bra som ballistiskt skydd. 

 

Matriserna består ofta av plast eller gummi medan fibrerna kan vara glas, kol eller 

polymera material. ”Ett polymert material är uppbyggt av molekylkedjor . Om 

man sträcker plasten kraftigt i en riktning orienteras alla dessa molekylkedjor åt 

samma håll varvid man erhåller mycket hög hållfasthet i denna riktning”36. 

 

5.2.1 Fibrer 

Vanliga fibermaterial är37:  

- Glas (glasfiber) som är vanligast i lågprestandakomposit. 

- Kol (kolfiber) som är vanligast i högprestandakomposit. 

- Armid (kevlar, Twaron) som är vanlig i skottsäkra västar. 

- UHDPE (Dyneema, Spectra) som är vanliga i skottsäkra material och för att ta 

hand om sekundära effekter på insidan av fordon. 

 

En Aramid är mycket svår att binda ihop med andra material medan en kolfiber 

däremot är enkel att plasta ihop med andra. 

Kevlar fungerar bra vid dragbelastning men är sämre vid tryckbelastning eftersom 

fibrerna inte är särskilt tänjbara. 

 

 

                                                 
36 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 81. 
37 Peter Bull, bildspel, 2008. Samt anteckningar från lektion 2009-03-19.  
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Vid jämförelse mellan metaller och kompositer gäller följande tumregel: Metaller 

har generellt lättare att bära trycklast och kompositerna har lättare att bära 

draglast. 

Genom att väva ihop fibertrådsbuntar till olika typer av vävar får man fram olika 

önskvärda egenskaper.  

 

         
        Plain         2x2 Twill          4HS Satäng 
Figur 5.2.1 Olika leveransformer på fibervävar 
 
Där den väven som är längst till vänster inte är särskilt bra vid draperingar över 

välvda eller komplicerade ytor men ger en relativt fin yta. Den mellersta och 

högra väven är exempel på motsatsen. 

 

5.2.2 Matriser 

Vanliga matriser är38: 

- Härdplast (Polyester, Vinylester, Epoxi och Fenol) 

- Termoplast (Polyamid (Nylon)TPU, Termoplastisk Polyuretan och PEEK( Poly 

Eter Eter Keton). 

Där skillnaden mellan härdplast och termoplast är att härdplasten just härdar 

genom en kemisk process som är irreversibel, medan termoplasten per definition 

inte härdar utan formas genom principen (värm upp – forma – kyl ned). 

Genom s.k. efterhärdning får man bort stora delar av plastlukten samt ökar 

styrkan hos materialet och därmed konstruktionen. Dock fungerar bara 

efterhärdning på vissa härdplaster. 

 
 

 

                                                 
38 Peter Bull, bildspel, 2008. Samt anteckningar från lektion 2009-03-19. 
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Fiberkompositer används på grund av sin principiella funktionalitet med stor 

framgång som skydd på insidan av fartyg, då i syfte att ta hand om 

sekundärsplitter vid exempelvis utstötningseffekter. 

Fiberkompositer är mest effektiva mot relativt små splitter med relativt låg 

hastighet, vilket gör att rena fiberbaserade skydd är mindre viktseffektiva mot 

finkalibriga projektiler på grund av den stora belastning projektilerna 

representerar.  

Den stora belastningen, det vill säga kraften som är produkten av acceleration och 

massa, avtar med avståndet, se beräkningarna i kapitel 3. 

 

Tabell 5.2.2 Matrisers för- och nackdelar 

Fördelar Nackdelar 

Man bygger materialet själv Ungt material. 

Kan ge mycket hög specifik styrka Kan ”hitta på” en massa olika sätt 

att gå sönder på. 

Kan ge mycket hög specifik styvhet Svårt att bulta och nita. 

Genom att lägga fibrer i vissa riktningar 

kan man få olika egenskaper som t.ex. 

vridningsbenägna konstruktioner. 

Känsligt för punktbelastningar. 

 

Kan ge mycket hög formbarhet Känsligt för tillverkningsmetod. 

Tillämpningar: Mycket viktskritiska konstruktioner, konstruktionsdetaljer med 

extrema egenskaper. 

Vanliga missuppfattningar: Kolfiber är lika starkt som stål, kolfiber går sönder 

mycket lätt. 

 

Efter en lagning av en skada kommer man aldrig upp till 100 procent hållfasthet 

igen39. 

                                                 
39 En fältmässig lagning av en platta med styrkan 1 kommer efter lagning upp i ca 0,35. En mer 
avancerad lagning där man fräser stegvis utifrån och in till kärnan kan resultera i att styrkan nästan 
når 1 igen, utbildning med Tekn Dr Peter Bull, MPU 08-09. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   Självständigt arbete  sida  31(59) 
Örlogskapten Jonas Westin 
Chp 08-10T/MPU   2009-09-02 
 

Ju fler lager fiber man applicerar ju närmare vissa egenskaper för stål och 

aluminium40 uppnår man. När man har uppnått samma egenskaper med tex 

kolfiber som stål finns det ingen större anledning ur ett skyddsperspektiv att 

använda kolfiber. Dessutom räcker det inte att stapla flera lager väv på varandra 

utan man måste också lägga dem med olika fiberriktningar för att uppnå nära 

isotropa egenskaper som tex metall har. 

”Exempel på detta är fibervävar av aramid, polyeten eller glasfiber som kan 

användas var för sig eller i kombination. Vävarna pressas samman med en 

härdplast t.e.x polyester, vinylester eller epoxi och bildar därmed en komposit, 

vilken kan ha 4-5 gånger lägre vikt än ett motsvarande skydd av stålpansar”41. 

Kompositmaterial utvecklas så att skrovstrukturen kan få fler funktioner och 

bättre funktionalitet. Sådana funktioner kan vara splitterskydd, skrovskade- och 

brandtålighet.  

 

5.3  Keramer 

Definitionen på keramiska material är icke-metalliska material som framställs vid 

temperaturer över 600° Celsius42. I och med denna definition faller även tex tegel 

och porslin inom ramen för keramer. 

De keramer som används i skyddssammanhang tillhör de så kallade 

konstruktionskeramerna som tex, aluminiumoxid, kiselkarbid, titandiborid och 

borkarbid. 

Enligt tabell 5.3.1 framgår vad som kännetecknar några av konstruktions-

keramernas egenskaper. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 Isotropa material, har samma egenskaper i alla riktningar. 
41 FMV Aktuellt, 2002, 2/2002 Tema Skydd, sid 9 
42 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 83. 
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Tabell 5.3.1 Hållfasthetsegenskaper43 
 Hårdhet 

[HV kg/mm2] 
Densitet 
[kg/m3] 

Normalt pansarstål (RHA) 300 7850 
Aluminiumoxid 1600 3900 
Borkarbid 3000 2450 
Titandiborid 2600 4250 
Kiselkarbid 2300 3150 

 

En konstruktionskerams höga tryckhållfasthet och hårdhet tillsammans med den 

låga densiteten skapar stora fördelar ur skyddsynpunkt. 

En annan egenskap är dess stora sprödhet, brottsegheten är ca 1/15 av 

pansarståls44. Detta innebär att den hållfasthetsrelaterade delen av 

penetrationsförloppet i huvudsak styrs av brottsmekaniska processer där 

materialet fragmenteras, krossas och förflyttas, istället för att som för metaller 

deformeras plastiskt.  

Detta är ofördelaktigt för skyddsförmågan och stora ansträngningar görs för att få 

fram segare kerammaterial med bibehållen hårdhet. På grund av den låga 

draghållfastheten och brottssegheten är således keramiska material inte möjliga att 

använda i lastbärande konstruktioner utan kan endast komplettera redan 

lastbärande konstruktioner. 

Genom att förspänna keramplattor förbättras dess förmåga genom att keramens 

fragmentering minskar, dock finns problem med att omsätta denna teknik i 

praktiken. De prov och försök som finns redovisade i rapporter grundar sig på 

datormodelleringar och matematiska beräkningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 83. 
44 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 84. 
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Tabell 5.3.2 Keramers för- och nackdelar 

Fördelar Nackdelar 

Mycket hårt. Sprött 

Låg vikt Dyrt 

 Svårt att tillverka 

Tillämpningar: Skottsäkra paneler, miljöer med mycket hög temperatur, lagringar 

med mycket låg friktion, abrasiva miljöer (stort slitage). 

 

Ett problem med hållfastheten hos keramplattor eller egentligen bristen på 

hållfasthet är i skarvarna mellan plattorna. Hållfastheten i skarvarna är i princip en 

redan fragmenterad keram.  

Plattorna skarvas ihop enligt olika mönster i syfte att minimera verkningarna från 

träffar. 

 

Figur 5.3.1 olika sammanfogningsmönster mellan keramplattor45 

 

5.3.1 Kerampansar 

”Ett kerampansar är ett skydd där keramer ingår som en huvudbeståndsdel.”46.  

 
Figur 5.3.2 Principen för uppbyggnad av kerampansar47 
 

                                                 
45 Utbildning med Tekn Dr Peter Bull, MPU 08-09 
46 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 83. 
47 FOA, Keramer i lätta skydd – en översikt, 1996, sid 6. 

Frontskydd 

Keram 
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Den hårda keramen gör så att projektilen plattas till alternativt fragmenteras och 

därmed minskar penetrationsförmågan. I och med att projektilen fragmenteras 

krossas även keramen och energin fördelas då över en större yta av 

uppbackningsmaterialet. 

 

 
Figur 5.3.3 Principen för kerampansars funktionalitet48 
 
Vid skydd mot finkalibriga projektiler genom keramer används den alltid i 

kombination med andra material. Principen är att keramen och projektilen till viss 

del deformeras och kraften sprids över en större yta på backingmaterialet.. Ibland 

kan ytterligare ett skikt användas för att skydda keramen att falla samman vid 

exempelvis sprickor. Detta skydd kan även fungera mot lågnivåhot och oavsiktligt 

slitage på utsatta platser ombord. 

 
Om keramen ska klara påverkan från tyngre projektiler kan ett 

uppbackningsmaterial och avstånd till bakomliggande struktur behövas. Genom 

att strukturen ges tillräcklig böjstyvhet ökar motståndet mot fragmentering och 

förflyttning av den krossade keramen. 

 
Kerampansar delas in i två kategorier, svagt fördämda och väl fördämda. Svagt 

fördämda innebär att en keramplatta t.ex. limmas mot ett uppbackningsmaterial 

medan en välfördämd har såväl frontskydd som sidofördämningar49. 

 

                                                 
48 ETEC, CeramTec-ETEC GmbH Christian Klein, 2009-06-29 Armor Ceramics Division. 
49 FOA, Keramer i lätta skydd – en översikt, 1996, sid 6. 
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Beroende på vad och vilka typ av projektil man vill skydda sig emot så kommer 

befintligt fartygs plåttjocklek att vara direkt avgörande för hur tjockt 

uppbackningsmaterialet (på figur 5.3.3 kallat backing) behöver vara. Dessutom 

kommer avståndet till bakomliggande struktur vara av stor vikt för att få ut full 

effekt av skyddet samt därtill förmåga att skydda sig mot flera träffar inom ett litet 

område (flerskottskapacitet). 

Uppbackningsmaterialet är ofta en fiberkomposit eftersom dess egenskaper 

lämpar sig för att fånga upp den deformerade projektilen och krossade keramen. 

En typisk viktsfördelning i denna typ av kerampansar kan typiskt vara 2/3 keram 

och 1/3 uppbackningsmaterial. 

 

Det är inte bara val av material (keram) som är viktig ur ett skyddsperspektiv utan 

även hur hela konstruktionen väljs. 

När det gäller pansarbrytande finkalibriga projektiler så har hårdmetallkärnan så 

hög hållfasthet att den inte deformeras av keramen. Genom att byta ut det sega 

uppbackningsmaterialet mot ett styvare som t.ex. pansarstål blir skyddet avsevärt 

bättre. Genom denna förändring kommer dragspänningar i keramen att minska 

och därmed klara belastningen bättre. Olika tillverkare använder dock olika 

material i backningen men uppvisar många gånger snarlika resultat. Val av 

backingmaterial beror främst på vilka förutsättningar grundkonstruktionen 

medger samt hur mycket skyddet får kosta. 

 
5.4 Övriga material 

Genom att kombinera olika ämnen så kan man få fram egenskaper som blir unika 

och speciellt anpassade för olika hot. Ett exempel på ett sådant material är 

metallmatriskomposit (MMC), där man kombinerar keram med metall för att få 

keramens hårdhet och metallens seghet. 

Metallmatriskompositer utvecklas kontinuerligt och blir alltmer aktuella då det 

visat sig öka och förbättra skyddsförmågan. I dagsläget finns dock inga praktiska 

exempel på fordon eller fartyg utan de tester som genomförs sker i testmiljöer.  
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Men med tanke på hur många tester och resultat så borde det inom en mycket snar 

framtid finns på fordon och fartyg ute i aktiv tjänst50. 

 

Men som beskrevs innan i kapitel 5.3 är det en avvägning mellan att ha ett så hårt 

material som möjligt som då klarar en projektil eller något mindre hårt och 

därmed öka förmågan till flerskottskapacitet. 

 

En annan princip för att konstruera skyddsmaterial är egentligen inte med vilket 

material utan hur materialet byggs upp. Exempel på detta är då material helt eller 

delvis är uppbyggda av homogena beståndsdelar med typiska 

korn/fiber/skiktdimensioner mindre än 100 nm som då benämns nanostrukturella  

material51. Genom detta alternativ får man då möjlighet att bygga upp materialets 

struktur så att den passar sitt syfte optimalt. Här kan man då kombinera hög 

hårdhet och god seghet med många andra egenskaper och funktionaliteter. 

 

Forskningen inom området fortskrider och intresset är mycket stort eftersom man 

kan öka och förbättra materielegenskaper högst väsentligt bara genom att utgå 

från partiklar men behålla samma grundämne. Även här är det svårt att hitta 

praktiskt driftsatta och fungerande skydd som bygger på tekniken, men vissa 

delsystem kan vara utrustade med tekniken delvis. I likhet med MMC borde även 

skydd uppbyggda av nanostruktur avsedda för fartyg inom kort finnas tillgängliga 

eftersom tekniken fortsätter utvecklas och kunskaperna inom området avseende 

hållfasthet är relativt goda. 

En stor nackdel med att materialen blir hårdare och hårdare är att de blir svårare 

att bearbeta och reparera med bibehållen hållfasthet, särskilt problematiskt blir 

detta under fältmässiga förhållanden. 

 
 

                                                 
50 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 88. 
51 Försvarets Materielverk Systemledningen, tekniska utvecklingstrender, 2001, Analys 
23210:2515/2001, bilaga 1 
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5.5 Övergripande utveckling 

Materialtekniken utvecklas med hög hastighet och utgör en förutsättning för 

utveckling inom de flesta områden, inte minst ett fartygs skyddsförmåga och 

förmågan att motstå finkalibriga projektiler. 

Nanostrukturella materialkombinationer kan ge mycket intressanta 

materialegenskaper. Metallföremål tillverkade genom sammanpressning av 

nanopartiklar kan uppvisa helt nya mekaniska/fysiska egenskaper.  

Nanobegreppet innebär inte endast att man använder små partiklar som 

tillsammans utgör större konstruktioner utan även att man med stor noggrannhet 

och precision har kontroll över hur partiklarna är orienterande och därmed kan 

styra materialets egenskaper. 

Genom att få kontroll på den strukturella uppbyggnaden utifrån nanopartiklar kan 

komponenterna göras mindre och lättare. Detta innebär i förlängningen att olika 

lösningar blir mer exakta och precisa vilket i sin tur kan innebära mindre 

kostnader och minskade överdimensioneringar. 

 

Utöver nanostrukturella material är det mer och mer intressant att studera styrbara 

material vars egenskaper kan förändras.  

Genom styrbara material kan ett fartyg dels snabbt ställa om och vara beredd att 

möta förändrade hotbilder och händelseutvecklingar och dels förändra fartygets 

skyddskonfiguration till en lägre kostnad på längre sikt. 

 

Utvecklingen av material ger förbättrade grundläggande kunskaper om 

framställnings- och tillverkningsprocedurer och olika ämnens egenskaper i olika 

kombinationer vilket sannolikt kommer att innebära både enklare och billigare 

lösningar. 

Genom att tillverka material som uppfyller krav på flera olika funktioner 

samtidigt kan i vissa fall minska  riskerna för suboptimerade system. 
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För att kunna välja mellan olika lösningar behöver man tillräckliga kunskaper om 

dess för- och nackdelar. Även om man inte kan fylla alla krav till önskad nivå är 

det viktigt att man är medveten om vilka begränsningar som respektive lösning 

medför eller innebär. Det är viktigt att man på något sätt beskriver vad man vill 

uppnå samt att man genom en iterativ process är beredd att få fram så bra 

lösningar som möjligt. För att erhålla bra och förtroendestarka lösningar är det av 

stor vikt att olika intressenter där inte minst representanter från besättningar 

deltager, under såväl beredningsarbetet som under konstruktions- och 

implementeringsfasen, inte minst då många tekniska lösningar kräver förändrade 

handhavanden och användarmanualer som har en god förankring i verkligheten 

om acceptabel effekt ska erhållas. 

Ska skyddet förbättras genom permanenta eller tillfälligt behovsanalyserade 

lösningar kan detta innebära en variation genom att den allmänna 

teknikutvecklingen inte har färdiga och användbara lösningar som passar i just de 

fallen. 

 

Det är av väsentlig betydelse att ägaren och ägarföreträdaren har en tydlig 

uppfattning om hur lång hållbarhet fartyget ska ha efter genomförda 

skyddsförbättrande åtgärder som antingen genomförs vid riktade insatser vid 

halvtidsmodifiering eller större översyn. Om man däremot väljer att kontinuerligt 

eller vid tydligt markerade tidpunkter genomföra förnyade analyser med därtill 

kopplade åtgärder kommer sannolikt det ballistiska skyddet att bättre harmonisera 

med den aktuella hotbilden. Eller ska man bygga skydd som är rätt vid 

projekteringsarbetet och som sedan utan revidering och modifiering får vara en 

statisk förutsättning av vad fartyget kommer att klara av avseende det ballistiska 

skyddet mot finkalibriga projektiler. 

Olika typer av tekniska lösningar och materialval kommer att bero på dess olika 

fördelar, nackdelar och inte minst kostnader. 
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Den övergripande utvecklingstendensen är utveckling av lättare och effektivare 

skydd. ”Två faktorer styr denna utveckling: dels sker en snabb utveckling av 

effektivare stridsdelar och dels ökande krav på god manöverförmåga vilket i sig 

ställer allt hårdare viktskrav främst på flygplan, helikoptrar och ytstridsfartyg”52. 

De två övergripande faktorer som styr utvecklingen är dels den snabba 

utvecklingen av olika stridsdelar samt ökade krav på manöverbarhet hos fartyg. 

En annan utveckling är att modelleringar, simuleringar och värderingar ökar i 

användningsfrekvens då verktygen för dessa utvecklas och blir allt bättre och mer 

tillförlitliga. Genom bra och kvalitativa utvärderingar från olika 

simuleringsprogram i kombination med praktiska erfarenheter från övningar och 

strider utvecklas också sårbarhetsvärderingar och verkansvärdering. 

 
6 Fallstudie 

Inom ramen för fallstudien är den formulerade frågan vilka material är möjliga att 

använda var ombord på en korvett typ Stockholm. Fallstudien gör inte anspråk på 

att vara heltäckande och exakt utan syftar till att ge författaren möjlighet att 

exemplifiera. 

De vikter som förkommer ska anses som uppskattade. De vikter som anges 

kommer sannolikt att kräva varierande förstärkningar vilka i sin tur kommer vara 

en del av den angivna vikten, dvs. förstärkningarna kommer att medge mindre 

tilläggsskydd. Utgångspunkten är fartygets 380 ton och innebär att fartyget inte 

demonterat någon utrustning utan har samtliga sensorer och vapensystem ombord.  

Den bedömda slutliga totalvikten borde kunna uppgå till ca 430 ton53, dvs en 

viktökning om totalt 50 ton. En bedömd fördelning av de 50 ton som bedöms 

kunna vara en rimlig viktökning framgår senare i fallstudien. 

I det fall man beslutar om att demontera antingen vapen- eller sensorer kommer 

förutsättningarna att förändras och nya stabilitetsberäkningar behöver genomföras  

 

                                                 
52 FMV teknisk prognos 2005, VO StraMtrl 21121: 57900/2005 , sid 6, bil 3 skydd av soldater, 
plattformar och anläggningar. 
53 Författarens uppskattade värde. 
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för att man ska kunna uppskatta ny slutlig totalvikt samt fördelningen av denna 

med andra ord kommer metacentrumhöjden54 att förändras. 

 

I kapitel 5 redovisas vilken viktförändring som användning av metaller skulle ge 

vilket därmed stödjer författarens resonemang att enbart pansarstål inte bara kan 

användas. 

För att förenkla kommer fartygstypen att delas in i olika principiella delar, 6.2-

6.5, som var och en kommer hanteras i fallstudien. 

 

 
Figur 6.0.1 Korvett typ Stockholm 
 
6.1 Allmänt 

6.1.1 Data 

Längd 50 meter, bredd 7,5 meter, 380 ton (fullrustat). 

 
6.1.2 Bestyckning 

Fartygstypen kan bestyckas med upp till 8 stycken RB15 sjömålsrobotar, 1 styck 

57mm allmålskanon, 12,7 mm tung kulspruta samt lätta kulsprutor, 4 stycken 40 

centimeters ubåtsjakttorpeder. 

 
 

                                                 
54 Metacenterhöjden (GM) är avståndet mellan viktstyngdpunkten och metacentrum. GM anges 
korrigerat för förekommande fria vätskeytor, http://www.svkrf.se, 2009-02-02 

Mastarrangemang 

Aktra däckshus 

Överbyggnad 

Skrov 
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6.2 Skrov 

Skrovets tyngdpunkt befinner sig på en låg nivå, nära vattenytan vilket innebär att 

en viktökning placerad där inte påverkar fartygets stabilitet omfattande så länge 

som viktökningen inte är orimligt proportionell mot fartygets totalvikt. Att 

anbringa tilläggsskydd på utsidan skulle vara möjligt förutsatt att det material man 

väljer klarar den miljön som omgivande havsvatten och annan väderpåverkan 

innebär.  

Att välja insidan för att anbringa tilläggsskyddet borde i vissa utrymmen vara 

möjligt, dock bör beaktas att de för fartyget ingående spanten inte kan ersättas 

vilket innebär att tilläggsskyddet då måste hamna utanpå spant och däremellan 

liggande isolering. Detta kommer innebära att utrymmena minskar på ett fartyg 

som redan innan anses vara i minsta laget. Dessutom finns det utrymmen som 

kräver mycket stora ombyggnationer för att kunna få ett förbättrat skydd genom 

en lösning på insidan. 

Eftersom vissa utrymmen inte är stridsviktiga, dvs innehåller utrustning och 

apparater som inte påverkar fartygets tekniska förmåga till strid finns det heller 

inget krav på att tilläggsskyddet är lika omfattande överallt eller ens utökas alls. 

Att beakta är dock att inom skrovet återfinns tre stycken drabbningsplatser, 

stridsledningscentralen, maskincentralen och skyddscentralen. 

Den totala viktökningen som kan tolereras på skrovet borde uppgå till ca 30 ton, 

fördelad på hela skrovet och inte koncentrerad till mindre områden.  

Vid tilläggsskydd på några fåtal ytor kommer således inte den totala viktökningen 

kunna bli 30 ton eftersom punktbelastningarna då skulle kunna knäcka 

fartygskonstruktionen.  

 

6.3 Överbyggnad 

Överbyggnaden befinner sig på en relativt hög nivå över havsytan och 

representerar dessutom en avsevärd area. Likt skrovet finns även här utrymmen 

både av mindre och större betydelse för fartygets förmåga att kunna användas på 

ett optimalt sätt.  
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Det är framför allt manöverbryggan och signalbryggan som är viktig då de utgör 

fartygets optiska ögon mot omvärlden och utgör en drabbningsplats under olika 

stridsberedskapsgrader. Genom att prioritera manöverbryggan och signalbryggan 

genom att endast förse dessa med tilläggsskydd kommer viktskravet inte att bli 

lika omfattande, vilket i sin tur innebär att ett bättre skydd kan koncentreras till ett 

specifikt område istället för att förbättra hela byggnadens skydd.  

 

Genom att ett specifikt område prioriteras möjliggörs större valmöjlighet 

avseende olika material och därmed kan olika fördelar vägas mot varandra.  

Att anbringa tilläggsskyddet på utsidan är fullt möjligt men kommer med stor 

sannolikhet att påverka en rad andra installationer och system som genom olika 

säkerhetsreglementen och lagar har sin position just på utsidan av däckshuset. 

Dessutom kan fartygets radarsignatur kraftigt förändras genom att skyddet sätts på 

utsidan, här gäller det att tydligt ta ställning och besluta om vilket som är viktigast 

för fartygstypen. Genom att välja lättare material som appliceras på insidan 

kommer utrymmena att påverkas men kan vara samtidigt innebära större ingrepp 

då redan befintliga installationer och delsystem måste demonteras och eventuellt 

flyttas vid återmonteringen.  

Överbyggnadens viktökning fördelat på hela däckshuset hamnar på ca12 ton och 

beror också till stor del på vilken höjd den hamnar, lägre ner mot huvuddäck 

tillåter större vikt än om skyddet koncentreras i överkant och runt 

manöverbryggan. 

 

6.4 Aktra däckshus 

Är i förhållande till däckshuset betydligt mindre och lägre vilket innebär att det 

också är mindre känsligt för att få en ökad vikt.  

Stora delar av aktra däckshuset är för fartyg i denna storlek relativt luftigt och 

medger därför att det finns plats för tilläggsskydd på insidan istället för på 

utsidan, vilket minskar risken för inverkan på fri däcksytan som vid förtöjningar 

eller motsvarande är att föredra.  
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Aktra däckshuset innehåller inte drabbningsplats eller för striden betydande 

material utan består i stort av bunkerstation, luftintagsrecesser och hamngenerator 

vilket i sin tur innebär att det ej heller finns någon större anledning att förse det 

aktra däckshuset med tilläggsskydd. De eventuella risker som kan finnas i och 

omkring bunkerstationen kan genom förändrade bunkerförfarande minimeras till 

en acceptabel nivå. 

 

Viktökningen på aktra däckshuset är relativt enkel att uppskatta då det monterats 

bort utrustning55 motsvarande ca 7 ton på huvuddäck inne i det aktra däckshuset. 

Viktökningen bedöms kunna hamna på ca 6 ton, även här fördelat över en större 

yta och inte koncentrerat till någon eller några få punkter. 

 

6.5 Mastarrangemang 

Sträcker sig från bryggdäck upp till fartygets högsta nivå och kommer därmed att 

tydligt påverka fartygets stabilitet i samband med ökad vikt, vilket besättningen 

tydligt kommer uppfatta genom att fartyget får tydlig och påtaglig ökad ”seghet” 

att resa sig vid sjögång eller efter en gir. 

I princip hela masten innehåller stridsviktig materiel och utrustning vilket innebär 

att den är av stor vikt ur skyddssynpunkt. Dock finns normalt ingen personal där 

då det inte finns någon drabbningsplats i masten. 

I princip finns det ingen möjlighet att sätta dit tilläggsskydden på insidan då det 

saknas utrymme utan det blir utsidan som gäller vilket i jämförelse med insidan 

blir tyngre, se figur 7.5.6. 

Eftersom masten är relativt hög och vikterna i den övre delen av masten 

eftersträvas att vara så låga som möjligt är kombinationer av material en tänkbar 

lösning vilket skulle kunna innebära att tilläggsskydden i den nedre delen av 

masten utgörs av tyngre material medan den övre delen utrustas med ett lättare 

material. 

 

                                                 
55 Sonar 184 med tillhörande vinsch. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   Självständigt arbete  sida  44(59) 
Örlogskapten Jonas Westin 
Chp 08-10T/MPU   2009-09-02 
 

Mastens vikt kan ökas med ca 2 ton totalt. Den totala viktökningen medger i 

princip endast mycket lätta material eftersom hela masten är värd att skydda. Vid 

problem med att hitta lämpliga material som klarar viktskravet kan 

kompromisslösningar bli nödvändiga. En sådan kompromiss skulle kunna vara att 

inte skydda akterkant av masten eftersom där utgörs hotet framför allt av 

upphinnande motståndare vilket i dagens hotbild är mindre troligt. 

 
6.6 Övrigt 

I de fall tilläggsskyddet inte kan anbringas måste andra åtgärder vidtagas i syfte 

att minska effekterna av beskjutning. Härvid kommer personliga 

skyddsutrustningar (kroppsskydd) och förändrade rutiner ombord vara mycket 

viktigt och måste ständigt vara föremål för utveckling och förbättringar. 

 
7 Diskussion 

7.1 Metaller 

Vid val av pansarstål kommer fartygets viktökning att bli orimligt stor och är 

därmed inget lämpligt alternativ, däremot kan pansarstål användas för att 

förstärka vissa specifika områden och utrymmen som bedöms vara högt 

prioriterade och extra skyddsvärda. Genom en prioritering av utrymmen skulle 

sannolikt fartygets olika bemanningsplatser behöva revideras i antal just för att 

erhålla tillräckligt bra skydd på de ställen som förstärks. Härvid är det av stor vikt 

att representanter från såväl användare som ägarföreträdare medverkar i hela 

processen för att fartyget skall bli så användbart som möjligt. 

Vid val av aluminium kommer tjockleken jämfört med pansarstål att bli så mycket 

större att någon större viktsbesparing uteblir.  

Dessutom kommer orimliga volymer att behöva ianspråktagas för att få plats med 

skydd av aluminium att det på grund av detta också blir ett olämpligt material. 

Härvid kan det då utvecklingen av nanoaluminium framskridit finnas bättre och 

mer applicerbara lösningar, men på kort sikt är detta ingen lösning. 
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Titan är olämpligt främst på grund av sitt höga pris men också för att det är svårt 

att bearbeta. Det höga priset gör att kostnaderna att komplettera en ”gammal” 

konstruktion inte blir rimliga i förhållande till resursåtgång för nykonstruktion och 

därmed inte något särskilt bra alternativ. Bearbetningsproblematiken är speciellt 

svår att hantera vid fältmässiga förhållanden som kan uppstå då inte 

kvalificerande reparationsresurser finns att tillgå.  

 

Fartygens egna reparationsresurser är dimensionerade för att i första hand klara av 

stridsreparationer med egen personal och verktygsuppbörd.  

Det som i marin miljö talar starkt för titan är dess extremt stora motståndskraft 

mot korrosion, vilken kraftigt tilltar med ökad salthalt och andra 

miljöpåverkningar. 

Genom att det befintliga fartygets grundkonstruktion har en så mycket begränsad 

förmåga att motstå finkalibriga projektiler är den i sammanhanget att anse som 

fästytor för tilläggsskyddet. 

 

7.2 Kompositer 

Den principiella funktionen hos fibrer att fånga in och bromsa upp projektilen 

innebär att olika kompositlösningar kommer kräva ”tomrum” mellan kompositen 

och fartygets plåt. Detta avstånd kommer att innebära ett behov av volym som 

inte finns tillgänglig och därmed utgöra ett sämre alternativ. Kompositer som 

ballistiskt skydd kan som ingående i en grundkonstruktion ha flera funktioner och 

därmed är komposit bättre att använda som material i grundkonstruktioner än som 

kompletteringsmaterial för ballistiskt skydd ombord på fartyg. 

Däremot kan fiberkompositer i form av skydd mot sekundärsplitter från insidan 

av fartygsplåten vara lämpligt men med tanke på fartygets motståndskraft då som 

ett komplement till annat tilläggsskydd.  
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En fiberkomposit är mest effektiv mot relativt långsamma projektiler varför den 

kan vara mycket viktseffektiv på stora avstånd och sämre på korta avstånd56. 

Beroende på vad kompositlaminatet är förstärkt med (ex, glas, kol, aramid eller 

UHDPE57-fiber) så är de bra till olika applikationer. Aramid eller UHDPE-fiber 

fungerar bra som ballistiskt skydd men är sämre vid lastbärande konstruktioner. 

För kol- och glasfiber gäller i princip motsatsen. 

 
Kompositpansar i form av enkelt utbytbara paneler eller formgjutna skydd som 

kan varieras avseende material och tjocklek kan vara en lämplig lösning ombord 

då svåra grundkonstruktionsförutsättningar försvårar för tilläggsskydd.  

 

7.3 Keramer 

Konstruktionskeramernas egenskaper gör dem teoretiskt mycket bra som 

tilläggsskydd ombord på fartyg med dess stora hårdhet samt låga vikt. Tyvärr så 

begränsas möjligheterna att använda keramer av flera orsaker. En keramplatta, är 

förbrukad efter en träff av en projektil vilket innebär att skyddsförmågan kraftigt 

decimeras efter en träff. Detta är normalt inga problem då normal storleken hos 

plattorna inte överstiger 5x5cm58. Detta innebär att de oskyddade ytorna 

begränsas, även vid flertal träffar. Samtidigt bör inte plattorna vara för små heller 

eftersom risken då ökar att en projektil träffar i eller i direkt närhet till en skarv 

vilken också kommer att ha samma effekt som en redan fragmenterad platta. 

 

Ett annat problem är att keramplattorna kan vara svåra att ombord i olika miljöer 

ersätta eller byta ut i den takt de förbrukas. 

Kerampansar uppbyggda som moduler, av besättningen enkelt utbytbara vore ett 

sätt att använda keramer som skydd.  

 

                                                 
56 FOI, Ballistiskt skydd, Revidering av kapitlet Pansarskydd i Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan från 1994, sid 26 
57 Ultra High Density Polyethylene 
58 Muntlig information från Tekn. Dr Peter Bull. 
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Även när det gäller kerampansar kommer denna konstruktionslösning att kräva en 

relativt stor volym och därmed inte vara tillämpligt på alla ytor ombord. Ett 

kerampansars uppbackningsmaterial kan bestå av olika fiberkompositer eller stål, 

oftast pansarstål. Beroende på vilket material, vilken vikt och volym som vald 

lösning medför kommer detta att vara avgörande och dimensionerande för i vilken 

omfattning tilläggsskyddet kan användas ombord. För att kunna använda 

kerampansar ombord bör man därför prioritera och utse vilka ytor och områden 

som ska skyddas. Därtill kommer kostnaden som för olika konstruktionskeramer 

idag är hög och därmed innebär en stor nackdel vilket ytterligare förstärker 

lämpligheten att tidigt prioritera ytor. 

 

En nackdel som kerampansaret har är att ofrivilliga stötar och slag samt andra 

olyckor fysiskt kan påverka keramplattorna negativt vilket i sin tur kan innebära 

en ökad svårighet att detektera skador på enskilda keramplattor då de döljs av 

frontskyddet. Därtill är det ännu svårare att upptäcka är ifall keramplattan som är 

limmad mot ett backning material delaminerar.  

När det gäller kerampansar så är svagt fördämda troligare lösning än vad väl 

fördämda är eftersom fördämningen i sig kommer rendera i en viktökning och 

därmed vara mindre sannolik på fartyg. 

Genom att utrusta fartyget med enkelt utbytbara kerampansarmoduler kan 

konfigurationen relativt enkelt förändras i och med förändrade hotbilder och 

förbättrade material. 

Ytterligare ett steg vore att tillse att kerampansarmodulerna tillverkas i en 

standard som tillåter montering på olika plattformar, vilket borde innebära lägre 

kostnader men också förenklad logistikhantering avseende reserv- och ersättnings 

moduler. 

Fartygets material och struktur när det gäller de fartygstyper som uppsatsen 

avhandlar kommer i princip inte att bidra till uppbackningsmaterialet eftersom 

materialet är relativt tunt.  
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I de fall man ändå väljer att låta fartygets egenkonstruktion vara en del av 

uppbackningsmaterialet kommer sannolikt någon form av tilläggsskydd på 

insidan av skrovet att vara nödvändig, som exempelvis en liner eller motsvarande. 

 

Därtill kan påpekas att det kan uppstå konflikt mellan frontskyddets just 

skyddande funktion och fartygets egensignatur, vilken ofta bygger på en 

kombination av geometrisk utformning och ytbeläggning.  

 

Konstruktionskeramernas svåra tillverkning kan innebära att grundkonstruktionen 

kan komma att behöva förändras för att kunna få ut mesta möjliga effekt från 

tilläggsskyddet.  

 

Härvid behöver en god och djup kommunikation mellan fartygskonstruktörer och 

keramtillverkare förevara för att omhänderta och åtgärda gränsyteproblem mellan 

de båda. 

 

7.4 Övriga material 

Att kunna använda metallmatriskompositer torde i dagsläget inte vara aktuellt 

med tanke på utvecklingsläget och därtill hörande utveckling.  

 

Däremot bör man i gränsytefrågor i största möjliga mån tillse att hållare, fästen 

och dylikt anpassas så att andra material som t.ex. metallmatriskompositer kan 

ersätta föråldrade material i framtiden. 

Nanoteknologin är intressant inom många olika materialområden, inte minst för 

metaller och dess förändrade egenskaper. Här finns dock mycket forskning kvar 

innan hela konstruktioner i nanostruktur kan ersätta konventionellt framtagna 

material. När det gäller nanostrukturer finns det en kunskapslucka avseende vilka 

sekundäreffekter partiklar av nanostorlek har på människan och miljön vilket man 

i ballistiska skydd på de principiella sätt de fungerar måste ta stor hänsyn till, inte 

minst på lång sikt. 
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7.5 Andra styrande faktorer 

Förutom materialens egenskaper finns det andra faktorer som styr vilket material 

som kan användas ombord. Vissa faktorer kan vara relativt enkla medan andra 

kan vara mycket svåra att hantera , inte minst för att ägaren kan ha svårt att fatta 

beslut om förändrade ambitionsnivåer och risktagningar. 

 

7.5.1 Hot 

En tydlig definition av vilka hot fartygssystemet ska klara av samt om fartyget 

som helhet ska ha en viss skyddsförmåga eller om den kan variera i olika vinklar, 

ytor och utrymmen. Även vilka hot och på vilka avstånd dessa kan förväntas är av 

stor vikt att komma fram till.  

Ska man bara klara hot på stora avstånd kommer relativt tunna och enkla skydd 

behövas ombord, medan hot på alla avstånd kommer kräva betydligt kraftigare 

lösningar. 

 

7.5.2 Livslängd 

Ett annat problem är att bestämma hur lång livslängd ett fartyg ska få då detta i 

många fall beror på hur ersättningsfartyg produceras och driftsätts vilket normalt 

är en relativt lång process som med förändrade ekonomiska förutsättningar vilka 

kan förändra givna förutsättningar. För ett fartygssystem med begränsad livslängd 

kan det vara svårt att besluta omfattning av modifiering och förändring, särskilt 

för installationer som är just fartygsspecifika och som därmed inte med rimlighet 

kan återanvändas på andra system. Däremot kan ett fartyg med längre livslängd få 

sina tilläggsskydd i olika omgångar vilket kan innebära att fartyget har önskat 

skydd i vissa vinklar och vissa utrymmen. Fartyget kan sedan kompletteras med 

olika skydd beroende på förändrad hotbild och utveckling av olika material. 
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7.5.3 Radarsignatur 

Genom att fartyget har en viss radarsignatur kan denna komma att påverkas 

negativt av tilläggsskydd genom att vinklar och storlekar på plåtar ändras i syfte 

att inte öka vikten för mycket. Härvid kan det komma att visa sig behov av 

förändrade ambitionsnivåer avseende radarsignatur för att möjliggöra en högre 

grad av skydd mot finkalibriga projektiler.  

Med bibehållen signaturnivå kan ett dyrare material bli det enda alternativet 

förutsatt att en viss given skyddsnivå ska upprätthållas.  

 
7.5.4 Stabilitet 

Fartygets stabilitet beror på fartygets vikt och dess fördelning vilket kan komma 

att vara avgörande för vilket material som går att använda som tilläggsskydd 

samtidigt som tillräcklig stabilitet bibehålls.  

Stabiliteten kan komma att vara en så viktig och avgörande parameter att man 

tvingas använda olika material på olika ställen även om detta sannolikt kommer 

att innebära en ökad ekonomisk påkänning.  

 

7.5.5 Volym 

Vilket material som väljs beror också på vilken tillgänglig volymökning som kan 

tillåtas, finns det relativt mycket plats kan ett kerampansar eller en komposit 

användas men råder utrymmesbrist kan en titanplåt vara lösningen. Skillnaden 

mellan att placera tilläggsskydden på in- eller utsidan illustreras av figur 7.5.6. 

 

7.5.6 Vikt 

Vikten hos det tillförda tilläggsskyddet kan i vissa fall vara helt avgörande för om 

vissa material överhuvudtaget kan användas. Genom att välja tilläggsskyddens 

placering på utsidan eller insidan av ett utrymme kommer utsideplaceringen att ge 

en större viktökning, se figur 7.5.6. eftersom mer material behövs under 

förutsättning att samma skyddsnivå ska uppnås. 
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Figur 7.5.6, principiell beskrivning av tilläggsskyddens placering 

 

7.5.7 Grundskydd och grundstruktur 

För att kunna bestämma vilket tilläggsskydd som fartyget ska ha måste man veta 

vilken förmåga grundskyddet når upp till. Utöver skyddsförmågan är det 

dessutom av stor vikt att ha god kännedom om grundstrukturens förmåga att bära 

olika tilläggsskydd. 

 

7.5.8 Prioriterade utrymmen 

Vissa delar och utrymmen på ett fartyg kan vara av mycket liten betydelse för 

fartygets förmåga medan andra kan vara mycket känsliga och väsentliga. 

 

7.5.9 Miljö ombord 

Materialet som används som tilläggsskydd måste också kunna fungera i den 

miljön de ska sitta ombord på fartyg kan det finns särskilda delar eller områden 

som vibrerar kraftigt vid vissa driftfall vilket i sig kan omöjliggöra användning av 

vissa spröda material såsom vissa keramer. Ett annat exempel är mycket varma 

områden såsom vissa delar av maskinutrymmen där de höga punkttemperaturerna 

invid motorer och avgasrör gör många kompositer innehållande plaster olämpliga. 

Genom att utrusta fartygstyper med utökade ballistiska skydd i etapper, där vissa 

ytor och utrymmen får utökat skydd före andra kommer sannolikt att ge 

erfarenheter som kan ligga till grund för resterande installationer. Därtill kan en 

etappindelad utökning av skyddet skapa möjligheter till ett mer hotanpassat skydd 

och därmed ge fartygstypen större användningsområde och längre livslängd. 

Utsidan 

Grundskydd 

Insidan 
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8. Slutsatser 

De idag förekommande ytstridsfartygen som ingår i krigsorganisationen har i 

princip inget eller mycket begränsat skydd mot finkalibriga projektiler, särskilt 

pansarbrytande. Detta innebär att den nya generationens ytstridsfartyg i nya 

hotbilder kommer att behöva ha ett bättre ballistiskt skydd mot finkalibriga 

projektiler, vilket troligen kommer att påskynda utvecklingen av nya material 

samt påskynda praktiska användbara skydd för fartyg. 

 

8.1 Svar på frågeställningarna 

Den huvudfrågeställningen jag i uppsatsen besvarar: Vilka tekniska lösningar 

(material) i form av tilläggsskydd förbättrar det ballistiska skyddet samt vilka är 

dess övergripande för och nackdelar? 

I kapitel 5 presenteras metaller, kompositer, keramer och övriga material som i 

olika omfattning och med olika funktionalitetsprinciper kan användas för att 

förbättra det ballistiska skyddet. De olika materialen delas sedan in i undergrupper 

eftersom t.ex. metaller innehåller många olika varianter med olika egenskaper, 

detsamma gäller även för kompositer, keramer och övriga material. 

 

De olika materialen finns i en mängd olika typer, sorter, utföranden och dessutom 

i kombinationer med varandra.  

Genom en fortlöpande forskning utvecklas både gamla och nya material och 

kombinationer av flera. 

De material som igår var i laboratoriemiljö kan imorgon vara på väg ut i olika 

applikationer och därmed bli ytterligare ett alternativt material vid val av 

tilläggsskydd. 

 

Kopplat till huvudfrågeställningen följer svar på underfrågeställningen: Vilka 

material är realistiska att på kort sikt använda och vilka faktorer kan påverka 

materialvalen? 
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Vilka material som är realistiska på kort sikt att använda sig av beror till största 

del på vilken risktagning man är beredd att ta med nya och oprövade material 

samt vilken ekonomisk ram som finns tillgänglig. 

Många material vars positiva egenskaper man avser utnyttja i skyddshänseende 

ger tyvärr andra negativa egenskaper med på köpet, vilket i sig kan innebära att en 

kompromiss kan bli nödvändig mellan skyddsfunktionen och integrationen mot 

resterande fartyg för att helheten ska vara tillgodosedd. 

En så komplex miljö som ett ytstridsfartyg utgör kommer sannolikt att innebära 

stora konflikter mellan skyddsfunktion och driftsfunktion. 

De faktorer som framgår av och beskrivs i kapitel 7; hot, livslängd, radarsignatur, 

stabilitet, volym, vikt, grundskydd och grundstruktur, prioriterade utrymmen och 

miljö ombord är ingen komplett lista utan syftar till att påvisa inom vilken bredd 

som faktorerna finns. 

Det finns således inget enkelt svar på frågan eftersom det är många faktorer som 

påverkar men sannolikheten för att befintliga material med kända egenskaper 

används bedöms som mycket stor. 

 
8.2 Rekommendationer - besättning 
Om ett visst skydd ombord prioriteras högt och är av stor betydelse för fartygets 

skydd som helhet kan detta komma att påverka annan funktionalitet ombord 

negativt, härvid är det viktigt att besättningen är medvetna om valet så att 

skyddsförmågan används på ett optimalt sätt och inte motverkas genom felaktigt 

handhavande. 

 
Eftersom tilläggsskyddens vikt och placering till viss del grundar sig på de 

grunddata som beskriver fartyget är det av stor vikt att besättningen inte på eget 

bevåg förrådsställer eller avrustar materiel.  

Genom att styra hur besättningen rör sig inom fartyget samt på dess däck kan 

vissa mindre ”viktiga” zoner och utrymmen skapas. Utrymmen som borde 

prioriteras som viktiga är de som har direkt påverkan på fartygets förmåga till 

strid och manöverförmåga.  
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Genom att beredskapsgrader upprättas och är tydliga kan vissa utrymmen endast 

ha sitt grundskydd utan att risktagningen blir orimlig. 

Den personliga skyddsutrustningen ska aktivt hållas uppdaterad och funktionell 

för olika tjänstegrenar ombord. 

 
8.3 Rekommendationer - ägare 
För att kunna definiera en, eller flera tydliga hotbilder bör ett antal olika 

typsituationer eller typscenarior utarbetas i syfte att utgöra grunden till vilket 

ballistiskt skydd mot finkalibriga projektiler som ett fartygssystem ska klara av.  

 

Att välja ut och använda vissa typsituationer eller typscenarior innebär att det med 

stor sannolikhet kommer att uppstå situationer där fartygets skyddsförmåga inte 

kan verka genomtänkt.  

 
Skulle det bli för stor skillnad mellan typsituationer eller typscenarior och de 

verkliga hoten bör de revideras och därmed utgöra underlag för förändring av 

fartyget. 

 

I de fall ett fartyg har utrymmen som inte kan få något eller inte tillräckligt skydd 

finns möjligheten att flytta eventuell kritiskt utrustning alternativt skapa 

redundanta system i andra, skyddade utrymmen. 

 

Därutöver kan utökning av den personliga skyddsutrustningen dels vara en snabb 

lösning tills installationen av tilläggsskyddet är klart och dels efter 

färdigställningen utgöra ett ytterligare komplement till det skydd fartyget ger. 

 

Genom att dela upp installation av tilläggsskydd till flera perioder där de åtgärdas 

i enlighet med utrymmenas prioritering och hur viktiga de är kan dels 

skyddsnivån partiellt snabbt förbättras och dels kan mindre förändringar 

genomföras och möjligheter till nyare och bättre material ökar. 
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8.4 Övrigt 

Det mest sannolika då ett befintligt ytstridsfartyg ska få ett förbättrat ballistiskt 

skydd mot finkalibriga projektiler är dels en kombination av olika material 

beroende på en mängd olika faktorer och dels att vissa ytor och utrymmen 

skyddas medan andra i princip lämnas utan tilläggsskydd. 

 

Finns det plats och en stor viktökning inte innebär några större hinder kommer 

sannolikt pansarplåt att användas, medan begränsningar i form av luckor eller 

dylikt som ska kunna manövreras för hand kan tillverkas i titan eller andra 

material med liknande egenskaper. 

 

På plana ytor som har viss begränsning i arean kan någon form av komposit 

användas, särskilt där viktpåkänningar kan bli stora eller där grundkonstruktionen 

inte medger fastsättning av alltför tunga tilläggsskydd. Här kan däckshuset som är 

byggt i aluminium vara ett bra exempel. 

 
Vilket eller vilka material man än använder kommer sannolikt att innebära 

kompromisser mellan olika funktioner och begränsningar. 
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Befintliga fartygs konstruktionsmaterial och dimensioner 
 
Data för korvett typ Stockholm:  
Stålsort(material) skrov fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek kölstråk 8mm,övrigt 6-4mm(nedifrån och upp).  
 
Stålsort(material) däck fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek däck 2,5-3mm.  
 
Plåtmaterial däckshus 4120-14,balkar 4212-06 saltvattenbeständig lättmetall 
(aluminium).  
Tjocklek:  
Styrhyttstak 4mm  
Bryggdäck 4mm  
Manöverbryggdäck 4mm  
Frontsskott 6mm  
Övriga ytterskott 4mm  
Inredningsskott 2mm korrugerad lättmetallplåt  
 
Data för korvett typ Göteborg:  
Stålsort(material) skrov fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek kölstråk 8mm,övrigt 7-4mm(nedifrån och upp).  
 
Stålsort(material) däck fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek däck 3-4mm.  
 
Plåtmaterial däckshus 4120-14,balkar 4212-06 saltvattenbeständig lättmetall 
(aluminium).  
Tjocklek:  
Styrhyttstak 4mm  
Bryggdäck 4mm  
Manöverbryggdäck 4mm  
Frontsskott 6mm  
Övriga ytterskott 4mm  
Inredningsskott 2mm korrugerad lättmetallplåt 
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Sammanställning av figurer, ekvationer, diagram och tabeller 

Figurer 

Figur 1.1.1 De grundläggande förmågorna 

Figur 1.1.2. Skyddslöken 

Figur 1.4.1 Metodbeskrivning i stort 

Figur 1.7.1 beskrivning av olika materials egenskaper 

Figur 1.7.2 Principiellt penetrationsförlopp: vänster – projektil hög hårdhet,  

höger – projektil lägre hårdhet 

Figur 1.7.3  Principen för pluggbildning 

Figur 1.9.1 M993 uppbyggnad 

Figur 4.1 principiell uppbyggnad av ett skydd 

Figur 5.1 Principiell uppbyggnad av laminerad lättplåt 

Figur 5.2.1 Olika leveransformer på fibervävar 

Figur 5.3.1 olika sammanfogningsmönster mellan keramplattor 

Figur 5.3.2 Principen för uppbyggnad av kerampansar 

Figur 5.3.3 Principen för kerampansars funktionalitet 

Figur 6.0.1 Korvett typ Stockholm 

Figur 7.5.6, principiell beskrivning av tilläggsskyddens placering 

 

Ekvationer 

Ekvation 1.7.1 beräkning av penetrationsdjup 

Ekvation 1.7.2 beräkning av tvärsnittsarean 

Ekvation 3.0.1 penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid V0 

Ekvation 3.0.2 penetrationsdjup i aluminium med 7,62mm projektil vid V0 

Ekvation 3.0.3 penetrationsdjup i stål med 12,7mm projektil vid V0 

Ekvation 3.0.4 penetrationsdjup i aluminium med 12,7mm projektil vid V0 

Ekvation 3.0.5 Den på projektilen bromsande kraften 

Ekvation 3.0.6 Dynamiska trycket 

Ekvation 3.0.7 Tvärsnittsarea 

Ekvation 3.0.8 Ballistisk koefficient 
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Ekvation 3.0.9 penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid 600m 

Ekvation 3.0.10 penetrationsdjup i aluminium med 7,62mm projektil vid 600m 

Ekvation 3.0.11 penetrationsdjup i stål med 12,7mm projektil vid 600m 

Ekvation 3.0.12 penetrationsdjup i stål med 12,7mm projektil vid 600m 

Ekvation 5.1.1 penetrationsdjup i stål med 7,62mm i normalt pansarstål 

Ekvation 5.1.2 penetrationsdjup i stål med 7,62mm i hårt pansarstål 

 
Diagram 

3.0.1 diagram över beräkning med hjälp av ”ballistics calculator” på Normas 

hemsida med inmatade värden enligt 1.8 avgränsningar 

 

Tabeller 

Tabell 5.1.1 I skyddssammanhang viktiga egenskaper för dessa metaller 

Tabell 5.2.2 Matrisers för- och nackdelar 

Tabell 5.3.1 Hållfasthetsegenskaper 

Tabell 5.3.2 Keramers för- och nackdelar 

 


