
Mj Jan Ohlson 09-09-01  
ChP 08-10T Självständigt arbete 
 Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang 
 

 
 

 

 

 
 

 
Författare Förband Kurs 
mj Jan Ohlson Lv 6 ChP 08-10T 
Handledare 
övlt Michael Reberg 

Uppdragsgivare Beteckning Kontaktman 
   

Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang 
 

Tactical High Energy Laser in Ground Based Air Defense 

Abstract  
This essay will illustrate possibilities and limitations in the use of high energy 

laser to shoot down air targets. The essay has no ambition to cover the whole 

area in this field, only to exemplify some possibilities. 

 

Keywords 
High energy, laser, GBAD, air target 



Mj Jan Ohlson 09-09-01 sid I(III) 
ChP 08-10T Självständigt arbete 
 Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang 
 
 

 

 

 

 
 

 

Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang 

Sammandrag 
Denna uppsats avhandlar möjligheter och begränsningar vid användande av 

högenergilaser för nedskjutning av luftmål. Uppsatsen har inte ambitionen att 

vara heltäckande över området utan presenterar några av de fördelar och 

nackdelar som finns. 
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1. Inledning 
Basområdet har varit lugnt ända sedan missionen startade. Det har inte varit 

utsatt för några attacker vare sig från luft eller från mark. Men denna dag ljuder 

larmet om luftanfall, en kraftfull signal från en mistlur. En av de två 

spaningsradarstationer som har till uppgift att samordna flygrörelser och 

samtidigt övervaka luftrummet närmst basen har upptäckt inkommande granater. 

Det är ett tiotal granater som är avfyrade på åtta km avstånd med samtliga 

träffområden predikterade för både förläggningsutrymmen och stabsbyggnader. 

Granaterna beräknas att slå ned inom 30 sekunder.  

Den stora spegeln på tio meters höjd svänger in. Ett högt ljud, som från ett 

startande jaktplan, hörs från containern under spegeln. Det blixtrar till tio gånger 

på lika många sekunder och därefter ljuder signalen för faran över.  

 

Inget av det ovanstående har ännu inträffat och om vi har tur slipper vi dessutom 

att det inträffar. Som officer kan vi dock inte alltid lita på att turen står på vår 

sida i verksamheten. Ett kraftfullt agerande med införskaffande av system som 

klarar av nya hotbilder kan vara att föredra framför att avvakta.  

 

Idag kan vi med sensorer av typen flygspanings- och artillerilokaliseringsradar 

detektera inkommande granater och robotar samt räkna ut var dessa kommer att 

träffa och var uppskjutningsplatserna är belägna. Något bra system för att 

bekämpa mål med denna ringa utbredning finns dock inte idag i försvarsmakten. 

Ett lasersystem för bekämpning har vissa fördelar jämfört med dagens robot- och 

granatsystem. Denna uppsats är tänkt att förklara hur högenergilaser fungerar 

och reda ut några av dess för- och nackdelar vid bekämpning av små mål. Även 

helikopter och flygplan är intressanta att kunna bekämpa eftersom de även i 

framtiden kan utgöra ett hot mot ett basområde. Både för att de kan leverera 

vapenlaster från stora avstånd men också i sig självt utgöra ett hot, vilket syntes i 

USA 11 september 2001. 
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2. Analys av uppgiften 

2.1. Metod 

Metoden är en litteraturstudie där jag avser beskriva befintliga tekniker för olika 

lasersystem och analysera vilka för- och nackdelar dessa kan ge vid 

luftmålsbekämpning jämfört med existerande luftvärnssystem.  

 

Figur 1 Metod 

2.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att se på de möjligheter och begränsningar som en 

högenergilaser kan ge vid skydd av ett basområde. Den fråga som jag tänker 

ägna mig åt att besvara är: 

 Vilka viktiga för- och nackdelar finns med högenergilaser avsett för 

skydd av basområden mot angrepp från luften?  

2.3. Avgränsningar 

 Uppsatsen hanterar endast laser för bekämpning av flygande föremål där 

laserns strukturförstörande funktion kommer till användning. Denna typ 

Dagens bekämpning 

Vad består hotet av 

Hur fungerar en Taktisk högenergilaser? 

Vilka olika tekniker finns? 

Befintliga system 

Diskussion 

Slutsatser 
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av laser kan givetvis även användas för att blända personal och för 

optikförstöring men den aspekten tas inte upp till diskussion. 

 Eventuella motmedel som kan införas på de flygande målen, som t ex 

högreflekterande ytor, tar uppsatsen heller ingen hänsyn till.  

 Kostnadsaspekter för de olika systemen kommer inte att diskuteras som 

urvalsfaktorer. 

 Ljud, vibrationer och dylika miljöfaktorer avhandlas inte i uppsatsen. 

 Målets egenskaper i form av struktur och färg och dess inverkan på 

absorption av laserns energi diskuteras inte fullt ut. 

 Uppsatsen tar inte heller upp styrsystemet till lasern även om detta 

troligtvis är en av de viktigare komponenterna för att lyckas med 

nedkämpning av målen. 

 Grupperingsgeometrins inverkan på hur uppgiften löses kommer jag inte 

att diskutera. 

 Ballistiska robotar diskuteras endast marginellt eftersom dessa måste 

bekämpas i uppskjutningsfasen för att restverkan inte ska hamna över 

eget område. Vilket inte förhindrar att systemet används för detta ändå. 

2.4. Begrepp 

Taktisk Högenergilaser, hädanefter benämnt THEL, definieras av FOI som en 

laser vars medeleffekt överstiger 100 kW och vars pulsenergi närmar sig 1 kJ. 

Amerikanska försvaret definierar, enligt FOI, en THEL som en laser med 

medeleffekten 20 kW och/eller en pulsenergi på 1 kJ.1 

 

Basområde används i min text som synonym för det kanske vanligtvis oftare 

använda engelska ordet ”camp”. 

 

                                                   
1 [1] s 6 
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Laserkonventionen handlar om att det inte är tillåtet att använda laser enbart 

med syftet att göra folk blinda?2 

 ” Protocol IV on Blinding Laser Weapons prohibits the use of laser weapons 

specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat 

functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the 

naked eye or to the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting 

Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.” 

Ratificerat av Sverige i SÖ 1996:56. 

 

Ögonsäker laser definieras som en laser vars energi inte absorberas av ögat 

vilket innebär en våglängd längre än 1,5 µm.3 

 

Rb 70 utgörs av ett stativ med sikte, en eldledningsterminal samt 

sambandsutrustning. Den betjänas av fem man, som kan avfyra en robot åt 

gången och skytten följer målet fram till träff. Omladdning måste mellan varje 

skott. En insats kan ta upp till fem minuter innan nästa avfyring kan genomföras. 

Rb 70 kan verka dygnet runt men kräver optisk eller IR-sikt. 

 
Luftvärnskanonvagn (lvkv) är ett stridsfordon 90 utrustad med en 

eldledningsradar, eldledningsdator och sambandsutrustning. Den betjänas av fem 

man. En insats består av 4-8 skott och ny avfyring kan genomföras omedelbart. 

Målväxling tar mindre än 15 sekunder. Den kan verka i alla väder, dygnet runt. 

 

Rb 23 är en splitterskyddad vagn utrustad med sex robotar, 

eldledningsutrustning och sambandsutrustning. Den betjänas av fyra man. En 

robot avfyras åt gången och målet följs av skytten fram till träff. Målväxling sker 

på mindre än 15 sekunder. Den kan verka i alla väder, dygnet runt. 

 

                                                   
2 [5] 
3 [1] s 89 
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Rb 97 består av två lavetter om vardera tre robotar, en belysningsradar och en 

stridsledningshytt samt elverk. Eldenheten betjänas av ca 40 man. Normalt 

avfyras en robot mot ett mål som skytten följer fram till träff. Alla sex robotarna 

kan avfyras simultant mot flera mål på korta avstånd. Den kan verka i alla väder, 

dygnet runt. 

2.5. Översikt 

Kapitel 1  Inledning.  

Kapitel 2  Analys av uppgiften 

Innehåller avgränsningar, begreppsförklaringar och översikt. 

Kapitel 3  Bekämpning av luftmål.  

Beskriver hur dagens luftvärnssystem används vid bekämpning av 

luftmål med ledtider för dagens system. Beskrivning av mål och vad 

som krävs för bekämpning av dem. 

Kapitel 4  Högenergilaser.  

Inledande teori följt av en beskrivning över de olika tekniker som 

används vid tillverkning av laserenergi för hög effekt. Dessutom 

beskrivs befintliga system och deras utvecklingsläge. 

Kapitel 5  Diskussion 

Kapitel 6  Slutsatser med svar på frågeställningar. 

Kapitel 7 Sammanfattning och rekommendation av fortsatt verksamhet. 

Kapitel 8  Referenser.  

Här listas den litteratur som använts i uppsatsen tillsammans med en 

sammanställning av använda akronymer och förkortningar. 

En kort biografi av författaren. 
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3. Bekämpning av luftmål 
Bekämpning av luftmål kan beroende på olika förutsättningar för upptäckt och 

genomförande av bekämpning indelas i olika svårighetsgrader. I tabell 1 har jag 

sammanställt några parametrar hos målet som enligt min erfarenhet påverkar 

svårighetsgraden vid bekämpning. 

svårighet hastighet4 radarmålarea5 fysisk 
storlek 

mål exempel 

långsamma liten – stor små – mellan flygfarkoster  helikopter, UAV 
snabba mycket stor stora flygfarkoster stora 

transportflygplan 
snabba liten – stor mellan flygfarkoster jakt-, attack-, 

spanings och lätta 
bombflygplan 

snabba liten – stor små flygfarkoster UAV 
snabba mycket liten mycket små granater artillerigranater, 

granatkastargranater. 
snabba liten små artilleriraketer katuscha 
snabba mycket liten små kryssningsrobotar Tomahawk 

enklare 
 
 

 
svårare snabba mycket liten små ballistiska 

robotar 
Dong Feng 31 

Tabell 1 Bekämpning av luftmål      

3.1. Bekämpningsförlopp med dagens system 

Ett mål6 upptäcks av områdets övervakningssystem. Detta system utgörs i 

Sverige av Stridsledninsgscentraler (StriC) som via LuLIS7 delger luftläget till 

bland annat luftvärnsenheter. Det kan utomlands utgöras av ASC 8908 eller 

AWACS9 som via Link 1610 delger målspår och identitet. Denna information 

används för att med luftvärnets spaningsradar hitta målet och skicka koordinater 

med stor noggrannhet i tre dimensioner, samt målets kurs och fart, till 

                                                   
4 Enligt luftvärnets indelning i 0-100 m/s långsamma och över 100 m/s snabba. 
5 Stor radarmålarea lätta att upptäcka och följa med spaningsradar, liten area svårt att upptäcka 
och följa med radar. 
6 Mål innebär att ett radareko eller annan information av behörig befattningshavare har bestämts 
vara ett legitimt föremål att bekämpa. 
7 LuftLägesInformationsSystem 
8 Airborne Surveillance and Control, ombyggda Flygande spaningsradarflygplan (FSR) 890. 
9 Airborne warning and control system 
10 Kommunikationslänk vanligt förekommande inom NATO som Sverige har valt att införa. 
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eldenheten. Eldenheten, som i Sverige idag kan utgöras av en robot 70, 23, 97 

eller en lvkv, hittar snabbt målet och efter ett beslut om bekämpning avfyras 

roboten eller kanonen. För att begränsa antalet skjutfall och för att hålla mig 

kring tio km som jag i inledningen framförde var den räckvidd som behövdes för 

bekämpning kommer exemplen att hålla sig till rb 70 och lvkv. Rb 70 har med 

senaste roboten en räckvidd på upp till åtta kilometer och skytten kan skjuta en 

robot i taget. Lvkv har en räckvidd på upp till fyra kilometer och avfyrar fem 

granater per sekund. För att enkelt kunna genomföra jämförelser ansätter jag att 

det för båda systemen tar fem sekunder från invisning av skytten till avfyrning. 

 

Gångtid för rb 70 till träffpunkt på 80 hm lutande avstånd är cirka 16 sekunder. 

Målet rör sig med en hastighet om 300 m/s i rakt kommande kurs. Normalt 

träffas målet med första skottet men om det mot förmodan skulle behövas ett 

andra skott avfyras detta vid ca 35 hm avstånd. Den nya skjuttiden är nu fyra 

sekunder och träffpunkten hamnar på 13 hm lutande avstånd från eldenheten. 

Vid andraskottet har piloten med stor sannolikhet hunnit fälla sin last och 

därmed också löst sitt uppdrag.11  

 

Lvkv har med en V0 på 1 000 m/s, ett avfyrningsavstånd på 50 hm ca 5 sekunder 

på sig till träff som inträffar på 35 hm avstånd. Lvkv skjuter en salva om fyra 

eller åtta skott per mål. Även lvkv kan avfyra en andra salva om detta är 

nödvändigt. Den avfyras då när målet befinner sig på 35 hm avstånd och träffar 

efter 3 s då målet befinner sig 25 hm avstånd. Även vid denna andra insats 

bedöms piloten ha fällt sin last och löst uppdraget. 

3.2. Bekämpa lasten eller bäraren 

Som vanligt finns det för- och nackdelar med allt. Bekämpar vi lasten kan det 

räcka med kortare räckvidd för vapnet. Vill vi bekämpa bäraren måste vi oftast 

                                                   
11 [17] 
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ha längre vapenräckvidd. Bäraren har ofta större målyta än lasten vilket medför 

att denna är lättare att träffa. Bekämpar vi bäraren blir det svårare för 

motståndaren att efterhand skicka fler och troligtvis har motståndaren fler 

vapenlaster än flygplan att skjuta dessa från.12 Bekämpar vi bäraren innan denne 

släppt lasten kan båda två bekämpas med en avfyrning. Bekämpar vi bäraren 

efter att lasten släppts får vi visserligen inga fler insatser av den bäraren men 

denne kanske lyckas med sitt uppdrag i och med att lasten lossades innan vår 

bekämpning. Sammanfattningsvis anser jag att det är bättre att på långt avstånd 

bekämpa bäraren med sin last än att bekämpa någon av dem sent. Eftersom 

moderna vapen kan släppas på tiotals kilometer bör ett system kunna bekämpa 

bäraren på minst tio km.  

 

Vid mark- eller sjöbaserade utskjutningsanordningar finns det ingen flygande 

bärare att bekämpa. Då måste vi koncentrera oss på att bekämpa verkansdelen på 

ett så stort avstånd att restverkan vid basområdet blir liten. När det gäller 

ballistiska missiler är det pga. av deras banprofil svårt att bekämpa dessa i annat 

än uppskjutningsfasen om restverkan ska hållas låg. Uppskjutningsfasen ligger 

på avstånd större än tio kilometer varför jag inte vidare avser diskutera 

ballistiska missiler.  

 

Luftvärnsrobotsystem i Sverige är indelade efter räckvidd i olika grupper, kort 

<10 km, medellång 10-40 samt lång >40 km. Internationellt tillämpas andra 

indelningar. 

3.3. Vad består målet, som ska bekämpas, av? 

3.3.1. Flygplan, helikoptrar och UAV 

Flygfarkoster är ofta byggda i tunn aluminiumplåt. Eftersom vikt är av stor 

betydelse är alla delar så lätta och tunna som möjligt. Inuti farkosten finns 
                                                   
12 Alla försvarsmakter köper inte fyra gånger så många stridsflygplan som robotar. 
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flygbränsle och elektronik varav det första är lättantändligt13 och det senare 

kräver relativt små energimängder för att fel ska uppstå i elektroniken eller den 

förstörs. 

 

Vissa flygplan och helikoptrar är utrustade med förstärkt skydd i form av 

pansarplåt eller keramiskt pansar. Detta är dock mestadels koncentrerat runt 

personalutrymmen för att skydda personalen. Det finns därför svagare strukturer 

på andra delar av flygkroppen som är lättare att förstöra och som är av stor 

nödvändighet för flygegenskaperna. 

3.3.2. Vinggranater 

Vinggranater av den typ som avfyras från granatkastare är, till skillnad från 

flygplan och helikoptrar, ofta uppbyggda av stål i tjockare lager men innehåller 

istället en stor andel sprängämnen som kan antändas. Vanligt förekommande 

diametrar på vinggranater är från 60-120 mm. På grund av granatens lilla storlek 

är det svårt för granaten att kyla bort den laserenergin som absorberas på ytan.  

3.3.3. Artilleriraketer 

Artilleriraketer har en uppbyggnad som liknar vinggranaten med ett tjockt 

stålhölje omslutande ett sprängmedel. Däremot är de större än vinggranaterna 

med en diameter från 100-200 mm. 

3.3.4. Kryssningsrobotar 

Kryssningsrobotar kan beskrivas om ett litet flygplan i alla fall i det avseendet att 

det är uppbyggt av ett tunt hölje innehållande stor andel elektronik för navigering 

och målsökning förutom en verkansdel med sprängmedel. Diametrar som 

förekommer är runt en halv meter med vingbredd på 2,5 meter. 

 

                                                   
13 Flampunkt mellan 20-38 ºC. 
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4. Högenergilaser 
Kapitlet avhandlar hur en högenergilaser fungerar. Läsaren förväntas känna till 

allmänna regler för hur en laser är uppbyggd. 

4.1. Teori 

Medeleffekter som överstiger 100 kW och pulsenergier runt 1 kJ räknas enligt 

FOI som högenergilaser. ”Försvarsmyndigheter i USA definierar högenergilaser 

(HEL) som en laser med 20 kW i medeleffekt och 1 kJ i pulsenergi.” Med dessa 

nivåer kan en destruktiv verkan uppnås i målet på tiotals hektometer med en 

apertur på mindre än en meter. Energitätheten bör uppgå till minst 1-10 kJ/cm2 

under 1-2 sekunder för att förstörande påverkan ska uppnås. 14 

 

Vid laserstrålens uppvärmning av atmosfären kommer strålens egenskaper att 

försämras. Minskad uppvärmning av atmosfären och därmed mindre problem 

p g a detta kan erhållas med hjälp av pulsad laser.  

 

Verkan hos en THEL är att genom termisk uppvärmning försvaga eller helt koka 

bort konstruktionsmaterialet. De största problemen är låg verkningsgrad och 

därmed mängder med överskottsvärme att kyla bort samt förluster i atmosfären. 

100 kW uteffekt kan ge 20 kW i målet men kräver 600 kW i tillförd effekt.15 Det 

blir alltså 500 kW att kyla bort. Detta ger en verkningsgrad på ca 17 % från 

inmatad effekt till utgående laserenergi. Atmosfärsförlusterna utgörs av 

turbulenseffekter, atmosfärsdämpning, uppvärmning av atmosfären och 

molnverkan.16  

 

                                                   
14 [1] s 6. 
15 [13] 
16 [1] s 67-78 



Mj Jan Ohlson 09-09-01 sid 11(37) 
ChP 08-10T Självständigt arbete 
 Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang 
 
Turbulenseffekter beror på att brytningsindex varierar med temperatur- och 

tryckändringar. Denna medför att strålen breddas och dess intensitet varierar. 

THEL som vapen har mer egenskaper gemensamt med en direktriktad kanon än 

med indirekt eld i och med att geometrisk sikt till målet krävs. Med hjälp av 

luftburna speglar skulle energi dock kunna appliceras mot mål bakom fysiska 

hinder på marken. 

 

Eftersom laserstrålens diameter är liten, jämfört med träffbilden av en 

spränggranat med zonrör och splitterdel, är det viktigt att sikta och träffa på 

”rätt” plats i målets konstruktion. Detta ställer stora krav på noggrannhet i 

följesystemet.  

 

Ett flygplan, helikopter eller annan flygande maskin är olika känsliga för 

påverkan i olika delar av sin konstruktion. Enär en flygplanskropp redan är utsatt 

för hög belastning vid flygning torde detta medföra att det räcker med en 

försvagning av materialet, till skillnad från att helt smälta det, för att 

konstruktionen ska slitas sönder av de andra krafter som redan påverkar den. 

Lasern behöver alltså inte smälta materialet så att det ångar bort.  

 

En fördel finns i att använda laser med en våglängd som är längre än 1,5 µm. 

Detta eftersom den reflekterade strålningen från målet då är ”ögonsäker” för 

andra människor i närheten. 

4.1.1. Absorption 

Det är viktigt att välja en laser vars våglängd har en låg absorptionskoefficient i 

atmosfären eftersom annars en väldigt liten del av laserstrålens energi når målet. 

I luften finns gaser och partiklar som absorberar delar av laserstrålens energi. 

Absorptionen varierar med våglängden pga skiftande absorption för de i luften 

existerande molekyler, se figur 2. 
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Figur 2 Transmission genom atmosfären som funktion av våglängden.17 

Belysningsekvationen18 ger irradiansen (den mängd energi som träffar målet) av 

den totala utskickade energin Wut. 

ASutm RWI 



2)

2
(

1


  

Im 
Wut 
ηS 

Irradians (W/m2, J/m2) 
Lasereffekt (-energi) 
sändaroptiktransmission 

 Φ 
R 
ηA 

laserstrålens divergens 
avstånd sändare-mål 
atmosfärstransmission 

Formel 1 Belysningsekvationen   ηS har satts till 0,519 

Vid ett bekämpningsavstånd R=10 km och en våglängd på 1,5 µm vilken i Figur 

2 ger ηA=0,7 En laserstråle med 10 cm (FOI använder i sina beräkningar en 

stråldiameter på 3-5 cm20 på ett avstånd om 5 km) i diameter vid målet ger 

laserstrålens divergens Φ=0,1/10 000=1*10-4 radianer. Om jag ansätter Im till 

10 kJ/cm2, vilket även detta anförs av FOI, blir det totalt 100 MJ/m2. Då kan 

utsänd energi, Wut, beräknas enligt: 

                                                   
17 [9] Laser A.ppt s 23, Gäller troligen för solstrålning genom hela atmosfären. THEL är tänkt att 
användas upp till tio km varför transmissonen antages inte vara mindre än figurens värden. 
18 [3] s 24 
19 [14] s 22. Detta värde gäller för kommunikationslaser men bör inte skilja sig nämnvärt till det 
sämre för THEL. 
20 [1] s 129 
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Formel 2 Beräkning av utsänd energi 

Det krävs alltså ca 2,2 MJ utsänd energi för att erhålla 10 kJ/cm2 på ett mål på 

10 km avstånd. Den totalt bestrålade ytan är 222 805 cmr   vilket ger 

att total levererad energi till målet är 800 kJ. Detta innebär, i detta exempel, att 

ca en tredjedel av utsänd energi når målet på 10 km avstånd. Absorptionen kan 

alltså antas vara i storleksordningen av ca 2/3. 

 

Målets egenskaper såsom material, struktur och färg ger olika hög absorption vid 

olika våglängder vilket är en parameter som bör beaktas vid val av laser. 

Hög reflektion hos materialet minskar eller omintetgör verkan på målet och detta 

måste då kompenseras med en ökad effekt eller en ökad belysningstid. Målad 

metall har lägre reflektans än omålad, vilket medför att laserenergin absorberas 

bättre. Reflektansen antas vara 20 %.21, vilket ger att 640 kJ av pulsen 

absorberas. 

 

Vid sändande av höga effekter genom atmosfären uppstår uppvärmning av luften 

när energin i laserljuset absorberas av luften, sk thermal blooming. Detta 

fenomen ändrar luftens brytningsindex vilket medför att strålen sprids på ett 

oönskat sätt.22 

4.1.2. Pulsad laser23 

För att undvika problem som uppvärmning av luften kan laserstrålen skickas i 

korta pulser istället för kontinuerligt. Pulsrepetitionsfrekvensen och pulslängden 

är parametrar som kan förändras för att minska problem med atmosfärens 

                                                   
21 [13] Mejlväxling 09-08-17 
22 [1] s 74 
23 [1] s 76, [6] 
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inverkan vid överföring av stora energimängder. I senare del av uppsatsen 

använder jag medeleffekter oavsett om dessa kommer från en pulsad laser eller 

en kontinuerlig laser. 

4.2. Tillgängliga tekniker 

4.2.1. Kemisk laser - gaslaser 

En kemisk laser bygger på att två gaser reagerar varvid lasring uppstår. Detta kan 

ge höga effekter, ända upp till flera MW, och eftersom gaserna kan komprimeras 

kan lasern vara effektiv i förhållande till sin massa.  

Reaktionskammaren bygger ungefär på samma teknik som en reaktionsmotor. 

Två gaser blandas och reagerar med varandra varvid atomer exciteras i en optisk 

resonator mellan två speglar där stimulerad emission inträffar och laserljus 

avges. Avgaserna förs ut via avgasröret och tar samtidigt med sig 

överskottsvärmen från reaktionen. Detta medför effektiv kylning av 

reaktionskammaren men det blir varmt utanför avgasutblåset och enheten låter 

som en jetmotor i ett flygplan.  

 

Figur 3 Principskiss för en HF-laser 

Två tekniker studeras; HF/DF på våglängderna 2,8 respektive 3,8 µm och 

Chemical Oxygene Iodine Laser (COIL) på våglängden 1,315 µm.24 Principen 

                                                   
24 [2] 

H2 

He 

Reflekterande spegel 
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bygger på att det vid den kemiska reaktionen produceras exciterade molekyler 

eller joner som sedan emitterar fotoner.25 

COIL använder sig av jod (I) och syre (O) medan HF använder sig av väte (H) 

och fluor (F). DF innebär att vätet är utbytt mot tungt väte, Deuterium.  

Fördelar med kemisk laser är möjligheten att få ut stora effekter och avsaknad av 

stort elberoende. 

 

Nackdelar med kemisk laser är de mängder av, oftast giftig, gas som måste tas 

om hand. Den producerade gasen kan eventuellt sugas in och komprimeras för 

lagring eller regenereras till ursprungsämnena vid den skjutande enheten istället 

för att släppas ut i atmosfären. Detta är dock komplicerat pga av de stora gas-

mängderna. Dessutom kräver regenereringen troligen stora mängder elektrisk 

ström. En annan nackdel är de unika gaserna som måste levereras till enheten. 

4.2.2. Elektrisk laser 

Fasta tillståndslaser 

En fast tillståndslaser (FTL) bygger på principen att vissa fasta ämnen utsänder 

laserstrålning när de tillförs energi. Traditionellt har energin tillförts via blixtljus, 

denna energitillförsel kallas pumpning. Verkningsgraden för laser med denna 

form av pumpning har dock varit låg, runt 1 %, från elektrisk till optisk effekt.  

 

Det som gjort FTL effektivare och medgett högre effektuttag är att det fasta 

materialet pumpas med smalbandiga laserdioder vars våglängd är avpassad till 

FTL-materialets absorptionsband, istället för med bredbandigt blixtljus. Bland de 

FTL-material som studeras kan nämnas Nedyniumdopade keramer.  

Detta verkar enligt mitt förmenande vara den intressantaste lasern att studera 

främst pga att den endast behöver elektrisk energi och att verkningsgraden verkar 

lovande. Målsättningen i nuläget är att ta fram dioder som har verkningsgrad på 

                                                   
25 [1] 
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80 % från elektrisk till optisk effekt. Med denna uppsättning hamnar totala 

effektiviteten på knappt 20 %. 26 

Fiberlaser 

Dessa lasertyper kombinerar hög strålkvalité och intensitet med liten vikt och 

volym. Fiberlaser är en variant på en FTL där den långa fibern ger möjlighet till 

bättre värmekontroll. Laserstrålning från fiberlasrar kan adderas. Adderas de 

koherent växer intensiteten i fokus proportionellt med kvadraten på antalet 

lasrar. Adderas de inkoherent växer intensiteten proportionellt med antalet 

lasrar.27 

Vätskelaser 

Detta är en variant av en FTL där amerikanska DARPA28 finansierar ett projekt 

avseende vätskebaserad laser med en medeleffekt på 150 kW som ska 

demonstreras 201029. Fördelar med denna metod är avstämbar våglängd vid 

emittering, mindre problem med giftiga komponenter samt, att det, logistiskt 

enbart krävs elström istället för gasleveranser. 

Fri elektron-laser 

Fri elektron-laser (FEL) är ett specialfall av en gaslaser utan produktion av 

giftiga restprodukter. Lasermediet utgörs av en elektronstråle som bromsas i ett 

periodiskt alternerande magnetiskt fält. Genom att hålla magnetfältets period 

konstant och variera elektronstrålens energi kan frielektronlasern ge olika 

våglängder.30 Lasern finns idag endast i laboratorieutförande. 

FEL kommer säkert att vara intressant om ett antal år men är idag inte lika väl 

utvecklad som COIL eller FTL. 

                                                   
26 [2] 
27 [13]   
28 Defense Advanced Research Projects Agency 
29 [2] 
30 [1] s 105 ff 
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4.2.3. Sammanställning av lasertekniker för laservapen31 

Typ CW 
puls 

Mtrl uteffekt 
(kW)* 

våglängd 
(µm) 

storlek kraft-
källa 

verknings-
grad (%) 

kritisk del 

COIL CW / 
P 

Syre 
jod 

100 (10)  1,315 lastbil kemisk 
reaktion 

25 överljuds-
munstycken, 
giftig gas 

HF/DF CW / 
P 

H, D, F 100 (10) 2,8/3,8 mindre 
lastbil 

kemisk 
reaktion 

10-25 Värme, giftig gas 

FEL ~CW 
/ P 

e--stråle 100 (8) valbar lastbil El 10-15 injektor, optik, 
strålkontroll, 
värme 

Laserdiod 
som 
pump 

CW halvledare 3-10/diod 0,63 
0,795-
0,81 
0,94-0,98 
1,5-1,6   

liten El 40-80 
temp 
beroende 

priset, 
tillförlitlighet 

Laserdiod 
som källa 

CW halvledare 20-100 0,51 
0,63 
0,795-
0,81 
0,94-0,98 
1,5-1,6 

liten El 40-80 
temp 
beroende 

priset, 
tillförlitlighet 

FTL CW / 
P 

YAG m fl 15 1,06 
valbar 

bärbar El 13-14 vikt, 
strömförsörjning, 
strålformning 

Fiber CW / 
P 

dopat glas 1 singel 
25 multi 

1,03-1,07 mindre 
lastbil 

El 23-24 strålformning 
fiberutformning 

   *Toppeffekt (medeleffekt)    

Tabell 2 Lasertekniker 

 

 

4.3. Befintliga system och utvecklingsläget32 

För att visa på den utveckling som sker världen över och att laservapen inte 

längre tillhör framtida science fiction ger jag här en överblick av vad olika länder 

har utvecklat. 

                                                   
31 [7] 
32 [1], [2], [4] 
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4.3.1. USA  

Airborne Laser 

Airborne Laser (ABL) är en flygburen, Boeing 747, laser med önskat 

bekämpningsavstånd på 400 km. ABL använder COIL med en våglängd på 

1,315 µm och en spegeldiameter på 1,5 m. Uteffekten ligger i MW-klass. Tre 

andra lasrar hjälper till med bl a avstånds- och hastighetsinmätning. 

Verkansavstånd är 600 km, systemet ska kunna avfyra 20 skott per magasin med 

en bedömd kostnad på 20 000 Sek per skott. En fullskaledemonstration är 

planerad att genomföras under augusti 2009. Denna laser skulle även kunna 

monteras på stora fartyg [förf anm]. 

THEL 

THEL är ett samarbetsprojekt mellan US Army och Israel av en markbaserad, 

stationär eller fordonsburen33, DF-laser med okyld optik. Våglängd ligger runt 

3,9 µm. Dess optik är mindre än ABLs, med en spegeldiameter på cirka en halv 

meter. Dess räckvidd är ca 10 km. Projektet uppgav att de skulle ha klarat av 60 

skott innan omladdning med en kostnad på 30 000 Sek per skott. Projektet har 

stoppats på grund av kostnadsöverskridande och svårigheter att hantera de giftiga 

gaser som bildas vid reaktionen mellan deuterium och fluor. 

Skyguard 

Skyguard är en vidareutveckling av THEL mot en mer mobil bärare. Tanken är 

att skydda basområden från ballistiska robotar inom tio km radie runt 

basområdet. 

High Energy Laser Technical Demonstrator  

High Energy Laser Technical Demonstrator (HELTD) är ett projekt som Boeing 

genomför för att utveckla ett fordonsburet laservapensystem avsett för skydd av 

                                                   
33 Benämns också MTHEL 
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små områden både mot flygfarkoster och mot granater. Det baseras på en 

fast tillståndslaser och tanken är att demonstrera full verkan från en taktiskt 

användbar enhet 2013. 

FEL 

US Navy studerar frielektronlaser för skydd av fartyg och bekämpning av 

flytande minor och ”terroristbåtar”. Office of Naval Research avser att ha 

initierat sitt projekt 2010 för att kunna redovisa en frielektronlasers verkan 2015 

och slutfört projektet 2025. Frielektronlasern är på grund av sin storlek mest 

lämplig att montera på stora fartyg. Den kan vara tänkt att placeras i deras nya 

jagare DDG-1000 [förf anm]. 

Advanced Tactical Laser 

Advanced Tactical Laser (ATL) är ett mindre system som utnyttjar samma COIL 

och annan teknik från ABL. Uteffekter på 25-100 kW vilket planeras ge en 

räckvidd på upp till10 km. Den genomförs med ett modultänkande för att kunna 

monteras på olika flygande plattformar. Från luften är tanken att kunna angripa 

mål utanför räckvidd av burna luftvärnssystem. Den är tänkt för att kunna 

hantera små mål som att förstöra el och teleinstallationer samt stoppa fordon 

genom att punktera däck. Detta system har prövats från marken. Flygprov 

planeras till 2008-09. Min uppfattning är att eftersom systemet redan har provats 

från mark bör det vara möjligt att placera det på en lastbil eller ett fartyg. 

Joint High Power Solid State Laser 

Joint High Power Solid State Laser (JHPSSL) är ett gemensamt projekt för alla 

försvarsgrenarna i USA med syfte att ta fram fyra lasrar för demonstration. 

Endast två av de utvärderade företagen fick kontrakt för slutfasen att 

demonstrera en laser med 100 kW uteffekt. 
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4.3.2. Tyskland 

High Energy Laser Experimental  

High Energy Laser Experimental (HELEX) drevs under 80 och 90-talet och var 

en CO2-laser monterad på ett stridsvagnschassi, av typen Leopard, avsedd att 

bekämpa helikoptrar med. Målet var att utveckla en 100 kW-laser med en 

spegeldimension på ca en meter och ett verkansavstånd 5-10 km. Projektet 

avbröts i samband med murens fall. 

Medium Energy Laser COIL  

Medium Energy Laser COIL (MEL-COIL) startades 2003 och det har 

rapporterats om skjutförsök under 2004. Projektet var ett samarbete med 

Frankrike. Företaget Rheinmetall uppges arbeta med en fordonsburen variant.  

4.3.3. Frankrike 

Frankrike har haft samarbete med Tyskland. Det finns inte mycket känt om deras 

nuvarande projekt. 

4.3.4. Ryssland 

Ryssland sköt redan 1982 ned luftmål med HEL-system. De har utvecklat en 

egen CO2-laser i MW-klassen för rymdbasering. 

4.3.5. Kina 

Kina har ett stort program för nya vapenkoncept och de är intresserade av att 

kunna blockera spanings- och kommunikationssatelliter. Kina uppges att ha 

använt laservapen och skjutit ned kryssningsmissiler. 
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4.3.6. Försök under 2009 

ABL 

Boeing har enligt New Mexico Weekly genomfört ett lyckat test med låsning 

mot en testrobot den 10:e augusti 2009. Det ska dessutom ha genomförts ett 

motsvarande test redan i juni som även det var lyckat.34 

4.3.7. System under införande 

Det finns i öppen litteratur inte redovisat många THEL-system för införande. 

ABL är ett system som fortfarande verkar vara på gång. 

 

                                                   
34 [11] 
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5. Diskussion 

5.1. Krav på energinivåer 

I tabell 2 listas specifik värmekapacitet och exempel på hur stor massa en puls på 

100 kJ kan värma upp från rumstemperatur till smältpunkt. 

Ämne Cp (kJ/kgK) 
specifik 
värmekapacitet 

smältpunkt (K) 100 kJ 
värmer 

ΔT (K) 
från 293 K 

Densitet 
(kg/m3) 

Al 0,90 933 174 g 640 2 700 
Fe 0,45 1 808 147 g 1 512 7 870 

Tabell 3 Data för olika material35 

Hur stor massa kan lasern påverka? 

Antagande: 

 En laserstråle på cirka tio cm i diameter ger en yta på ca 80 cm2 vid ett 

skjutavstånd på 10 km.   

 Energin är 10 kJ/cm2 i målet vilket ger en totalt levererad energi om 800 

kJ, varav 640 kJ absorberas av konstruktionen. 

Räcker detta för att förstöra aluminium- och ståldetaljer? 

mTCW pSAl ,    WAl, S   energimängd 

Formel 3 Den energimängd plåten absorberar 

)1)(1(
,

enabsorbtionenreflektion
W

W SAl
ut 
  

Formel 4 Utsänd energi med hänsyn tagen till atmosfärsabsorption och målreflektans 

 

 

 

 

                                                   
35 [10] s 28 
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5.1.1. Flygplan, helikopter, UAV 

Antagande:  

 Flygplanet är byggt av aluminiumplåt med en tjocklek om ca en mm där 

lasern belyser. 

 En mm tjock aluminiumplåt väger 2,7 kg per kvadratmeter vilket gör att 

en 80 cm2 stor yta innebär ett behov av att värma upp 22 g aluminium. 

 Om en knapp kvadratdecimeter av aluminiumplåten värms upp till 1 000 

K blir den instabil (smält) och kommer, om den sitter på någon utsatt del 

i konstruktionen, att förstöras av fartvinden. Värmefördelning kommer att 

ske till omgivande plåtar men med en kort uppvärmingstid på någon 

sekund hinner inte värmen spridas tillräckligt fort. En viss 

avkylningseffekt till atmosfären kan också förekomma men inte heller 

denna torde ställa till med problem för bekämpningen med tanke på 

laserns korta uppvärmingstid av plåten. 

kJmTCW pAl 14022,0)2931000(9,0   

Formel 5 Beräkning av den energimängd som Al-plåten absorberar 

Under ideala förhållanden räcker det att belysa plåten med 40 kW i en halv 

sekund för att tillräcklig energi ska absorberas av plåten och ge önskad effekt. 

 

Dessutom bör lasern förstöra något innanför plåten därför måste antingen 

belysningstiden förlängas eller effekten ökas. Vi vill ha en kort belysningstid i 

syfte att uppnå en kort bekämpningstid. Den korta belysningstiden medför att 

effekten behöver ökas. 
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Till detta kommer den del som reflekteras av strukturen och det som absorberas 

av atmosfären, enligt 4.1.1, på vägen från eldenheten till målet och den del som 

målet reflekterar. 

kJ
enabsorbtionenreflektion

WW Al
ut 52

)3/21)(2,01(
14

)1)(1(






  

Formel 6 Beräkning av utsänd energi med hänsyn tagen till atmosfärsabsorption och 

målreflektans. 

Uppgiften att bränna hål på flygfarkosten löses med de 2,2 MJ som var 

tillgängliga vid avfyrning 

5.1.2. Sprängvinggranat och artillerigranat 

Antagande: 

 Granatkroppen utgörs av ett stålhölje med en tjocklek på 15 mm. 

 Granaten är större än 100 mm i diameter (om den är mindre kommer inte 

all energi i laserstrålen att träffa granatkroppen). Anledningen till valet av 

100 mm är att mindre granater än detta har skjutavstånd som är kortare 

än fem km vilket enligt min bedömning utgör ett mindre hot.  

 Om en kvadratdecimeter av stålhöljet värms upp till 1 800 K blir den 

instabil och kommer att brytas sönder pga de krafter som påverkar 

granaten i dess färd genom atmosfären.  

 Stålet väger 7 870 kg per kubikmeter vilket ger behov av att värma upp 

1,2 kg stål.  

2,1015,01,01,07870  Vm  kg 

Formel 7 Mängd stål 

kJmTCW pS 8002,1)2931800(45,0   

Formel 8 Beräkning av den energimängd stålplåten absorberar 

Här behövs alltså 1 600 kW för att med samma belysningstid som för 

flygfarkosten, 0,5 s, erhålla en förstörande effekt.  
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Till detta kommer den del som reflekteras av strukturen och det som absorberas 

av atmosfären, enligt 4.1.1, på vägen från eldenheten till målet och den del som 

målet reflekterar. 

MJ
enabsorbtionenreflektion

WW S
ut 5,1

)3/21)(2,01(
800
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Formel 9 Beräkning av utsänd energi med hänsyn tagen till atmosfärsabsorption och 

målreflektans 

Även detta löses med de 2,2 MJ som finns tillgängligt.  

Här tillkommer dock att innehållet är ett explosivämne som kan explodera eller 

deflagrera pga den höga temperatur som uppstår i granatens hölje. Vi behöver 

alltså inte öka energin för att förstöra något innanför höljet eftersom det sker som 

följd av uppvärmning av skalet. 

Explosivämnet initieras till deflagration redan vid 100 J/cm2 .36 Med ytan 80 cm2 

krävs alltså 8 kJ vilket är betydligt mindre än att smälta stålet i höljet. Även en 

sprängvinggranat bör därför gå att få ner med en lasereffekt på 40 kW med 

belysningstiden 0,5 s. 

5.1.3. Kryssningsrobotar 

Behandlas som ett flygplan eller UAV eftersom deras uppbyggnad kan anses 

vara liknande. Dock innehåller en kryssningsrobot sällan pilot eller 

personalutrymme utan består av elektronik, drivmedel och verkansdel. 

5.2. Mängd energi som åtgår 

5.2.1. Elektricitet 

För att kunna använda lasern måste el tillverkas. På ett atomdrivet fartyg är detta 

troligtvis ingen begränsande faktor men på ett basområde tillverkas elektriciteten 

nuförtiden oftast i dieseldrivna elverk. Diesel har i runda tal ett energiinnehåll på 

                                                   
36 [8] s 21 
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10 MWh/m3 detta motsvarar 36 GJ per m3, vilket är samma sak som 36 MJ per 

liter eller 4437 MJ per kg.  

I kapitel 4.1 skrev jag att verkningsgraden i lasern ligger på 17 %. Vill vi skicka 

ut 2,2 MJ, enligt beräkning i kapitel 4.1.1, måste vi alltså mata in 13 MJ i lasern. 

För att tillverka 13 MJ elenergi i ett elverk åtgår, med en verkningsgrad på 

40%,38 32 MJ diesel, vilket motsvarar ungefär en liter diesel. 

5.2.2. Gas 

Dessa beräkningar är något mer komplexa än att räkna på elektrisk laser. 

Parametrar som tryck, volym, temperatur och förbränningskammare påverkar 

beräkningarna. Våglängden är dessutom inte samma som för FTL. Laserljuset 

kommer från exciterade elektroner i vätefluoriden (HF).  

För jämförelsens skull genomför jag en enkel överslagsberäkning. 

 H2 F2 HF 
Molvikt (g/mol) 2 38 20 
Entalpi (kJ/mol) 436 158 568 

Tabell 4 Molvikter och entalpier39 

rHHFFH  222  Detta är en starkt exoterm reaktion varför stora mängder 

energi avges. Avgiven energi beräknas med respektive molekyls entalpi: 

5425682158436  rH kJ 271 kJ/mol HF  

42,5/20271  molg  MJ/g=5,42 GJ/kg 

Formel 10 Energiberäkning vid H+F=>HF 

Det mesta av denna energi går ut genom avgasutblåset och kyls bort. När 

vätefluoridens exciterade elektron ramlar ner ett valensband avger den denna 

energi som laserljus.  

Exciteringsenergin för HF är 16,88-15,77 eV40=1,11 eV. 

                                                   
37 Diesel har en densitet på ca 810 kg/m3. 
38 [15] Genomsnittsvärde för några stora elverk (ex 544 kW 177 l/h, 360 kW 96 l/h) 
39 [12] 
40 [16] s 43 
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En elektronvolt motsvarar 0,16 aJ och en mol innehåller 6*1023 molekyler.  

5
20

1061016,011,1 2318


 

 kJ/g=5 MJ/kg   

Formel 11 Beräkning av energi vid laseremission av HF-molekyl 

Om vi antar att 30% kan nyttjas för laserstrålen innebär det att vi får ut ca en 

0,15 MJ/kg HF. För att då kunna skicka ut 2,2 MJ krävs alltså 15 kg HF. 

Av de totalt frigjorda 5,4 GJ har lasern använt 0,15 MJ. Detta ger en 

verkningsgrad under en promille. Låg verkningsgrad kan, tack vare mindre 

problem med kylning jämfört FTL, kompenseras med hög förbränningshastighet. 

Eftersom fluorgas är väldigt reaktivt levereras det lämpligare bundet i 

svavelhexafluorid (SF6) som är mindre reaktivt och därmed enklare att 

transportera.  

5.3. Bedömt bekämpningsförlopp med THEL 

Spaningsfas med upptäcks- och efterföljande identifieringsfaser skiljer sig inte 

från dagens förlopp med konventionella vapen. Efter att order om insats givits 

fångar och följer skytten målet, troligtvis med ett elektrooptiskt sikte och får 

mätdata till huvudlasern (THEL).  Därefter avfyras lasern. Kontroll om uppnådd 

verkan är tillräcklig sker av eldledaren. Detta för att skytten, understödd av sitt 

eldledningssystem, ska kunna engagera flera mål sekventiellt. Om avsedd verkan 

inte har uppnåtts invisar eldledaren målet till skytten ytterligare en gång. 

Målväxlingen bör inte ta längre tid än med dagens system eftersom det inte är 

större massor i systemet än idag som ska svängas in mot målen. Skjuttiden är 

däremot kortare, till avståndet 10 km tar det laserljuset en mikrosekund medan 

konventionella system behöver tiotals sekunder innan kollision inträffar. Fler 

mål hinner följaktligen bekämpas på kortare tid än den tid det tar att bekämpa ett 

mål med dagens system. Chansen att kunna få in fler verkanspulser vid ett 

misslyckande med första pulsen ökar eftersom målet inte hinner förflytta sig 

speciellt långt mellan pulserna. 
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5.4. Strömdrivna lasersystem 

Elverk finns normalt alltid på baserna. Kraften från dessa måste dock 

mellanlagras i någon form av kondensatorbatteri eller dylikt. Detta för att inte 

elnätet ska behöva belastas med kortvariga energiuttag på hundratals kJ utan att 

under längre tid leverera en lägre energinivå till lasern. 

Om THEL blir hårt belastad får det anses nödvändigt att lägga större delen av 

tillgänglig elkraft på uppladdning av kondensatorbatterierna och andra 

funktioner kommer att bli frånkopplade. Detta innebär i sin tur att kritiska 

system som inte tål bortkoppling måst förses med separat reservkraftsalternativ. 

Som redovisat under 4.5 är energiåtgången för en laser betydligt lättare att 

leverera än att leverera robotar. En liter diesel motsvarar en insats med en 25 kg 

tung robot. Logistiken förenklas också, speciellt om bränslet är samma som till 

elverken.  

5.5. Gasdrivna lasersystem 

Gasdrivna lasersystem kan användas så länge gaslagret inte töms. Omladdning 

kräver antingen påfyllnad av gaslagret från tankbil eller att hela gaslagret byts ut 

som en enhet. Används utbytesmetoden är det tänkbart att flera parallella lager 

kan kopplas in och bytas efterhand. Detta medför troligtvis att den begränsande 

faktorn blir förbränningskammarens specifikationer. Gas kan anses som 

vanskligare att hantera på stridsfältet, bl a blir konsekvenserna stora vid träff i 

gaslagrets gasbehållare. En markbaserad gaslaser utsätter närområdet för samma 

risker som uppstår vid kemisk krigföring, ofrivilligt men ändå.  

Den gasdrivna förbränningskammaren är skrymmande. Den är i samma storlek 

som en jetmotor till ett stridsflygplan. 

5.6. Utrymme 

Samtliga beskrivna system är möjliga att integreras i flygplan eller på lastbilar. 

Eftersom allt annat minskar i volym eller får bättre prestanda efter hand som 

utvecklingen går framåt finns det inget skäl att tro att detta inte gäller även för 
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THEL. Det går redan idag att få in utrustningen i en eller ett par 

standardcontainers. Det är troligen möjligt att härbärgera THEL inom ett 

basområde även om en rb 70 tar avsevärt mindre med plats. Dessutom har en 

THEL samma täckningsområde och bekämpningsmöjligheter som kanske sex 

stycken eldenhet rb 70 eller lvkv.  

5.7. Personalbehov 

Om vi fortsätter på antagandet att en THEL ersätter sex stycken konventionella 

eldenheter leder detta till ett minskat personalbehov. Detta eftersom det borde 

räcka med tio personer att driva en THEL i stället för trettio för att driva de sex 

eldenheterna rb 70. De trettio ska då ha kost och logi vilket alternativet med 

THEL även minskar logistikorganisationens personalbehov. 

5.8. Etik 

Laserskott syns inte. För flygförare kan det upplevas som ett osynligt vapen, 

även om det syns hinner flygföraren inte reagera. Skjuts granater eller robotar 

ned spelar detta ingen roll.  

Det är även svårt att skjuta varningsskott. Eventuellt kan vi tänka oss att frosta 

sikten och huvar med en svagare stråle som varning. Det är inte helt lätt att 

skjuta varningsskott med robot heller men där kan flygplanen vara utrustade med 

en robotskottsvarnare som uppmärksammar dem på att de är beskjutna och kan 

vända kursen hemåt igen innan roboten kommer ikapp. Med laser är verkan 

uppnådd kort efter avfyrning. 

5.9. Belysningstid 

För att få möjlighet att bekämpa många mål på kort tid är det bättre med en hög 

momentan energi än lång belysningstid med lägre effekt. Detta eftersom en kort 

belysningstid medger fler nedskjutningar per tidsenhet vilket kan vara bra vid 

exempelvis stora samtidiga granatanfall. Även manövreringsmöjligheterna för 

undanmanöver minskar om belysningstiden hålls kort. 
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5.10. Laser driven av elektricitet eller gas? 

Om de två systemen ställs mot varandra är min uppfattning att elektriskt driven 

laser vinner vad avser insatser i förhållande bränsleförbrukning, ljudnivå och 

fysisk storlek. Gasdriven laser har däremot möjlighet till större leverans av 

momentan energi. 

5.11. Bekämpningsavstånd 

Det finns i och för sig inget som hindrar att THEL används på långa avstånd men 

energin absorberas vid strålens väg genom atmosfären. Längre väg ger dessutom 

större problem fokusering av strålen pga atmosfärsstörningar. En THEL har 

bedömt sina största fördelar vid bekämpning av små mål i hög fart, på korta 

avstånd.  



Mj Jan Ohlson 09-09-01 sid 31(37) 
ChP 08-10T Självständigt arbete 
 Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang 
 

6. Slutsatser 

6.1. Svar på frågeställningar 

För de läsare som inte la frågeställningen på minnet väljer jag här att repetera 

den: 

 Vilka viktiga för- och nackdelar finns med högenergilaser för skydd av 

basområden mot angrepp från luften.  

6.1.1. Fördelar 

När ett lasersystem är utvecklat och införskaffat är dess logistikbehov avseende 

”ammunitionen” (gas, diesel eller motsvarande), avsevärt mindre i vikt och 

volym än dagens ammunitionseffekter (robotar, granater). 

 

Logistiskt är det dessutom en fördel, vid elektrisk driven THEL att drivmedlet 

som ska transporteras fram är samma som ändå driver elverken.41 Det blir 

dessutom inga restprodukter, i form av emballage, att ta hand om. 

 

Möjligheten att bekämpa fler samtidigt ankommande mål är bättre för ett 

lasersystem än för dagens luftvärnssystem emedan skjuttiden är nära noll. 

Lasersystemet blir inte lika snabbt mättat om det dyker upp flera mål samtidigt. 

 

Bemanningen kan vara lägre eftersom det går åt färre antal eldenheter och 

därmed färre antal människor att lösa uppgifterna. Detta medför i sin tur att 

stödorganisationen belastas mindre av denna grupp. 

 

                                                   
41 Med tanke på att jordens förråd av olja håller på att sina kanske andra bränslen än diesel att 
föredra, men elektricitet kommer fortfarande att produceras vid en insats. 
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6.1.2. Nackdelar 

Vid användande av gaslaser är det unika produkter som ska transporteras fram 

och dessutom oftast stora mängder av giftiga restprodukter som måste avlägsnas 

från området. 

 

Bekämpning av vårt basområdes gaslaser, eller olycka vid densamma, kommer 

att innebära att giftiga kemikalier riskerar att spridas inom eget område. 

 

Insats på långa avstånd kan vara svårare med THEL än med dagens system. 

 

En THEL är helt beroende av att energitillförseln fungerar. Detta gäller oftast 

även konventionella system men en robot 70 kan faktiskt avfyras för hand utan 

yttre stöd om det skulle knipa. Dagens system är ofta försedda med 

batteribackup som medger insats även vid kortvariga strömavbrott. 

 

THEL är svårt att använda för varningsskott i avskräckande syfte såsom en 

kanon.  

 

Utvecklingen kommer att ta tid och troligtvis vara dyr. Det är dock inget som 

skiljer sig från utvecklingen av ett konventionellt vapen. 
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7. Sammanfattning med rekommendationer 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att THEL mycket väl skulle kunna vara 

en del av det svenska försvaret. Framförallt vid internationella insatser på 

basområden där en stor mängd personal trängs på liten yta. Vid val mellan gas- 

och ellaser förordar jag ellaser eftersom den har mindre problem med giftiga 

restprodukter och minskad logistik. 

De största fördelarna med THEL är: 

 Dess förmåga till bekämpning av många samtidigt inkommande små mål.  

 Minskad logistik eftersom drivmedel ändå ska transporteras till 

basområdets elverk. 

 Mindre personalbehov eftersom en enhet kan klara fler simultana mål än 

dagens eldenheter. 

 

De största nackdelarna med THEL är: 

 Att den ensam inte kan lösa luftvärnsuppgiften utan behöver 

kompletteras med system med medellång räckvidd. 

 Är i större grad beroende av fungerande elförsörjning gentemot dagens 

system. 

 Klarar inte graderad verkan, att skjuta varningsskott. 

 

Rekommendation till fortsatt verksamhet är att Försvarsmakten genomför en 

studie tillsammans med FOI och FMV för att närmare ta fram en plan för 

utveckling och de kostnader som är förknippade med att ta fram en THEL. 
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8.3. Akronymer och förkortningar 

ABL Airborne Laser 

ASC 890 Airborne Surveillance and Control, ombyggda Flygande spanings-

radarflygplan (FSR) 890 med ledningsresurser. 

ATL Advanced Tactical Laser 

AWACS Airborne warning and control system, flygande spaningsradar med 

stridsledningskapacitet. 

COIL Chermical Oxygene Iodine Laser 

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency 

FEL Fri Elektron Laser 

FTL FastaTillståndsLaser 

HEL Högenergilaser 

HELTD High Energy Laser Technical Demonstrator 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

Link 16 Radiolänksystem enligt Nato-standard. Infört i Sverige för överföring 

av luftläge mellan StriC, flygplan och luftvärn. 

LuLIS Luftlägesinformationssystem, nationellt svenskt system för 

delgivning av luftläget inom Sverige via FM P2-nätet eller via 

markbunden teletrafik. Har bytt namn till FM Broadcast som kan 

delge större mängd information och göra detta även internationellt. 

Lvkv Luftvärnskanonvagn, stridsfordon 90 utrustad med luftvärnsradar. 

SPIE Society of Photographic Instrumentation Engineers, grundat 1955 för 

att syssla med avancerade teknologier baserade på ljus. 

StriC Stridsledningssystemcentral, svensk central för radaraspaning, 

luftstridsledning och identifiering. 

THEL Tactical High Energy Laser Taktisk högenergilaser 

UAV Unmanned Aerial Vehicle Obemannad flygande farkost – 

flygplan eller helikopter. 
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