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Titel 
C-RAM – en amerikansk akronym eller en svensk förmåga? 
Sammanfattning 

Det här självständiga arbetet i militärteknik avhandlar huruvida Försvarsmakten, med i 

huvudsak redan befintlig materiel, genom en teknisk aktiv skyddslösning kan uppnå en 

förbättrad skyddsförmåga mot indirekt eld. Förmågan som söks är främst avsedd för, men inte 

begränsad till, att kunna nyttjas för att erhålla ett förbättrat skydd av Försvarsmaktens 

internationella camper. Därmed utgörs hotbilden framförallt av granatkastarammunition och 

raketer vilka inom ramen för en teknisk aktiv skyddslösning först måste kunna detekteras för 

att sen medge förvarning, eller ännu hellre avvärjning, innan de når sitt mål. Arbetets resultat 

presenteras i form av Förvarsmaktens möjligheter idag tillsammans med en rekommendation 

om hur skyddsförmågan kan säkerställas på något längre sikt. 
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Abstract 
This thesis in Military Technology deals with whether the Armed Forces, with 

mainly pre-existing equipment and using a technical active protection solution, can 

achieve enhanced protection capability against indirect fire. The capability sought 

is primarily for, but not limited to, the purpose of obtaining greater protection for 

the Swedish Armed Forces’ international camps. The threat, typically mortar 

ammunition and rockets, should within the framework of a technical active 

protection solution be detectable in order to provide early warning and preferably 

also interception before reaching its target. The results of the thesis are presented 

as possibilities for the Swedish Armed Forces today and as recommendations on 

how this capability can be achieved in the longer term. 
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1. Inledning 
Lördagen den 27 september 2008 genomfördes en granatattack1 mot tyska Camp 

Marmal i Mazar-e-Sharif i Afghanistan. Attackens verkan blev dock begränsad då 

ingen av de avfyrade granaterna nådde sitt avsedda mål. Trots utfallet kom 

händelsen att beröras i flertalet svenska media, dels eftersom Camp Marmal vid 

tillfället huserade ett tjugotal svenska officerare och dels för att svensk-finska 

Camp Northern Lights är belägen endast 10 km därifrån. 

 

I Dagens Nyheter framgick bl.a. att: 
Ingen person skadades, men händelserna bekräftar än en gång att säkerhetshoten nu växer 

också i det område i norra Afghanistan, där de 371 svenska ISAF-soldaterna har ansvaret.  
 

- Angreppet visar att hoten nu nått Mazar-e-Sharif och att upprorsmakarna nu riktar in sig 

på soldaterna där, sade en talesman för den tyska försvarsmakten efter helgens attack.2 

 

Huruvida ett motsvarande angrepp skulle kunna ske mot svenska camper och om 

det även då går att förlita sig på att granaterna missar sitt mål avses inte diskuteras 

här. Det kan dock konstateras att Tyskland bedömer hotet som allvarligt och därför 

planerar att under 2009/2010 driftsätta landets första aktiva system för skydd mot 

indirekt eld. Det tyska systemet kallas Nächstbereichs-Schutzsystem (NBS) och är 

ett luftvärnssystem som vidareutvecklats för att även detektera och bekämpa 

inkommande raketer, artillerigranater och granatkastarammunition. Förhoppningen 

är att genom denna utveckling av redan befintlig materiel förbättra 

skyddsförmågan vid de tyska camperna i Afghanistan mot hot av den typ som 

Camp Marmal utsattes för. 

 

Detta arbete avhandlar huruvida Sverige och Försvarsmakten på något liknande 

sätt kan nyttja dagens materiel för att relativt snabbt möjliggöra en ökad 

skyddsförmåga, framförallt vid de internationella camperna. 
                                                   
1 Attacken beskrivs som raketattack i viss media och som granatattack i annan. Försvarsmaktens 
hemsida rubricerade dock händelsen som granatattack varför den benämningen används även här. 
2 Dagens Nyheter – www.dn.se, 2009-01-15 
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1.1. Problemformulering 

Om någon av Försvarsmaktens internationella camper, t.ex. Camp Victoria i 

Kosovo eller Camp Northern Lights i Afghanistan, utsätts för granat- eller 

raketattacker är Försvarsmakten idag begränsade till att hantera hotet med taktiska 

eller tekniskt passiva åtgärder. Detta innebär att motståndaren till del dikterar 

villkoren i en sådan situation eftersom våra förband då måste taktikanpassa eller 

nyttja någon form av splitterskydd vilket leder till att förbandets tillgänglighet i 

viss mån påverkas.  

 

Försvarsmaktens skyddsförmåga och förbandens tillgänglighet kan dock förbättras 

i en situation av ovan beskriven typ. Ett sätt kan vara att vidareutveckla och förfina 

de taktiska och tekniskt passiva lösningar som redan finns, ett annat kan vara att 

likt Tyskland komplettera dessa med någon form av teknisk aktiv skyddsåtgärd.  

 

Hur en sådan teknisk aktiv lösning skulle kunna se ut och om Försvarsmakten har 

möjlighet att redan med dagens materiel, utrustning och personal skapa en sådan 

förbättrad skyddsförmåga vid de svenska internationella baserna utgör frågor som 

syftar till att synliggöra denna uppsats problemområde. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att fastställa huruvida skyddsförmågan kan förbättras, 

med hjälp av en teknisk aktiv åtgärd, mot hotet från indirekt eld vid framförallt 

Försvarsmaktens internationella camper. 

 

Frågeställning 

Hur kan Försvarsmakten genom en teknisk aktiv skyddslösning, med i huvudsak 

redan befintlig materiel, uppnå förbättrad skyddsförmåga mot indirekt eld? 
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1.3. Avgränsningar 

Frågeställningens inriktning mot tekniskt aktiva skyddslösningar innebär att 

problemområdet ej inkluderar taktiska eller tekniskt passiva skyddslösningar 

varför dessa enbart presenteras inom ramen för olika skyddsalternativ.  

 

Vidare begränsas, av utrymmesskäl, hotbildsbeskrivningen till att omfatta den 

mest förekommande indirekt skjutna elden inom irreguljära och asymmetriska 

insatser likt de Försvarsmakten är involverade i idag. Därmed berörs endast 

granatkastarammunition och raketer. Det är då värt att notera att t.ex. artilleri- och 

RPG-granater kan vara svårare att detektera varför resultatet inte direkt kan 

överföras till annan ammunitionstyp. 

 

Kopplat till att arbetet inte utgör en utredning eller studie syftandes till anskaffning 

av en ny förmåga utan snarare en teknisk analys av Försvarsmaktens möjligheter 

och begränsningar med befintlig materiel så avgränsas alla miljöbeskrivningar och 

frågor rörande oönskad sidoverkan. Av samma anledning avgränsas alla 

ekonomiska aspekter. Dock tas indirekt viss ekonomisk hänsyn då arbetet följer 

Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi vilken bl.a. syftar till att uppnå lägre 

livscykelkostnader. 

 

Behovet av att begränsa arbetets omfattning tillsammans med de höga krav som 

ställs på tekniska system som önskas nyttjas inom ramen för skydd mot indirekt 

eld gör att antalet systemexempel begränsas till Försvarsmaktens tre modernaste 

markgrupperade radarsystem (UndE 23, Arthur och EldE 23). Av samma 

anledning ges inte några svenska systemexempel på bekämpningsplattformar. 

 

Slutligen avgränsas också alla frågor rörande lednings- och eldledningssystem. 

Detta kan göras då det redan idag finns många kompletta kombinationer av sensor- 

och vapensystem på marknaden varför området i huvudsak ”bara” handlar om 

anpassning av algoritmer, mjukvaruprogrammering och interoperabilitetsfrågor. 
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1.4. Tidigare och pågående forskning 

Inom ramen för Försvarsmaktens studieprogram genomför Luftvärnsregementet 

(Lv 6) studien MARK 070901S Framtida luftvärnssystem PI (C-RAM) som syftar 

till att studera närtida möjliga punktskyddssystem, med utgångspunkt i den 

påbörjade PI-studien3. Studien skall föreslå teknikutveckling, materialanskaffning 

och andra åtgärder som minskar verkan vid angrepp mot skyddsobjekt med 

artillerigranater, granatkastare, artilleriraketer, attackrobotar, bomber, bombkapslar 

och kryssningsmissiler. Studien slutredovisas efter denna uppsats färdigställande.  

 

Artilleriregementet (A 9) har innan det att ansvaret för skydd mot indirekt eld 

tilldelades Lv 6 studerat vilken förvarning som kan uppnås med hjälp av 

artillerilokaliseringsradarsystemet Arthur. Studieförsöken visar, beroende på 

skjutavstånd, att det i vissa fall kan erhållas förvarningstider som medger att 

personal hinner inta skydd eller åtminstone kasta sig ner på marken. Då studien 

avslutades i förtid kom resultatet att begränsas till en delrapport4 som delvis berörs 

i kapitel 3. Varna. 

 

Några ytterligare studier eller annan pågående forskning med direkt knytning till 

detta arbetes problemområde har ej identifierats utöver vad som senare presenteras 

inom ramen för avsnitt 2.4. Internationell utveckling. 

1.5. Metod och disposition 

Den valda metoden innebär att teoretisk bakgrundskunskap först säkerställts 

genom litteraturstudier, studiebesök och intervjuer vilket sammantaget utgör 

grunden för kapitlet Förutsättningar och referensram samt teoridelarna i Varna- 

och Avvärjakapitlen. Det är där av vikt att identifiera internationella erfarenheter 

och att belysa Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi för att på så sätt kunna 

urskilja möjligheter och begränsningar samt de styrningar som finns för utveckling 

av nya förmågor inom Försvarsmakten. 
                                                   
3 PI = punktskydd inre 
4 Delrapportering 1 Force Protection 
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Vidare bygger metoden på att vunnen kunskap tillsammans med tydliggjord 

referensram därefter nyttjas för att analysera möjliga framgångsvägar, först inom 

respektive förmågeområde (varna och avvärja) och sen som helhet. Svaret på 

frågeställningen följer av denna analys som också möjliggör en rekommendation 

avseende Försvarsmaktens vägval på kort respektive något längre sikt.  

 

Vald metod och disposition i form av huvudkapitlens inbördes förhållande 

illustreras av bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
Figur 1: Metod och kapitelindelning 

1.5.1. Disposition 

Det inledande kapitlet med dess formaliaavsnitt följs av arbetets huvuddel vars 

struktur i huvudsak är det samma som författarens arbetsgång och vald metod. 
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kapitlen. Det inleds med en diskussion kring förmågan skydd och varför den 

behövs. Därefter följer en beskrivning av hur hotet ser ut och hur det rent teoretiskt 

kan mötas. När bilden av hotet och skyddsbehovet då tydliggjorts följer en kortare 

beskrivning av hur problemområdet hanterats internationellt, såväl teoretiskt som 

praktiskt. Kapitlet avslutas därefter med att Försvarsmaktens materielförsörjnings-

strategi kortfattat återges i syfte att visa på Försvarsmaktens styrningar avseende 

tillvägagångssättet vid skapande och anskaffande av nya förmågor och funktioner. 

 

Sammanfattningsvis svarar kapitlet på varför skydd erfordras, vad det behövs 

skydd mot, hur skydd kan åstadkommas och hur andra har gjort för att säkerställa 

detta samt vilka styrningar Försvarsmakten har vid skapandet av en ny förmåga. 

 

Kapitel 3. Varna och 4. Avvärja 

Arbetets problemområde delas upp i de två önskvärda förmågorna, varna och 

avvärja, vilka avhandlas under var sitt kapitel med likadan struktur. Kapitlen 

består av en allmän inledning följt av att Försvarsmaktens pågående arbete och 

nuvarande materiel redovisas sett till respektive förmågeområde. Därefter 

presenteras identifierade slutsatser avseende möjligheter att med dagens materiel 

uppnå förbättrad skyddsförmåga. De båda kapitlen avslutas sedan med slutsatser 

avseende framtida utvecklingsmöjligheter. 

 
Kapitel 5. Resultat – helhet och uppnådd förmåga 

I resultatkapitlet återges och sammanställs de delresultat som konstaterats i de två 

tidigare varna- och avvärjakapitlen. Sammanställningen leder till att 

frågeställningen besvaras såväl sett till Försvarsmaktens idag tillgängliga materiel 

som sett till framtida möjligheter med viss ytterligare utveckling. 

 

Kopplat till arbetets redovisade resultat och slutsatser följer i det sjätte kapitlet 

förslag på ytterligare forskning varefter uppsatsen avslutas med en käll- och 

litteraturförteckning samt bilagor. 
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1.6. Material och källkritik 

Strävan har genomgående varit att använda mer än en källa för att på så sätt erhålla 

underlag från minst två av varandra oberoende källor. I flertalet fall har det dock 

visat sig vara svårt att finna utförlig information varvid ett källkritiskt 

förhållningssätt varit av avgörande betydelse. 

 

Det nyttjade materialet härstammar i huvudsak från fyra olika områden, nämligen: 

utgiven litteratur, annan skriftlig dokumentation, intervjuer samt internetkällor.  

 

Militärteori och huvuddelen av övrig bakgrundsteori, t.ex. hotbeskrivningar, 

avhandlas omfattande i en stor mängd litteratur. Området har således medgett 

kvalitetssäkring från flera oberoende källor och bedöms som tillförlitligt och 

relevant. Likaså bedöms styrande dokument inom och mellan myndigheterna 

Försvarsmakten och Försvarets materielverk som tillförlitliga.  

 

Annan skriftlig dokumentation så som teknisk dokumentation, presentationer och 

artiklar har nyttjats där det ej varit möjligt att på annat sätt finna tillräcklig 

information. Dessa underlag kan inte sägas ha full tillförlitlighet även om 

rimlighetsbedömning och normal källkritisk granskning gjorts i samtliga fall. 

Källorna kan vara såväl beroende av andra källor som uppvisa tendens åt något 

håll. I och med vetskapen om detta har inga viktigare och avgörande slutsatser 

dragits på sådant underlag utan det har främst nyttjats för förtydliganden. 

 

Sett till internetkällor har endast organisationers och företags hemsidor använts när 

viktigare information hämtats för att om möjligt erhålla förstahandsinformation. 

Naturligtvis finns det en möjlighet att information även på dessa sidor är inkorrekt, 

innehåller vinklingar och tendenser eller på annat sätt inte ger en helt rättvisande 

bild av det som söks. Huvudlinjen har dock varit att nyttja t.ex. NATOs hemsida 

kopplat till NATO-frågor och respektive företags hemsida för produktinformation, 

därvid är det åtminstone ingen annan källa som tolkat originalet. 
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Till sist har tre informella intervjuer, utan förbestämda frågor, genomförts. De 

intervjuade har valts med omsorg för att säkerställa en tydlig helhetsbild och i 

vissa fall möjliggöra svar på detaljfrågor som annars inte hade varit möjligt. 

Samtliga intervjuade besitter gedigen kunskap inom respektive kompetensområde 

varvid de även kunnat hjälpa till att bekräfta andra källors uppgifter. Utan dessa 

bidrag hade det inte varit möjligt att erhålla samma helhetsbild. Det skall dock has 

i minnet att de intervjuade företräder sina respektive organisationer och därav kan 

präglas av detta och uppvisa tendens åt endera hållet. Samtliga intervjuade har i 

efterhand korrekturläst och bekräftat de delar där de nyttjas som referenter. 

 

I syfte att erhålla en stilistiskt ren och mer lättläst rapport delges referenser endast i 

förenklad form i respektive fotnot, för referensdetaljer hänvisas till Käll- och 

litteraturförteckningen i slutet av arbetet. 

1.7. Centrala begrepp 

Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) är ett begrepp som används i en 

mängd olika sammanhang med olika tolkningar och innehåll. I syfte att i detta 

arbete inte blanda samman de olika betydelserna så används begreppet C-RAM 

sparsamt och då endast inom ramen för beskrivningar där det svårligen kan 

avvaras. I uppsatsen i övrigt används i stället formuleringen skydd mot indirekt eld 

vilket skall förstås som ett samlingsbegrepp för förmågan att upptäcka, varna och 

avvärja inkommande indirekt skjuten eld. Begreppet är därmed inte lika 

omfattande som det kan vara i andra sammanhang utan begränsat till att beskriva 

dessa tekniskt aktiva funktioner. 
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2. Förutsättningar och referensram 
I detta kapitel skapas arbetets referensram som sedan används som bas i det vidare 

arbetet. Först görs en militärteoretisk och doktrinär koppling som tydliggör 

begreppen skydd och skyddsförmåga. Därefter presenteras hotet, internationella 

erfarenheter och avslutningsvis Försvarsmaktens styrning för materielförsörjning.  

2.1. Skyddsbehov 

I Sverige, och i övriga västvärlden, väcker allvarliga incidenter och ytterst 

förluster vid internationella insatser stor uppmärksamhet. Acceptansen för 

förluster är normalt också låg vilket bland annat framgick av den massmediala 

uppmärksamhet som följde av två svenska soldaters död i Afghanistan 2005.5 

 

Flera militärteoretiker har berört denna svårighet att acceptera förluster, däribland 

Herfried Münkler. Münkler hävdar att demokratier enbart kan genomföra insatser 

av icke existenshotande karaktär under förutsättning att förluster och kostnader 

förblir hanterbara.6 Även Gil Merom behandlar problemet när han påstår att 

skillnaden mellan statens och befolkningens syn på insatsens genomförande och 

rättfärdigande inte får bli för stor, en skillnad som han framförallt anser riskerar att 

växa med ökade förluster.7  

  

Münklers och Meroms legitimitetsproblem utgör tillsammans med behovet av att 

uppnå resultat vid insatser en inte helt enkel kombination. Kravet på fysisk närvaro 

i insatsområdet gör därför att skyddsförmågan blir av avgörande betydelse för att 

kunna bibehålla legitimitet och samtidigt uppnå insatsens målsättningar. 

 

                                                   
5 Händelsen beskrivs bl.a. på www.svt.se (Rapport), 2009-05-04 
6 Münkler, De nya krigen, s. 193 
7 Merom, The origins and implications of western counterinsurgency failures, s. 172 
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Vad är då skyddsförmåga? Skydd syftar till att genom taktiska och tekniska, 

passiva eller aktiva, åtgärder säkra överlevnad och uthållighet som i sin tur 

möjliggör verkan och därmed också uppnåendet av uppsatta mål. 8 

 

Den tydliga kopplingen mellan de två förmågorna skydd och uthållighet samt 

uppgiftens lösande är därmed uppenbar. Utan skydd erhålls ingen uthållighet och 

därmed inte heller tillräcklig tillgänglighet på personal och materiel för att kunna 

lösa förbandets uppgifter. Men i och med att det inte alltid går att kombinera ett 

heltäckande skydd med genomförande av verksamhet så blir det ofta någon form 

av (kontrollerad) avvägning, där en chef måste ”väga behovet av skydd och 

risktagning mot målet för verksamheten”9. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att med en förhöjd skyddsförmåga förbättras 

uthålligheten och handlingsfriheten med ett förband tack vare högre tillgänglighet 

på personal och materiel för att lösa förbandets uppgifter. Samtidigt kan chefer 

lägga större kraft på att uppnå insatsens målsättningar framför att väga dessa mot 

behovet av skydd. Sammantaget torde därför förbättrad skyddsförmåga ge bättre 

förutsättningar för att verkligen uppnå målsättningarna, dvs. totalt sett en 

förbättrad insatsförmåga. 

 

I denna uppsats diskuteras hur skyddet mot indirekt eld kan förbättras vid camper 

och andra liknande stationära platser. I och med att en stor del av uthållighets-

förmågan och tillgängligheten säkerställs genom olika former av grupperings-

platser är också skyddet av dessa vitalt. Ett förbättrat skydd mot indirekt eld skulle 

i händelse av en hotfull miljö således kunna medföra större tillgänglighet och 

mindre risktagning med möjlighet att i högre grad koncentrera verksamheten på de 

uppgifter som finns att lösa, samtidigt som insatsens legitimitet inte riskeras. 

                                                   
8 Doktrin för markoperationer, s. 71 
9 Ibid, s. 72 
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2.2. Hotbeskrivning 

Hotbeskrivningen delas nedan upp i en allmän och en teknisk presentation. 

2.2.1. Allmänt och psykiskt 

Som framgår av citatet från Dagens Nyheter i inledningskapitlet kan det ses att 

säkerhetshotet växer i det svenska området i norra Afghanistan. Men det är inte 

bara tyska officerare som konstaterar den förändrade hotbilden utan det görs även 

av Försvarsmakten. Detta framgår inte minst av mängden rapporterade 

sammanstötningar10 och de förstärkningar som genomförts, t.ex. i form av att 

Stridsfordon 90 har tillförts den svenska Afghanistanstyrkan.11 

 

Även om det direkta hotet mot svenska enheter skulle minska kan attacker ändå 

inte uteslutas eftersom styrkorna ingår i ett internationellt sammanhang. Detta 

konstateras även i årsrapporten för Försvarsmaktens perspektivplanering 2007. 
 

Vid internationella insatser får inte heller riskerna för vedergällning mot svenska 

säkerhetsintressen och personer underskattas. Dessa kan ske såväl i insatsområdet, i andra 

länder och/eller i hemlandet. Troligen kan denna typ av farliga aktioner komma att riktas 

mot de länder som är lättast att påverka i en koalition. Det är således viktigt att Sverige 

utarbetar koncept för hur vedergällningsaktioner skall mötas.12 

 

Någon mer detaljerad analys av hotbilden mot svenska förband görs inte inom 

ramen för detta arbete, det räcker med att notera att Försvarsmaktens baser och 

enheter kan bli utsatta för fientliga attacker, såväl med som utan indirekt eld. 

 

Men vad händer då om hotet omsätts till en verklig attack, spelar några granater 

verkligen någon roll? För att till viss del svara på dessa frågor samt för att 

exemplifiera effekten av granatattacker och verklighetskoppla hotbilden citeras 

nedan Jonas Wærn, en av få svenska förbandschefer som i någorlunda modern tid 

                                                   
10 Försvarsmakten – www.mil.se, 2009-11-16 
11 Ibid, 2009-03-11 
12 Konsekvenser av olika militärstrategiska inriktningar: rapport från perspektivplaneringen 2007, s. 34 
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utsatts för skarp granatbeskjutning. Wærn var 1961/62 chef för 12:e och 14:e FN-

bataljonerna i Katanga, tillika brigadchef för FN:s militärdistrikt Södra Katanga. 
 

Dittills hade jag tyckt att jag liksom hade blivit van vid att vara föremål för beskjutning. 

Jag var visserligen rädd ibland och torr i halsen, men i stort kunde jag behålla lugnet och 

fungera som brigadchef. Men nu utsattes jag för andra starkare effekter, som jag inte var 

beredd på. 

Det första granatnedslaget kom som ett svart moln, kanske tjugo meter från mig och en 

skakande hård brisad sopade blixtsnabbt molnet åt sidorna. Lufttrycket kramade ihop min 

bröstkorg på ett obehagligt, ångestframkallande sätt, och jag fann mig automatiskt ligga 

platt på marken och pressa huvudet mot hjulet på en bil. Ytterligare en knall och utan att 

jag visste om det stupade tio meter från mig min vän och regementskamrat Gerard Gallon. 

Odd Øyen sårades illa i armen. 

 

Jag kände en förlamande rädsla och brottades med en känsla av att inte duga längre. 

Kraften rann liksom ut ur fingertopparna och jag tyckte mig inte orka mer. ”Någon annan 

får ta över”, tänkte jag.13 

 

Utifrån Wærns beskrivning kan ses att attacker av beskriven art inte bara riskerar 

att rendera i fysiska skador utan även kan generera påtagliga psykiska reaktioner 

som i sin tur naturligtvis också kan påverka ett förbands tillgänglighet. 

2.2.2. Tekniskt och fysiskt 

Generellt kan hotet sägas ha två ursprung, det ena kommer från masstillverkade 

ammunitionseffekter som blivit tillgängliga efter kalla krigets slut och 

Sovjetunionens och andra staters sönderfall medan det andra är hemmatillverkade 

raketer. Den tydligaste indelningen av hotet nås dock genom en gruppering i 

raketer respektive granatkastarammunition varför hotet sammantaget kan 

beskrivas som två typhot, granatkastare (kaliber 60 – 82 mm) respektive raketer 

(107 mm, 122 mm och hemmagjorda). Gemensamt för dem alla är dock att de är 

lättrörliga, lätta att använda, lätta att gömma och kräver litet logistiskt stöd.14  

 
                                                   
13 Wærn, Katanga: svensk FN-trupp i Kongo 1961-62, s. 184 f 
14 Författarens egen indelning av hotet. 
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Granatkastare 

Garantkastare kännetecknas bl.a. av hög mobilitet och höga projektilbanor 

(övergrader) vilket får till följd att de har begränsad räckvidd, jämförelsevis lång 

skjuttid och är relativt lätta att lokalisera med t.ex. radar.15 

 

Ett granatkastarsystem består normalt av basplatta, eldrör och lavett/stödben samt 

sikte. Ammunitionen mynningsladdas och är till skillnad från de flesta 

artillerigranater fenstabiliserad.16 

 

Granatkastare med liknande kaliber har normalt samma prestanda varför en i 

Försvarsmakten vanlig granatkastare, 8 CM GRK M/84, här kan utgöra exempel. 

 

8 CM GRK M/84 har kaliber 81,4 mm, eldrörslängd 1560 mm och väger ca 47 kg 

(exkl. riktinstrument). Vid förflyttning kan vapnet delas upp på eldrör, basplatta 

och lavett varvid det både kan bäras och hanteras av några få personer.17 Till 

systemet används sprängvinggranaten SVINGGR m/80z med vilken den högsta 

utgångshastigheten är 310 m/s och maximal räckvidd 5,8 km. Likt annan 

granatkastarammunition har granaterna relativt tunna väggar eftersom 

påkänningarna är begränsade vid utskjutning. Av denna anledning utgörs en stor 

del av den totala projektilvikten om 4,4 kg av själva sprängladdningen.18 

Granatens droppform gör dock att tjockleken på höljet, som består av gjutjärn, 

varierar från 8 till 15 mm utmed granatkroppens längd.19 

 

60 mm granatkastare skiljer sig inte nämnvärt från 80-82 mm annat än att allt är i 

mindre dimensioner. Inom Försvarsmakten finns idag inga 60 mm granatkastare 

varför amerikanska M224 här får exemplifiera systemstorleken. M224 har en 

totalvikt om ca 21 kg och medger likt 8 CM GRK M/84 uppdelning på eldrör, 

                                                   
15 Ryan, Guns, mortars & rockets, s. 41 
16 Ibid, s. 34-35 
17 8 cm granatkastare m/84: instruktionsbok, s. 2 
18 Grenander, Vapenlära för armén: vapenlära A, s. 229 
19 Se bilaga 2, Sprängskiss av SVINGGR m/80z 
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basplatta och lavett vid förflyttning. Spränggranater till M224 väger ca 1,5 kg och 

har en maximal räckvidd om ungefär 3,5 km.20 

 

Sett till radarmålarea har 80-82 mm typiskt 0,005 – 0,01 m2 medan de mindre  

60 mm-granaterna renderar 0,0025 – 0,005 m2. De relativt sett höga radar-

målareorna förklaras framförallt av banprofilernas gynnsamma aspektvinklar.21 

 

Raketer 

Raketer har ett gynnsamt vikt/räckviddsförhållande innebärandes att de når långt 

trots liten vikt, vilket bl.a. underlättar logistiken. Utmärkande är också deras 

relativt låga banprofiler. Raketers största nackdel, jämfört med granatkastare- och 

artilleriammunition, finns i bristande precision och tillförlitlighet.22  

 

Raketer utsätts för små påkänningar vid skottlossning och har därför jämfört med 

granater som skjuts ur eldrör (t.ex. granatkastare) tunnare väggar och kan därmed 

medföra stor last sett till dimension.23 

 

Bland serietillverkade raketer finns det framförallt två varianter som är vida 

spridda och tillgängliga i världen, dessa är 107 respektive 122 mm i diameter.  

107 mm-raketen kommer från Kina och benämns 107 mm typ 63, den är 

rotationsstabiliserad, ca 850 mm lång och väger drygt 18 kg. Verkan sker främst 

genom splitter och dess maximala räckvidd är 8,5 km. 24  

 

Vid utskjutning nyttjas antingen originallauncher eller enstaka rör från densamma, 

hemmagjorda riktrör alternativt ingen utskjutningsanordning alls. I det senare 

fallet läggs raketen direkt på marken för att eleveras och riktas med t.ex. en sten.25  

 
                                                   
20 U.S. Army – www.army.mil, 2009-03-26 
21 Winnberg, intervju 2009-03-17 
22 Ryan, Guns, mortars & rockets, s. 42 
23 Grenander, Vapenlära för armén: vapenlära A, s. 233 
24 O'Malley, Artillery: Guns and Rocket Systems, s. 110-111 
25 Ibid. 
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Vidare avfyras raketen elektroniskt och tändröret kan ställas in på ögonblicklig 

eller fördröjd brisad. Raketens precision är dock likt många andra raketer 

begränsad varför den lämpar sig bäst för stora mål, så som byar eller baser.26 

 

107 mm typ 63 är relativt svår att detektera med radar, detta har sin förklaring i 

dess låga banhöjd (se figur 2 nedan) och begränsade radarmålarea. Den låga 

radarmålarean, ca 0,001 m2, beror främst på att raketen saknar fenor vilket skulle 

ha gett avsevärt större radarekon. Något som dock underlättar radarupptäckt är 

dess kända hastighet, Vmax 390 m/s, och retardation (drag) som gör att raketen har 

ett känt beteende i luften varvid en sensor kan optimeras för att söka efter ett 

specifikt mönster.27 

 

122 mm-raketen är från början en rysk raket som togs fram under 1950-talet i form 

av raketartillerisystem BM-21. Raketen kallas i vissa sammanhang något felaktigt 

Katyusha, en benämning som ärvts från tidigare ryska raketsystem, främst BM-13. 

Idag är 122 mm-raketen spridd över en stor del av världen och inte bara en enda 

rakettyp utan en hel familj av olika storlekar, verkansdelar och tillverkare.  

 

Raketen kan skjutas från originallaunchern som har 36 eldrör eller från den 

gerillaanpassade enrörsvarianten. Skillnaden mellan dessa två utskjutnings-

alternativ syns förutom i eldhastighet och systemstorlek även i räckvidd.  

36-rörssystemet, eller enstaka rör därav, kan skjuta de äldre och mest 

förekommande raketerna med en räckvidd om 20 km men också de modernare 

raketerna med en maximal räckvidd upp till 30 km. Det gerillaanpassade 

enrörssystemet med dess kortare raketer når 11 km.28 

 

Raketernas olika varianter gör också att de varierar i längd (1 900 – 3 250 mm), 

vikt (48,5 – 77,5 kg) och verkansdel (upp till 19,5 kg). Den mest förekommande 
                                                   
26 Owen (red.), Brassey's infantry weapons of the world 1975: infantry weapons and combat aids in 
current use by the regular and reserve forces of all nations, s. 154 
27 Winnberg, intervju 2009-03-17 
28 O'Malley, Artillery: Guns and Rocket Systems, s. 118 
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raketen med 20 km räckvidd uppnår en högsta hastighet av 690 m/s. Avseende 

verkan så utgör splitter den vanligaste verkansformen, men raketen finns också i 

kem-, rök- och brandversioner.29 

 

122 mm-raketen är fenstabiliserad vilket säkerställs genom dess fyra utfällbara 

stjärtfenor.30 Dessa fenor ger dock inte bara en stabilare färd i banan utan också en 

relativt stor radarmålarea, ca 0,0075 m2.31 

 

Bland de hemmagjorda raketerna är Qassam de mest omtalade, vilka har fått sitt 

namn från Hamas väpnade gren Izz ad-Din al-Qassam Brigades. Raketerna formas 

av en stålcylinder med fyra vingar, en motor och ett tändrör som säkerställer 

ögonblicksbrisad. I övrigt innehåller raketerna i princip bara bränsle.32 

 

Flera typer av Qassam-raketer har identifierats och alla bedöms vara 

splitterverkande, om än med klart begränsad verkan. Samtliga Qassam-raketer kan 

förenklat sägas finnas inom följande dimensioner: diameter 6 – 17 cm, längd 80 - 

200 cm, vikt 5,5 – 90 kg, varav stridsdel 0,5 – 20 kg, och räckvidd 3 – 12 km.33 

  

Sett till radarmålarea ger de olika raketstorlekarna olika ekon. I och med att de är 

hemmagjorda kan radarmålarean också variera från raket till raket. Vad som kan 

fastställas är dock att Qassam-raketerna i likhet med 122 mm-raketerna får en 

relativt stor radarmålare tack vare dess vingar.34 

 

                                                   
29 Winnberg, intervju 2009-03-17 
30 Chant, Artilleri: fler än 300 av världens främsta artilleripjäser från 1914 fram till idag, s. 216 
31 Winnberg, intervju 2009-03-17 
32 GlobalSecutity.org - www.globalsecurity.org, 2009-03-23 
33 Ibid. 
34 Winnberg, intervju 2009-03-17 
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Banprofil raketer och granatkastare 

I figur 2 framgår banprofiler för raket  

107 mm typ 63 respektive en typisk  

81 mm granat på snarlika skjutavstånd.  

Värt att notera är den stora skillnaden  

i banhöjd och följaktligen också skjuttid.35 

2.2.3. Slutsatser hot 

Utifrån ovanstående hotbeskrivning kan följande slutsatser konstateras. 

 

Raket 107 mm utgör dimensionerande kravställare för sensorer avseende upptäckt 

och följning. Detta beror på dess låga banhöjd och korta skjuttid samt begränsade 

radarmålarea. Denna kombination av liten radarmålare, kort tid för upptäckt och 

låg flyghöjd gör den till en utmaning för de flesta sensorsystem.  

 

122 mm-raketens maxräckvidd, upp till 30 km, gör att det finns ett värde av att se 

längre än 107 mm-raketens räckvidd. Dessutom kan en sensor behöva övervaka 

andra områden än där den själv är grupperad varför 107 mm-raketens räckvidd inte 

bör styra sensorernas räckvidd. 

 

I och med svårigheten att upptäcka 107 mm typ 63 är risken stor att det blir 

begränsad tid kvar till förvarning när den väl upptäckts. 122 mm-raketen har 

annars högre hastighet (Vmax 690 m/s) varför den på samma skjutavstånd som 107 

mm (Vmax 390 m/s) når målet tidigare och därmed är avgörande för tillgänglig 

förvarningstid.  

 

Raketer är av samma anledning dimensionerande för bekämpning, sett till 

tidsaspekten, eftersom bekämpningssystemet måste ha tillräcklig projektilhastighet 

(kanske även eldhastighet) för att kunna möta/avvärja hotet på önskad plats.  

                                                   
35 Winnberg, intervju 2009-03-17 

Figur 2: Banprofiler för raket 107 mm  
typ 63 och 81 mm granatkastare på ca  
6 km skjutavstånd30 
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Granatkastares höga banprofiler gör att de på intet sätt ställer motsvarande 

tidskrav, vare sig för varning eller för bekämpning, sett utifrån samma 

skjutavstånd.  

 

Däremot är 80-82 mm granatkastarammunition dimensionerande sett till 

penetration och bekämpning, detta kommer sig av granatkroppens något mer 

robusta konstruktion och jämförelsevis tjockare ytterhölje. Granatkastare ställer 

även störst krav på såväl vapen- som sensorsystems verkans- respektive 

täckningsområden eftersom det kan krävas allt från negativ elevation precis när 

hotet avfyras upp till nära 90º elevation i granatbanans nedåtgående gren. 

2.3. Hur kan hotet mötas? 

Precis som framgår av inledningskapitlet, och Doktrin för markoperationer36, kan 

skydd åstadkommas antingen genom taktiska eller tekniska åtgärder. Vidare 

framgår det även att de tekniska åtgärderna i sin tur kan indelas i passiva 

respektive aktiva lösningar. 

 

Av hotbilden som beskrevs i det tidigare delkapitlet syns också att det är granater 

och raketer med splitterverkan som utgör det största hotet. Splittrens verkan beror i 

sin tur framförallt på dess anslagsenergi (hastighet och massa) men till del även av 

dess form och material. Anslagsenergins betydande roll får också till följd att 

träffpunkten är avgörande för det slutliga verkansresultatet.37 

 

Ett sätt att skydda sig mot splitter är således att låta anslagsenergin tas upp av ett 

skyddsmaterial med lämplig hållfasthet, seghet och densitet (och tjocklek). Det är 

genom nyttjandet av sådana skyddsmaterial som tekniskt passiva skydd vanligtvis 

skapas, exempel på detta är stridsfordons splitterskyddande pansarplåt eller 

skyddsrum och så kallade Hesco Bastions. 

 

                                                   
36 Doktrin för markoperationer, s. 71 
37 Fortifikationshandbok del 1, s. 22-27 
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De flesta taktiska skyddsåtgärderna strävar å sin sida efter att förbättra skyddet via 

ökat avstånd till detonation. Ett sådant exempel är utspridd gruppering där 

avståndet gör att färre soldater påverkas av en splitterverkande stridsdel. Ett annat 

vanligt taktiskt skyddskoncept är att använda sin egen rörlighet som skydd, det 

ökar i och för sig inte direkt avståndet till en detonation men det försvårar 

möjligheten för motståndaren att få träffpunkten på rätt ställe och indirekt därmed 

även avståndet och anslagsenergin.38 

 

Det bör i sammanhanget också noteras den avsevärda skillnad i utsatthet vid 

beskjutning med indirekt eld som finns mellan stående och liggande personal. Som 

exempel kan nämnas att det i princip åtgår dubbelt så mycket artilleriammunition 

för att försätta hälften av personalen ur stridbart skick inom en yta av 100 x 100 

meter om personalen ligger ner jämfört med om den står upp.39 

2.3.1. Slutsatser hur hotet kan mötas 

Utifrån splitters verkanssätt kan konstateras att skydd framförallt kan uppnås via 

ökat avstånd (stand-off) till detonation, därigenom minskar splittrens hastighet och 

därmed också anslagsenergin. Dessutom minskar splittertätheten med avståndet i 

och med att splittren sprids i en större volym, vilket totalt ger en mindre 

träffsannolikhet. Inom ramen för en teknisk aktiv skyddslösning innebär detta att 

hotet bör avvärjas på säkert avstånd innan det når sitt mål respektive på så hög 

höjd som möjligt för att minska risken för oönskad sidoverkan. 

 

Ett annat sätt att uppnå förbättrad skyddsförmåga är naturligtvis att minska sin 

egen sårbara målyta eftersom sannolikheten/risken att träffas av det inkommande 

hotet då nedgår. Den sårbara ytan minskas enklast genom att uppsöka någon form 

av skydd. Om något skydd inte kan intas bör personalen åtminstone lägga sig ned 

då bara det avsevärt minskar träffsannolikheten. För att möjliggöra denna 

minskning av sårbar målyta måste förvarning om inkommande hot säkerställas, en 

                                                   
38 Ryan, Guns, mortars & rockets, s. 37-38 
39 Soldaten i fält, s. 80. 
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funktion som alltså bör inrymmas i en teknisk aktiv skyddslösning. 

  

Sett till tekniskt aktiva skyddslösningar finns det därmed minst två olika sätt att 

hantera inkommande splitterstridsdelar. Först, och förmodligen mest önskat, kan 

hotet helt avvärjas genom att det säkerställs att det inte når sitt mål. Går inte det 

bör personal åtminstone varnas och det dessutom tillräckligt tidigt för att hinna 

inta skydd. Skillnaden mot att nyttja ett rent passivt tekniskt skydd (t.ex. befinna 

sig i skyddsrum över tid vid försämrad hotbild) är att personal endast befinner sig i 

skydd när ett reellt hot konstateras. Denna skillnad gör att personalen totalt sett 

kan tillbringa mindre tid i skyddsrum etc. vilket i sin tur medger ökad 

förbandstillgänglighet och därmed mer tid för lösandet av förbandets uppgifter. 

 

Utifrån ovanstående nyttjas i arbetets senare delar de två identifierade tekniskt 

aktiva lösningarna, varna respektive avvärja, för att under varsitt kapitel bedöma 

Försvarsmaktens möjligheter att utveckla skydd mot indirekt eld. 

2.4. Internationell utveckling 

Delkapitlet inleds med en introduktion av pågående internationella teoretiska 

program följt av en motsvarande presentation av olika tekniska system för skydd 

mot indirekt eld. 

2.4.1. Teoretisk utveckling 

DAMA 

NATO-projektet Defence Against Mortar Attacks (DAMA) syftar till att ta fram 

lösningar för att möta hotet från granatkastare mot bl.a. camper. Projektet lyder 

under Conference of National Armaments Directors (CNAD) och dess Defence 

Against Terrorism Program of Work (DAT PoW).40 

 

DAMAs arbete är uppdelat i sex funktioner vilka benämns: prevent, detect, warn, 

intercept, protect och attack. 
                                                   
40 NATO – www.nato.int, 2009-01-08 
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C-RAM 

Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) är ett program inom US Army 

som till skillnad från DAMA-projektet syftar till att här och nu säkerställa en reell 

förmåga till skydd mot raketer, artilleri- och granatkastarammunition. C-RAM 

utgör därmed ett program med hög ambition i närtid och krav på existerande 

förmågor redan idag, vilket inte minst märks i att det sedan ett par år finns 

operativa system hos amerikanska förband i bl.a. Irak.41 

C-RAM inleddes 2004/2005 och fokuserar allt sedan starten på att använda och 

vidareutveckla redan befintlig materiel. Projektet är trots att det drivs av US Army 

i många stycken försvarsgrensöverskridande.42 

 

Även C-RAMs arbete är uppdelat i ett antal funktioner, nämligen: shape, sense, 

warn, intercept, respond, command and control (C2) och protect. 

 

För en utförligare beskrivning och tolkning av funktionerna inom C-RAM och 

DAMA se bilaga 1. 

2.4.2. Tekniska trender 

Den som lägger några minuter på att söka på Internet kan enkelt hitta en mängd 

olika system för skydd mot indirekt eld och liknande uppgifter. Systemen tenderar 

dock att ha låg mognadsgrad. Många av systemen utgör också bara delsystem, t.ex. 

ammunitionslösningar, varvid det är få kompletta system som säkerställer såväl 

varning som avvärjning. 

 

Men det finns trots allt två system som förefaller ha kommit något längre än övriga 

och det är amerikanska LPWS och tyska NBS, vilka presenteras nedan i syfte att 

ge en bild av vad som kan vara gångbart idag. 

 

                                                   
41 U.S. Army – www.army.mil, 2009-01-08 
42 Ibid. 
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Land-based Phalanx Weapon System – LPWS43 

Phalanx är ursprungligen ett fartygsbaserat system framtaget för skydd mot 

sjömålsrobotar men som vid tester även visat sig kunna detektera och bekämpa 

artillerigranater. Den vidareutvecklade landversionen kallas Land-based Phalanx 

Weapon System (LPWS) och är framtagen för att kunna skydda större baser mot 

granatkastar- och raketattacker.  

 

Systemet är grupperat på ett långtradarsläp och består av en 20 mm-kanon 

(M61A1 Gatling gun), två Ku-bandsradar för spaning respektive eldledning, ett 

IR-system för passiv spaning/följning samt generator, kylsystem och 

operatörsutrymme med lednings- och kommunikationssystem. Totalt väger 

långtradarekipaget ca 24 ton. 

 

När LPWS detekterar ett hot inriktas kanonen mot objektet och systemet förbereds 

för att kunna verka när målet finns inom kanonens räckvidd, ca 2 000 m. 

Ammunitionen består av flerfunktionsgranater med självdestruktion  

(M-940) som skjuts med en eldhastighet om 75 skott/sekund (4500 skott/minut). 

Granaternas pansarbrytande förmåga säkerställer att målobjektet deflagerar, 

detonerar eller bringas ur sin ballistiska bana. Autodestruktion, granaternas 

begränsade storlek och normal bekämpningshöjd skall tillsammans minimera 

oönskad sidoverkan.  

 

Phalanx första landversion tog ungefär ett år att utveckla och togs i operativt bruk i 

Irak 2006. Under de första två åren genomfördes ungefär 100 lyckade 

bekämpningar av granater och raketer. Därutöver larmade systemet för ca 1 500 

skarpa attacker vilket gav personalen förvarning och tid att inta skydd.44  

 

                                                   
43 Raytheon – www.raytheon.com, 2009-01-09 
44 U.S. Army – www.army.mil, 2009-01-09 
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Nächstbereichs-Schutzsystem – NBS45 

Nächstbereichs-Schutzsystem (NBS) motsvarar det amerikanska begreppet Close 

In Protection/Weapon System (CIPS/CIWS) och är den tyska försvarsmaktens 

benämning på dess utvecklingsprojekt för skydd mot indirekt eld. NBS utvecklas 

primärt för att skydda tyska camper i Afghanistan och målsättningen är att det 

skall finnas operativt under 2009/2010. NBS bygger på en vidareutveckling av 

luftvärnssystemet Skyshield vilket gör att det utöver flygplan, helikoptrar och 

kryssningsmissiler framgent även skall kunna bekämpa raketer samt artilleri- och 

granatkastarammunition. 

 

Systemet markgrupperas och består i ursprungskonfiguration av två fjärrstyrda 35 

mm revolverkanoner (Oerlikon 35/1000) samt en eldledningsenhet med sensorer 

och ledningsdelar vilka grupperas skilt från kanonerna. Sensorerna utgörs av en 

spaningsradar och en eldledningsradar, båda X-band, där den senare tillsammans 

med en TV/laser/IR-modul bildar en multisensor för noggrann målföljning.  

 

Ammunitionen är en vidareutvecklad version av 35 mm AHEAD ABM46. Exakt 

vilken utveckling som sker är konfidentiellt men enligt källor på Internet47 är det 

främst en justering av antalet substridsdelar och deras massa. Med största 

sannolikhet rör det sig således fortfarande om en granat med programmerbart 

tidrör och en verkansdel med 100-200 stabiliserade tungmetallsubstridsdelar som 

bildar en riktad splitterkon. 

 

Revolverkanonerna har varsitt magasin med plats för 228 granater vilket bedöms 

medge ca 20 insatser med en eldhastighet som uppgår till närmare 1 000 

skott/minut (ca 17 skott/sekund). 

 

                                                   
45 Rheinmetall – www.rheinmetall.com, 2009-01-12 
46 AHEAD: Advanced Hit Efficiency and Destruction technology, ABM: Air Burst Munition 
47 Aviationweek – www.aviationweek.com, 2009-01-12  
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Andra tekniklösningar 

Inom ramen för detta arbete har endast två ytterligare tekniker identifieras som i 

hög grad skiljer sig från de två ovan beskrivna systemen. 

 

Det ena kan exemplifieras via det av Northrop Grumman utvecklade konceptet 

Skyguard som bygger på att en verkanslaser används i stället för konventionell 

ammunition. I övrigt har inga andra skillnader identifierats avseende t.ex. sensorer 

jämfört med LPWS och NBS. Företaget anger att en prototyp kan finnas i närtid.48  

 

Det andra är Iron Dome som utvecklas av det israeliska företaget Rafael. Systemet 

är speciellt så till vida att det är ett robotsystem. När ett mål upptäcks skjuts en 

robot iväg som grovt guidas via länk för att till slut finna målet med robotens 

inbyggda radarmålsökare, varefter roboten i slutfasen guidar sig själv tills den är 

tillräckligt nära för att kunna verka. Systemet har till skillnad från LPWS och NBS 

ingen separat eldledningsradar på marken eftersom den är inbyggd i roboten.49 

Iron Dome är optimerat för att skydda större landområden, såsom Israels gräns 

mot Gaza, och systemet påstås kunna vara operativt under 2010.50 

 

Skyguard och Iron Dome visar att det finns andra möjliga tekniklösningar och att 

det kanske inte bara är eldrörsvapen som utgör framkomlig väg. Dock är det svårt 

att få del av utförligare information om projekten samtidigt som systemen inte 

bedöms ha samma mognadsgrad som LPWS och NBS. Därför ges Skyguard och 

Iron Dome ej ges samma fördjupning utan används endast för att nedan, 

tillsammans med LPWS och NBS, synliggöra olika teknikalternativ.  

2.4.3. Slutsatser internationella trender 

Sett till funktionsindelningen inom DAMA och C-RAM och ansatsen att i denna 

uppsats behandla tekniskt aktiva skyddslösningar kan konstateras att funktionen 

upptäcka (detect/sense) i sig själv inte ger något förbättrat skydd. Däremot utgör 
                                                   
48 Northrop Grumman – www.northropgrumman.com, 2009-03-26 
49 Rafael – www.rafael.co.il, 2009-03-26 
50 DefenseNews – www.defensenews.com, 2009-03-26 
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upptäcktsförmåga en fundamental förutsättning för att kunna varna (warn) 

respektive avvärja (intercept) vilket i linje med resultatet från tidigare delkapitel 

ger förbättrade skyddsmöjligheter. 

 

De ovan presenterade systemen utgör exempel på möjliga tekniklösningar. Utifrån 

att LPWS redan är operativ, NBS väntas bli det under 2009/2010 och Iron Dome 

tidigast 2010 medan Skyguard saknar någon sådan bedömning kan systemens 

mognadsgrad bedömas i samma ordning. 

 

LPWS skjuter många skott och säkerställer verkan genom direktträff, NBS 

använder i stället färre skott och verkan på distans medan Iron Dome endast 

skjuter enstaka robot men likt NBS verkar på distans. Skyguard är med sin laser 

speciell då den verkar med en enda lång laserinsats. De fyra teknikerna ställer 

därmed relativt olika prestandakrav, såväl på sensorer som på vapen och 

ammunition.  

 

Utifrån ovanstående kan framförallt följande val eller avväganden identifieras 

avseende bekämpningsalternativ: 

- eldrörsvapen, robot eller laser 

- snabb- eller precisionseld (dvs. stor eller liten ammunitionsinsats) 

- guidad eller oguidad ammunition 

- direktträff eller distansverkan (substridsdelar) 

 

De olika bekämpningsalternativen renderar i olika tekniska krav på bland annat 

eldhastighet (10-1 000 skott per minut, konstant laserstråle), ammunitionsstorlek  

(20-100 mm kaliber, laser) och rörtyp (anslag, tid, zon, avancerade) etc. 

 

LPWS nyttjar således snabbeld, oguidad ammunition och direktträff vilket uppnås 

med 4 500 skott per minut, 20 mm kaliber och anslagsrör. NBS använder i stället 

precisionseld, oguidad ammunition och distansverkan som uppnås via 1 000 skott 

per minut, 35 mm kaliber och tidrör. Iron Dome har som tredje alternativ en form 
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av precisionseld, guidad ammunition och distansverkan vilket åstadkoms med 

enstaka robot och radarzonrör. Skyguards speciella teknik gör den lite unik men 

systemet kan sägas verka via precisionseld, oguidad laser och direktträff. 

 

System Typ Eldgivning Styrning Verkan 
LPWS Eldrör Snabbeld Oguidad Direkt 
NBS Eldrör Precisionseld Oguidad Distans 
Iron Dome Robot Precisionseld Guidad Distans 
Skyguard Laser Precisionseld Oguidad Direkt 

Tabell 1: Olika bekämpningsalternativ 
 

Kopplingen mellan olika bekämpningsalternativ och dess krav på sensor-

noggrannhet förtydligas inte mer här än genom att konstatera att det krävs större 

noggrannhet för att träffa en liten yta (direktträff) än att träffa en stor yta 

(distansverkan). Problemområdet behandlas mer utförligt i kapitel 4. Avvärja. 

2.5. Försvarsmaktens materielförsörjning51 

När Försvarsmakten skall skapa, anskaffa eller utveckla en ny förmåga, t.ex. 

förmågan skydd mot indirekt eld, så regleras säkerställandet av materiel för detta i 

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning. 

 

I materielförsörjningsstrategin framgår att dess övergripande mål är att 

insatsförsvarets uppgifter skall vara styrande för Försvarsmaktens 

materielförsörjning och att det skall vara kostnadseffektivt ur ett 

livscykelperspektiv samt svara upp på kravet på leverenssäkerhet.  

 

För att uppnå dessa mål anges sju metoder (medel) som skall följas. I dessa 

metoder framgår allt från hur försvarsmyndigheterna skall samarbeta, via krav på 

ökad offentlig-privat samverkan (OPS) till strävan att minska det totala antalet 

tekniska system inom Försvarsmakten. 

 

                                                   
51 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning 
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Ett av de allra viktigaste inslagen i strategins sju metoder är införandet av en 

materielförsörjningsmodell. Modellen skall på ett systematiskt sätt klarlägga och 

tydliggöra hur Försvarsmaktens materielförsörjning skall genomföras. 

 
Materielförsörjningsmodellen föreskriver […] ett iterativt förfarande mellan 

kravutformning och de möjligheter som finns till att hitta lösningar antingen via befintlig 

materiel eller via materiel tillgänglig på marknaden, eller i andra hand utveckling. Genom 

att i materielförsörjningens alla skeden genomföra en kravharmonisering med befintliga 

och planerade lösningar hos andra såväl militära som civila aktörer skall, via en utökad 

kundbas, ekonomiska skalfördelar eftersträvas.52 

 

Här kan konstateras att det iterativa förfarandet bland annat kräver en kontinuerlig 

analys avseende: 

- Försvarsmaktens befintliga materiel, 

- andra försvarsmakters behov och lösningar, 

- marknadens utbud och leveransförutsättningar och 

- förutsättningar för eventuell utveckling. 

 

Prioriteringen är också tydlig, först och främst skall befintlig materiel användas, i 

andra hand redan utvecklad materiel köpas och först i tredje hand utveckling 

genomföras. Värt att notera är att för att kunna använda befintlig materiel kan 

kompletteringsköp och/eller viss utveckling också behöva göras varför behovet av 

en iterativ handläggning genom hela processen inte nog kan betonas. 

Försvarsmaktens materielförsörjningsmodell framgår av bilaga 3. 

 

Prioriteringarna i Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi är i arbetets 

fortsatta del styrande när förmågorna varna och avvärja avhandlas. 

                                                   
52 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning, s. 6 
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3. Varna 
Kapitlen Varna och Avvärja följer samma struktur varvid de börjar med en kort 

inledning. Därefter följer, kopplat till respektive funktion, en beskrivning av 

Försvarsmaktens pågående arbete och befintlig materiel. Kapitlen avslutas sen 

med funktionsvisa slutsatser som dras utifrån kapitlets tidigare del och 

referensramen i kapitel 2. I och med att slutsatserna ligger till grund för 

resultatkapitlet kan dessa också sägas utgöra arbetets kärna.  

3.1. Inledning 

En förutsättning för att på något sätt kunna varna och för att veta om det finns 

behov av att varna är att ett hot upptäcks och att det konstateras vart det är på väg. 

När väl detektion säkerställts och nedslagspunkt beräknats kan själva varningen 

ske på vitt skilda sätt och med varierande teknisk komplexitet, allt från manuell 

signalering till mer eller mindre avancerade automatiska och riktade varningar. 

Upptäcktsförmågans avgörande inflytande på möjligheten att kunna varna gör att 

den prioriteras inom ramen för detta kapitel. En kortare diskussion kring olika 

varningsmöjligheter förs dock sist i kapitlet. 

3.1.1. Upptäckt53 

För att uppnå adekvat upptäcktsfunktion erfordras system med stor täcknings-

volym och allväderförmåga varför radar i princip är det enda alternativet, såväl 

idag som inom överskådlig tid. Fördelen med radar jämfört med många andra 

sensorer är också att information erhålls om målets plats, hastighet och 

färdriktning vilket medger bestämning av vart hotet är på väg. 

 

Parametrar som spelar stor roll för att kunna upptäcka lågtflygande hot är bland 

annat radarns frekvensband, terrängen vid radarn, vågutbredningen mellan radar 

                                                   
53 Hansson & Tarras-Wahlberg, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med 
begränsad räckvidd, s. 9-11 
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och mål, radarantennens höjd, målets höjd, målets radarmålarea samt radarns 

utsända effekt, antennförstärkning och signalbehandlingskvalitet. 

3.2. FM pågående arbete och befintlig materiel 

Sett till den korta inledningen ovan och referensramen som presenterades i kapitel 

två finns det framförallt två markgrupperade system inom Försvarsmakten som 

skulle kunna fungera för att upptäcka de aktuella målen, dessa är 

artillerilokaliseringsradar Arthur och underrättelseenhet UndE 23.  

3.2.1. Artillerilokaliseringsradar – Arthur 

Försvarsmakten har idag ett radarsystem som från början är utvecklat och 

anskaffat för att upptäcka raketer, artilleri- och granatkastarammunition, nämligen 

artillerilokaliseringsradarsystemet Arthur.   

 

Arthur är en 3D C-bands, 5,4-5,9 GHz, pulsdopplerradar med slitsade vågledare 

som är elektriskt styrda och möjliggör ett mätområde om ± 45º i sida och 0-8º i 

höjd. I en utvecklad version, mod C, kan systemets mätområde i sida ökas till  

± 60º. Systemet medger samtidig följning av åtta mål och som mest 100 mål per 

minut. Instrumenterade mätavstånd är 20, 30 och 40 km.54 Arthurs minsta 

mätavstånd är ca 2 km.55  

 

Kopplat till Arthurs instrumenterade mätavstånd tar det olika lång tid för systemet 

att genomföra en komplett mätning och därmed också att beräkna avfyrnings- och 

nedslagsplats. På 20 km avstånd tar en fullständig mätning ca 3 sekunder medan 

det vid 40 km tar ungefär dubbelt så lång tid.56 

 

Arthurs fördelar utgörs av att dess icke roterande och elektriskt styrda antenn 

medger noggrann hastighetsbestämning och goda möjligheter till kontinuerlig 

                                                   
54 Saab Microwave Systems– www.saabgroup.com, 2009-03-24 
55 ARTHUR- Ett radarsystem, bild 8 
56 Magnusson, intervju 2009-11-02 
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målföljning och därmed, åtminstone i teorin, också invisning av någon form av 

bekämpningssystem.57 

3.2.2. Underrättelseenhet 23 – UndE 23 

På senare tid har ytterligare ett system, underrättelseenhet 23 (UndE 23), 

konstaterats kunna detektera granater och raketer. UndE 23 är utvecklad som 

spaningsradar inom luftvärnssystemet Rb 23 Bamse och är likt Arthur en 3D-radar 

på C-bandet men med skillnaden att den har en roterande antenn. En annan 

skillnad är att antennen är monterad på en hydraulisk mast som medger en 

antennhöjd på 13 m.58   

 

UndE 23 har, sett till skydd mot indirekt eld, flera fördelar. Antennens slitsade 

vågledare medger relativt god täckning i höjdled (0-70°) samtidigt som dess 

rotation ger 360º täckning. Tack vare att UndE 23 är ett luftvärnssystem erhålls 

också samtidig kontroll på allt annat som sker i luften (luftläget). En ytterligare 

fördel är att systemet (till skillnad från Arthur59) diskriminerar 

finkaliberammunition varvid risken för falsklarm minskar.60  

 

UndE 23 har tre instrumenterade mätavstånd varav det kortaste, 30 km, har ett 

blint avstånd på drygt 1,35 km. Vid följning har systemet en ungefärlig bärings- 

och avståndsnoggrannhet om 0.3° respektive 30 m.61 

3.2.3. Arthur, UndE 23 och klotter 

Oönskade ekon, så kallat klotter, uppstår av att den omkringliggande miljön 

belyses. Det kan skapas av bebyggelse, naturliga föremål, bilar, väder och fåglar 

                                                   
57 Hansson & Tarras-Wahlberg, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med 
begränsad räckvidd, s. 11 
58 Saab Microwave Systems – www.saabgroup.com, 2009-03-24 
59 Författarens kommentar. 
60 Saab Microwave Systems – www.saabgroup.com, 2009-03-24 
61 Functional Description Sea GIRAFFE AMB UAZ 101 180/2, kap. 3 s. 11 
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etc. Starkast ekon reflekteras från rakt motstående vertikala föremål så som t.ex. 

när en markgrupperad radar belyser släta byggnadsväggar.62 

 

Såväl Arthur som UndE 23 är radarsystem som är utvecklade för att spana i luften, 

dvs. över horisonten. När de skall användas i en roll för skydd mot indirekt eld 

erfordras spaning nära marken för att kunna upptäcka t.ex. lågflygande raketer. 

Vid sådant användande tenderar därför klotterproblematiken att öka trots 

systemens goda klotterundertryckning (ca 60dB) eftersom målet bör vara ungefär 

5 ggr starkare än omgivningen för att kunna upptäckas.63 

 
Klotter varierar mycket och är därav svårt att beskriva i ungefärliga värden, men 

för att visa på problematiken kan följande värden nyttjas. I natur/terräng kan 

klotter på ett avstånd av 10 km motsvaras av en ekvivalent radarmålarea om 10 – 

100 m2 medan motsvarande ekvivalenta målarea i bebyggelse på samma avstånd 

kan vara hela 1 000 – 10 000 m2.64 

 

För att inte drunkna i klotterekon utnyttjas därför den dopplereffekt som uppstår 

tack vare att mål rör sig.65 Olika system har olika förutsättningar att nyttja doppler 

men sett till UndE 23, som arbetar med låg pulsrepetitionsfrekvens, så kan den 

därigenom uppnå relativt god avståndsbestämning men något begränsad 

hastighetsbestämning.66  

3.2.4. Varningsmöjligheter 

Arthur är utvecklad för att genom mätningar i granaters uppåtgående gren med hög 

noggrannhet bestämma ett avfyrande vapensystems position. Efter hand som 

radarsystemet använts har det dock konstaterats att även nedslagspositioner önskas 

kunna bestämmas varför en varningsfunktion har utvecklats. 

 
                                                   
62 Skolnik, Introduction to radar systems, s. 403-408 
63 Winnberg, intervju 2009-03-17 
64 Ibid. 
65 Skolnik, Introduction to radar systems, s. 104 
66 Ibid, s. 179 
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Varningsfunktionen är enkel och bygger på att önskade skyddsområden anges, 

maximalt tio stycken, tillsammans med anropssignaler för de förband som är 

knutna till respektive område. Därutöver kan om så önskas även varningskriterier 

ställas upp i form av krav på minsta noggrannhet eller minsta förvarningstid för att 

på det sättet avgränsa oönskade varningar.67 

 

Vid upptäckt av ett hot som uppfyller ev. kriteriekrav och som är på väg mot ett 

skyddsområde skickar Arthur automatiskt ett digitalt varningsmeddelande till de 

enheter som är kopplade till aktuellt område. Därutöver uppmärksammas 

radaroperatören om det inkommande hotet och kan på det sättet samtidigt varna 

manuellt via t.ex. radio eller någon form av akustiskt varningssystem.68 

 

Idag finns varningsfunktionen endast i Arthursystemet men den marknadsförs 

tillsammans med UndE 23 varför en implementering är möjlig även där.69 

 

Kopplat till varningsfunktionen genomfördes det under 2006 prov och försök vid 

Artilleriregementet med avsikt att utveckla och testa metoder för behandling av 

tidskritisk information inom ramen för skydd av trupp (force protection). Det 

konstaterades då att Arthur minst har förmåga att varna för artillerigranater, 

artilleriraketer med längre skjuttid än 25 sekunder och granatkastarammunition 

minst ned till 80 mm kaliber. Begränsningen avseende raketers skjuttid respektive 

granatkastares kaliber kommer sig av att någon möjlighet till försök under dessa 

värden ej fanns.70  

 

Vidare konstaterades det att om inte varningsmeddelanden begränsas av längre 

fördröjningar i sambandssystem så medger Arthursystemet varning vid skjuttider 

                                                   
67 Arthur function development, s. 2-6 
68 Ibid. 
69 Saab Microwave Systems – www.saabgroup.com, 2009-03-24 
70 Delrapportering 1 Force Protection, s. 2-3 
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på 15 sekunder och mer, vilket t.ex. kan jämföras med en skjuttid på ca 30 

sekunder för 80 mm granatkastare vid 1 km skjutavstånd.71 

3.3. Slutsatser varna 

I FOA-studien TSA-LV konstateras att dagens luftvärnssystem (UndE 23) måste 

bytas ut om ett lågflygande måls radarmålarea understiger 0,1 m2 förutsatt ett 

önskat upptäcktsavstånd om 20 – 50 km.72 Detta kan jämföras med radarmålarean 

för det hot som är dimensionerande för upptäckt, dvs. 0,001 m2 för 107 mm typ 

63. En avgörande fråga är då om UndE 23 överhuvudtaget kan se raketen och i så 

fall på vilket avstånd? Utgående från att FOA-studiens underlag är korrekt kan en 

rimlighetskontroll av upptäcktsavstånd göras med hjälp av en förenklad 

radarekvation, förutsatt att frirymd antas. 
 

  R = upptäcktsavstånd 
σkR 4   k = radarkonstant 

  σ = radarmålare 

Radarkonstant FOA-värden:  19

4

4

101,5
0,1
2

2000050000

σ
Rk 







 

  

 
 
Upptäcktsavstånd 107 mm typ 63: m 000 110,001101,5σkR 4 194   

Beräkning 1: Rimlighetskontroll av UndE 23 möjligheter att upptäcka raket 107 mm typ 63. 
Formeln som nyttjas är en förenklad radarekvation och frirymd antas.73 
 

Resultatet av uträkningen visar att det åtminstone rent teoretiskt bör finnas 

möjlighet att upptäcka 107 mm typ 63 med UndE 23 och dessutom på ett avstånd 

över raketens egna maximala räckvidd, vilket tillverkaren också påstår. Till detta 

kan föras att målen i FOAs studie förutsattes vara kryssningsrobotar med låg 

banhöjd, lägre än en 107 mm-raket. Dessutom ger jordens krökning inte samma 

                                                   
71 Delrapportering 1 Force Protection, s. 2-3 
72 Hansson & Tarras-Wahlberg, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med 
begränsad räckvidd, s. 9-17 
73 Oförenklad radarekvationen hämtad från: Skolnik, Introduction to radar systems, s. 30 
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begränsningar på 10 km som på 20-50 km vilket också talar för att  

UndE 23 bör kunna upptäcka det svåraste hotet.  

 

I nedanstående tabell framgår en sammanställning av motsvarande uträkning för 

samtliga tidigare presenterade hot. 
 

Hot 
Maximal 

Skottvidd 
Radarmålarea 

Beräknat 

upptäcktsavstånd 

60 mm grk 3,5 km 0,0025 m2 13 km / > max skottvidd 

80 mm grk 5,8 km 0,005 m2 16 km / > max skottvidd 

Raket 107 mm typ 63 8,5 km 0,001 m2 11 km / > max skottvidd 

Raket 122 mm och 

Qassam 
11-30 km 0,0075 m2 18 km 

Tabell 2: Räckvidd, radarmålarea och möjliga upptäcktsavstånd för i arbetet definierade hot 
 

Som framgår bör det finnas goda möjligheter för UndE 23 att upptäcka samtliga 

hot och dessutom i flertalet fall på avstånd över maximal skottvidd vilket kan vara 

av värde om radarsystemet övervakar annan plats än den egna grupperingen. 

 

Större problem blir det troligen med att kunna hantera klotter. Här gäller det att 

radarsystemet verkligen är optimerat för att kunna upptäcka exakt det mönster som 

107 mm typ 63 och de andra hoten åstadkommer. Därutöver är det naturligtvis 

viktigt att välja grupperingsplatser som minimerar klotterproblematiken och som 

optimerar möjligheterna till fri sikt. 

 

Utifrån ansatta klottervärden i avsnitt 3.2.3 och vetskapen om att UndE 23 medger 

ungefär 60dB klotterundertryckning samt erfordrar ett mål som är 5 ggr starkare än 

omgivningen kan följande överslagsberäkningar göras:  
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Radarsystemens klotterundertryckning ≈ ggr 000 000 1ggr1060dB 10
60










 
 

 
Klotterundertryckning 1 000 000 gånger ger: 
 
I terräng: Typisk radarmålarea för klotter i terräng ≈ 10-100 m2 
 

=> klotterrest = 22 m 0,0001 
000 000 1

100  respektive m 0,00001 
000 000 1

10
  

 

 
I bebyggelse: Typisk radarmålarea för klotter i bebyggelse ≈ 1 000-10 000 m2 
 

=> klotterrest = 22 m 10,0 
000 000 1

000 10  respektive m 100,0 
000 000 1

000 1
  

 
 

Upptäckt kan medges av måleko som är max 5 ggr svagare än klottereko: 
 
Granatkastare: radarmålarea 0,0025-0,01 m2  
 
=> klotterresten får maximalt vara 0,0125-0,05 m2 

 
Raketer: radarmålarea 0,001-0,008 m2  
 
=> klotterresten får maximalt vara 0,005-0,04 m2 

 
Beräkning 2: Undertryckning av klotter och dess förhållande till krav på målekostyrka  
  

Av uträkningen kan konstateras att klotter inte bör orsaka några problem utanför 

bebyggda områden medan bebyggelse avsevärt kan försvåra upptäckt.  

 

Sett till att med hjälp av doppler urskilja målen trots klotter så förbättrar det 

naturligtvis möjligheterna såväl i bebyggelse som utanför. Ett problem är dock att 

det till skillnad från i UndE 23 och Arthurs tidigare användning, över horisonten, 

nu uppstår mer rörligt klotter från bilar etc. Dessutom har målen väldigt varierande 

hastigheter, allt från snabba raketer till i princip radiellt stillastående granater (vid 

bantopp för granatkastare) vilket tillsammans med olika aspektvinklar inte alltid 

gör det helt enkelt att urskilja dopplereffekten. Sammanfattningsvis bör det därför 
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noteras att klotter kan ställa till problem och att det därmed är viktigt att ta hänsyn 

till detta genom att framförallt välja lämpliga grupperingsplatser och mätområden. 

 

Avseende Arthur så kan konstateras att är den bara grupperad på rätt plats och i 

rätt riktning så ser den det som UndE 23 ser. Den största begränsningen utgörs i 

stället av dess begränsade elevationstäckning om 8º vilket gör att systemet sällan 

kan grupperas i närheten av det som skall övervakas eftersom det då täcker en 

alltför liten volym för att med säkerhet hinna detektera det som passerar sökloben. 

Risken är stor att t.ex. granatkastareld far rakt igenom Arthurs begränsade 

elevationstäckning utan att systemet hinner reagera. Av denna anledning är Arthur 

till skillnad från UndE 23 mest lämpad för, och delvis begränsad till, övervakning 

av andra platser än den egna grupperingsplatsen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att såväl Arthur som UndE 23 bedöms ha tillräcklig 

prestanda för att medge upptäckt av de flesta hot som är aktuella, förutsatt att det 

finns ett tillräckligt antal stationer som är lämpligt grupperade med hänsyn till 

klotteruppkomst och täckningsområden etc. Den kvarstående frågan är då om det 

finns tid kvar för att varna?  

 

I hotslutsatserna konstaterades att raketer i och med deras relativt höga hastigheter 

och flacka banor är dimensionerande avseende kravet för att hinna varna. Detta 

framgår även av resultaten från A 9:s försök som nämnts ovan. Problemet är att en 

radar först skall upptäcka ett hot som dessförinnan redan hunnit flyga en bit. 

Därefter måste radarn mäta mot hotet för att kunna beräkna vart det är på väg för 

att sen skicka ett varningsmeddelande. Slutligen måste varnad personal uppfatta 

varningen och hinna vidtaga skyddsåtgärder. Allt detta tar tid, A 9 nämner  

15 sekunder, varav ca 3-6 sekunder kommer av radarns mätning och beräkning. 

 

107 mm typ 63 har som sagt en högsta hastighet på 390 m/s. Här bör dock noteras 

att hastigheten bör vara lägre såväl före som efter det att motorn har brunnit klart. 

Dessutom har även raketer en något böjd banprofil som gör ett de flyger lite längre 
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än skottvidden. För enkelhetens skull kan här därför antas att medelhastigheten är 

70% av maxhastigheten, dvs. 270 m/s, vilket skulle innebära att raketen hinner ca 

4 km på de 15 sekunders skjuttid som erfordras för att medge varning. Värre är det 

då med 122 mm-raketer som har en maximal hastighet på 690 m/s vilket reducerat 

till 70% blir 480 m/s och en tillryggalagd sträcka om drygt 7 km på 15 sekunder. 

För en sammanställning av dessa exempelvärden se tabell 3. 
 

Raket Hastighet 
Behov för varning 

(Skjuttid 15 sekunder) 

Radarmättid  

6 sekunder 

Radarmättid  

3 sekunder 
Vmax 390 m/s 5 850 m 2 340 m 1 170 m 107 mm 

typ 63 Vmedel 270 m/s 4 050 m 1 620 m 810 m 

Vmax 690 m/s 10 350 m 4 140 m 2 070 m 
122 mm 

Vmedel 480 m/s 7 200 m 2 880 m 1 440 m 
 

Tabell 3: Raketers tillryggalagda sträcka under erfordrad förvarningstid respektive radarmättid 
 

Oavsett om reduceringen till 70% av maximal hastighet ger ett korrekt värde eller 

ej så framgår det tydligt att raketerna hinner tillryggalägga en avsevärd sträcka på 

en så kort tid som 15 sekunder. Därmed är det viktigt att även av denna anledning 

taktiskt välja grupperingsplats för att tidigt kunna upptäcka inkommande hot samt 

för att med andra tekniska system eller personal kunna övervaka området hitom 

15-sekundersavståndet så att ingen raket kan avfyras där.  

 

Då lednings- och sambandssystem ej avhandlas i detta arbete och eftersom 

tekniska åtgärder här prioriteras framför taktiska är det inom den totala skjuttiden 

framförallt intressant att se hur långt de dimensionerande hoten hinner under den 

tid som radarsystemet erfordrar för att mäta på målet. I tabell 3 framgår därför 

också den sträcka som raketerna hinner tillryggalägga under Arthurs 3 respektive 6 

sekunders mättid varvid det kan konstateras att även dessa tider motsvarar 

omfattande sträckor, som definitivt kan vara värda att korta ner. 
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Avseende granatkastare kan det fastslås att befinner de sig på över en kilometers 

skjutavstånd så blir skjuttiden så lång att varning inte blir något problem rent 

tidsmässigt. Mindre granatkastare eller nyttjandet av lägre laddningsställ på 

kortare skjutavstånd kan naturligtvis göra att tiden för förvarning kraftigt minskas 

och till och med blir för liten för att medge varning. Men då är det på riktigt korta 

skjutavstånd, ca 500 m och kortare, varvid skyddet får säkerställas på annat sätt. 

 

Vid korta skjutavstånd blir dock inte bara tiden ett problem utan även 

radarsystemens minsta mätavstånd, för Arthurs del ca två km och för UndE 23 

drygt en km. Om mätning och därmed varning önskas i närheten av eller under 

minimiavstånden erfordras således att systemen är grupperade på annan plats än 

den som skall skyddas. I och med att Arthur även av andra skäl främst lämpar sig 

för fjärrbevakning torde det inte spela någon större roll utan främst vara ett 

problem för UndE 23. Begränsningen i minsta mätavstånd ligger därmed i korta 

skjutavstånd med framförallt granatkastare där skjuttiden trots allt skulle kunna 

vara tillräcklig för att medge varning. 

3.3.1. Slutsatser avseende kompletterande utvecklingsmöjligheter 

En förmodligen relativt snabb och enkel förbättring kan uppnås om även UndE 23 

utrustas med Arthurs varningsfunktion. Genom en sådan anpassning erhålls ett 

pålitligt varningssystem med 360º täckning. I och med att varning då även kan ske 

vid relativt korta skjuttider kan taktiska åtgärder kraftsamlas till att övervaka 

avfyrningsplatser som medger skjuttider därunder. 

 

Vidare bör motsvarande varningsförsök som genomförts med Arthur även 

genomföras med UndE 23 i syfte att lära känna systemets minsta behov av mättid 

för att säkerställa förvarning. Systemens prestanda kan här skilja sig åt beroende 

på storlek på söklober, antennrotation och antennhöjd etc. Ett sätt att förbättra 

upptäcktsförmågan är också att kontinuerligt utveckla systemens hotbibliotek 

avseende olika rörelsemönster, något som inte minst erfordras kopplat till 

klotterproblematiken. 
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Försök kan även göras för att fastställa huruvida det är fullt tillräckligt med 70° 

elevationstäckning för UndE 23. Förmodligen utgör det ingen större begränsning 

sett till att kunna upptäcka indirekt eld men det bör ändå undersökas för att vid 

behov säkerställa fullständig elevationstäckning via till exempel en extra 

höglobantenn eller utvecklad lobstyrning. 

 

I och med att framförallt UndE 23 medger övervakning och varning av området 

runt egen grupperingsplats bör också någon form av akustisk varningsutrustning 

kopplas till systemet så att personal i radarsystemets närhet snabbt och enkelt kan 

varnas. Detta system behöver på intet sätt vara avancerat utan kan vara någon typ 

av ”hesa Fredrik” eller liknande. Utöver det erfordras naturligtvis även utveckling 

av metoder och träning av personal för att kunna minska den totala tiden för alla 

att inta skydd. 

 

En utveckling av Arthur till mod C skulle genom dess då utökade mätområde i 

sida (± 60º i stället för ± 45º) möjliggöra en klar förbättring avseende möjligt 

övervakningsområde men fortfarande sett till den begränsade höjdtäckningen 

främst vara lämplig för övervakning på distans. Den stora förbättringen sett till att 

kunna varna skulle då i stället uppnås via en utökad höjdtäckning. Upp mot 90º 

höjdtäckning vore önskvärt men troligen svårt utan avsevärda (omöjliga?) 

förändringar i bland annat antennstorlek. 

 

En annan tänkbar utveckling som skulle förbättra varningsmöjligheterna vore en 

minskning av den totala mättiden. I Arthurs fall är mättiden idag ca 3-6 sekunder 

varpå en 122 mm-raket med en medelhastighet på 480 m/s hinner ca 1,5-3 km. Om 

man för att varna nöjer sig med att veta att hotet är på väg i riktning mot 

skyddsobjektet och inte exakt till det samma torde antalet mätpunkter kunna 

minskas och varning därmed kunna skickas tidigare. En halvering av tiden skulle 

göra stor skillnad, det kan vara den tiden som är avgörande för om personal hinner 

inta skydd eller ej. 
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I fallet UndE 23 skulle även ett kortare minsta mätavstånd kunna vara till nytta, 

framförallt mot granatkastareld. Detta eftersom skjuttiden trots allt kan medge 

varning på avstånd under systemets minsta mätavstånd om 1,35 km. I 

nedanstående formel kan ses att om minsta mätavstånd minskas samtidigt som 

förhållandet mellan pulstid och pulsrepetitionsintervall (vanligen benämnt 

arbetsfaktor) bibehålls så minskar även största mätavstånd. En sådan ändring kan 

uppnås via kortare pulser som möjliggör minskad pulstid vilket i sin tur ger fler 

pulser per sekund och lägre pulsrepetitionsintervall. 
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Formel 1: Förhållande mellan min och max mätavstånd samt pulstid och pulsrepetitionsintervall.74 
 

Förenklat kan därmed sägas att om man nöjer sig med 20 km som största 

mätavstånd, dvs. bortom de flesta hotens räckvidd, så kan ett minsta mätavstånd 

om ca 0,9 km erhållas förutsatt bibehållet arbetsfaktorsförhållande (beräkning 3).  
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Beräkning 3: Möjligt minsta mätavstånd om minskning till 20 km största mätavstånd75 

                                                   
74 Formeln bygger på underlag hämtat från: Skolnik, Introduction to radar systems, s. 3 
75 Formel 1 nyttjas. 

Rmin = minsta mätavstånd   

Rmax = största mätavstånd 

c = ljusets hastighet 

tp  = pulstid 

Tr = pulsrepetitionsintervall 
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4. Avvärja 

4.1. Inledning 

Precis som upptäcktsförmåga är en förutsättning för att kunna varna är det även ett 

villkor för att kunna avvärja ett inkommande hot. Problemet är bara att en 

spaningsradar med dess krav på stor täckningsvolym inte samtidigt kan ge den 

noggrannhet som krävs för att kunna skjuta ner ett inkommande hot. Det är därför 

som de system som presenterats i kapitel 3 (LPWS, NBS och Iron Dome) har 

ytterligare sensorer för noggrannare invisning. Nedan följer två uträkningar som 

syftar till att exemplifiera precisionskraven. 

 

I det första exemplet förutsätts direktträff krävas för lyckad bekämpning, vilket 

t.ex. motsvaras av LPWS. I räkneexemplet antas ett bekämpningsavstånd om 

1 000 m och en rakt mot vapensystemet ankommande raket med diameter 100 

mm. 
 

Raketdiametern skapar en vinkelskillnad om: mrad 0,1rad 
1000
0,1

  

Om siktet ställs in mitt i målet kvarstår därmed en ”vingelmån” om ± 0,05 mrad. 

Beräkning 4: Vinkeln som 0,1 m diameter skapar på 1 000 m avstånd 
 

I det andra exemplet förutsätts i stället någon form av distansverkan, motsvarande 

NBS med dess substridsdelar, vilket antas kräva fem meters detonationsavstånd 

från målets mittpunkt. Dvs. tillåten träffyta är 10 m i diameter.  
 

Cirkelarean skapar en vinkelskillnad om: mrad 10rad 
1000
10

  

Om siktet ställs in mitt i målet kvarstår därmed en ”vingelmån” om ± 5 mrad. 

Beräkning 5: Vinkeln som 10 m diameter skapar på 1 000 m avstånd 
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Utifrån exempelberäkningarna kan ses att det ställs höga krav på precision, särskilt 

om det beaktas att såväl målet som verkanssystemets ammunitionseffekt rör sig 

med några hundra meter per sekund och att summan av alla fel inte får överstiga 

de framräknade värdena för att erhålla träff. Med summan av alla fel avses såväl 

sensorernas invisning som externa inflytelser och vapensystemens/ammunitionens 

noggrannhet samt den bedömning av målets kommande läge som måste göras. 

”Kommande läge” innebär att någon form av sensor först fastställer var målet är 

varefter en uträkning sker rörande var målet kommer att vara när väl 

ammunitionseffekten når fram, dvs. ett fastställande av den framtida positionen i 

tre dimensioner. 

4.1.1. Sensorer 

I det tidigare kapitlet konstaterades att det erfordras en radar för att upptäcka 

målen. Förutsatt att en spaningsradar i sin tur kan visa in en annan noggrannare 

sensor så finns det ett par alternativa lösningar beroende på framförallt kostnads- 

och miljökrav. En eldledningsradar med hög precision kan användas men även 

någon form av kvalificerade kombinationer av elektrooptiska sensorer. Som 

framgick i kapitel 3 har såväl LPWS som NBS flertalet sensorer i kombination. 

 

Fördelen med radar är att det i princip är väderoberoende och därmed alltid kan 

verka medan nackdelen är att dess noggrannhet bland annat påverkas av 

kompromissen mellan behovet av tillräcklig yttäckning och kravet på precision 

samt problem med strålbrytning, flervägsutbredning och klotter.76  

 

Sett till elektrooptiska sensorer är de mer väderkänsliga varför tillgängligheten kan 

begränsas, men om de kan användas finns det möjlighet att med sådana system 

uppnå högre upplösning och noggrannhet än med radar.77 

                                                   
76 Wiss, Kindvall & Alm, Anders (red.), Sensorer, s. 54-56 
77 Ibid, s. 39-46 
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4.1.2. Verkanssystem 

Även verkanssystemen måste naturligtvis ha hög precision, sätten att nå detta kan 

dock vara olika. Phalanx gör det t.ex. genom att skjuta snabbeld där skotten 

successivt förs närmare målet för att till slut träffa. Skyguard bedöms använda 

samma successiva teknik för att få laserstrålen på målet. NBS nyttjar å sin sida 

avancerad framförhållning och tidrör samt större verkansyta genom att skapa en 

kon med många substridsdelar medan Iron Dome med robotens inbyggda 

radarzonrör själv söker upp och styr sig tillräckligt nära målet.78 

 

Vid val av verkanssystem och funktion spelar naturligtvis verkanssannolikheten en 

avgörande roll vilken i sin tur är beroende av precision, verkan vid träff, 

eldhastighet och teknisk tillgänglighet. Phalanx, NBS och Iron Dome är här 

tydliga exempel på när dessa parametrar har hanterats olika.  
 

T
KTK PPP   

KP  Verkanssannolikhet per skott 
TP   Sannolikheten att målet träffas 


T
KP  Sannolikheten att målet nedkämpas om det träffas 

Formel 2: Total verkanssannolikhet, vapensystemets funktion avgränsat.79 
 

Avseende tillgänglighet kan sägas att eldrörssystem generellt sätt har bättre 

funktionssäkerhet än robotsystem, även fast moderna robotsystem har hög teknisk 

tillförlitlighet. Det bör också påpekas att ett system med hög precision kan lösa 

uppgifter på kortare tid och med lägre ammunitionsåtgång än system med sämre 

precision.80 

 

Naturligtvis ökar chansen till träff om flera skott skjuts (indirekt ger högre 

eldhastighet därmed större träffsannolikhet) varvid, förutsatt att vapnet fungerar, 

                                                   
78 Se respektive presentation i kapitel 3 
79 Fortifikationshandbok. del 4, s. 42-43 
80 Grenander, Vapenlära för armén: vapenlära A, s. 150-153 
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följande formel kan sättas upp rörande sannolikheten för minst en lyckad 

nedkämpning. 
 

n)P-(1-1Z K1   
1Z  Total verkanssannolikhet (minst en granat/substridsdel bekämpar målet)  
KP  Verkanssannolikhet per skott 

n   Antal skott 
Formel 3: Total verkanssannolikhet vid flera av varandra oberoende skott.81  
 

Utifrån ovanstående formler och förutsatt kännedom om aktuella värden kan det 

därmed räknas ut t.ex. hur många granater/robotar som måste skjutas för att med 

en viss sannolikhet uppnå minst en träff med lyckad nedkämpning som följd.82 

4.2. FM pågående arbete och befintlig materiel 

Kopplat till de höga prestandakrav som framgår i kapitlets inledning samt de 

slutsatser som konstaterats i referensramen i kapitel två bedöms det inte finnas 

något vapensystem inom Försvarsmakten som har tillräcklig prestanda för att 

fungera i en avvärja-roll inom ramen för skydd mot indirekt eld. Brister finns 

framförallt i precision, eldhastighet och verkan men också i riktbegränsningar och 

utgångshastighet. Sett till verkanslaser saknar Försvarsmakten helt sådana system. 

 

Avseende följning och invisning har däremot Försvarsmakten ett system, Eldenhet 

23, som identifierats och som bedöms kunna ha tillräckligt noggranna sensorer för 

att kunna fånga och ge invisning till ett vapensystem. 

4.2.1. Eldenhet 23 – EldE 23 

EldE 23 ingår likt UndE 23 i luftvärnssystemet Bamse. EldE 23 har en Ka-bands 

(34 GHz) eldledningsradar för följning av mål och invisning av systemets robotar. 

Utöver radarn har systemet även en IR/TV-sensor.83 Radarn ger enligt tillverkaren 

en vinkelnoggrannhet på ca 0,1-0,2 mrad medan IR/TV-sensorn i princip ger en 
                                                   
81 Fortifikationshandbok. del 4, s. 42-43 
82 Ibid. 
83 Saab Microwave Systems – www.saabgroup.com, 2009-05-06 
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dubbelt så bra vinkelnoggrannhet vilket alltså förstärker den tidigare diskussionen 

rörande olika sensorers noggrannhetsförhållanden.84 

 

Då tekniska data och funktion för eldledningsradarsystem i stor omfattning är 

belagda med sekretess är kontrollberäkningar omöjliga att göra inom ramen för 

öppna handlingar likt denna. Därför får praktiska försök i detta fall ensamt svara 

på om systemets prestanda kan vara tillräcklig för att användas inom ramen för 

skydd mot indirekt eld. 

 

I samband med övningen Brilliant Sky 2 i Storbritannien våren 2009 deltog 

Luftvärnsregementet varvid bland annat eldledningsradarn i EldE 23 användes för 

att följa de ca 1 500 granater och raketer som sköts.85 Resultatet från övningen 

visade att radarn och IR-kameran i EldE 23 kontinuerligt lyckades fånga och låsa 

på såväl granatkastarammunition som MLRS-övningsraketer och 107 mm-raketer 

av typ 63.86 Därmed kan konstateras att sensorerna ingående i EldE 23 åtminstone 

har förutsättning att kunna se och invisa mot mål av aktuell hotbildstyp men med 

vilken noggrannhet det sker går tyvärr ej att kontrollera här.  

4.2.2. Vapen- och ammunitionssystem 

Försvarsmakten har idag ingen pågående verksamhet med något verkanssystem 

sett till skydd mot indirekt eld. Inom ramen för detta arbete har det heller inte 

identifierats någon kombination av vapensystem och ammunition som redan finns 

i Försvarsmakten som skulle kunna fungera för att avvärja de aktuella hoten. De 

dimensionerande hoten som konstaterades i avsnitt 2.2.3. Slutsatser hot och de i 

detta kapitel uträknade exempelnoggrannheterna ställer alltför höga krav.  

4.3. Slutsatser avvärja 

Försvarsmakten har idag förmåga att både upptäcka och följa samtliga mål som 

representeras av den tidigare återgivna hotbilden, förutsatt att grupperingsplatser 
                                                   
84 Winnberg, intervju 2009-03-17 
85 Försvarsmakten – www.mil.se, 2009-05-06 
86 Elfström, intervju 2009-03-18 
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och mätområden optimeras för ändamålet. Däremot saknas förmåga att bekämpa 

dessa hot eftersom det inte finns något verkanssystem som klarar detta.  

 

Sett till verkanssannolikhet har det som sagt inom ramen för detta arbete inte 

identifieras något system inom Försvarsmakten som kan uppnå tillfredsställande 

prestanda i form av precision, eldhastighet och verkan. Samtliga Försvarsmaktens 

system bedöms alltså sakna tillräcklig nedkämpningsförmåga.  

 

I vad ligger då utmaningen? Precisionskraven är som framgår av exempel-

beräkningarna tidigare i kapitlet höga, ser man dessutom till att det både är 

vapensystemens och sensorernas precision som skall inrymmas inom tillåtet 

felläge så är marginalerna och mer därtill snabbt uppätna. Betänk EldE 23 

noggrannhet om ca 1 mrad med radar och ca 0,5 mrad med elektrooptiska sensorer 

kontra målytans vinkelskillnad på 1 000 m avstånd, dvs. ± 0,05 respektive ± 5 

mrad beroende på direkt- eller distansverkan. Här framgår tydligt att det kan vara 

en stor utmaning att träffa rätt eftersom sensorerna själva kan uppta hela 

noggrannhetskravet. En följd av detta är att om inte någon form av guidad 

ammunition används, som successivt förbättrar noggrannheten, kan det vara 

mycket svårt att träffa målet.  

 

För att ytterligare belysa utmaningen följer nedan ett räkneexempel som inte gör 

anspråk på att vara någon korrekt återgivning av verkligheten utan enbart syftar till 

att påvisa betydelsen av antal skott och den precision som små snabba mål kräver.  

 

Enligt presentationen av NBS rymmer magasinet 228 granater vilket bedöms räcka 

till ca 20 uppdrag, således i snitt 11 skott per uppdrag. I det här fallet antas att en 

lyckad bekämpning önskas med 95% sannolikhet och att sannolikheten för 

nedkämpning vid träff är 90% (dvs. lyckad distansverkan med substridsdel när väl 

granaten hamnat rätt). Vapnets funktionssäkerhet och tillgänglighet avgränsas. 
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24,095,011Z11P)P-(1-1Z 11
1KK1  nn  

 

1Z   Total verkanssannolikhet (minst en granat/substridsdel bekämpar målet) 
KP   Verkanssannolikhet per skott 

n   Antal skott 
 

27,0
90,0
24,0PPPP T

T
KTK   

 

TP   Sannolikheten att målet träffas 


T
KP  Sannolikheten att målet nedkämpas om det träffas 

Beräkning 6: Krav på träffsannolikhet förutsatt 11 skott, 95% total verkanssannolikhet 90% 
nedkämpningssannolikhet vid träff.87 
 

Här kan ses att det för 95% total verkanssannolikhet vid 11 skott krävs 27% 

träffsannolikhet. I och med att NBS verkar på distans med substridsdelar krävs 

alltså att drygt var fjärde av de skjutna granaterna hamnar inom de tidigare 

framräknade ± 5 mrad (förutsatt att substridsdelarna i sin tur träffar och uppnår 

tillräcklig verkan 90% av gångerna). Notera här att träffsannolikheten även skall 

inrymma sensorernas felläge, yttre miljöpåverkan och vapnets respektive 

ammunitionens noggrannhet i den tredje dimensionen vilket allt avgränsats. 

 

Om i stället LPWS nyttjas som exempel så skjuter den 75 skott per sekund vilket 

innebär att på samma tid som NBS skjuter 11 skott (17 skott per sekund) skjuter 

LPWS 48 skott. I övrigt nyttjas samma förutsättningar som i tidigare beräkning. 
 

06,095,011Z11P)P-(1-1Z 48
1KK1  nn  

 

07,0
90,0
06,0PPPP T

T
KTK   

Beräkning 7: Krav på träffsannolikhet förutsatt 48 skott, 95% total verkanssannolikhet 90% 
nedkämpningssannolikhet vid träff. 

                                                   
87 Formel 2 och 3 nyttjas. 
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För 95% total verkanssannolikhet med 48 skott krävs således bara 7% 

träffsannolikhet för LPWS. Men i och med att LPWS verkar genom direktträff 

finns i gengäld endast en vingelmån om ± 0,05 mrad.  

 

Här kan konstateras att NBS visserligen kräver fyra gånger så hög träffsannolikhet 

som LPWS men samtidigt medger en 100 gånger så stor felmarginal. Därmed kan 

förutom hög precision ytterligare två eftersträvansvärda förmågor konstateras, 

nämligen hög eldhastighet och stor verkansyta (distansverkan). Problemet är dock 

att ökad verkansyta inte bara försvårar penetration i målet på grund av större 

verkansavstånd utan även minskar tätheten mellan substridsdelarna. För att komma 

runt det kan kalibern ökas för att rymma fler och kraftigare substridsdelar men det 

renderar normalt i lägre eldhastighet och vice versa. Därmed blir det i huvudsak en 

optimeringsfråga där det handlar om att producera så mycket verkansdelar som 

möjligt i närheten av målet per tidsenhet. 

 

Oavsett de ansatta värdenas kvalité så framgår tydligt betydelsen av antalet skott 

och de höga krav som ställs när målen blir små och svårbekämpade, vilket var 

syftet att påvisa. 

4.3.1. Slutsatser avseende kompletterande utvecklingsmöjligheter 

Försvarsmakten kan idag inte avvärja inkommande granater och raketer, detta kan 

heller inte uppnås med smärre justeringar eller mindre utveckling av befintlig 

materiel. Det bästa sättet att få en avvärjningskapacitet inom Försvarsmakten torde 

därför inte vara att kompletteringsutveckla någon redan befintlig materiel utan i 

stället att köpa ett färdigutvecklat system. 

 

I och med att det idag finns begränsade framgångar på området men många aktörer 

som försöker ta fram lösningar kan det vara klokt att ytterligare avvakta 

utvecklingen och sen satsa där framgång nås. Om det då visar sig att det på något 

sätt går att utnyttja delar av sensor- eller vapensystem som redan finns i 
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Försvarsmakten, t.ex. sensorer ingående i EldE 23, så är det naturligtvis en 

möjlighet men förmodligen enbart en ekonomisk fråga.  

 

Sett till rekommendationen att ytterligare invänta och följa omvärldsutvecklingen 

på området så inkluderar det naturligtvis även andra tekniska lösningar än de som 

berörts ovan. Ett sådant exempel är som tidigare nämnts verkanslaser vilket i 

slutändan mycket väl kan vara en teknik som trots allt realiseras och visar sig bäst 

lämpad för uppgiften även om tekniken inte finns färdig idag. 

 

Kopplat till Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi bör det dock noga 

övervägas vilken förmåga som behövs. Är behovet ett system som enbart skall 

skydda mot indirekt eld eller är det ett system som även skall kunna lösa andra 

uppgifter? Det kan vara nog så viktiga ingångsvärden som kan styra varför 

Försvarsmakten bör välja en viss typ av system framför ett annat. Om det t.ex. 

önskas ett system som både skall kunna användas mot traditionella luftmål och i 

funktionen skydd mot indirekt eld bör det nog väljas ett verkanssystem liknande 

traditionella eldrörs- eller robotluftvärn (eller kanske verkanslaser) framför mindre 

kalibrar som troligen inte kan lösa luftmålsuppgiften fullt ut. 

 

En annan fråga, också kopplat till materielförsörjningsstrategin, är om det är 

lämpligt att satsa på en kaliber som redan finns i Försvarsmakten? Ett sådant 

exempel kan då vara 40 eller 57 mm framför t.ex. 35 mm. Motsvarande gäller om 

en mindre kaliber väljs eller om ett robotsystem är lämpligast. Inte minst bör detta 

beaktas i syfte att minimera det logistiska stödbehovet samtidigt som chansen är 

stor att det medger flexibelt användande och ytterligare utveckling i framtiden. 
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5. Resultat – möjlig skyddsförmåga 
I kapitel 2 konstaterades att en tillräcklig skyddsförmåga krävs för att minimera 

chefers behov av risktagning, säkerställa tillgänglighet och inte minst borga för 

bibehållen legitimitet. Allt detta utgör tillsammans mer eller mindre en 

förutsättning för lösandet av ställda uppgifter och därmed uppnåendet av 

uppställda mål. 

 

Vidare konstaterades att skydd kunde uppnås på olika sätt och att det i detta arbete 

fokuseras på en frågeställning som prioriterar tekniskt aktiva lösningar. Nedan 

diskuteras frågeställningen under två rubriker fördelat på ett kort respektive ett 

något längre tidsperspektiv. Gemensamt för de båda avsnitten är att de bygger på 

de resultat som presenterats i kapitel 3 och 4.  

 

I kapitlets avslutande avsnitt besvaras slutligen frågeställningen tillsammans med 

författarens rekommendation till Försvarsmaktens vägval. 

5.1. Vilken skyddsförmåga kan uppnås på kort sikt? 

I arbetet konstateras att UndE 23 och Arthur bör kunna upptäcka samtliga mål 

ingående i den aktuella hotbilden förutsatt lämpliga grupperingsplatser. Denna 

upptäcktsförmåga utgör en grundförutsättning för att kunna uppnå en förbättrad 

skyddsförmåga eftersom det utan upptäckt inte går att vidtaga någon aktiv 

skyddsåtgärd.  

 

Det som därutöver erfordras för att möjliggöra varning till utsatt personal är en 

funktion som kan beräkna nedslagsplats och därmed varna eventuella enheter i 

hotat område. Denna funktion finns idag i Arthur varvid varningsförmågan rent 

tekniskt redan finns i Försvarsmakten.  

 

Nackdelen med Arthur är dock dess begränsade elevationstäckning och icke 

roterande antenn varvid övervakning och varning ej kan ske av eget 
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grupperingsområde. Således blir Arthur, kopplat till skyddsuppgifter, begränsad 

till fjärrövervakning och distansvarning. 

 

I och med att varningsfunktionen finns utvecklad till Arthur och även 

marknadsförs med UndE 23 torde dock en implementering i UndE 23 kunna 

genomföras både snabbt och enkelt. Genom ett sådant förfarande skulle 

Försvarsmakten i närtid erhålla en sensor som medger varning inom ett 360º-

område med relativt kort minsta mätavstånd, tillräckligt maximalt mätavstånd och 

med tämligen god höjdtäckning. Detta skulle sammantaget ge en möjlighet att 

upptäcka och varna för huvuddelen av alla inkommande raketer och granater vilket 

i sin tur medger att personalen kan inta skydd varvid skyddsförmågan därmed 

förbättras. 

 

Om Försvarsmakten trots allt vill använda Arthur för att t.ex. även säkerställa 

samtidig artillerilokaliseringsfunktion finns det relativt snabbt möjlighet att 

uppgradera till en modernare version som medger 120º-täckning varvid övervakat 

område utökas. En sådan modernisering påverkar dock ej elevationstäckningen 

varför begränsningen till distansövervakning kvarstår.  

 

Sett till själva varningens delgivning kan enkla system användas, såsom tutor eller 

annan form av akustisk utrustning som finns tillgänglig idag. Att tänka på är dock 

att tekniken inte själv ger varningsförmågan utan att det även krävs fungerande 

metoder och tränad personal. 

5.2. Vilken skyddsförmåga kan uppnås på lång sikt?  

Sett till en något längre tidshorisont kan naturligtvis mycket göras. För att det skall 

ha något värde för Försvarsmakten idag bör dock även den längre tidshorisonten 

begränsas till vad som kan uppnås med dagens materiel. Omedelbart kan 

konstateras att Försvarsmakten inte utan avsevärda kompletterande utvecklings-

insatser kan säkerställa en avvärjafunktion med dagens materiel, frågan är om det 
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överhuvudtaget är möjligt och/eller rimligt. Det som däremot bedöms kunna 

uppnås är en ytterligare förbättring av möjligheten att varna. 

 

Såväl upptäcktsförmågan som själva varningstekniken kan utvecklas och 

optimeras. Först torde UndE 23 kunna kompletteras med ett kortare instrumenterat 

mätavstånd, t.ex. 0,9-20 km eller ännu kortare, vilket skulle medge varning även 

för granatkastareld som avfyras i närområdet. Kopplat till granatkastareld skulle 

också en tillförd höglobantenn relativt enkelt medge nästan fullständig 

elevationstäckning vilket även det skulle förbättra upptäckts- och varnings-

möjligheterna. 

 

Därutöver torde en god förbättring kunna uppnås via förkortad inmätningstid, dvs. 

nyttjandet av ett färre antal mätpunkter innan varning ges. Med en sådan 

utveckling medges varning på kortare skjutavstånd eftersom mindre tid slösas bort. 

 

Sett till Arthur krävs det en markant utökad elevationstäckning om systemet skall 

kunna användas till annat än fjärrövervakning. En sådan utveckling bedöms dock 

vara av sådan omfattning att det i det närmaste motsvaras av ett helt nytt 

radarsystem. Därmed finns det inte heller något större behov av ett kortare 

instrumenterat mätavstånd. Däremot kan det sett till fjärrvarning nås förbättringar 

avseende total förvarningstid om det i likhet med UndE 23 medges en minskning 

av antalet mätpunkter. 

 

Avseende själva varningsfunktionen kan mycket göras i framtiden, framförallt om 

det önskas mer automatiserade och avancerade tekniska varningssystem än t.ex. 

tutor. Troligen sker dock en sådan utveckling bäst inom ramen för sambands- och 

ledningssystem, dvs. inom ett område som avgränsats detta arbete. 

5.3. Rekommendation och svar på frågeställning 

Hur kan Försvarsmakten genom en teknisk aktiv skyddslösning, med i huvudsak 

redan befintlig materiel, uppnå förbättrad skyddsförmåga mot indirekt eld? 
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5.3.1. Svar på frågeställning 

Försvarsmakten kan genom en begränsad kompletterande utveckling av UndE 23 

uppnå en förbättrad skyddsförmåga mot indirekt eld genom att säkerställa att 

personal varnas och därmed hinner inta skydd. Den utveckling som minst erfordras 

är att systemet tillförs den varningsfunktion som idag finns i Arthur och att 

systemet kompletteras med någon form av varningssignalsystem. Därutöver måste 

personal och förband utbildas och kontinuerligt övas i åtgärder vid varning för att 

skyddsförmågan verkligen skall förbättras. 

 

En förbättrad skyddsförmåga skulle också kunna uppnås via nyttjandet av Arthur 

men med begränsningar avseende övervakat område. En fördel är dock att 

systemet redan har en varningsfunktion. 

 

Rekommendation 

Försvarsmakten bör snarast komplettera UndE 23 med en varningsfunktion och 

tillföra någon form av varningsutrustning som säkerställer varning åt personal i 

närområdet. Därefter bör UndE 23 förses med ett kortare mätavstånd i syfte att 

även täcka in granatkastareld från korta skjutavstånd. 

 

Om ovanstående åtgärder genomförs erhåller Försvarsmakten ett system som 

möjliggör varning för indirekt eld och därmed en förbättrad skyddsförmåga som 

medger lägre risktagning, totalt sett ökad förbandstillgänglighet och 

förhoppningsvis också bevarad legitimitet. Sammantaget skapas därmed bättre 

förutsättningar för lösandet av förbandets uppgifter, dvs. totalt sett en förbättrad 

insatsförmåga. 

 

Åtgärder utöver ovanstående förslag bör ytterligare studeras och jämföras med den 

utveckling som sker runt om i världen. Här kan det vara värt att inte förhasta sig 

utan att i stället nöja sig med en tillräckligt bra varningsförmåga för att därefter 

lugnt utreda vilka tekniker som röner framgång. 
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6. Behov av ny forskning 
I detta arbete har förmedling av varningsinformation avgränsats till att endast 

belysa närvarning med t.ex. tutor och andra enkla system. För att på ett säkert och 

tidseffektivt sätt möjliggöra spridning av varningsmeddelanden till rätt personal 

bör detta ytterligare studeras. En bedömning är att detta bör ske i nära samarbete 

med utvecklingen av Försvarsmaktens sambands- och ledningssystem. 

 

Då det inom ramen för detta arbete inte gått att identifiera någon framkomlig väg 

för att uppnå en avvärjningsförmåga inom Försvarsmakten med hjälp av dagens 

materiel bör den framtida omvärldsutvecklingen följas nära och kontinuerligt 

utvärderas i syfte att identifiera möjliga framtida tekniska lösningar. 

 

Vidare har detta arbete avgränsats till att endast beröra tre av funktionerna inom  

C-RAM (sense, warn, intercept) och DAMA (detect, warn, intercept), dvs. de tre 

som kan sägas ingå i en teknisk aktiv skyddslösning. Det kan dock vara av värde 

att även studera vilka utvecklingsmöjligheter Försvarsmakten har inom övriga 

funktioner (shape/prevent, respond/attack och protect). Med en sådan forskning 

skulle en mer heltäckande bild åstadkommas som täcker in såväl taktiska som 

tekniskt passiva och tekniskt aktiva skyddslösningar.
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Bilaga 1 Funktionsuppdelning C-RAM och DAMA 
Såväl C-RAM som DAMA har som framgår i kapitel tre valt att dela upp 

respektive arbeten i olika funktioner. Dessa funktioner kan till del även ses som 

olika faser eller lager i ”skyddslöken” vid utformning av skyddet av t.ex. en camp. 

De två programmens indelningar är inte helt identiska och överensstämmande men 

nedan framgår en av författaren förenklad sammanställning och förklaring.88  

 

C-RAM DAMA Översättning Innebörd 

Shape Prevent Förebygga 

Shape/prevent inkluderar allt preventivt 

arbete, vilket kan vara traditionell 

underrättelseverksamhet och patrullering 

etc. Syftet är att hindra attack eller att 

kanalisera hotet till platser där det kan 

kontrolleras och/eller bekämpas. 

Sense Detect Upptäcka 

Om preventiva insatser misslyckas måste 

inkommande hot upptäckas, identifieras 

och följas, detta avses med sense/detect. 

Sensorer för upptäckt och följning är 

därmed centrala inom denna funktion. 

Warn Warn Varna 

Första steget för att minimera potentiella 

skador från upptäckta hot är att förvarna 

personal i utsatta områden så att dessa 

hinner ta skydd. Strävan är att endast varna 

de som behöver varnas, s.k. riktad varning. 

                                                   
88 Pengelley, Defending the stockade: C-RAM solutions come forward to reinforce the ramparts. 
Jane's IDR: international defense review July 2007, Vol. 40, s. 58-64 
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Intercept Intercept Avvärja 

Önskan är naturligtvis att hotet aldrig skall 

tillåtas att nå sitt mål utan i stället stoppas 

dessförinnan. Interception avser därmed 

själva avvärjandet av ett inkommande hot. 

Respond  Attack Moteld 

Respond är vad som brukar kallas counter 

fire (moteld). Moteld skjuts mot den 

avfyrande källan före, under eller efter dess 

eldöppnande. Motelden anpassas efter 

tillgängliga resurser och aktuell situation, 

vilket gör att den kan genomföras med vitt 

skilda insatser (handeldvapen, artilleri, 

flygstridskrafter etc.). 

C2  (Saknas) 
Lednings-

system 

US Armys fokus på fungerande operativa 

system/förmågor ställer krav på snabb 

utveckling och optimering av C2-system. 

Av denna anledning har C-RAM till 

skillnad från DAMA valt att ha en separat 

C2-funktion. 

Protect Protect Skydd 

Den sista funktionen rör passiva 

skyddsåtgärder, dvs. åtgärder som vidtas 

för att minimera effekten av fientlig eld 

som trots allt når målet. Här inkluderas 

t.ex. grävda värn, skyddsrum, Hesco 

Bastions och splitterskyddade containrar. 
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Bilaga 2 SVINGGR m/80z 
Ritningen är hämtad från Försvarets Materielverks godkännande av A/S Raufoss 
Ammunisjonsfabrikkers tekniska underlag rörande SVINGGR m/80z (av företaget 
kallad 81MM BK GR MM123).89 
 

 
                                                   
89 8 cm svinggr m/80z inkl KV zonrör, typ PPD 323 – Beställning 62420-83-012-72-001 av 1985-
12-20 + div tillägg, s. 7 
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Bilaga 3 Materielförsörjningsmodellen 
Nedan illustreras Försvarsmaktens materielförsörjningsmodell, skiss och citat är 
hämtat från Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning.90 
 

 
 

”Modellen skall möjliggöra en balans mellan å ena sidan förbandsutformning och 
krav på materiel och å andra sidan olika möjligheter att realisera 
materielbehoven”. 

                                                   
90 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning, s. 6 


