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Förord
Vi lever i en föränderlig värld där även krigets karaktär förändras; dess kon-
sekvenser är dock lika ohyggliga som tidigare. Hoten är nya och ofta dolda. 
Traditionella fronter försvinner, nationalstater är sedan länge inte de enda par-
terna vid konflikter. Kunskap om och förståelse av de militära arbetsredskapens 
funktion och nyttjande utgör en viktig framgångsfaktor för dagens och mor-
gondagens officer. Verktygen är till helt övervägande del av teknisk art. Denna 
nära koppling mellan teknik, taktik och operationer behöver betonas inom 
officersutbildningen. Detta sker genom ämnet militärteknik. Militärteknik är 
nämligen den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på 
militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och 
påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från 
skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära 
professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens 
påbyggnad och dynamik. Militärtekniken behandlar således tekniken i dess 
militära kontext och utifrån officerens perspektiv. 

Som följd av militärteknikens tvärvetenskaplighet studeras och utvecklas 
ämnet med stöd av både natur-, samhälls-, och ingenjörsvetenskaper. De me-
toder vilka traditionellt tillämpats är främst kvantitativa. Matematik, statistik, 
tekniska experiment, modellering och simulering är exempel på sådana meto-
der.  Vid studiet av interaktionen mellan teknik och taktik, operation respek-
tive strategi kan även kvalitativa metoder behövas.

Teknikens påverkan finns på såväl stridsteknisk, taktisk/operativ som stra-
tegisk nivå.  Påverkan är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer, t.ex. när ett 
eller flera tekniska system av motståndaren sätts ur spel genom störning, vilse-
ledande information etc. och man genom att använda sig av en kombination 
av teknisk och taktisk kompetens genomför erforderlig taktikanpassning. Med 
god kunskap om verktygen, dvs. allt från vapen och plattformar till informa-
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tions- och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika nivåer 
kan den väpnade striden föras framgångsrikt på alla nivåer. Teknikens påverkan 
ökar dock på strategisk nivå och är då ofta knuten till väsentliga teknologiska 
utvecklingssteg.

Föreliggande Lärobok i Militärteknik, LIM, är uppdelad i flera delar, av vilka 
detta är den femte. Skilda teknikområden, fundamentala för FM förmågor, re-
dovisas i separata bokvolymer för att vid behov snabbt kunna revideras utan att 
hela boken för den delen måste omarbetas. Likaså möjliggör denna struktur att 
nya och för officersprofessionen viktiga teknikområden snabbt och enkelt kan 
ingå i läroboken genom att addera nya volymer.

Denna volym, benämnd Farkostteknik, beskriver utifrån ett militärt nyt-
toperspektiv (rörlighet och uthållighet) farkosttekniken som den kommer till 
uttryck inom mark-, sjö- och luftarenorna. LIM 5 skall ses som stöd för in-
ledande militärtekniska studier och man bör beakta att framställningen ej är 
heltäckande inom kunskapsområdet och att fördjupad kunskap således måste 
sökas i respektive delområdes facklitteratur.

Inledningsvis behandlas rörlighet och uthållighet ur ett militärvetenskapligt 
perspektiv, följt av rörlighetens tekniska grundmoment. Volymen avslutas med 
tre kapitel som redovisar de, för respektive arena – Mark, Sjö och Luft – speci-
ella dimensionerande faktorerna och farkostsystemen.

Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom 
kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden. Detta skapar förutsätt-
ningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet. Mili-
tärtekniken utgör nämligen länken mellan den rena teknikkunskapen och dess 
tillämpningar inom officersprofessionen och jag hoppas att Lärobok i Militär-
teknik kommer att tillföra dagens och morgondagens officerare kunskaper och 
intellektuella redskap till fromma för såväl karriär som försvarsmakt.

Stockholm i november 2010 
Stefan Axberg
Professor i Militärteknik
Huvudredaktör för LIM
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Inledning
Farkoster är i denna bok ett samlingsbegrepp för de tekniska anordningar som 
ger rörlighet inom skilda arenor (mark, sjö, och luft). Farkosterna kan vara be-
mannade eller obemannade. 

Av ovanstående följer att farkoster spänner över många skilda teknikområ-
den med varierande grad av betydelse för respektive arena. Flertalet områden 
är dock gemensamma för alla farkoster och motiverar därför att området hålls 
samman i denna volym av Lärobok i Militärteknik.

Figur 1. Sättet att förflytta sig är det som främst ger karaktären hos respektive försvarsgrens uppträdande 
och strid. Foto: öv.; Katsuhiko TOKUNAGA/DACT, INC - Gripen International, t.v.; Försvarets bildbyrå, t.h.; 
Kockums.

Rörlighet

Verkan Framdrivning
Material

Överlevnad

Integration Hållfa
sthet
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Gemensamt – övergripande

Sättet att förflytta sig är det som främst ger karaktären hos respektive försvars-
grens uppträdande och strid. Interaktionen mellan farkosttekniken och krigskon-
sten (stridsteknik, taktik och operationer) är därför påtaglig. Det innebär att 
för att förstå, leda och utveckla militära förmågor krävs goda kunskaper om 
respektive arenas farkoster och deras betingelser. Omvänt krävs av dem som 
utvecklar och anskaffar militära farkoster god kunskap om dess användning; 
dvs. kunskap i militärteknik.

Farkosternas uppgift är att bära någon form av ”nyttig” last eller funktion. 
Det kan vara vapen, ledningssystem, personal, förnödenheter etc. I de flesta 
fall är dessa funktioner i mycket hög grad integrerade i farkosten. Ofta är inte-
grationen så genomgående att vi inte skiljer på bärare och ”last” utan betraktar 
helheten som ett system (stridsvagn, korvett eller stridsflygplan). Integrerings-
teknik på hög nivå och av vitt skilda system är därför något gemensamt för all 
farkostteknik och i speciellt hög grad för militära farkoster. 

I anskaffningsprocessen är den farkostansvarige oftast den (person eller or-
ganisation) som svarar för integrationen av helheten och blir följaktligen också 
projektledande. En gemensam kompetens för farkostområdet är därför projekt-
ledning. Det krävs vidare en god allmänteknisk kunskap om de system som ska 
integreras i farkosterna. 

Utveckling av farkoster med totalintegration av ”nyttofunktioner” underlät-
tas av de metoder inom Systems Engineering som stödjer ett iterativt arbetssätt 
för att balansera kraven; ett sätt är att arbeta enligt ”spiralmodellen”. Detta 
gäller alla farkoster oavsett arena, i figur 2a visas tillämpningen på ett fartygs-
system.

Figur 2a. Spiralmodellen tillämpad på ett fartygssystem. Källa: FMV. 
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Inledning

Innan utveckling av ett farkostsystem startar vid Försvarets materielverk och vid industrin, 
har Försvarsmakten med stöd av Försvarets materielverk genomfört en studiefas. I denna 
används koncept eller idéskisser som kallas ”spelkort”. Dessa tillsammans med Försvars-
maktens målsättning för det aktuella fartygssystemet utgör grunden för utvecklingsarbetet.

Utifrån målsättning och underlag från studierna görs preliminära ansatser avseende huvud-
dimensioner och skrovform. Målsättningens krav på nyttolast ska uppfyllas. Preliminära 
val av framdrivning och övriga skeppstekniska system görs. Material väljs och hållfastheter 
beräknas osv. Efter ett första varv i spiralen har man ansatt eller beräknat värden på alla 
viktiga parametrar inklusive kostnader. 

Men med stor sannolikhet kommer man att finna ett antal motstridiga värden t.ex: angiven 
nyttolast ryms inte inom de ansatta huvuddimensionerna och godtagbara sjöegenskaper. 
I nästa varv av spiralen ansätts större dimensioner, men då blir kanske kostnaderna för 
höga.  Andra tekniska lösningar och materialval övervägs, tills man når en balans mellan 
parametrarna med rimlig säkerhet.

För varje varv förfinas produkten från skiss till ritningar och vidare till specifikationer, som 
kan ligga till grund för avtal och kontrakt; dvs. bindande överenskommelser både mellan 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk och mellan Försvarets materielverk och 
industrin.

Figur 2b. Spiralmodellen tillämpad på ett fartygssystem.

Farkoster är bärare av viktiga funktioner för stridens förande. Farkosternas 
överlevnadsförmåga är således avgörande för förbandets framgång. Signaturan-
passning, målyteexponering, fysiskt skydd, redundans och komponentplacering är 
områden som alla påverkar överlevnadsförmågan.

Gemensamma grundläggande teknikområden

Gemensamt för alla farkoster är egenskapen rörlighet. För denna krävs en fram-
drivning, som i de flesta fall åstadkommes med motorer som kräver en energi-
försörjning och som i de flesta fall måste förses med en kraftöverföring för att 
överföra energin till de organ som utför arbetet mot omgivningen (hjul, band, 
propellrar, etc.).

En följd av rörlighetskravet kan vara att, för en given nytta, göra farkosten 
så lätt som möjligt. En vikteffektiv bärande konstruktion nås med stöd av ma-
terialteknik och hållfasthetslära. Tillämpningarna kommer emellertid att skilja 
sig avsevärt mellan olika farkoster, bl.a. som en följd av att karaktären på de 
dynamiska påkänningarna är mycket olika mellan t.ex. ett terrängfordon, ett 
fartyg och ett flygplan. 

Ett annat sätt att få en viktseffektiv konstruktion är att utnyttja synergief-
fekter; det kräver att konstruktören/utvecklaren ha god kunskap om helheten. 
Så kan t.ex. den bärande konstruktionen bidra till fysiskt skydd och vice versa; 
motorinstallationen kan bidra till besättningens skydd etc.
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Särskiljande tekniker och kompetenser

Trots vad som ovanstående har framhållits om gemensamma kunskapsområden 
inom farkosttekniken, finns det ändå avgörande skillnader i de kompetenser som 
behövs för att utveckla, anskaffa och använda farkoster inom respektive arena. 

Inom marinen och flygvapnet är det i hög grad farkosterna som konstituerar 
förbanden. Farkostutvecklaren blir därmed en mer central aktör i förbandsut-
vecklingen än vad som är fallet för markförband. Mest uttalat är detta inom 
marinen, där ett fartyg också är ett förband. 

Ovan betonas interaktionen mellan krigskonst och farkostteknik. Men krigs-
konsten skiljer sig naturligtvis avsevärt mellan försvarsgrenarna – särskilt på tak-
tisk och stridsteknisk nivå. På denna nivå har kunskap inom en försvarsgren liten 
relevans inom andra försvarsgrenar då det gäller koppling till farkostteknik.

Den miljö farkosterna verkar i (figur 3) sätter fokus på vissa arenastyrda 
teknikområden. Markfarkoster kräver således särskild kompetens om terräng-
framkomlighet och hindertagning. Medan t.ex. fluidmekaniken är viktig för 
sjö- och luftfarkoster. De senare ska också anpassas för höga hastigheter. För 
alla farkoster är mekanik kring balans och tyngdpunkt viktiga, men tillämp-
ningarna blir olika.

Figur 3. När det kommer till det konkreta utvecklingsarbetet är det stor skillnad i vilka kompetenser som 
krävs för farkoster i olika miljöer. Detta gäller naturligtvis också handhavandet i den operativa miljön. Foto 
fr.v.: Försvarets Bildbyrå, Rick Forsling - Försvarets Bildbyrå, FMV.

Rekommendationer till läsaren

Som en följd av de särskiljande teknikerna och kompetenserna inom farkostom-
rådet, är det ovanligt med personer som konkret arbetar med (utvecklar, använ-
der eller underhåller) mer än ett farkostslag. Detta präglar volymens struktur; 
inledningsvis behandlas de gemensamma teknikområdena, därefter kan läsaren 
välja mellan att fördjupa sig inom mark-, sjö- eller luftfarkoster.
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Rörlighet och uthållighet1. 

Rörlighet1.1 

Själva begreppet ”rörelse” innebär att ett objekt ändrar sin position i ett rum, 
detta kan ses som en förflyttning från en punkt till en annan. Militärt kan rö-
relse ses som en förflyttning av enskilda farkoster och/eller förband. Förmågan 
till rörlighet kan ses som ett förbands eller en farkosts förmåga till positionsför-
ändring i rummet. Förmåga till rörlighet kan dels vara egen rörlighet men kan 
också vara ett mått på hur enkelt, snabbt eller långt rörelsen kan ske med stöd 
av andra farkoster eller förband.

Rörlighet kan delas in i olika nivåer. Vanligtvis omfattar dessa nivåer stra-
tegisk rörlighet, operativ rörlighet och taktisk rörlighet. Ibland används också 
begreppet stridsteknisk rörlighet. Ovanstående indelning beror inte på avstånd 
eller rörelse mellan olika klimatologiska eller geografiska områden utan närmast 
på syftet med rörelsen. En skillnad i de olika nivåerna är att strategisk samt 
operativ rörlighet oftast omfattar förflyttning av förband och system. Taktisk 
samt stridsteknisk rörlighet omfattar oftast förbandets eller farkostens förmåga 
till egen rörlighet i syfte att uppnå verkan eller skydd.

Rörlighet som en av krigföringens principer1.1.1 

Principen om rörlighet: Att vara rörlig på slagfältet och i sitt strategiska 
tänkande bidra till förmågan att snabbt kunna slå om från en anfalls-
riktning till en annan eller från ett visst handlingsmönster till ett an-
nat. Principen om rörlighet bidrar även till förmågan att koncentrera 
sina resurser till de avgörande punkterna. Collins slår fast att strategiskt 
viktiga anfall i flanken, omfattningar på marken och från luften, snab-



18

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

ba förflyttningar och infiltration av fiendens linjer, i syfte att undvika 
fiendens styrkepositioner, är att föredra framför direkta frontalangrepp. 
Varje skicklig strateg, fortsätter han, bör i Liddell Harts anda sträva efter 
att bevara kraften och farten i det fysiska och tankemässiga agerandet 
och inte låta motståndaren återfinna balansen. Därefter bör man rikta 
in sig på motståndarens svagheter [lines of least resistance] ända fram 
till det slutgiltiga målet är uppnått. Detta resonemang kan jämföras med 
det som framförts av den franske militärteoretikern och amiralen Raoul 
Castex (1878–1968), som menar att rörlighet främst syftar till att skaffa 
sig en fördelaktig position i förhållande till huvudmålet. Detta mål kan, 
till skillnad från Liddell Hart, både utgöra motståndarens starka respek-
tive svaga punkt. Den tyske generalen Heinz Guderians snabba manöv-
rer och rörliga agerande under fälttåget i väster i maj–juni 1940 är ett 
bra exempel på de fördelar som principen om rörlighet kan resultera i. 
Ett annat mer modernt exempel är den USA-ledda alliansens markkrig 
mot Irak i februari 1991 och i mars–april 2003.1

Rörlighet ger möjlighet till att kraftsamla och till att verka mot motstån-
darens tyngdpunkt. Förmågan till rörlighet mäts dock inte enbart i förmåga 
till att röra sig över vissa sträckor eller att kunna utnyttja viss yta utan också i 
hastighet. Förmågan till att kunna utnyttja indirekt metod är också beroende 
av förmågan till rörlighet.

Rörlighet som grundläggande förmåga1.1.2 

Den samlade förmågan till att genomföra militära operationer kan sägas bero på 
ett antal grundläggande förmågor. Försvarsmakten har definierat sex grundläg-
gande förmågor som används för att beskriva och analysera militär verksamhet. 
I dessa så ingår rörlighet som en av de grundläggande förmågorna.

För att verkan skall kunna sättas in på rätt plats måste vi ha rörlighet. 
Genom rörlighet kan stridskrafter flyttas från en plats till en annan för 
att kunna lösa den tilldelade uppgiften. Därigenom kan verkansenheter 
formeras och kraftsamlas med största möjliga effekt. Rörlighet är också 
en förutsättning för att kunna skydda sig mot motståndarens handling-
ar, exempelvis genom utspridning.2

Ovanstående innebär att det finns en tydlig koppling mellan förmåga till 
verkan, skydd och rörlighet. För att system eller förband skall kunna avge ver-
kan och därmed lösa ställda uppgifter så krävs förmåga till rörlighet. Rörlighet 
medger också förmåga till att undvika eller reducera verkan från motståndarens 
bekämpningssystem.

1. Widén, Jerker & Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2004, s. 
134.

2. Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2002, s. 76.
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Den betydelse man tillmäter förmågan rörlighet kan anas om man reflekte-
rar över det som skrivs i arméreglementet AR Taktik om rörlighet och rörelse. I 
detta reglemente står att läsa att ”Endast med eld och rörelse kan avgörande nås.”3 

Detta innebär att man tillmäter rörelsen en central betydelse för att kunna säkra 
den militära segern i en väpnad strid. 

Vidare står att läsa i samma reglemente att ”Förhållandet mellan eld och rö-
relse varierar beroende på syftet med striden. Elden är ofta en förutsättning för 
rörelse på stridsfältet. Rörelsen är ofta en förutsättning för att kunna avge eld.”4 
”Tempot i rörelsen är avgörande för stridens utgång”.5 Detta innebär att beroende 
på vad som skall uppnås så är en växelverkan mellan elden och rörelsen väsentlig 
så att syftet med verksamheten kan nås. Begreppet rörlighet i detta resonemang 
visar att det i hög grad handlar om att kunna manövrera sig till gynnsamma 
positioner inom ramen för striden och därmed skapa en möjlighet att försätta 
sin motståndare i en ogynnsam position. Rörlighet i detta sammanhang blir då 
starkt kopplad till förmågan att kunna röra sig i stridsområdet. För att lyckas så 
krävs också att rörelsen kan ske i ett så högt tempo att motståndaren inte kan 
eller hinner vidta motåtgärder mot vår rörelse. Man skriver vidare att man med 
rörelse kan ”utnyttja luckor och föra in striden” och ”ta för striden väsentlig ter-
räng” samt ”utmanövrera fienden” vilket antyder att rörelsen till del bör kunna 
ske oberoende av infrastruktur som vägnät.6

Teknik och rörlighet1.1.3 

Rörlighet kan ställa många olika krav på farkoster. När det gäller möjlighet att 
transportera en farkost ställs krav avseende bredd, längd och höjd. Farkosten 
måste passa i det transporterande systemets lastprofil. För t.ex. transport på 
järnväg så måste höjden vara sådan att farkosten går under signaler, kontakt-
ledningar m.m. samt att farkosten går in i tunnlar och under eventuella bro-
spann. Samma sak gäller för en farkosts bredd som för dess höjd men för t.ex. 
stridsvagnar kan deras bredd också begränsas av möjligheten att vid dubbel-
spår möta ett tågsätt med andra lastade stridsvagnar. Om man kan trafikreglera 
transporterna kan dock bredare stridsvagnar tillåtas. Ett annat sätt att komma 
in i olika lastprofiler är om den transporterade farkostens mått kan reduceras. 
Detta kan ske genom att tilläggsskydd, sensorer, eldledningssystem m.m. görs 
demonterbara. 

En annan faktor som kan påverka är farkostens vikt. Denna kan påverka dels 
genom den maximala last som ett transportsystem kan lasta men också genom 

3. Försvarsmakten. Arméreglemente del 2. Stockholm: Försvarsmakten, 1995, s. 38.
4. Ibid., s. 38.
5. Ibid., s. 40.
6. Ibid., s. 40.
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att ökad vikt ger ett ökat tryck mot underlaget. För järnvägsvagnar, fartyg eller 
flygplan så kan det finnas begränsningar avseende den punktbelastning som sys-
temet kan klara. En annan aspekt på en farkosts vikt är huruvida infrastruktur 
som broar och vägar kan klara totalvikten av transporterande systemet och dess 
last. Landsvägstransporter av stridsvagnar kan innebära totalvikter för ekipaget 
på runt 100 ton. Konsekvenserna av detta kan vara att inte alla vägar och broar 
klarar av totalvikten med resultat i begränsningar avseende möjliga färdvägar. 
Utöver detta kan det ställas krav på trafikreglering då dessa ekipage kan behöva 
framrycka över broar genom att köra i vägbanans mitt vilket i sig ställer krav på 
att broarna inte har mitträcke eller andra hinder mitt i vägbanan.

En farkosts lastbarhet kan också vara en begränsande faktor. Exempelvis kan 
det finnas krav på speciella lyft- och surrningsanordningar för att farkosten skall 
kunna lastas eller att speciella lyftdon finns tillgängliga för lastning med hjälp 
av kran till järnväg eller fartyg. Vissa begränsningar kan också finnas avseende 
farliga ämnen och trycksatta kärl där t.ex. rökammunition och andningsoxygen 
kan vara svår att ta med på fartyg respektive flyg. Rökammunition kan vara 
väsentlig för en farkosts egenskydd och tillgången till andningsoxygen kan vara 
avgörande för att kunna ta hand om skadad personal. Andra exempel är en far-
kosts drivmedel som vid transport på flyg (t.ex. p.g.a. lägre luftryck) kan läcka 
ut via bränslesystemets avluftning. Om farkosten använder sig av traditionella 
batterier med avluftning så kan samma problem uppstå här, med läckage av 
frätande batterisyre som konsekvens.

Strategisk rörlighet1.1.4 

Strategisk rörlighet omfattar normalt rörlighet till ett insatsområde och då i första 
hand förflyttning av resurser för genomförande av eller underhållande av insat-
sen. Denna rörlighet kan dels ske genom egen förflyttning eller med hjälp av 
strategiska transportresurser. Egen strategisk förflyttning kan t.ex. förekomma när 
luftfarkoster förflyttar sig till ett insatsområde. Om sträckan för den strategiska 
förflyttningen är lång kan den kräva möjlighet till mellanlandning eller till luft-
tankning. Även sjöfarkoster kan ha förmåga till egen strategisk förflyttning över 
långa sträckor men detta kan då ta tid och kräva möjlighet till bunkring till sjöss. 
En fördel med sjöfarkoster kan vara att de kan ta betydligt mer nyttolast än flyg. 
Detta kan innebära att förflyttning av t.ex. markförband kan gå fortare med far-
tyg än med flyg, trots flygets högre hastighet. Mängden nyttolast i förhållande till 
antalet flygplan och fartyg för att flytta nyttolasten blir här avgörande tillsammans 
med flygplanens och fartygens lastkapacitet. Tidsaspekten kan också ställa krav på 
underhållsresurser ombord i form av t.ex. reparationsresurser. En annan aspekt på 
sjöfarkoster är de fartområden som de kan färdas i. För egen strategisk rörlighet 
över långa sträckor samt i områden där ringa eller inget skydd finns avseende 
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väder, vind och vågor så kan farkosterna behöva klara fartområden motsvarande 
inskränkt oceanfart eller oceanfart. Påverkande faktorer är hur farkostens design 
påverkar personalens uthållighet men också farkostens prestanda avseende tid 
mellan fel, reparationsresurser ombord samt reparationstider.

Markfarkoster, och då speciellt stridsfordon, saknar normalt egen strategisk 
rörlighet då de inte själva kan förflytta sig mellan insatsområden. För markfar-
koster uppnås strategisk rörlighet om de kan förflyttas med hjälp av flyg, fartyg 
eller på järnväg. Möjligheterna till strategisk rörlighet bestäms då av markfar-
kostens vikt, längd, bredd och höjd samt av dess lastbarhet (möjligheter till 
lastning, lossning och surrning samt eventuella begränsningar p.g.a. risker för 
personal och transportfarkost).

Operativ rörlighet1.1.5 

Operativ rörlighet omfattar normalt rörlighet inom ett insatsområde och då i 
syfte att samordna tillgängliga resurser inom insatsområdet. Denna rörlighet 
kan dels ske genom egen förflyttning eller med hjälp av transportresurser. Vid 
förflyttning med hjälp av transportresurser så kan paralleller dras till strategisk 
rörlighet, även om sträckan kan vara kortare. Vid operativ rörlighet så före-
kommer i större omfattning transport på landsväg och transport med helikop-
ter än vid strategisk rörlighet. För markfarkoster kan här egen förflyttning vara 
ett alternativ. Här blir markfarkostens uthållighet en faktor med avseende på 
räckvidd, tid mellan fel, reparationstider samt hur markfarkostens egenskaper 
påverkar personalens uthållighet. För sjöfarkoster kan hastighet vara en avgö-
rande faktor för den operativa rörligheten men också deras förmåga att röra sig 
över hela operationsområdet, t.ex. beroende på djupgående, förmåga att bryta 
is, fartområde, manöverförmåga m.m. För flygfarkoster kan räckvidd och has-
tighet vara avgörande faktorer men också vilka krav farkosten ställer på land-
ningsplatser. När det gäller flygtransporter kan klimatet och höjden över havet 
påverka möjligheterna till att lyfta med tung last. Hög höjd, speciellt i kombi-
nation med höga temperaturer, kan påverka lastförmågan högst påtagligt.

Taktisk rörlighet1.1.6 

Taktisk rörlighet syftar till att samordna system för verkan och andra funktio-
ner på stridsfältet så att ställda mål kan uppnås. Inom markarenan kan taktisk 
rörlighet ses som vilka egenskaper en farkost har avseende manöverförmåga och 
framkomlighet. Framkomligheten påverkar hur stor del av ett område som far-
kosten kan nyttja medan manöverförmågan påverkar farkostens förmåga till rikt-
ningsförändringar, hastighet och acceleration. Viktiga faktorer är vikt, storlek, 
motorstyrka, kraftöverföring samt om farkosten är hjulgående eller bandgående. 
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För flyg- och sjöfarkoster är manöverförmåga och stabilitet avgörande egenska-
per. Motorstyrka och skrovutformning är avgörande faktorer men också val av 
framdrivningsmetod. För sjöfarkoster kan val mellan deplacerande, planande el-
ler svävande skrov vara avgörande tillsammans med val av motortyp och propul-
sortyp. För flygplan kan val av motortyp samt vingarnas utseende och placering 
vara avgörande. Möjligheterna att nyttja olika farkoster inom ett insatsområde 
påverkas också utav förmåga till vadning samt tillgång på drivmedel, reservdelar 
samt möjligheter till service. Dessa faktorer kan påverkas om insatsen sker i ett 
klimatområde som systemet (farkost med reservdelar, verktyg, personal m.m.) 
inte är designat för. Om man vid designen av ett system inte tänkt på använ-
dande i ökenklimat kan exempelvis luftfilter vara en begränsande faktor för rör-
ligheten (i form av kraftigt begränsad uthållighet på systemets farkost).

Stridsteknisk rörlighet1.1.7 

Stridsteknisk rörlighet är ett begrepp som främst används för att förklara en 
enskilds farkosts rörlighet och då i syfte att nå en position från vilken farkosten 
kan avge verkan alternativt rörlighet i syfte att undgå motståndarens bekämp-
ning. Den stridstekniska rörligheten kan påverka hur en farkost kan användas 
för att ta och försvara terräng eller understödja soldater med transporter eller 
verkan. Stridsteknisk rörlighet är dock främst ett begrepp som används inom 
markarenan, detta då ett fartyg med besättning ofta är både en farkost och ett 
förband. Ett stridsfordon är dock inte ett förband utan där är det sammansätt-
ningen av de olika ingående fordonstyperna med personal och övrig materiel 
som utgör förbandet. Med detta menas att det är sällan förekommande att en 
stridsfordonsgrupp mer eller mindre självständigt löser en uppgift. Ett ytstrids-
fartyg, en ubåt eller ett transportflygplan kan på ett annat sätt självständigt lösa 
uppgifter. Detta innebär att för marina farkoster och flygfarkoster sammanfal-
ler ofta begreppen stridsteknisk och taktisk rörlighet.

Avgörande egenskaper för en farkosts stridstekniska rörlighet kan vara för-
mågan till acceleration, momentan högsta hastighet och snabba riktningsför-
ändringar, dvs. manöverförmåga. För ett flygplan kan exempelvis förmågan till 
att snabbt ändra riktning vara avgörande för att kunna genomföra bekämpning 
eller undvika motståndarens bekämpning. Även fartyg kan vara beroende av 
snabba kurs- och fartförändringar för att undvika motståndarens bekämpning. 
Detta för att snabbt kunna visa en för egen överlevnad gynnsam attityd, ur till 
exempel radarsignaturssynpunkt, mot en inkommande robot eller i syfte att få 
fartygets artilleri att bära mot inkommande hot. Kursändringar i kombination 
med avhakningssystem och fartändring kan också vara en metod att undvika 
motståndarens vapensystem. För markfarkoster gäller motsvarande som ovan, 
till exempel är det viktigt för ett stridsfordon att snabbt kunna ta sig mellan 
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skyddsställning, observationsställning och eldställning, samt från en ordinarie 
stridsställning till en alternativ stridsställning. När det gäller terränggående for-
don kan den stridstekniska rörligheten också bedömas genom att t.ex. värdera 
förmågan till hindertagning, gravtagning, stigförmåga, sidolutningsförmåga, 
vadning samt marktryck.

Den stridstekniska rörligheten behöver inte innebära att avkall görs på för-
mågan till taktisk, operativ och strategisk rörlighet. Ett fordon med lågt mark-
tryck kan ha en god förmåga till stridsteknisk rörlighet över t.ex. myrmark. Ett 
sådant fordon kan ha låg vikt och då också vara lätt att transportera med flyg, 
vilket ger fordonet en god strategisk rörlighet även om fordonet är beroende 
av en annan farkost för själva transporten. För att framrycka över myrmark 
behöver dock fordonet ofta vara bandgående vilket oftast innebär en låg egen 
operativ rörlighet. Ett hjulfordon kanske inte kan framrycka på myrmark men 
kan ha egen inbyggd operativ rörlighet. För fartyg kan strategisk rörlighet inne-
bära att de måste klara av att gå för egen maskin över öppen ocean, vilket oftast 
innebär relativt stora och uthålliga fartyg. Denna uthållighet innebär, förutom 
att fartygen är stora, att de är deplacerande. Detta kan påverka rörligheten i 
grunda och trånga farvatten negativt, men även förmågan till snabba fart- och 
kursändringar – dvs. en sämre stridsteknisk rörlighet. För flygplan kan förmå-
gan till strategisk rörlighet innebära, förutom ökad storlek, en annan typ av 
motorer och en annan utformning av vingarna. Vad gäller motorer så krävs 
kanske ett större fläktluftsflöde för bättre bränsleekonomi, men detta kan inne-
bära att förmågan till överljudsfart inte längre kan uppnås. Avseende vingar vill 
gynnsammare glidtal uppnås, men detta kan innebära sämre svängprestanda 
och lägre toppfart – dvs. sämre stridsteknisk rörlighet.

Exempel på rörlighet1.1.8 

System som kan bidra med rörlighet på strategisk nivå kan vara transportfartyg 
eller transportflygplan men också tåg och lastbil. På operativ nivå kan motsva-
rande transportsätt som på strategisk nivå användas. På operativ nivå kan dock 
helikoptrar kanske komma till större användning än när det gäller strategisk 
rörlighet och landsvägstransporter kan också bli en vanligare metod än på stra-
tegisk nivå. På operativ nivå kan också den egna farkosten i högre utsträckning 
förflytta sig själv utan tillgång till transporterade system.

Förmåga till rörlighet kan också vara beroende av vissa specifika förmågor 
eller system. För flygfarkoster kan rörliga flygbassystem behövas eller lufttank-
ningsflygplan. För helikopterförband kan förmågan till att upprätta fram-
skjutna tankningsplatser, så kallade Forward Arming and Refueling Points 
(FARP) eller Rapid Refueling Points (RRP) vara avgörande för rörligheten. 
För sjöfarkoster kan tillgången till stödfartyg och bunkringsförmåga till sjöss 
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vara avgörande vid långa förflyttningar. Inom sjöarenan kan också förmåga 
till isbrytning eller minröjning vara viktiga förmågor. För amfibieförband 
kan långa förflyttningar kräva tillgång till amfibiefartyg med möjlighet att 
transportera stridsbåtar. Inom markarenan kan ingenjörförband och logistik-
förband vara viktiga komponenter. Logistikförbanden bidrar med transpor-
ter men också med underhåll, bärgning och reparationer. Ingenjörförbanden 
bidrar till rörlighet med t.ex. minröjning, upprättande av broförbindelser, 
färjor, snöröjning, vägbyggnationer och vägunderhåll.

Rörlighet inom de olika arenorna1.1.9 

Om man utgår från de militära doktrinerna, i detta fall, den svenska doktrinen 
för markoperationer så säger den att man med rörlighet vill uppnå följande:

• Skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål

• Undgå eller dra oss ur motståndarens bekämpning

• Utnyttja luckor och ytor för att föra in striden på djupet av motståndarens  
gruppering

• Ta och behålla initiativet

• Ta för striden väsentlig terräng

• Överraska motståndaren7

Doktrinen säger vidare att tempot i rörelsen är viktig och att rörelsen i sig 
kan leda till att motståndaren ger upp utan strid. Återkopplar man detta till 
resonemanget om strategisk-, operativ- och taktisk rörlighet så finner man att 
doktrinen för markoperationer har ett fokus mot taktisk rörlighet och rörlighe-
ten i det direkta stridsområdet. 

Detta innebär, enligt doktrinen, att egenskaper som har betydelse för i hu-
vudsak den taktiska rörligheten verkar vara väsentliga då man beaktar markfar-
koster och dess användbarhet för militär verksamhet i markarenan. Detta kan 
då medföra begränsningar vad avser strategisk och operativ rörlighet då man 
designar markfarkoster.

Om man utgår från den svenska doktrinen för marina operationer så säger 
den om rörlighet:

Marina styrkor kan förflytta sig hundratals nautiska mil per dygn över 
mer än två tredjedelar av jordens yta, vilket ger dem tillträde till de om-
råden där huvuddelen av världens befolkning bor samt skapar möjlighet 

7. Försvarsmakten. Doktrin för markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s. 71.
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att påverka världshandeln över haven. Rörligheten medger att maritima 
styrkor kan sättas in från bortom horisonten, selektivt visa sig och skapa 
hot mot potentiella motståndare.8

Doktrinen säger vidare att förmågan att manövrera är väsentlig för marina 
stridskrafter, om en motståndare skall kunna angripas på våra villkor. För att 
kunna uppnå detta måste bl.a. förmågan till rörlighet vara hög. Återkopplar 
man detta till resonemanget om strategisk- operativ- och taktisk rörlighet så 
finner man att doktrinen för maritima operationer inte har något särskilt utpe-
kat fokus. Detta innebär att det kan vara svårt att uttyda vilka egenskaper som, 
enligt doktrinen, har betydelse för rörligheten då man betraktar sjöfarkoster 
och dess användbarhet för militär verksamhet i den maritima arenan. Detta 
kan då medföra suboptimeringar då man designar sjöfarkoster då vissa krav 
kan bli gränssättande, t.ex. möjlighet till oceanfart.

Om man utgår från den svenska doktrinen för luftoperationer så säger den 
att man med rörlighet vill:

• Skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål

• Undgå eller dra oss ur motståndarens bekämpning

• Utnyttja luckor och ytor för att föra in striden på djupet av motståndarens  
gruppering

• Ta och behålla initiativet

• Överraska motståndaren9

Doktrinen säger vidare att förmågan att manövrera för luftstridskrafter 
är väsentlig om en motståndare skall kunna angripas på våra villkor och för 
att kunna uppnå detta måste bl.a. förmågan till rörlighet vara mycket hög. 
Återkopplar man detta till resonemanget om strategisk- operativ- och taktisk 
rörlighet så finner man att doktrinen för luftoperationer har ett fokus mot ope-
rativ- och taktisk rörlighet. Detta innebär, enligt doktrinen, att egenskaper som 
har betydelse för den operativa och taktiska rörligheten verkar vara väsentliga 
då man betraktar luftfarkoster och dess användbarhet för militär verksamhet i 
luftarenan. Detta kan då medföra begränsningar vad avser strategisk rörlighet 
då man designar luftfarkoster.

8. Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005 s. 45.
9. Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. Stockholm: Försvarsmakten. 2005, s. 78.



26

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Uthållighet1.2 

Förmåga till uthållighet kan ses som förmåga att över viss tid upprätthålla ett 
visst stridsvärde så att uppställda mål kan uppnås. En viss uppgift för ett visst 
förband kan kräva att förbandet har minst 80 % materiell och personell till-
gänglighet för uppgiftens lösande. Syftet med ett förbands uthållighet är att 
förbandet inte skall nå sin kulminationspunkt. En uppnådd kulminations-
punkt kan innebära att ett offensivt förband måste övergå till defensiv eller 
att ett defensivt förband ej kan övergå till offensiv. När kulminationspunkten 
passeras kan ett förband inte längre lösa ställda uppgifter enligt förbandets mål-
sättningar. Fortsatt verksamhet efter passerad kulminationspunkt kan innebära 
förlust. Kulminationspunkten beror på styrkeförhållande i relation till tid och 
rum. Om ett förband ej kan upprätthålla ett tillräckligt högt styrkeförhållande 
över tiden, sträckan eller ytan i förhållande till sin uppgift eller till motstånda-
ren så uppnås kulminationspunkten. 

Uthållighet skall inte enbart ses som förmåga att hålla ut så länge eller så 
långt som möjligt. Uthållighet kan vara ett förbands eller systems förmåga att 
över viss kortare tid upprätthålla maximal verksamhet, t.ex. hur länge att flyg-
plan kan bibehålla maxhastighet. Det kan också vara ett mått på hur intensiv 
verksamhet man kan upprätthålla utan att stridsvärdet underskrider ett visst 
värde avseende t.ex. tillgänglighet eller kvarvarande drifttid. Det kan också vara 
förmågan att upprätthålla en viss verksamhet utan att stridsvärdet sjunker utan 
istället behålls konstant. För ett markförband kan viss verksamhet innebära att 
uthålligheten minskar från nio dagar till tre dagar p.g.a. att flödet av förnö-
denheter in är lägre än förbrukningen medan annan verksamhet innebär att 
uthålligheten hålls konstant p.g.a. att flödet av förnödenheter är lika stort som 
förbrukningen. Om verksamheten innebär att uthålligheten minskar från nio 
dagar till tre dagar så kan detta innebära att man därefter måste minska verk-
samhetens intensitet så att flödet in överstiger förbrukningen.

Uthållighet påverkas också av hur personalen upplever ett tekniskt system. 
Om man uppfattar att man har bra materiel, med en hög skyddsnivå och en 
hög grad av tillförlitlighet samt att man har ett materiellt övertag över motstån-
daren så påverkas ett förbands stridsmoral positivt vilket i sin tur ökar uthållig-
heten. En annan aspekt är hur säker man upplever systemet. Om systemet har 
en för personalen hög skaderisk så kan stridsvärdet och uthålligheten minska. 
Exempel är skador p.g.a. halkolyckor, klämskador i luckor, förgiftning (p.g.a. 
farliga ämnen i färg, avgaser eller rök), ögonskador (partiklar, laser) eller skador 
p.g.a. dålig trafiksäkerhet.

Modularitet kan också påverka uthålligheten. Modularitet kan förekomma 
i flera olika modeller. En modell är den som används på Stridsfordon 90 där 
fordonet förekommer i flera olika versioner med stor komponentgemenskap. 
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Detta gör att behovet av mekaniker, reservdelar och verktyg nedgår. Dessutom 
kan komponenter flyttas från ett helt fordon till ett trasigt mer prioriterat for-
don (reservdelslån) eller så kan två trasiga fordon slås ihop till ett trasigt och ett 
helt (felkoncentrering). Detta gör att hindertiden (MDT) kan minskas vilket 
ökar tillgängligheten på förbandet. Nackdelen med denna typ av modularitet 
är att ett fordon som väl är tillverkat inte kan ändra funktion eller roll. En 
annan typ av modularitet är att sätta samman förband av fordon där fordo-
net kan delas in i flera olika moduler, t.ex. en grundmodul med motor och 
framdrivning, en besättningsmodul samt en rollmodul eller funktionsmodul. 
I detta fall skulle modulerna kunna vara snabbt utbytbara vilket skulle göra 
att om en grundmodul blir utslagen så kan rollmodulen placeras på en annan 
grundmodul som för tillfället bär en lägre prioriterad rollmodul. Ett sådant 
modultänkande skulle kunna göra att man når en högre uthållighet på högre 
nivå genom en högre flexibilitet i fordonssystemet. Ett exempel är att de olika 
grundmodulerna kan skiftas mellan de olika rollmodulerna för att få ett jämnt 
slitage mellan individerna. En grunduppställning kan kanske vara trupptran-
sportmoduler på bandgående grundmoduler men vid en fredbevarande insats 
så skiftas dessa till hjulgående grundmoduler p.g.a. en driftprofil med långa 
körsträckor på väg. Funktionsfordon som kanske i huvudsak står i beredskap 
på en bas flyttas istället till bandgående grundmoduler. 

Ett modultänkande på fordon kan också medföra en längre livslängd på 
systemet genom enklare uppgraderingar. Dyra och avancerade rollmoduler kan 
t.ex. flyttas med till nya grundmoduler. Ett annat alternativ är att man behåller 
grundmodulen men p.g.a. ändrad hotbild bara byter ut rollmodulen. Detta 
förfarande jämfört med att anskaffa ett helt nytt fordon ger ett mindre behov 
av omutbildning samt att verktygssatser och reservdelssatser kan återanvän-
das.

Ett annat sätt att se på modultänkande är att bygga upp farkoster av olika 
typer av moduler som kan bytas ut beroende på ändrad hotnivå. Vid använ-
dande under utbildning så kanske vissa skyddsmoduler och verkansmoduler 
kan plockas bort. Detta minskar då vikt och därmed slitage. Vid en insats med 
en låg hotnivå används moduler med en låg skyddsnivå som minskar slitage 
och drivmedelförbrukning. Om hotnivån ökar byts dessa ut mot moduler med 
en högre skyddsnivå. Om hotnivån ändras kan också behov av modulbyte fin-
nas, t.ex. om hotet ändras från splitterstridsdelar till projektiler eller riktad 
sprängverkan. Om motståndaren tillförs möjligheter att via granatkastare eller 
artilleri skjuta pansarbrytande granater så kanske andra skyddsmoduler måste 
påföras fordonet. På detta sätt så kan uthålligheten ändras från uthållighet i 
form av minskat slitage och bränsleförbrukning till uthållighet i form av att 
motstå motståndarens verkan.
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Taktisk och teknisk tillgänglighet1.2.1 

Taktisk tillgänglighet för ett system (system: inklusive all materiel och kringut-
rustning) som en stridsvagn eller ett fartyg är dess förmåga att verka med därför 
avsedd effekt över en viss tid. Den taktiska tillgängligheten påverkas av ett 
antal olika faktorer som i sin tur påverkar det taktiska användandet. Exempel 
på faktorer är personaltillgänglighet, förnödenhetstillgänglighet, taktiskt nytt-
jande och teknisk tillgänglighet. Detta innebär att ett systems tillgänglighet 
beror på tillgång till t.ex. förare men också på förarens utbildningsnivå samt 
om systemet används i en miljö som den är avsedd för och om det finns till-
gång till drivmedel och ammunition. Att systemet också används för att lösa 
en uppgift som det är dimensionerat för påverkar också tillgängligheten, t.ex. 
att skyddsnivån är anpassad för uppgiften. Förändringar i taktiskt uppträdande 
(eget och/eller motståndaren) kan innebära att tekniska anpassningar eller mo-
difieringar måste genomföras.10

Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM) för ett förband 
beskriver hur mycket den taktiska tillgängligheten får nedgå under lösandet 
av en viss uppgift. Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM) är i sin 
tur taktiska och tekniska krav som, inom en viss ekonomisk ram, skall upp-
fyllas av ett system. Om man inte följer TTEM för ett visst system så nedgår 
tillgängligheten och om tillgängligheten nedgår så kan inte längre förbandet 
uppfylla målsättningar enligt TOEM. Om man istället överskrider TOEM för 
ett förband så nedgår uthålligheten för förbandet med konsekvenser för när 
man uppnår kulminationspunkten. Kopplat mot TOEM/TTEM så kan man 
behöva definiera en driftprofil eller en insatsprofil. Driftprofilen beskriver hur 
ett tekniskt system är tänkt att användas inom ramen för ett förbands TOEM 
eller ett systems TTEM. I nedanstående tabell ges ett exempel för hur ett strids-
fordons driftprofil kan se ut över en rullande period av åtta dygn.

Tabell 1.1. Exempel på en driftprofil för ett stridsfordon
Aktivitet Marsch

(1 dygn)
Strid
(2 dygn)

Patrullering
(3 dygn)

Återhämtning
(2 dygn)

Körning Väg 400 km 10 km 200 km 50 km

Körning Lätt terräng 10 km 200 km 100 km 10 km

Körning Svår terräng 0 km 100 km 30 km 0 km

Drift Elsystem 12 h 12 h 16 h 8 h

Drift Motor 12 h 12 h 12 h 3 h

Antal skott 0 st 60 st 5 st 0 st

10. Försvarsmakten. Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva, Stockholm: Försvarsmakten, 2001, 
s. 11-20.
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Den tekniska tillgängligheten talar om hur väl systemet fungerar rent tek-
niskt och därmed är tillgängligt för taktiskt nyttjande. Teknisk tillgänglighet är 
närbesläktat med begreppet driftsäkerhet. Driftsäkerhet kan definieras som: 

Förmågan hos en enhet att kunna utföra en krävd funktion under givna 
förhållanden vid en given tidpunkt, under antagandet att erforderliga ex-
terna resurser tillhandahålls.11

Den tekniska tillgängligheten påverkas också av ett antal faktorer. Dessa 
kan vara ett systems:

• Medeltid för väntan på underhållsresurser (MLDT – Mean Logistics Down 
Time)

• Medelkörsträcka mellan fel (MDBF – Mean Distance Between Failures)

• Medelantal skott mellan fel (MRBF – Mean Rounds Between Failures)

• Medeltid mellan fel (MTBF – Mean Time Between Failures)

• Medelreparationstid (MTTR – Mean Time To Repair)

• Medelväntetid (MWT – Mean Wait Time)

• Hindertid (MDT – Mean Down Time), dvs. summa av MTTR och 
MWT

Sambandet mellan ovanstående begrepp avseende ett tekniskt systems ut-
hållighet eller tillgänglighet kan skrivas som:

(A) är här ett mått på hur sannolikt det är att ett system fungerar. Om 
man sätter ett tillgänglighetskrav på 90 % så finns det ett antal olika alternativ 
avseende specifikationer av MTBF, MTTR och MWT som ger samma till-
gänglighet.

11. Försvarsmakten. Handbok för Driftsäkerhet. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 12.
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Tabell 1.2. Exempel på hur olika tidsfaktorer påverkar tillgänglighet
A MTBF ≥ MTTR ≤ MWT ≤

0,9 900 h 10 h 90 h

0,9 900 h 50 h 50 h

0,9 450 h 10 h 40 h

Även om tillgängligheten blir densamma i ovanstående tabell så blir det 
skillnader i hur stor belastningen blir på reparationskedjan.

MTBF kan också skrivas som:

vilket innebär att (A) kan skrivas som

(λ) är här felfrekvensen uttryckt i fel per tidsenhet. 

När det gäller tekniska system påverkas tillgängligheten inte bara av hur 
lång tid som går åt till avhjälpande underhåll (AU) utan också utav hur mycket 
tid som går åt till förebyggande underhåll (FU).

eller 12

Tdr är tid mellan underhåll och Tprev är tid för förebyggande underhåll. 
Dock måste man komma ihåg att en ökad mängd förebyggande underhåll 
(Tprev) kan innebära en minskad hindertid (MDT) vilket då kan öka sanno-
likheten (A) för att ett system fungerar.13

Exempel: Om man som exempel tar ett stridsfordon och ställer ett krav på 
90 % tillgänglighet (A) och förutsätter i samband med en insats att de skall 
användas i totalt 200 dagar per år så kan man beräkna hur mycket tid som går 
åt till underhåll. Om vi förutsätter att en grundtillsyn (GT) per år genomförs 
och att den tar 40 timmar och att varje särskild tillsyn (ST) tar fyra timmar 
samt att en daglig tillsyn tar en timme så innebär detta:

12. AU: Avhjälpande Underhåll, FU: Förebyggande Underhåll.
13. Försvarsmakten, 2006, a.a., s. 33, 183-184, 215-216.
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Totalt antal timmar per år är 8 760 timmar vilket ger en tillgänglighet efter 
förebyggande underhåll (AFU) på:

och då kravet på (A) var 0,90 så ger detta att 

Enligt tidigare så gäller att: 

Erfarenhetsvärden, simuleringar eller ställda krav kan ge oss värdena för 
MTTR medan MWT beror på organisation inklusive materiel. Hur mycket 
reservdelar man har med sig till insatsen påverkar MWT men också hur trans-
portorganisationen mellan reservdelslager och insatsområde ser ut eller om me-
kaniker och verktyg måste transporteras till insatsområdet. Om vi förutsätter 
att MTTR är fem timmar och att MWT är 5 dygn eller 120 timmar så gäller, 
för att tillgängligheten skall vara 90 %, följande:

Detta måste dock ställas i förhållande till drifttiden för systemet. Om vi 
utgår från driftprofilen i tabell 1.1 så ger detta för elsystemet i snitt 12,5 tim-
mar drifttid per dygn. Om vi då räknar med 200 dagars drift per år så ger detta 
2  500 timmars drifttid. Detta ger att:

Ovanstående värde ställer stora kvalitetskrav på det tekniska systemet. Om 
vi istället väljer en större reparationsorganisation på plats i insatsområdet med 
ett större reservdelslager så att vi kan reducera medelväntetiden till 40 timmar 
så gäller:

MWTMTTRMTBF
MTBF

MDTMTBF
MTBFAAU 
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Om vi då räknar med 200 dagars drift per år så ger detta 2 500 timmars 
drifttid.

Även detta ställer stora krav på det tekniska systemet. Om vi då också ökar 
antalet förband på plats eller reducerar verksamheten med systemet (t.ex. ge-
nom breddningsfordon för enklare uppgifter) så att vi använder systemet i 100 
dagar istället för 200 dagar så gäller:

och då kravet på (A) var 0,90 så ger detta att 

Om ett system används i en högre utsträckning än tänkt så minskar tid, 
sträcka och antal skott mellan fel vilket innebär att fler reservdelar förbrukas 
och att belastningen på underhållspersonal ökar. Detta gör att väntetiderna 
ökar och därmed också hindertiden. Om ett system används utöver vad som 
står i TTEM så kan också felen bli av en allvarligare art vilket ökar medelrepa-
rationstiden utöver vad som står i målsättningarna. Användande utöver TTEM 
kan också innebära att tiden mellan service, oljebyten m.m. måste minska. 
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Användande i andra klimatologiska eller geografiska områden än vad som är 
specificerat i målsättningarna kan också märkbart påverka uthålligheten på sys-
temet. Ett pansrat fordon utan system för uppvärmning av stridsutrymme kan 
i arktiskt klimat innebära stora påfrestningar på personalen och materielen. 
Ett pansrat fordon designat för arktiskt klimat men ej för öken kan få problem 
med överhettning av ingående system som t.ex. motor och sambandssystem 
samt också vätskebrist och överhettning av personalen.

 





35

Rörlighetens tekniska grundmoment2. 

Förbränningsmotorer2.1 

Förbränningsmotorer fungerar som namnet antyder genom att via förbrän-
ning omvandla kemisk lagrad energi till mekanisk energi. Förbränningen 
kan ske invändigt eller utvändigt där invändig förbränning är vanligast fö-
rekommande på farkoster i form av fordon, fartyg och flygplan. Invändiga 
förbränningsmotorer kan vara ottomotorer, dieselmotorer, jetmotorer och 
gasturbiner. Utvändiga förbränningsmotorer, även kallade motor med sepa-
rat förbränning, kan vara stirlingmotorer eller ångmotorer. Man kan också 
dela in motorer i motorer med kontinuerlig förbränning och motorer med 
intermittent förbränning. Gasturbiner och stirlingmotorer är exempel på mo-
torer med kontinuerlig förbränning medan en dieselmotor har intermittent 
förbränning, dvs. att förbränning bara sker vid vissa tillfällen i motorns olika 
takter.14

Förbränningsmotorer har varierande verkningsgrad. I processen att om-
vandla kemiskt lagrad energi till mekanisk energi så uppstår energiförluster. 
Förluster uppstår i hela processen fram till det att farkosten drivs framåt, t.ex. 
genom förluster i ett fordons drivlina. Förluster i själva förbränningsmotorn ut-
görs av kylförluster, avgasförluster samt stryp- och friktionsförluster. För fordon 
så har en bensinmotor en verkningsgrad på 25–35 % medan en dieselmotor har 
en verkningsgrad på 35–45 %. Gasturbiner har en varierande verkningsgrad 
beroende på storlek och applikation. I ett fordon kan verkningsgraden vara så 
låg som under 20 % medan i stora industriella applikationer kan den vara över 

14. Wennerström, Erik. Kompendium i Fordonsteknik, 7:e uppl. Stockholm: KTH, 1996, s. 3.1-
3.2.
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50 %. Den begränsade möjligheten att i ett fordon montera en tillräckligt stor 
gasturbin i kombination med att ofta behöva arbeta vid ogynnsamma varvtal 
gör att verkningsgraden blir låg.15

Ottomotor2.1.1 

Den vanligaste förbränningsmotorn på lättare farkoster som personbilar och i 
vissa flygande farkoster som UAV och mindre propellerplan är bensinmotorer 
(ottomotorer). Motorerna kan arbeta i två takter eller fyra takter samt finns med 
varierat antal cylindrar.

Figur 2.1. Arbetstakter på fyrtakts ottomotor. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Ottomotorns funktion för en fyrtaktsmotor: A, kolven rör sig nedåt av 
vevaxelns rotation och en bränsle- luftblandning sugs in via öppna ventiler. 
B, kolven rör sig uppåt av vevaxelns rotation och komprimerar bränsle- luft-
blandningen. C, bränsle- luftblandningen antänds med hjälp av ett tändstift, 
förbränning sker och kolven trycks nedåt av expanderande gaser varvid vevax-
eln bringas att rotera. D, kolven rör sig uppåt av vevaxelns rotation och trycker 
ut avgaserna via avgasventilen. Avgasventilen öppnar dock redan innan nedre 
dödpunkt (kolvens nedre vändläge) varvid avgaserna börjar strömma ut p.g.a. 
det höga trycket.

Dieselmotor 2.1.2 

Dieselmotorer används på tyngre farkoster som lastbilar, stridsfordon och far-
tyg. Dieselmotorer är normalt tyngre och har större volym än en bensinmotor 

15. Maasing, Iva. Motor. 1 uppl. Stockholm: Liber, 2008, s. 26. Wennerström, Erik, 1996, a.a., s. 
3.12.
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med motsvarande effekt men har lägre specifik bränsleförbrukning. Dieselmo-
torer kan också använda sig av fler bränsletyper än en vanlig ottomotor, t.ex. 
olika enhetsbränslen som viss fotogen. Dock finns viss risk för en kortare livs-
längd och en något sämre uteffekt. 

Figur 2.2. Funktion dieselmotor. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Dieselmotorns funktion: A, kolven rör sig nedåt av vevaxelns rotation och 
luft sugs in. B, kolven rör sig uppåt av vevaxelns rotation och komprimerar luft, 
bränsle sprutas in och bränsle- luftblandningen antänds p.g.a. komperssions-
värmen. C, förbränning sker och kolven trycks nedåt av expanderande gaser 
varvid vevaxeln bringas att rotera. D, kolven rör sig uppåt av vevaxelns rotation 
och trycker ut avgaserna.

Figur 2.3. Exempel på dieselmotor, Volvo DC 13C. Källa: Volvo.

En enklare jämförelse mellan dieselmotorer och bensinmotorer kan ses i 
nedanstående tabell. Tabellen avser motorer utan turbo och beskriver vilken 
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typ av motor (bensin eller diesel) som har fördel avseende olika egenskaper. Av 
två volymmässigt lika stora motorer har t.ex. bensinmotorn högre effekt medan 
dieselmotorn har lägre bränsleförbrukning.

Tabell 2.1. Jämförelse mellan ottomotor och dieselmotor (Källa: DCMT)
Bensin  
2 liter

Diesel  
2 liter

Bensin  
100 kW

Diesel  
100 kW

Effekt + - = =

Vridmoment + - - +

Specifik bränsleförbrukning - + - +

Volym = = + -

Vikt + - + -

Kostnad + - + -

Tillförlitlighet = = = =

Livslängd = = = =

Effekten i watt på en kolvmotor bestäms av ett antal faktorer och kan be-
räknas genom:

n = antal cylindrar
D = kolvdiameter, m
L = slaglängd, m
p = effektivt medeltryck, N/m2

N = antal tändtillfällen per sekund (varv per sekund/2 för en fyrtaktsmotor)

Faktorerna inom parentesen motsvarar slagvolymen på motorn. Förutom 
slagvolymen påverkas också effekten av maxvarvtalet på motorn (kolvens maxi-
mala hastighet) samt av trycket i motorn. Kolvens maximala hastighet sätts av 
storleken på motorns ventiler, för en fyrventilsmotor runt 15 m/s. När den 
maximala hastigheten är uppnådd måste därför trycket i motorn ökas för att 
effekten skall öka. Detta kan göras med ett eller flera turboaggregat eller med 
en mekaniskt driven kompressor. Nackdelen med turboaggregat är att de inte 
är så effektiva vid låga varvtal samt att de har en viss reaktionstid vilket kan 
innebära att accelerationen vid låga hastigheter blir lidande jämfört med en 
motor med mekaniskt driven kompressor. Det maximala trycket i motorn kan 
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dock göras högre med en turbo än med en kompressor. En dieselmotor får 
en lägre specifik bränsleförbrukning än en bensinmotor p.g.a. den högre för-
bränningstemperaturen och ett högre tryck i motorn. En annan skillnad är att 
bensinmotorn har gasspjäll som stryper insugningen vilket ger en högre bräns-
leförbrukning än dieselmotorn. Dieselmotorn har dock nackdelar med en lägre 
förbränningshastighet samt tyngre komponenter p.g.a. det höga trycket vilket 
gör att dieselmotorer har ett lägre maxvarvtal. Detta gör att en bensinmotor av 
samma volymmässiga storlek som en dieselmotor får en högre effekt och högre 
vridmoment.16 

Avseende livslängd och tillförlitlighet på en dieselmotor respektive en bensin-
motor är det mer en fråga om konstruktion av de enskilda motorerna, inte valet 
av drivmedel. En motor till en lastbil, som ofta är en dieselmotor av bränsleför-
brukningsskäl, är också normalt konstruerad för att ha en lång livslängd och en 
hög tillförlitlighet, som även detta är av ekonomiska skäl.

Gasturbin2.1.3 

Ett annat motoralternativ är gasturbin. Gasturbin används på fartyg, helikop-
trar samt även i vissa stridsvagnar. Gasturbiner kan generera hög effekt i kombi-
nation med låg vikt och liten volym vilket gör dem lämpliga för helikoptrar och 
flygplan. En gasturbin för fordonsdrift kan vara 60–70 % lättare och mindre än 
motsvarande dieselmotor. Generellt är verkningsgraden på gasturbiner lägre än 
på dieselmotorer vilket påverkar uthålligheten negativt. Gasturbiner förbrukar 
också cirka tre gånger mer bränsle vid tomgång än dieselmotorer. Vid halv last 
på en dieselmotor så förbrukar den ungefär hälften så mycket bränsle som vid 
full last. En gasturbinmotor förbrukar vid halv last ungefär 75  % av vad den gör 
vid full last. Detta gör den olämplig för fordonsapplikationer. Dieselmotorer 
är också generellt relativt driftsäkra medan gasturbinmotorer kräver låg damm 
och partikelgrad på insugningsluft för att turbinbladen inte skall skadas. Gas-
turbinen avger också stora mängder varma avgaser vilket kan vara negativt ur 
signaturanpassningssynpunkt. En fördel med gasturbiner är att de inte kräver 
utrymmeskrävande kylsystem samt att de i vissa fall kan ha längre drifttid mel-
lan översyn.17

16. Ogorkiewicz, Richard M. Technology of Tanks. Coulsdon, Surrey: Jane´s Information Group Lim-
ited, 1991, s. 252-254. Wennerström, Erik, 1996, a.a., s. 3.1-3.39.

17. Barton, P. C. Kursunderlag AFV-Design. England: Defence College of Management and Tech-
nology, 2009.
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Figur 2.4. Genomskärning av gasturbin med låg och högtryckssteg samt separata turbiner för drivning av 
kompressorer samt farkostens transmission. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Figur 2.5. Funktion gasturbin. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Gasturbinens funktion: Luft sugs in av kompressorn A. Luften går under 
högt tryck in i brännkammaren C där också bränsle sprutas in via anslutning 
B. Bränsle-luftblandningen antänds i brännkammaren C. Den expanderande 
gasen strömmar ut och driver turbinen D som i sin tur driver kompressorn A 
samt via axel E växellådan och därmed drivhjulen på vagnen eller propellern på 
ett flygplan. På vissa gasturbiner har man två separata turbindelar där den ena 
(D, kompressorturbin) driver kompressorn A medan den andra (F, kraftturbin) 
genererar den nyttiga uteffekten. Turbin D och F har ingen mekanisk koppling 
mellan varandra.

Jetmotor2.1.4 

På flygplan används förutom gasturbinmotorer (vid propellerdrift) även jetmo-
torer. Jetmotorer kan delas in i pulsmotorer, rammotorer samt turbojetmotorer 
där främst turbojetmotorer används vid framdrivning av flygplan. Rammotorer 
används i fösta hand för framdrivning av jaktmissiler med lång räckvidd och 
hög hastighet. Turbojetmotorn fungerar i stort sett på samma sätt som en gas-
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turbinmotor men med skillnaden att det inte finns någon turbin som driver en 
transmission. Framdrivningen sker i stället som reaktionsdrift.

Figur 2.6. Genomskärning av dubbelströms turbojetmotor med efterbrännkammare. Illustration: Jonas 
Eklund, Källa: FHS.

Turbojetmotorn kan delas in i enkel- eller dubbelströmsmotorer där dubbel-
strömsmotor även kallas turbofläktmotor. Enkelströmsmotorer kännetecknas 
av att hela luftströmmen går genom motorn (se figur 2.4) medan dubbelströms-
motorn har ett delat luftflöde (se figur 2.6). Flödet delas mellan fläktsluftsflöde 
samt kompressorluftsflöde där endast kompressorluftsflödet går genom bränn-
kammaren.

Enkelströmsmotorer kännetecknas av liten diameter vilket ger lågt luftmot-
stånd samt liten massa i roterande delar vilket ger enkelströmsmotorn bättre 
accelerationsegenskaper. Enkelströmsmotorns egenskaper gör att de inte är spe-
ciellt bränsleeffektiva men att de är lämpliga för överljudshastigheter. 

Dubbelströmsmotorer kan ha stort eller litet fläktluftsflöde (by-pass) där större 
flöde medger bättre bränsleekonomi. Dubbelströmsmotorer med stort fläktlufts-
flöde är de som oftast benämns turbofläktmotor. Stort fläktluftsflöde ger dock en 
större diameter på motorn vilket gör att de ej är lämpliga för överljudshastighet. 
Det ger också större massa på roterande delar vilket ger sämre accelerationsegen-
skaper. Den stora fläkten har dock fördelen med ett bra förhållande mellan drag-
kraft och bränsleförbrukning. Dubbelströmsmotorer med stort fläktluftsflöde är 
främst lämpliga på transportflygplan. Dubbelströmsmotorer med litet fläktlufts-
flöde ger relativt god bränsleekonomi och medger samtidigt överljudshastighet 
men har jämfört med enkelströmsmotorer sämre accelerationsegenskaper. Dub-
belströmsmotorer med litet fläktluftsflöde är lämpliga på attackflygplan som krä-
ver god fartprestanda och god bränsleekonomi. Vissa dubbelströmsmotorer har 
dock så litet fläktsluftsflöde att de är mer att betrakta som enkelströmsmotorer då 
fläktsluftsflödet mest är till för att kyla ned motorn.

Stirlingmotor2.1.5 

En farkost som ställer lite andra krav på förbränningsmotor är ubåtar. Ett moto-
ralternativ för ubåtar är utvändig förbränningsmotor i form av stirlingmotorn. 
Stilingmotorn har låga vibrationer samt är tystgående vilket gör dem lämpliga 
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för ubåtar. Verkningsgraden på stirlingmotorer är jämförbar med dieselmotorer. 
Stirlingmotorer kan använda sig av många olika bränslen. På ubåtar så kan t.ex. 
fotogen eller diesel användas som bränsle med syre eller väteperoxid som syre-
bärare för att slippa använda snorkel. Stirlingmotorer finns i flera utföranden. I 
en dubbelverkande motor är expansionsutrymmet över kolven i en cylinder via 
rör förbundet med kompressionsutrymmet under en kolv i cylindern bredvid. I 
dessa utrymmen finns en arbetsgas som förflyttas mellan utrymmena. Detta sker 
via en regenerator som tar till vara värmen i arbetsgasen samt via en gaskylare 
som kyler arbetsgasen ytterligare. Längs rören finns också en gasvärmare. P.g.a. 
att gasen omväxlande värms och kyls så omsätts värmeenergin till mekanisk 
energi via cylindrarnas kolvar. Gasen komprimeras och värms upp i det övre 
kompressionsutrymmet varvid den expanderar och trycker kolven nedåt. P.g.a. 
den kontinuerliga externa förbränningen och att systemet inte använder sig av 
inlopps- eller avgasventiler så uppstår den mjuka gången som kännetecknar en 
stirlingmotor. Den kontinuerliga förbränningen ger också ett jämnt avgasflöde 
vilket minskar ljud och vibrationer. Stirlingmotorn är dock svårreglerad och 
används främst vid kontinuerligt varvtal för drift av generator som laddar bat-
terier som sedan driver elmotorer.18

Figur 2.7. Princip för stirlingmotor. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FMV.

Elektriska motorer2.2 

Elektriska motorer är roterande maskiner som omvandlar elektrisk energi till 
mekanisk energi. Grunden för en elmotor är att en strömförande ledare i ett 
magnetfält kommer att påverkas av en kraft. Ledaren kan utgöras av lindningar 
i en rotor medan magnetfältet kan utgöras av permanentmagneter eller elek-

18. Asp, Gösta. Stirlingmotorn i teorin och praktiken. Stockholm: FMV, 2000.
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tromagneter i en stator. Det finns också elmotorer med det motsatta förhål-
landet, dvs. att ledaren utgörs av lindningar i en stator medan rotorn består av 
permanentmagneter. Kraften beror på strömstyrkan i ledaren och magnetfältets 
styrka. I en elektrisk motor bringas rotorn att rotera vilket gör att elektrisk kraft 
kan omvandlas till mekanisk kraft. Elektriska motorer kan delas in i likströms-
motorer och växelströmsmotorer.19

Figur 2.8. Princip för likströmsmotor t.v. och växelströmsmotor t.h. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

I en likströmsmotor uppstår rotation genom att rotorns lindning via en 
delad släpring matas med en ström varvid ett magnetfält uppstår. Detta mag-
netfält vrider rotorn mot statorns nord- respektive sydpol. I samband med att 
rotorn vrider sig så vänds magnetfältet eftersom rotorns släpringar är delade. 
När magnetfältet i rotorn vänds tvingas rotorn att fortsätta rotationen. Genom 
att variera spänningen justeras hastighet och moment. I en växelströmsmotor 
matas rotorn med växelström via två släpringar. När strömmen växlar riktning 
vänds magnetfältet i rotorn varvid den tvingas rotera mot statorns magnetfält. 
Hastigheten på rotorn beror på växelströmmens frekvens. Genom att variera 
spänningen kan momentet ändras.

Andra typer av elmotorer är synkronmotorer, asynkronmotorer och reluk-
tansmotorer. Skillnaden mellan synkronmotorer och asynkronmotorer är hu-
ruvida varvtalet är synkront eller asynkront med frekvensen. Asynkronmotorer 
kan också benämnas induktionsmotorer. En asynkronmotor kan matas med en 
trefas växelström. Denna matas in i statorns lindningar och ger ett roterande 
magnetfält. Detta roterande magnetfält inducerar spänning i rotorns lindning 
vilket ger en ström som alstrar ett magnetfält i rotorn. Magnetfältet i rotorns 
lindningar får därefter rotorn att rotera. Vid ett ökat motstånd kan rotorns 
hastighet på en asynkronmotor sjunka. Asynkronmotorer har god driftsäkerhet 
och låga underhållskostnader. I en reluktansmotor induceras spänningen stegvis 
i statorns lindningar. Om man i nedanstående bild vill att rotorn skall stå still, 

19. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/elektriska-maskiner> 2009-12-03.
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matas lindning A. Vill man att rotorn skall rotera medurs, matas lindning C 
och om man vill ha moturs rotation, matas lindning B. Reluktansmotorer är 
relativt stora och bullriga.

Figur 2.9. Princip för asynkronmotor och reluktansmotor. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

Fördelen med elmotorer är en hög verkningsgrad (över 90 %) samt ett högt 
moment vid låga varvtal. Nackdelen vid användning av elmotorer för framdriv-
ning är ett stort behov av batterier för energilagring. Andra nackdelar kan vara 
magnetiska fält samt elektriskt framkallade störningar.

Energilagring2.3 

Energilagring kan ske genom flera olika metoder, t.ex. kemiskt, elektriskt eller 
genom rörelse. Energilagring kompenserar bland annat för skillnader i förbruk-
ning och tillverkning av energi i ett system. Exempel på lagring av energi genom 
rörelse i ett fordonssystem är användande av svänghjul som sätts i rörelse av 
en motor där energin lagrad i svänghjulets rotation sedan kan överföras till ett 
fordons rörelse framåt. Elektrisk lagring av energi kan ske med batterier där 
den energin sedan kan användas till att starta en förbränningsmotor eller till att 
driva ett fordon framåt med hjälp av elektriskt drivna motorer. Kemiskt lagrad 
energi kan vara i form av olika bränslen (militärt benämnt drivmedel) eller i 
form av bränsleceller.

De vanligaste bränslena är bensin, diesel och fotogen men även gas förekommer. 
Dessa bränslen förekommer i olika former och typer där ibland olika bränslen 
blandas. Ett sådant bränsle är E85 som är en blandning av etanol och bensin.

Bensin, diesel och naturgas är exempel på fossila bränslen som består av kol- 
och väteföreningar. Fossila bränslen bildas genom att organiska ämnen under 
lång tid (många miljoner år) utsätts för värme och tryck.20

20. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/fossila-bränslen> 2009-12-03.
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Bensin framställs ur råolja genom ett antal olika processer, t.ex. genom att 
sönderdela tyngre kolväten eller hopfoga gasformiga kolväten. Bensin finns i 
olika typer där flyktighet och oktantal skiljer sig åt. Flyktigheten påverkar vid 
kallstart av motorer medan oktantalet anger hur högt kompressionsförhållande 
man kan ha i en motor. Motorer med krav på hög effekt kan vilja ha ett hö-
gre kompressionsförhållande och kan då använda bränslen med högre oktantal. 
Flampunkten på bensin är ca -30 grader varvid den är mycket brandfarlig vilket 
kan göra att bensin är olämpligt i militära applikationer.21

Diesel framställs genom destillation av petroleum och finns precis som ben-
sin i olika typer där bland annat deras förmåga att tåla kyla är en skillnad. En 
annan skillnad mellan olika diesel är deras cetantal som är ett mått på hur lätt 
dieseln självantänder under högt tryck och värme.22 Diesel finns också som 
biodiesel som framställs ur olja från växter eller djur. Biodiesel kan användas ren 
eller blandat med dieselolja eller alkohol.23 Diesel har en högre flampunkt än 
bensin vilket gör att diesel ur skyddssynpunkt är lämpligare än bensin i militära 
applikationer. Flampunkten för diesel ligger på ungefär 60 grader.

Fotogen är ett bränsle som i vissa former används som ett enhetsbränsle för 
flygmotorer och dieselmotorer. Fotogen är ett fossilt bränsle som är lättare än 
diesel men tyngre än bensin.24

Naturgas eller rågas består av i jordskorpan olika förekommande kolväten i 
gasform som metan, etan, butan och propan där metan är det vanligaste före-
kommande. Naturgas bildas i huvudsak genom nedbrytning av organiska ma-
terial men sker dock bara i vissa typer av bergarter som är finkorniga och med 
en hög halt av organiska ämnen. Gasen vandrar sedan genom porösa bergarter 
tills den fångas av något ogenomträngligt material. Naturgas kan användas som 
fordonsgas och blandas då med luft där blandningen kan vara 10–15 % gas och 
85–90 % luft. Som bränsle motsvarar 1 000 liter naturgas vid atmosfärstryck 
ungefär 1 liter olja. Naturgas kan som fordonsgas blandas med biogas.25 Bio-
gas bildas när metanproducerande bakterier bryter ned organiskt material utan 
närvaro av syre. Gödsel, avföring, växter och hushållsavfall är vanligt förekom-
mande organiska material vid tillverkning av biogas. Biogas har dock 50–60 % 
av energivärdet hos naturgas p.g.a. en hög halt av koldioxid. Metan som är den 
mest förekommande gasen i naturgas har en flampunkt på -188 grader varför 
brandrisken är stor.26

21. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/bensin> 2009-12-03.
22. Maasing, Iva, 2008 a.a., s. 32.
23. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/biodiesel> 2009-12-03.
24. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/fotogen> 2009-12-03.
25. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/naturgas> 2009-12-03.
26. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/biogas> 2009-12-03.
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Ett bränsle som kan framställas både genom jäsning av växtmaterial och 
syntetiskt är etanol där jäsning av säd eller sockerrör är vanligt förekommande 
för att ta fram fordonsbränsle. Fordon kan drivas på ren etanol men vanligast 
är en blandning av etanol och bensin. Etanol är dock korrosivt vilket gör att 
motorerna måste anpassas mot etanolbränslet då detta påverkar metall, slangar 
och packningar. Etanol har ett lägre energivärde än bensin vilket ökar bränsle-
förbrukningen med 20–30 % trots ett högre oktantal.27

Ett annat sätt att lagra energi är att använda sig av batterier. Batterier tar 
emot (ackumulerar) elektrisk energi som lagras som kemisk energi. Ett batteris 
kapacitet mäts i amperetimmar. Ett större batteri på t.ex. 120 Ah kan avge 120 
ampere i en timme eller 40 ampere i tre timmar. En annan faktor är batteriets 
spänning där ett 12V batteri på 120 Ah har halva energiinnehållet mot ett bat-
teri på 24V och 120 Ah.

Vanliga batterier är blybatterier, nickel-kadmiumbatterier, nickelmetallhybrid-
batterier samt litiumjonbatterier. Jämfört med bensin så ger 1 kg bensin ungefär 
12 kWh medan blybatterier kan ge 0,02–0,04 kWh/kg. Batterier är dessutom 
känsliga för värme och kyla vilket ställer krav på kylning, uppvärmning och 
värmeisolering vid tropiskt respektive subarktiskt/arktiskt klimat. En annan 
aspekt är att använda rätt typ av batterier. Blybatterier är billiga och finns i 
mängd men har en förhållandevis dålig förmåga att lagra energi. Nickelmetall-
hydridbatterier kan ackumulera dubbelt så mycket energi som ett blybatteri 
men kan bara leverera halva effekten. Detta innebär att man kan köra ungefär 
dubbelt så långt men med en lägre topphastighet. Litiumjonbatterier är de mest 
effektiva med samma effekt som ett blybatteri men med fyra till fem gånger 
så hög lagringskapacitet.28 Litiumjonbatterier är dock fortfarande dyra. Andra 
nackdelar med batterier är en begränsad livslängd och känslighet för vibratio-
ner samt att t.ex. blybattierier innehåller syra vilket kan reducera eller försvåra 
möjligheten till flygtransport. Ventilerade blybatterier kan ”läcka” ut syra p.g.a. 
minskat lufttryck medan täta batterier kan spricka. Nickel-kadmiumbatterier 
har nackdelen med en hög egenurladdningstakt, en livslängd på bara 1 år samt 
att de ”kommer ihåg” tidigare laddningar vilket gör att de kan kräva mer avan-
cerade underhållsladdare. Litiumjonbatterier kan bli farliga om de blir varma 
då deras resistans minskar med ökad värme vilket kan ge en cyklisk reaktion. 
Detta medför att dessa batterier behöver övervakningssystem för att förhindra 
skada eller haveri. Olika batterier har också olika förmåga att ta emot laddning. 
Ett blybatteri kan laddas med en ström motsvarande maximalt en tredjedel av 
amperetimtalet. Ett nickel-kadmiumbatteri kan bara ta emot en tiondel av am-

27. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/etanol> 2009-12-03.
28. Flera olika typer av batterier med olika egenskaper finns inom respektive batterityp. Det sker 

också en ständig utveckling varför värdena skall betraktas som generella.
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peretimtalet.29 Detta får konsekvenser för användande i hybridfordon där man 
kanske vill ladda batterier genom att ta tillvara energi när man med elmotorerna 
bromsar fordonet. Här måste kondensatorer användas som har en bättre för-
måga att snabbt ta emot och avge laddning.

Andra sätt att lagra energi är genom bränsleceller. Bränsleceller påminner 
om batterier men drivs av väte samt syre ur luften istället för att som batterier 
laddas upp med elektrisk ström. Produkten från bränsleceller blir värme, vatten 
och elektricitet. Verkningsgraden på en bränslecell är ungefär 50–70 % men 
kan i vissa system bli högre. För en hög verkningsgrad krävs dock höga tempe-
raturer där man i vissa fall når temperaturer på 1 000 grader C. För närvarande 
så klarar inte bränsleceller av att försörja fordon med tillräcklig mängd energi 
för framdrivning. På sikt så kan bränsleceller för fordonsbruk kanske generera 
3–5 kW i syfte att försörja elsystem medan motorn är avslagen.

Tabell 2.2. Exempel på energivärde i olika bränslen (Källa: Nationalency-
klopedin)
Bränsle Energivärde 

MJ/kg (ca)
kWh/kg Hk som kan drivas i en timme på 10 kg 

bränsle

Bensin 43 MJ/kg 11,95 kWh/kg 48,7 hk. Räknat på 30 % verkningsgrad 
(otto-motor)

Diesel 46 MJ/kg 12,78 kWh/kg 69,5 hk. Räknat på 40 % verkningsgrad
(dieselmotor och gasturbin för större fartyg)

Naturgas 28 MJ/kg 
37 MJ/m3

7,78 kWh/kg
10,28 kWh/m3

37,0 hk. Räknat på 35 % verkningsgrad

Etanol 29,7 MJ/kg 8,25 kWh/kg 39,3 hk. Räknat på 35 % verkningsgrad

Flygfotogen
JP-8

43 MJ/kg 11,95 kWh/kg 40 hk. Räknat på 25 % verkningsgrad (min-
dre gasturbin)

Blybatteri 0,14 MJ/kg 0,04 kWh/kg 0,5 hk. 
Räknat på 90 % verkningsgrad

Litiumjon-
batteri

0,72 MJ/kg 0,20 kWh/kg 2,4 hk.
Räknat på 90 % verkningsgrad

I ovanstående tabell redovisas ungefärliga värden för olika bränslen och bat-
terier kopplat mot olika motorer. Värt att notera är att JP-8 är ett enhetsbränsle 
och att ren flygfotogen kan ha ett något högre energivärde. Bensin för flygmo-
torer kan ha ett energivärde på över 49 MJ/kg. När det gäller elmotorer så är 
verkningsgraden hög men då skall man ta i beaktande att batterierna till elmo-
torerna normalt laddads med hjälp av en förbränningsmotor.

29. Johnsson, Bo. Ellära 2000. A, Faktabok, 2 uppl. Stockholm: Liber, 2003, s. 67-70.
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Växlar2.4 

Syftet med växlar är att överföra effekt mellan olika axlar. De kan också använ-
das för att ändra varvtal och moment mellan en ingående och en utgående axel. 
Ta t.ex. en cykel. På plan mark kan ha i en hög växel som gör att man får god 
fart utan att man måste trampa särskilt snabbt. I en uppförsbacke måste man 
lägga i en lägre växel, man trampar snabbare, men man får lägre fart. Växlar kan 
också användas för att ändra riktningen på momentet, som i en differential i 
en bil.

Kuggväxlar2.4.1 

Den vanligaste formen för kuggväxel består av två kugghjul med parallella axlar, 
se figurerna 2.10 och 2.11. Utväxlingen, U, mellan den ingående axeln 1 och 
den utgående axeln 2 beror på förhållandet mellan diametern på kugghjulet på 
ingående axeln, d1, och diametern på kugghjulet på utgående axeln, d2.

Figur 2.10. Enkel kuggväxel från sidan.        Figur 2.11. Enkel kuggväxel sett framifrån.
Illustration: Peter Bull.          Illustration: Peter Bull.

För att två kugghjul skall passa i varandra måste kuggarna vara lika. Det 
medför att förhållandet mellan antalet kuggar och kugghjulets diameter blir det 
samma oberoende av kugghjulens diameter. Därför kan utväxlingen mellan två 
kugghjul också beräknas med hjälp av antalet kugg, N, på kugghjulen.

U 
d1

d2

U 
d1

d2


N1

N2

d1, N1 d1, N1

d2, N2
d2, N2
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Axlarna i kuggväxeln i figur 2.10 roterar åt olika håll. Om man vill att den 
utgående axeln roterar åt samma håll som den ingående axeln kan man sätta in 
kugghjul på slavaxel mellan som i figur 2.11.

Figur 2.12. Kuggväxel med slavaxel från sidan.     Figur 2.13. Kuggväxel med slavaxel framifrån.
Illustration: Peter Bull.       Illustration: Peter Bull.

Man kan räkna ut utväxlingen mellan ingående axeln och slavaxeln samt ut-
växlingen mellan slavaxeln och utgående axel på samma sätt som för den enkla 
kuggväxeln. För att få utväxlingen mellan ingående och utgående axel multip-
licerar man utväxlingen mellan ingående axeln och slavaxeln med utväxlingen 
mellan slavaxeln och utgående axel.

I ekvationen ovan ser man att utväxlingen är oberoende av storleken på 
kugghjulen mellan ingående och utgående axel. Storleken på kugghjulen på 
slavaxeln har därför ingen betydelse för utväxlingen mellan ingående och ut-
gående axel.

I många praktiska tillämpningar sitter några av kugghjulen kopplade ihop, 
antingen direkt eller med axlar. Ett exempel är drivningen på en bil där man, 
beroende på vilken växel som ligger i, har en utväxling i växellådan och en i 
differentialen som fördelar kraften mellan hjulen. Rent schematiskt kan det se 
ut som i figur 2.14.

U 
N1

N3

N3

N2


N1

N2

d1, N1 d1, N1

d2, N2
d2, N2

d3, N3

d3, N3
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Figur 2.14. Dubbel kuggväxel från sidan.       Figur 2.15. Dubbel kuggväxel sett framifrån.
Illustration: Peter Bull.         Illustration: Peter Bull.

För att räkna ut utväxlingen mellan ingående och utgående axel lägger man 
ihop utväxlingen mellan kugghjul 1 och kugghjul 2 med utväxlingen mellan 
kugghjul 3 och kugghjul 4, enligt ekvationen nedan.

Planetväxlar2.4.2 

En typ av kuggväxel som blir kompakt är planetväxeln. Den används bland 
annat i automatlådor i fordon och i vissa cykelnav. Planetväxeln består av ett 
solhjul i mitten med planetväxlar som går i bana kring solhjulet och ett ringhjul 
ytterst, som har kugg på insidan.

Figur 2.16. Planetväxel från sidan.     Figur 2.17. Planetväxel sett framifrån.
Illustration: Peter Bull.      Illustration: Peter Bull.

U 
N1

N2


N3

N4
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Planetväxeln har tre axlar man kan ta in och ut moment genom. På en axel 
sitter solhjulet, på en annan sitter planetbäraren som håller planethjulen på 
plats, och på den sista sitter ringhjulet. Genom att låsa en av axlarna kan man 
få tre utväxlingar med en planetväxel. Man kan få en fjärde växel genom att låsa 
ihop två axlar, på så sätt får man utväxlingen 1. Om ringhjulet har NR antal 
kuggar och solhjulet har NS antal kuggar får man följande utväxlingar. 

Tabell 2.3. Utvecklingsförhållanden för planetväxlar
Låst Ingående Utgående Utväxling

1 Ringhjul Solhjul Planetbärare

� 

U1 =1+
NR

NS

2 Solhjul Planetbärare Ringhjul

� 

U2 =
NR

NR + NS

3 Planetbärare Solhjul Ringhjul

� 

U3 = −
NR

NS

Det negativa tecknet i den sista utväxlingen, U3, betyder att den utgående 
axeln roterar i motsatt riktning i förhållande till den ingående axeln. Orsaken 
till att man inte behöver definiera antalet kugg på planethjulen är att detta ges 
av förhållandet mellan solhjul och ringhjul enligt ekvationen nedan.

Snäckväxlar2.4.3 

Snäckväxlar används i vissa styrväxlar, de består av ett kugghjul och en skruv 
som har axlar vinkelrät mot varandra, figur 2.18. Beroende på utväxling och 
friktion kan en snäckväxel bli självlåsande vilket innebär att moment som ver-
kar på kugghjulet inte fortplantar sig till skruven.

Vinkelväxlar2.4.4 

I en vinkelväxel används två kugghjul som är koniska detta gör att man kan 
vinkla riktningen på axlarna. Ett exempel på en vanlig vinkelväxel är differen-
tialen i ett fordon där det ingående kugghjulet kallas pinjong och det utgående 
kronhjul. I själva differentialenheten sitter också vinkelväxlar, figur 2.19.

NP 
NR

2NS
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Figur 2.18. Illustrationsexempel på snäckväxel.  Figur 2.19. Differential i bakaxeln på en
Foto: Peter Bull.    Landrover. Foto: Peter Bull.

Kontinuerliga växlar2.4.5 

I en kontinuerlig växel kan utväxlingen varieras steglöst mellan två värden.  
Växeln består av två par koniska hjul på två axlar. Mellan hjulparen går en rem, 
grå i figur 2.20. Genom att skjuta hjulen från eller mot varandra längs deras 
axlar ändras den diameter som remmen löper över på hjulparen som resulterar 
i att utväxlingen ändras.

Figur 2.20. Kontinuerlig variabel växel sett från  Figur 2.21. Kontinuerlig variabel växel sett  
ovansidan. Illustration: Peter Bull.    framifrån. Illustration: Peter Bull.

Exempel på kontinuerliga växlar är Variomatic som användes i t.ex. Daf 55 
och Multitronic som används i vissa Audi modeller.

Grundläggande materialkännedom2.5 

I detta avsnitt kommer vi att gå genom de mest vanliga konstruktionsmateria-
len som används i militär utrustning.  Presentationen av de olika materialen 
kommer att vara relativt kortfattad, därför uppmanas den nyfikne läsaren att 
söka ytterligare information i annan litteratur.
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Konstruktionsmetaller – stål2.5.1 

Stål är en legering bestående av, till största delen, järn, och mellan 0,2 och 
2,1 viktsprocent kol. I tillägg innehåller den lite olika legeringsmaterial som 
molybden, krom, nickel, kobolt, mangan, kisel, svavel och fosfor. Några lege-
ringsmaterial används för att uppnå speciella materialegenskaper. T.ex. används 
krom och nickel i rostfritt stål. Krom och molybden används i en stålkvalitet 
som kallas krom-molybdenstål som har hög styrka. Hur lätt stålet är att bear-
beta i t.ex. svarv och fräs, samt stålets svetsbarhet påverkas också av legerings-
materialen.

Tabell 2.4. Materialegenskaper stål

Densitet 7 800 kg/m3

E-modul 208 GPa

Brottstyrka 360–1 850 MPa

Tabell 2.5. Fördelar och nackdelar med stål
Fördelar Nackdelar

•  Gammalt material med mycket väl kända materialegenskaper •  Rostar

•  Hög styvhet •  Tungt

•  Hög styrka

•  Enkelt att svetsa och bulta

•  Billigt (om man inte ser till speciella legeringar som snabbt blir 
mycket dyra)

Stål är ett relativt gammalt material, med mycket väl kända materialegen-
skaper och tillverkningsprocesser. Det tidigaste exempel på stål hittades av ja-
panska arkeologer i Turkiet.30 Det var rester av en kniv som sannolikt gjordes 
mellan år 2100 och 1950 före vår tideräkning. I Europa började man tillverka 
stål som vi känner det i dag kring år 1600.31

Som en grov förenkling kan man säga att vanliga tillämpningar av stål är 
inte viktkritiska men priskänsliga konstruktioner. Exempel på typiska stålkon-
struktioner är personbilar och stora fartyg som t.ex. USS Iowa i figur 2.22.

30. ”Ironware piece unearthed from Turkey found to be the oldest steel”, The Hindu, 26 mars 
2009. Indien.

31. Tylecote, R. F., A history of metallurgy, 2 edn., London: Institute of Materials, 1992, s. 95-99 
och s. 102-105.
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Figur 2.22. USS Iowa avfyrar en full bredsida. Foto: US Department of Defence.

Exempel på stållegeringar som används som pansar:
• RHA, Rolled Homogeneous Armor, klassisk pansarplåt som i dag huvud-

sakligen används för att jämföra olika vapensystems genomträngande för-
måga. RHA har en brinellhårdhet32 på ungefär 300 HB. Jämfört med mo-
dern pansarplåt är RHA utdaterad.

• Armox 500T och 600T, pansarplåt från SSAB som är både segt och hårt. 
De är bland de bästa stålkvaliteterna för pansarplåt som finns i dag. Siff-
rorna betecknar nominell brinellhårdhet.

Egentligen finns massor med intressanta varianter på stållegeringar, men de 
nämnda kan vara bra att känna till i skyddssammanhang. 

Konstruktionsmetaller – titan2.5.2 

Titan är ett grundämne som första gången framställdes rent 1910.33 Det är 
uppkallat efter titanerna i Grekisk mytologi. Det används både som grundma-
terial och som legeringsmaterial. Har relativt hög korrosionsbeständighet, är 

32. Brinellhårdhet är ett sätt att mäta hur hårt ett material är. Hårdheten mäts enligt standarderna 
ASTM E-10 eller ISO 6506. Värden på brinellhårdhets anges som t.ex. 300 HB, eller 500 
HB.

33. Titanium Facts, International Titanium Association, 2007.
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relativt lätt att svetsa, men svårt att maskinbearbeta. Skärning görs helst med 
laser eller vattenskärningsmaskin.

De största och mest kända konstruktionerna gjorda utav titan är de ryska 
ubåtsklasserna Alfa, Lira på ryska, och Mike. SR71 Blackbird, figur 2.23, bygg-
des huvudsakligen av titan. Info varierar, men vissa ställen påstås upp mot 
85 % av strukturvikten vara titan. Det finns vissa tillämpningar av titan som 
ballistisk skydd, t.ex. är tornluckan på M2 Bradley gjord i smidd titan34, och 
piloten i A10 Warthog sitter i ett skottsäkert “badkar” av titan.

Tabell 2.6. Materialegenskaper titan

Densitet 4 500 kg/m3

E-modul 108 GPa

Brottstyrka 270–1 248 MPa

ASTM kategoriserar titan efter grades mellan 1 och 38, där grades 1–4 är 
olegerade och anses vara rena. Den vanligaste grade är Grade 5 som också kallas 
Ti 6-4 eller Ti6Al4V, och består av 6 % aluminium och 4 % vanadium i tillägg 
till titan. Tester har visat att denna titankvalitet är upp till dubbelt så viktsef-
fektiv mot pilammunition jämfört med RHA.35 Det vill säga att om det behövs 
2 kg RHA för att stoppa en pil så räcker det med 1 kg Grade 5 titan.

Tabell 2.7. Fördelar och nackdelar med titan
Fördelar Nackdelar

•  Mycket korrosionsbeständigt •  Svårt att bearbeta

•  Hög styrka •  Dyrt

•  Lätt

•  Är biokompatibelt

•  Relativt gammalt material med väl kända egenskaper

34. Titanium Armor Applications in Combat Vehicles, JOM, April, 2001.
35. Gooch W. A. och Burkins M., A Ballistic Evaluation of Ti-6Al-4V vs. Long Rod Penetrators, 

RTO-MP-069(II), NATO Research and Technology Organization, May 2001.
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Figur 2.23. Lockheed SR 71 Blackbird. Foto: NASA. 

Titan används vanligen i konstruktioner som är viktkritiska men inte sär-
skilt priskänsliga.  Titan används också i konstruktioner som utsätts för mycket 
korrosiv miljö.

Konstruktionsmetaller – aluminium2.5.3 

Aluminium är ett grundämne, men i lastbärande konstruktioner används le-
gerad aluminium. Vanliga legeringsmaterial är kisel, mangan, koppar och zir-
konium. Ren aluminium tillverkades första gången i 1825 av en dansk veten-
skapsman vid namn Hans Christian Ørsted. Aluminium är lätt att bearbeta 
med maskin och relativt lätt att svetsa. Svetsfogar i aluminium är känsliga för 
utmattning.

Flygplanet på bilden, figur 2.24, är en P51 Mustang och kan nog kallas en 
typisk tidig aluminiumkonstruktion i den meningen att den var viktkritisk och 
priset var inte så viktigt. Aluminium är inte så vanligt som ballistiskt skydd. 
Beroende på legering så har det något bättre skyddsnivå per kg jämfört med 
RHA, men sägs vara något mer effektivt som skydd mot riktade sprängladd-
ningar.36

36. Andersson, Kurt, et al. Lärobok i Militärteknik Vol 4: Verkan och Skydd. Stockholm: Försvars-
högskolan, 2009.
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Figur 2.24. North American P51 Mustang. Foto: Peter Bull.

Tabell 2.8. Materalegenskaper aluminium

Densitet 2 700 kg/m3

E-modul 70 GPa

Brottstyrka 95–540 MPa

Tabell 2.9. Fördelar och nackdelar med aluminium
Fördelar Nackdelar

•  Relativt gammalt material med väl kända egenskaper •  Oxiderar

•  Hög styrka kan uppnås med särskilda legeringar och 
värmebehandling

•  Svetsfogar kan vara känsliga 
för utmattning

•  Relativt enkelt att svetsa och bulta •  Relativt dyrt (jämfört med stål)

•  Lätt

Exempel på aluminiumlegeringar:
• Dural som är en kopparlegerad aluminiumlegering. Kopparet bidrar till att 

hållfastheten i aluminium ökar, samt att E-modulen ökar något. 

• 2519 som togs fram för ballistiskt skydd37

• 7075-T6, som är bland de starkaste aluminiumlegeringar på marknaden.

Aluminium används i konstruktioner som är relativt viktkänsliga men inte 
särskilt priskänsliga, t.ex. trafikflygplan, snabba fartyg och dyra bilar.

37. Greendahl, S. M., Squillacioti, R. J., Snoha, D. J. och Miller, C. E. Mechanical and Ballistic Data for 
Al2519 Plate, Forgings, and Weldments, ARL-TR-2452, Army Research Laboratory, April, 2001.
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Konstruktionsmetaller – magnesium2.5.4 

Magnesium är den lättaste av konstruktionsmetallerna. Metallen är uppkallad 
efter ett landskap i Grekland som heter Magnesia, och första gången framställt 
som rent material 1808. Den används ofta när aluminium blir för tungt, t.ex. i 
fälgar till tävlingsbilar. Magnesium brinner, vilket gör maskinbearbetning och 
svetsning relativt svårt.

Magnesium i pansar är inte särskilt vanligt, men tester har visat att det har 
specifika prestanda ungefär som RHA.38

Tabell 2.10. Materalegenskaper magnesium

Densitet 1 800 kg/m3

E-modul 43 GPa

Brottstyrka 170–365 MPa

Tabell 2.11. Fördelar och nackdelar med magnesium
Fördelar Nackdelar

Lätt Brinner

Goda specifika egenskaper Oxiderar

Självantänder vid 473°C

Dyrare än aluminium

Magnesium används när aluminium blir för tungt, i viktkänsliga icke pris-
känsliga konstruktioner.

Räkneexempel2.5.5 

Specifik styvhet är styvhet, eller E-modul, delat med densitet. Det är ett be-
grepp som kan användas när man vill spara vikt på en konstruktion. Värt att 
notera är att för de fyra konstruktionsmetaller som beskrivs i detta avsnitt är 
den specifika styvheten ungefär den samma. Dvs. att magnesium, aluminium, 
titan och stål har i princip samma specifika styvhet på ungefär 25⋅106 m2/s2.

Hur kan man då spara vikt genom att välja en metall som är lättare, eller 
har lägre densitet? Det är inte helt ovanligt att man använder titan istället för 
stål i skruvfjädrar, därför ska vi nu räkna ut hur mycket vikt man kan spara på 
att göra så. För att göra beräkningarna så enkla som möjligt analyseras ett varv 
av en skruvfjäder, figur 2.25. 

38. Jones, T. L., DeLorme, D., Burkins, M. S. och Gooch, W. A. Ballistic Evaluation of Magne-
sium Alloy AZ31B, ARL-TR-4077, Army Research Laboratory, April, 2007. 
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När man trycker ihop en skruvfjäder uppstår en vridning av tråden i fjä-
dern, det är denna vridning som ger upphov till fjäderkraften. Anta att diame-
tern på tråden som fjädern är gjord av, d, är liten i förhållande till diametern på 
själva fjädern, D. Då kan man förenkla problemet till att analysera en rak stång 
med längden L = π⋅D som utsätts för vridning.

Figur 2.25. Till vänster en typisk skruvfjäder, i mitten ett varv av samma fjäder, till höger en rak stång med 
samma längd som ett varv på skruvfjädern. Foto: Peter Bull.

För att definiera styvheten hos fjädrar används ett uttryck som kallas fjä-
derkonstant. Det beskriver hur mycket kraft som måste till för att trycka ihop 
fjädern en given sträcka och kan skrivas som följer:

Uttrycket för sambandet mellan kraft, F, vridmoment, Mv, vridningsvinkel, 
Θ, och förskjutning, δ, definieras enligt följande.

I uttrycket är, D, diametern på fjädern och G, materialets skjuvmodul. Om 
man endast ser på små förskjutningar kan man använda följande uttryck för 
sambandet mellan hoptryckningen av fjädern och vridningen av tråden i fjä-
dern.


Fk 

GK
FDD

GK

DF
D

GK
ML

GK
M vv

2
2
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Med hjälp av de tre föregående ekvationerna kan man räkna ut fjäderkon-
stanten för ett varv på skruvfjädern.

Anta att man måste använda samma diameter, D, på fjädern oberoende av 
vilket material den är gjord av. Då får man följande uttryck för nödvändig tråd-
diameter, där st är värden för stål och ti är värden för titan.

Massan för ett varv skruvfjäder blir med införda parametrar som i ekva-
tionen nedan. V är volymen på ett varv skruvfjäder och, ρ, är densiteten på 
materialet fjädern är gjort av.

Med hjälp av de två föregående ekvationerna kan man räkna ut kvoten 
mellan massan titan och massan stål som måste till för att uppnå samma fjä-
derstyvhet.

Om vi nu använder stål som referens kan vi räkna ut hur mycket vikt man 
kan spara genom att välja en metall med lägre densitet. Med insatta värden för 
E-modul och densitet hos stål, titan, aluminium och magnesium ser listan utpå 
följande sätt.
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Tabell 2.12. Relativ vikt på fjädrar av samma material och samma fjäder-
konstant
Material Relativ vikt

Stål 1

Titan 0,68

Aluminium 0,45

Magnesium 0,34

En naturlig fråga blir nu hur det kan bli så här i och med att samtliga fyra 
konstruktionsmetaller har samma specifika styvhet. Svaret är att fjäderstyvhe-
ten beror på tråddiametern upphöjt till fyra, d4, medan massan på fjädern be-
ror på tråddiametern i kvadrat, d2. I och med att t.ex. titan har lägre densitet än 
stål får man lite tjockare tråd i titan jämfört med stål när de har samma massa. 
Ökningen i tråddiameter ger ett större tillskott i styvhet än i massa, därför kan 
man göra lättare fjädrar i titan än stål. Att man inte använder aluminium eller 
magnesium i fjädrar beror sannolikt på att brottstyrkan hos aluminium och 
magnesium är för låg.

Fiberkompositer2.5.6 

Komposit betyder egentligen bara kombinerat, eller sammansatt, därför kan 
även träd betraktas som en komposit. När man talar om kompositmaterial talar 
man i allmänhet om människoskapta kompositer. Lägger man ihop flera lager 
fiber och matris får man det som kallas ett kompositlaminat, eller laminat. De 
tidigaste exemplen på kompositer som har tillverkats av människor har hit-
tats i Egypten, där man använt en kombination av strå och lera som torkats i 
solen.39

Moderna kompositer består av en kombination av någon form av fiber och 
en polymerbaserad matris. Matriser delas upp i två huvudkategorier, härdplas-
ter och termoplaster. Härdplasten får sin slutgiltiga form som ett resultat av 
en kemisk härdprocess, medan termoplasten stelnar när den kyls till under en 
given temperatur. Exempel på härdplaster är polyester och epoxi, exempel på 
termoplast är polyamid, eller nylon.

Fiber tillverkas som långa trådar, och kan köpas antingen som buntar och 
band av trådar, i form av vävar, eller sydda mattor. Fibrerna kan också fås som 
korta avhuggna. Vanligen är det då glasfiber som används för att t.ex. göra rela-
tivt billiga fritidsbåtar. Man kan dela in de typerna av fiber som man använder 
i kompositer i två kategorier. Till den ena kategorin hör kolfiber och glasfiber 

39. Åström, B. T. Manufacturing of Polymer Composites. London: Chapman & Hall, 1997.



62

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

som binds väl till de flesta matriser. En förutsättning för att en konstruktion 
skall kunna bära trycklast är att fibrerna ges stöd av matrisen. T.ex. kan ett rep 
bära last om man drar i det, men inte om man trycker ihop det. På samma sätt 
får ett kompositmaterial liten förmåga att bära trycklast om fibrerna inte binds 
väl till matrisen. Till den andra kategorin fiber hör aramid40 och ultra högden-
sitets polyeten, UHDPE.41 Dessa fibrer används i ballistiska skydd. I ett ballis-
tiskt skydd vill man låta fibrerna röra på sig så att de kan fånga upp projektiler, 
därför är det fördelaktigt att de inte binds ihop med matrisen. I vissa skydd, 
som t.ex. skyddsvästar, används ingen matris, bara täta vävar av fiber.

I och med att man bygger sitt material från grunden är det svårt att ge 
generella och allmängiltiga data för kompositmaterial. Något som bidrar 
ytterligare är att t.ex. kolfiber finns i många olika varianter med mycket olika 
materialegenskaper. Några har mycket hög E-modul, andra har jämförelsevis 
låg E-modul. Lite beroende på hur man lägger upp fibrerna och hur stor 
andel matris det är i ett laminat kan man uppnå specifik styvhet på ett 
kolfiberlaminat på mellan 16⋅106 m2/s2 och 370⋅106 m2/s2, motsvarande 
värden för glasfiberlaminat är 3,4⋅106 m2/s2 och 21⋅106 m2/s2, jämförelsevis 
har metaller en specifik styvhet på 25⋅106 m2/s2. 

Tabell 2.13. Fördelar och nackdelar med fiberkompositer
Fördelar Nackdelar

•  Man bygger materialet själv •  Ungt material

•  Kan ge mycket hög specifik styrka •  Kan ”hitta på” massor av sätt att gå sönder på

•  Kan ge mycket hög specifik styvhet •  Svårt att bulta

•  Kan ha mycket hög formbarhet •  Känsligt för punktbelastning

•  Känsligt för tillverkningsmetod

En fördel med kompositmaterial är man kan skräddarsy dess beteende. 
T.ex. skulle det inte gå att göra vingarna på Grumman X29, figur 2.26, av 
metall. Om vingarna var gjorda i metall skulle fartvinden bryta av vingarna. 
När farten ökar vill fartvinden böja vingen upp och vrida den bakåt. En vinge i 
metall som var tillräckligt stark för att klara av belastningen skulle bli för tung 
för att kunna användas. Genom att använda kompositer där man lägger fib-
rerna på ett givet sätt kan man få ett laminat att vrida på sig när man böjer det. 
På så sätt vill vingarna hela tiden återgå till sitt utgångsläge så att fartvinden 
inte får tag i vingen.42

40. Kända varumärken är Kevlar, från Dupont, och Twaron från Teijin Twaron.
41. Kända varumärken är Dyneema, från DSM, och Spectra från Honeywell.
42. Nasa. <http://www.nasa.gov/centers/dryden/news/FactSheets/FS-008-DFRC.html>.
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Figur 2.26. Grumman X29. Foto: NASA.

Det är en mycket stor spridning på tillämpningar av fiberkompositer. I ena 
ändan på skalan finns billiga båtskrov och badkar, i andra ändan finns jaktplan 
och satelliter.

Keramer2.5.7 

Keram är ett mycket gammalt material som t.ex. används för att göra tallrikar.  
Det tidigaste exemplet på keramer har hittats i Tjeckien och härstammar från 
ungefär 25 000–30 000 år före vår tideräkning. Det är en figur av en naken 
kvinna som kallas Venus av Dolní Věstonice.43 Exempel på tidig användning 
av keramer till mer praktiska tillämpningar är japanska Jomonkrukor som gjor-
des någon gång mellan 10 000 och 8 000 år före vår tideräkning. 

Modern materialteknik och tillverkningsteknik har gjort det möjligt att till-
verka keramer som är mycket hårda och har relativt hög hållfasthet. Dessa an-
vänds bland annat i ballistiska skydd. Dessa keramer tillverkas genom att pressa 
ihop pulver i en form under hög temperatur. Kombinationen av temperatur 
och tryck gör att pulvret binds ihop till ett homogent material.

43. Czech Republic - The Official Website. <http://www.czech.cz/en/news/culture/mammoth-
hunters-at-the-national-museum>.
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Tabell 2.14. Exempel på material listat efter stigande hårdhet och pris

Aluminiumoxid 1 250 HV

Kiselkarbid 2 100 HV

Borkarbid 2 500 HV

PCD 12 000 HV

De tre första exemplen i tabellen ovan är vanliga att använda i ballistiskt 
skydd, det sista exemplet, PCD, polykristallin diamant används inte i ballis-
tiska skydd. Det är bara med som ett exempel på hur hårda material man kan 
tillverka.

Tabell 2.15. Fördelar och nackdelar med keramer
Fördelar Nackdelar

•  Hårt •  Sprött

•  Lätt (jämfört med pansarplåt i stål) •  Dyrt

Keramerna är mycket hårda, men samtidigt mycket spröda och har en be-
gränsad energiupptagningsförmåga. Därför används keramer i ballistiskt skydd 
i praktiken för att sprida ut kraften från en projektil på en stödstruktur. T.ex. 
har kroppsskydd 94 fickor för att lägga in extraskydd i form av keramplattor 
i tillägg till grundskyddet av aramidväv.44 När en projektil träffar keramplat-
torna krossas dessa och sprider kraften på grundskyddet. På detta sätt ökas 
skyddsnivån i kroppsskyddet.

I och med att keramer är mycket hårda tål de nötning mycket väl, de tål 
också mycket höga temperaturer. Keramer kan användas i brännugnar och i 
kullager med mycket låg friktion i tillägg till komposit pansar.

Människa – farkost2.6 

Ibland vid olyckor, skador eller andra incidenter så anges mänskliga orsaker el-
ler felaktigt handhavande som anledning till det inträffade. Vad som kanske inte 
alltid anges är dock orsaken till det felaktiga handhavandet. Ibland kan design, 
konstruktion eller installation av system vara anledningen till varför en operatör 
begår misstag. Hur vi som människor hanterar och upplever tekniska system beror 
bl.a. på biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer, inte enbart på hur 
en konstruktör via en instruktör eller manual instruerat oss att handha systemet.

44. Försvarsmakten. Soldatreglemente: Personligt materiel (SoldR Mtrl P). Stockholm: Försvars-
makten, 2003.
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En metod i att beskriva hur vi människor tillgodogör oss kunskap är att 
betrakta den kognitiva processen för hur vi via våra fem sinnen (sensorer) tar 
emot, behandlar och lagrar information. Denna process påverkas också av våra 
tidigare lagrade minnen, vår uppmärksamhet och hur väl vi automatiserat vissa 
processer.45 Bristfällig förståelse för ovanstående processer kan innebära bris-
tande design av system med skador, olyckor och felaktigt handhavande som 
följd. Denna förståelse och insikten om att människan är en del av det tekniska 
systemet måste tillämpas under hela designfasen av ett system. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att vi människor också har en intuitiv förmåga. Män-
niskans förmåga att omedelbart uppfatta något och agera utan att på samma 
sätt behandla informationen som i den kognitiva processen är minst lika viktig. 
I många fall är den intuitiva processen mer omfattande än den kognitiva. Den 
kognitiva processen kan också ha en varierande medvetandegrad. När vi löser 
uppgifter som kräver en hög nivå av kreativitet och problemlösande så kan 
vi lösa ett mycket begränsat antal problem samtidigt. När vi löser uppgifter 
som ställer lägre krav på den kognitiva processen så kan vi lösa fler problem 
samtidigt.

För att undvika felaktig design av tekniska system bör man betrakta system 
som en enhet som inkluderar inte bara det tekniska systemet med ingående 
komponenter utan också reservdelar, verktyg, litteratur, processer m.m. I sys-
temet ingår också instruktören, operatören och mekanikern samt övriga män-
niskor involverade i systemet. Utöver detta så bör den omgivande miljön som 
människa och system skall verka i, också ingå som en komponent i systemet. 

Interaktionen mellan människa och maskin kan betraktas som så, att 
människan via sina sinnen tar emot information, som sedan bearbetas med ett 
beslut som följd. Detta beslut förmedlas sedan till det tekniska systemet via t.ex. 
tangentbord, spakar, strömbrytare m.m. Det tekniska systemet behandlar sedan 
denna information via exempelvis i ett minne lagrade regler och utför önskade 
handlingar. Dessa redovisas sedan tillbaka (feedback) via antingen den utförda 
handlingen eller en display eller någon annan typ av information som männis-
kans sinnen kan tillgodogöra sig. Detta resulterar i en ny informationsbearbet-
ning hos människan. Denna process kan dock påverkas av omgivande miljö eller 
av sociala faktorer.46 En annan påverkande faktor kan också vara om operatören 
har en felaktig mental bild över hur det tekniska systemet är uppbyggt.

Enligt ovanstående är människan en viktig del i ett tekniskt system, bl.a. 
med avseende på kontroll, informationsinsamling, informationsbearbetning 
och beslutsfattande. Om man inte tidigt tar hänsyn till människans förutsätt-
ningar och integration med systemet, finns risk att det tekniska systemets fulla 

45. Westerholm, Adam & Åström, Mattias. En kognitionsvetenskaplig introduktion till människa-
maskin-interaktion. Lund: Studentlitteratur, 2002 s. 51, 58.

46. Ibid., s. 111-112.
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prestanda inte kan nyttjas. Människan har en god förmåga att anpassa sig till 
olika situationer men graden av anpassning måste sättas i relation till kravet på 
prestation. En komplicerande faktor kan dock vara att människans förmågor 
och prestanda inte alltid är lika mätbara som på ett tekniskt system.47 En an-
nan faktor är människan som social varelse och den intuitiva förmågan att 
omedelbart uppfatta och reagera på en situation.

När man designar ett tekniskt system måste människan tas i beaktande 
redan i idéstadiet av processen och följa med genom hela det tekniska syste-
mets livslängd t.o.m. systemet är avvecklat. En uppgift som följer med genom 
hela processen är att analysera vilka uppgifter som människan skall genomföra. 
Detta kan ske med hjälp av tidslinjaler, flödesscheman m.m. Syftet med denna 
analys är att kunna bedöma belastningen på människan i systemet samt vad 
människan kan tänkas prestera p.g.a. belastningen. Förknippat med detta är att 
analysera om en uppgift skall lösas av människan, det tekniska systemet eller en 
kombination av människa-maskin. Graden av automatisering påverkar också 
belastningen på vår kognitiva förmåga.48

Förutom att integrera människa och maskin redan vid idéstadiet, så bör man 
också genomföra simuleringar, då detta lättare kan ge feedback avseende specifika 
integreringsproblem, speciellt vid framtagande av helt nya system. Simuleringar 
kan t.ex. användas för att testa operatörsplatser med avseende på ergonomi, åt-
komlighet till instrument och kontroller, synfält m.m. Simuleringar eliminerar 
dock inte behovet av attrapper då dessa och simuleringar kompletterar varandra. 
Både simuleringar och attrapper kan vara användbara för att kunna integrera män-
niskor med olika storlek, räckvidd och vikt till ett tekniskt system. För att kunna 
testa integrationen mellan människa och maskin på ett fungerande system så krävs 
dock försök med hjälp av prototyper. Attrapper, men kanske framförallt prototy-
per, är också nödvändiga för att kunna integrera människor i form av mekaniker 
och annan underhållspersonal med det tekniska systemet. Detta inkluderar deras 
verktyg, reservdelar och information i form av reparationsmanualer. Förutom test 
med hjälp av en prototyp så bör test ske när det första tekniska systemet levereras då 
förändringar normalt sker mellan prototyp och serieleverans. Efter leverans så sker 
normalt uppgraderingar, modifieringar och livstidsförlängningar. Även här är det 
viktigt att det sker en kontroll av integrationen mellan människa och maskin.49 

47. Ministry of Defence. Human Factors for Designers of Equipment – Military Land Vehicle De-
sign. UK, Glasgow: Defence Procurement Agency, 2000, s. 16.

48. Ibid., s. 17.
49. Ibid., s. 18-19.
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Principer vid design2.6.1 50

Vid design av system finns det några principer man bör tänka på. En princip är 
att ett system på ett tydligt sätt bör kommunicera till användaren hur systemet 
skall användas. Det korrekta handhavandet bör framgå av systemets design. Av 
en manöverkontrolls design bör framgå om det skall vridas eller dras ut samt 
vad som händer om den vrids åt höger eller vänster (eller trycks in, dras ut). På 
en vattenkran bör man t.ex. se om en vridning av kranen åt höger höjer eller 
sänker temperaturen. På ett system med en god design bör det tydligt visuellt, 
utan text, framgå hur systemet skall handhas. Problemet är att den som desig-
nar ett system och den som använder ett system kanske inte får samma visuella 
bild över hur systemet skall användas. Bilden förmedlas via utseende, instruk-
tioner, anvisningar, dekaler m.m. men detta behöver inte innebära att använda-
ren skapar sig samma mentala bild över användandet som konstruktören tänkt 
sig. Detta kan ibland bero på att man i instruktioner skapar en förenklad bild, 
i tron att det skall underlätta handhavandet. En svårighet på militära system 
kan vara att de skall kunna användas under svåra förhållanden, som i mörker 
eller utan att man ser sina kontroller. Detta innebär att eventuella kontroller 
utformas så att man via känsel kan uppfatta hur en kontroll skall handhas. Att 
på förarplats i ett stridsfordon använda standardiserade knappar/reglage kan 
vara en fördel ur ekonomisk synvinkel samt ur reservdelssynpunkt men dåligt 
ur handhavandesynpunkt då man ibland sitter så att man inte ser reglagen. När 
man känner på en kontroll så bör man kunna känna om den skall vridas eller 
tryckas. På en vippströmställare så bör man kunna känna om den skall påverkas 
vertikalt eller horisontellt. En vippströmställare för körriktningsvisare bör vara 
platt så att man känner att det är en vippströmställare samt vriden så att man 
känner att den skall påverkas horisontellt medan en vippströmställare för hel- 
och halvljus bör vara platt och vriden så att man känner att den skall påverkas 
vertikalt och med helljus uppåt (högre ljusstyrka). En vippströmställare med 
ett runt reglage indikerar inte åt vilket håll den skall föras och inte heller vilken 
funktion den kan ha.

Utöver detta bör man få feedback på det man gör, annars är det lätt att man 
överkompenserar eller upprepar sitt kommando. En dimmer till belysning bör 
sitta så att man ser det ljus man manövrerar, så att man får omedelbar feed-
back och kan ställa in rätt ljusnivå. Ett annat exempel är körriktningsvisaren 
i föregående text, om denna indikeras på förarens panel med endast en gul 
indikeringslampa eller en ljudsignal, hur vet man att man gett signal åt rätt 
håll? Tänk om man på en miniräknare inte kunde se vilka siffror man matade 
in utan istället bara fick upp det slutgiltiga resultatet på displayen? En felak-

50. Norman, Donald A. The design of everyday things. New York: Basic Books, 2002 (1988), s. 
1-33.
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tig eller bristfällig mental bild över funktionen på ett system i kombination 
med en utebliven eller sen feedback kan också förvärra det hela. Ett exempel 
är indikeringslampor som indikerar att rätt kontroll blivit påverkad, inte att 
kommandot blivit genomfört. Indikerar kontrollampan på instrumentpanelen 
i en bil att spaken för körriktningsvisaren blivit påverkad eller om lampan fak-
tiskt blinkar? Ett annat exempel är om det på ett hydraulsystem sitter ett vred. 
Om man skruvar in vredet så är kanske den naturliga tanken att man stänger 
systemet, i själva verket kanske man skruvar in en backventil och därmed öpp-
nar systemet för dränering. Om man dessutom inte samtidigt kan observera 
resultatet (få omedelbar feedback) genom att t.ex. en cylinder sjunker så kan 
konsekvenserna bli svåra. Att tänka på är också i vilken miljö systemet skall 
handhas, en visuell feedback på ett system som också skall användas i mörker 
kanske inte alltid fungerar. En annan faktor är den biologiska, färgblinda män-
niskor kan t.ex. ha svårt att se skillnad på en indikator om rätt handhavande 
indikeras med en vit färg och fel med en röd färg (ex. indikatorn på låset till en 
toalettdörr, om dörren är låst eller inte). 

Andra exempel på bra design är där man har gjort det omöjligt (eller åt-
minstone svårt) att göra fel. Det vanligaste exemplet är kanske system som 
drivs med batterier där man gjort det omöjligt att sätta in batteriet åt fel håll. 
Ett alternativ till detta är att konstruera systemet så att det inte spelar någon 
roll åt vilket håll man vänder batteriet. Om man misslyckas med ovanstående 
princip avseende design så måste man förtydliga handhavandet med instruk-
tioner, vilket i sig förutsätter att operatören läser och förstår instruktionen eller 
överhuvudtaget hittar instruktionen. Att i en bildförstärkare göra det möjligt 
att sätta in batteriet åt fel håll samt att med minimal text inuti batterihållaren 
markera det korrekta sättet att sätta in batteriet är ett misslyckande i design. 
Själva syftet med en bildförstärkare gör ju att den bör kunna hanteras i mörker, 
utan att ta hjälp av en ficklampa. Att placera markeringen i batterihållaren gör 
den dessutom svårläst och svår att hitta. 

En annan aspekt på design är att göra designen så att ett korrekt hand-
havande tydligt framgår samt att ett felaktigt handhavande inte alls framgår. 
Om en kontroll i nödläge skall vridas åt höger skall det av designen se ut som 
om det överhuvudtaget inte går att vrida åt något annat håll. Om en kontroll 
för nödavstängning skall tryckas in bör den ha ett platt handtag (eftersom man 
trycker på platta ytor, de går ju inte att gripa tag i), om man skall dra i nöd-
avstängningskontrollen, bör den ha ett rörformat handtag som man drar i (då 
rörformade konstruktionsdetaljer inbjuder till att gripa tag runt).

En fara med bristande förståelse för ovanstående principer är att man kan-
ske inte rapporterar handhavandefel, man har ju blivit lärd hur man skall göra. 
Man anser att felet är ens eget, inte systemets. Det som då uppstår är att man 
själv och andra fortsätter att göra handhavandefel trots att det som skulle be-
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höva göras är en designändring, handhavandefelen kan ju bero på en felaktig 
design. I förlängningen kan återkommande handhavandefel, som i själva ver-
ket beror på ett designfel, orsaka synpunkter på kompetens och tillräcklighet 
hos personalen.

Krav på design för korrekt handhavande2.6.2 51

För att ett korrekt handhavande av system skall vara möjligt måste vissa kriterier 
vara uppfyllda. Ett kan vara att all information finns tillgänglig för handhavan-
det. Denna information kan vara i form av inlärda kunskaper men också i form 
av information tillgänglig på/i själva systemet. För att starta systemet måste 
man kanske trycka på ett antal knappar bakom en panel, vilket kan vara en 
inlärd minneskunskap. I vilken ordning knapparna skall tryckas in står därefter 
på en skylt innanför panelen. Ett annat kriterium kan vara att handhavandet 
inte kräver ett precist beteende, t.ex. kan det vara så i föregående exempel att 
alla knappar skall tryckas in och det spelar ingen roll i vilken ordning det skall 
ske. Det kan även finnas begränsningar i hur saker kan göras, som exempelvis 
i en viss ordning. Först måste ett vred vridas, när detta är gjort frigörs en lucka 
och under denna finns därefter det reglage som sedan skall påverkas. En annan 
typ av begränsning kan vara sociala eller kulturella normer och restriktioner 
som när de väl är inlärda fungerar på ett antal olika system. Ett system kan 
vara gjort så att det har en manöverpanel med två identiska knappar där den 
vänstra startar en motor och den högra stoppar samma motor. Informationen 
om detta finns memorerat hos användaren, första kriteriet enligt ovan, vilket 
gör att denne säkert kan manövrera systemet. Användaren får därefter ansva-
ret för ett liknande system med en liknande panel men omvänd funktion på 
knapparna varvid problem kan uppstå. Problemet kan lösas med en skriftlig 
instruktion, andra kriteriet ovan, på varje panel men med risken att använda-
ren inte läser instruktionen eller att han p.g.a. exempelvis mörker inte kan läsa 
instruktionen. Om systemet bara hade en knapp för både start och stopp skulle 
problemet vara löst då det inte kräver ett precist beteende. Ett alternativ skulle 
vara att färga knapparna gröna respektive röda då detta normalt (socialt/kultu-
rellt) betyder start respektive stopp eller att markera dem med 0 och 1.

Mänskliga faktorer2.6.3 

När man designar ett tekniskt system måste man ta hänsyn till hur miljön 
påverkar det tekniska systemet men också hur miljön påverkar människans 
förmågor samt hur det tekniska systemets prestanda påverkar människans pre-
standa. I en militär kontext måste man också ta hänsyn till hur exempelvis 

51. Norman, Donald A., 2002 (1988) a.a., s. 55-62.
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skyddsutrustning påverkar människans prestanda. Behovet av skyddsvästar för-
ändrar mått och vikt, skyddsglasögon påverkar synfältet, CBRN-skyddsutrust-
ning kan påverka både synfält, kroppstemperatur, vätskenivåer samt att hotet 
från CBRN-stridsmedel kan påverka stressnivån.

Vid integration av människor i tekniska system är det viktigt att komma 
ihåg att varje människa är en egen individ. Varje individ har sina egna mått och 
sin egen prestanda (t.ex. styrka eller kondition) samt reagerar olika på påverkan 
från den omgivande miljön och på stress. Påverkan på människors prestanda 
kan bero på värme, kyla, fukt, ljus, vibrationer, arbetsbelastning, utmattning, 
sömnbrist m.m. 

Människokroppens måttförhållande, eller antropometri, påverkar design 
i olika grad beroende på ett antal faktorer. Om man vill kunna bemanna en 
farkost ur ett stort urval av ens befolkning, måste man ta hänsyn till många 
olika människors mått. Om man kan göra ett litet urval ur en stor population, 
kan man designa farkosten efter en avgränsad del av normalfördelningen. Ett 
exempel på ovanstående är den rysktillverkade stridsvagnen T-72 där besätt-
ningen, framförallt föraren måste vara liten till växten för att få plats. Ett 
annat exempel är det rysktillverkade pansarskyttefordonet BMP-1 där strids-
utrymmet har begränsade mått. Enligt en amerikanska undersökning rymmer 
stridsutrymmet endast de kortaste 25 procenten av den (amerikanska) man-
liga befolkningen. Det amerikanska pansarskyttefordonet M2 BRADLEY 
rymmer som jämförelse alla utom de längsta fem procenten men är också mer 
än 80 cm högre än BMP-1.52 Politiska och doktrinella hänsynstaganden kan 
också medföra att den hänsyn man tar till antropometri varierar. Om en tjänst 
skall vara tillgänglig för alla som uppfyller grundläggande ansökningskrav, är 
det kanske inte politiskt eller lagligt möjligt att sortera bort alla sökande med 
en längd på över 170 cm. En annan faktor man måste ta hänsyn till är om 
fordonet skall kunna bemannas av både män och kvinnor.

Ytterligare faktorer inom området är t.ex. om ett fordon skall kunna utgöra 
både ett pansarskyttefordon och ett stabsfordon. Detta kan påverka båda for-
donens design då stabspersonal kan tänkas ha andra mått än skyttesoldater. En 
annan faktor är att en farkost kanske skall kunna vara i drift i 30–50 år vilket 
innebär att befolkningens mått kan komma att förändras över tiden.

Designen av en farkost påverkas naturligtvis av hur mycket personal det skall 
kunna medföra men också av vilken uthållighet personalen skall ha. Design av 
en farkost med avseende på värme, ljudvolym, vibrationer, ventilation m.m. 
påverkar personalens uthållighet.

52. Zaloga, Steven J. BMP Infantry Fighting Vehicle 1967-94 New York: Osprey Publishing Ltd, 
2005 (1994), s. 21.
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Vibrationer kan bland annat påverka blodcirkulation och inre organ men 
kan också orsaka rörelsesjuka (åksjuka eller sjösjuka), typiskt vid 0,05–0,7 Hz. 
Grunden för rörelsesjuka är att man utsätts för ett okänt rörelsemönster var-
vid det centrala nervsystemet får svårt att samordna synintryck, information 
från balansorganen samt information från leder och muskler. Oftast orsakar 
detta illamående och kräkningar men kan också orsaka nedstämdhet. Fram-
förallt vertikala accelerationer på upp mot 0,5G i samband med frekvenser 
på 0,10–0,33 Hz ger stor procentuell andel rörelsesjuka personer. Påverkande 
faktorer är dock exempelvis ålder, kön, utsikt, sittplatsens riktning, trötthet, 
stress, vissa lukter samt tillkommande transienta accelerationer. Arbetets art 
kan också påverka då upplevt ”viktigare” arbete kan minska risken för sjö-
sjuka medan overksamhet förstärker risken. En annan viktig faktor är också 
tillvänjning då tre till fem dygns tillvänjning kraftigt kan reducera antalet 
sjösjuka ombord på ett fartyg.

Ljud kan orsaka temporär eller permanent hörselnedsättning men kan också 
momentant påverka hörseln så att man får svårt att uppfatta signaler, kom-
mandon och annan information som krävs för att korrekt bedöma en situation. 
Ljud kan också påverka förmågan att lösa intellektuellt krävande uppgifter men 
kan också på sikt orsaka utmattning eller sömnbrist.53

Värme kan påverka på flera sätt, bl.a. genom att orsaka vätskebrist. En in-
divids kroppstemperatur bör hålla sig mellan 36°C och 37,5°C. Om kropps-
temperaturen är högre eller lägre så påverkas både den mentala och fysiska 
förmågan. Vid kroppstemperaturer under 35,5°C blir man normalt förvirrad 
och får lång reaktionstid. Även en individs hudtemperatur spelar roll, för hög 
eller låg temperatur orsakar obehag vilket påverkar förmågan. Mellan 25°C 
och 36°C (helst runt 33°C) är en lämplig hudtemperatur (händer och fötter 
klarar lägre temperaturer). Om ett tekniskt system (med dess operatör) skall 
kunna fungera i varma eller kalla klimat måste systemet designas så att opera-
törens kroppstemperatur hålls inom ett acceptabelt intervall. Typiskt kan 21°C  
ses som en lämplig temperatur inuti en operatörs arbetsutrymme. Förknippat 
med temperatur är fuktighet där man vid 21°C bör ha en luftfuktighet på 
45  %. Luftfuktigheten kan minska vid högre temperatur men bör inte under-
skrida 15 %.54

Tillgång till friskluft är en viktig faktor med avseende på en individs 
prestations förmåga. En del farkoster kan ha slutna utrymmen där personal och 
system förbrukar syre samt där koldioxid bildas vilket nedsätter prestations-
förmågan. I en militär kontext kan också påverkan från toxiska ämnen vara en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Koloxid, kvävdioxid och ammoniak uppstår vid 

53. Ministry of Defence, 2000, a.a., s. 34.
54. Ministry of Defence, 2000, a.a., s. 44-47.



72

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

skjutning med olika vapensystem. Dessa gaser kan orsaka irritation, andnings-
nöd, skador på andningsapparaten samt vara direkt dödliga varför det är viktigt 
att dessa gaser evakueras ut från t.ex. ett stridsfordon. Kvävedioxidhalter på 
25 g/m3 i 30 sekunder kan ge en känsla av kvävning samt andningsproblem 
medan betydligt lägre halter kan ge problem om man utsätts för gaserna under 
flera minuter eller timmar. Kolmonoxid kan vid halter på 200 ppm (parts per 
million) ge huvudvärk inom ett par timmar, vid 800 ppm ge yrsel, illamående 
och ryckningar i armar och ben inom 45 minuter samt orsaka medvetslöshet 
inom två timmar. 1 600 ppm ger huvudvärk, illamående, inom 20 minuter 
yrsel och inom två timmar kan man dö.

Tabell 2.16. Gränsvärden för i krutrök förekommande giftiga ämnen (Källa: 
Arbetsmiljöverket). 

Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde

ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3

Ammoniak 25 18 50 35 - -

Kolmonoxid 35 40 - - 100 120

Kolmonoxid
(avgaser)

20 25 - - - -

Kvävedioxid 2 4 5 10 - -

Kvävedioxid
(avgaser)

1 2 - - - -

Nivågränsvärde: gränsvärde för exponering under en arbetsdag. Takgränsvärde: gränsvärde för exponering 
under en period av 15 minuter. Korttidsvärde: Max medelvärde under en period av 15 minuter.

För ammoniak är takgränsvärdet beräknat för fem minuter. För kolmon-
oxid och kvävedioxid i avgaser används dessa värden som indikatorer för den 
samlade effekten av i avgaserna ingående ämnen.

En aspekt på en farkosts uthållighet är hur mycket förnödenheter den kan 
medföra till farkostens personal. En annan faktor inom detta område är per-
sonalens syn på hur farkosten bidrar med skydd och fordonets tillförlitlighet 
vilket kan påverka personalens stridsmoral och därmed deras uthållighet. En 
liknande faktor är hur väl man tagit hänsyn till systemsäkerhet vid utformning-
en av farkosten. Exempel kan vara om hänsyn tagits till risk för klämskador, 
halkolyckor, elstötar samt fall och om eventuella risker är tydligt märkta med 
varningsskyltar.

Vid framtagande av en farkost inklusive tillbehör och utrustning för service 
och reparationer bör man också ta hänsyn till personalens styrka samt det ut-
rymme som finns tillgängligt när t.ex. tunga lyft skall genomföras. Om ingå-
ende komponenter eller tillbehör måste kunna hanteras av en man eller kvinna 
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får de inte vara för tunga (generellt inte över 20 kg) och om utrymmet är litet 
kanske vikten måste vara ännu lägre (generellt inte över 15 kg).55

När man designar en farkost bör man också ta hänsyn till vilken, och hur 
mycket utbildning personalen kan tänkas behöva. Om man prioriterar per-
sonal med vissa mått eller om rekryteringsunderlaget är litet kanske man bör 
designa fordonet till att kräva mindre omfattande utbildning och av en lägre 
komplexitetsgrad. Den typ av personal man har eller kan rekrytera kan också 
påverka hur man bör prioritera komplexiteten avseende handhavandet. Detta 
omfattar då inte bara fordonets bemanning utan också personal för utbildning, 
service och underhåll.

Hur människor fungerar psykologiskt, såväl enskilt som i grupp, kan ock-
så påverka en farkosts design. I ett pansarskyttefordon kan det finnas fördelar 
med att personalen sitter vänd mot varandra inuti vagnen istället för utåt 
med ryggarna vända mot varandra. Om valet av i vilken riktning personalen 
sitter är viktigt kan detta i sin tur kan påverka hurexempelvis drivlinan konfi-
gureras.

En människas förmåga att tåla accelerationskrafter är också en faktor som 
kan påverka designen av en farkost eller sätta begränsningar för dess prestanda. 
Om man förutsätter att man, med tillhörande hjälpsystem, kan tillåta att en 
pilot utsätts för en acceleration av 9G (ca 88 m/s2) i 15 sekunder så erhålls en 
svängradie (r) vid 1 000 km/h (278 m/s) enligt:

där n är antalet G, även kallat lastfaktor. 

Ovanstående förutsätter en sväng i horisontalplanet och tar bara hänsyn till 
acceleration i radiell riktning, centripetalaccelerationen.

På dessa 15 sekunder hinner man då 4 170 meter (b), vilket motsvarar en 
kursändring på (α) grader enligt:

55. Ministry of Defence, 2000, a.a., s. 22.
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Figur 2.27. Figuren förklarar begreppen i föregående formler. Illustration: Jonas Eklund.

Ovanstående exempel innebär att en jaktrobot med en hastighet på 1 360 
m/s (ca Mach 4) utsätts för en acceleration av 2 101 m/s2 eller 214G vid sam-
ma svängradie på 880 m som piloten ovan. 

För ett flygplan med en hastighet av ungefär 195 m/s (ca 700 km/h) blir 
svängradien istället 433 m samt sträckan 2 925 m vid 9G i 15 sekunder. Detta 
innebär en möjlig kursändring på ca 388 grader innan pilotens förmåga att 
klara accelerationen på 9G överskrids. Vid en hastighet av 2 000 km/h blir 
svängradien hela 3 523 m och vid 9G i max 15 sekunder kan man då göra en 
kursändring på ca 136 grader. Samma jaktrobot som ovan med en hastighet av 
1 360 m/s utsätts då för 54G istället för 214G.

Förutom de problem en pilot upplever i samband med accelerationsbe-
lastningar, finns också accelerationsproblem med t.ex. fordon som färdas i 
terräng eller fartyg vid sjögång. Människor är normalt som mest känsliga för 
accelerationer i samband med frekvenser i intervallet 4–8 Hz (dock ej förknip-
pat med åksjuka som uppstår vid lägre frekvenser). Om accelerationerna ligger 
upp mot 1G är max tid man bör utsättas för dessa frekvenser enstaka minuter. 
Vid accelerationer runt 0,1G så kan man utsättas för frekvenser på 4–8Hz i 
upp till ca 8 timmar.56 

56. Värden tagna från International Organization for Standardization (ISO). ISO 2631-1:1997, 
Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration, 
A.9.3.2. Geneva: International Organization for Standardization (ISO).
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Figur 2.28. Exempel på frekvens och acceleration på ett ofjädrat system. Illustration: Jonas Eklund, Källa: 
DCMT.

I ovanstående bild utsätts ett ofjädrat system för ett underlag som har en 
amplitud på 0,025 m och en våglängd på 5 meter. Systemets hastighet är 15 
meter per sekund. Frekvens och acceleration blir då enligt nedanstående ut-
räkningar.

Ovanstående exempel innebär att personal i systemet skulle kunna utsättas 
för kombinationen av acceleration och frekvens i enstaka minuter.

Generellt kan sägas att vibrationer i området 4–80 Hz orskar kroppsvibra-
tioner som kan orsaka utmattning samt skador på kotor och brosk. En kropps 
olika delar och organ har som alla andra materiella kroppar en egenfrekvens. 
När vibrationer från en farkost överförs till en kropp och dessa överensstäm-
mer med ett organs egenfrekvens kan vibrationerna förstärkas med 200 % och 
i vissa fall med ännu mer. Exempelvis kan vibrationer på 6 Hz förstärkas med 
ungefär 200 % i buken medan huvudet som har en högre egenfrekvens är mer 
känsligt för ca 25 Hz. Här kan förstärkningen bli upp mot 340 % Exempel 
på skador orsakade av vibrationer är förslitning i ryggen, skadat brosk mellan 
kotor, förändringar i brosk och benvävnad samt försämringar av sjukliga stör-
ningar i t.ex. rygg. Skadorna uppstår dock inte omedelbart utan det kan ta år 
innan dessa uppstår och upptäcks. Detta innebär att graden av anpassning av 
våra farkoster beror på dess användande. Ett större fartyg där man tillbringar 
månader i sträck kan behöva anpassas mer än exempelvis en ubåtsräddnings-
farkost som inte används lika frekvent och under lika långa perioder.
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Utmärkande för markarenan är terrängen och dess beskaffenhet. Terrängens 
egenskaper kan variera kraftigt även över korta avstånd. Höghusområden kan 
ligga i omedelbar närhet av öppna parkområden. Skog, sjöar, myrmark och 
bergsområden kan finnas inom ett och samma operationsområde. Stora skillna-
der kan finnas mellan olika klimatzoner där terrängtyper som tundra, kalfjäll, 
öken, regnskog och stäpp är exempel på olika terrängtyper. Stadsmiljö kan er-
bjuda goda möjligheter till rörlighet för förband via vägsystem där även motor-
vägar kan förekomma, men miljön kan också vara starkt begränsande i form av 
trånga gator och gränder samt passager med begränsad bärighet i form av broar 
och viadukter. Markarenan är också föränderlig till sin karaktär. Nederbörd i 
form av regn kan snabbt förändra terrängens bärighet och nederbörd i form av 
snö eller regn i kombination med kyla kan snabbt nedsätta framkomligheten. 
Yttre påverkan i form av strider kan göra terrängen svårframkomlig. I stadsmiljö 
kan en väg, som tidigare var enkel att framrycka via, bli mer eller mindre ofram-
komlig för vissa fordonstyper p.g.a. rasmassor. Andra exempel på påverkan är 
förstörda broar eller nedsatt sikt p.g.a. rök och damm. Markarenans karaktär 
kan medge både fysiskt skydd och skydd i form av skyl. Korrekt nyttjad terräng 
kan innebära att både strid och förflyttning kan ske med ett ökat skydd mot 
motståndarens sensorer och verkanssystem. För att kunna nyttja terrängen på 
ett för egen del fördelaktigt sätt krävs goda kunskaper avseende egna systems 
möjligheter och begränsningar i en stor mängd olika terrängtyper, men också i 
hur man på ett korrekt sätt värderar terrängen utifrån egna och motståndarens 
förutsättningar. En annan förutsättning är fordon med god framkomlighet i 
aktuell terräng, men också system som kan bidra till att öka egen rörlighet samt 
system som kan minska motståndarens rörlighet.
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Grunder och definitioner3.1 

Att göra en indelning och klassificering av olika typer av markfarkoster är inte 
helt okomplicerat. I benämningen kan allt från olika stridsfordon till lätta 
oskyddade beväpnade fordon använda av specialförband såväl som tunga last-
bilar för transport av stridsvagnar och ordonnansens motorcykel vägas in. Att 
självgående artilleri och luftvärnskanonvagnar räknas som stridande fordon är 
ganska självklart men är de ”stridsfordon”? Ingår bepansrade specialfordon, 
t.ex. bärgningsbandvagnar, som enbart är utrustade med en kulspruta i begrep-
pet stridsfordon då deras huvuduppgift inte är strid? I Sverige har begreppet 
pansarfordon använts, som i sin tur delats in i stridsfordon (inklusive stridsvag-
nar) och bepansrade specialfordon. I och med införandet av Stridsfordon 90 i 
Sverige har det dock skett en begreppsförvirring mellan begreppet stridsfordon 
och de internationella begreppen infantry fighting vehicle (IFV) samt combat 
vehicles (CV). Det hela kompliceras ytterligare av att Stridsfordon 90 på eng-
elska benämns Combat Vehicle 90 (CV 90). En förklaring till detta kan vara 
att CV 90 omfattar hela familjen med fordon medan respektive version borde 
benämnas IFV 90, ARV 90 osv. 

Figur 3.1. Exempel på indelningar av fordon. Illustration: Jonas Eklund.

Pansarfordon eller skyddade 
fordon

Stridsfordon 
(stridande fordon)

Bepansrade eller skyddade  
funktionsfordon

Stridsvagnar 

Pansar- 
skyttefordon

Trupp- 
transportfordon

Bärgningsbandvagnar 

Ledningspansarbandvagnar 

o.s.v. 

Armoured Vehicles 

Armoured Fighting Vehicle 
(AFV) /  

Armoured Combat Vehicle 
(CV)

Main Battle Tank (MBT) Armoured Infantery Fighting 
Vehicle
(IFV) 

Armoured Personnel Carrier 
(APC) 

Armoured Utility Vehicle 
(ARV, AMV, AEV, AVLB, 

AVR, m.fl.) 

Bild 3.1: Exempel på indelningar av fordon. (Illustration: Jonas Eklund) 
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För att beskriva exempelvis en stridsvagn kan begreppsfloran ytterligare 
kompliceras genom begreppen lätt, medeltung eller tung stridsvagn. Proble-
men med dessa begrepp är att de tenderar att förändras med tiden då vikt och 
beväpning på stridsvagnar generellt ökat med åren. Ett annat begrepp är huvud-
stridsvagn eller Main Battle Tank. Huvudstridsvagn är ett modernare begrepp 
som kan sägas beskriva en stridsvagn med beväpning och skydd som på en tung 
stridsvagn men med en högre grad av mobilitet. Äldre begrepp omfattar infan-
teri- och kavalleristridsvagnar. Infanteristridsvagnar hade som huvuduppgift att 
strida i tätt samarbete med infanteri och var normalt sett långsamma men hade 
bra framkomlighet och skydd. Kavalleristridsvagnar hade som huvuduppgift 
att strida självständigt i syfte att kunna utnyttja luckor i fiendens gruppering 
och därmed föra in striden på djupet. Dessa stridsvagnar hade normalt en lägre 
skyddsnivå men var byggda för att kunna framrycka med högre hastighet.

Som utgångspunkt för att klassificera fordon kan ”Treaty on Conventio-
nal Armed Forces in Europe” (CFE avtalet) också användas. Enligt detta avtal 
definieras ovanstående fordon enligt följande text.

(C) The term “battle tank” means a self-propelled armoured fighting 
vehicle, capable of heavy firepower, primarily of a high muzzle velocity 
direct fire main gun necessary to engage armoured and other targets, 
with high cross-country mobility, with a high level of self-protection, 
and which is not designed and equipped primarily to transport combat 
troops. Such armoured vehicles serve as the principal weapon system of 
ground-force tank and other armoured formations.

Battle tanks are tracked armoured fighting vehicles which weigh at least 
16. 5 metric tonnes unladen weight and which are armed with a 360-
degree traverse gun of at least 75 millimetres calibre. In addition, any 
wheeled armoured fighting vehicles entering into service which meet all 
the other criteria stated above shall also be deemed battle tanks.

(D) The term “armoured combat vehicle” means a self-propelled vehicle 
with armoured protection and cross-country capability. Armoured com-
bat vehicles include armoured personnel carriers, armoured infantry 
fighting vehicles and heavy armament combat vehicles.

The term “armoured personnel carrier” means an armoured combat ve-
hicle which is designed and equipped to transport a combat infantry 
squad and which, as a rule, is armed with an integral or organic weapon 
of less then 20 millimetres calibre.

The term “armoured infantry fighting vehicle” means an armoured 
combat vehicle which is designed and equipped primarily to transport 
a combat infantry squad, which normally provides the capability for 
the troops to deliver fire from inside the vehicle under armoured pro-
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tection, and which is armed with an integral or organic cannon of at 
least 20 millimetres calibre and sometimes an antitank missile launcher. 
Armoured infantry fighting vehicles serve as the principal weapon sys-
tem of armoured infantry or mechanised infantry or motorised infantry 
formations and units of ground forces.57

I några fall kan dock undantag från ovanstående text (CFE-avtalet) göras, då 
man enligt denna kan klassificera en PATGB 203A som ett pansarskyttefordon 
då det har en 20 mm kanon och kan avfyra eldhandvapen inifrån fordonet, 
medan ett STRF 9040B (CV 9040) skulle kunna klassificeras som ett trupp-
transportfordon då man inte kan avfyra eldhandvapen inifrån fordonet. En 
LEOPARD 2A5 faller klart under begreppet stridsvagn medan en CV 90120 
kan definieras både som stridsvagn och som tungt beväpnat stridsfordon. P.g.a. 
att det ballistiska skyddet inte är på samma nivå som t.ex. på en LEOPARD 
2A5 bör CV 90120 klassificeras som ett tungt beväpnat stridsfordon eller en 
lätt stridsvagn. Den israeliska MERKAVA kan i och för sig transportera trupp, 
men p.g.a. dess beväpning och dess ballistiska skydd bör den klassificeras som 
en stridsvagn.

Stridsvagnar3.1.1 

Stridsvagnar är fordon vars användningsområde är strid och där användningen 
i huvudsak kretsar runt huvudbeväpningen som normalt är en kanon för be-
kämpning av markmål inklusive andra stridsvagnar. Beväpningen har ett sofis-
tikerat eldledningssystem som medger skjutning under gång samt vid nedsatt 
sikt. Stridsvagnar kan delas in i lätt, medeltung och tung stridsvagn. Indelning-
en kan i första hand härledas ur fordonets vikt, ballistiska skydd och pjäsens 
kaliber. Fordonen är bandgående.

57. <http://state.gov/t/ac/trt/4781.htm>. Artikel II, hämtad 2008-08-31. 
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STRV 122A

Vikt: 62.5 ton

Motor: 1 100 kW/1 500 hk

Längd: 7.93 m

Bredd: 3.80 m

Höjd: 2.99 m

Hastighet: 72 km/h

Bränsle: Diesel 1 160 liter

Räckvidd: 470 km (väg) / 150 km 
(terräng)

Beväpning 120 mm slätborrad kanon
7.62 mm ksp parallellkopplad
7.62 mm ksp i lv-stativ
8 st 80.5 mm rökkastare

Figur 3.2. Foto: Lennart Andersson - Försvarets Bildbyrå.

Pansarskyttefordon3.1.2 

Pansarskyttefordon är fordon vars huvudsakliga användningsområde är strid. 
Fordonet transporterar soldater som även skall kunna verka från fordon. Fordo-
nets beväpning används för bekämpning av markmål och/eller luftmål samt kan 
även användas för understöd av avsutten trupp. Beväpningen har ett sofistikerat 
eldledningssystem som bör medge skjutning under gång samt vid nedsatt sikt. 
Fordonen är i huvudsak bandgående.

STRF 9040B

Vikt: 23.1 ton

Motor: 404 kW/550 hk

Längd: 6.50 m

Bredd: 3.17 m

Höjd: 2.71 m

Hastighet: 70 km/h

Bränsle: Diesel 550 liter

Räckvidd: 320 km

Beväpning 40 mm automatkanon
7.62 mm ksp parallellkopplad
6 st 80.5 mm rökkastare

Figur 3.3. Foto: Michael Berggren - Försvarets Bildbyrå.

Skyddade trupptransportfordon3.1.3 

Skyddade trupptransportfordon eller skyttetransportfordon är fordon som i hu-
vudsak används för att transportera soldater under skydd. Fordonets beväpning 
är i huvudsak till för egenskydd och kan användas för bekämpning av oskyd-
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dade eller lätt skyddade markmål samt till viss del luftmål. Beväpningen behö-
ver inte vara maskinriktad eller ha ett sofistikerat eldledningssystem. Fordonen 
kan vara bandgående eller hjulgående.

PATGB 203A

Vikt: 22.5 ton

Motor: 202 kW

Längd: 7.68 m

Bredd: 2.95 m

Höjd: 3.32 m

Hastighet: 95 km/h

Bränsle: Diesel 290 liter

Räckvidd: 600 km

Beväpning 20 mm automatkanon
12 st rökkastare  

Figur 3.4. Foto: Andreas Karlsson - Försvarets Bildbyrå.

BV 309B SP

Vikt: 8.0 ton

Motor: Diesel 130 kW

Längd: 6.9 m

Bredd: 2.02 m

Höjd: 2.1 m

Hastighet: 62 km/h

Bränsle: Diesel 115 liter

Räckvidd: 260 km (väg)
130 km (terräng)

Beväpning 7.62 mm ksp i lv-stativ

Figur 3.5. Foto: Jonas Eklund – Försvarsmakten.

Självgående artilleri3.1.4 

Självgående artilleri och granatkastare är fordon vars huvudsakliga använd-
ningsområde är att skjuta indirekt eld. Fordonen kan vara bandgående eller 
hjulgående. Fordonen kan vara baserade på samma plattform som en stridsvagn 
eller ett pansarskyttefordon. De kan också vara baserade på ett chassi specifikt 
byggt och konstruerat för uppgiften. Fordonen kan ha en lättare sekundär be-
väpning för egenskydd.
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Självgående kanonvagnar3.1.5 

Självgående kanonvagnar är fordon vars huvudsakliga användningsområde är 
strid och där användningen i huvudsak kretsar runt huvudbeväpningen som 
normalt är en kanon för bekämpning av markmål, ibland inklusive stridsvag-
nar. Fordonen kan vara bandgående eller hjulgående. Huvudbeväpningen kan 
sitta i ett torn eller vara monterade i chassiet varvid detta kan behöva riktas för 
att rikta beväpningen. Fordonen kan vara baserade på samma plattform som en 
stridsvagn eller ett annat stridsfordon. De kan också vara baserade på ett chassi 
specifikt byggt och konstruerat för uppgiften.

Övriga funktionsfordon3.1.6 

Övriga funktionsfordon är fordon framtagna för en specifik uppgift inom om-
rådena underhållstjänst, ledning eller t.ex. fältarbetstjänst. Fordonen kan vara 
hjulgående eller bandgående och i de fall de har beväpning är denna i huvudsak 
till för egenskydd. Fordonen kan vara baserade på samma plattform som en 
stridsvagn eller pansarskyttefordon. De kan också vara baserade på ett chassi 
specifikt byggt och konstruerat för uppgiften.

Dimensionerande faktorer3.2 

Vid framtagande av en markfarkost finns en mängd olika faktorer förutom män-
niskan att ta hänsyn till. Dessa kan vara doktrin, ekonomi, industriella hänsyns-
taganden, hotbild, typmål och vilken funktion farkosten skall ha. Kompetensen 
hos en inhemsk vapenindustri kan styra vilka hänsynstaganden som måste göras 
avseende farkostens utformning men också industriella samarbetsprojekt och 
internationella motköp kan påverka. Militärt samarbete med andra nationer 
kan innebära att avkall på vissa krav i syfte att uppnå interoperabilitet måste 
göras. Krav på förmåga till att upprätta expeditionära förband i syfte att upp-
rätthålla internationell krisberedskap kan innebära att avkall på andra krav som 
ställs avseende nationell beredskap måste göras. Exempel på avväganden kan 
vara förmåga till strategisk rörlighet framför förmåga till verkan och skydd.

Grundläggande faktorer3.2.1 

Vid design av en farkost kan man inledningsvis se över vilket eller vilka hot 
som farkosten skall dimensioneras mot eller vilken förmåga den skall ha. Där-
efter kan man se över vilka krav politik, kultur och doktrin ställer på farkosten. 
Stridsvagnar är offensiva vapensystem, framförallt på taktisk nivå. En doktrins 
utformning kan dock påverka utformningen av detta offensiva vapensystem 
på olika sätt. En stridsvagn som T-72 har en liten målyta, lång räckvidd samt 
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god framkomlighet och är också framtagen för en offensiv doktrin medan en 
stridsvagn som Challenger 2 är framtagen för en mer defensiv doktrin. Detta 
märks genom att vagnen har en högre profil vilket medger en lägre dump-
ningsvinkel vilket i sin tur medger en bättre förmåga att verka från en försvars-
position. Vagnen har också en högre vikt p.g.a. sin skyddsnivå vilket påverkar 
framkomligheten negativt samt att den också har ca 20 % kortare räckvidd 
än T-72. På före detta öst- respektive västtillverkade stridsvagnar kan även en 
kulturell och politisk skillnad ses avseende viljan eller förmågan att ta förluster 
då t.ex. Challenger och Leopard har ett bättre skydd än T-72 avseende både 
skydd mot penetration och skydd mot restverkan, även avseende systemsäker-
het finns skillnader. Ytterligare faktorer som kommer in här är hur väl en farkost 
skall eller behöver följa civila krav avseende t.ex. arbetsmiljö, miljöhänsyn och 
trafiksäkerhet. Man får sedan se över vilka krav användaren ställer på farkosten 
avseende t.ex. kompabilitet med andra system och systemets komplexitet. En 
farkost som kräver mycket utbildning eller som kräver kontinuerlig utbildning 
är kanske mindre lämplig om utbildningstiden är kort samt om personalförsörj-
ningssystemet bygger på mobilisering av hemförlovade förband. Därefter får 
man se över de grundläggande förmågorna där verkan, rörlighet och skydd är de 
som mest påverkar farkostens utseende och som också kan stå i motsatsförhål-
lande till varandra. När det gäller pansarskyttefordon, är fordonets kapacitet att 
transportera soldater en viktig faktor för farkostens utformning. Denna kapa-
citet påverkar i stor utsträckning de grundläggande förmågorna, främst verkan 
och uthållighet men också rörlighet genom storlek och vikt.

Figur 3.6. Grundläggande förmågor. Illustration: Jonas Eklund.

Miljö3.2.2 

Den omgivande miljön fordonet skall verka i, ställer krav på dess design, som 
exempel kan vara klimat, infrastruktur och terräng. I begreppet klimat återfinns 
faktorer som temperatur och nederbörd. I logistik och infrastruktur återfinns 
faktorer som broar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser för egen förflytt-

Verkan

Rörlighet 

Ledning
Und/Info

Uthållighet

Skydd 
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ning samt tillgång till flyg, fartyg, järnvägsvagnar och lastbilar. Här kan också 
räknas in tillgång till verkstäder och industri.

Terräng: Här återfinns faktorer som grundförhållanden, ytstruktur och ter-
rängens lutning.

• Grundförhållanden: Här återfinns faktorer som jordart och fuktighet. 

• Ytstruktur: Här återfinns faktorer som sten, skog, stubbar, sten och diken. 
Här kan också återfinnas faktorer som urban miljö med vägar, byggnader, 
rasmassor m.m.

• Lutningar: Här återfinns faktorer som med-, mot- och sidlut.

En metod att klassificera terräng är soil Reference Cone Index (RCI) som 
bl.a. används av amerikanska armén.58 Denna metod ger främst ett mått på mar-
kens bärighet. En annan metod är att klassificera terrängen enligt GYL-meto-
den.59 Denna metod innebär att man enligt en siffermetod bedömer terrängens 
egenskaper samt sammansättning. Klassificeringen kan sedan anges enligt GYL 
XX.X.X eller endast GYL X.X.X. Första siffran beskriver markens bärighet från 
mycket bra till mycket dålig vilket kan översättas till god till svårframkomlig.60

Tabell 3.1. Bärighetsklasser. (Källa: Försvarsmakten)
G ?X.X.X Text Svårighetsgrad

1 Mycket bra bärighet God

2 Bra bärighet God

3 Måttlig bärighet Måttlig

4 Dålig bärighet Dålig

5 Mycket dålig bärighet Svår

Bärigheten beror på markens jordart och fuktighet. Jordarten beskrivs som 
en siffra från 0–9 enligt följande tabell och är siffra två i klassificeringen. För att 
få fram bärigheten, måste först jordarten fastställas.

58. Unger, Robert F. Mobility analysis for the TRADOC wheeled versus tracked vehicle study. Vicks-
burg: Geotechnical Laboratory, Department of the Army, Waterways Experiment Station, 
Corps of Engineers, 1988, s. 1.

59. G: Grundförhållande, Y: Ytstruktur, L: Lutning.
60. Myhrman, Dag (red). Terrängmaskinen, del 1, Uppsala: SkogsForsk. 2000 (1993), s. 457-

460.
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Tabell 3.2. Jordartsklass. (Källa: Försvarsmakten, Sveriges Geologiska 
Undersökning, SGU)
G X?.X.X Text

Moränmarker. Morän är en jordart bildad av en glaciär eller inlandsis, genom en osorterad 
avlagring av berg material direkt från glaciäris.

Jordart

1 Grusig Lera är en kornfraktion där mineralkornen är 
mindre än 0,002 mm
Mjäla är en jordart vars kornstorlek ligger mellan 
mo och ler (0,002–0,02 mm).
Mo har en partikelstorlek mellan 0,02–0,2 mm 
Mo indelas ibland i finmo (0,02–0,06 mm) och 
grovmo (0,06–0,2 mm).
Sand, finkornigt (0,06–2 mm) stenartat material. 
Sand kan delas upp i mellansand (0,2–0,6 mm) 
och grovsand (0,6–2 mm). 
Grus, grusfraktion med kornstorlek 2–60 mm 
dominerar.

2 Sandig

3 Sandig-moig

4 Moig, mjälig, lerig

Sedimentmarker. Sediment, material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- 
och sjöbottnar. Efter mycket lång tid kan sedimentet omvandlas till sedimentära bergarter.

5 Grus Se ovan.

6 Grovsand

7 Mellansand

8 Grovmo

9 Finmo, mjäla, lera

Torvmarker. Torv består av växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre endast 
delvis förmultnat.

0 Torv Torv en jordart – torvmossejordart – som huvud-
sakligen består av växtrester som på grund av 
hämmat eller hindrat lufttillträde mer eller mindre 
undgått nedbrytning. 

Efter att ha bestämt vilken jordart terrängen består av bestäms markens bä-
righet utifrån dess fuktighet.
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Tabell 3.3. Fuktighetens påverkan på bärigheten. (Källa: Försvarsmakten)
Fuktighet MT Mycket torr. Kullar eller högt belä-

gen plan mark. Ingen översilning 
av vatten. Djupt till grundvatten.

Jordart MT T F FF NV MV

1 1 1 1 2 2–3 2–3 T Torr. Kullar eller högt belägen 
plan mark. Övre delen av slutt-
ningar.
Yta > 2 m över vatten.

2 1 1 2 3 3 3–4

3 1 2 2–3 3–4 4 4–5 F Frisk. Plan mark, sluttningar, 
nederdelen av sluttningar. Inget 
ytvatten. Grundvatten > 1–2 m.

4 1 2–3 3–4 4 5 5

5 1 1 1 1 2 2 FF Frisk-fuktig. Nederdelen av slutt-
ningar samt plan mark nedanför. 
Vattensamlingar kortvarigt.

6 2 2 1–2 2–3 3 3

7 2 2 2 3 4 4 NV Något vattensjuk. Sumpfläckar. 
Kan finnas stående vatten.

8 2 2 2–3 3–4 4–5 5

9 2 2–3 4 4 5 5 MV Mycket vattensjuk. Ofta vatten-
samlingar

0 5 5 5 5 5 5

Mo, mjäla eller lera (4) som är något vattensjuk (NV) har alltså mycket dålig 
bärighet (5) vilket ger GYL 54.X.X

Den tredje siffran beskriver markens ytstruktur från mycket jämn till myck-
et ojämn och beror på hindrens höjd. Förutom storleken påverkar dessutom 
också hindrens täthet.

Tabell 3.4. Ytstrukturklass. (Källa: Försvarsmakten)
Höjdklass Text Värde Svårighetsgrad

1 Mycket jämn 0–19 cm God

2 Jämn 20–39 cm God

3 Något ojämn 40–59 cm Måttlig

4 Ojämn 60–80 cm Dålig

5 Mycket ojämn > 80 cm Svår
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Tabell 3.5. Hindertäthet. (Källa: Försvarsmakten)
GYL: XX.?.X Markyta Omfattning vid höjdklass

Enst ex Sparsam Måttlig Riklig

1 Mycket jämn > 40 20 20 < 20

2 Jämn, något stenbunden > 40 40 20 20

3 Något ojämn > 60 60 40 20

4 Ojämn, blockrik 60 40–60 20–40

5 Mycket ojämn, stor-
blockig

> 60 > 60 > 40

Hinderavstånd, m > 16 5–16 1,6–5 < 1,6

Hinder/ha, st < 40 40–400 400–4 000 > 4 000

Något ojämn ytstruktur med höjdklass 3 (40–59 cm) men med måttlig 
mängd hinder (400–4 000 st hinder/ha) ger alltså GYL XX.4.X, dvs. ojämn 
och blockrik terräng.

Den fjärde siffran anger markens lutning enligt nedanstående tabell.

Tabell 3.6. Lutningsklass. (Källa: Försvarsmakten)
GYL: XX.X.? Text Värde Svårighetsgrad

1 Plan eller svag 0–10 % God

2 Svag-måttlig 10–20 % God

3 Måttlig 20–33 % Måttlig

4 Måttlig-stark 33–50 % Dålig

5 Stark eller brant > 50 % Svår

Utöver GYL-klass kan man också i skogsterräng, ur ett framkomlighetssyfte, 
väga in terrängens stamtäthet.

Tabell 3.7. Stamtäthetens påverkan på framkomligheten. (Källa: Försvars-
makten)
Text Värde Svårighetsgrad

Stammar/hektar < 300 God

300–600 Måttlig

600–900 Dålig

> 900 Svår
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För att därefter analysera terrängens svårighetsgrad kan nedanstående tabell 
användas. Dock bör svårighetsgraden justeras beroende på typ av fordon men 
som exempel för hjulgående terrängfordon typ terrängvagn (dumper), är ned-
anstående värden ungefärliga.

Tabell 3.8. Framkomlighet. (Källa: Försvarsmakten)
Text Svårighetsgrad (enligt tabeller ovan)

God Om alla terrängfaktorer är goda

Måttlig Om någon terrängfaktor är måttlig och övriga goda

Dålig Om någon terrängfaktor är dålig eller två faktorer måttliga

Svår I övriga fall

Även om terrängen kanske i huvudsak inte är den faktor som påverkar ett 
fordons utformning så påverkar den fordonets prestanda, främst när det gäl-
ler olika stridsfordon, som måste kunna manövrera, förflytta sig och strida vid 
sidan av vägnätet. För terränggående fordon anges ofta dess förmåga att klara 
lutningar (längsled och sidled), hindertagningsförmåga samt marktryck (främst 
bandfordon) i fordonets instruktionsbok eller annan teknisk beskrivning. Dessa 
värden kan jämföras med terrängens grundförhållandeklass (G), ytstrukturklass 
(Y) samt lutningsklass (L). Klassen G5, som innebär ”mycket dålig bärighet”, 
torde då kräva ett bandtryck lägre än 0,24 kg/cm2.

I nordliga klimat påverkar naturligtvis också snödjup och snöns densitet 
fordons framkomlighet. En annan faktor som påverkar är tjäldjup. Enligt ned-
anstående tabell skulle framkomligheten för en stridsvagn i 60–100 cm snödjup 
vara måttlig. Är det dessutom mindre än 35 cm tjäle, skulle framkomligheten 
på en femgradig skala minska med ett steg från t.ex. 4 till 3.

Tabell 3.9: Framkomlighet för stridsvagn beroende på snö- och tjäldjup 
(uppskattade värden). (Källa: FOI)

Snödjup

Tjäldjup < 60 cm 60–100 cm 100–130 cm

Normaljord: < 35 cm (-) D M D

Normaljord: > 35 cm (+) G M D

Myrmark: < 40 cm (-) D M D

Myrmark: > 40 cm (+) G M D

(+) positiv effekt på framkomligheten, (-) negativ effekt på framkomligheten

G = God framkomlighet, M = Måttlig framkomlighet, D = Dålig framkomlighet



90

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Med ovanstående tabeller kan jämförelser göras mellan olika fordons fram-
komlighet baserat på försök i olika terräng. Terräng (eller väg) med bra till 
mycket bra bärighet kan kanske nyttjas av alla typer av fordon inklusive hjulfor-
don med få axlar och okomplicerade hjulupphängningar. Om bärigheten blir 
sämre krävs fler axlar och mer avancerade hjulupphängningar eller bandfordon. 
Vid dålig bärighet krävs kanske bandfordon med breda och långa band medan 
det vid mycket dålig bärighet krävs lätta fordon med mycket lågt bandtryck.

När det gäller terräng med en jämnare ytstruktur kan kanske hjulfordon ha 
framkomlighet men om terrängen blir mer ojämn krävs större hjuldiametrar. 
Om hindertätheten dessutom ökar krävs kanske också en högre markfrigång 
samt att fordon med hjulaxlar kan ha fördel framför fordon med individuell 
hjulupphängning. Vid ojämn ytstruktur krävs normalt bandgående stridsfordon 
och vid mycket ojämn ytstruktur stridsvagnar eller andra bandgående stridsfor-
don med en hög höjd och en framskjuten placering på första hjulparet.

Ett fordons förmåga att klara branta lutningar beror på fordonets motor-
styrka i förhållande till vikt men också på friktionen mot underlaget samt mark-
trycket. Vid branta lutningar kan ett bandfordon ha en fördel med tanke på 
stor kontaktyta mot underlaget samt en lång kontaktyta medan hjulfordon får 
problem med att överföra kraft via de små kontaktytorna under hjulen utan att 
slirning uppstår.

Vid framryckning i skog med en hög stamtäthet och relativt grova stammar 
har tunga bepansrade bandfordon en fördel med tanke på deras förmåga att 
välta skog och framrycka över hinder, dvs. deras förmåga att bryta egen väg.

Något som ställer speciella krav på fordon är om de skall ha förmåga att pas-
sera vattendrag. I områden med mycket vattendrag kan detta vara en önskvärd 
förmåga. Alternativet är att ha tillgång till förband som kan upprätta förbindel-
ser med bro eller färja. Nackdelen med dessa förband är att de normalt måste 
ha en hög nivå av kontroll över det område där förbindelserna skall upprättas. 
Förbindelseområden kan utgöra ett prioriterat mål för en eventuell fiende vilket 
kan kräva förband som skyddar området, t.ex. luftvärnsförband. Förbindelse-
områden kräver förband som upprättar och underhåller förbindelsen samt leder 
passerande förband inom området. Förutom att upprätta förbindelser med spe-
ciella förband, kan man i ett förbands organisation ha broläggningsfordon som 
upprättar en bro medan förbandet passerar för att sedan ta upp bron och följa 
med förbandet i framryckningen. Dessa broar är normalt relativt korta och har 
en räckvidd på 15–25 meter. 

Om enskilda fordon skall kunna passera vattendrag utan bro krävs förmåga 
till vadning eller djupvadning. Vadning innebär att fordonet går på botten och 
djupet sätts av hur högt luftintag, tornkrans m.m. sitter från marken vilket 
innebär att normalt vaddjup är 1–1,4 meter. Djupvadning innebär att fordonet 
går på botten men är helt under vatten varvid motor och besättning får luft via 
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en snorkel. Djupvadning kräver normalt mer förberedelser som exempelvis att 
montera snorkel och försegla fordonet, bl.a. med uppblåsbara tätningar runt 
tornkransen. På vissa fordon har man valt att försegla motorrummet medan 
man på andra fordon kör med motorrummet vattenfyllt. Ett problem med djup-
vadning är att fordonet kan få problem med greppet mot botten då fordonets 
marktryck minskar. Detta i sin tur beror på förhållandevis minskad vikt som i 
sin tur beror på den vattenmängd som deplaceras av fordonet. Här finns förde-
lar med att vattenfylla motorrummet då detta ökar fordonets vikt, nackdelen 
är att den ökade vikten kan försvåra att ta sig upp för strandkanten vilket kan 
kräva att motorrummet länspumpas innan man kan ta sig upp. Djupvadning 
sker normalt på djup ner till 4–5 meter. En tredje metod att passera vattendrag 
på är att använda fordon som flyter och som drivs framåt i vattnet av sina band. 
Normalt behöver fordonen förberedas med pontoner eller bälgar runt fordonet 
för att det skall flyta men lätta fordon under 10–15 ton kan i vissa fall flyta utan 
hjälp. För att få fordon över 40 ton att flyta krävs omfattande förberedelser. 

Då fordonen drivs av sina band är hastigheten i vatten relativt låg, endast 
5–8 km/h. P.g.a. detta kan inte framryckning ske över vattendrag med en högre 
strömhastighet. Vid mer strömmande vatten krävs framdrivning med propeller 
eller vattenjet. Vissa fordon har band som är speciellt anpassade för framdriv-
ning i vatten men dessa band är sämre på land vilket gör att dessa band kanske 
är mest lämpade på fordon för landstigningsoperationer.61

System3.3 

Oavsett om det är ett trupptransportfordon, pansarskyttefordon eller en strids-
vagn har fordonet ett antal olika system. Fordonen kan t.ex. delas in i följande 
olika delsystem:

• Vagnskropp eller chassi samt tornenhet

• Motor

• Kraftöverföring

• Bromsar

• Bandsystem eller däck och hjulupphängning

• Bränslesystem

• Kylsystem

• Elsystem

61. Ogorkiewicz, Richard M, 1991, a.a., s. 233-238.
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• Styrsystem

• Hydraulsystem

• CBRN-system och brandsläckningssystem

• Ventilationssystem inklusive värmare och klimatsystem

• Vapen/eleverande system inklusive sekundärbeväpning

• Eldledningssystem

• Riktsystem

• Ledningssystem

Många av dessa system kan vara integrerade med varandra. Motorn kan t.ex. 
driva hydraulsystemet som i sin tur driver generator och kylfläkt samt trycksät-
ter bandspänningen vilket är fallet på CV 9040. När man integrerar alla delsys-
tem till ett stridsfordon måste en hel del avvägningar göras. I slutändan handlar 
det om att nå en önskad avvägning mellan verkan, rörlighet, skydd, ledning, 
underrättelser och uthållighet till den tänkta totalkostnaden.

När det gäller stridsfordon eller fordon specifikt framtagna för militära än-
damål kan det finnas skillnader i de olika delsystemens konstruktion jämfört 
med fordon för civila ändamål. Graden av skillnader kan bero på för vilka mi-
litära ändamål fordonen är avsedda men ibland kan det också finnas fördelar 
med systemgemenskap med civila fordon. Till exempel kan det bli enklare och 
billigare att få tag på reservdelar. En nackdel kan vara att fordonets skyddsnivå 
blir lägre, t.ex. på grund av mindre redundans i ingående system.

Alla fordon har någon form av bränslesystem. På militära fordon kan tan-
karna vara delade eller sektionerade i syfte att uppnå redundans. Drivmedels-
tankarna kan också fyllas med speciella material i syfte att minska risken för 
brand p.g.a. beskjutning. En annan metod att öka skyddet är med självtätande 
bränslesystem. 

Elsystem finns också på alla typer av fordon. Kraven på elsystemet i ett 
stridsfordon kan vara större än på civila fordon då vissa system kan vara stora 
energiförbrukare, bl.a. kan tornets riktsystem vara elektriskt vilket med tanke 
på tornets tyngd kan kräva mycket elkraft. Viktigt på militära fordon är också 
att elsystemet och elektronik skyddas mot EMP/HPM.62 Detta kan göras med 
avskärmning av kablage och centraler, skyddslock över uttag och anslutningar 
samt genom utformning av fordonets jordning med avseende på EMP/HPM. 
Skydd kan också uppnås genom att göra lister i luckor och dörrar ledande i syfte 
att göra hela vagnskroppen till en ledande Faraday´s bur.

62. För mer information om EMP/HPM; se Andersson, Kurt, et al., 2009, a.a.
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Elsystemet på militära fordon kan också ha fler batterigrupper i syfte att 
uppnå redundans genom att dessa kan parallellkopplas samt där den ena bat-
terigruppen kan kopplas bort vid skada. 

Ventilationssystem finns också på civila fordon men i militära applikatio-
ner kan det ställas andra krav. Då värmen i stridsfordon kan bli betydande 
p.g.a. värme från den inkapslade motorn, transmissionen och andra delsystem 
krävs ett bra ventilationssystem i syfte att fordonet med ingående system och 
besättning skall ha tillräcklig uthållighet. Värmen kan påverka elektronik i eld-
ledningssystem och sambandssystem. I varmare klimat bör vagnarna vara ut-
rustade med klimatanläggning. I kallare klimat bör vagnarna ha någon form 
av värmeaggregat, t.ex. dieselvärmare, i syfte att förbättra klimatet i fordonet. 
Detta bidrar också till att minska kondensen på insidan av pansarplåten. Vär-
meaggregat krävs också i syfte att förbereda vagnarna för start vid kallare klimat 
då detta minskar slitage på motor och transmission. Ett annat specifikt militärt 
krav på ventilationssystemet är att det skall kunna ventilera ut krutgaser från 
kanon och sekundärbeväpning.

Ett system som inte finns på de flesta civila fordon är brandsläckningssystem. 
Dessa system är till för skydd mot restverkan eller sekundärverkan och finns i 
många stridsfordon. Släckmedel kan utgöras av t.ex. Halon eller Halotron. På 
grund av risker för besättning och miljö bör systemet medge användning i både 
automatiskt, halvautomatiskt och manuellt läge. När dessa system används för 
släckning av brand i motorrum kan detta behöva kombineras med ett system 
som automatiskt slår av kylfläktarna i syfte att släckmedlet inte skall ventileras 
ut och/eller automatisk nödstopp av motor. Detta bör dock kunna kopplas 
bort i syfte att kunna ta sig i skydd vid beskjutning. Detektering av brand kan 
ske via värmeindikering eller optiskt. Brandsläckningssystemet bör också kunna 
utlösas utifrån om systemet står i manuellt läge och operatören är utslagen.

Ett system i många militära fordon idag som kan betraktas som skydd mot 
verkan är CBRN-system. Dessa system skall filtrera luften till fordonets ven-
tilationssystem och ge besättningen ett kollektivt skydd mot CBRN-hot. Det 
kollektiva skyddet kan ge skydd genom att en skyddsmask ansluts till fordonets 
CBRN-system och på så sätt får renad luft. Skyddet kan också vara kollektivt 
genom att hela fordonet får renad luft. Detta förutsätter dock att fordonet är 
tätt samt att systemet ger ett visst övertryck. På vissa äldre vagnar har det före-
kommit att insidan täckts med ett lager bly i syfte att minska risken för radio-
aktiv strålning.

Vagnskropp3.3.1 

Vagnskroppen på stridsfordon utgör det ballistiska statiska skyddet för fordo-
nets besättning och transporterad personal. Utöver detta kan vagnskroppen 
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vara fordonets bärande konstruktion och skall utgöra den ram som alla system 
skall fästa i. Vagnskroppens tjocklek varierar kraftigt mellan skyddade trupp-
transportfordon, pansarskyttefordon och stridsvagnar. Typiskt har skyddade 
trupptransportfordon en skyddsnivå som motsvarar skydd mot splitter och fin-
kalibriga vapen, pansarskyttefordon klarar även pansarbrytande ammunition 
från tunga kulsprutor samt från lättare automatkanoner medan stridsvagnar har 
en högre skyddsnivå och kan i vissa fall klara träffar från grovkalibriga pansar-
brytande granater. Skyddsnivå och pansartjocklek varierar också inom respek-
tive vagn. Typiskt är det kraftigaste skyddet i tornfront och därefter chassifront, 
vagnens sidor och sist vagnsbotten, vagnens tak och vagnens baksida. Många 
faktorer spelar dock in i om en träff skall resultera i penetration och utslagning 
av vagnen.63

Hjulgående fordon har normalt ett lägre ballistiskt skydd p.g.a. deras sämre 
förmåga att bära last vilket påverkar pansartjockleken. Hjulgående fordon har 
också ofta en konstant skyddsnivå oberoende av deras vikt då det som oftast 
förändras, är storleken på fordonet. Ett spaningsfordon på fem ton för 4–6 
personer kan ha samma skyddsnivå som ett pansarskyttefordon på 25 ton för 
10–12 personer.64

Vagnkroppens konstruktion bör vara sådan att både siluetten och radar-
målarean är så liten som möjligt. Detta är lättare att uppnå på ett bandgå-
ende fordon då kraftöverföringen och fjädringssystemet på dessa kräver mycket 
mindre volym och normalt ryms mellan durkplåt och bottenpansar. Ett sätt 
att uppnå en minskad signatur är att reducera farkostens besättning vilket på 
stridsvagnar kan uppnås med hjälp av en laddautomat istället för en laddare. 
Den viktminskning som detta kan medföra kan bli så stor som 10 ton på en 
stridsvagn. Som exempel kan man räkna på hur mycket pansar i kg som går åt 
för att skydda ett utrymme på 1 m3 med 10 cm pansar runt om. 

(1,2m x 1,2m x 1,2 m - 1m x 1m x 1m) x 7,85 ton/m3 = 5,7 ton
Motsvarande volym på ett stridsfordon med 1 cm pansar motsvarar en vikt 

på 480 kg.
Av ovanstående kan man dra slutsatsen att hur kompakt en vagn är har stor 

inverkan på en vagns vikt. Om en laddautomat tar betydligt mindre plats än 
en laddare så finns mycket vikt att spara. Ett riktvärde är att man sparar ca 10 
ton vikt med en laddautomat. Nackdelen med att inte ha en laddare är dock att 
man tappar en del av observationsmöjligheterna i den riktningen som laddaren 
är placerad i tornet samt att det blir en man mindre till att genomföra förebyg-
gande underhåll, stå post osv.

63. För mer information om teknik för verkan och skydd; se Andersson, Kurt, et al., 2009, a.a.
64. Unterseher, Lutz. Wheels or Tracks? On the ‘Lightness’ of Military Expeditions, Project on Defense 

Alternatives Briefing Memo #16. Cambridge, MA: Commonwealth Institute, 2001 (2000), s. 
6.
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Vid framtagande av tornkropp och vagnskropp till stridsvagnar är placering 
av ammunition en viktig faktor även om laddautomat ej används. Ammuni-
tionen måste vara snabbt tillgänglig så att tillräcklig eldhastighet kan uppnås. 
Detta innebär att ammunitionen bör vara tillgänglig i tornet. Då man inte 
vill ha alltför stor volym i tornet, lagras normalt ett förstahandsbehov i tornet 
medan ett andrahandsbehov lagras i chassiet. Viktigt är att ammunitionslag-
ringen avskiljs från besättningens utrymme i syfte att minska restverkan vid 
ammunitionsbrand. En lösning på detta är luckor mellan besättningsutrymme 
och ammunitionslagring samt att tryckverkan från ammunitionslagringen leds 
ut i det fria via så kallade ”blow off panels”.

Vagnens framkomlighet, beväpning och skyddsnivå kan ställa krav som står 
i motsats till en liten siluett. En hög markfrigång skapar förutom en bättre ter-
rängframkomlighet också ett bättre minskydd. En markfrigång på 60 cm istäl-
let för 30 cm kan ge 30–40 % mindre impuls från en tryckverkande mina. Utö-
ver detta påverkar vagnskroppens utformning minskyddet. Ett V-format skrov 
reducerar effekten av tryckverkande minor genom att impulsen avleds samt 
genom att avståndet ökar. 15 graders vinkel, vilket kan anses vara maximalt 
på ett bandfordon, ger 20 % mindre impuls än ett horisontellt bottenpansar. 
Hjulgående vagnar har fördelen av att kunna ha en högre markfrigång samt en 
större vinkel på bottenpansaret.65

Figur 3.7. Impulsintensitet som funktion av avstånd. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FOI.

65. Johansson, Bo (red). Inventering av skyddsprinciper mot tryckverkande fordonsminor. FOI: 
Stockholm, 2005, s. 22-23.
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Figur 3.8. Relativ impuls som funktion av bottenpansarets vinkel för cirkulärt format (…) respektive V-
vinklat (- - -) bottenpansar. Illustration: Jonas Eklund, Källa FOI.

Andra konstruktionsåtgärder på vagnskroppen som kan reducera effekten av 
tryckverkande minor är att använda ett minimum av svetsar vid tillverkningen 
av skrovet eftersom där kan sprickor uppstå på grund av stötvågen i pansaret. 
Fästen för utrustning och system skall ej vara monterade på vagnsgolvet samt 
helst vara gjorda så att de inte lossnar på grund av stötvågen. Det skall också 
vara stötvågsdämpande material mellan fästen och system så att system som 
t.ex. brandsläckningssystem inte skadas p.g.a. stötvåg. Det skall också vara stöt-
vågsdämpande material och konstruktioner mellan yttre och inre bottenpansar 
samt att durkplåtar skall vara monterade med stötvågsabsorberande fästen. Sto-
lar och ammunitionslagring skall monteras hängande i tak eller i väggfästen. 
Ett utrymme på 15–20 cm bör finnas mellan bottenpansar och ammunitions-
lagring så att inte ammunitionen slås sönder p.g.a. inbuktande bottenpansar.66

Figur 3.9. Exempel på uppbyggnad av minskyddat bottenpansar. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FOI.

Vagnskroppens undersida påverkar också framkomligheten. En ”ren” un-
dersida skapar mindre motstånd mot underlaget vid framryckning i lös ter-
räng samt reducerar det motstånd som uppkommer av att underlaget fastnar 

66. Johansson, Bo (red), 2005, a.a., Op. Cit.

0

1

0,5

0 10 20 30 40 



97

Militära markfarkoster

i konstruktionsdetaljer på vagnens undersida. Hjulgående vagnar har ofta 
fördelen med en hög markfrigång men de kan få sämre framkomlighet p.g.a. 
mer konstruktionsdetaljer, dvs. högre friktion mot underlaget. Detta gäller 
framförallt vid hjulgående vagnar med traditionella hjulaxlar framför vag-
nar med individuell hjulupphängning. Utformningen av bottenpansaret bör 
också vara gjord så att det inte trycker löst materiel och snö framför sig med 
ökat motstånd som följd. Utformningen bör vara så att snö och jord trycks 
ut åt sidorna.

En annan aspekt på skillnader i vagnskropp mellan bandgående och hjul-
gående fordon är att ett bandgående fordons vagnskropp avdelar en konstant 
volym till bandaggregat oavsett vilken svängradie fordonet skall ha. Ett hjulgå-
ende fordon med en liten svängradie behöver avdela mer volym till hjulinstal-
lationerna. Ett hjulgående fordon med flera axlar kan dessutom behöva styra 
på mer än en axel vilket ytterligare ökar behovet av volym till hjulinstallationer. 
Förutom antalet styrande hjul så påverkar också hjulens storlek samt om man 
väljer en lösning med axlar eller individuell hjulupphängning. En lösning med 
axlar tenderar till att placera vagnskroppen högre i förhållande till hjulen vilket 
skapar mer utrymme under vagnskroppen för de styrande hjulen.

Figur 3.10. Exempel på styrningens inverkan på hjulfordons vagnskropp. Illustration: Jonas Eklund, Källa: 
FHS.

Sidopansar på fordon bör vara dubbelt i syfte att utlösa RSV-stridsdelar 
på ogynnsamt ”stand-off” avstånd. Exempelvis kan fordon vara utrustat med 
ett yttre pansar, därefter drivmedelstankar och förvaringsfack samt därefter 
ett inre pansar. Det yttre pansaret skall då utlösa RSV-stridsdelen, mellanut-
rymmet störa strålen och det inre pansaret stoppa penetration. Vid eventuell 
penetration skall liner och brandsläckningssystem reducera restverkan och se-
kundär verkan. Vagnen kan också utrustas med ett keramiskt pansar som skall 
deformera och bromsa upp projektiler. Här nyttjas det keramiska materialets 
hårdhet och sprödhet i kombination med ett uppbackningsmaterial. Överlag  
bör pansar vara utrustat med en inre liner i syfte att reducera splitterverkan vid 
penetration.
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Figur 3.11. Exempel på uppbyggnad av sidopansar. Illustration: Jonas Eklund.

Dimensionering av vagnskroppen på ett stridfordon, framförallt med tunga 
rekylerande system, kan gränssättas av infrastrukturen som medger vagnens 
strategiska och operativa rörlighet. Kvalité på vägar, broar och järnvägar kan 
tillsammans med system för att genomföra transporter, ställa krav på fordonets 
vikt. Skall systemet flygtransporteras kan krav på låg vikt bli hårda men också 
krav på dimensioner. För stridsvagnar kan järnvägsnätet vara avgörande för vag-
nens bredd vilket också påverkar andra system. Transport med fartyg ställer 
normalt inte samma hårda krav på vikt och dimensioner.

Figur 3.12. Exempel på lastprofil i flygplan. Illustration: Jonas Eklund.

Figur 3.13. Exempel på lastprofil vid transport på järnväg. Illustration: Jonas Eklund.
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Den bredd på vagnen som tillåts av infrastrukturen tillsammans med de 
krav terrängframkomligheten ställer på bandbredd påverkar direkt den bredd 
som finns tillgänglig för vagnens tornkorg. Tornkorgens och tornkroppens stor-
lek påverkar i sin tur hur mycket plats som finns för huvudbeväpningens rekyl, 
framförallt vid låg eller hög elevation. Rekylkrafterna påverkar också direkt hur 
stor tornlagring man behöver för att kunna föra över rekylkrafterna till chas-
siet och därefter till bandaggregatet. Utöver detta påverkas det utrymme som 
finns för att ladda huvudbeväpningen. De höga krav som ställs på en strids-
vagns huvudbeväpnings penetrationsförmåga tenderar att göra skotten längre 
och längre. En lösning på detta kan vara att ladda projektil och drivladdning i 
två-tre omgångar.67

Figur 3.14. Dimensionering av vagns storlek beroende på pjäs. Illustration: Jonas Eklund, Källa FHS.

En annan aspekt på dimensionering är om man skall ha ett lutande sidop-
ansar eller ett pansar som är vertikalt mot markplanet. Ett lutande pansar ger 
möjligheten till ett tunnare pansar men kan reducera tornlagringens diameter. 
Ett lutande pansar ger ett större skydd då risken för avglidning eller böjning 
av projektiler ökar. En lutning på <15–20° från horisontalplanet kan generellt 
sägas öka möjligheten till avglidning av projektiler. Vid penetration av tjockare 
lutande pansar med projektiler kan dessutom hålkanalen bli s-formad p.g.a. att 
projektilen under penetrationen strävar mot det tunnare pansaret. Stridsdelar 
med riktad sprängverkan och pilprojektiler med hydrodynamiskt penetrations-
förlopp är dock mindre känsliga för lutande pansar.68

67. Terry, T. W., et al. Fighting Vehicles. London: Brassey´s Ltd., 1991, s. 105-121.
68. För mer information om teknik för verkan och skydd; se Andersson, Kurt, et al., 2009, a.a.
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Figur 3.15. Tornets diameter beroende på sidopansarets lutning. Illustration: Jonas Eklund, Källa FHS.

Lutande pansar ger dock inte alltid vinster i vikt trots att det kan göras 
tunnare. Detta då den lutande längden på pansaret blir längre och vikten blir 
därför konstant. En viktbesparing kan dock ske då arean på chassiets tak blir 
mindre vid lutande sidopansar.

Figur 3.16. Exempel på snittarea på lutande pansar. Illustration: Jonas Eklund, Källa FHS.

b1=0,1m h=1,0m v1=60° Om v1 är 60° så är v2=30°

Tvärsnittsarean för icke lutande pansar blir då: 

För ett pansar som lutar 60° så måste vi först räkna ut pansarets längd.

Därefter måste vi räkna ut tjockleken på det lutande pansaret om den hori-
sontella tjockleken är 0,1m.

b1

h h

b1

l
v1 b2

b1

v2

hbA  11  d.v.s. 21,00,11,0 mmm 

l
hv cos

v
hl

cos
  Längden blir alltså mm

o 2
60cos

0,1




101

Militära markfarkoster

Tvärsnittsarean blir då:

Om tvärsnittsarean är konstant blir följaktligen också vikten konstant, dock 
kan ett lutande pansar eventuellt göras förhållandevis tunnare då chansen för 
att projektiler glider av eller böjs ökar.

Lutande pansar används i första hand frontalt på pansarskyttefordon och 
stridsvagnar då det är där man eftersträvar högst skyddsnivå. Frontalt i torn och 
chassi är också där man har tjockast pansar. Detta gör dock att man får göra av-
kall på pansartjockleken i andra riktningar. En metod att få en hög skyddsnivå 
frontalt och samtidigt få ett bra skydd i andra riktningar är att placera vagnens 
drivpaket (motor och styrtransmission) frontalt som en del av skyddet. Den 
israeliska stridsvagnen Merkava har denna lösning, bl.a. för att kunna fördela ut 
mer pansar runtom men också för att kunna placera ammunitionen mer skyd-
dat baktill i vagnen.69

Motor3.3.2 

En av de faktorer som påverkar en vagns rörlighet är dess motor. Kopplat mot 
rörlighet är motorns effekt, dess vridmoment samt dess tyngd avgörande. Effekt 
och vridmoment bidrar till fordonets hastighet och acceleration. Vikt bidrar till 
fordonets totala vikt vilket påverkar framkomlighet och acceleration negativt.

Motorer till pansarskyttefordon är oftast dieselmotorer eller på stridsvagnar 
ibland också gasturbinmotorer. De främsta anledningarna till att diesel används 
framför bensin är minskad risk för restverkan i form av brand samt en lägre 
specifik bränsleförbrukning. En annan bidragande anledning är att kunna an-
vända enhetsbränsle, dvs. fotogen. En fördel med gasturbinmotorer (med delad 
turbin) är att motorns varvtal är oberoende från fordonets hastighet. I och med 
att motorn kan gå med full hastighet och då ge max effekt då fordonet står still, 
får man en god förmåga till start i motlut eller till hindertagning. Ytterligare en 
fördel med gasturbin är att dessa är i mindre behov av förvärmning och varm-
körning vid start i kyla än vad en dieselmotor är.70

69. Macksey, Kenneth. Tank versus tank: the illustrated story of armoured battlefield conflict in the 
twentieth century. London: Grub Street, 1999, s. 178.

70. Barton, P. C., 2009, a.a.
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Tabell 3.10: Data och prestanda på stridsvagnsmotorer. (Källa: Försvars-
makten och AGT)

STRV 122A M1A2 ABRAMS

Motor MTU MB 873 Ka 501
Fyrtakts dieselmotor med 12 cylin-
drar, förkammarinsprutning, överladd-
ning och intern laddluftkylning

Textron-Lycoming AGT-1500
Gasturbinmotor 

Vikt 2 855 kg 1 134 kg 

Volym 47,6 liter -

Effekt 1 500 hk
525 hk/ton (motor)
24 hk/ton (vagn)
395 hk/m3 motor

1 500 hk
1 320 hk/ton (motor)
23,8 hk/ton (vagn)
1 154 hk/m3 motor

Vridmoment 4 700 Nm/1 600 rpm 3 754 Nm/3 000 rpm

Bränsleförbrukning 24,7 liter/mil 48,8 liter/mil

Bränslevolym 1 160 liter 1 908 liter

Räckvidd 470 km 391 km

Längd 1 588 mm 1 629 mm

Bredd 2 124 mm 991 mm

Höjd 1 121 mm 807 mm

Volym 3.8 m3 1.3 m3

Då drivpaket (motor och transmission) på stridsfordon ofta utgör en icke 
oväsentlig del av fordonets vikt och volym är strävan att motorn skall vara kom-
pakt och lätt. På stridsvagn 122 och stridsfordon 90 utgör drivpaketen med 
sina dieselmotorer ca 10 % av respektive vagns stridsvikt. En metod att minska 
vikten kan vara att använda gasturbinmotor istället för dieselmotor men med 
högre bränsleförbrukning som följd. 

När det gäller motorer till stridsvagnar finns det skillnader mot civila app-
likationer. Lastbilsmotorer prioriterar bränsleekonomi (varför gasturbinmotor 
inte är ett alternativ), lång livslängd och lång drifttid mellan service, med andra 
ord en låg livstidskostnad. För stridsvagnsmotorer är storlek och vikt en mer 
avgörande faktor men också tålighet.

Ett alternativ till traditionell drift med en dieselmotor eller gasturbin som 
via en transmission och kardanaxlar är kopplade till drivande hjul är hybrid-
drift. Traditionell framdrivning har nackdelar med axlar som skall kopplas från 
en transmission ut via hål i skrovet till drivande hjul. På ett bandfordon kan det 
vara relativt enkelt men på ett hjulgående fordon med allhjulsdrift tar drivlinan 
upp en hel del plats och ställer krav på placering av motor och transmission. 
Hybriddrift innebär att en eller flera motorer är kopplade till generatorer som 
laddar batterier. Generator och batterier tillsammans är sedan kopplade till el-
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motorer monterade i naven på respektive drivande hjul. Hybriddrift medger att 
respektive hjul kan styras oberoende av de andra vilket dels kan ge bättre fram-
komlighet men också möjlighet till centrumsväng genom att höger respektive 
vänster hjulrad kan fås att rotera åt olika håll. 

Figur 3.17. Exempel hybriddrift. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

Andra fördelar med hybriddrift är att inga kardanaxlar för drivning behövs 
utan kraften överförs via kablage vilket reducerar fordonets vikt. Hybriddrift 
ger också en flexiblare komponentplacering med möjlighet att utnyttja fordo-
nets volym effektivare samt att placera känsliga komponenter mer skyddat. Det 
blir också lättare att placera komponenter som behöver signaturanpassas på ett 
mer gynnsamt sätt ur signaturanpassningssynpunkt. Hybriddriften ger också 
möjlighet till ett mer tyst uppträdande då fordonets batterier kan försörja for-
donet under kortare förflyttningar utan att motorn är igång. Batterierna ger 
också möjlighet att under relativt lång stund stå tyst i ett observationsläge med 
alla system igång men motorn avstängd.

En annan fördel med hybriddrift är en lägre bränsleförbrukning. Detta upp-
nås genom att motorn kan gå på ett idealt varvtal över tiden men också genom 
att man kan få elmotorerna att ladda kondensatorer när man bromsar, denna 
kraft kan sedan återanvändas för framdrivning. Detta gör dock att fördelarna 
främst kommer till sin rätta vid korta körningar med relativt frekventa inbroms-
ningar. Vid långa sträckor i jämn fart är fördelarna inte så övervägande jämfört 
med traditionell dieselmotordrift. Detta innebär att för lastbilar avsedda för 
transporter på landsväg så är el-hybriddrift ännu inte ett alternativ. Amerikan-
ska armén hoppas dock kunna reducera sin bränsleförbrukning med 75 % till 
2020, bl.a. med hjälp av hybriddrift. Då man räknar med att drivmedel utgör 
75 % av underhållsbehovet för ett amerikanskt mekaniserat förband, finns här 
stora vinster att göra.

MotorGene- 
rator

Lik-
riktare

Batterier

Ström-
riktare
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En fördel med hybriddrift ur manöversynpunkt är att eldrift ger ett högre 
moment snabbare än dieselmotorer och gasturbiner samt att man vid behov 
av hög acceleration kan nyttja både kraft direkt från generator och från bat-
terigrupp. Detta ger en högre acceleration än vad bara motorn skulle ge. Som 
ett alternativ till möjligheten till en hög acceleration kan man välja att använda 
en mindre motor än vad t.ex. ett vanligt fordon med enbart förbränningsmotor 
skulle behöva. Generellt kan ett hybridfordon utrustas med en 20 % mindre mo-
tor än ett motsvarande fordon utan hybriddrift.71 En nackdel med hybriddrift är 
det stora behovet av batterier. Batterier med tillräcklig kapacitet och som kan ge 
och ta emot stora mängder energi under kort tid behöver fortfarande utvecklas. 
Ett kommande alternativ är bränsleceller men dessa är fortfarande i ett tidigt 
utvecklingsskede.72 Möjligheten att driva bränsleceller med diesel är antagligen 
ganska långt borta och just nu är vätgas det mest effektiva alternativet men med 
de risker vätgas medför är vätgas inget troligt alternativ för militära fordon.73

En sidoeffekt av att använda hybriddrift på fordon är att de kan leverera 
ström till externa förbrukare vilket skulle kunna minska behovet av elverk. 
Detta skulle kunna underlätta inom området funktionsfordon där elbehovet 
till belysning, svets, skär- och kapmaskiner samt lednings- och sambandsutrust-
ning kan vara stort.

Dimensionering av motorer beror på att antal olika storheter. Utgående ef-
fekt på drivaxel kan beräknas genom:74 

där

P = effekt
Fx = kraftkomposanten i hastighetens riktning i punkten x (kontaktyta
däck-underlag)
x = hastigheten

De motstånd ett fordon som rör sig behöver övervinna är t.ex. rullnings-
motstånd, luftmotstånd och lutningsmotstånd. En benämning på det totala 
motståndet är Färdmotstånd. Detta kan beräknas genom rörelseekvationen:75

71. Colyer, Ron E. "The use of electric and hybrid-electric drives in military combat vehicles". 
Journal of Battlefield Technology, vol. 6, no 3, 2003, s. 11-14 samt Colucci, Frank. "Military 
vehicles could benefit from hybrid electric engines." NDIA´s Business and Technology Maga-
zine, January 2004, s. 1-3.

72. Defense Update. Military Applications of Hybrid Cars and Trucks. <http://www.defense-up-
date.com/features/du-3-05/feature-HED.htm>. Hämtat 2008-11-18.

73. Diskett, D. J. Kursunderlag AFV-Design, Defence College of Management and Technology: 
England, 2009.

74. Wennerström, Erik, 1996, a.a., s. 3.1.
75. Wennerström, Erik, 1996, a.a., s. 2.20.
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där

m = massa
x  = acceleration
Ji = roterande delars tröghetsmoment transformerat till drivaxeln
Fx = bruttodrivkraft
Fr = summa rullmotstånd
FL = Luftmotstånd
α = vägens lutning

nω = drivaxelns vinkelacceleration
rr = hjulets rullradie

Förenklat är färdmotståndet (Fm) lika med summan av rullningsmotståndet 
(Fr), luftmotståndet (FL) och lutningsmotståndet (Fα). Effekten som krävs för 
att driva ett fordon framåt blir då färdmotståndet (Fm) multiplicerat med has-
tigheten (v) dividerat med transmissionens verkningsgrad (ηt).

Rullningsmotståndet (Fr) räknas ut genom att multiplicera det specifika 
rullningsmotståndet (Fsr) med fordonets vikt (m). Det specifika rullmotståndet 
för hjulfordon beror på däckens rullmotstånd, förluster i lager, förluster i växlar 
samt förluster p.g.a. hjulets vinkel mot varandra (toe in). Specifika rullnings-
motståndet för ett hjulfordon på hårt underlag håller sig tämligen konstant 
runt 2–3 % av vikten medan ett bandfordon i låga farter kan ha ett motstånd 
på 4–5 % och i höga farter ca 8 %. Vid löst underlag ökar motståndet och 
kan på åkermark överskrida 10 % men kan beroende på jordart och fuktighet 
överstiga 30 %.76 Vid specifika rullningsmotstånd i terräng över 20 % sker nor-
malt fastkörning. Detta beroende på att underlaget skjuvas sönder och slirning 
uppstår.77

76. Terry, T. W, et al., 1991, a.a., s. 184, samt Försvarsmakten. Teknisk tjänst reglemente: omhän-
dertagande av fordon, Stockholm: Försvarsmakten, 1997, s. 106.

77. Barton, P. C. 2009, a.a.
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Luftmotståndet (FL) beror på fordonets hastighet (v), luftens densitet (ρ), 
fordonets frontala area (A) samt luftmotståndskoefficienten (Cd).

Lutningsmotståndet (Fα) beror på fordonets vikt (m) och lutningens vinkel 
(α).

Tabell 3.11. Ett exempel baserat på ett hypotetiskt hjulgående pansarskyt-
tefordon

Vikt:  20 000 kg

Hastighet: 20 m/s

Specifikt rullningsmotstånd: 2 %

Lutning:   10 grader

Frontal area:  9 m2

Luftmotståndskoefficient:  0,7 (för stridsfordon normalt mellan 0,5 och 0,9).

Luftens densitet:  1,225 kg/m3

Transmissionens verkningsgrad: 85 % (bandfordon ungefär 70 %)

Om ovanstående hypotetiska pansarskyttefordon inte har en motor på 930 
kW så kommer fordonet inte att klara av en stigning på 10° med en bibehållen 
hastighet på 20 m/s. PATRIA XA-203 som grovt motsvarar ovanstående hypo-
tetiska fordon har en motoreffekt på 202 kW. Om ovanstående hypotetiska for-
don skall klara av att bibehålla en hastighet av 20 m/s (72 km/h) på nästan plan 
väg (1 grad) krävs en motorstyrka på 209 kW. Plan väg anses dock generellt vara 
2 graders motlut varvid ovanstående fordon borde ha en motor på 290 kW.

dL CAvF  2

2


 sin gmF

NFr 392481,92000002,0 

NFL 5,15437,0920
2
225,1 2 

NF 8,3406910sin81,920000 

kNNFm 6,393,395378,340695,15433924 

kWWPm 9304,930289
85,0

203,39537
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Generellt kan man säga att bandfordon bör ha mellan 20 och 25 hk/ton 
medan hjulfordon kan ha förhållandevis något svagare motorer. Motorns styrka 
påverkar förutom förmåga att bibehålla en maxhastighet också fordonets för-
måga till acceleration. Förmågan till acceleration påverkar förmågan till un-
danmanöver och den tid ett stridsfordon visar sig i eldställning vilket påverkar 
förmågan till överlevnad. Förutom motorns styrka påverkar fordonets vikt samt 
friktionskoefficienten mellan vagn och underlag. Friktionskoefficienten kan 
variera från nära noll till som mest 0,7–0,8. Detta innebär att vridmomentet 
på drivhjulet dividerat med drivhjulets radie bör motsvara 0,7–0,8 gånger for-
donets vikt. Detta tillsammans med motorns styrka påverkar vilken utväxling 
transmissionen bör ha på den lägsta växeln. Vid en korrekt utväxling är skillna-
den i tid mellan två fordon med olika motorstyrka att accelerera till 50 meter 
minimal. Förmågan att från stillastående accelerera till 30 km/h respektive 50 
km/h skiljer sig markant mellan två fordon med 15 hk/ton och 30 hk/ton. 
När motorstyrkan går över 35–40 hk/ton påverkar skillnader i motorstyrka ej 
nämnvärt accelerationsförmågan upp till 50 km/h.78

FT = dragkraft, N
FR = rullmotstånd, N
mT = fordonsvikt, kg
x  = acceleration, m/s2

γ = tröghetsfaktor (2–4 för stridsvagnar på låg växel, värdet sjunker med 
högre växel)

Motorstyrkan påverkar också ett fordons framkomlighet i snö samt även 
räckvidden. Bränsleförbrukningen kan öka 25–100 % beroende på snöns djup 
och densitet. Djup snö och hög densitet på snön orsakar motstånd vilket gör 
att lägre växlar behöver användas. Det lägre motståndet för hjulgående fordon 
på hårt underlag innebär att dessa förbrukar mindre bränsle än bandgående for-
don, denna fördel avtar dock relativt snabbt vid framryckning i terräng. Vissa 
studier visar dock att den andel av körd sträcka som man framrycker i terräng 
i ett typiskt scenario ofta utgör mindre än 50 % av körd sträcka. Påverkande 
faktorer är dock infrastruktur (vägnät) samt terräng (grundförhållande, ytstruk-
tur samt lutning) i operationsområdet samt om förbandet är beroende av hjul-
fordon eller om det är i huvudsak bandgående varför dessa studier kräver en 
djupare analys innan riktvärdet 50 % kan accepteras.79

78. Ogorkiewicz, Richard M., 1991, a.a., s. 230-233.
79. Unterseher, Lutz, 2001 (2000), a.a., s. 3.
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Då drivpaketet i ett stridsfordon alstrar en del värme kan här krävas sig-
naturanpassningsåtgärder inom IR-spektrat. Detta kan göras genom att leda 
motorns förbränningsluft samt motorrumsventilation genom motorlucka samt 
runt avgassystemet i syfte att sänka temperaturen. Motorrumsventilation och 
avgaser bör dessutom ledas ut baktill i syfte att reducera fordonets signatur i det 
termiska och akustiska området. In- och utlopp för luft, motorrumsventilation 
och avgaser utgör en svag punkt på stridsfordon och måste skyddas mot splitter, 
projektiler samt brandstridsdelar.

I syfte att öka tillgängligheten på stridsfordon bör drivpaket med motor och 
styrtransmission vara snabbt utbytbara så att ett trasigt drivpaket snabbt kan 
bytas ut mot ett helt och det trasiga skickas bakåt i reparationskedjan.

Bandaggregat/hjul3.3.3 

Markfarkoster är hjulgående eller bandgående fordon. Bandgående fordon har 
oftast ansetts vara de mest lämpade för stridande uppgifter medan hjulgående 
fordon har ansetts ha en mer stödjande roll i form av funktionsfordon. I före 
detta öststaterna fanns dock tidigt relativt mycket hjulfordon vilket medgav 
möjligheter att flytta stora mängder trupp över långa avstånd samt möjligheten 
att göra det relativt kostnadseffektivt. Hjulgående fordon kräver också generellt 
sett mindre underhåll i form av drivmedel, service och reparationer. Då man i 
före detta öststaterna tenderade till att inte underhålla sin första echelong utan 
istället sin andra echelong (som därefter sattes in när första echelongen tog 
slut), fanns också fördelen med en högre uthållighet på första echelongen vid 
användandet av hjulfordon. Dock har man nu även inom övriga delar av värl-
den börjat satsa mer på hjulgående fordon p.g.a. de behov som expeditionära 
insatser kräver. Expeditionära insatser ställer krav på en hög strategisk rörlighet 
vilket i sin tur kräver fordon som är lätta och som kräver litet underhåll. Hjul-
gående fordon uppfyller i huvudsak dessa kriterier. Även teknologiska framsteg 
inom verkans- och skyddsteknik har medfört att hjulgående fordon har fått en 
större roll.

Hjulgående fordon har också fördelar när det gäller operativ rörlighet. Två 
avgörande faktorer för operativ rörlighet är bränsleförbrukning och marsch-
hastighet. Hjulgående fordon jämfört med bandgående i samma viktklass har 
50–100 % bättre räckvidd och 50–100 % högre marschhastighet. Utöver detta 
har hjulgående fordon mindre vibrationer och en lägre ljudvolym vilket ger 
besättningen en högre uthållighet under förflyttningar.80

Taktisk rörlighet ställer lite andra krav än operativ och strategisk rörlighet 
där terrängframkomlighet och manöverförmåga är de mest framträdande kraven. 

80. Unterseher, Lutz, 2001 (2000), a.a., s. 3.



109

Militära markfarkoster

Terrängframkomlighet beroende på markens bärighet är ett sätt att jämföra olika 
fordon. Markens bärighetsindex (soil Rating Cone Index – RCI) jämförs här med 
hur lågt värde RCI kan ha för att ett fordon skall kunna passera n gånger över ett 
och samma terrängparti vilket ger fordonets framkomlighetsindex (Vehicle Cone 
Index – VCIn). Ett lågt VCI innebär hög framkomlighet. Terrängframkomlig-
heten påverkas i huvudsak av marktrycket som fordonet har. Ett bandgående 
fordon har avsevärt lägre marktryck än hjulgående fordon med undantag för lätta 
terränggående hjulfordon (typiskt under 3,5 ton) som kan ha jämförbart mark-
tryck. Hjulgående fordons marktryck ökar också mer i vikt per areaenhet med 
ökad vikt medan bandgående fordons marktryck inte påverkas lika mycket med 
samma viktökning. Konsekvensen av detta är att hjulgående fordon med vikter 
över 20–25 ton behöver avancerade, utrymmeskrävande och dyra hjulkonfigu-
rationer med flera axlar för tillräcklig framkomlighet. Ett hjulgående fordon i 
denna viktklass med samma framkomlighet som ett bandfordon behöver avdela 
fem gånger mer volym till fjädring, hjul och axlar än ett bandfordon.81

En grov jämförelse mellan hjul och band kan göras genom att räkna ut 
Vehicle Limiting Cone Index (VLCI).82 Däckens konstruktion på hjulfordon 
påverkar dock mycket varför flera olika formler finns för att räka ut VLCI för 
hjulfordon. Ett rent terrängdäck har andra egenskaper än ett däck för både ter-
räng och väg.

m = fordonets vikt
n = antalet hjul
b = bredd på hjul eller band
p = längd på bandplatta
d = hjulens diameter
e = förhållande mellan bandplattans yta och effektiva yta (<1)
δ = hjulets tomhetsgrad avseende däcktryck (0,0 helt fullt – 1,0 helt tomt)

Om ett fordons huvudsakliga uppgift är strid, har bandgående fordon ett 
övertag tack vare sitt skydd och sin taktiska rörlighet. Om fordonets huvudsak-
liga uppgift är att transportera trupp, har hjulgående fordon ett övertag.  Rikt-
värden ger att stridande fordon med en vikt över 10–15 ton som framrycker i 
terräng mer än 60 % av körd sträcka bör vara bandgående. Fordon med vikt 
över 20–25 ton, oavsett uppgift, som framrycker i terräng mer än 60 % av körd 

81. Unger, Robert F., 1988, a.a., s. 2.
82. Barton, P. C., 2009, a.a.
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sträcka bör också vara bandgående. Vissa studier hävdar att hjulfordon är jäm-
förbara med bandfordon om upp till 70 % av körd sträcka sker i terräng under 
förutsättning att det sker i torrare klimat (Mellanöstern). I tempererade klimat 
(centrala Europa) är hjulfordon jämförbara med bandfordon om upp till 50 % 
av körd sträcka sker i terräng.83

Manöverförmåga påverkas av hög momentan hastighet samt hög accelera-
tion tillsammans med förmågan att snabbt byta färdriktning. Hastighet och 
acceleration är begrepp som normalt förknippas med hjulgående fordon medan 
förmågan till riktningsförändring förknippas med bandgående fordon med tan-
ke på deras förmåga till centrumsväng. Begreppet hastighet måste dock kopplas 
samman med vilken terräng man framrycker i. I svårare terräng har bandgående 
fordon en fördel över hjulgående, dock är marktrycket den avgörande faktorn.

Förmågan till rörlighet på stridsfältet beror också på den skyddsnivå ett 
fordon har. Utan skydd kan inte ett fordon manövrera på stridsfältet. Skydd 
kan uppnås på en mängd olika sätt, inklusive en hög rörlighet. Installation av 
dynamiska skyddssystem är en metod att uppnå en hög skyddsnivå förutom 
genom en hög statisk skyddsnivå. Bandgående fordon klarar generellt en högre 
totaltvikt vilket innebär att de har en klar fördel avseende att bära ett tungt 
statiskt skydd. Hjulgående fordon har generellt sällan en skyddsnivå över finka-
librig pansarbrytande ammunition kopplat mot att de inte kan ha en alltför hög 
totalvikt vilket bl.a. påverkar deras marktryck. Dynamiska skydd väger också en 
hel del och kan när det gäller en del reaktiva skydd kräva ett gott statiskt skydd 
för att kunna ta upp krafterna ifrån skyddet när det utlöses. Vissa dynamiska 
skyddssystem kan dock ha en lägre vikt och inte kräva annat än ett lättare split-
terskydd att monteras på.84

83. Unger, Robert F., 1988, a.a., s. 88-89.
84. För mer information om teknik för verkan och skydd; se Andersson, Kurt, et al., 2009, a.a.
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Tabell 3.12. Fördel hjulgående respektive bandgående fordon. (Källa: FHS)
Faktor Hjulgående Bandgående

Bränsleförbrukning/räckvidd X

Hastighet X

Miljö/Ergonomi X

Framkomlighet X

Hindertagning X

Gravtagning X

Vändradie X

Acceleration X

Statiskt skydd X

Dynamiska skydd (hard kill) X

Dynamiska skydd (soft kill) X X

Förmåga till tung beväpning X

Teknisk uthållighet X

Ekonomi X

Bandaggregatet skall utformas så att det är anpassat mot de rörelsekrafter 
chassiet utsätts för och därmed bidra till fordonets stabilitet. Dessa krafter ut-
görs av framdrivningens accelerationskrafter, transmissionens retardationskraf-
ter, sidokrafter vid kursförändringar, horisontella krafter p.g.a. terrängen samt 
rotationskrafter i sida, vertikal och horisontalled. Utöver detta måste bandaggre-
gatet klara av att ta upp de krafter som chassiet utsätts för p.g.a. rekylkrafterna 
från eventuell beväpning. Dessa rekylkrafter förs över till chassiet via tornkropp 
och tornlagring samt kan ha varierande riktning beroende på skjutriktning.

Figur 3.18. Krafter på vagnskropp. Illustration: Jonas Eklund, Källa: Brassey´s.



112

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Ett bandaggregats utformning påverkar ett fordons rörlighet. Bandets bredd 
och längd påverkar det marktryck som fordonet har. Nominella bandtrycket 
räknas ut genom nedanstående formler beroende på önskad enhet på band-
trycket. Ofta används den högra formeln som ger tryck i kg/cm2.

m = fordonets vikt kg
L = bandets anliggningslängd cm
b = bandets bredd cm
g = tyngdaccelerationen

Generella värden säger att ett bandtryck lägre än 0,24 kg/cm2 ger hög fram-
komlighet på myrmark och ett bandtryck lägre än 0,40 kg/cm2 ger översnöför-
måga.85 Generellt kan sägas att stridsvagnar har god framkomlighet i upp till 
60 cm snö medan hastigheten nedgår till 10–15 km/h vid 100 cm snödjup. För 
lättare fordon gäller 50 cm respektive 70 cm såvida man inte har översnöför-
måga. Även frigångshöjden som beror på bandaggregat påverkar framkomlighet 
i snö. Framkomligheten varierar dock stort med snöns densitet då friktionen 
mot skrovet ökar med densiteten. Generellt kan sägas att vid torr lös nysnö 
är framkomligheten godtagbar vid ett snödjup på 2–3 gånger frigångshöjden 
medan den vid våt snö kan vara godtagbar endast till 1–1,5 gånger frigångshöj-
den. Snöns lyftförmåga ökar också med ökad densitet vilket ökar risken för att 
fordonet lyfts med resultat att banden inte längre får grepp i underlaget. Värt 
att notera är att ett litet snödjup kan öka framkomligheten, speciellt för fordon 
med översnöförmåga, då ojämnheter och hinder jämnas ut. 

Tabell 3.13. Marktryck bandgående fordon (kg/cm2). (Källa: Jane´s)

MTLB BV206S 9040
9035

LEOPARD
2A5

BMP1 T72 BRADLEY
M2A2

ABRAMS
M1A2

Vikt (ton) 11,9 7,0 22,0
32,0

59,7 13,5 41,5 29,9 63,1

L (m) 3,80 1,95x2 3,90
4,10

4,95 3,53 4,28 3,91 4,65

B (m) 0,35
0,57

0,62 0,55 0,64 0,30 0,58 0,53 0,64

Tryck
(kg cm2)

0,46
0,28

0,15 0,55
0,78

0,89 0,60 0,90 0,72 1,08

85. Andersson, Henrik. Modellering av markstrid under vinterförhållanden. Stockholm: FOA, 
1999, s. 34.
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Ett bands anliggningsyta på marken får inte vara för lång i förhållande till 
bredden på fordonet. Anliggningslängden skall generellt vara mellan 1,5 och 
1,8 gånger bredden mellan bandens centrumlinje. Om värdet 1,8 överskrids 
blir fordonet svår att manövrera vilket gör att mycket kraft måste användas 
för att styra fordonet. Om fordonets transmission är av så kallad koppling/
bromsmodell, bör den relativa bandlängden dock inte vara över 1,5. Om värdet 
blir för lågt, blir fordonet svårkört p.g.a. av att det blir instabilt. Fordonet kan 
bli slingrigt i höga farter samt bli slagig i horisontalled i terräng. Fordonets 
instabilitet i horisontalled påverkas också av förhållandet mellan vagnens längd 
och bandanliggningslängden. Om detta förhållande blir större än 1,5 uppstår 
vaggningar och fordonets hindertagningsförmåga minskar.86

Figur 3.19. Längdförhållande. Illustration: Jonas Eklund, Källa: Brassey´s.

Bandaggregatets utformning påverkar också fordonets framkomlighet. Utö-
ver det marktryck som beror på bandens anliggningsyta, påverkar också place-
ring och antal hjul i bandaggregatet. Om det främre hjulet har en hög placering 
i förhållande till första bärhjulet, ökar hindertagningsförmågan. Detta kan dock 
påverka framkomligheten på löst underlag negativt då angreppsvinkeln blir 
stor. En liten angreppsvinkel ger en hög framkomlighet på löst underlag men 
innebär normalt en låg placering av första hjulet vilket ger en sämre hindertag-
ningsförmåga. Att kompensera för detta med ett stort avstånd mellan första hjul 
och första bärhjul kan vara svårt då bandet tenderar att bukta in eller ut mellan 
hjulen vilket kan ge en ogynnsam angreppsvinkel. En hög bandspänning kan 
kompensera för detta men kan skapa höga belastningar på i bandaggregatets 
ingående delar, framförallt spännhjuls- och drivhjulsstationerna. 

Figur 3.20. Hindertagning som funktion av främre hjulets placering. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

86. MHS ATK. Stridsfordonslära. MHS: Stockholm, 1982, kap. 1, s. 14.
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Gravtagningsförmågan påverkas också av det främre hjulets höjd över 
markytan men även av fordonets längd (Lv) och tyngdpunktens placering i 
förhållande till fordonets front (Ltp). En tyngdpunkt långt bak ger en bättre 
gravtagningsförmåga. En tyngdpunkt långt fram ger dock en bättre hindertag-
ningsförmåga om hindret är lägre än fordonets längd. Fordonet kan då tippa 
över hindret. Vid hinder högre än fordonets längd är motorstyrka och friktion 
mellan band och underlag begränsande faktorer.87

Figur 3.21. Tyngdpunktens placering. Illustration: Jonas Eklund, Källa: Brassey´s.

En hög bandspänning kan också kompensera för dåligt fördelat bandtryck. 
Vid låg bandspänning i kombination med ett stort avstånd mellan bärhjulen 
kan det maximala specifika bandtrycket bli märkbart högre än det nominella 
bandtrycket. Det maximala bandtrycket härleds utav att fordonets vikt fördelas 
ut på bärhjulen som i sin tur trycker på en bandplatta vardera. Det maximala 
specifika bandtrycket blir då:

Detta värde är dock inte riktigt rättvisande. Vid rörelse framåt så påverkar 
bärhjulen mer än en bandplatta vardera. Dessutom tar bandplattorna mellan 
bärhjulen också upp en del av vikten beroende på underlag och bandspänning. 
Ett mer rättvisande värde är det specifika medeltrycket. En grov uppskattning 
av detta värde kan göras med nedanstående formel.88

87. MHS ATK, 1982, a.a., s. 17-18.
88. Barton, P. C., 2009, a.a.
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m = fordonets vikt
n = antalet hjul
b = bredd på hjul eller band
p = längd på bandplatta
d = hjulens diameter
e = förhållande mellan bandplattans yta och effektiva yta (<1)

Figur 3.22. Specifikt bandtryck. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

Ett annat sätt att kompensera för slack på bandet och dess påverkan på 
bandtrycket är montering av drivhjul baktill i bandaggregatet istället för fram-
till eftersom slack i banden då ackumuleras upptill istället för nedtill.

Figur 3.23. Specifikt bandtryck beroende på drivhjulets placering. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

I bandaggregatet bör det också finnas en självrensande funktion för snö, is 
och jord som samlas i bandaggregatet med risk för bandkrängning som följd. 
Detta kan göras med t.ex. en så kallad isrivare monterad eller genom speciell 
utformning av spännhjul så att en självrensande funktion uppstår. Ökad snö-
densitet ökar risken för packning i bandaggregat och därmed risken för band-
krängning. En fördel med drivhjul fram är att bandet rensas på is, snö och lera 
på väg fram vilket minskar risken för att bandkrängning uppstår.

En nackdel med banddrivning är att det är underhållskrävande samt att det 
kan slita på vägar, speciellt vid svängar. En annan nackdel är de höga vibratio-
nerna och en hög ljudnivå. Dessa nackdelar kan minska genom montering av 
bandsulor av gummi på bandplattorna. Detta kan dock ge kraftigt minskad 
framkomlighet vintertid, om underlaget är hårt packad snö eller is. Is och hårt 
packad snö kan ge problem även om bandsulor ej är monterade varvid banden 
bör kunna broddas i syfte att öka fästet.

I valet av konstruktion av hjulgående fordon står valet mellan hur många 
axlar fordonet skall ha där två till fem axlar förekommer, vilket i sin tur kan 
påverka valet av däckstorlek. Valet av däckstorlek påverkar i sin tur hindertag-
ningsförmågan medan valet av antal axlar påverkar framkomligheten genom 
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reducerat marktryck. Ett sätt att reducera marktrycket och samtidigt ge bättre 
grepp är att utrusta däcken med utrustning för varierat däckstryck. Genom 
att från förarplats kunna minska däckstrycket ökar man den yta som däcket 
har mot marken samt den andel av däcksmönstret som greppar marken, dock 
med minskad radie som följd. Ytan kan öka så mycket som 200–250 % vilket 
alltså kan ge ett fordon med fyra hjul samma marktryck som ett fordon med 
åtta-tio hjul. När däckstrycket reduceras ökar dock rullningsmotståndet med 
undantag för framryckning i torr sand där rullningsmotståndet minskar. Att 
reducera däckstrycket får också andra konsekvenser för hjulets egenskaper, bl.a. 
dess sidostabilitet. Hjulets så kallade ”slip” förändras också vilket påverkar dess 
egenskaper vid acceleration och retardation.

Marktrycket kan också variera beroende på hur djupt däcket sjunker ned i 
underlaget. Kontaktytan mellan däck och underlag kan bli avsevärt större om 
underlaget är mjukt. När man kör framåt ökar rullmotståndet med ökad ned-
sjunkning i underlaget. I figur 3.24 visas till höger ett hjul under rörelse framåt. 
Här blir anliggningslängden lh kortare än om hjulet bara sjunkit ner i under-
laget enligt bilden till vänster. Marktrycket för det högra hjulet blir därmed 
högre.

Figur 3.24. Marktryck, rullmotstånd och nedsjunkning. Illustration: Jonas Eklund, Källa: SkogForsk.

Hjulstorlek påverkar också framkomligheten i snö. Ett generellt värde för 
terrängfordon är de klarar av att ta sig fram i ett snödjup motsvarande 1/3 
av hjuldiametern. Med slirskydd kan framkomligheten öka med 10–20 %.89 
Andra värden för framkomlighet är för tyngre standardfordon ca 30 cm snö-
djup med slirskydd medan pansarskyttefordon kan ta sig fram i ca 50 cm snö-
djup med slirskydd.

89. Unger, Robert F., 1988, a.a., s. 34.
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Figur 3.25. Hjuldiameterns påverkan på hindertagningsförmåga. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

Hjulet skall genom friktion i längsled mot vägbanan ge möjligheter till ac-
celeration och retardation av fordonet. Genom friktion i sidled ska hjulet ge 
sidostabilitet och möjliggöra kursändringar. Utöver detta ska hjulet genom sin 
elasticitet ta bort störningar från vägbanan.

Figur 3.26. Hjulets funktion. Illustration: Jonas Eklund, Källa: KTH.

Navets hastighet v beror på hjulets radie och vinkelhastighet.

För att beräkna vilken friktion µ som behövs i punkten C för att överföra ett 
moment M används formeln:

P.g.a. hjulets elasticitet blir dock rullradien rr, avståndet från nav till under-
lag, mindre än hjulets radie r. Om däckstrycket reduceras så reduceras också 
rullningsradien. På däck med varierbart lyfttryck för hög framkomlighet i sand 
kan radien minska med 25 %.
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En annan faktor som påverkar hjulets egenskaper är däckets mönster. Ett 
längsgående mönster (1) ger ett lågt rullmotstånd samt en god styrförmåga men 
sämre förmåga till acceleration och retardation samt dåliga egenskaper vid en 
våt vägbana. Dessa mönster är lämpliga för asfalterade vägar samt som framdäck 
på lastbilar. Tvärgående mönster (2) ger bättre fäste i längsled men ett högre 
rullmotstånd och en högre ljudvolym. Dessa mönster är lämpliga för grusvägar 
samt som bakdäck på tunga fordon och som däck på entreprenadmaskiner. 
En kombination av dessa mönster (3) kombinerar egenskaperna och används 
normalt på tyngre fordon. Blockmönstrade däck (4) är lämpliga som vinterdäck 
på bl.a. personbilar då de ger bra stabilitet och goda styregenskaper. Däck med 
asymmetriska mönster (5) är lämpliga för kurvtagning i höga hastigheter då 
den ena sidan av däcket anpassas för detta. Nackdelen med dessa däck är att 
de måste monteras med rätt rotationsriktning. Dessa mönster används främst 
på fordon avsedda för högre hastigheter, t.ex. på sportbilar. Däck med riktade 
mönster (6) ger goda accelerations- och retardationsegenskaper samt har goda 
egenskaper på våt vägbana. Dessa mönster används främst på däck med höga 
hastighetskrav för personbilar.

Figur 3.27. Däcksmönster. Illustration: Jonas Eklund, Källa: C Tyres.

En annan sak som påverkar ett hjuls egenskaper är åt vilket håll däckets 
mönster är vänt. På däck för terrängkörning kan mönstrets riktning påverka om 
däcket är självrensande, vilket ökar framkomligheten, eller om däcket tenderar 
till att ”trycka” underlaget tillbaka in i däckspåret. Detta ger i sin tur mindre 
djupa spår vilket kan påverka positivt om samma spår används om och om 
igen.

1 2 3 4 5 6
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Figur 3.28. Däcksmönstrets funktion beroende på dess riktning. Illustration: Jonas Eklund, Källa: Skog-
Forsk.

Ytterligare en påverkande faktor är mönstrets djup då ett djupare mönster 
torde ge ett bättre grepp. Detta beror dock på underlagets hårdhet och fordo-
nets tyngd som måste medge att mönstret sjunker ned i underlaget. En annan 
faktor är underlagets hållbarhet. Om underlaget har för dålig hållbarhet finns 
risken att underlaget brister och däcket slirar genom skjuvning i underlaget.

Figur 3.29. Slirning p.g.a. skjuvning av underlag. Illustration: Jonas Eklund, Källa: SkogForsk.

Ett annat val som måste göras är om man skall ha traditionella axlar eller 
individuell hjulupphängning. En lösning med axlar ger ett högre chassi då plats 
måste finnas under skrovet för axlarna samt en sämre terrängframkomlighet. 
Detta dels genom ökad friktion vid löst underlag eller snö (p.g.a. axlar och kar-
danaxlar) men också genom att hjulen tenderar att följa underlaget sämre. En 
fördel ur framkomlighetssynpunkt är dock att en axel följer med hjulet upp vid 
hindertagning vilket ökar markfrigången. 
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Figur 3.30. Utanpåliggande fjädring och hjulaxlar på PATRIA XA-203. Illustration: FMV.

Vid individuell hjulupphängning åker något förenklat beskrivet endast en 
hjulstation upp vilket innebär att markfrigången för chassiet blir mer eller min-
dre oförändrat. Individuell hjulupphängning ger en lägre signatur och bättre 
terrängframkomlighet men i vissa fall sämre hindertagning. Att tänka på är 
också att en lösning med axlar normalt ger en högre andel ofjädrad vikt. En 
konsekvens av individuell hjulupphängning är att kostnaden för hjulgående 
fordon kan öka. Hjulgående fordon är generellt billigare än bandgående, bl.a. 
på grund av att de till stor del använder samma axlar, hjul, transmission, mo-
tor m.m. som i standardfordon. Moderna pansarskyttefordon med individuell 
hjulupphängning tenderar i större utsträckning att bestå av speciellt för syftet 
konstruerade motorer, transmissioner och hjulupphängningar vilket ökar kost-
naden för denna typ av fordon.

Figur 3.31. Hjulupphängningens påverkan på chassiets höjd över marken. Illustration: Jonas Eklund.

Hjulgående fordon har en nackdel i förhållande till bandgående fordon och 
det är att deras hjul är känsliga för påverkan av beskjutning och splitter. På 
pansarskyttefordon kan hjulen vara utrustade med nödkörningsringar som gör 
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att man kan köra kortare sträckor med nedsatt hastighet vid punktering. Punk-
teringar kan bli ett logistiskt problem då däcken måste ersättas eller lagas. Vid 
körning på punkterade däck med nödkörningsringar, brukar dessa behöva er-
sättas. En fördel med fleraxliga hjulgående fordon framför bandgående fordon 
är att vid minexplosioner slås normalt bara en hjulstation ut vilket gör att man 
kan ta sig i skydd. Ett avslaget band resulterar i omedelbar förlust av drivning.

Oavsett om fordonet är bandgående eller hjulgående, är fjädringen av fordo-
net en viktig faktor. Fjädringens uppgift är att skydda fordon och personal från 
skador samt utmattning. Fordonet kan råka ut för strukturella skador i form av 
t.ex. sprickor medan system ingående i fordonet kan vibrera eller slås sönder el-
ler lossna från sina fästen. Även personal i fordonet kan råka ut för skador p.g.a. 
att de kastas omkring, men de kan också råka ut för åksjuka om fjädringen är 
felkonstruerad. En felaktig eller otillräcklig fjädring kan dessutom orsaka ett 
över tiden försämrat stridsvärde hos personalen men också en omedelbart för-
sämrad förmåga att lösa sin uppgift, t.ex. om skytten på ett stridsfordon kastas 
omkring så han inte kan verka med tillräckligt hög precision. En väl fungerande 
fjädring medger en högre hastighet i terräng, bättre framkomlighet, bättre er-
gonomi, en högre uthållighet, bättre precision i beväpning samt möjlighet att 
ta upp högre rekylkrafter.

Den del av fordonet som är ofjädrad skall vara så liten som möjligt då detta 
påverkar effektbehovet för att driva fordonet framåt. Den fjädrade vikten har 
vid en ideal fjädring inga accelerationer i vertikalled medan den ofjädrade har 
acceleration och retardation i vertikalled motsvarande terrängens utseende. På 
en stridsvagn 122 väger band med bärhjul (huvuddelen av den ofjädrade vikten) 
över sju ton. En fördel med en stor ofjädrad vikt är dock ett bättre minskydd.

Figur 3.32. Ofjädrad vikt. Illustration: Jonas Eklund, Källa: KTH.

På hjulgående fordon kan individuell fjädring vara ett sätt att reducera den 
ofjädrade vikten. Utöver detta, tillåter individuell fjädring en mjukare fjädring 
samt bättre möjligheter att styra fjädringen efter behov.

På bandgående fordon är fjädringen normalt av antingen torsionstyp eller 
hydropneumatisk typ. Torsionsfjädring har fördelen av att få plats mellan bot-
tenpansar och durkplåt, dock bör det vidtas åtgärder på fordonet som hindrar 
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att torsionsstavarna accelereras in i fordonet vid minsprängning. Hydropneu-
matisk fjädring har fördelen med att den går att göra justerbar, att fordonet går 
att höja och sänka samt att fjädringen kan låsas vid t.ex. användning på artil-
lerifordon eller på ingenjörfordon. En annan fördel med justerbar fjädring är 
möjligheten att variera fordonets tilt-vinkel vilket ger fördelar vid eldställning 
bakom höjd, framförallt med fordon med liten dumpningsvinkel. 

Figur 3.33. Hydropneumatisk fjädring och torsionsfjädring. Hydropneumatisk fjädring. Hjulstationen är 
kopplad till A. När A vrids komprimeras utrymme C av kolv B varvid olja trycks via strypning till utrymme 
D. Kolv E trycks då uppåt varvid gas i utrymme F komprimeras. Genom att variera trycket i utrymme F kan 
fjädringens hårdhet varieras. Till höger är en torsionsfjädring. När hjulstationen trycks uppåt, vrids torsions-
staven genom att hjulstationen via en pendelarm är förankrad i torsionsstaven. Torsionsstavens andra ända 
sitter fast förankrad. Illustration t.v.: Jonas Eklund, Källa: Brassey´s. Illustration t.h.: FMV.

Kraftöverföring3.3.4 

I kraftöverföring ingår momentomvandlare, växellåda, fördelningslåda, kardan-
axlar, drivaxlar, transferväxlar och slutväxlar. Syftet med kraftöverföringen är att 
överföra kraft från motor till drivhjul samt att reducera motorns varvtal till av-
sett drivhjulsvarvtal. Det avsedda drivhjulsvarvtalet beror på om man vill ha ett 
högt effektuttag eller en låg bränsleförbrukning. Vid start vill man överbrygga 
motorns lägsta varvtal till ett stillastående hjul, annars kan inte fordonet acce-
lerera från stillastående. Vid acceleration vill man kanske också öka hastigheten 
så fort som möjligt från t.ex. 15 km/h till 70 km/h, då motorns maximala vrid-
moment och effekt vill kunna utnyttjas. Vid långa förflyttningar vid konstant 
hastighet vill man att motorn, oavsett hastighet på fordonet, skall arbeta vid ett 
så gynnsamt varvtal som möjligt.

Då motorn normalt arbetar effektivast vid ett bestämt varvtal ger många 
växlar både effektfördelar och ekonomiska fördelar. På stridsfordon används 
normalt bara fyra till sex växlar medan man på lastbilar med stora krav på bräns-
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leekonomi använder upp till 16 växlar. Motorer med ett bredare effektregister 
som gasturbinmotorer kan dock klara sig med färre växlar än dieselmotorer. 
Skillnader i utväxling mellan högsta och lägsta växel på ett stridsfordon kan vara 
i området 14:1. Skillnaderna mellan växlarna kan vara 2:1 men normalt 1,8:1. 
Om man förutsätter att stegen i växlingsförhållandena är lika stora så går det 
att räkna ut hur många växlar (n) som behövs. Om vi räknar med ett maximalt 
förhållande mellan högsta och lägsta växel på 14:1 och en genomsnittlig utväx-
ling på 1,8:1 så gäller: 1,8n-1=14. Detta skulle innebära att i ovanstående fall så 
skulle det behövas en växellåda med sex växlar.

Bandgående stridsfordon har normalt en styrtransmission som innehål-
ler växellåda, styrning och bromsar. Det finns flera olika principer avseende 
konstruktionen på styrtransmissionen när det gäller hur själva styrningen prin-
cipiellt går till. En princip är koppling/bromsstyrning där man vid styrning 
frikopplar bandet på den sida man vill styra åt eller också bromsar bandet. 
Bandet på andra sidan fortsätter under tiden driva varvid fordonet svänger. 
Nackdelen med denna princip är att svängradien beror på hastighet, rullnings-
motstånd samt friktion mellan band och underlag varför svängradien blir svår 
att bestämma. Principen orsakar också effektförluster då ena bandet frikopplas 
eller bromsas.

En annan princip är växelstyrning där den ena sidan växlas ned och den 
andra sidan upp. Detta kan ske i ett steg eller i flera steg beroende på konstruk-
tion. Svängradien blir här beroende på växlingsförhållande mellan drivning för 
höger respektive vänster band samt på fordonets hastighet. Vid en hög respek-
tive låg växel på vardera sidan erhålls en enda svängradie och denna beror på 
fordonets hastighet. Styrningen är att betrakta som en överlagrad styrning då 
friktionen mellan det nedväxlade bandet och marken skapar en kraft som via 
styrtransmissionen överförs till det andra bandet.

Ytterligare en princip är den hydrostatiska överlagringsstyrningen. Denna 
styrning skiljer sig från växlingsstyrningen på det sättet att svängradien är steg-
löst varierbar. Svängradien ökar dock med ökad hastighet. Styrningen ger en 
god manöverbarhet och påminner om styrningen på ett standardfordon då ett 
ökat styrutslag på styrdonet ger en tvärare svängradie. Nackdelen med denna 
styrning är effektförluster i den hydrostatiska styrenheten. Styrningen är över-
lagrad då kraft förs över från det band som minskar i hastighet till det band som 
ökar i hastighet.
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Figur 3.34. Koppling/bromsstyrning. Drivning från motorn kommer in via axel A och går via vinkelväxel B 
samt kopplingarna C ut via axlarna E till slutväxel samt drivhjul. Vid styrning åt vänster i ovanstående bild så 
frikopplas koppling C1 varvid axel E1 slutar driva. Vid behov av en tvärare sväng frikopplas C1 enligt tidigare 
men dessutom ansätts broms D1 varvid utgående axel E1 bromsar drivhjul på vänster sida och fordonet 
svänger åt vänster. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Figur 3.35. Växlingsstyrning. Drivning från motorn kommer in via axel A och går via vinkelväxel B vidare 
till kugghjulen H. Kugghjulen H driver kugghjulen G som via kopplingarna F driver utgående axlarna I. Vid 
styrning åt vänster (I1) frikopplas koppling F1 medan koppling E1 ansätts. Drivning från motor går då på 
vänster sida via vinkelväxel B, kugghjul C1, kugghjul D1, koppling E1 ut till drivande axel I1 medan drivning 
på höger sida går enligt föregående beskrivning. Resultatet är en nedväxling av hastigheten på vänster 
band. På grund av bandets friktion mot marken och fordonets hastighet framåt, överförs kraft från bandet 
bakvägen in via I1, E1, D1 till kugghjul C1 vilket skapar en överlagrad styrning. Illustration: Jonas Eklund, 
Källa: DCMT.
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Figur 3.36. Hydrostatisk överlagrad styrning. Drivning från motorn kommer in via axel A och går via 
vinkelväxel B vidare till ringhjulen C. Ringhjulen C tvingar planethjulen D att rotera runt solhjulen E. Denna 
rotation överförs via planethjulens medbringare till axlarna F som driver fordonets drivhjul. Solhjulen E står 
stilla eftersom dessa är förbundna med kugghjulen 4 som bromsas av kugghjulen 2 som i sin tur bromsas 
av vinkelväxel 1. Vinkelväxel 1 drivs hydrauliskt och dess rotationshastighet samt rotationsriktning styrs av 
förarens styrutslag. Ett stort styrutslag ger en högre rotationshastighet. Vid styrning börjar vinkelväxel 1 driva 
kugghjulen 2. Denna rotation överförs till kugghjulen 4. P.g.a. kugghjul 3v kommer kugghjul 4v att rotera åt 
motsatt håll jämfört med kugghjul 4h. Vid styrning åt vänster kommer 4v att rotera åt motsatt håll jämfört 
med 4h. Detta gör att planethjulen D1 kommer att rotera långsammare runt solhjul E1 medan planethjulen 
D2 kommer att rotera snabbare runt solhjul E2. Detta då solhjulen vars rotation orsakas av vinkelväxel 1´s 
rotation på vänster sida minskar planethjulens rotationshastighet medan solhjulet på höger sida ökar rota-
tionen. Planethjulens rotation överförs via medbringarna till drivhjulen via axlarna F till drivhjulen.  
Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

I de fall styrtransmissionens växellåda manövreras elektrisk kan redundans 
uppnås genom ett länkage från förarplats med vars hjälp man mekaniskt kan 
tvinga i en växel.

Dimensionering av styrtransmissionen beror dels hur stor kraft som skall 
överföras till bandaggregatet i syfte att accelerera fordonet men också på de kraf-
ter som krävs för att styra fordonet, genomföra centrumsväng samt att bromsa 
in fordonet.

En faktor som måste tas med i beräkningen är det så kallade styrmotstån-
det. Styrmotståndet beror på friktionen mellan band och underlag och därmed 
också på bandanliggningslängden samt fordonets vikt. För att kunna styra for-
donet, måste det styrmoment som överförs via styrtransmissionen vara större 
än styrmotståndet. Ett sätt att minska styrmotståndet samt öka styrmomentet 
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är att göra fordonet kort och brett, dvs. liten relativ bandlängd. Ett annat sätt 
att minska styrmotståndet är att göra fordonet lätt. Styrmotståndet och styrmo-
ment åskådliggörs nedan.

Figur 3.37. Styrmotstånd och styrmoment. Illustration: Jonas Eklund, Källa: MHS.

MSM = styrmotstånd
G = fordonets totalvikt
L = bandets anliggningslängd
µSM = styrmotståndskoefficienten

µSM beror på flera faktorer, bl.a. underlagets hårdhet, rullningsmotståndet 
och friktionen mot underlaget men också på vändradien i förhållande till spår-
vidden. På hård mark är förändringarna av µSM mindre och kan generellt sättas 
till 0,2.

MS = styrmoment
F = längskraft i band
B = spårvidd

Vid dimensionering av styrtransmission och dess bromsar är också den rote-
rande massa som utgörs av bandaggregatet av betydelse. Denna roterande massa 
är normalt avsevärt större än på motsvarande hjulfordon.

Kraftöverföringen på hjulfordon är normalt betydligt mer utrymmeskrä-
vande då det på flerhjulsdrivna fordon krävs fler komponenter för att överföra 
kraften från motorn till alla hjul istället för som på ett bandfordon till endast 
två drivhjul. På bandfordon finns en motor, en styrtransmission med växellåda, 
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styrning och bromsar samt två korta utgående drivaxlar som är kopplade till 
en slutväxel som drivhjulen är monterade på. Eventuellt kan också krävas en 
transferväxel för att kunna placera drivhjulen på ett fördelaktigt sätt. På ett for-
don med drivning fram kan man vilja ha drivhjulen så långt fram som möjligt 
i syfte att underlätta hindertagning. På ett hjulfordon finns normalt en motor 
med en påmonterad växellåda. På växellådan, eller i anslutning till denna via 
en kardanxel, sitter sedan en fördelningsväxellåda. Fördelningsväxellådan kan 
innehålla en hög-/lågväxel men fördelar också ut kraften till hjulaxlarna via 
kardanaxlar. 

Figur 3.38. Kraftöverföring på ett hjulfordon och ett bandfordon. Illustration: FMV.

I fördelningslåda samt i hjulaxlar finns sedan också differentialer som med-
ger att hjulen kan ha olika rotationshastighet. Detta minskar slitage, framförallt 
på däck, vid körning på belagda vägar i kurvor. Differentialerna medger att den 
yttre hjulraden kan rotera snabbare än den inre. Differentialerna medger också 
att de främre hjulen kan ha en annan rotationshastighet än de bakre hjulen. 
Differentialerna bör kunna låsas vid körning i terräng då annars fordonet fast-
nar om ett hjul börjar slira. Det finns flera olika arrangemang av kraftöverföring 
på hjulfordon men man kan skilja på I- eller H-kraftöverföring. I-överföringen 
är den vanligast förekommande samt förekommer också på civila fordon vilket 
kan skapa ekonomiska fördelar genom att standardkomponenter kan användas. 
H-överföringen har fördelen av att det skapar en mer gynnsam fördelning av 
komponenterna i chassiet om man vill ha ett lågt chassi samt ha gott om ut-
rymme i fordonet för skyttesoldater. Nackdelen med en H-överföring är svårig-
heterna med att åstadkomma differentiering mellan hjulens hastighet. Om en 
I-överföring används får denna placeras under chassiet eller i en kardantunnel 
i fordonet vilket kan innebära att soldaterna bör placeras rygg mot rygg mitt i 
fordonet sittande på kardantunneln.
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Figur 3.39. Olika typer av I-kraftöverföring och nedan till vänster en H-kraftöverföring. Illustration: Jonas 
Eklund, Källa: DCMT.

Kraftöverföring på hybridfordon kan också ha många olika arrangemang 
förutom det som beskrivits under kapitlet motorer. Man kan här skilja på milda 
hybrider, seriella hybrider, parallella hybrider samt laddbara hybrider. Det ar-
rangemang som beskrivs i kapitlet motorer är en seriell hybrid. En nackdel 
med detta arrangemang är att den ofjädrade vikten ökar eftersom elmotorerna 
sitter i naven på hjulen. Elmotorerna som driver fordonet behöver dock inte 
sitta i navet utan kan driva hjulen via en kardanaxel. Om elmotorerna placeras 
innan en differential och driver en hel axel vardera, kan centrumsväng dock 
inte uppnås.

En mild hybrid har normalt en elmotor som fungerar som en hjälpdrift 
till förbränningsmotorn. Denna hjälpmotor kan vara monterad runt motorns 
svänghjul och då fungera både som startmotor, generator och hjälpmotor. En 
nackdel med denna lösning är att fordonet inte kan framföras eller drivas med 
enbart elmotorn vilket medför att tyst spaning eller tyst framryckning inte är 
möjlig.

Det som skiljer en laddbar hybrid från övriga hybrider är att denna kan lad-
das från ett externt nät.

På en parallell hybrid kan fordonet drivas av enbart elmotorn, enbart för-
bränningsmotorn eller av båda samtidigt. Denna lösning medför att tyst spa-
ning och tyst framryckning är möjlig vilket innebär att för militärt bruk är en 
parallell hybrid den bästa lösningen. Alternativet är en seriell hybrid om man 
inte vill ha möjligheten till mekanisk drift utan elmotorer. Denna lösning med-
ger också tyst spaning vilket dock inte en mild hybrid gör. Placeringen av elmo-
torerna påverkar fordonets egenskaper och några olika arrangemang redovisas 
förenklat nedan. En metod är att placera elmotorn på fördelningsväxellådan 
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varvid elmotorn driver hela den mekaniska drivlinan. En annan lösning är att 
placera elmotorer på hjulaxlarna varvid endast axlarna behöver drivas.

Överst till vänster är en mild hybrid, överst till höger är en seriell hybrid och 
nederst är två olika parallella hybrider.

Figur 3.40. Olika typer av hybriddrift. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Beväpning3.3.5 

Beväpningen på pansarskyttefordon och stridsvagnar kan delas in i en primär-
beväpning samt sekundärbeväpning. Primärbeväpningen utgörs av en kanon 
eller automatkanon medan sekundärbeväpningen kan vara en parallellkopplad 
kulspruta, rökkastare, lyskastare, granatkastare, granatspruta eller en externt 
monterad kulspruta för luftvärnseld. Den sekundära beväpningen kan också 
monteras i en externt monterad och fjärrstyrd lavett med egen gyrostabilisering 
och ett eget eldledningssystem. Fördelen med en externt monterad fjärrstyrd 
beväpning är möjligheten till en flexiblare placering av beväpningen samt av 
dess operatör. Operatören kan placeras mer skyddat i chassiet framför en place-
ring i ett torn eller i en vapenhuv. Nackdelen kan vara möjligheten till att ha en 
mekanisk redundans i riktsystem, avfyringssystem och eldledningssystem samt 
att omladdning av beväpning kan behöva ske med personal oskyddat.
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Figur 3.41. Exempel på fjärrstyrd beväpning. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Det som i första hand avgör ett stridsfordons beväpning är vilken typ av mål 
som skall kunna bekämpas. En stridsvagn skall normalt kunna bekämpa andra 
stridsvagnar men om helikoptrar utgör ett stort hot, bör viss kapacitet finnas 
till att även kunna bekämpa dessa. Typ av mål kan också avgöra vilken precision 
systemet skall ha. Om syftet med beväpningen är understöd av infanteri med 
motståndarens infanteri som mål är kanske en lättare beväpning med hög eld-
hastighet bättre än en tung beväpning med hög precision och låg eldhastighet. 
En stridsvagns beväpning behöver normalt vara tung samt ha god precision. 
För att avgöra behovet av precision, behöver man känna till målstorlek samt be-
stämma ett avstånd som motståndaren bör kunna bekämpas på. En stridsvagn 
i eldställning försöker normalt stå i en sådan position att chassiet står i skydd 
men att eldröret bär vilket innebär att endast tornet syns. Bredden på ett torn 
är normalt större än höjden vilket gör höjden till den bestämmande faktorn. 
Precisionen i vertikalled är dessutom oftare sämre än i horisontalled. Kravet på 
precision kan beräknas genom nedanstående formel.

Målets smalaste mått (M) i meter är lika med avståndet (A) i kilometer 
gånger målets mått i streck/mils (S).

Ett stridsvagnstorn är normalt cirka en meter högt. Om skjutavståndet är 
fyra km, innebär detta att kravet på precision blir 0,25- i vertikalled (0,125- i 
radie). Detta motsvarar ungefär att träffa ett huvudmål på 800–1 000 m.

Förutom målets storlek så påverkar också stridsdelens förmåga att slå ut 
målet. Målet bör kunna slås ut med första skottet. För detta krävs inte bara träff 
utan också att penetration uppnås med en viss överkapacitet. Ett riktvärde för 
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detta för en RSV-stridsdel kan vara ca 30 % överkapacitet i syfte att tillräcklig 
restverkan skall uppnås.90

För att ett mål skall betraktas som utslaget kan krävas att något eller några 
av följande kriterier uppfylls.

Mk = Mobility kill. Detta kan uppnås genom att motor, transmission, band 
eller besättning slås ut.

Fk = Firepower kill. Detta kan uppnås genom att beväpning eller besättning 
slås ut.

Pk = Passenger kill. Detta kan uppnås på pansarskyttefordon om ett visst 
procenttal av transporterad trupp slås ut.

Kk = Knocked out kill. Detta uppnås om fordonet inte längre är användbar 
i någon aspekt. 

Ofta är strävan att uppnå Kk, även om dagens krav på graderad verkan i 
högre grad ställer krav på Mk och Fk. Relevansen av krav på graderad verkan 
kan dock ifrågasättas när det gäller strid mellan stridsvagnar.91

Storleken på beväpningen påverkas även av fordonets inre volym och av dess 
vikt. Volymen måste medge inte bara plats för beväpning utan också utrymme 
för rekyl samt utrymme för att ladda om beväpningen. Ett litet utrymme kan 
påverka skottets totala längd eller om skottet måste laddas med projektil res-
pektive drivladdning delat. En fördel med delad ammunition är att den totala 
storleken kan göras större än för enhetsammunition samt att delad ammunition 
kan vara lättare att stuva i fordonet då respektive del inte kräver lika stor plats. I 
vissa vagnar används tredelad ammunition. Ytterligare en fördel med delad am-
munition är att de känsligare delarna av ammunitionen kan stuvas mer skyddat 
i fordonet. Ammunitionen blir också lättare att hantera för laddaren. Nackde-
len är att ammunitionen måste laddas i flera omgångar. Ett sätt att lösa proble-
met med lång ammunition när det gäller pilprojektiler och brist på utrymme 
är att placera pilprojektilen inuti hylsan samt placera drivspeglarna långt fram 
på projektilen, så kallad inkapslad teleskopisk ammunition, detta skapar dock 
problem i övergången mellan patronläge och eldrör samt att det ställer högre 
krav på precision vid tillverkning av hylsorna.

90. Terry, T. W., et al., 1991, a.a., s. 184 samt Försvarsmakten. Teknisk tjänst reglemente : omhän-
dertagande av fordon. Stockholm: Försvarsmakten, 1997, s. 31.

91. Terry, T. W., et al., 1991, a.a., s. 184 samt Försvarsmakten, 1997, a.a., s. 27-28.
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Figur 3.42. Exempel på stuvning av ammunition i stridsvagn. Illustration: Jonas Eklund, Källa: FHS.

En strävan mot allt större kalibrar talar för att man på sikt kommer att 
behöva övergå till fjärrmanövrerade överlagrade torn med automatladdare. Pro-
blemet här blir att kunna lagra tillräckligt med ammunition i tornet samt att 
kunna fylla på ammunition från chassiet till automatladdaren. I händelse av 
felfunktion på pjäs eller ammunition kan inte heller problemet avhjälpas ini-
från fordonet.

Figur 3.43. Exempel på stridsvagn med överlagrat torn och automatladdare. Illustration: Jonas Eklund, 
Källa: DCMT.

En annan aspekt på montering av huvudbeväpning är att få systemet i ba-
lans. Då stridsvagnar skall kunna skjuta under gång med stor precision strävar 
man mot att montera beväpningen så att den är i balans runt lagringen. Ett 
problem med detta är att man strävar mot längre och längre eldrör vilket gör att 
pjäsen flyttas bakåt i tornet vilket i sin tur minskar utrymmet för att kunna lad-
da pjäsen. Det längre eldröret medger ett större genomslag men det minskade 
utrymmet i fordonet medger en mindre ammunition vilket minskar genomsla-
get. En pjäs i obalans kräver starkare riktmotorer för att kunna stabiliseras. En 
annan nackdel är att om eldröret är lagrat långt bak så blir svängningarna i eld-
röret vid skjutning kraftigare samt eldrörets nedböjning större. Nedböjningen 
påverkar projektilens träffpunkt nedåt, dels genom en förändrad elevation samt 
också genom en förändrad utgångsvinkel. Nedböjningen på ett 120 mm eldrör 
som är 55 kalibrar långt kan uppgå till 8 mm medan ett 120 mm eldrör med 47 
kalibrars längd kan ha så liten nedböjning som 1 mm. Svängningar i eldröret 
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kan påverka träffpunkten i båda riktningar beroende på när i svängningen som 
projektilen lämnar eldröret. Vid höga projektilhastigheter kan förändringar 
p.g.a. svängningar på upp till tre streck uppstå.92

Figur 3.44. Nedböjning och svängning av eldrör. Illustration: Jonas Eklund, Källa: DCMT.

Fordonets vikt påverkar hur stora rekylkrafter som kan absorberas av fordo-
net vilket gör att tyngre vapensystem bör monteras på bandgående fordon. En 
lätt vagn kan få problem med stabilitet vid skjutning vilket påverkar eldhastig-
heten som kan vara en viktig faktor för överlevnad. Eldhastigheten påverkas ge-
nom att fordonet och därmed besättningen kastas runt. Rekylkrafter kan redu-
ceras med en mynningsbroms, men detta kan ge problem med dammuppkast 
som reducerar sikten. Direktskjutande eldrörssystem med en kaliber på 120 
mm eller mer bör av stabilitetsskäl ha en vagn med en vikt på mer än 40–50 
ton. I några fall finns indirekt eld system med en kaliber på 155 mm men här 
finns inga krav på att kunna skjuta under gång vilket också innebär att vagnarna 
kan utrustas med stödben eller andra anordningar för att öka fordonets stabili-
tet under skjutning. System för indirekt eld upplever heller normalt inte samma 
problem med dammuppkast då man sällan eller aldrig optiskt siktar på målet 
vilket innebär att systemen kan utrustas med mynningsbromsar.

Den impuls som förs över till en vagn kan beräknas genom:93

I = impuls, Ns
mp = projektilens massa, kg
mc = laddningsvikten, kg
V0 = projektilens utgångshastighet, m/s
VG = medelhastighet på drivgaser, m/s

Mynningsbromsar kan ha en effektivitet på mellan 30 och 70 % Effektivite-
ten betecknas η och beräknas genom:

92. Allsop, D. F. Kursunderlag AFV-Design. England: Defence College of Management and Tech-
nology, 2009.

93. Ogorkiewicz, Richard M., 1991, a.a., s. 117-119

)( 0 Gcp VmVmI 
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η = Effektivitet
WRmb = Rekyl med mynningsbroms
WR = Rekyl utan mynningsbroms

Följaktligen blir impulsen på ett system med rekylbroms:

Ett val som måste göras på framförallt stridsvagnar är om eldrören skall vara 
räfflade eller slätborrade. Räfflade eldrör har fördelen av att rotationsstabilise-
rade granater kan skjutas, de har dock en begränsning avseende V0. Granater 
som skjuts från slätborrade eldrör måste ha fenstabilisering vilket minskar ut-
rymme och vikt till nyttolast, dvs. sprängmedel och splitter i granaten. RSV 
bör dock inte rotationsstabiliseras då detta stör strålen och reducerar effekten. 
Denna störning kan dock reduceras med slirande gördel på granaten men då 
krävs fenstabilisering. En annan fördel med räfflade eldrör är att granater kan 
utrustas med rotationssäkring. Rotation kan också underlätta att kasta loss driv-
speglar från underkalibrerade granater. En annan fördel med räfflade eldrör är 
att granatens rotation kan användas för att säkra autodestruktion på granater 
samt fungera som en utlösande faktor för granatens tändrör. Detta kan bl.a. ske 
genom granatens rotationsacceleration. En stor nackdel med räfflade eldrör är 
dock möjligheten att skjuta pilprojektiler då dessa har ett för högt slankhets-
tal för att kunna rotationsstabiliseras. Ett riktvärde för ett högsta slankhetstal 
för rotationsstabiliserade projektiler är L/D=5. Dagens krav på penetration av 
pansar gör att man måste skjuta långa och slanka pilprojektiler där värden på 
slankhetstalet kan överstiga 30. Vid dessa slankhetstal är slätborrade eldrör det 
enda alternativet, då endast dessa eldrör medger skjutning med långa, slanka 
pilprojektiler.

Redundans i beväpning kan uppnås genom att beväpningen kan avfyras 
både elektriskt och mekaniskt. På automatkanoner kan pjäsen drivas elektriskt 
eller hydrauliskt, här kan redundans uppnås genom mekaniskt drivning eller 
genom att man manuellt kan pumpa upp tryck i pjäsens hydraulsystem.
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Eldledningssystem3.3.6 

Eldledningssystemet har tre huvuduppgifter, att hjälpa besättningen att upp-
täcka och identifiera mål samt se till att besättningen kan träffa målet, helst 
med första skott. I detta ingår även målföljning samt inriktning av pjäs. Om 
systemet är stabiliserat gäller detta även under gång. Bekämpningsförloppet kan 
delas in i faserna målupptäckt, målidentifiering, målfångning, inmätning, ut-
tagning av framförhållning och elevation samt finriktning och bekämpning.

Eldledningssystemet har ofta en dagkanal med varierande förstoringsgrad 
där 8–15 gångers förstoring är vanligt. En hög förstoringsgrad kan ge ett smalt 
synfält men underlättar normalt målidentifiering. Dagkanalen kan komplet-
teras med en utblick utan förstoring för att underlätta målupptäckt på korta 
avstånd. Siktet kan vara monokulärt eller binokulärt. Monokulärt har fördelen 
med att det är ett enklare system medan binokulära system ger mindre påfrest-
ning på skytten. Tvåkanaliga system skulle kräva helt separata vänster, respek-
tive högerkanaler. Detta kan förekomma men då är den ena kanalen normalt ett 
dagsikte och den andra ett termiskt sikte.

Figur 3.45. Monokulärt, binokulärt och tvåkanaligt system. Illustration: Jonas Eklund, Källa: Brassey´s.

Utöver dagkanal bör eldledningssystemet ha en kanal med antingen bild-
förstärkare eller termisk IR där termisk IR i området 8–14 µm är det vanligast 
förekommande alternativet. IR-sikten är i huvudsak passiva även om det i äldre 
fordon kan finnas aktiv IR. Kanalen kan vara helt separerad från dagkanalen 
alternativt kan den speglas in i dagkanalen. Som alternativ till bildförstärkare 
eller IR-kameror kan CCD kameror användas. Dessa är billiga, klarar dåliga 
ljusförhållanden samt kan se i längre våglängder än ögat, typiskt upp till 0,9 
µm. Detta skapar möjligheter att använda belysningssystem i NIR-området för 
att förbättra bilden eller laser i NIR-området för målutpekning.94

94. För mer information om IR- och bildförstärkarteknik; se Artman, Kristian & Westman, An-
ders. Lärobok i Militärteknik, vol. 2: Sensorteknik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007.
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Förutom ovanstående optiska och optroniska system kan fordonen vara ut-
rustade med radar, både för målupptäckt och för målinmätning. Ett fordon för 
bekämpning av luftmål kan ha en radar med lägre frekvens för målupptäckt 
över längre avstånd men på bekostnad av upplösning. Utöver detta kan fordo-
net ha en radar för eldledning med en högre frekvens för en god upplösning 
men på bekostnad av räckvidd. Även fordon för markmålsbekämpning kan ha 
eldledningsradar, då oftast med höga frekvenser och kort räckvidd (<15 km). 
En fördel med hög frekvens är att man kan få en smal radarlob vilket gör att den 
blir svårare att upptäcka för radarvarnare, en nackdel är dock en sämre förmåga 
att verka vid t.ex. fuktig väderlek.

Förutom att hjälpa besättningen upptäcka, identifiera och bekämpa målet 
skall eldledningssystemet också öka träffsannolikheten. Detta kan göras genom 
att eldledningssystemet tar hänsyn till ett antal inflytelser och automatiskt be-
räknar dessa för att sedan korrigera elevation och traversering. Detta förutsätter 
att skjuttabeller finns lagrade i eldledningssystemets kalkylator för de olika am-
munitionstyperna samt för de olika inflytelsernas påverkan.

Dessa inflytelser kan vara:

• avstånd till målet

• målets hastighet och riktning

• egen hastighet och riktning

• vindhastighet och vindriktning i förhållande till skjutriktning

• yttertemperatur

• kruttemperatur

• fordonets rollvinkel

• fordonets tiltvinkel

• tornets riktning i förhållande till chassiet

• V0

• lufttryck

• vilken ammunition som är laddad

• vinkelhastigheter på beväpning (vid gyrostabilisering)

• acceleration i elevationsled (vid gyrostabilisering)

• eldrörskrökning
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Eldledningssystemet skall förutom öka träffsannolikheten även minska ti-
den till träff och därmed till utslagning av målet. Detta beror främst på tre 
orsaker. Mål tenderar till att tillbringa så kort tid som möjligt i eldställning 
för att därefter flytta till en ny eldställning eller backa i skydd. Ofta kan mer 
än ett mål uppträda i terrängen vilket ställer krav på hastighet. Den främsta 
anledningen är dock att om två stridsvagnar har samma träff- och utslagnings-
sannolikhet, vinner oftast den stridsvagn som först får en träff. Denna tid kan 
beräknas genom:

PH1 = träffsannolikhet med första skott
PHS = träffsannolikhet med nästa skott
t1 = tid till första skott
tS = tid till nästa skott
tF = flygtid för skott

I sin enklaste form består eldledningssystemet av ett dagsikte med en streck-
platta där inflytelser för olika mål och ammunitionstyper är etsade. I normalt-
fallet omfattar denna streckplatta endast avståndsmarkeringar och markeringar 
för sidfart. Fler inflytelser skulle göra streckplattan svår att tyda och nedsätta 
skyttens utblick. Andra metoder är elektriskt styrda streckplattor som projiceras 
i siktet och som därmed kan bytas ut, alternativt att man har mekaniskt utbyt-
bara streckplattor men här finns problem med att behålla skottställningen.

Figur 3.46. Exempel på streckplatta. Illustration: Jonas Eklund.
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Mer avancerade eldledningssystem har givare som förser en dator (kalky-
lator) i eldledningssystemet med rätt värden och där eldledningssystemet med 
automatik styr ut pjäs, det enda besättningen behöver göra är att rikta med 
streckplattans mitt och mäta avstånd. I de flesta system krävs dock att besätt-
ningen själva lägger in vissa inflytelser. 

På vissa system styr inte eldledningssystemet ut pjäsen i sida och höjd utan 
en ny riktpunkt som kompenserar för uppmätta inflytelser visas i siktet varvid 
skytten behöver rikta om innan skott avlossas. Om skytten efter målinmätning 
och efter det att eldledningssystemet gjort sina beräkningar inte behöver rikta 
om systemet, sägs systemet ha oberoende siktlinje. Eldledningssystemet styr här 
pjäsen varvid origo i siktet hela tiden används som riktpunkt.

• Målavstånd kan ges med hjälp av en i eldledningssystemet integrerad laser-
avståndsmätare, dock bör detta också kunna göras manuellt av redundans 
och signatusanpassningskäl. En utveckling av laseravståndsinstrument är att 
dessa gått mot längre våglängder i syfte att vara mindre skadliga för det 
mänskliga ögat. Ett annat användningsområde för laseravståndsinstrument 
är att använda dessa för kommunikation över kortare avstånd mellan en-
skilda fordon. En nackdel med laseravståndsinstrument är att de är aktiva 
system vilket innebär att laservarningssystem kan upptäcka en målinmät-
ning, ange riktning till hotet samt i vissa fall också klassificera hotet.

• Målets riktning och hastighet kräver information från t.ex. en sidvinkelgiva-
re. Hastighet kan beräknas genom att skytten målföljer under en kort stund 
samt genom att målets avstånd är känt. Detta kan också göras manuellt om 
avståndet är känt med hjälp av markeringar i siktets streckplatta samt en 
bedömning av den tid det tar för målet att flytta sig mellan markeringarna. 
Tillförlitligheten med denna metod är dock låg. Framförallt vid skjutning 
på långa håll med långsamma granater som t.ex. RSV-granater eller HESH-
granater krävs en hög noggrannhet i beräkningarna.

• Egen riktning och hastighet kräver normalt information från ett naviga-
tionssystem och/eller från styrtransmissionen.

• Vindhastighet och vindriktning kan läggas in manuellt eller via en sensor 
monterad på tornets tak. Vid skjutning under gång eller om vindriktning 
läggs in manuellt, kräver vindriktning i förhållande till målet inflytelser även 
från navigationssystem.

• Kännedom om fordonets rollvinkel och tiltvinkel samt tornets riktning i 
förhållande till chassiet krävs för att kunna beräkna det parallaxfel som upp-
står när förhållandet i höjd och sida mellan sikteslinje och kärnlinje föränd-
ras på grund av sagda vinklar.
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• Korrekt V0 kan erhållas från en radar monterad på eldröret.

• Lufttryck kan erhållas från en sensor eller matas in manuellt om värden kan 
erhållas från meterolog.

• Vilken typ av ammunition som är laddad kan matas in manuellt.

• Eldrörskrökning uppstår när eldröret värms upp p.g.a. skjutning och om 
eldröret kyls ojämnt p.g.a. vindpåverkan. Värden för eldrörskrökning er-
hålls från ett mynningsreferenssystem som utgörs av en spegel monterad 
vid mynningen samt en markering i siktet där skytten kan kontrollera och 
justera siktet med avseende på krökningen.

• Vinkelhastigheter kan erhållas från gyron som kan vara tvåaxliga eller treax-
liga. Gyron kan behöva stöttas med en accelerometer som mäter acceleratio-
ner i vertikalled.

På en del stridsvagnar/stridsfordon stabiliseras beväpningen medan siktet 
slavas till beväpningen. Nackdelen med denna metod är att beväpningen är 
tung vilket gör att stabiliseringen fungerar sämre och långsammare. En annan 
metod är att stabilisera siktet och slava beväpningen till siktet. Detta gör att 
den stabiliserade massan blir betydligt mindre vilket ger en bättre precision 
och snabbare stabilisering. Problemet kan dock vara att beväpningen inte hin-
ner med siktet. I syfte att kompensera för detta kan man ha en funktion som 
benämns skjutlucka eller koincidensspärr. Denna funktion innebär att systemet 
håller kvar skottet i avfyringsögonblicket till dess att eldledningssystemet och 
eldröret pekar mot samma punkt inom en viss felmarginal, t.ex. 0,3-.

Eldledningssystem kan också ha automatisk målföljning om digital bildbe-
handling införs i eldledningssystemet. Om detta skall fungera på ett dagsikte  
krävs att CCD- eller CMOS-kameror används.

Eldledningssystemet bör ha redundans genom att eldledningskalkylator 
m.m. kan kopplas bort och att siktet har en traditionell streckplatta så att bal-
listisk skjutning kan ske. Andra exempel på redundans är möjligheter till se-
parat strömförsörjning samt att man antingen har ett optiskt reservsikte eller 
en CCD-kamera som reservsikte. Vissa funktioner i eldledningssystemet kan 
också dubbleras så att det, genom att ställa systemet i reservmod, genomförs 
beräkningar på ett annat kretskort eller tar inflytelser från andra givare. Ett ex-
empel kan vara att givare i tornkransen för sidvinkelhastighet ersätts av givare i 
riktdon. Ett annat sätt att uppnå redundans är om vagnchef och skytt har delvis 
eller helt separerade eldledningssystem. Om vagnchefen har ett separat sikte i 
form av ett periskop på tornets tak, kan dessutom två mål upptäckas, identi-
fieras och följas samtidigt. Dessa system kan ha förmågan att ensa eldrör och 
skyttens sikte till vagnchefens sikte eller vice versa.
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I eldledningssystemet brukar de prismor som finns monterade runt vagn-
chef och laddare också räknas in. Dessa prismor har normalt ingen förstoring 
och används för observation 360° runt fordonet. Prismorna bör vara monterade 
så att synfälten överlappar samt gjorda på ett sådant sätt att även närområdet 
runt fordonet kan observeras. I syfte att öka skyddet bör de vara utrustade med 
laserfilter. Vinkeln på prismornas utsida bör också vara riktade så att reflexer 
från prismorna inte kan observeras. Prismorna är förutom för observation också 
till för att släppa in ljus i fordonet, de bör dock kunna mörkläggas nattetid i 
syfte att inte släppa ut ljus från fordonet.

Riktsystem3.3.7 

Riktsystemet är det som riktar beväpningen i sida och höjd. Riktsystem kan vara 
mekaniska manuella, elektriska eller hydrauliska. Även kombinationer mellan 
elektriska och hydrauliska system används. Oftast finns ett elektriskt eller hy-
drauliskt riktsystem med ett manuellt mekaniskt som reservriktsystem i syfte att 
uppnå redundans. Nackdelen med hydrauliska system är risken för brand vid 
genomslag i fordonet. Riktsystemen skall vara precisa i syfte att kunna uppnå 
kravet på precision i beväpningen samt tillräckligt snabba i syfte att kunna möta 
hot från olika riktningar samt snabbt kunna målväxla. Ett stridsvagnstorns rikt-
systems kapacitet mäts i hur lång tid som krävs för att kunna vrida tornet 360°. 
Ett riktvärde är under 12 sekunder vilket ställer stora krav på riktsystemet då 
ett stridsvagnstorn kan väga över 20 ton. Ett problem kan vara att ha tillräckligt 
långsam rikthastighet vid skjutning mot rörliga mål på långa avstånd, här kan 
0,2° per sekund vara ett riktvärde. I vertikalled krävs också höga krav på rikt-
systemet i syfte att kunna hålla pjäsen stabiliserad vid framryckning i terräng 
med ogynnsam ytstruktur.

Utöver detta bör riktsystemet medge en gynnsam högsta respektive minsta 
elevation. En hög elevation kan vara nödvändig i kuperad terräng eller bebyg-
gelse medan en låg elevation medger bekämpning av mål på nära håll, källare i 
bebyggelse samt möjlighet att visa en låg profil vid eldställning bakom höjder.

Ledningssystem3.3.8 95

Ledningssystemet består normalt av ett lokaltelefonsystem och ett sambands-
system samt i förekommande fall ett ledningsstödssystem och/eller navige-
ringssystem. Lokaltelefonsystemet används för internt samband inom fordonet 
mellan besättningsmedlemmarna samt i förekommande fall mellan besättning 
och medåkande soldater. Lokaltelefonsystemet medger också att en eller fler 

95. För mer information om teknik för ledning; se Andersson, Jonas, et al. Lärobok i Militärtek-
nik, vol. 3: Teknik till stöd för ledning. Stockholm: Försvarshögskolan, 2009.
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av personalen i fordonet kan anslutas till sambandssystemet. På stridsfordon 
förekommer också att personal utanför fordonet kan medges samband med 
stridsfordonets besättning trådlöst eller via tråd genom lokaltelefonsystemet.

Sambandssystemet utgörs av en eller flera stationer där lokaltelefonsystemet 
används för att tilldela personal sändning och mottagning eller medhörning via 
radio. Den vanligaste radiotypen är ultrakortvågsradio men även kortvågsradio 
och satellittelefoni förekommer. Ledningsstödssystem används för planering, 
ledning, uppföljning och överföring av data via normalt ultrakortvågsradio. 
Data kan vara underlag för order i form av stridsledningsoleat eller information 
om position på upptäckta fientliga mål som visas grafiskt i ledningsstödssyste-
mets display. Detta underlättas genom att ledningsstödssystemet ansluter till 
och får data från fordonets eldledningssystem och navigeringssystem. Dessa sys-
tem kan också användas för att presentera egna enheters och förbands position 
på digitala kartunderlag i ledningsstödssystemet. Detta görs genom att systemet 
antingen har ett inbyggt navigationssystem eller har anslutning till ett naviga-
tionssystem. Positioner på anslutna enheter uppdateras kontinuerligt genom att 
data sänds via sambandssystemet.

Figur 3.47. Exempel på taktisk terminal i ett ledningsstödssystem för stridsvagn. Illustration: FMV.

Navigeringssystemet utgörs av antingen ett GPS-baserat system eller ett sys-
tem baserat på tröghetsnavigering. Navigeringssystemet kan också baseras på 
båda ovanstående metoder för positionsangivning där den ena metoden utgör 
reserv eller stöd till den andra metoden. Ett annat exempel är NAV 90 där po-
sitionsdata fås från GPS men om systemet tappar kontakt med GPS-satellitsys-
temet så beräknar NAV 90 fordonets position genom så kallad ”död räkning”. 
Detta sker genom att NAV 90 får indata från transmissionen avseende körd 
sträcka och från en sensor som känner av det jordmagnetiska fältet avseende 
vilken riktning man färdas i. Enklare tidigare navigationssystem utgjordes av en 
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enkel kompass kombinerat med en avståndsmätare för användning vid nedsatt 
sikt p.g.a. t.ex. rök.

Ett annat förekommande system som också kan klassificeras som ett led-
ningssystem är så kallade identifierings- och igenkänningssystem. Dessa system 
är till för att underlätta för besättningen att klassificera ett upptäckt mål som 
eget eller fientligt, bl.a. för att minska risken för bekämpning av egna enheter 
och förband. I sin enklaste form kan ett IK/ID-system bestå av målade tecken 
och symboler eller andra markeringar som kan observeras genom skyttens sikte. 
Exempel på detta är så kallade ”Combat Identification Panels” som i ett IR-sikte 
syns som kalla kvadratiska områden på det fordon som observeras. Denna form 
av IK/ID-system är att betrakta som passiva. En annan version är att målet ut-
rustas med IK/ID-fyrar som sänder ut en signal, t.ex. en blinkande signal i det 
nära infraröda området som sedan kan observeras med bildförstärkare. I detta 
fall är målet aktivt medan observatören är passiv.

Mer avancerade system eller aktiva IK/ID-system fungerar genom principen 
att observatören (interrogatorn) ställer en fråga till målet (transpondern) som 
därefter svarar varvid en identifiering/igenkänning sker. Svaret kan på avan-
cerade system innehålla både igenkänning, identifikation och position. Sva-
ret kan presenteras i observatörens eldledningssystem i formen av ”vän” eller 
”okänd”, där ”okänd” indikerar att inget svar erhållits. Vid svar ”okänd” måste 
en identifiering/klassificering av målet ske manuellt för att utröna om det är en 
motståndare eller en egen vagn utan IK/ID-system (transponder) eller med en 
trasig transponder. Frågefunktionen kan vara integrerad i eldledningssystemets 
laseravståndsinstrument så att frågan ställs i samband med att avståndet till 
målet mäts. Interrogatorn bör vara riktad och ha en så pass smal lob att endast 
mål inom eldledningssystemets observationsområde svarar så att inte mättnad 
av systemet sker. Om interrogatorn är integrerad i eldledningssystemet och med 
dess laseravståndsinstrument så kan även filtrering i avstånd ske. Svar kan då 
presenteras i form av ”vän”, ”okänd” och ”sektor” där ”sektor” indikerar att 
”vän” finns inom sektorn för interrogatorn men hitom eller bortom det av eld-
ledningssystemet uppmätta avståndet. I systemet finns då inbyggt att svar inom 
en viss marginal från uppmätt avstånd indikeras som vän medan svar bortom 
eller hitom marginalen från uppmätt avstånd indikeras som sektor. Transpon-
dern är normalt rundstrålande från fordonet men kan ha begränsningar i höjd-
led. En viktig faktor är också räckvidden på transpondern. Om räckvidden bara 
är 1 000 m så kommer frågor på längre avstånd att indikera ”okänd” då inter-
rogatorn inte kommer att uppfatta något svar.
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Figur 3.48. Princip för IK/ID-system. Illustration: Jonas Eklund, Källa: Försvarsmakten.

Tabell 3.14. Exempel på data

Battlefield Target Identification Device – BTID

Frekvens: 37 GHz

Räckvidd: 8 000 m

Riktantenn: 2,1 grader sida samt 4,0 grader i höjd

Transponder: Rundstrålande

Kryptering: Ja

Integrerad med laseravståndsmätare Ja

Inom ramen för ledningssystem kan varnings- och motverkanssystem 
(VMS), som är sensoraktiverade skydd för olika typer av farkoster, också räknas 
in. VMS består av ett sensorsystem, en ledningsfunktion samt utskjutningsan-
ordningar för olika typer av motmedel eller störutrustning. Skyddet av fordonet 
erhålls genom att information om inkommande hot fås från sensorerna eller 
varnarna på fordonet som därefter automatiskt eller semiautomatiskt utlöser 
någon form av skyddsåtgärd.

Nyttan med VMS är främst att öka fordonets överlevnadsförmåga utöver 
den överlevnadsförmåga som åstadkommes med signaturanpassningsåtgärder, 
ballistiskt skydd och redundans av kritiska system i fordonet. Allmänt kan man 
säga att genom att förse en vagn med ett VMS så sparas vikt givet kravet på 
skyddsnivå. En annan nyttoaspekt med VMS är att operatörens omvärldsupp-
fattning kan öka vilket i sig bidrar till ökad överlevnadsförmåga genom att ope-
ratören då kan manövrera utanför räckvidden hos hotsystemen om så önskas.

Som sensorsystem i ett VMS används oftast olika typer av varnare. De 
vanligaste typerna av varnare är radarvarnare, robotskottsvarnare och la-
servarnare. Funktionsprincipen för alla dessa varnare är att detektera emit-
terad energi i respektive våglängdområde och förse VMS ledningssystem 
med nödvändig sensorinformation så att rätt åtgärder kan vidtas. VMS kan 
också använda sig av egen radar för upptäckt av inkommande stridsdelar. 
Ledningssystemet i ett VMS består av en dator oftast innehållande ett hot- och 
åtgärdsbibliotek. Datorn i ledningssystemet tar hand om informationen från 

Sektor 

Sektor

Okänd

Okänd 

Vän
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sensorerna, utvärderar denna och aktiverar eller föreslår därefter lämpliga mot-
medel givet utvärderat hot. Hot- och åtgärdsbiblioteken behöver hållas uppda-
terade så att nya hot kan identifieras och rätt åtgärder vidtas.

Hoten mot en markfarkost kan utgöras av olika typer av projektiler eller 
pansarvärnsrobotar. Ett VMS på en markfarkost har då att hantera dessa hot vil-
ket beroende på hottyp kan ställa olika krav på farkostens VMS. Ett viktigt krav 
på ett VMS för en markfarkost är reaktionssnabbhet hos systemet beroende på 
de korta stridsavstånd som ofta förekommer i markarenan. 

Motmedlen kan vara av förstörande eller icke-förstörande karaktär. Exem-
pel på motmedel kan vara utskjutningsanordningar med tillhörande stridsdel, 
rökkastare med döljande rök eller sprinklersystem för vattendimma. En nack-
del med vissa metoder som att skjuta ut en splitterstridsdel som skall förstöra 
inkommande stridsdel eller att med hjälp av exploderande moduler som via 
stötvåg förstör eller stör inkommande stridsdelar är att dessa förbrukas. Detta 
kan medföra att farkosten får oskyddade sektorer.

Ett annat problem förekommande inom VMS på markfarkoster är, fram-
förallt vid förstörande motmedel, att de kan utgöra en risk för personal och 
materiel i anslutning till farkosten. I anslutning till ett pansarskyttefordon kan 
fordonets skyttegrupp finnas och kan då hamna i verkansområdet för det för-
störande motmedlet. Även icke-förstörande motmedel kan utgöra en risk. Rök-
granater innehåller fosfor som antänds och sprids ut när rökgranaten detonerar 
vilket kan orsaka skador på personal och materiel samt orsaka brand. I syfte att 
snabbt uppnå en döljande skärm kan rökläggning medels rökkastare ske mycket 
snabbt och röken vara av momentan karaktär.

I syfte att skydda egen personal kan VMS användas semi-automatiskt eller 
t.o.m. manuellt men detta reducerar dock möjligheten till skydd p.g.a. de korta 
tidsförhållandena.

I syfte att öka möjligheten till överlevnad bör VMS arbeta i nätverk med 
andra farkoster i närheten. Inom markarenan borde detta vara fullt möjligt då 
farkoster inom markarenan sällan uppträder enskilt. Den farkost som utsätts 
för bekämpning bör automatiskt kunna skicka information till andra farkoster 
inom samma enhet (pluton, kompani) med information avseende typ av hot 
samt riktning. Detta medger i sådana fall att utsatt farkost kan koncentrera sig 
på egen överlevnad medan resterande delar av förbandet bekämpar det upp-
täckta hotet.

Funktionsfordon3.4 

Dessa fordon är ofta byggda på stridsvagns eller andra typer av stridsfordon-
schassien men de kan också vara speciellt byggda specifikt för den funktion de 
skall uppfylla. Fördelen med att bygga ett funktionsfordon på ett redan före-
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kommande chassi är dels ekonomiska men det skapar också en ökad uthållighet 
på förbandet. Ekonomiskt reduceras behovet av speciella utbildningsanord-
ningar. Det minskar på behovet av specialutbildningar då t.ex. förarutbildning 
kan samordnas med övriga förares utbildning samt behovet av verktygssatser 
och reservdelar minskar. Uthålligheten förbättras genom att den volym som 
behövs för att transportera verktyg och reservdelar minskar samt att det ökar 
möjligheten till felkoncentrering, reservdelslån samt kannibalisering.96

Funktionsfordon har oftast en lättare beväpning och enklare rikt- och eld-
ledningssystem vars huvuduppgift är självförsvar och närskydd. Beväpning 
kompletteras med närskyddsrök.

Artillerifordon3.4.1 

Artillerifordon kan vara både bandgående eller hjulgående. Förutom en even-
tuell beväpning för självförsvar har de en huvudbeväpning bestående av kanon, 
haubits eller granatkastare. Även raketartilleri som beväpning förekommer. 
Krav på multipel samtidig träff i målet (MRSI-Multiple Rounds Simultaneous 
Impact) ställer krav på ett stabilt fordon som kan ta upp rekylkrafterna vilket 
är lättare att uppnå på en bandgående vagn. Problem med stabilitet i syfte att 
uppnå MRSI kan åtgärdas med stabilisering av beväpningen vilket används på 
t.ex. granatkastarpansarbandvagn 120 eller med nedfällbara stödben. Då det i 
första hand skjuts indirekt eld med dessa system kan man med fördel montera 
mynningsbroms. Då dessa system normalt inte skjuter under gång behöver man 
inte heller ta samma hänsyn till att montera beväpningen i balans som på en 
stridsvagn. I syfte att minska risken för bekämpning bör dessa fordon vara au-
tonoma så att utspridning kan ske. Räckvidden på dessa system kan dessutom 
vara så lång att traditionella sambandssystem som ultrakortvåg inte räcker till 
varför kortvåg och satellitkommunikation kan krävas. 

96. Felkoncentrering – ta hela delar av ett trasigt fordon i syfte att reparera ett annat fordon. 
Reservdelslån – ta hela delar av ett helt fordon i syfte att reparera ett mer prioriterat fordon. 
Kannibalisering – slakta trasiga fordon i syfte att bygga upp ett lager av reservdelar.
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ARCHER

Vikt: 32 ton

Hastighet: 70 km/h

Räckvidd: 450 km

Beväpning: 155 m.m. artilleripjäs
50 km räckvidd (Ex-
calibur)
10–12 skott per minut
21 skott i magasin
MRSI-förmåga
12,7 mm tung ksp i  
fjärrstyrd vapenstation 
samt rökkastare som 
sekundär beväpning

Figur 3.49. Foto: Marcus Olsson - Försvarets Bildbyrå.

Luftvärnsfordon3.4.2 

Luftvärnsfordon är utrustade med automatkanon, -er och/eller robotsystem. 
Fordonen bör förutom ett optiskt sikte även ha spaningsradar och eldlednings-
radar för att kunna verka under mörker samt vid nedsatt sikt.97 Dessa for-
don används för att skydda egna rörliga förband vilket gör att de måste kunna 
verka mot såväl helikoptrar som flygplan. Förmåga hos fordonet att upptäcka 
hovrande helikoptrar kan ställa speciella krav på radarsystemen. Om fordonet 
använder laser för målinmätning ställer även detta andra krav på eldlednings-
systemet i syfte att kunna mäta in flygplan eller robotar. Normalt krävs flera 
laseravståndsmätningar för att få korrekt riktning och hastighet. 

Då räckvidden på dagens luftburna bekämpningssystem är lång och målut-
pekning kan ske på flera sätt och från flera olika system bör fordonen också 
kunna verka mot inkommande vapensystem, t.ex. robotar för bekämpning av 
markmål. En framtida utveckling torde vara att dessa fordon också skall kun-
na verka mot inkommande granater från granatkastare och artilleri, t.ex. mot 
hårdmålsammunition.

97. För mer information om radarteknik; se Artman, Kristian & Westman, Anders. 2007, a.a.
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LUFTVÄRNSKANONVAGN 90

Vikt: 24 ton 

Motor: 404 kW/550 hk

Längd: 6,50 m

Bredd: 3,17 m

Höjd: 3,45 m

Hastighet: 70 km/h

Bränsle: Diesel 550 liter

Räckvidd: 320 km

Beväpning: 40 mm automatkanon
7,62 mm ksp parallellkopplad
6 st 80.5 mm rökkastare

Radar: THOMSON CSF
Harfang TRS 2620 H
Följer 6 mål
Räckvidd 14,1 km
Räckvidd hovrande helikopter 
6,3 km

Figur 3.50. Foto: Peter Liander - Försvarets Bildbyrå.

Lednings- och sambandsfordon3.4.3 

Dessa fordon används dels för att transmittera sambandstrafik och dels som 
ledningsfordon för stabspersonal. Båda typerna ställer krav på skydd då de är 
prioriterade mål men också viss terrängframkomlighet då ledningsfordonen bör 
kunna följa de förband de leder och sambandsfordonen måste kunna söka upp 
en lämplig sändarplats. Fordonen bör förutom radiosamband via UK även ha 
samband via KV och SATKOM samt möjligheter att ansluta till nätverk via 
fiber eller att ansluta till publika telenät. Fordon för ledning av främre förband 
bör ha samma grundplattform som de främre förbanden i syfte att underlätta 
underhåll och reparationer men också i syfte att försvåra motståndarens iden-
tifiering.
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PIRANHA IIIC ACV

Vikt: 21 ton 

Motor: 293 kW/398 hk

Längd: 7,78 m

Bredd: 2,60 m

Höjd: 2,90 m

Hastighet: 100 km/h

Bränsle: 270 liter

Figur 3.51. Foto: Jonas Eklund - Försvarsmakten.

Bärgningsbandvagnar3.4.4 

Bärgningsbandvagnar används i första hand för bärgning och bogsering av fast-
körda eller skadade fordon. De kan också användas för att dra skadade vagnar i 
skydd så att omhändertagande av besättning och vagn kan ske. Bärgningsband-
vagnar kan dessutom användas till lättare fältarbeten då deras mothåll ofta kan 
fungera som schaktblad. Många bärgningsbandvagnar har också en lyftkran för 
att kunna lyfta tung utrustning vilket medför att de också kan användas vid 
reparationer.

Dimensionering av vagnens vinschsystem beror på vilka typer av fordon 
som skall kunna bärgas och i vilken terräng. Ett 50 ton tungt fordon som är 
nedsjunket i <1m gyttja och där lutningen upp ur hålet är 30° kräver över 50 
tons dragkraft (inklusive 25 % säkerhet). Om vinscharna blir kraftfulla, blir 
dock bärgningsutrustningen tung vilket gör att bärgningen tar tid samt att kran 
kan krävas för att lyfta block på plats. Att reducera storleken på vinschsystem 
kan göras genom att vinscha med flera parter vilket kräver mer utrustning men 
den kan också göras lättare. Stridsvagnsbärgare har ofta en hjälpvinsch för att 
kunna dra ut bärgningsvinschen. Dimensionering av markförankringen beror 
på styrkan i vinscharna samt vikten på den egna vagnen. Om dragkraften blir 
för stor kan extra markankare användas. På Bärgningsbandvagn 90 används ett 
extra markankare i linans ände vid fyrpartsdrag. Markförankringen bör utfor-
mas som ett schaktblad så att enklare fältarbeten som t.ex. värngrävning kan 
genomföras. Dimensionering av kranen beror på om denna skall användas en-
bart för lyft av bärgningsutrustning eller om den även skall kunna användas vid 
bärgningen som t.ex. mothåll vid risk för vältning. En annan dimensionerande 
faktor är om den skall kunna användas vid reparationer som byte av drivpaket 
(motor och transmission).
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BÄRGNINGSBANDVAGN 90

Vikt: 23,2 ton 

Motor: 404 kW/550 hk

Längd: 7,90 m

Bredd: 3,17 m

Höjd: 2,65 m

Hastighet: 70 km/h

Bränsle: 675 liter

Beväpning: 7,62 mm ksp
6 st 80,5 mm rökkastare

Vinsch: 2 st
82 kN/part, max 4 st parter

Kran: 2,5 tm

Figur 3.52. Foto: Carl Peter Wallin - Försvarets Bildbyrå.

Brobandvagnar3.4.5 

Brobandvagnar används för att snabbt kunna lägga kortare broar på stridsfältet 
i syfte att kunna understödja ett mekaniserat förbands framryckning. Broarna 
bärs normalt av broläggaren själv och kan läggas samt tas upp från båda håll. 
Broarna antingen viks ut eller skjuts ut från broläggaren, ofta med hjälp av 
hydraulik.

Längd och bredd på broarna bestäms av tyngd samt spårvidd på de fordon 
som skall kunna passera bron. Broarna skall också kunna bära den egna bro-
läggaren då broarna kan läggas från hitre strandkant varefter broläggaren kan 
passera bron, ta upp den och därefter fortsätta framryckningen med understött 
förband.

BROBANDVAGN 971

Vikt: 36,6 ton 

Motor: 390 kW/520 hk

Längd: 6,45 m

Bredd: 3,27 m

Höjd: 2,40 m

Hastighet: 60 km/h

Spännvid: 20 m

Läggtid: 3–10 min

Figur 3.53. Foto: Sven Åke Haglund - Försvarets Bildbyrå.
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Lätta oskyddade stridsfordon/patrullfordon3.4.6 

Patrullfordon fyller flera funktioner och kan användas av både spaningsförband, 
jägarförband, säkerhetsförband, luftburna förband och specialförband. Fordo-
nen kan vara helt specialbyggda eller bygga på civila plattformar. Generellt kan 
sägas att de bör vara relativt lätta för att snabbt kunna sättas in via flyg eller 
helikopter samt ha god räckvidd i syfte att minska behovet av underhåll. De 
bör också ha en god framkomlighet samt bygga på enkla standardkomponenter, 
dels för att de skall vara enkla att reparera och underhålla men också för att det 
skall vara enkelt att få tag på reservdelar. För förband med stridande uppgifter 
bör extern beväpning kunna monteras på. Fordonen kan då också vara öppna i 
syfte att underlätta avsittning men också i syfte att medge öppnande av eld från 
flera av fordonets platser. En grupp av fordon inom denna kategori är fordon 
avsedda för att öka luftburna förbands rörlighet och uthållighet på marken.

POLARIS RANGER 6X6

Vikt: 640 kg 

Motor: 683 cc

Längd: 3,05 m

Bredd: 1,53 m

Höjd: 1,91 m

Hastighet: 70 km/h

Bränsle: 37 liter

Last: 560 kg

Drag: 790 k

Figur 3.54. Foto: Combat Camera - Försvarets Bildbyrå.

En fordonstyp inom detta område är de så kallade ”technical”. Dessa fordon 
är ofta civila oskyddade lätta lastbilar (pickup) med beväpning monterad på fla-
ket. Fordonen används bl.a. av irreguljära förband eller av kriminella i samband 
med konflikter.

Ingenjörsbandvagnar3.4.7 

Ingenjörsbandvagnar liknar till del bärgningsbandvagnar då de förutom schakt-
blad kan vara utrustade med vinsch. På vissa vagnar är schaktbladet utbytt mot 
en skopa samt kranen ersatt med en grävskopa. Som utrustningsalternativ fö-
rekommer också olika typer av utrustning för minbrytning. I denna kategori 
kan också nämnas mer specialiserade fordon som värngrävare och bepansrade 
bandgrävare, schaktmaskiner m.m. Fordonen kan användas både för att öka 
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egen rörlighet samt för att minska motståndarens rörlighet. Typiska uppgifter 
kan vara att förbereda egna eldställningar, iordningställa vad, öppna väg (t.ex. 
genom rasmassor i bebyggelse) eller att genomföra vägförstöring.

Underhållsfordon3.4.8 

Inom ramen för underhållsfordon finns både bandgående och hjulgående for-
don samt såväl specialbyggda fordon som standardfordon. Vad avser fordon 
för förnödenhetstransporter, är dessa till stor del hjulgående fordon byggda på 
standardfordon. Ett exempel på undantag är transportväxlarbandvagn 309. Då 
transportfordon ändå kräver viss specialanpassning mot den last de skall bära 
(drivmedel, grus, ammunition, styckegods osv.) så är många av fordonen mo-
duluppbyggda av ett antal olika standardkomponenter. Dessa standardkompo-
nenter kan vara axlar, ramar, hytter, motorer och transmissioner där dessa kom-
bineras utifrån de olika krav som ställs på fordonet. Ett exempel är Scanias 
lastbilsserie P124 som finns i en mängd varianter inklusive en minskyddad 
version samt en splitter- och minskyddad version. Serien finns med tre axlar, 
tre axlar med stödaxel samt som fyraxlig version. Som påbyggnad finns diverse 
fasta påbyggnader som grusflak och containerram såväl som rullflaksväxlare och 
sidlastare. Utöver detta finns versioner med snabblås där påbyggnaden kan by-
tas ut allt efter behov.

SCANIA P124CB8x8HZ420

Vikt: 17,9 ton tjänstevikt, 
36,2 ton totalvikt

Motor: 309 kW/420 hk

Längd: 9,40 m

Bredd: 2,55 m

Höjd: 3,68 m

Hastighet: 85 km/h

Bränsle: Diesel 350 liter

Figur 3.55. Foto: Jonas Eklund - Försvarsmakten.

Obemannade markfarkoster3.5 

Obemannade farkoster (UGV – Unmanned Ground Vehicle) används främst 
för uppgifter som är för farliga för att människor skall utföra dem. Ett annat an-
vändningsområde är att lösa uppgifter i en miljö som är olämplig för människor 
att vistas i eller att lösa uppgifter som är psykiskt och/eller fysiskt utmattande. 
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Med tanke på miniatyrisering och mindre samt lättare kraftförsörjning kan 
ett framtida användningsområde vara att lösa uppgifter i även små och trånga 
utrymmen. Avseende obemannade markfarkoster så är de idag vanligaste ar-
betsuppgifterna förknippade med ammunitions- och minröjning. Allt eftersom 
farkosterna kan göras mindre tillsammans med en minskad storlek på sensorer 
så är även underrättelseinhämtning ett användningsområde, t.ex. i byggnader, 
kulvertar m.m. eller som sensorer i syfte att upptäcka och identifiera CBRN-
hot. Framtida tänkbara användningsområden är att beväpna farkosterna i syfte 
att under skydd kunna manövrera ett vapensystem till en lämplig position eller 
att placera ut sprängladdningar. Detta görs till del redan idag då man vid am-
munitions- och minröjning använder obemannade farkoster för att placera ut 
sprängladdningar eller skjuta sönder det objekt som skall röjas.98

Figur 3.56. Exempel på en fjärrstyrd obemannad markfarkost, truppminröjare 1A. Denna farkost används 
för att röja ytlagda minor eller minor nedgrävda max 10 cm. Röjningshastigheten är 500-2 000 m2/h. Foto: 
Lennart Andersson - Försvarets Bildbyrå.

De obemannade markfarkoster som förekommer idag är främst fjärrstyrda 
(RPV – Remote Piloted Vehicle). Med detta menas att de styrs via radio eller 
tråd från en manöverpanel där operatören visuellt, direkt eller via kameror, styr 
farkostens varje rörelse. Dessa farkoster är med andra ord inte autonoma över-
huvudtaget.99 Ett obemannat flygplan kan programmeras att flyga en viss rutt 
eller runt ett visst objekt samt om något händer återvända till en förutbestämd 
plats vilket indikerar att de är något autonoma. En utveckling mot autonoma 

98. Lundberg, Carl. Assessment and Evaluation of Man-portable Robots for High-risk Professions in 
Urban Settings. Stockholm: KTH, 2007, s. 1-16.

99. Lundberg, Carl, 2007, a.a., s. 16-18.
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markfarkoster sker men problemet för en obemannad markfarkost är terräng-
en. Ett önskemål är obemannade markfarkoster som autonomt patrullerar ett 
område eller autonomt följer ett förband, t.ex. lastad med förnödenheter eller 
gruppmateriel som förstärkningsvapen eller utrustning för strid i mörker. För 
att lösa den uppgiften krävs inprogrammerade kartunderlag, ett antal sensorer 
för att läsa av terrängen samt relativt god datakraft för att kunna behandla data 
från sensorerna. En fördel vore om man kunde nyttja samma stridslednings-
system som i till exempel ett befintligt stridsvagnssystem för att planera upp-
drag för en obemannad markfarkost. Exempel på sensor som en obemannad 
markfarkost kan behöva är lidar (laser-radar). Ett scannande system uppbyggt 
av laser som läser terrängen efter hinder och igenkänningstecken kan ändå få 
problem med position då kartunderlag i 3D kan vara svårt att erhålla. Satel-
litbaserade navigationssystem kan störas och en noggrannhet på fem till tio 
meter kan innebära att fordonet kör i ett dike eller missar en övergång. Scan-
nade system kan också få problem med att skilja olika ytor åt, t.ex. vatten från 
asfalt då båda ytorna är plana. Ovanstående problem kan lösas men innebär 
flera olika sensorer, navigationssystem samt även datorkraft vilket då innebär 
ökade kostnader. 

Ett annat problem vid användande av autonoma farkoster är ansvarsförhål-
landen. Vem bär ansvaret om farkosten kolliderar med en människa eller ett 
annat fordon? För att få en farkost autonom måste farkosten ha en viss pro-
grammering avseende vad som skall göras när det stöter på hinder eller andra 
händelser som påverkar det inprogrammerade uppdraget. Om farkosten stöter 
på ett okänt hinder eller en händelse som den inte är programmerad för så 
måste operatören kunna ta över kontrollen för att reda ut problemet. Exempel 
på frågor som en autonom farkost behöver kunna besvara för att lösa ett upp-
drag kan vara om den skall gå runt ett hinder eller försöka passera ett hinder. 
Här måste då programmering finnas avseende vilken typ av hinder farkosten 
kan klara samtidigt som farkostens sensorer måste kunna läsa av hindret. En 
annan fråga är när det är mest lämpligt att gå runt eller över hindret kopp-
lat mot säkerhet eller tidsförlust. En autonom farkost behöver också kunna 
avgöra hur ett uppdrag skall lösas på säkrast och/eller effektivaste sätt samt 
när ett uppdrag skall betraktas som löst. Ett exempel kan vara en autonom 
spaningsfarkost som skall lösa sin spaningsuppgift på ett säkert sätt utan att 
upptäckas av en motståndare och utan att förbruka för mycket energi. Denna 
farkost riskerar då att stanna kvar på en plats där den inte upptäckt något. Den 
skall istället välja en framryckningsväg som är skyddad men där den själv kan 
observera och framryckningsvägen skall vara så kort som möjligt men täcka så 
stor yta som möjligt och detta utan att passera samma område. Den skall också 
observera mot sin tänkta framryckningsväg innan den fortsätter sin framryck-
ning. Ovanstående är inte helt okomplicerat varför de idag vanligast förekom-
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mande obemannade farkosterna är fjärrstyrda och då i egentlig mening inte är 
obemannade.100 

Obemannade farkoster som är fjärrstyrda via radio kan också kräva en ra-
dioförbindelse med en relativt god överföringskapacitet. Om man inte direkt 
kan observera farkosten utan är beroende av farkostens egna sensorer så behöver 
man föra över video i realtid. Denna videoöverföring kan behöva en hög grad av 
upplösning om man t.ex. utgår ifrån att man vill kunna beväpna farkosten. För 
att kunna identifiera mål innan bekämpning är man beroende av en hög grad 
av upplösning men också för att kunna upptäcka hot i form av mineringar. Vid 
styrning via tråd är överföringskapaciteten inte lika begränsande men då kan 
räckvidd bli ett större bekymmer.

Taktik och teknik3.6 

I kapitlet har i huvudsak rörlighet och uthållighet för enskild farkost diskute-
rats. Här kan rörlighet på låg nivå diskuteras och mätas i form av gravtagnings-
förmåga, hindertagningsförmåga, hastighet osv. När farkosttekniken sedan skall 
tillämpas taktiskt kan det finnas behov av att tillämpa ovanstående kunskaper 
om enskild farkost inom ramen för ett förband. Ett förbands framryckningshas-
tighet kanske begränsas av förbandets långsammaste fordon eller av förbandets 
förmåga att framrycka på flera vägar samtidigt. Detta kan bero, inte bara på 
de ingående farkosternas enskilda förmåga till rörlighet, utan också förbandets 
förmåga till ledning för att samordna rörelsen. Ett i huvudsak bandgående för-
bands rörlighet kan begränsas om vissa funktionsfordon är hjulgående. Om 
drivmedelstransportfordon är hjulgående begränsas de bandgående fordonens 
räckvidd i terrängen av avståndet till närmaste farbara väg. Ett förband med 
både stridsvagnar och lättare bandgående fordon kan begränsas av broars bä-
righet i området. En anfallsrörelse kanske bara kan ske längs en viss väg p.g.a. 
behovet av samordning mellan tunga och lätta förband. En annan begränsning 
kan vara sjukvårdstransportresurser. Användandet av hjulgående sjukvårdstran-
sportfordon kan göra att förband får begränsningar i hur långt från väg de kan 
röra sig och fortfarande få skadade till kvalificerad sjukvård inom utsatt tid. En 
konsekvens av att funktionsfordon ej kan framrycka i samma terräng som de 
stridande fordonen är att man kan behöva avdela stridande fordon för trans-
port av skadade eller av ammunition och drivmedel. En olämplig blandning 
av fordon kan också vara stridsvagnar och hjulgående trupptransportfordon 
då kanske en anfallsrörelse med stridsvagn måste följas upp med infanteri. Ett 
förbands rörlighet kan också begränsas utav bristen på vissa enskilda fordon. 

100. Hussain, T., Vidaver, G., and Montana, D. "Adaptive UGV Navigation using Advocates 
and Critics for Tactical Behaviors". Proceedings of AUVSI's Unmanned Systems North Ame-
rica, 2005, s. 2-9.
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Ett förband utan ingående bärgningsfordon med motsvarande rörlighet kanske 
inte kan eller bör framrycka längs dåliga vägar, oplogade vägar eller i viss ter-
räng. Förband utan ingående ingenjörsfordon i form av broläggare kanske inte 
kan röra sig i terräng tvärs vattendrag eller i terräng med förstörd infrastruktur. 
Fordon som utgör plattformar för indirekt eld kan behöva framrycka i samma 
hastighet och i samma terräng som övriga fordon. Räckvidden på det indirekta 
systemet kan dock medföra att man i områden med relativt gott vägnät kan 
hålla sig på eller nära vägnätet och ändå nå de stridande förbanden med un-
derstöd. Fordon för indirekt eld behöver dock ändå förmåga till att framrycka 
i terräng då man normalt grupperar vid sidan av vägen. Då korta tidsförhållan-
den kan förekomma när det gäller behovet av indirekt eld, kan detta innebära 
att man inte kan välja terräng för gruppering av systemet vilket då ställer större 
krav på terrängframkomlighet. Systemen kan också vara prioriterade mål för 
motståndarens bekämpning med t.ex. attackflyg vilket kan medföra ett behov 
av att komma av vägar för att minska risken för upptäckt.

Inom ramen för uthållighet kan ett förbands uthållighet påverkas av om 
exempelvis ingående fordon har olika räckvidd eller om förbandet har både 
band och hjulfordon men också om de olika fordonen använder olika bränsle. 
Förband med flera olika fordonstyper påverkar också hur stor underhållsorga-
nisation som krävs. Flera fordonstyper kräver fler mekaniker, mer verktyg och 
mer reservdelar inom förbandet. I vissa fall kanske också olika typer av bärgare 
samt transportfordon krävs. Att sätta samman förband med modulära fordons-
system kan vara en metod att öka uthålligheten.

För att kunna avgöra vilken eller vilka fordon eller moduler som skall ut-
vecklas eller anskaffas, måste det göras ett antal ställningstaganden (som tidigare 
beskrivits). En av dessa är vilka uppgifter fordonen, och därmed förbandet, skall 
lösa. Beroende på operativ nivå och typ av förband, varierar naturligtvis dessa 
uppgifter. Frågan är också om fordonen skall specificeras mot enstaka eller ett 
fåtal uppgifter eller om de skall vara multifunktionella. Ett sätt att uppnå mul-
tifunktionalitet är en hög grad av modularitet. Exempel på uppgifter som skall 
kunna lösas eller förmågor samt principer som skall kunna uppnås kan vara:

1) indirekta angrepp mot en motståndare genom angrepp mot hans avgö-
rande punkter eller kritiska sårbarheter

2) direkt angrepp mot en motståndares tyngdpunkt eller mot hans förband

3) skydda egna tyngdpunkter, avgörande punkter eller kritiska sårbarheter

4) upprätta markoperativ kontroll

5) upprätta markoperativt herravälde
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6) uppnå lokal överlägsenhet

7) förmåga till kraftsamling i tid och rum avseende verkan och/eller rörlighet

8) uppnå handlingsfrihet

9) uppnå god stridsekonomi

10) uppnå förmåga till överraskning

11) uppnå manövertänkande

Indirekta angrepp på motståndarens avgörande punkter eller kritiska sårbar-
heter kan kräva fordon med en hög rörlighet avseende både framkomlighet och 
hastighet. Detta kan i sin tur innebära att avkall måste göras avseende skydds-
nivån. Om avkall görs på skyddsnivå kan det ställa än högre krav på rörligheten 
för att minska risken för att bli påverkad av motståndarens bekämpningssystem. 
Det kan också ställa höga krav avseende signaturanpassning av fordonen. För-
band med denna förmåga kan också behöva uppträda relativt autonomt vilket i 
sin tur ställer krav på uthållighet och funktionsfordon inom förbandet.

Direkta angrepp mot motståndarens tyngdpunkter och förband ställer hö-
gre krav på skyddsnivån men fortfarande höga krav på framkomlighet i syfte att 
kunna manövrera med förbanden. Skall motståndarens förband bekämpas di-
rekt behöver man manövrera sig i en så gynnsam position som möjligt i förhål-
lande till motståndaren. Att anfalla och därefter manövrera i förhållande till en 
motståndare kräver också en viss nivå av uthållighet i form av räckvidd. Denna 
uppgift kan ställa stora krav på tillgång på olika typer av funktionsfordon samt 
deras rörlighet och skyddsnivå i förhållande till de stridande fordonen.

I förhållande till ovanstående uppgift ställs motsvarande krav för att kunna 
skydda egna tyngdpunkter eller sårbarheter men kanske inte samma krav på 
uthållighet. Även krav på olika funktionsfordon kan i vissa avseenden minska 
som t.ex. fordon för försörjning.

De två begreppen markoperativt herravälde och markoperativ kontroll skil-
jer sig markant åt. Att upprätthålla markoperativt herravälde omfattar främst 
att upprätthålla normala samhällsbetingelser men krav på en höjd beredskap 
kan förekomma samt terroristhot. Här kan fordon med lättare skydd och hög 
operativ rörlighet komma till användning. Kraven på taktisk och stridsteknisk 
rörlighet är inte lika höga. Då samhällets funktioner i huvudsak fungerar så är 
inte heller tillgången på funktionsfordon lika avgörande. Att upprätta marko-
perativ kontroll kan ställa samma krav som att via direkt eller indirekt metod 
angripa en motståndare. När markoperativ kontroll är upprättad skall kon-
trollen upprätthållas. Detta kräver bl.a. tillgång till baser med förbindelse till 
områden med markoperativt herravälde. Kraven på skydd och verkan kan här 
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nedgå medan kraven på rörlighet och uthållighet ökar. Viktigt är dock att vi har 
ett överläge inom operationsområdet så beroende på motståndaren kan relativt 
höga krav på skydd, verkan och rörlighet ställas. Rörligheten kan då omfatta 
såväl stridsteknisk som taktisk rörlighet på bekostnad av operativ rörlighet.

När det gäller lokal överlägsenhet och kraftsamling påverkar både uppgif-
ten och motståndaren. Om verkan skall kraftsamlas i tid och rum i syfte att 
uppnå lokal överlägsenhet kan det förutom krav på tunga fordon och fordon 
för indirekt eld också ställas krav på en god förmåga till ledning. Utöver detta 
kan det ställas höga krav på taktisk rörlighet i syfte att kunna kraftsamla önskad 
förmåga. God förmåga till ledning och taktisk rörlighet i kombination med 
en bra signaturanpassning kan också underlätta om överraskning vill uppnås. 
Rörlighet och ledning är också förutsättningar för manöverförmågan. I en hög 
hotmiljö krävs också en hög skyddsnivå och en god förmåga till verkan, dock 
är indirekt metod grunden för manövertänkande. Initiativ och uppdragstaktik 
underlättar för den indirekta metoden vilket innebär att krav ställs på lednings-
system att bl.a. kunna distribuera chefens målbild. Initiativ och uppdragstaktik 
kan också ställa krav på förmågan till underrättelser och information.

Att uppnå stridsekonomi innebär att kraftsamling sker på rätt sätt, att en-
dast strider som når mot uppsatta mål utkämpas samt att motståndarens be-
kämpning kan undvikas. Även här ställs krav på rörlighet, ledning samt under-
rättelser och information. 

Inom ramen för internationella insatser kan de troliga uppgifterna bli:101

a) angrepp eller motangrepp på tyngdpunkter

b) undsättande av egna förband

c) förstärkning av eskorter för humanitära transporter genom områden med 
hög hotnivå

d) inneslutande eller upplösande av motståndsnästen vid fredsframtvingande 
insatser

e) rutineskorter av humanitära transporter

f ) skydd av flyktingläger

g) förstärkning av skydd för flyktingläger

h) avskärmande eller fördröjande operationer

i) spaningsoperationer

j) eldledning för indirekt eld eller flygunderstöd

101. Unterseher, Lutz, 2001 (2000),a.a., s. 8.
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k) flankskydd

l) övervakning samt styrkenärvaro

m) strid i bebyggelse

n) understöd med direkt och indirekt eld

För att kunna lösa alla uppgifter enligt ovan krävs också här ett antal olika 
fordon i olika kategorier.

För att lösa uppgifter som troligtvis innebär strid, krävs fordon med kraf-
tigare beväpning och kraftigare skydd. Detta kan inkludera stridsvagnar men 
kanske framförallt pansarskyttefordon. Beroende på fienden kan uppgifter 
innebärande att angrepp på tyngdpunkter kanske måste lösas med mer lätt-
rörliga förband, t.ex. hjulgående skyddade trupptransportfordon som snabbt 
kan lokalisera, nå och attackera en kritisk sårbarhet. Även bandgående strids-
vagnar och pansarskyttefordon kan genomföra relativt långa och snabba 
förflyttningar men påverkan på uthålligheten kan bli stor jämförbart med 
hjulfordon. Motståndarens förmåga att identifiera och skydda sina egna kri-
tiska sårbarheter påverkar naturligtvis valet av fordon. Även uppgifter som att 
skydda flyktingläger kan vara lämplig för tyngre fordon då behovet av rörlig-
het över stora områden nedgår. Vid uppgifter som kan tänkas omfatta strid i 
bebyggelse kan det krävas en hög skyddsnivå samt förmåga till att framrycka 
över raserad infrastruktur vilket talar för tyngre bandfordon. Skyddet bör här 
vara tredimensionellt då hot kan finnas i alla riktningar. Om ovanstående 
uppgifter skall lösas med hjälp av stridsvagnar krävs också pansarskyttefordon 
med en hög skyddsnivå och en god rörlighet som kan följa stridsvagnarna 
med infanteri för att skydda stridsvagnarna mot pansarvärnsvapen. Exempel 
på kombinationer av stridsvagnar och pansarskyttefordon är LEOPARD  2 
med CV 90, CHALLENGER med WARRIOR, M1 ABRAMS med M2 
BRADLEY och T-72 med BMP.

Uppgifter som omfattar rutineskorter av humanitär art löses med hjulgå-
ende fordon då fordonet inte bör sätta begränsningar för konvojens hastighet 
eller räckvidd. Här står valet mellan ett större pansarskyttefordon (10–20 ton) 
eller ett mindre patrullfordon (5–10 ton). Fördelen med det större fordonet är 
att det kan ta mer skyttesoldater vilket kan vara användbart vid brytande av 
vägspärrar, demonstrationer m.m. Nackdelen är att fordonet blir mer sårbart, 
samt att soldaterna samlas i ett mindre antal fordon med risk för att fler blir 
oskadliggjorda vid en attack av t.ex. ett buret pansarvärnsvapen, en mina eller 
en improviserad sprängladdning. Fler och mindre fordon skapar en högre grad 
av flexibilitet under marsch samt en högre grad av redundans. Nackdelen med 
mindre fordon är att antalet soldater begränsas vilket innebär att de uppgifter 
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som en enhet kan lösa minskar. Exempel på tyngre fordon är STRYKER och 
PATRIA XA-203. Exempel på mindre fordon är DINGO eller RG-32.

Uppgifter som inte kräver en hög skyddsnivå kan vara skydd av flykting-
läger, eldledning, flankskydd, övervakning och styrkenärvaro. Dessa uppgifter 
kan lösas med hjul- eller bandgående skyddade trupptransportfordon beroende 
på terräng, vägnät och övrig infrastruktur samt ansvarsområdets area. Exempel 
på fordon är M113, STRYKER, BTR-80 och MT-LB. Om det finns risk för 
att situationen eskalerar och läget förvärras bör pansarskyttefordon användas 
som CV-90 eller M2 BRADLEY. Om läget tillåter kan också oskyddade hjul-
gående fordon som HMMWV vara lämpliga om uppgiften endast omfattar 
övervakning och styrkenärvaro. Eldledningsfordon som framrycker med pan-
sarskyttefordon eller stridsvagnar bör dock ha en högre skyddsnivå motsva-
rande ett pansarskyttefordon.

Spaningsoperationer kan lösas med en stor variation av fordon beroende 
på vilken typ av förband som spaningsförbandet ingår i. För ett mekaniserat 
förband kan BRM-3 vara ett lämpligt alternativ eftersom det är bandgående, 
beväpnat och skyddat. För lätta infanteriförband och jägarförband kan BV 206 
vara ett lämpligt fordon. För förband med i huvudsak hjulgående pansarskyt-
tefordon bör spaningsförbandet också vara hjulgående, snabbt och lättrörligt. 
Här kan BRDM-2 eller SHADOW vara mer lämpade fordon.

För avskärmande eller fördröjande uppgifter, kan både pansarskyttefor-
don och skyddade trupptransportfordon inom varierande viktklasser komma 
ifråga. Fordonen bör dock ha en god rörlighet, viss uthållighet samt vara ter-
ränggående. Om terrängen, tiden och motståndarens egenskaper medger att en 
fördröjningsuppgift kan lösas med infanteri kan uppgiften kanske lösas med 
oskyddade trupptransportfordon. Om motståndaren har möjlighet till indirekt 
bekämpning kanske skyddade trupptransportfordon är mer lämpade, exempel-
vis M113. Om motståndaren har pansarskyttefordon bör det egna förbandet 
också ha pansarskyttefordon i syfte att uppnå samma nivå avseende kombina-
tionen skydd, verkan och rörlighet. Om syftet med att avskärma är att dölja 
egen verksamhet så kanske skyddade patrullfordon med mycket hög rörlighet 
är tillräckliga. Exempel på fordon är FOX och BRDM-2. För uppgifter som av-
skärmning, spaning och flankskydd kan också ett bandgående skyddat fordon 
typ SCORPION/SCIMITAR vara ett lämpligt fordon.

Val av fordon som plattform för indirekt eld varierar till stor del beroende 
på typ av understödssystem. Om det indirekta understödet skall ske i form av 
eldrörsartilleri krävs normalt större och tyngre bandgående fordon som t.ex. 
BRAVEHEART eller CRUSADER även om undantag som det svenska AR-
CHER finns. Understöd i form av pansarvärn och luftvärn med robotsystem 
kan ske från lättare fordon, men i beaktande bör tas att ett lätt fordon för un-
derstöd med pansarvärn inte alls kommer att ha samma skydd som sitt mål, om 
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understödet avser stridsvagnsbekämpning. Exempel på pansarvärnsfordon är 
STRYKER AGM och HMMWV M1045 (som har pansarvärnsrobot TOW).

För att kunna lösa samtliga ovanstående uppgifter är inte en enda fordons-
typ möjlig att använda utan det krävs flera olika fordon, framförallt om det 
ska finnas en förmåga att snabbt genomföra strategiska transporter över stora 
avstånd. Rimligtvis bör ett lätt hjulgående fordon för snabba insatser över långa 
avstånd användas. Vikten bör ej överstiga 15 ton om syftet är att kunna trans-
portera fordonet med C-130. Fordonet bör vara hjulgående i syfte att inte 
kräva transporter på land samt minska behovet av underhållstransporter och 
underhållspersonal. Fordonen bör ha minst tre dygns uthållighet. Dessa for-
don, om de har tillräckligt avancerade hjulupphängningar, torde också kunna 
lösa de uppgifter som bandgående lätta fordon normalt skulle ha löst. Utöver 
detta bör bandgående pansarskyttefordon med en relativt hög skyddsnivå och 
kvalificerad beväpning användas. Olika versioner av fordonet bör vara byggda 
på samma grundplattform i syfte att minska belastningen på underhållskedjan. 
Vikten bör ej överstiga 25 ton för att kunna transporteras med flyg motsvaran-
de C-17 i tillräcklig mängd. I syfte att uppnå en tillräckligt hög skyddsnivå bör 
fordonen ha aktiva skyddssystem eller varnings motmedelssystem (VMS), helst 
i ett gemensamt nätverk för överföring av information mellan vagnar. Om man 
ser ett behov av stridsvagn för att lösa en uppgift bör pansarskyttefordon fin-
nas i syfte att kunna transportera trupp och understödja stridsvagnsförbanden. 
Denna uppgift bör inte lösas av trupptransportfordon då skyddet är för dåligt. 
Om det finns ett stridsvagnshot eller om hotet från burna pansarvärnsvapen 
eller minor är omfattande bör man ha tillgång till stridsvagnar. Duellstrid mot 
stridsvagn bör lösas av en annan stridsvagn då endast dessa har en tillräckligt 
hög kombination av eld, rörelse och skydd samt tillräckligt kvalificerade eld-
lednings- och ledningssystem. Skyddsnivå på en stridsvagn tillsammans med 
vikten talar också för stridsvagnen när det gäller burna pansarvärnsvapen och 
minor. Behovet av infanteri i bebyggd och betäckt terräng som skydd åt strids-
vagnar får dock inte underskattas. Storlek och utseende på en stridsvagn kan 
också ha en starkt avskräckande effekt. Det som talar emot stridsvagnen är den 
tid det tar att genomföra strategiska transporter samt behovet av underhåll. Har 
man en begränsad flygtransportförmåga kan dock transport via fartyg innebära 
att man lika snabbt är på plats med hela förbandet som vid flygtransport. Om 
man skickar förtrupp och lätta förband med flyg samtidigt som man skickar de 
tunga delarna med fartyg kan hela förbandet vara på plats inom samma tidspe-
riod som om man skickat allt med flyg. Detta med tanke på det större antalet 
flygtransporter som behöver göras för att få hela förbandet på plats med endast 
flyg. Ett 90 meters fartyg kan motsvara ca 230 st C-130 och en större färja kan 
motsvara ca 400 st C-130 eller ca 170 st IL-76.
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Sjöfart är en mycket gammal transportform och en av de stora fördelarna är 
att stora mängder last med relativt enkla medel kan transporteras över stora 
sträckor. Sjöfarten var den viktigaste formen av transport fram till industriali-
seringen och framväxten av järnväg, fordon och flyg och utgör än idag för den 
viktigaste fraktformen då andra transportslag endast står för enstaka procent 
av världens totala transporter.102 Detta påstående kan vid en första anblick fö-
refalla överdrivet, men i en jämförelse mellan olika fraktformer kan ett litet 
handelsfartyg med en kapacitet på 3 500 tdw103 bära lika mycket last som 
250 järnvägsvagnar eller 140 långtradare med släp.104 Omkring 95 procent av 
Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Hela samhället är beroende av att fartygen 
når våra hamnar.105

102. Räknat i vikt och sträcka.
103. dW (tonnes deadweight); dödviktston: ett mått på ett fartygs vikt inkluderande last och 

bränsle.
104. Försvarsmakten. Taktikreglemente för flottan. Stockholm: Försvarsmakten, 1987, s. 20:1.
105. <http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/>2010-08-17.
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Figur 4.1. En jämförelse mellan olika transportkapaciteter. Illustration: Samuel Svärd, Källa: Taktikregle-
mente för flottan, 1987, 20:1.

En av marinens främsta uppgifter är att både nationellt och internationellt 
under skiftande hotbild säkerställa att vattenområden, sjötransportleder och 
hamnar kan användas för de syften som önskas. För detta krävs en mängd olika 
marina plattformar utformade för olika uppgifter och geografiska områden.

För Sveriges försvar har fartyg och båtar spelat en stor roll under många 
hundra år och Sverige har ofta legat långt fram vad gäller teknisk utveckling, 
taktik och skickliga besättningar. Från all denna erfarenhet finns det mycket 
att lära sig, men en incident är kanske viktigare än de andra för denna bok och 
detta kapitel, förlisningen av Vasa 1628. Vasa kapsejsade för att hon hade för 
låg stabilitet på grund av att militära ambitioner fick styra över den beprövade 
och systematiskt nedtecknade tekniska erfarenheten106. Militära krav ledde till 
att Vasa byggdes med två kanondäck trots att hennes dimensioner inte skulle 
klara av detta.

För att inte upprepa 1600-tals Sveriges misstag måste militära krav vägas mot 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund för att hitta lösningar som kommer 
att fungera i verkligheten. Detta kapitel skall titta lite närmare på de viktigaste 
områden som påverkar hur ett militärt fartyg byggs och sedan används.

Fartyg och båtar107 tillverkas normalt i förhållandevis små serier jämfört 
med både flygplan och fordon. Detta har flera orsaker varav en är att fartygets 
användningsprofil i mycket stor utsträckning påverkar skrovets utformning, det 

106. I stället för beräkningar baserades fartygs dimensioner på tabellverk över lämpliga propor-
tioner, s.k. bestick.

107. Se även kapitel 4.1, Grunder och definitioner.

Ett fartyg
på 3 500 tdw
motsvarar

140 långtradare

250 järnvägsvagnar
eller
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vill säga det finns ett behov av många olika typer av skrov och en liten föränd-
ring av uppgiften tvingar fram en ny teknisk lösning.

Grunder och definitioner4.1 

Inom hela sjöväsendet finns en flora av benämningar på olika typer av sjöfar-
koster. Både civilt och militärt används begreppen fartyg och båt, civilt används 
också begreppet skepp. I rättsliga sammanhang är alla manöverbara flytetyg ett 
fartyg, medan termen fartyg i militära sammanhang är en båt som passerat en 
viss storlek. Exempel på detta är benämningarna robotbåt och patrullbåt som 
syftar till mindre ytstridsfartyg för kustnära uppträdande medan patrullfartyg 
syftar på ett större fartyg med bättre uthållighet. Civilt definieras ett fartyg, 
längre än 12 m och bredare än 4 m som ett skepp. I denna bok används båt och 
fartyg som synonyma begrepp utan begränsning i storlek.

För att beskriva ett fartygs storlek och förmåga att bära last och hur fördel-
ningen mellan vikten på skrovet, besättningen, bränsle, smörjoljor och nyt-
tolast ser ut används olika vikt- och volymdefinitioner. Grunden för att göra 
dessa definitioner kan sägas vara begreppet deplacement. Deplacementet är den 
mängd vätska som fartygsskrovet lastat undantränger i vattnet och kan multip-
liceras med densiteten på vattnet vilket då ger fartygets totala massa (ton). För 
örlogsfartyg (stridsfartyg) används genomgående begreppet deplacement för att 
beskriva och jämföra storleken på fartygen.

Inom sjöväsendet finns en mängd övriga sätt att definiera fartyg och båtars 
olika mått, vikter, volymer, lastförmåga m.m. men vi kommer i detta kapitel 
inte att behandla området till ett sådant djup att dessa olika definitioner spelar 
någon större roll.

Dimensionerande faktorer4.2 

All fartygskonstruktion är en kompromiss mellan många inverkande faktorer. 

• Vad skall kunna göras med fartyget (operativ/taktisk förmåga)?

• Nu? I framtiden? 

• Var i världen skall den kunna göra det?

• Vilken ekonomisk ram finns?

När dessa frågor har besvarats kan önskade förmågor bestämmas samt vilka 
farkosten bör ha och vilka konstruktionslösningar som skall prioriteras. Dessa 
kan vara särskilda mått för passage i trånga farvatten eller för att rymmas i 
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befintliga dockor, signaturer i det elektromagnetiska spektrat, hydroakustisk 
signatur, lastförmåga, manöveregenskaper, hastighetskrav och så vidare. Listan 
kan göras mycket lång.

Att bygga en mycket specialiserad farkost är relativt enkelt och det kan 
snabbt produceras något som löser den tänkta uppgiften på ett mycket effektivt 
sätt, men så fort kravprofilen breddas ökar komplexiteten och därmed också 
kostnaderna och tiden det tar att utveckla farkosten. Avväganden kommer 
också att vara tvungna att göras om hur stor del av de tänkta förmågorna som 
skall uppfyllas då det av operativa, praktiska och inte minst ekonomiska skäl 
inte är görligt att få in alla förmågor samtidigt i samma konstruktion. Många 
projekt har genomförts i en mängd olika länder att försöka skapa det optimala 
multifunktionsfartyget och samtliga förefaller ha stött på problem med denna 
avvägning. Ett exempel på detta kan vara det danska ”standard-flex” där ett 
containersystem skapades för de olika förmågor som önskades och som lätt 
skulle kunna bytas mellan olika plattformar. I slutändan hade det uppstått pro-
blem med att få utbytessystemet att fungera och bestämde att vissa fartyg slut-
ligt skulle erhålla en fast förmåga. 

Figur 4.2 Mudderpråm i insjö. Monterey, Califirnien, USA. Foto: Hans Liwång.

Figuren visar en liten mudderpråm under arbete. Huruvida detta är ett bra 
fartyg eller inte är en smaksak, men helt klart är att det är enkel, fungerande 
och genomtänkt konstruktion. Skrovet är grundgående för att den ska kunna 
ta sig fram på grunt vatten och ge hög stabilitet. Drivningen sker med hjälp 
av två skovelhjul som är mycket stryktåliga, inte påverkar djupgåendet och ger 
fartyget möjlighet att svänga runt sin egen axel. Drivningen av alla system är 
hydraulisk vilket innebär att den är okänslig, lätt att serva och att reservdelar 
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är lätta få tag på. Motorn och hydraulpumpen sitter längst bak och är därmed 
placerad så att de också fungerar som motvikt till skopan. 

Detta är ett bra exempel på en högt specialiserad konstruktion där kon-
struktören av mudderpråmen har tänkt igenom många viktiga aspekter för att 
lösa en specifik uppgift i ett begränsat geografiskt område. Det kan dock kon-
stateras att konstruktionen samtidigt är direkt olämplig för att utföra någonting 
annat i en annan geografisk kontext. 

Denna bok kommer i de kommande avsnitten titta lite närmare på några av 
de områden som krävs för att se hur olika funktioner ställer krav på utformning 
av skrov, framdrivning och utrustning. 

Stabilitet4.3 

När en kropp (t.ex. ett båtskrov) sänks ner i en vätska kommer vätskans tryck 
att trycka på kroppens yta. Eftersom trycket i vätskan ökar med ökande djup 
kommer trycket på kroppen att öka med hur djupt i vätskan kroppen kommer. 
Det är detta fenomen som gör att båtar flyter, det vill säga att när det sänkts 
ner tillräckligt djupt kommer tyngdkraften från båten att komma i jämvikt 
med lyftkraften från vattnet. Storleken på lyftkraften beräknas med hjälp av 
Archimedes princip:

F= g ρ V F=Lyftkraft, ρ=vätskans densitet, g=tyngdaccelerationen  
   V=undanträngd volym

Archimedes princip anger att lyftkraften (F) är lika med den undanträngda 
vätskans volym (V) multiplicerat med vätskans densitet (ρ) och tyngdaccelera-
tionen (g). Den undanträngda vätskans volym, som är samma sak som fartygets 
skrovvolym under vattenytan, kallas oftast för deplacement och anges då i ku-
bikmeter, vilket innebär att det också anger skrovets lyftkraft i ton i sötvatten.

Räkneexempel 4.3.1

Hur stor blir lyftkraften om en låda 2 dm lång och 1 dm bred sänks ner 5 cm i sötvatten?
Volymen                  V = 0,2·0,1·0,05 = 0,001 m3

Tyngdaccelerationen   g = 9,81 m/s2

Densitet                  ρ = 1 000 kg/m3 
Lyftkraft                  F = 9,81·1 000·0,1 = 9,81 N (dvs. lådan kan bära 1kg)
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Räkneuppgift 4.3.1

a. Hur stor blir lyftkraften för en pråm (rätblock) som är 4 m bred och 8 m lång som går
    0,75 m djupt?
b. Hur stor last kan pråmen bära om pråmen väger 1,8 ton?

Hur mycket nyttolast (last, vapensystem, ammunition, sensorer osv.) ett far-
tyg kan bära blir därmed direkt en funktion av skrovets storlek under vattnet 
och vikten av skrov, framdrivningssystem, roderinstallationer och annat som 
krävs.

Räkneexempel 4.3.2

Figur 4.3. Definition av mått på skrov. Illustration: Hans Liwång.

a. Ungefär hur stort deplacement har ett fartyg som är 80 m långt (Loa), 12 m brett (Boa)
och som går 3,2 m djupt (T)?
Längd, bredd och djupgående säger dessvärre inte mycket om hur skrovets form är under 
vattnet, vi får då göra några antaganden:

Ett fartygs längd i vattenytan (vattenlinjelängd, Lwl) är normalt kortare än totallängden, vi 
antar att detta fartygs vattenlinjelängd är 90 % av Loa.

Ett fartygs bredd i vattenytan (vattenlinjebredd, Bwl) är normalt något mindre än totalbred-
den, vi antar att detta fartygs vattenlinjebredd är 95 % av Boa.

I så fall innebär det att fartygets undervattenskropp får plats i en låda som har volymen 0,9 
Loa·0,95 Boa·T = 2 627 m3.

Men då fartygets undervattenskropp inte är lådformad kommer fartygets deplacement vara 
mindre. Hur mycket mindre beror på formen. Långsamgående fartyg är relativt lådformade, 
har en hög blockkoefficient (blockkoefficienten anger hur stor del av ett rätblock med 
storleken Lwl x Bwl x T som undervattenskroppen fyller ut) och snabbare fartyg har en 
låg blockkoefficient. En oljetanker kan ha en blockkoefficient på ca 0,85 och en fregatt en 
blockkoefficient på ca 0,5. 

Detta innebär att detta fartyg har ett deplacement på 0,5·2 627 m3 till 0,85·2 627 m, det 
vill säga 1 313 m3 till 2 233 m3. Vilket i sötvatten innebär en lyftkraft som kan bära  
1 313 till 2 233 ton.
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T
D

a
b

c

mg

F

mg mg mg

F F F
a

b

c

F F

mg mg

ba



167

Militära sjöfarkoster

b. Hur mycket nyttolast kan fartyget bära?
För att beräkna nyttolasten måste vi veta hur mycket skrovet, maskineri, styrsystem med 
mera väger (lättvikt). Detta beror starkt på vilken typ av fartyg det är och framförallt hur 
snabbt det ska gå. Fartyg som skall gå snabbt måste ha mer hållfasta skrov och mer maski-
neri och har därför en relativt hög lättvikt emedan mer långsamgående fartyg kan ha en låg 
lättvikt. Av deplacementet brukar lättvikten variera mellan 22 % och 75 %. 

Om vi använder antaganden ovan på de framräknade siffrorna från a. kan vi konstatera att 
ett snabbgående fartyg av denna storlek kan ha en nyttolast på 0,25 x 1 313 ton och ett 
långsamgående på 0,78 x 2 232 ton.

Nyttolast snabbgående: 0,25·1 313 ton = 328 ton
Nyttolast långsamgående: 0,78·2 232 ton = 1 742 ton

Från räkneexemplet ovan kan det konstateras att deplacement och nyttolast 
kan variera mycket för olika fartyg trots att de har samma längd, bredd och 
djupgående. Skälen till variationen finns dock ofta att finna i hur fartyget är 
tänkt att användas.

Skrovets nedsänkta volym ger storleken på lyftkraften och därmed fartygets 
vikt.

Jämför vi med världens största flygplan som är ungefär lika stora som far-
tyget i räkneexemplet här ovan, det vill säga ca 80 meter, så kan vi konstatera 
att flygplanens lastförmåga på ca 250 ton är liten jämfört med ett lastfartyg i 
samma storlek. För tunga och stora laster är de mängder som ett fartyg kan få 
med sig mycket större än andra transportslag, detta tack vare att hela konstruk-
tionen bär lasten, det vill säga det krävs inte speciella konstruktionselement för 
lyftkraft så som flygplans vingar och hjulen på ett tåg.

Tabell 4.1. Tabell med jämförelse i lastkapacitet mellan olika transporttyper
Transporttyp Max lastförmåga, vikt Max last, antal 20fots containrar

Lastbil 90 ton 3

Flygplan 150 ton1 5

Järnväg2 4 000 ton 200

Fartyg3 42 000 ton 1 400

1.  Exklusive Antonov An-225 (250 ton) som bara är tillverkat i ett exemplar.
2.  Baserat på egenvikt vagn 33 ton, vagnlängd 30 m, tåglängd 750 m och 5 000 ton tågvikt (Malmbanan). 
3.  Containerfartyg.

Tvärskeppsstabilitet4.3.1 

Stabilitet anger att något är i jämvikt och att om jämvikten störs något kommer 
det snart att återgå till jämvikt. En pendel som hänger rakt ner är stabil, om den 
störs så kommer den snart att återgå till jämvikt och igen hänga rakt ner. När 
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begreppet stabilitet används i fartygssammanhang menas normalt tvärskepps-
stabilitet, det vill säga hur stor förmåga ett fartyg har att stå emot störningar 
som vill kränga fartyget. Sådana störningar kan vara allt från vind och vågor till 
fel placerad last eller en kanon som avfyras rakt ut åt sidan.

Hur stor tvärskeppsstabilitet beror i mycket stor utsträckning på fartygets 
tvärskeppssektion och tyngdpunktens position.

Figur 4.4. Typiska tvärskeppssektioner. a. Traditionell rundbottnat skrov. b. Modernt lastfartyg. c. Planande 
eller halvplanande skrov. Illustration: Hans Liwång.

Tvärskeppssektionens utseende bestäms av en mängd faktorer så som far-
tygets användningsområde, avsett hastighetsintervall, konstruktionsmetod och 
stabilitetskrav. När en kraft från vind, vågor eller last kränger fartyget kommer 
lyftkraften från vattnet att förskjutas eftersom att lyftkraften på den sidan, som 
trycks ner i vattnet, ökar och lyftkraften på andra sidan minskar, se figur 4.5 
nedan.

Figur 4.5. Ett nedkrängt skrov med lyftkraft (F) och Tyngdkraft (mg). Illustration: Hans Liwång.

När skrovet kränger kommer volymen, och även lyftkraften förskjutas till 
den nedkrängda sidan. Tyngdkraften är fortfarande lika stor och på samma stäl-
le. Resultatet blir ett moment som vill återföra båten till den upprätta positio-
nen. Eftersom kraften alltid kommer att vara lika stor (mg) så beror moments 
storlek på hur mycket lyftkraften förflyttas ut åt sidan.
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Figur 4.6. Tre skrov med olika bredd-djupförhållanden nedkrängda 10 grader. Illustration: Hans Liwång.

Från figur 4.6 kan vi se att tvärsnittet påverkar hävarmens längd, b som har 
samma deplacement som a, men går dubbelt så djupt och har avsevärt kortare 
avstånd mellan F och mg och därmed kortare hävarm. Detta på grund av att 
det är en mycket mindre del av den totala volymen som förändras när skrovet 
kränger. Samma sak gäller för c som har dubbelt så stort deplacement som a 
och det innebär att lyftkraften flyttar sig mindre sträcka för samma krängnings-
vinkel.

Vad avser tyngdpunktens position ska den vara så långt ner som möjligt för 
att ge hög stabilitet. Traditionellt har barlast (tunga stenar, metall, eller vätska 
i fartygets köl) nyttjats för att sänka tyngdpunkten. Idag får många fartyg en 
låg tyngdpunkt tack vare att motorer, bränsletankar och annan kringutrustning 
placeras långt ner.

Vid små krängningsvinklar har tvärskeppsformen relativt stor betydelse 
emedan tyngdpunktens läge har stor betydelse vid stora krängningsvinklar, se 
figur 4.7. Ett fartyg kan därmed upplevas stabilt vid små krängningar, men fel 
lastat kan det trots detta har låg stabilitet för större krängningsvinklar.

Figur 4.7. Samma skrov med olika position på tyngdpunkten. Krängningsvinkel 90 grader. a. kommer att 
självmant återgå till upprätt läge emedan b. kommer att kapsejsa. Illustration: Hans Liwång.

Skrov som har ett stort bredd-djupförhållande kallas ofta begynnelsestabila 
eller formstabila. För att få säkra fartyg ställs International Maritime Organisa-
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tion (IMO) krav både på hur stabilt ett fartyg ska vara för små krängningsvink-
lar så väl som för stora krängningsvinklar. För svenska fartyg ska stabilitetsvid-
den normalt vara minst 60 grader, det vill säga fartyget skall kunna kränga 60 
grader och på egen hand därefter återgå till upprätt position om den krängande 
kraften försvinner.

Förutom tyngdpunktens läge är det också minst lika viktigt att ha kontroll 
över fria vätskeytor ombord. Med fria vätskeytor menas samlingar av vätska 
som tillåts omfördelas när fartyget kränger. Tyngdpunkten för bränsle i en full 
tank kommer inte att flytta på sig när fartyget kränger eftersom den vätskeytan 
inte är fri. Däremot kommer tyngdpunkten för bränslet i till exempel halvfulla 
tankar att flytta sig när fartyget kränger, detta kommer att leda till att fartyget 
kränger ytterligare om det finns tillräckligt av fria vätskeytor ombord. Det är 
därför viktigt att beräkna de fria vätskeytornas sänkning av stabiliteten och ock-
så sätta begränsningar på hur mycket fria vätskeytor som får förekomma. Om 
tanken eller utrymmet är brett så blir effekten större, därför finns det speciella 
regler för hur lastdäck, för till exempel bilar, ska vara indelade och dränerade så 
att vatten på dessa däck inte kan bli stora fria vätskeytor.

Intakt- och skadestabilitet4.3.2 

Att beräkna ett fartygs stabilitet, inklusive fria vätskeytor, är relativt enkelt och 
görs idag snabbt med hjälp av datorprogram. Detta görs för många olika lastfall 
så att besättningen kan använda dessa resultat som referens vid lastning, loss-
ning och framförande av fartyget. Detta kallas intaktstabilitet. Skadestabilitet, 
som beskriver fartygets stabilitet efter till exempel kollision eller grundstötning, 
baseras på samma ekvationer men är betydligt mer krävande att ta fram. För att 
beräkna skadestabilitet måste det först antas hur fartyget kommer att skadas vid 
olika incidenter och sedan beräkna effekterna av alla dessa olika typer av skador 
för samtliga av de tänkbara lastfallen. Beroende på typ av fartyg och hur det är 
tänkt att användas ställer IMO och nationella sjöfartsmyndigheter krav på hur 
omfattande skador fartyget ska klara av. Principerna för intakt- och skadesta-
bilitet är precis de samma för civila så väl som för militära fartyg, dock kan ett 
militärt fartyg utöver traditionella typer av skador också utsättas av skador på 
grund av vapenverkan vilket innebär att en mer komplicerad konstruktion ofta 
har valts i syfte att begränsa skadespridningen.

Stabilitet och sjöegenskaper4.3.3 

Tvärskeppsstabilitet är inte bara fråga om att inte kapsejsa, det är också olämp-
ligt om ett fartyg har för hög stabilitet. Ett fartygs stabilitet påverkar hur snabbt 
det kränger tillbaka efter en störning, ett mycket stabilt fartyg kränger tillbaka 
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snabbt och ett fartyg som är på gränsen till instabilt kränger tillbaka mycket 
långsamt. Mer om detta i avsnittet om sjöegenskaper.

Sammanfattning stabilitet4.3.4 

När ett fartyg framförs är det viktigt att ha kontroll på stabiliteten då för hög 
stabilitet kan ge obehagliga och till och med farliga rörelser och för låg stabi-
litet innebär risk för kapsejsning. Stabiliteten är beroende av skrovformen och 
lastfördelningen. Skrovformen förändras sällan, men last, ombyggnationer, fria 
vätskeytor, besättning och passagerare eller stridsskador kan mycket väl leda till 
att ett från början stabilt fartyg får dålig stabilitet, eller att fartygets sjö- och 
manöveregenskaper drastiskt försämras på grund av att stabiliteten förändras. 
Detta gäller såväl 3 meters småbåtar som 60 meters militära fartyg och 300 
meters lastfartyg.

Framdrivningsmotstånd4.4 

Framdrivningsmotståndet är det som styr vilken effekt framdrivningsmaskine-
riet måste ha på för att uppnå önskad hastighet. Civilt är framdrivningsmot-
ståndet kanske en av de parametrar som optimeras mest vid fartygsprojektering. 
Det färdiga fartyget skall på delar av en knop ha rätt max- och marschhastighet. 
Går det 1 knop för långsamt kan det inte uppfylla de transportkrav det är byggt 
för att hantera och går det 1 knop för snabbt har det installerats för mycket 
maskineri. Militärt påverkar naturligtvis detta också i stor omfattning, men 
konstruktioner kan här väljas som inte är optimala i detta avseende då någon 
annan egenskap än driftsekonomi kan prioriteras högre. 

Ett fartygs framdrivningsmotstånd påverkas av framförallt skrovlängden och 
skrovformen. Olika typer av skrov ger dock inte jämförbara värden. Erfaren-
hetsvärden från tidigare fartyg för att bedöma effektbehovet kan alltså inte an-
vändas för jämförelser mellan exempelvis ett enskrovs deplacerande fartyg och 
för och en SWATH108- eller en planande konstruktion.109 En enkel tumregel 
kan sägas vara att motståndet ökar med kvadraten på hastigheten. Det innebär 
exempelvis att om hastigheten skall ökas med det dubbla så ökar motståndet 
med det fyrdubbla vilket i sin tur innebär att effekten på maskineriet måste ökas 
med ungefär åtta gånger. Det är därmed uppenbart att, för att få ens marginella 
hastighetsökningar måste effekten öka avsevärt.

Normalt delas ett fartygs framdrivningsmotstånd upp i två komponenter; 
vågmotstånd och restmotstånd. Vågmotstånd är ett resultat av den energi som 
går åt för att skapa vågsystemet på vattenytan kring båten. Restmotståndet är 

108. SWATH=Small Waterplane Area Twin Hull, Se kapitel 4.7, Skrov och generalarrangemang.
109. Rawson, K. J, Tupper, E. C. Basic Ship Theory, vol 2, 5th edition. Oxford: BH, 2001 (1968), s. 381.
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ett samlingsbegrepp som innehåller alla andra motstånd som uppstår där bland 
annat friktionsmotståndet, luftmotståndet och bihangsmotståndet ingår.

Vågmotstånd4.4.1 

Orsakerna till att skrovformen har stor betydelse är att fartyg färdas i gränsen 
mellan en vätska och en gas (vatten och luft) vilket innebär att tryckvariatio-
nerna runt skrovet inte tar ut varandra på samma sätt som om mediet endast 
skulle bestå av en typ av fluid.110 Detta behandlas normalt under ett ämne som 
kallas fluiddynamik och behandlas inte djupare här. Nedanstående behandlar 
endast deplacerande farkoster, det vill säga farkoster med en större del av skro-
vet under vattenytan.111 

När ett fartyg rör sig framåt genom vattnet bildas ett vågsystem som rör sig 
framåt med samma hastighet som fartyget. 

Figur 4.8. Vågsystem kring fartyg under fart. Illustration: Hans Liwång.

Vågorna är ett resultat av de tryckskillnader som uppstår när fartyget rör sig 
fram genom vattnet och visar sig som två separata vågor; bogvåg och aktervåg.

Tryckfördelningen på skrovet som ger upphov till vågorna är en funktion 
av fartygets form i för och akter, dess längd samt dess hastighet. Fartygets has-
tighet bestämmer utbredningshastigheten och våglängden. Vågor utvecklas 
längs hela fartygets längd men vågorna i för och akter dominerar det resul-
terande vågsystemet. Beroende på hastigheten kommer de alstrade vågorna 
ibland att förstärka eller försvaga varandra. Detta innebär att vid vissa givna 
hastigheter kommer vågmotståndet att vara betydligt lägre eller högre än vid 
andra hastigheter, det vill säga att väsentligt mindre (eller mer) effekt behöver 
tillföras vid just den hastigheten. Vågmotståndet kan också påverkas genom 

110. Inom fluiddynamiken betraktas både luft och vatten som fluider.
111. Se kapitel 4.7, Skrov och generalarrangemang.
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konstruktionsmässiga lösningar som till exempel en ”bulb”. Bulben placeras i 
fören strax under vattenlinjen och hjälper till att bryta bogvågen och minska 
formmotståndet112 och därmed kan delar av det totala motståndet minskas. 
En annan metod kan vara att välja en slankare konstruktion, men detta kan 
skapa andra begränsningar som till exempel stabilitetsproblem eller påverka 
sjöegenskaperna negativt.

Ubåtar har särskilda förhållanden vad gäller vågmotstånd och restmot-
stånd. I och med att man huvudsakligen rör sig i endast en fluid (vatten) 
minskar vågbildningsmotståndet. Samtidigt ökar friktionsmotståndet då jäm-
förelsevis en större yta av skrovet är i kontakt med vattnet. Då ubåtar har till 
uppgift agera dolt, läggs stor vikt vid att minska ljudalstrande strömning runt 
skrovet och propellern. Detta kan till exempel vara utformningen av skrovet i 
stort och hög ytfinhet vid svetsskarvar.

Restmotstånd4.4.2 

Restmotståndet är ett samlingsbegrepp för alla övriga ingående motstånd eller 
förluster som kan uppkommer kring en sjöfarkost under gång. Några av dessa 
ingående motstånd är formmotstånd, friktionsmotstånd, luftmotstånd och bi-
hangsmotstånd. De är alla interagerande med varandra, men för enkelhets skull 
behandlar vi dem här enskilt. 

Formmotståndet definieras som det motstånd som orsakas av formen på 
skrovet men som inte bildar vågsystem runt fartyget. Detta motstånd kan på-
verkas främst genom förändringar i utformningen av för- och akterskepp. Den 
tydligaste illustrationen av formmotståndet är att förskeppet oftast utformas 
spetsigt i färdriktningen för att minska detta113.

Friktionsmotståndet är motståndet som uppstår i kontakten mellan skrovets 
yta och vattnet. Hur slät utsidan av skrovet görs med avseende på utstickande 
små detaljer som till exempel svetsskarvar och ytbeläggningens egenskaper är 
avgörande för storleken på detta motstånd. Alla utstickande detaljer medför 
att turbulent strömning uppstår nära skrovet och detta orsakar ytterligare ökat 
motstånd. 

Luftmotståndet är summan av skrovets och överbyggandens aerodynamis-
ka114 motstånd och uppgår till 2–4 procent av summan av våg-, form- och 
friktionsmotstånd.115 Luftmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten, det 
vill säga om hastigheten dubblas så fyrdubblas motståndet. Att minska det aero-

112. Se kapitel 4.4.2, Restmotstånd.
113. Se avsnittet om Aerodynamik i Andersson, Kurt. Lärobok i Militärteknik, vol. 1: Grunder. 

Stockholm: Försvarshögskolan, 2007.
114. Ibid.
115. Rawson, K. J., Tupper, E. C., 2001 (1968), a.a., s. 394.
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dynamiska motståndet är relativt komplicerat och lägger till avsevärd vikt till 
konstruktionen. Inom den civila sjöfarten och även delar av den militära läggs 
därför ingen större vikt vid detta motstånd om det inte kan kombineras med 
andra åtråvärda egenskaper som smygegenskaper eller tilltalande design.

Bihangsmotståndet är det samlade motstånd för större under vattnet ut-
stickande konstruktioner som roder, fenor och stabilisatorer orsakar. Stor vikt 
måste läggas vid att utforma och placera dessa så att de ger så litet motstånd som 
möjligt utan att göra avkall på funktion.

Utöver ovan nämnda konstruktionsmässiga motstånd tillkommer även mot-
stånd som uppkommer av mötande vågor och spray. Båda dessa kan framför allt 
i hårt väder påverka avsevärt både vad gäller hastighet och stabilitet, inte minst 
under kalla förhållanden då is som påverkar stabiliteten kan bildas på skrov och 
överbyggnad.

Sammanfattning framdrivningsmotstånd4.4.3 

Summan av alla motstånd vid olika hastigheter måste vägas mot vilken maximal 
hastighet som skall uppnås och därmed bestäms erforderlig framdrivningsef-
fekt. Då de alla är beroende av varandra kan modifieringar av befintliga fartyg i 
syfte att adressera ett känt problem ge komplikationer med någon annan faktor. 
Motståndet för ett byggt fartyg är därmed mycket svårt att förändra.

Sjöegenskaper och manövrerbarhet4.5 

Sjövärdighet kan sägas vara ett samlingsbegrepp för de egenskaper som innebär 
att det kan befinna sig till sjöss och utföra sina uppgifter under alla de förhål-
landen som har kravställts under projekteringen av nykonstruktionen eller om-
byggnaden. Dessa egenskaper består bland annat av hållfasthet, stabilitet och 
uthållighet. Sjövärdighet kan också delas in i två underkategorier; sjöegenskaper 
och förutsättningar för manövrering.

Sjöegenskaper4.5.1 

Sjöegenskaperna är det som beskriver hur fartyget rör sig i vattnet under olika 
förhållanden dessa i sin tur påverkar möjligheterna att använda fartyget på tänkt 
sätt samt uthålligheten. Vilken tillåten storlek på rörelserna som kan tillåtas be-
ror på hållfastheten i skrovet med avseende både på enstaka stora påfrestningar 
och i tiden långa utsträckta påfrestningar. Utöver detta måste hela livslängden 
utvärderas för att ge underlag för hållfasthetsberäkningar och hur mycket vibra-
tioner skrovet ska tåla.
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Andra aspekter kan vara beroende av vilken typ av sensor eller vapensystem 
skall kunna användas och de begränsningar dessa ger eller besättningens uthål-
lighet och förmåga att utföra nödvändiga uppgifter under de förhållanden som 
råder.116 

Havets rörelser varierar kraftigt beroende på väder och geografisk position. 
Även inom ett mycket begränsat geografiskt område kan egenskaperna skilja sig 
dramatiskt mellan olika delar. För att kunna bilda sig en uppfattning om vilka 
sjöförhållanden som gäller för ett visst område görs statistiska beräkningar på 
uppmätta data för olika geografiska områden får då information om till exem-
pel sannolikheten för viss genomsnittlig eller maximal våghöjd, våglängd och 
riktning under olika årstider, väderförhållanden och vindhastigheter.

Det har också träffats internationella överenskommelser som definierar var 
ett fartyg med viss minsta säkerhetsmarginal bör kunna utföra sina uppgifter. 
Detta beskrivs med så kallade fartområden, en geografisk indelning av farvatten, 
som kortfattat kan beskrivas som hur långt fartyget får färdas från en hamn eller 
annan plats där fartyget kan finna skydd om dåliga väderförhållanden riskerar 
att uppstå. Ju mer vidsträckt fart desto högre krav ställs på besättningens utbild-
ning samt fartygets konstruktion och säkerhetsutrustning.117 De flesta av den 
svenska marinens fartyg är begränsade i vilka fartområden som kontinuerligt 
får utnyttjas.118

Rörelserna hos fartyget bestäms främst av formen hos skrovet. Hur mycket 
rörelser som kan tillåtas i olika riktningar bestäms av vilka förmågor som skall 
kunna utnyttjas under vilka förhållanden och med vilken uthållighet. Hur 
mycket ett fartyg påverkas av väderförhållandena bestäms främst av förhållan-
dena mellan fartygets grundkonstruktion (längd, bredd, djupgående och ut-
formningen av undervattenskroppen)119 samt vågornas signifikanta våghöjd, 
och vågriktning i förhållande till fartygets kurs.

Besättningen påverkas negativt av rullning och vertikala accelerationer men 
flera andra faktorer spelar in såsom vana vid fartygstypen, sömn och måltider.120 
En låg egenrullningsfrekvens gör vistelsen ombord behaglig och leder till att 
det är lätt att utföra uppgifter ombord. En alltför låg egenrullningsfrekvens 
kan dock innebära att det i vissa sjötillstånd121 och lastfall ha en kontinuerlig 
slagsida och svårigheter att hinna räta upp sig till jämviktsläge innan nästa våg 
påverkar fartyget. En hög egenrullningsfrekvens kan påverka både personal och 

116. Se kapitel 2.6.3, Mänskliga faktorer.
117. Näringsdepartementet. Fartygssäkerhetsförordning (2003:438), 2003.
118. Försvarsmakten. Regler för militär sjöfart – RMS; RMS CD 2004. Stockholm: Försvarsmak-

ten, 2004. Flik 4A s. 11.
119. Rawson, K. J, Tupper, E. C., 2001 (1968), a.a., s. 520-522.
120. Se kapitel 2.6.3, Mänskliga faktorer.
121. Sjötillstånd: Motsvaras av det engelska uttrycket seastate.
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last negativt samtidigt som det ställer högre krav på sensorer och vapen att själva 
kunna kompensera för dessa rörelser genom till exempel egna gyrostabiliserade 
vridbord. De vertikala accelerationerna vid en given våghöjd är svåra att und-
vika men genom placering av materiel och människor nära svängningscentrum 
kan påverkan minskas.

Egenrullningsfrekvensen kan också användas för att upptäcka, klassificera 
och identifiera fartyg. Rullningen kan medföra att de anpassningar som gjorts 
för att minska exempelvis radar eller infraröd signatur tappar i effekt och farty-
get upptäcks lättare. Då ett fartyg rullar varierar många av fartygets signaturer 
med om fartyget kränger mot eller från observatören och en analys av signatur-
förändringarna kan då bestämma rullningsfrekvensen och därmed få underlag 
för klassificering eller till och med identifiering.

Dåligt väder i sig kan inte alltid sägas att vara begränsande för ett fartyg. 
En viss våghöjd, våglängd, vindhastighet eller vindriktning kan för samma far-
tyg ge olika begränsningar beroende på med vilken hastighet och vilken kurs 
som hålls. För vissa förhållanden kan det krävas en hastighetssänkning för att 
kunna verka med fartyget medan en annan kurs under samma förhållanden kan 
innebära att hastigheten bör ökas för att få förbättrade sjöegenskaper. Detta är 
synnerligen individuellt och kan, då det beror på allt från skrovform till vikts-
fördelning, variera även mellan seriebyggda fartyg och båtar.

Sensorernas placering högt upp för god räckvidd innebär samtidigt att de ut-
sätts för stora accelerationer vilket innebär att de måste utformas robust.

För att förbättra sjöegenskaperna för ett fartyg kan olika typer av stabilisa-
torer eller fensystem installeras. Dessa kan vara antingen aktiva eller passiva. 
Att ett stabiliseringssystem är passivt innebär att det antingen är fast konstru-
erat och inte kan manövreras annat än genom omkonstruktion eller att det 
måste justeras manuellt för att ändra inställningarna. Ett aktivt system bygger 
på monterade sensorer och automatiserad kontinuerlig justering.

Passiva system kan vara:122

• Slingerköl

• Fasta fenor

• Passiva tanksystem

• Passiva rörliga vikter

122. För ytterligare fördjupning se exempelvis Rawson, K. J, Tupper, E. C., 2001 (1968) a.a.
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Aktiva system kan vara:123

• Aktiva rodersystem

• Aktiva fenor

• Aktiva tanksystem

• Aktiva rörliga vikter

• Gyroskop

• Interceptorer

Alla systemen har gemensamt att de ökar framdrivningsmotståndet och ett 
felaktigt justerat system kommer försämra sjöegenskaperna och driftsekonomin 
i stor omfattning.

Förutsättningar för manövrering4.5.2 

Ett fartyg måste kunna framföras säkert på öppet vatten såväl som i trånga 
hamnar eller vältrafikerade farleder. Detta ställer ett antal krav på fartygets 
möjligheter att stoppa, accelerera och manövrera under påverkan av varierande 
strömmar, vågor och vindar; detta kallas manövrerbarhet.

Kraven skiljer sig naturligtvis beroende på var någonstans plattformen skall 
nyttjas och med vilken hastighet. Ett oceangående tankfartyg har ju inte samma 
manövrerbarhet som ett litet och snabbt ytstridsfartyg som skall kunna operera 
i skärgårdsmiljö. 

Accelerations och stoppförmåga beror i stor utsträckning på två saker; fartygets 
vikt och hur propulsorn (t.ex. propeller) är utformad, till viss del spelar även 
mekaniska lösningar såsom utformningen av backslag124 in och olika manövrar 
kan ibland även ge viss hjälp. Tunga fartyg har en stor inbyggd tröghet som 
gör att de ändrar hastighet långsamt, det är på dessa fartyg extra viktigt att se 
till att valt propulsorarrangemang både kan accelerera och bromsa fartyget ef-
fektivt. Ett fartygs tröghet och motstånd kan beräknas, men för att uppskatta 
accelerations- och stoppförmåga krävs erfarenhetsvärden från liknande propul-
sorinstallationer och ofta också tester med modeller och tester med det färdiga 
fartyget.

Från definitionen av stabilitet kan det förstås att ett fartygs kursstabilitet 
anger hur lätt fartygets kurs påverkas av störningar, såsom till exempel sidvind 
och vågor eller roderrörelser, men även hur snabbt det återtar en stabil kurs efter 
en påverkan.

123. För ytterligare fördjupning se exempelvis Rawson, K. J, Tupper, E. C., 2001 (1968) a.a.
124. Se kapitel 4.9, Propulsorer.
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Precis som för en dartpil så uppnås kursstabilitet genom att tyngdpunkts-
centrum ligger framför långskeppssnittets tryckkraftscentrum. Om tyngd-
punktscentrum ligger långt framför tryckkraftscentrum blir fartyget mycket 
kursstabilt och kan då bli svårt att manövrera och kräver stora roderytor och 
stora roderutslag. Om tyngdpunktscentrum ligger nära eller bakom tryckkraft-
centrum blir fartyget instabilt och kommer att ”vackla” fram på havsytan. Ett 
fartyg där tyngdpunktscentrum ligger lagom långt framför tryckkraftscentrum 
blir förutsägbart och lätt att manövrera och erhåller då god kursstabilitet be-
höver färre korrigeringar från roder eller stabilisatorer vilket medför en bättre 
driftsekonomi.

För ubåtar tillkommer dessutom kravet att på ett stabilt sätt kunna manöv-
rera i djupled vilket ställer än högre krav på hela farkostens tyngdpunkts och 
tryckkraftsförhållanden.

Som tidigare nämnts ställs olika krav på olika typer av fartyg. Utöver en 
grundläggande kursstabilitet och förmåga att kunna manövrera under fart måste 
ett örlogsfartyg även ha förmåga att lösa mer specialiserade uppgifter. Ett exem-
pel på detta kan vara ett ubåtsjaktsfartyg som kan ha höga krav på att snabbt 
kunna gira runt för att placera sig i ett bra utgångsläge för sensorer eller vapen-
system. Här betyder en liten girdiameter och bibehållen hastighet under giren 
mycket för att bedöma detta som en lyckad konstruktion. Andra viktiga fakto-
rer är hur snabbt fartyget reagerar på styrimpulser och hur snabbt det återtar en 
ny stabil kurs efter giren.

Roderinstallationens utformning spelar här en stor roll, men även skrovets 
utformning med längd-bredd förhållande och kölstråkets utsträckning. Tyvärr 
står ofta god kursstabilitet i motsatsförhållande till goda manöveregenskaper; 
ett ökat längd-bredd förhållande ger ofta bättre manövreringsegenskaper, men 
sämre kursstabilitet och en större kölkonstruktion i aktern ger bättre kursstabi-
litet men försämrade manöveregenskaper.125

Styrinrättningens placering och utformning spelar naturligtvis stor roll för 
denna egenskap, men även framdrivningens utformning kan påverka till viss 
del.

Roderkonstruktioner finns i en mängd olika utföranden med varierande 
komplexitet och har det gemensamt med en så effektiv styrning och så bra 
driftsekonomi som möjligt, för de förhållanden som fartyget anpassats för samt 
eftersträvats. Detta innebär att en konstruktion som varit lyckad på ett fartyg 
inte nödvändigtvis fungerar lika bra på en annan.

Roder sitter normalt placerade i den aktra delen av skrovet, ofta så långt bak 
det går. Detta beroende på att effektiviteten där blir högst. Ytterligare fördjup-

125. Rawson, K. J, Tupper, E. C., a.a., s. 522.
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ning kring detta görs inte i denna publikation.126 Avvägningar måste göras mel-
lan antal roder, storlek (area) på rodren och placering i förhållande till skrovets 
utformning och propulsorernas placering.

En konstruktion som har goda manöveregenskaper under fart framåt behöver 
inte nödvändigtvis ha goda manöveregenskaper stillaliggande eller i låg hastighet.

För många större kommersiella handelsfartyg ställs inga större krav på 
denna typ av manövrerbarhet beroende på att bogserbåtar och specialutbildade 
lotsar troligen ändå kommer att krävas eller åtminstone generellt sett finnas till-
gängliga vid manövrar i trånga farvatten. För örlogsfartyg, som behöver kunna 
användas i de mest skiftande miljöer är förmågan att själv kunna manövrera i 
trånga farvatten viktig. Exempelvis så måste ett minröjningsfartyg kunna ma-
növrera exakt och säkert med en förmåga att kunna behålla sin position även 
under relativt hårda väderförhållanden för att kunna lösa sin uppgift.

För denna typ av manövrering kan huvudsakligen två tillvägagångssätt väl-
jas. På många specialiserade fartyg väljs att låta manöversystemet vara samma 
som propulsionen. Exempel på detta kan vara Voight-Schneider cykloidalpro-
peller eller olika typer av dysinbyggda propellrar. Denna typ av konstruktion 
kan medge förmågan att förflytta fartyget i vilken riktning som helst i horison-
talplanet oavsett i vilken riktning fören pekar. 

I ett traditionellt flerpropulsorarrangemang spelar främst avståndet i tvär-
skeppsled mellan propulsorerna roll för manövrerbarheten. Ju större avstånd 
mellan propulsorerna desto bättre förmåga att manövrera erhålls. Dessa måste 
ofta kompletteras med någon typ av manövreringsanordning för att möjliggöra 
parallellförflyttning av plattformen. Exempel på sådant kan vara tunnelthrust-
rar, så kallade bogpropellrar, som kan beskrivas som en propeller placerad i en 
tvärsmonterad tunnel i för eller akter på fartyget.

Andra varianter som förekommer är så kallade poddar127 där propulsorn 
och styrningen kombineras.

System4.6 

En lyckad fartygskonstruktion är inte bara beroende av skrovets utformning 
utan även att helheten klarar av att lösa sina uppgifter. Ett örlogsfartyg med 
goda sjöegenskaper, manöveregenskaper och uthållighet men som inte klarar 
att uppnå en hög hastighet under förflyttning mellan olika operationsområden, 
kan oavsett effektiviteten hos sensorer och vapen få en mycket begränsad nytta. 
Kan alla dessa generella krav uppnås så kvarstår ändå frågan om tillräckligt ut-
rymme har lämnats för vapensystem och sensorer.

126. För fördjupning, läs Rawson, K. J, Tupper, E. C., 2001(1968), a.a., kapitel 13.
127. Se kapitel 4.9, Propulsorer. 
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Ett örlogsfartygs konstruktion handlar om prioriteringar. Om dessa inte 
görs kommer den färdiga produkten att ha svällt över alla breddar både vad 
avser fysiska mått, men även ha genererat svårigheter med vad plattformen skall 
och kan användas till och vida överskridit sin budget. Ett stort fartyg med hög 
uthållighet och stor slagkraft har troligen mycket begränsad förmåga att lösa 
uppgifter effektivt i trängre farvatten medan ett mindre fartyg av förklarliga 
skäl har en betydligt mer begränsad uthållighet på stora hav och antagligen 
lägre slagkraft. Ur ett konstruktionsperspektiv kan svårigheter också uppstå om 
inte hårda prioriteringar genomförs. Vapensystem, helikoptrar och mindre bå-
tar slåss om däcksutrymme för att vara lätt tillgängliga, ha god riktbarhet eller 
lätta att avfyra. Sensorerna och antenner för kommunikation bör för att få en 
bra räckvidd placeras så högt och fritt som möjligt för att få bästa möjliga ef-
fekt med påföljande kamp om vilken sensor eller antenn som skall placeras var; 
alla kan ju inte sitta högst upp. Sensorerna och antennerna kan dessutom störa 
varandra om inte stor vikt läggs vid deras placering i förhållande till varandra. 
Andra krav i form av olika typer av signaturanpassning (radar, IR, hydroakus-
tik, m.fl.), miljökrav (till exempel avgasutsläpp, vågbildning, buller, avfalls- och 
avloppshantering) som alla kan komma att kräva utrymme på ett eller annat 
sätt. Dessutom tillkommer utrymmen för besättningen; sovplatser, matsalar, 
och fritidsutrymmen där kraven på dessa ökar med den önskade uthålligheten.

Även om både utrymmes- och viktsmässiga krav uppfylls kan slutresultatet 
skapa både stabilitetsproblem och försämra sjöegenskaperna. Regalskeppet Vasa 
(1628) och HMS Captain (1870) är några av historiens tydligaste exempel på 
denna typ av problematik. 

Ett exempel på fördelningen av det yttre och inre utrymmet på en fregatt 
kan ses i figur 4.9.
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Figur 4.9. Typisk grundutformning av en fregatt. Illustration: Samuel Svärd, Källa: Rawson, K. J, Tupper, E. 
C. Basic Ship Theory, vol 2, 5th edition. Oxford: BH, 2001 (1968), s. 648, 690. 

De flesta nykonstruerade fartyg är av enkelskrovstyp med traditionellt fram-
drivningsarrangemang128. Detta beror troligen på en över hela världen spridd 
stor erfarenhet av att bygga på detta sätt och att erfarenheter av både lyckade och 
misslyckade konstruktioner kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Dagens skepps-
industri effektiviseras alltmer, precis som all tillverkning, och med avancerat 
datorstöd kan utrymmenas utnyttjande optimeras redan på ritbordet för alla de 
system och delsystem som ett stridsfartyg behöver innehålla.

För ett traditionellt enskrovsfartyg i fregattstorlek129 finns mycket erfaren-
het som beskriver vilken ungefärlig fördelning i vikt eller volym som erhålls för 
olika delar i ett örlogsfartygs konstruktion.

128.  Se kapitel 4.9, Propulsorer.
129.  Se kapitel 4.11, Örlogsfartyg.
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Figur 4.10. Jämförelse av fördelningen i volym, vikt och kostnad hos en fregatt med traditionell utformning 
Illustration: Samuel Svärd, Källa: Rawson, K. J, Tupper, E. C. Basic Ship Theory, vol 2, 5th edition. Oxford: 
BH, 2001 (1968), s. 645, 647. 

Det är värt att notera att denna fördelning inte är helt linjär för en ökning 
eller minskning i deplacement eller volym och att den endast kan appliceras på 
en konventionell enskrovfarkost. 

Genom att välja en annan design än den traditionella vad avser skrovform 
och framdrivningsarrangemang samt begränsa fartyget till vissa geografiska om-
råden och prioritera mellan de önskade förmågorna kan en plattform som löser 
sin specifika uppgift på önskat sätt åstadkommas.

Utanpå designprocessen för ett väl fungerande örlogsfartyg måste också 
hänsyn tas till internationella civila sjösäkerhetskrav och arbetsmiljökrav. Detta 
innebär att det tillgängliga vikt- och volymutrymmet används till saker som 
till exempel livflottar, livflottebelysning, bullerdämpning och avgasrening och 
precis som med allt annat ombord hamnar i konflikt med den optimala de-
signen för uppgiften vad avser prioriterade önskade förmågor som exempelvis 
smygegenskaper. 

De för tillfället rådande trenderna förefaller vara på väg bort från multifunk-
tionsfartyg optimerade för strid mot en högteknologisk motståndare för att i 
stället prioritera uthållighet. I övrigt sker en högre grad av automation vilket i 
och för sig ger en högre anskaffningskostnad men på längre sikt minskar kost-
naderna då antalet besättningsmän kan minskas och därmed behövs det inte 
lika mycket utrymme för till exempel sovutrymmen och matsalar 
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Skrov och generalarrangemang4.7 

Formen på skrovet styr de flesta av ett fartygs egenskaper. Störst påverkan på 
egenskaperna har storleken som påverkar fartygets möjligheter att vara själv-
ständigt, röra sig på stora vatten och ta mycket nyttolast. Storleken kan beskri-
vas på olika sätt och kanske oftast med volym (vilket hänger samman med vikt) 
eller längd. Längden är intressant då det finns en stark koppling mellan längd 
och maximal hastighet och fartygets egenskaper under fart påverkas alla positivt 
av ökad längd på fartyget.

Själva formen på skrovet blir viktigare ju hårdare skrovet skall pressas i för-
hållande till sin storlek. På ett fartyg som åker fort ställs höga krav på skrovfor-
men och dåliga lösningar ger högt motstånd, och därmed hög bränsleförbruk-
ning och dålig aktionsradie, och stora begränsningar vid framfart i svårt väder.

När skrovform diskuteras måste fartyg delas in i tre principiella typer; depla-
cerande, halvplanande och planande. Deplacerande båtar går relativt långsamt 
och deras flytläge under fart är snarlikt flytläget vid stillaliggande. En helt pla-
nande båt får stor del av sin lyftkraft från farten och lyfts upp ur vattnet under 
gång. En halvplanande båt är mittemellan och har betydande lyftkraftstillskott 
både från fart och från volymen under vattnet.

En deplacerande båt skall så smidigt som möjligt glida genom vattnet för att 
få ett lågt motstånd, kanotens och snipans form är ett bra exempel.

Figur 4.11. Deplacerande, halvplanande och planande fartyg. Illustration: Hans Liwång.



184

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

En planande skrov däremot måste effektivt ge lyftkraft för att snabbt som 
möjligt lyfta upp båten ur vattnet. Speciellt svårt är det att lyfta upp aktern och 
den måste därför vara relativt bred och tvärt avhuggen. För planande båtar är 
det också viktigt hur skrovets undersida ser ut då båten under fart studsar på 
vattenytan och därmed måste klara av det utan att ge en allt för obehaglig resa. 
En halvplanande båt måste även den genom en relativt bred akter se till att 
skapa ett effektivt gångläge, men här är aktern sällan båtens bredaste punkt.

Det finns också fartyg som får sin lyftkraft från att med hjälp av fläktar 
skapa ett övertryck under hela eller delar av skrovet och därigenom lyfter upp 
skrovet; svävare.

Principiell uppdelning av lyftkraft och några exempel4.7.1 

Deplacerande skrov är effektiva lastbärare och ger hög förmåga till uthållighet 
och närvaro till sjöss, dock är farten kraftigt begränsad. Helt planade båtar är 
snabba, men har begränsad lastförmåga och uthållighet. En luftkuddeplattform 
får genom fläktar som skapar luftkudden mycket lågt motstånd och därmed 
hög fart, de är dock känsliga för hög vikt och fläktarna för luftkudden förbrukar 
mycket energi oavsett fart.

Figur 4.12. Principiell uppdelning av lyftkraft. Illustration: Samuel Svärd.
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För att uppnå önskade egenskaper kan dessa typer av lyftkraft kombineras 
för att till exempel skapa en halvplanande sidokölsvävare där lyftkraften skapas 
från fart, luftkudde och deplacement. Nya material har gjort det möjligt att 
variera skrovformer mer än tidigare och det gäller framförallt olika flerskrovs-
alternativ.

HSV2

Längd: 98m

Maxfart: 45 knop

Totalvikt inkl last: ca 1 600 ton

Figur 4.13. HSV2, leasad till US Navy. Militär transportkatamaran tillverkad av Incat, 2003. Nedbyggnaden 
i mitten är endast till för att möta vågor i grov sjö och räknas inte som ett skrov.
Foto: http://www.incat.com.

Det finns koncept med upp till fem skrov och skrovens utformning och 
placering i förhållande till varandra skräddarsys för att minimera vågmotståndet 
och ge bra sjöegenskaper. För flerskrovsfartyg blir utformningen av respektive 
skrov mer oberoende av fartygets övergripande dimensioner. Flerskrovsfartyg 
får normalt stor däcksyta och ger därmed möjlighet att hantera mycket däcks-
utrustning. Däremot är flerskrovsfartyg ofta mer viktskänsliga och lämpar sig 
då inte så bra för operation där fartygets vikt varierar mycket mellan olika kon-
ditioner.
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Independence

Längd: 127 m

Maxfart: > 45 knop

Totalvikt inkl last: ca 2 700 ton

Figur 4.14. Independence, Prototyp till US Navys planerade Littoral Comabat Ship tillverkad av General 
Dynamics, 2009. Foto: Mike Hibbing - NavSource.

Generalarrangemang4.7.2 

Hur ett fartygs ytor disponeras benämns generalarrangemang och illustreras 
normalt med en ritning. Placering och utformning av överbyggnader, däcksy-
tor, lastrum, vapen och helikopter är kompromiss mellan många olika krav som 
alla definieras av tänkt användningsområde.

Tekniska aspekter på skrovet4.7.3 

Förutom att skrovet skall ha rätt form utifrån tänkt användningsområde så mås-
te det vara konstruerat så att det klarar av de påfrestningar som det utsätts för 
och även olyckor såsom brand, kollision eller grundstötning. Detta görs genom 
att ställa konstruktionskrav på till exempel:

• plåttjocklekar och hur balkar och andra styrkebärande förband arrangeras 

• hur fartyget indelas i vattentäta sektioner, och

• hur brandhärdiga materialen är och spridning av brand stoppas

Bestämmelserna styrs av FN organet International Maritime Organisation 
(IMO) och gäller alla fartyg i kommersiell drift. Från och med 2010 finns också 
sådana bestämmelser för militära fartyg, men de är frivilliga. Bestämmelserna är 
baserade på teori inom till exempel hållfasthet, men också på omfattande statis-
tik från olyckor och andra erfarenheter från fartygsdrift under 1900-talet.
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Bestämmelserna följs upp av oberoende organ, klassningssällskap, och kra-
ven som skall uppfyllas beror på var och hur ett fartyg är tänkt att användas vad 
det gäller till exempel hastighet, maximal istjocklek med mera. Dessa olika krav 
beskrivs normalt i så kallade klassningar 

Maskinkonfigurationer 4.8 

Valet av framdrivningsmaskineri på fartyg påverkas av ett stort antal faktorer. 
Vad gäller den civila sjöfarten är det ekonomi och fartresurser som främst är det 
styrande, men även miljöpåverkan (avgasutsläpp) har med tiden blivit en faktor 
som räknas in i allt större utsträckning. 

Inom den civila sjöfarten har under några decennier utvecklingen gått från 
ånga och ångturbiner mot lågvarviga tvåtakts- och medelvarviga fyrtaktsdiesel-
motorer även om det också finns andra maskinkonfigurationer med t.ex. gastur-
biner. Lågvarviga tvåtaktsdieselmotorer har i allmänhet hög verkningsgrad130 ( i 
vissa fall över 50 %) vilket ger en bra bränsleekonomi. De är också förhållandevis 
enkla och robusta (jämfört med t.ex. gasturbin) vilket kan gynna driftsäkerheten. 
Nackdelen är att de ofta är stora och tunga men detta är i allmänhet inte en avgö-
rande faktor vid val av framdrivning på t.ex. större handelsfartyg. Medelvarviga 
fyrtaktsdieselmotorer har ofta något sämre verkningsgrad än tvåtaktsmotorerna, 
men kan å andra sidan ha fördelar när det kommer till storlek och vikt. 

Vid val av olika framdrivningskonfiguration på örlogsfartyg är ekonomi 
och miljöpåverkan också parametrar som påverkar, men här finns även andra 
speciella faktorer som behöver vägas in, och speciellt faktorer som påverkar ett 
örlogsfartygs överlevnadsförmåga vid en stridssituation. Sådana faktorer kan 
vara redundans, signaturegenskaper, manöverförmåga, förmåga till hög fart och 
uthållighet. Att ha redundans vad gäller framdrivningen på ett örlogsfartyg är 
av största vikt för att kunna bibehålla manöverförmågan vid eventuella strids-
skador.

För att skapa denna redundans kan t.ex. flera hela drivlinor installeras (dvs. 
motor, växel, axel och propulsor) alternativt låta flera motorer driva samma 
växel/propelleraxel parallellt eller en åt gången. Båda lösningarna ger redun-
dans för framdrivningen samt att olika driftsalternativ kan väljas med en eller 
flera drivlinor/motorer beroende på vilka fartresurser som verksamheten kräver. 
Detta gör att motorerna kan köras på så gynnsamma varvtal som möjligt för 
bästa bränsleekonomi samt att underhåll och om så krävs, reparerationer kan 
genomföras på de motorer som inte är uppstartade och inkopplade under gång. 
Detta kan bidra till att uthålligheten och tillgängligheten kan öka på fartyget.

130. Verkningsgrad = Nyttig energi/Tillförd energi.
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COmbined Diesel And Diesel (CODAD)4.8.1 

CODAD-maskineri är relativt vanligt på örlogsfartyg som inte är i behov av 
hög fart. CODAD innebär att flera dieselmotorer av lika eller olika storlek är 
kopplade till samma växel som i sin tur via en axel driver en propulsor. Kopp-
lingarna mellan motorerna och växeln måste vara till- och frånslagbara med 
exempelvis friktionskopplingar. Detta för att motorerna skall kunna startas upp 
och kopplas in oberoende av varandra och på så sätt ge möjlighet till olika 
driftsalternativ beroende på verksamhet och fartbehov.

Exempel på örlogsfartyg som har CODAD-maskineri är minröjningsfartyg 
av Kosterklass, Sverige

Figur 4.15. Exempel på hur ett CODAD-maskineri kan vara arrangerat. Illustration: Samuel Svärd.

COmbined Diesel Or Gasturbin (CODOG)4.8.2 

Kombinationen av gasturbiner och dieselmotorer förekommer på örlogsfartyg 
som både är i behov av hög fart och lång uthållighet. Då används gasturbiner 
när hög fart krävs och dieselmotor vid lägre farter. Med den här maskinkonfi-
gurationen kan inte både gasturbiner och dieselmotorer samtidigt kopplas in på 
växeln – här måste man välja antingen eller. 

Fördelen med gasturbinen är att den är mycket lätt i förhållande till effekten 
den genererar och nackdelen är att den drar mycket bränsle. Gasturbinen har 
också i allmänhet lägre verkningsgrad än dieselmotorn, och då framförallt när 
den körs på låga varvtal. Dieselmotorn har ett betydligt lägre effekt/viktförhål-
lande jämfört med gasturbinen men har istället fördelen att den drar mindre 
bränsle. På korvett typ Visby som har ett CODOG-maskineri ökar bränsleför-
brukningen med nästan faktor tre per nautisk mil131 när driftsalternativet änd-
ras från två dieslar för framdrift med ca 15 knops fart till fyra gasturbiner med 
ca 37 knops fart. Effekten ökas då också från ca 2 600 KW till ca 16 000 KW. 

131. En nautisk mil = 1 852 m.
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Den stora effektökning som krävs i förhållande till fartökningen beror bl.a. på 
att fartygsskrovets motstånd132 ökar med ökad fart.

En anledning till att välja CODOG istället för CODAG (se nästa avsnitt) 
kan vara att växeln i CODOG-fallet inte behöver bli lika komplex som vid ett 
CODAG-maskineri då dieselmotor och gasturbin samtidigt skall driva utgå-
ende axel.

Figur 4.16. Exempel på hur ett CODOG-maskineri kan vara arrangerat. Illustration: Samuel Svärd.

COmbined Diesel And Gasturbine (CODAG) 4.8.3 

CODAG är även den en maskinkonfiguration som används när fartyget är i 
behov av både hög fart och lång uthållighet. Skillnaden mot CODOG, är att i 
detta arrangemang kan både gasturbiner och dieselmotorer användas samtidigt 
på samma växel för framdrivning. Fördelen gentemot CODOG är att det då 
går att använda sig av gasturbiner med lägre effekt eftersom de är inkopplade 
tillsammans med dieselmotorerna, vilket kan innebära en lägre bränsleförbruk-
ning för samma fartprestanda.

Exempel på örlogsfartyg som har CODAG-maskineri är fregatt typ Fridtjof 
Nansen, Norge.

Integrated Electric Propulsion (IEP)4.8.4 

IEP-system innebär att t.ex. gasturbiner och/eller dieselmotorer driver genera-
torer som matar elmotorer för framdrivning med ström samt förser samtidigt 
fartygets övriga elförbrukare med kraft. 

Då detta framdrivningssystem inte är beroende av axelarrangemang mellan 
förbränningsmotorer och växlar utan kraften överförs via elkablar till elmoto-
rerna, åstadkoms vibrationsdämpning och ljudisolering av generatoraggregat 

132. Se kapitel 4.4, Framdrivningsmotstånd.
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enklare. Fartygets akustiska signatur kan då minskas (det överförs mindre buller 
ut i vattnet). Detta bidrar till fartygets överlevnad, då det inte lika lätt detek-
teras av akustiska sensorer och målsökare. En annan fördel med låg akustisk 
signatur är att känsligheten på sina sonarer kan öka, då det buller som fartyget 
själv alstrar inte påverkar dem i samma utsträckning. 

Elektrisk framdrivning har också konstruktionsmässiga fördelar, då det här 
arrangemanget inte är beroende av att motorerna (för elproduktion) placeras 
fysiskt i anslutning till växel och axelarrangemang (i akterskeppet) då kraften 
överförs via elkablar. De kan då istället placeras där det mest lämpar sig ut-
rymmes- och stabilitetsmässigt. Andra fördelar med IEP-system är konstant 
(optimalt) varvtal på förbränningsmotorerna vid generatordrift vilket ger bra 
totalverkningsgrad, snabba backmanövrar, bra vridmoment genom hela fartre-
gistret samt att underhållskostnaden blir låg då antalet olika typer av motorer 
och generatorer hålls nere.

Exempel på örlogsfartyg som har IEP-system, förutom konventionella ubå-
tar som oftast har det, är jagare av Daringklass, typ 45, Storbritannien.

Figur 4.17. Principiell beskrivning av IEP-system. Illustration: Samuel Svärd.
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Tabell 4.2. Andra typer av maskinkonfigurationer
COSAG COmbined Steam And Gasturbine

Kombinerad ång- och gasturbin som tillsammans eller var för sig driver samma 
drivlina( Växel, propelleraxel och propulsor).

COGAS COmbined Gasturbine And Steamturbine
Kombinerad gas- och ångturbin. Värmen från gasturbinens avgaser används för 
att tillverka ånga till ångturbinen. 

COGES COmbined Gasturbine and steamturbine intergraded Electric drive System
Samma som COGAS, fast istället för att driva en propelleraxel direkt så driver i 
detta fall turbinerna generatorer som matar elmotorer för framdrivning.

COGAG COmbined Gasturbine And Gasturbine
Två gasturbiner som tillsammans eller var för sig driver samma drivlina. 

COGOG COmbined Gasturbine Or Gasturbine
Två gasturbiner (ofta olika storlek) som var för sig (ej samtidigt) driver samma 
drivlina

CODED COmbined Diesel-Elektric and Diesel-mechanical
Dieselmotordrivna generatoraggregat som matar elmotorer för framdrivning i 
kombination med direktdrivande dieselmotor. 

CODLAG COmbined Diesel-Electric And Gasturbine
Dieselmotordrivna generatoraggregat som matar elmotorer för framdrivning i 
kombination med direktdrivande gasturbin.

CONAS COmbined Nuclear And steamturbine propulsion System
Värmen från kärnklyvningen i reaktorn används till att producera ånga som i sin 
tur driver ångturbiner för framdrivning.

Propulsorer4.9 

Grundprincipen för alla typer av propulsorer som förekommer på fartyg för-
utom segel är att vatten accelereras i riktning motsatt färdriktningen, genom 
denna acceleration erhålls den framdrivande kraften. Vilken typ och antalet 
propulsorer som ska väljas när ett fartyg designas påverkas i likhet med valet av 
maskinkonfiguration av en mängd olika parametrar. Dessa kan t.ex. vara storlek 
på fartyget (längd, bredd, deplacement), skrovform, effekt på framdrivnings-
maskineri och varvtal på propelleraxlar, fartkrav (maximal fart och maximal 
kontinuerlig fart133 mm.), ekonomi, behov av manövrerbarhet, begränsningar 
vad gäller djupgående, krav på signaturanpassning och redundans.

Något som påverkar verkningsgrad, vibrations- och bullernivå (akustisk 
signatur) negativt och som förekommer på nästan alla propulsorer är kavita-
tion.134 Orsakerna till kavitation kan vara många, det kan t.ex. bero på för liten 

133. Den fart som fartyget är konstruerat mot, för att kunna gå med över lång tid och med god 
bränsleekonomi. 

134. Kavitation: Uppkomst av bubblor, kaviteter, i en vätska när trycket understiger ångtrycket och 
vätskan lokalt övergår till ånga (ångkavitation). Då trycket återigen stiger över ångtrycket kon-
denseras ångan, och bubblan kollapsar med mycket höga lokala tryck som följd. Sker kollapsen 
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propellerbladarea att propellern arbetar vid högre eller lägre belastning än den 
är konstruerad för eller att skador på propellerbladen (ojämnheter) stör vat-
tenströmningen och på så sätt förvärrar kavitationen. Skrovform och axelbärare 
(bärlager) kan också påverka vattenströmningen till propellern på ett negativt 
sätt så att kavitation uppstår. Om ångblåsorna som uppkommer vid kavitation 
imploderar tillräckligt nära propellerbladen kan de åstadkomma materialskador 
och i svåra fall förstöra hela propellerbladet.

 Under vissa förutsättningar, framförallt på snabbgående fartyg kan det vara 
svårt att kontrollera och styra uppkomsten av kavitation. Propellern (propel-
lerbladen) kan då designas så att kavitation uppstår längs hela bladet men att 
ångblåsorna imploderar en bit ifrån propellerbladen så att de inte åstadkommer 
materialskador. Dessa brukar kallas för super- eller totalkaviterande propellrar 
och förekommer på t.ex. snabbgående örlogsfartyg.135

Propellrar med fasta blad (fasta propellrar)4.9.1 

Den absolut vanligast förekommande propulsorn på fartyg är propellrar med 
fasta blad (fasta propellrar). Fördelar med fasta propellrar är relativ enkel och 
billig konstruktion om den jämförs med t.ex. propellrar med ställbara blad. 
Den har också hög verkningsgrad över ett brett fartregister jämfört med t.ex. 
vattenstråldrift.136

Diametern (D) på propellern samt stigningen (P) dvs. propellerbladens 
vinkel och förhållandet mellan dessa P/D bestäms utifrån värden på maskinef-
fekt, varvtal på propelleraxel samt fartygets fart. Den optimala diametern ökar 
med hög effekt och/eller lågt varvtal och omvänt. En större diameter ger ökade 
friktionsförluster och en mindre ger ökade virvelförluster. Stigningen kan ökas 
med lägre varvtal och högre fart och tvärtom. Storleken på propellerbladen dvs. 
bladarean och bladens utformning, är en avvägning mellan att försöka mini-
mera uppkomsten av kavitation (kräver en viss storlek på bladarean) medan en 
för stor area påverkar verkningsgraden negativt p.g.a. ökade friktionsförluster. 
Valet av antal propellerblad är en kompromiss. Med ett ökande antal blad mins-
kar vibrationsrisken då belastningen fördelas på flera blad, samtidigt så kan ett 
ökande antal blad påverkar propellerns verkningsgrad negativt.137

intill en vägg kan dessa tryck ge erosionsskador. Andra effekter är nedsättning av verkningsgrad 
och uppkomst av tryckpulser som orsakar vibrationer eller uppfattas som buller. Kavitation 
kan förekomma i strömningstekniska sammanhang, t.ex. i vattenturbiner, pumpar, rörsystem, 
fartygspropellrar och glidlager, men kan också uppstå i kroppsvätskor hos djur och människor. 
Nationalencyklopedin ISSM-KIK Vol 10. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1993, s. 519.

135. Carlton, John. Marine propellers and propulsion. Oxford: BH, 2007 (1994), s. 15. 
136. Rawson, K. J., Tupper E. C., 2001 (1968), a.a., s. 395-402.
137. Tornblad, Jan. Fartygspropellrar och fartygs framdrift. Kristinehamn: Marinlaboratoriet Ka-

MeWa AB, 1990 s. 6-2– 6-5.
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Propellrar med ställbara blad (ställbara propellrar)4.9.2 

På ställbara propellrar kan till skillnad från fasta, propellerbladen vridas kring 
sin egen axel vinkelrätt mot propelleraxeln. Bladen kan med hjälp av t.ex. hy-
draulik ändra stigning från full effekt fram till full effekt back. Vid backmanö-
ver behöver därför inte rotationsriktningen ändras på propelleraxeln vilket gör 
att behovet av backslag på drivlinan elimineras, detta medför att konstruktio-
nen ger snabb manöver från framdrivning till dess att propellern arbetar för 
back och tvärtom. Konstruktionen med ställbara propellrar har också fördelar 
när det kommer till noggranna manövrar då stigningen kan ändras med små 
vinklar med bibehållet varvtal på motorerna, detta medför att fartyg med denna 
typ av propeller ofta har goda manöver- och hovringsegenskaper. Om fartyget 
är utrustat med två eller fler drivlinor kan i vissa fall den eller de propellrar som 
inte används för tillfället flöjlas. Detta innebär att propellerbladen ställs med 
en sådan vinkel så att de gör så lite motstånd i vattnet som möjligt. En annan 
fördel med propellrar med ställbara blad är att propellerbladens stigning kan 
varieras beroende på hur mycket effekt som fartygets maskineri för tillfället 
levererar på en eller flera axlar och i kombination med fartygets fart. Detta med-
ger att motorerna då kan köras på så gynnsamma varvtal som möjligt kopplat 
till bränsleförbrukning och slitage.138

Nackdelarna som talar emot konstruktionen med ställbara blad är att blad-
vridningsmekanismen och dess styrning blir; relativt fasta propellrar, komplex 
och ekonomiskt kostsam. Propellernavet blir också större p.g.a. att mekanism 
och hydraulik för bladvridning skall rymmas, vilket påverkar propellerns verk-
ningsgrad något negativt samt att det kan leda till att propellern kaviterar 
mer.139

Vattenstråldrift (VSD)4.9.3 

VSD är speciellt lämpad för framdrift i hög fart. För att verkningsgraden skall 
bli likvärdig eller bättre än med en ”vanlig propeller” så krävs farter upp emot 
40–50 knop140. För styrning och manöver är vattenstrålaggregatet i allmän-
het försett med en vridbar dysa för styrning av vattenstrålen i sidled och en 
backskopa som möjliggör styrning av hela eller delar av strålen förut under 
fartyget, vilket då ger fram-, neutral- eller backmanöver. VSD ger genom denna 
konstruktion mycket goda manöveregenskaper samt att behovet av roderinstal-
lation, propelleraxlar och axelbärare bortfaller vilket gör att fartyget blir ”slä-
tare” i botten och gör på så sätt mindre motstånd i vattnet. Eftersom fartyg 

138. Carlton, John, 2007 (1994), a.a., s. 20.
139. Carlton, John, 2007 (1994), a.a., s. 21-22.
140. Huss, B., et al. Kompendium örlogsfartygskonstruktion, 1982, s. 130.
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med VSD inte behöver ha roder och propelleraxelarrangemang samt att dysa 
och skopa inte sticker speciellt djupt då aggregaten är monterade i akterspegeln 
gör att konstruktionen är lämplig att användas på fartyg som har krav på litet 
djupgående.

Genom impellerns (pumphjulets) inbyggnad i pumphuset kan ström-
nings- och tryckförhållandena konstruktionsmässigt behärskas och sty-
ras bättre än vad gäller fritt arbetande propellrar. Här igenom behärskas 
även kavitationsegenskaperna bättre. Buller och vibrationsmässigt finns 
det sålunda goda förutsättningar för att vattenstråldrift i vissa fall kan ha 
bättre förutsättningar än propellrar.141

Dessa egenskaper hos VSD gör att konstruktionen kan vara ett intressant 
alternativ för örlogsfartyg som skall bedriva t.ex. ubåts- och minjakt då låg 
akustisk signatur kan ge fördelar taktiskt samt när det kommer till fartygets 
överlevnadsförmåga kopplat till skydd mot passiva sonarer.

Figur 4.18. Vattenstråldrift (VSD) A. Framdrift B. Neutral C. Backdrift. Illustration: Samuel Svärd.

141. Huss, B., et al., 1982, a.a., s. 131.
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Vertikalaxelpropellrar 4.9.4 

Av vertikalaxelpropellrar är Voith-Schneider propellern den mest kända. 
Den består av en roterande skiva i plan med fartygsbotten, med ett an-
tal skovlar längs periferin. Skovlarna kan vrida sig kring sina egna axlar 
på ett sätt att en linje vinkelrätt mot skovelprofilen passerar genom en 
styrpunkt N.142

Se figur 4.20 för illustration av Voith-Schneider propellerns arbetssätt.
Genom denna konstruktion kan propellerkraften regleras både i storlek och 

i riktning 360°, vilket ger mycket goda manöver- och hovringsegenskaper. 
Vertikalaxelpropellrar eller cykloidalpropellrar som de också kan benämnas, 

är speciellt lämpad för fartyg som är i behov av stor dragkraft vid relativt låg fart 
(max 18–20 knop)143, tillsammans med de goda manöveregenskaperna är den 
lämplig på t.ex. bogserbåtar, färjor och havsforskningsfartyg mm.

De svenska minröjningsfartygen av Kosterklass är bestyckade med dubbla 
Voith-Schneider propellrar då goda manöver- och hovringsegenskaper är till 
fördel vid minröjningsoperationer.

Roderinstallation, axlar och axelbärare ersätts med denna konstruktion utav 
själva vertikalaxelpropellern, vilket ger ett förhållandevis slätt skrov som ger litet 
motstånd i vattnet.

Vertikalpropellerns nackdelar är att den är tung, komplex och ekonomiskt 
kostsam, den är även känslig för grundkänning och gång i is, verkningsgraden 
är också lägre än en konventionell skruvpropeller.144

Figur 4.19. Vertikalaxelpropeller. Illustration: Samuel Svärd.

142. Tornblad, Jan, 1990, a.a., s. 12-11, 12-12.
143. Huss, B., et al., 1982, a.a., s. 132.
144. Tornblad, Jan, 1990, a.a., s. 12-12.
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Figur 4.20. Voith-Schneider propellerns arbetssätt. Illustration: Samuel Svärd.

Pod/Azimuth-thruster4.9.5 

Poden är normalt roterbar 360° så fartyget manövreras genom denna rotation, 
detta medför att behovet av roderarrangemang och elimineras på fartyg som har 
denna typ av propulsor.

Propellrarna kan konstrueras för att dra eller skjuta fartyget framåt eller en 
kombination med både skjutande och dragande propellrar. Podar förekommer 
både med propellrar med fasta och ställbara blad. Konstruktionen ger mycket 
bra manöveregenskaper och förekommer bl.a. på kryssningsfartyg, isbrytare 
och i övrigt på fartyg som är beroende av goda manöveregenskaper.

Skillnaden mellan pod och azimuth-thrustrar har med hur drivningen av pro-
pellern sker, inte själva propellerarrangemanget som kan se likadant ut. När be-
nämningen pod brukar användas, sitter själva drivmotorn ute i poden och består 
då oftast av en elmotor, när begreppet azimuth används så sitter maskineriet oftast 
inne i fartyget och kraften till propellern överförs då via någon form av växel.145 
En annan benämning på denna typ av propulsor är roterbara thrustrar.

145. Carlton, John, 2007 (1994), a.a., s. 17-18.
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Figur 4.21. Pod med elektriskt drift. Illustration: Samuel Svärd.

Tunnelthrustrar/bog- tunnelstyrpropellrar4.9.6 

Bogpropellerns uppgift är att möjliggöra förflyttning av fartyget åt önskat håll 
vid manöver. Med roder och huvudpropulsor kontrolleras fartygets akterskepp 
men förskeppet behöver ofta förbättrad manöverfunktion då stor del av manö-
verstabiliteten förloras vid låga hastigheter. Vid manöver med sidovind och/el-
ler tvärgående ström, parallellförflyttning av fartyget vid t.ex. tillägning eller vid 
manöver i trånga vatten/hamnar är en tunnelstyrpropeller till stor nytta för att 
kunna förflytta fartyget i önskad riktning. Bogpropellern kan också användas 
tillsammans med roder alt styrande propulsor i låg fart för att minska fartygets 
girradie. En bogpropeller kan ha fasta eller ställbara propellerblad vilket avgör 
om det behöver finnas möjlighet att kunna ändra rotationsriktning på den el-
ler ej. Tunneln där bogpropellern är monterad kan vara försedd med luckor. 
När bogpropellern inte behöver användas, stängs luckorna för att få skrovet så 
”slätt” som möjligt för att minimera dess motstånd i vattnet. För drivning av 
bogpropellrar kan t.ex. hydraulik-, el-, eller dieselmotorer användas.

Övriga system4.10 

Ett örlogsfartyg är en komplex plattform som måste innehålla alla de typer av 
system som krävs för ett självständigt uppträdande i en hotfull miljö. Fartyget 
kan närmast jämföras med en mindre flyttbar stad och innehåller också alla de 
funktioner som bygger upp ett samhälle och dess infrastruktur som vatten- och 
avloppssystem, transportsystem (gångar, luckor, dörrar, trappor), värme- och 
kylsystem, brandsläckningssystem, elektriska system, ventilationssystem, osv. 
Till detta kommer dessutom olika typer av system som krävs för huvudfunk-
tionen för fartyget: vapensystem, stridsledningssystem, sambandssystem och 

Generator
Motor

Elmotor
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olika typer av sensorer. Många av dessa system är på olika sätt utformade för 
att möjliggöra deras funktion även efter stridsskador. Exempel på detta kan 
vara möjligheten att isolera eller innesluta sektioner samt flera fysiskt sepa-
rerade rör eller kablar som kan förse systemet med elektricitet, hydraultryck 
eller ventilation över flera alternativa försörjningsvägar. En annan lösning är 
att den produkt som valts genom sin design lätt kan bytas ut. Ett större ör-
logsfartyg har bättre förutsättningar för att innehålla mer omfattande system 
med fler alternativa sätt att upprätthålla stridsvärdet på fartyget än ett mindre. 
Det finns också en stor mängd mindre system som krävs för att kunna bedriva 
olika typer av verksamhet och alla har de ofta specifika volym- och viktkrav på 
fartyget vilka kan vara större än de från början syns vara.

De flesta länder har också anpassat sig till de krav som idag ställs på civila 
fartyg och dessas materiel, vilket örlogsfartyg tidigare har varit undantagna från 
(i varje fall i Sverige). Detta innebär att utrymme och vikt dessutom måste tas 
upp av avgasreningssystem, soprum, källsortering, ljuddämpning med mera. 
Som exempel på detta kan förmågan att verka med dykare, oavsett vilken typ 
av dykning som skall kunna utföras, ställa följande utrymmeskrav: Torrt ut-
rymme med luft fri från föroreningar som kan skada materielen för förvaring av 
utrustningen, utrymme för snabb torkning av utrustningen, utrymme för kom-
pressorer för att fylla andningsluft i tuber utan att suga in farliga ämnen, osv. 
Alla dessa utrymmen skall då inte bara vara utformade för att lösa sin uppgift 
utan att skada materielen eller användaren, de måste också uppfylla en mängd 
formella säkerhetskrav och skall dessutom inte störa den övriga besättningens 
arbete och vila. Nedan beskrivs mycket kortfattat några av de nödvändiga del-
system som krävs för att kunna bedriva verksamhet till sjöss under uppdrag.

Elektricitet4.10.1 

Ett örlogsfartyg har behov av elektricitet som ofta vida överstiger de för ett civilt 
fartyg. De olika typerna av sensorer, vapen- och stridsledningssystem har dess-
utom ofta höga krav på kvaliteten (spänning och frekvens) på den levererade 
elektriciteten. De olika systemen behöver dessutom förses med en mängd olika 
frekvenser och spänningar. Detta innebär att de motordrivna generatorerna är 
anslutna till en mängd olika transformatorer och omformare. För att inte drab-
bas av nedsatt funktion i de olika stridsviktiga systemen är elektriska distribu-
tionsnätets kablar ofta dubblerade och fysiskt separerade med ett flertal om-
kopplingspunkter. Det elektriska systemet har också funktioner för automatisk 
omkoppling av elektricitet till prioriterade system som styrning, luftförsvar och 
kommunikation. För att tillse att de mest prioriterade systemen som framför 
allt olika datorer och nödbelysning förses med elektricitet kontinuerligt finns 
separata nät drivna av batterier eller nödgeneratoraggregat.
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Ventilation4.10.2 

Örlogsfartyg har ofta omfattande ventilationssystem som har till uppgift att 
förse olika utrymmen eller tekniska system med rätt klimat. Särskilda fläktar 
suger luft utifrån, renar den med hjälp av olika filter, kyler eller värmer den efter 
behov och levererar den in i fartyget. Andra fläktar har till uppgift att evakuera 
”använd” luft. Ett örlogsfartyg är ofta utformat för att kunna verka i miljöer 
utsatta för CBRN146-stridsmedel och är då försedda med starka fläktar i kom-
bination med särskilda filter i syfte att kunna skapa ett övertryck med ren luft i 
hela eller delar av fartyget. Detta medför att ren luft trycks ut genom eventuella 
läckor i stället för att stridsmedlen läcker in. 

Kylsystem4.10.3 

Det finns stora behov av kylning ombord på örlogsfartyg. Det behövs kylning 
till de förbränningsmotorer som används för framdrivning och alstring av 
elektricitet, övriga tekniska system och i övrigt tillse att det är ett bra klimat 
för besättningen. Ett fartyg har den stora fördelen att ständigt ha tillgång 
till stora mängder vatten som kan användas för att detta syfte. Havsvattnet 
används då antingen för direkt kylning genom att pumpa havsvattnet igenom 
det system som har ett kylbehov eller indirekt där luft eller ett annat medium 
får agera köldbärare och ta upp kylan ur havsvattnet genom en värmeväxlare 
och förser systemet med kyla. En stor brist med detta är att kylkapaciteten 
blir helt beroende av havsvattnets yttemperatur. Temperaturen i havet varie-
rar med årstiden och geografin och kan då ligga mellan 0°C till 30°C. Detta 
innebär att pumpar och rörsystem måste ha rätt kapacitet för att kunna ge 
önskad kyleffekt i alla önskade farvatten. Ett alternativ till direkt användning 
av havsvattnet är att använda någon typ av luftkonditioneringssystem som 
köldalstrare och låter detta överföra alstrad kyla till en köldbärare för distri-
bution av kylan.

Avloppssystem4.10.4 

Systemet samlar upp avloppsvatten från byssa (kök), handfat, duschar, golvav-
lopp och toaletter. Detta avloppsvatten kan vara förorenat med oljor eller andra 
kemikalier och får enligt gällande lagar och regler inte deponeras i havet. Detta 
innebär en omfattande installation med rörsystem, pumpar, filter och tankar 
för att samla ihop och behandla det. Ofta separeras vatten och ”smuts” för att 
minska volymen på tankarna. Större fartyg har dessutom reningsverk installera-

146. CBRN = Chemical Biological Radiological Nuclear; Kemiska Biologiska Radiologiska Nu-
kleära stridsmedel.
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de ombord vilket innebär att endast en mindre volym med ”kompostmaterial” 
blir kvar som rest ombord. Avfall lagrat i tankar deponeras sedan till reningsverk 
iland eller ombord på större underhållsfartyg.

Dricksvatten4.10.5 

Både människan och de tekniska systemen behöver rent vatten fritt från skadliga 
salter eller föroreningar. Örlogsfartyg har därför system för produktion, lagring 
och distribution av dricksvatten. Vatten i en tillräcklig mängd och kvalitet för 
matlagning och dryck och hygien är av yttersta vikt för ett högt stridsvärde men 
även de tekniska systemen har behov av rent vatten. Exempelvis behöver bat-
terier och ångpannor rent vatten för att fungera väl. På mindre fartyg brukar det 
endast finnas tankar med dricksvatten men på större fartyg finns produktions-
anläggningar där dricksvatten produceras av havsvatten. De två huvudmetoder 
som kan användas är destillation med så kallade evaporatorer eller anläggningar 
som fungerar genom omvänd osmos.147

Bränslesystem för framdrivningsmaskineri och generatormaskiner4.10.6 

Att kunna göra framfart i olika hastigeter under alla väderförhållanden kan-
ske med stridsskador är högt prioriterat för örlogsfartyg. Att under alla dessa 
förhållanden kunna förse framdrivningsmaskineri eller generatormaskiner med 
bränsle från fartygets bränsletankar är en överlevnadsfråga. I syfte att skapa hög 
driftsäkerhet och tålighet mot både olyckor och stridsskador har systemet ofta 
flera mindre bränsletankar i stället för få stora, fysiskt separerade, parallella rör-
system, ventiler, filter och pumpar med många olika omkopplings möjligheter 
och även fjärrmanövrerade nödavstängningsventiler.

Brandsläckningssystem4.10.7 

I syfte att kunna släcka uppkomna bränder ombord oavsett hur de uppkommit 
har alla örlogsfartyg olika typer av brandsläckningssystem. I sin enklaste form 
består de av några få handbrandsläckare medan större fartyg har en mängd olika 
rörliga och fasta släcksystem. De fast monterade brandsläckningssystemen kan 
bestå behållare med ett släckmedel som vid brand kan levereras till det utrymme 
som skyddas. Släckmedlet kan vara i form av pulver, olika typer av gaser som 
halon, CO2 eller vatten. Även system med vatten under högt tryck, så kallad 
Hifog förekommer.

 För manuell släckning i likhet med brandkåren användes ofta havsvatten. 
För att distribuera släckvatten till de platser där det behövs finns ett omfat-

147. Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/omvänd-osmos>, 2010-05-28.
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tande rörsystem med omkopplingsmöjligheter som förses med vatten från både 
elektriskt och förbränningsmotor drivna pumpar. De fasta rörsystemet med sina 
ventiler och uttag kallas brandpost system.

Länssystem4.10.8 

Stridsskador eller grundstötningar medför ofta att vatten kommer in i skrovet. 
Dessutom kommer eget eventuellt släck- eller kylvatten från brandpostsystemet 
att samlas i skrovet. Detta kan efter ett tag skapa stabilitetsproblem. För att 
kunna tömma fartyget på vatten finns fast installerade länspumpar i många ut-
rymmen. För att komplettera dessa finns också en mängd flyttbara länspumpar. 
Både de fasta och flyttbara pumparna kan drivas med elektricitet, direkt från en 
liten förbränningsmotor eller med hjälp av vatten från brandpostsystemet.

Örlogsfartyg4.11 

Örlogsfartyg indelas i stridsfartyg, trängfartyg och övningsfartyg148. Begreppet 
stridsfartyg innefattar en mängd olika typer av fartyg t.ex. hangarfartyg, slag-
skepp, kryssare, jagare, fregatter, korvetter, robotbåtar, patrullbåtar, torpedbåtar, 
minfartyg, minröjningsfartyg, landsättningsfartyg och olika typer av ubåtar.

Träng- eller underhållsfartyg som de också bl.a. kan benämnas som, varie-
rar mycket i storlek och utseende. De har till uppgift att stödja stridsfartygen 
med förnödenheter så som bränsle (till fartyg, helikoptrar, flygplan), proviant, 
ammunition, reservdelar och reparationer mm. En del kan ha flera funktioner 
medan andra är framtagna för ett mer specifikt syfte såsom tank- ammunitions-
transport- och proviantfartyg. Övningsfartyg är som namnet antyder, till för att 
öva t.ex. navigationstjänst med.

Hangarfartyg4.11.1 

Hangarfartyg är den största typen av stridsfartyg och kan ha ett deplacement på 
mellan 30 000 och 95 000 ton.149 En del av de större hangarfartygen drivs av 
kärnreaktorer, denna typ av maskinkonfiguration kan gå under benämningen: 
COmbined Nuclear And steamturbine propulsion System (CONAS). Det här 
framdrivningssättet ger mycket stor uthållighet till sjöss jämfört med fartyg 
med konventionell framdrivning som behöver bunkra/ombordta bränsle be-
tydligt oftare än ett atomdrivet fartyg.

148. Borg, Björn & Åkerblom, Gunnel (red.). Lärobok i sjömanskap, 2007 års utg., Karlskrona: 
Försvarsmakten i samarbete med Mediablocket, 2007, s.74-77.

149. Ibid., s.74-77.



202

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Figur 4.22. Hangarfartyg av Nimitzklass (USA). Foto: Matthew J. MaGee - U.S. Navy photo.

Hangarfartyg är flytande flygplatser och kan medföra upp till ca 90st flyg-
plan och helikoptrar, dessa flygande plattformar kan användas till en mängd 
olika typer av uppgifter så som spaning, ubåtsjakt, jakt-, och attackföretag. 
En mindre variant av hangarfartyg är de så kallade helikopterhangarfartygen 
som kan bära helikoptrar och VTOL-flygplan (Vertical Take Off and Lan-
ding). Då väderdäcket inte behöver vara dimensionerat för att flygplan skall 
kunna starta och landa ”horisontellt” på denna typ av fartyg så blir de min-
dre och billigare än ett ordinärt hangarfartyg150. Beväpningen på hangarfar-
tyg är främst till för självförsvar och består mest av närhållsluftvärn (Close-
In Weapon System) för skydd mot inkommande missiler och fientligt flyg. 
Hangarfartyg är mycket ekonomiskt kostsamma, slagkraftiga och viktiga strids-
fartyg, därför eskorteras de ofta av eskortgrupper som kan bestå av kryssare, ja-
gare, fregatter och ubåtar som då har till uppgift att skydda mot fientliga ubåtar, 
attackflyg och ytstridsfartyg.

150. Rawson, K. J., Tupper E. C., 2001 (1968), a.a., s. 677.
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Kryssare, jagare och fregatter4.11.2 

Kryssare, jagare och fregatter är stridsfartyg utan klart definierbara skillna-
der i bestyckning och uppgifter. Kryssare kan vara större och har i allmänhet 
ett deplacement på 8 000–25 000 ton, jagare 2 000–9 000 ton och fregatter 
1 500–6 000 ton151. Skillnaden blir då inte så mycket vilka olika typer av 
uppgifter de olika fartygstyperna kan genomföra utan mer om med vilken 
uthållighet och under vilka omständigheter (sjöhävning mm) de klarar av att 
genomföra dem.

Exempel på förmågor/uppgifter som de här typerna av örlogsfartyg kan ha 
är:

• Luftförsvar 

• Ubåtsjakt 

• Ytstrid 

• Mineringsföretag

• Eskortering

• Landmålsbekämpning

• Underrättelseföretag

För att kunna genomföra den här bredden av uppgifter så krävs en mängd 
olika sensorer, system och vapen på den här typen av stridsfartyg. Exempel 
på dessa är: helikoptrar, skeppsbåtar (för t.ex. bordning av andra fartyg), led-
ningsstödsystem, spaningsradar, telekrigsutrustning, eldledningsradar, VMS 
(varnings- och motmedelssystem), passiva och aktiva sonarer, UAV152, luft-
värnsrobotar, sjömålsrobotar, kryssningsmissiler, torpeder, ubåtsjaktraketer, 
sjunkbomber, minor, pjäser för olika ändamål, vapen för närskydd typ när-
hållsluftvärn (Close-In Weapon System) och kulsprutor.

För att öka ett ytstridsfartygs överlevnadsförmåga mot hot från båda un-
der, på, och över havsytan, viket innebär skydd mot upptäckt av olika typer av 
sensorer samt att undvika träff av målsökande vapen krävs signaturanpassning 
av fartyget och dess system. För att öka skyddet mot spaningsradar och radar-
målsökare kan vapensystem, sensorer och utrustning byggas in i fartyget för att 
på så sätt minimera radarreflektionen från skrov och överbyggnad. Detta för 
att åstadkomma så stora och hela ytor som möjligt på fartyget samt att dessa 
vinklas så att radarenergin inte reflekteras tillbaks till den sändande radaran-

151. Borg, Björn & Åkerblom, Gunnel (red.), 2007, a.a., s.74-77.
152. Obemannad flygande farkost (Unmanned Aerial Vehicle).
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läggningen alternativt målsökaren. Tillsammans med detta kan också speciella 
material på skrov och överbyggnad användas, material som har en absorberande 
effekt på radarenergin. För att sänka fartygets IR-signatur som skydd mot t.ex. 
IR-målsökare, kan det vid byggnationen också i detta fall användas olika typer 
av material och färger som hjälper till att reducera fartygets värmestrålning. För 
att sänka temperaturen på avgaserna från fartygets motorer, kan de kylas med 
sjövatten innan de lämnar avgasrören.

Låg radar- och IR-signatur kompletteras ofta med någon form av VMS153 
(varnings- och motmedelssystem) för att upptäcka och haka av inkommande 
målsökande missiler (softkill) samt förstörande motmedel t.ex. allmålskanon 
för att förstöra inkommande hot (hardkill). Skydd mot magnetiska, akustiska 
och tryckavkännande sensorer beskrivs kortfattat under minröjningsfartyg.

Figur 4.23. Jagare av Sovremennyklass (Ryssland). Foto: Peter Nilsson - Försvarets Bildbyrå.

Korvetter4.11.3 

En korvett kan bära ungefär samma typ av sensorer och vapensystem som jagare 
och fregatt och kan därmed utföra samma typer av uppgifter. Skillnaden är att 
korvetten är mindre och har i allmänhet ett deplacement mellan ca 400–1 500 
ton154. Detta gör att en korvett blir mindre resurskrävande och kan få bättre 
signaturegenskaper (svårare att upptäcka) men på bekostnad av uthållighet och 
sjöegenskaper jämfört med de större fartygen. En korvett kan p.g.a. sin storlek 
ha ett mer begränsat fartområde155 än t.ex. en jagare vilket då gör fartygets 
strategiska rörlighet mer begränsat.

153. Se kapitel 8 i, Artman, Kristian och Westman, Anders. Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sens-
orteknik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. 

154. Borg, Björn & Åkerblom, Gunnel (red.), 2007, a.a., s.74-77.
155. Se kapitel 4.5.1, Sjöegenskaper 
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Robot-, patrull- och torpedbåtar är mindre än korvetter och kan ha varie-
rande bestyckning från bara en kulspruta till pjäser för olika ändamål, sjömåls- 
och LV-robot, torped samt sensorer och vapen för ubåtsjakt.

Figur 4.24. Korvett av Visbyklass (Sverige). Foto: Andreas Karlsson - Försvarets Bildbyrå.

Minröjningsfartyg4.11.4 

Ett minröjningsfartyg kan användas för minjakt och/eller minsvepning, bero-
ende på med vilken utrustning de är bestyckade med. Minröjningsfartyg de-
placerar mellan 200–800 ton156 och har till huvuduppgift att med minsvep, 
sonarer, ROV157 och röjdykare lokalisera och oskadliggöra både förankrade 
minor och bottenminor. Minröjningsfartyg kan även vara bestyckade med nå-
gon form av luftvärn samt med vapen och sensorer för ubåtsjakt. Även en del 
andra fartygstyper med s.k. mångfunktionalitet, t.ex. korvett av Visbyklass har 
minröjningsförmåga.

Minfartyg är större och har inte kapacitet att röja mineringar, utan har till 
huvuduppgift att medföra och lägga ut minor. En mina som initieras genom 
avståndsavfyrning (sensorutlösning) kan bl.a. utlösas av magnetiska fält, akustik 
och/eller tryckavkännare. De flesta örlogsfartyg är mer eller mindre signaturan-
passade för att möta hot från denna typ av minor. På fartyg som har till uppgift 
att bedriva minjakt är det extra viktigt med signaturanpassning för att förhindra 
minsprängning då de opererar i minerade farvatten.

Tryckavkännande minor reagerar på det tryck som fartygsskrovet alstrar 
genom sin fart i vattnet,158 för att förhindra minsprängning av denna typ av 
minor blir taktiken att gå med låg fart för att alstra ett så lågt tryck som möjligt. 

156. Borg, Björn & Åkerblom, Gunnel (red.), 2007, a.a., s.74-77. 
157. Remotely Operated Vehicle. Fjärrstyrda minjaktsrobotar som används för att hitta, klas-

sificera och oskadliggöra(spränga) minor. 
158. Se kapitel 4.4, Framdrivningsmotstånd
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Parametrar som påverkar ett fartygs akustiska signatur är främst valen av fram-
drivningsmaskineri och propulsorer. Fläktsystem, pumpar och elmotorer mm 
kan också vid installation monteras med speciella tekniker för att förhindra att 
”buller” transporteras genom skrovet och ut i vattnet. Tekniker för detta kan 
vara att montera materiel/armatur elastiskt mot skrovet med t.ex. gummi- och/
eller vajerfästen. Framdrivningsmaskineriet kan förutom elastiskt montage även 
kappslas in och ljudisoleras i så kallade ljudhuvar för att göras så tysta som 
möjligt.

En låg akustisk signatur kan ge taktiska fördelar då det blir svårare för en 
motståndare att upptäcka ett fartyg som är ”tyst” med passiv sonar samt för att 
undvika träff av vapensystem som använder sig av akustisk utlösning (minor) 
och målsökning (torpeder). Fartyg som ska bedriva minröjning är ofta byggda 
av något omagnetiskt material typ trä, plast eller kolfiber för att förhindra de-
tonation av minor med magnetisk sensorutlösning. Till rörsystem, inredningar 
och motorbäddar mm används också ofta omagnetiska material såsom plast, 
aluminium, rostfritt stål och titan. För att kompensera för fartygets restmagne-
tism kan ett så kallat magnetminskydd installeras. Systemet består bl.a. av ett 
stort antal kablar som förläggs på olika sätt i fartyget. Dessa matas med likspän-
ning av varierande storlek och riktning, variationen beror bl.a. på hur fartyget 
skär jordens magnetfält dvs. fartygets kurs samt för hur det rör sig i sjögång. 
Runt kablaget bildas ett magnetfält som skall kompensera för fartygets magne-
tiska signatur samt för sättet fartyget påverkar jordens magnetfält.

Figur 4.25. Minröjningsfartyg av Oksöyklass (Norge). Foto: Per Körnefeldt - Försvarets Bildbyrå.

Ubåtar4.11.5 

Ubåtar kategoriseras och benämnas på olika sätt. De kan dels indelas efter vilka 
uppgifter de skall lösa, dels efter framdrivningssätt.  
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Strategiska ubåtar är atomdrivna och bestyckade med ballistiska kärnva-
penmissiler för bekämpning av en motståndares större städer och övriga mål 
av strategisk betydelse. Dessa ubåtars främsta och enda uppgift är att genom 
avskräckning förhindra att ett kärnvapenkrig uppstår. 

Attack- och jaktubåtar som är mindre än de strategiska ubåtarna kan använ-
das för att sänka fientliga ytfartyg och ubåtar, för taktisk och operativ landmåls-
bekämpning t.ex. att förstöra hamnanläggningar samt för spaningsföretag och 
underrättelseföretag. Beväpningen kan bestå av kryssningsmissiler, sjömålsro-
botar, torpeder och minor.

Miniubåtar kan användas för specialoperationer, för att landsätta trupp och/
eller för underrättelseföretag.

Ubåtar är konstruerade för att motstå vattentrycket på stora djup. För att 
göra detta har den dels ett cirkulärt (rörformat) tryckskrov. Utanför tryckskro-
vet finns ett formskrov som dels skyddar den utrustning som är placerad utan-
för tryckskrovet och dels förbättrar strömningsförhållandena runt skrovet. Till 
formskrovet räknas även ubåtens torn. Inuti tornet finns ubåtens master och i 
tornets övre del en brygga varifrån ubåtens manövreras i ytläge. Ubåtens skrov 
är vanligtvis gummibeklätt för att dämpa reflexen från aktiv sonarsändning. 

För att övervinna skrovets flytkraft och kunna komma ner under vattenytan 
är ubåtar utrustade med så kallade ballasttankar. Vid gång i ytläge är ubåtens 
ballastankar tomma och ubåtens flytkraft utgörs av det så kallade reservdepla-
cementet, vilket är lika med ballastankarnas volym. Reservdeplacementet utgör 
vanligtvis 5–7 % av ubåtens totala deplacement. Vid dykning fylls ballastan-
karna med vatten och ubåten vägs av så att ubåtens deplacement motsvarar den 
undanträngda vattenvolymens vikt. Då vattnens vikt varierar med dess salthalt 
har svenska ubåtar, som skall kunna dyka både i Östersjöns bräckta vatten och i 
det salta västerhavet, ett brett så kallat dykspektrum (dykning är möjlig i vatten 
som har från 2 till 35 promilles salthalt). Ett brett dykspektrum kräver stora 
(och dyra) reglertankar, varför man internationellt har ett betydligt smalare 
dykspektrum (25 till 35 promille), dessa ubåtar kan inte operera i Östersjön.

För manövrering utrustas ubåtar med djup- och sidoroder. Ubåtens djup 
och sidoroder kan vara placerade som ett kryss (X) eller ett plus (+). Sverige var 
först med att använda kryssroder, denna roderplacering ger en bättre manöver-
barhet men kräver datorstöttning för att kunna utnyttjas optimalt. De förliga 
djuprodren medger att ubåten kan styras i djupled utan att ubåtens trimvinkel 
ändras och används därför vid noggrann djuphållning nära vattenytan.

Atomubåtar har kärnreaktorer. Detta framdrivningssystem är luftoberoende, 
har stor uthållighet och en atomubåt kan gå i uläge i upp till flera månader. 

Konventionella ubåtar har ett diesel-elektriskt maskineri. Batterierna som 
matar propellermotorn för framdrivning laddas med dieselmotordrivna ge-
neratorer när ubåten går i ytläge eller tar in luft med hjälp av snorkel. Vissa 
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konventionella ubåtar är också utrustade med någon form av luftoberoende 
maskineri, Air-Independent Propulsion (AIP) t.ex. stirlingmotorer eller bräns-
leceller. AIP-systemet är ett komplement till det diesel-elektriska maskineriet 
och möjliggör laddning av batterier i uläge utan att visa en röjande luftmast 
ovan ytan. AIP-systemet är också väsentligt tystare än de bullrande dieselmo-
torerna. En konventionell ubåt med någon form av AIP-system kan gå i uläge 
i upp till flera veckor.

Inuti ubåten är all utrustning chocksäkert monterad för att ge ubåten möj-
lighet att klara detonationer från sjunkbomber och minor även på nära håll. 
Även durkarna (golvet) är chocksäkrade för att skydda stående personal. 

I manöverrummet sammanställs information från alla ubåtens sensorer, so-
narer, radar, signalspaning och periskop. Navigation, manöver, strids och eld-
ledning utförs också i detta rum. Ubåten kan ta emot radiosändning på långvåg 
utan att visa någon antenn över vattenytan. Vid sändning från ubåten måste en 
KV-antenn hissas, då man utnyttjar snabbsändning under bråkdel av en sekund 
är dock antennen över vattenytan endast en kort tid.

Atmosfären (luften) inne i ubåten kontrolleras kontinuerligt, vid behov till-
sätts syrgas och luften renas från koldioxid som besättningen utandas. Vanligt-
vis ventileras dock ubåten varje eller vartannat dygn genom att ta in frisk luft 
via snorkelmasten. Även atomubåtar är utrustade med snorkelmast och kan 
sålunda ventileras.  

Figur 4.26 visar hur de olika utrymmena benämns och vad de innehåller, 
samt delar av kommunikations- och spaningsutrustningen på en ubåt av Got-
landsklass.

Figur 4.26. Ubåt av Gotlandsklass Illustration: Kockums AB.
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Landsättningsfartyg4.11.6 

Landsättningsfartyg kan användas som en gemensam benämning för olika far-
tygstyper som är avsedda för att landsätta förband.159 Landsättningen kan ske 
direkt från landsättningsfartyget via ramper strandnära och då t.ex. av amfibiska 
fordon eller i hamn med någon form av Ro-Ro funktion (Roll on-Roll off). 
Landsättningsbåtar kan också finnas ombord och användas för transport, och i 
det fallet har landsättningsfartyget någon form av dockningsfunktion.

Svävare kan också användas för att landsätta materiel och trupp och har då 
fördelen av att de kan köra över havet och direkt upp på land för landsättningen. 
En del av ovanstående funktioner kan vissa fartyg även kombinera med att 
medföra helikoptrar och VTOL-flygplan (Vertical Take Off and Landing) och 
då kan även benämningen amfibiestridsfartyg (amphibious assault ship) före-
komma.

Figur 4.27. Svävare/LCAC (USA). Foto: Robbie Stirrup - U.S. Navy photo.

159. Borg, Björn & Åkerblom, Gunnel (red.), 2007, a.a., s. 74-77. 
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Figur 4.28. Amfibiskt stridsfordon och amfibiestridsfartyg av Waspklass (USA).  
Foto: Jennifer Swader - U.S. Navy photo.

Sjögående obemannade farkoster4.11.7 

Obemannade sjöfarkoster har använts minst sedan andra världskriget. Företrä-
desvis har de använts där människan blir en begränsande faktor för uppdrags 
lösande. De tre huvudanledningarna kan sägas vara där miljön är skadlig för 
människor, där det som skall utföras är långvarigt och monotont samt där det 
som skall utföras är livshotande. Ett argument som ofta framförs är att det är 
mer ekonomiskt att använda obemannade farkoster än bemannade. Detta fö-
refaller till en början vara helt korrekt, men om även uppdragsplanering och 
underhåll räknas in kan kostnaderna närma sig varandra.

Arbeten som måste utföras under ytan är att betrakta som en för männis-
kan skadlig miljö. Behovet av livsuppehållande stödsystem för lufttillförsel, 
värme, för att en (eller flera) människa skall kunna överleva under vatten tar 
både utrymme och energikapacitet från farkosten som skulle kunna användas 
för bränsle, sensorer eller annan nyttolast. Man kan också konstruera farkoster 
som inte behöver ta hänsyn till människans begränsade förmåga att tåla kraftiga 
accelerationer. Denna typ av farkoster är ofta kontrollerade av människor, men 
beroende på uppdragets art kan även autonoma farkoster användas.

Långvarig övervakning och spaning är ett område som väl lämpar sig för 
autonoma eller semiautonoma obemannade farkoster. Syftet kan vara att kon-
tinuerligt få uppgifter om fartygsrörelser, skapa förbättrade underlag om till 
exempel bottenbeskaffenhet, temperaturskikt eller djup. Farkosterna kan ge-
nomföra verksamheten på eller under ytan beroende på hur dold man vill att 
verksamheten skall vara.
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Det tredje starka skälet för att använda obemannade farkoster är att spara 
människoliv. Toleransen för förluster av sjömän och soldater har i västvärlden 
sjunkit jämfört med tidigare i historien. Detta medför att stora resurser läggs på 
olika typer av skydd för våra soldater och sjömän. Obemannade farkoster kan 
här få en stor roll. De medger att man kan flytta bort människan från risken att 
skadas utan att minska möjligheterna att genomföra farlig verksamhet som till 
exempel minsökning och minröjning.

Den snabba utvecklingen av datorer de senaste årtiondena har medfört att 
alltmer avancerade obemannade farkoster har kunnat utvecklas mot allt bre-
dare uppdragsprofil men även med en ökad grad av autonomitet. Graden av 
autonomitet kan definieras enligt följande:

• Manuell; ingen autonomitet, en människa kontrollerar plattformen i prin-
cip kontinuerligt.

• Semi-autonom; Vissa funktioner (till exempel förflyttning till och från ope-
rationsområdet)är autonoma medan andra kräver en människas inbland-
ning (till exempel eldtillstånd).

• Autonom; Plattformen styr sig helt själv.

Obemannade sjöfarkoster används eller kommer att användas inom alla 
de uppdragstyper som idag sköts av konventionella bemannade farkoster. De 
områden som för närvarande prioriteras skiljer en aning beroende av om det 
handlar om farkoster för verksamhet på ytan eller under ytan. För ytfarkoster 
prioriteras för tillfället minsökning/minröjning, ubåtsjakt, ytövervakning och 
säkerhetslösningar för fartyg i hamn eller trånga farvatten.160 Andra särskilda 
uppdragsområden kan naturligtvis komma i fråga. För obemannade undervat-
tensfarkoster ligger fokus på spaning och övervakning, minsökning/minröj-
ning, ubåtsjakt och funktioner för navigations- och kommunikationshjälp.161

Naturligtvis använder militära såväl som civila organisationer över hela värl-
den även andra typer av obemannade sjöfarkoster för till exempel oceanografi, 
men det kan vara svårt att urskilja vad man tänker använda insamlade data om 
exempelvis havsbottnen till. Data som samlas in i ett ursprungligt syfte att ana-
lysera förekomsten av olika mineral kan ju tänkas användas även för planering 
av ubåtsoperationer.

Det finns en stor mängd olika obemannade plattformar som är operativa 
eller under utveckling. Nedan beskrivs kortfattat ett litet urval med exempel 
på förmågor.

160. US Department of the Navy. The Navy Unmanned Surface Vehicle (USV) Master Plan, 2007.
161. US Department of the Navy. The Navy Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Master Plan, 

2004.
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Protector

Tillverkare: Rafael

Mått: 9-11 m beroende på 
modell

Vikt: Beror på utrustning

Fart: 40 knop

Uthållighet: 10-35 timmar

Autonomitet: Manuell

Sensorer: Radar IR-kamera, 
CCD-kamera

Beväpning: Kul- eller granat-
spruta i gyrostabilise-
rad vapenplattform 
(Mini-Typhoon).

Figur 4.29. Protector162 är en plattform för fartygsskydd, ytövervakning eller elektronisk krigföring bero-
ende på utrustningsalternativ. Foto: Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

SAM 1

Tillverkare: Kockums AB

Mått: 18*6,1*1,6 m

Vikt: 20 ton

Fart: 7 knop

Uthållighet: QQ timmar

Autonomitet: Manuell, radio

Sensorer: -

Beväpning: -

Figur 4.30. SAM 1163 är en plattform för minröjning utrustad för simulering av magnetisk och akustisk 
profil för olika fartygstyper. Kan markera röjt område med bojar. Foto: ThyssenKrupp Marine Systems 
Kockums.

162. <http://militaryperiscope.com/weapons/ships/unseaveh/w0006393.html>, 2010-11-05.
163. <http://militaryperiscope.com/weapons/ships/unseaveh/w0002244.html>, 2010-11-05.
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Double eagle mkIII

Tillverkare: SAAB Under-
water systems

Mått: 3*1,3*1,3 m 
(L*B*H)

Vikt: 600 kg

Fart: 4-8 knop

Uthållighet: 10 timmar

Autonomitet: Manuell med 
tråd (optofiber) 
eller autonom

Sensorer: CCd-kamera, 
aktiv sonar

Beväpning: Minförstö-
ringsladdning

Figur 4.31. Double eagle mkIII164 är en plattform för minsökning och minförstöring i anslutning till ett 
fartyg, antingen som egenskydd eller för röjning av områden och leder. Foto: Saab Underwater Systems.

Hugin 1000

Tillverkare: Kongsberg Maritime 
AS

Mått: 3,85-5*0,75 m (L*Ø)

Vikt: 600-850 kg

Fart: 2-6 knop

Uthållighet: 27 timmar vid 3 knop

Autonomitet: manuell – auto nom. 
Akustisklänk, Radio-
länk, WLAN, Satkom

Sensorer: Uppdragsberoende; 
Synetisk apertur sonar, 
Sidospa nande sonar, 
bottengenomträng-
ande sonar, fisksonar, 
planktonräknare.

Beväpning: -

Figur 4.32. Hugin 1000165 är en plattform för minsökning, bottenkartering eller andra uppdrag beroende 
på utrustningsalternativ. Foto: Kongsberg Maritime AS.

164. Saab Underwater Systems. The Double Eagle System: An excellent system for mine hunting mis-
sions, 2008.

165. <http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0397.nsf/AllWeb/A6A2CC361D3B9653C12
56D71003E97D5/$file/HUGIN_Family_brochure_r2_lr.pdf?OpenElement>, 2010-11-05.
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Inom området obemannade farkoster existerar en mängd olika akronymer, 
oftast uppbyggda av uttryck från engelskan. För farkoster som rör sig på ytan 
brukar USV; Unmanned Surface Vehicle användas övergripande. Olika utveck-
lare brukar dessutom konstruera egna uttryck som mer precist beskriver platt-
formens förmågor. För farkoster tänkta för undervattensbruk är det övergri-
pande uttrycket UUV; Unmanned Underwater Vehicle.
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Utmärkande för luftarenan är dess transparens, hinderfrihet och låga 
motstånd. Dessa egenskaper är givna och opåverkbara för luftstrids-
krafterna... Någon gräns mellan luftarenan och rymden existerar inte... 
Användandet av luftarenan är en relativt ny företeelse. Luftarenan är 
teknikberoende och utgör samtidigt en arena med stor utvecklingspo-
tential.166

Inledning – att befinna sig i lufthavet5.1 

Flygplan benämns också flyg- eller luftfarkoster, flyg- eller luftfartyg, ibland 
också luftskepp även om det vanligtvis för tankarna till de motordrivna bal-
longliknande farkosterna som även kallas Zeppelinare. Hursomhelst så har 
luftfarten ärvt en hel del begrepp från sjöfarten. En flygplats kallas till exem-
pel ibland också för lufthamn, andra gemensamma begrepp är befälhavare och 
besättning. Till det kan även läggas ”det stora blå”, mediet som erövras, det 
okända havet som fartygen ”seglar på”. För flygplan blir det dock mer att be-
finna sig i detta lufthav, snarare än på det något våtare sjöhavet och är ett av 
motiven till detta inledande stycke. Genom att resonera övergripande om några 
olika aspekter på flygande plattformar är avsikten att resten av kapitlet skall vara 
lättare att relatera till.

Att övervinna gravitationen – behovet av lyftkraft5.1.1 

Att flyga kan kanske sägas vara att försöka undvika att över huvud taget påver-
kas av marken. Under själva flygandet är ju fysisk kontakt med marken oftast 

166. Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer (DLuftO). Stockholm: Försvarsmakten,2005, s. 26.
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av ondo, med haveri som det yttersta misslyckandet. Tyvärr har marken i form 
av planeten jorden en ofrånkomlig och outtröttlig dragningskraft på allting i 
dess närhet, även på det som befinner sig relativt långt upp i atmosfären, vilket 
gör det till en ständig kamp att hålla sig på önskat avstånd från jordytan. Att 
flyga är alltså i mångt och mycket en kamp mot gravitationen och för att kunna 
flyga måste därmed denna nedåtriktade dragningskraft på något sätt övervin-
nas. Till det behövs en kontrollerbar lyftkraft som kan balansera ut den kraft 
gravitationen utövar på farkosten. De första lyckosamma försöken att övervinna 
gravitationen gjordes med varmluftsballonger och luftskepp, det vill säga med 
farkoster som är lättare än luft.167 Men den typen av flygande farkoster blir 
fort stora, klumpiga och därmed långsamma, vilket ofta är olämpligt i militära 
sammanhang. De flygande farkoster som avses här är därför alla tyngre än luft, 
vilket innebär att lyftkraften måste genereras kontinuerligt på något annat och 
mer dynamiskt sätt.168 Nedåtriktade raketer eller luftstrålar fungerar, men är 
mycket energikrävande och nyttjas i praktiken sällan annat än vid specifika och 
mycket begränsade tillfällen, exempelvis vid start och landning och då speci-
ellt under extrema förhållanden. Några exempel är ”Jet-fuel Assisted Take-Off” 
(JATO) raketer som bl.a. C-130 (sv. Tp-84) Hercules kan nyttja, eller ”Vertical 
Take-Off and Landing” (VTOL) flygplan som BAE/Boeing Harrier. Dessutom 
behöver lyftkraften ibland vara avsevärt mycket större än gravitationen, till ex-
empel vid kraftiga svängar i höga farter, vilket kräver mycket effektiva genera-
torer av lyftkraft. Det absolut vanligaste sättet att skapa lyftkraft är trots allt att 
nyttja någon form av vingar.

Vingar och grundläggande typer av flygande farkoster5.1.2 

Vingar skapar lyftkraft då luft strömmar kring dem, vilket åstadkoms genom att 
vingen ges en hastighet genom den omkringliggande luftmassan. En passande 
förenkling i detta sammanhang är att lyftkraftens storlek i princip beror på 
hastigheten genom luften och på den vinkel som vingen har mot luftströmmen 
(denna vinkel kallas för anfallsvinkeln och beskrivs närmare nedan). Lyftkraften 
ökar med ökande hastighet och anfallsvinkel upp till den gräns då luftström-
men inte längre är kontrollerad och vingen stallar, vilket innebär att lyftkraften 
i princip helt uteblir.

Vingens rörelse genom luften kan principiellt åstadkommas på två olika 
sätt. Antingen genom att hela farkosten med dess vingar sätts i rörelse eller 

167. T.ex. Anderson, John, D. Introduction to flight. Boston Mass: McGraw-Hill, 2005, s. 4.
168. Ballonger och luftskepp nyttjar en statisk lyftkraft och kallas därför också ibland för aerosta-

ter. Flygplan och helikoptrar genererar sin lyftkraft med hjälp av dynamiska förlopp som 
orsakas av rörelse genom luftmassan, aerodynamik, vilket gör att dessa farkoster på motsva-
rande sätt ibland även kallas för aerodyner. 
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genom att vingarna sätts i rörelse trots att farkosten i övrigt står stilla. Denna 
principskillnad har väsentliga konsekvenser för farkostens flygegenskaper, vilket 
förmodligen är en avgörande orsak till att flygande farkoster ofta delas upp i ka-
tegorierna traditionella flygplan med ”fasta vingar” (Fixed-wing) eller helikop-
trar med roterande vingar (Rotary-wing). Det finns också exempel på flygplan 
som till viss del kan ändra sina vingar och kallas då för flygplan med variabel 
vinggeometri (Swing-wing, t.ex. Grumman F-14 Tomcat), eller ”helikoptrar” 
som kan vrida rotorbladen, låta dem övergå till att bli propellrar och flyga med 
hjälp av vingar (Tilt-rotor). Eftersom vingarnas olika utseenden även inom 
dessa kategorier har så stor betydelse för farkosternas egenskaper är det också 
vanligt att fortsätta kategoriseringen utifrån vingkonfiguration. Några exempel 
är rak vinge, pilvinge, deltavinge och dubbeldeltavinge som alla illustrativt be-
skriver formen på plattformen sett ovanifrån, eller enkelrotor och dubbelrotor 
när det gäller helikoptrar.

Position och orientering i tre dimensioner5.1.3 

Efter hand som flygstridskrafter började växa fram begränsades inte 
längre striden till lands och till havs. Successivt kunde även luftrummet 
ovanför de mark- eller sjöbundna stridskrafterna utnyttjas. Härigenom 
infördes under 1900-talet en tredje dimension i krigföringen. Till de 
tidigare bredd och djup fogades nu höjd. Dessa tre dimensioner känne-
tecknar luftkriget.169

Något överdrivet bör det kunna sägas att för de flesta aktiviteter på marken är 
den tredje dimensionen i stort sett irrelevant. Verksamheter pågår och händelser 
utspelar sig i princip på och längs med jordytan. Även om kraftigt kuperad ter-
räng emellanåt gör höjddimensionen påtaglig eller om högtflygande projektiler 
kan göra att intressesfären sträcker sig högt upp i atmosfären så är tillvaron på 
marken ändå för det mesta fundamentalt förankrad i de grundläggande två 
dimensionerna hos en yta. Det är därför oftast ingen större begränsning att be-
skriva verkligheten med hjälp av ett markrelaterat och fixerat tvådimensionellt 
referenssystem, exempelvis RT 90 eller SWEREF 99 av lämplig projektion.170 
Men, med flygande farkoster blir behoven lite annorlunda.

De olika kartprojektioner som finns härstammar från hur problemet med 
att presentera den principiellt sfäriska jordytan på en plan (pappers-) yta är 
löst, en vanlig variant är Mercatorprojektionen171. Gemensamt för dem alla är 
att de måste ge avkall på någon faktor till förmån för någon annan, en karta 

169. Smedberg, Marco. Om luftkriget, Från luftballonger till systemflygplan. Stockholm: Page One, 
1998, s. 11.

170. Lantmäteriet, <www.lantmateriet.se>.
171. En översikt av olika projektioner finns på <www.lantmateriet.se>.
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är exempelvis ofta längdriktig eller kursriktig. För begränsade ytor är detta i 
praktiken inget problem, men för de stora sträckor som lätt kan tillryggaläggas 
med flygfarkoster måste detta tas hänsyn till. Ett ”skolexempel” som illustrerar 
problemet är att med hjälp av en atlas uppskatta kursen (riktningen) mellan 
två platser med mycket långt avstånd emellan, exempelvis Stockholm och San 
Francisco, för att sedan jämföra med en jordglob. Närmaste vägen mellan två 
punkter på jorden följer en cirkel vars centrum ligger i jordens mitt, en så kal-
lad storcirkel, vilket innebär att kursen kontinuerligt måste ändras om den skall 
följas exakt.172 När det gäller höjddimensionen är det enda problemet egent-
ligen var noll-nivån skall vara. Vanligtvis sätts den till en tänkt normaliserad 
havsnivå (en utplanad nivå – havets tänkta medelnivå) som i flygsammanhang 
kallas ”Mean-Sea-Level” (MSL). Det är dock två problem kopplat till detta. 
Havsytans höjd kan variera ganska mycket och till det kommer problemet hur 
höjden skall mätas. Höjdmätare i flygplan baserar oftast höjdmåttet på skillna-
den i lufttrycket vid marken och på den aktuella höjden. Eftersom lufttrycket 
på marken kan variera rätt avsevärt över tiden och från plats till plats så blir det 
därför viktigt att veta vilken plats MSL-referensen härrör från och att nyttja 
aktuella referenser. Tryckreferensen sätts till det som är aktuellt vid den flyg-
plats som startas från eller som skall landas på. Vid flygning långt ifrån någon 
flygplats måste därför denna referens kontinuerligt justeras, om det är viktigt 
med ett korrekt och aktuellt höjdmått, vilket alltså kan vara något som är rätt 
besvärligt att följa upp. För flygning på höga höjder blir den faktiska höjden 
ganska ointressant, det är viktigare att farkoster i samma område nyttjar samma 
referens. Därför nyttjas en så kallad standardatmosfär i vilken trycket vid havsy-
tan är satt till 1013,25 hPa.

Faktum är att det tvådimensionella perspektivet är relativt dominerande 
även för flygande farkoster. Till att börja med så är det tillgängliga flygbara 
rummet i verkligheten ganska platt (givet att jordytan approximeras med en 
plan yta). Det utgörs av jordens yta, som omräknat till en kvadrat ungefär har 
sidan 22 500 km173 medan möjliga höjder endast sträcker sig från havsytan upp 
till cirka 30 kilometers höjd.174 Sammantaget med gravitationens starka infly-
tande gör detta att flygning därmed också i mångt och mycket är förankrad i en 
tvådimensionell verklighet och positionsangivelser anges därför primärt som en 
punkt på (eller över) jordytan. Eftersom flygfarkoster under längre tider befin-

172. Om det inte handlar om två punkter längs en meridian (alltså i rakt nord-sydlig riktning) 
eller längs ekvatorn.

173. Enligt Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/lang/jorden) 2010.08.18 är jordens yta 
5,101·108 km2.

174. Det finns alltid specialkonstruktioner som sticker ut, men flygande farkoster som kan be-
finna sig längre ut i atmosfären än 30 km är ovanliga och de börjar ganska snart gränsa mot 
att kallas rymdfarkoster.
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ner sig i luften och har därmed helt andra krav och möjligheter att nyttja den 
tredje dimensionen får den en relativt mycket större betydelse än för verksamhet 
på marken. Detta har bland annat konsekvenser för när och hur det är nödvän-
digt att överhuvud taget relatera till marken. Specifikt så innebär detta att det 
ibland är mer givande att nyttja begrepp och mått som anges relativt den egna 
plattformen och dess egen rörelse än relativt markytan. Mer om detta i diskus-
sionen om rörelse genom luften.

Figur. 5.1. Position och Rotation (orientering) i tre dimensioner. Illustration: Samuel Svärd.

För att kunna ange position i en rymd krävs tre dimensioner (X, Y, Z) fi-
gur 5.1 och för flygande plattformar används oftast longitud, latitud och höjd 
över havet, ett koordinatsystem som fungerar över hela jordklotet. Origo för 
det koordinatsystemet är en punkt vid havsytan i Guinea-bukten, knappt 60 
mil söder om Ghanas kust. Ekvatorn är x-axeln, noll-meridianen (Greenwich) 
är y-axeln och z-axeln pekar vinkelrätt rakt upp från jordytan. Koordinaterna 
anges i positiva grader (360-delar av en cirkel), bågminuter (60-dels grader) och 
bågsekunder (60-dels bågminuter, vid behov också med decimaler) längs någon 
av kardinalkurserna (eng. East, West or North, South) räknat från origo samt 
antal meter över havet (elevation). Entrén till Försvarshögskolan på Drottning 
Kristinas Väg i Stockholm ligger exempelvis ungefär i punkten 59°20’56.86”N, 
18°4’10.38”E, elev. 40 m.175 Något att tänka på är dock att detta koordinat-
system innebär att en longitudinell grad inte alltid utgör en lika lång sträcka, 
medan en latitudinell grad gör det. En latitudinell bågminut är för övrigt mått-
stocken för en nautisk mil, vilken är 1 852 meter.

175. Uppskattat med hjälp av Google Earth.
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Men det räcker inte med tre variabler för att entydigt beskriva ett objekts 
placering i rummet. Utöver position har varje objekt också en orientering (ro-
tation), vilket matematiskt beskrivs genom att ange hur mycket det är roterat 
längs de tre koordinataxlarna från ett antaget noll-läge (X, Y, Z) figur 5.1. Den 
enda av dessa vinklar som i praktiken används i flygsammanhang är farkostens 
rotation runt z-axeln och den anges medurs i grader från ett noll-läge riktat rakt 
norrut. Rotationsvinkeln Z är flygplanets kurs (figur 5.1).176 De komplette-
rande rotationsvinklar som nyttjas i stället för de ”matematiskt korrekta” är tipp 
(Pitch) och roll eller bankning (Roll), vilka anges relativt horisontalplanet oav-
sett kurs. För att förklara varför det har blivit dessa vinklar som nyttjas tänker 
vi oss ett flygplan som flyger i en svag kontinuerlig sväng på samma höjd med 
konstant fart. Flygplanet utför då en rörelse som uppifrån sett bildar en cirkel 
och för någon som befinner sig i farkosten upplevs det som att flygplanet håller 
en konstant lutning inåt i svängen och med konstant nos-upp-vinkel för att 
bibehålla höjden. Rotationsvinklarna X oxh Y varierar under denna rörelse som 
sinuskurvor.177 Vinklarna X, Y och Z är förmodligen de mest logiska för att ma-
tematiskt ”korrekt” och entydigt beskriva en kropps orientering då varje vinkel 
är oberoende av de andra. Men för en flygande plattform är vinklarna vanligtvis 
inte oberoende, de är kopplade genom farkostens aerodynamiska egenskaper. 
Tipp- och Rollvinklarna anges därför relativt ett alternativt koordinatsystem 
som följer med flygplanets rörelse över jordytan. För att få koordinatsystemets 
axlar och vinklar att vara så matematiskt korrekta som möjligt används därför 
vanligtvis ett system som är orienterat med x-axeln i kursriktningen, y-axeln ut 
till höger i flygplanets färdriktning (givet att det ligger rätt på vingarna och inte 
inverterat) och z-axeln rakt nedåt. På så sätt stämmer det att en ökad rotations-
vinkel runt z-axeln blir en högre kursvinkel, vilket ju är önskvärt eftersom en 
kurs enligt den skalan är ett så väl inarbetat koncept. Tippvinkeln blir då rota-
tionen runt y-axeln och en ökande vinkel Y är ökad nos-upp vinkel som även 
det känns naturligt. Av detta följer att rollvinkeln är rotationen runt x-axeln 
och en ökande rollvinkel X blir därmed åt höger (figur 5.1). I praktiken är det 
(minst) fyra olika koordinatsystem som behövs, men för att resonera om detta 
behöver vi analysera lite vad som händer vid rörelse genom luften.

176. Den ”matematiskt korrekta” vinkeln i det beskrivna koordinatsystemet skulle egentligen 
vara moturs med noll-läget riktat österut (längs x-axeln), kurs 090° skulle då vara rakt norr-
ut, 180° rakt västerut, osv.

177. En geometrisk tankeövning: Vid en cirkulär vänstersväng med start på nordlig kurs skulle 
X börja med att vara tippvinkeln för att vid västlig kurs motsvara den negativa rollvinkeln 
(-Y), vid sydlig kurs skulle X ha det negativa värdet av den ursprungliga tippvinkeln för att 
vid östlig kurs bli samma som den ursprungliga rollvinkeln.
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Rörelse genom luften5.1.4 

Rörelse är något fundamentalt för flygande farkoster och kanske speciellt för 
de med konventionella (fasta) vingar som behöver röra sig för att överhuvud 
taget hålla sig flygande. En konsekvens av det är att det är mest naturligt att 
ange många parametrar i relation till den aktuella rörelseriktningen, eller till 
den naturliga rörelseriktningen. Flygfarkoster är vanligtvis långsmala längs 
sin naturliga rörelseriktning och flygkroppen har därmed en given längdaxel. 
Det är vinkeln mellan denna längdaxel och horisontalplanet som är tippvin-
keln (Pitch), något som ibland även benämns flygplanets attityd och den anges 
normalt i (positiva) grader nos-upp eller nos-ned.178 Rollvinkeln är rotationen 
runt längdaxeln, i förhållande till normalplanet då vingarna (eller rotordisken) 
ligger parallellt med horisonten. Denna rollvinkel, eller bankningsvinkel, anges 
oftast i (positiva) grader åt höger eller vänster. Även om dessa egenorienterade 
vinklar är de mest naturliga angivelserna av orienteringen i luften under normal 
flygning så blir även de problematiska i extremfallen då längdaxeln pekar rakt 
uppåt eller nedåt. Med längdaxeln lodrät blir ju både rollvinkeln och kursvin-
keln odefinierade.

Dessutom behöver farkosten inte nödvändigtvis röra sig precis längs med sin 
längdaxel, ett faktum som ger upphov till ytterligare några väsentliga begrepp. 
Den verkliga rörelseriktningen och den hastighet med vilken förflyttningen 
sker brukar benämnas farkostens fartvektor.179 Under förutsättning att farkos-
ten normalt förflyttar sig med längdaxeln i fartvektorns riktning blir det möjligt 
att avvika från detta i två riktningar. Förflyttningen kan ske med längdaxeln i 
vinkel till fartvektorn i tipp (Pitch) och gir (Yaw), medan rollvinkeln inte har 
någon betydelse. Dessa vinklar kallas för alfa- eller anfallsvinkeln (tipp) respek-
tive beta- eller snedanblåsningsvinkeln (gir) och de anger därmed flygkroppens 
vinkel mot den ankommande luftströmmen (figur 5.2). Givet modellen att alla 
vingar behöver lite anfallsvinkel för att generera lyftkraft leder detta till att fly-

178. Det är egentligen inte säkert att det är vinkeln mellan flygkroppens längdaxel och horison-
talplanet som utgör den mest relevanta tippvinkeln, det kan också vara den mellan vingpro-
filens ”längdaxel” och horisontalplanet, jfr. skillnaden mellan geometrisk och aerodynamisk 
fartvektor.

179. En vektor är ett matematiskt objekt som består av en kombination av komponenter (t.ex. 
Råde, Lennart & Westergren, Bertil. Mathematics Handbook. Lund: Studentlitteratur, 
1990). Inom fysiken används oftast geometriska vektorer som då anger både riktning och 
avstånd till en punkt i rummet (t.ex. Nordling, Carl & Österman, Jonny. Physics Handbook, 
8 edt. Lund: Studentlitteratur, (1980) 2008). En fartvektor kan illustreras med att den pekar 
ut den punkt i rymden som farkosten kommer att befinna sig i efter ett visst tidsintervall. 
På taktiska indikatorer (TI), som vanligtvis visar det egna läget på en tvådimensionell digi-
tal karta tillsammans med annan taktisk information, brukar ofta tidsintervallet en minut 
användas. Denna tvådimensionella fartvektor kallas därför i vardagligt tal ibland också för 
minutstreck.
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gande farkoster normalt åker omkring med en viss alfavinkel. Betavinkeln är 
däremot oftast oönskad då den kan leda till sämre lyftkraft från vingarna och att 
luftströmmarna in i motorernas luftintag blir störda, vilket kan orsaka motor-
störningar. Att hålla snedanblåsningen till ett minimum kallas att flyga rent.

Figur 5.2. Anfallsvinkel (alfa) och snedanblåsningsvinkel (beta). Illustration: Samuel Svärd.

Det finns ytterligare en komplicerande faktor med att befinna sig i luft-
havet. Det är mycket sällan helt stillastående. På lite högre höjder är det inte 
ovanligt att luften flyttar på sig (att det blåser) upp emot 100 km/h och i så 
kallade jet-strömmar kan det vara avsevärt mer. Det gäller därför att hålla isär 
sina referenssystem. För flygegenskaperna är det ju hastighet genom och vinklar 
gentemot luftmassan som är det intressanta och luftmassans rörelse över mar-
ken är i princip helt oväsentlig. Att befinna sig i luften när det blåser mycket 
är därför inget problem förutsatt att det blåser jämnt, vilket det oftast gör på 
högre höjder. Däremot påverkas start, landning och navigation eftersom detta 
sker i förhållande till marken. Det finns därför två viktiga fartvektorer, en ge-
nom luftmassan och en över marken. Fartvektorn i förra stycket är den genom 
luftmassan som därför kallas den aerodynamiska fartvektorn. Fartvektorn i för-
hållande till marken kallas den geometriska fartvektorn eller den verkliga fartvek-
torn (True Velocity Vector). Ett tillfälle då skillnaden kan vara påtaglig är vid 
landning i kraftig sidvind eftersom det är då flygplan flyger som långsammast. 
Med en vind på 50 km/h rakt från sidan och en hastighet av 250 km/h inne-
bär det att flygplanet måste hålla en kurs som är nästan 12° upp mot vinden 
för att röra sig längs med landningsbanan och denna vinkel kallas också för 
upphållningsvinkeln.180 De vindbegränsningar som finns för flygning är oftast 
just hur mycket sidvind som flygplanet klarar av att landa i. Det handlar alltså 
i princip om hur mycket sidokrafter landställ och hjulupphängningar klarar av. 
Vindbegränsningar kan också härröra från vad en besättning som tvingas lämna 

180. Upphållningen fås genom sin-1 (50/250) = 11.537.

Längdaxel

Fartvektor
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flygplanet med fallskärm klarar av. Det är också därför civila flygplan ibland kan 
tillåtas flyga i högre vindhastigheter än militära eftersom de civila oftast inte 
behöver ta hänsyn till att folk skall kunna landa med fallskärm.

Det är nu möjligt att identifiera de fyra olika koordinatsystemen. De är tre 
olika markorienterade koordinatsystem; (1) med en geografiskt fixerad referens-
punkt och med markrelaterad orientering, (2) med en referenspunkt som följer 
luftmassans rörelse och med markrelaterad orientering, (3) med en referens-
punkt som följer farkostens rörelse men fortfarande med markrelaterad orien-
tering och (4) ett helt farkostorienterat koordinatsystem. Flygplanets tipp-, 
roll- och girvinklar är därmed rotationen av (4) i förhållande till (3, 2, 1). Den 
aerodynamiska fartvektorn är hur referenspunkten för (3) förflyttar sig i (2), 
alfa- och betavinklarna är rotationen av (4) i förhållande till den aerodynamiska 
fartvektorn181 och den ”verkliga” fartvektorn är hur (3) förflyttar sig i (1).

Även om luften är tunn och det går relativt lätt att förflytta sig genom den, 
i varje fall jämfört med att förflytta sig på marken eller i vattnet, så generar rö-
relse genom luften alltid ett visst motstånd. Det finns i princip två olika typer 
av motstånd. Statiskt luftmotstånd, eller noll-motstånd som det också kallas, 
är något som alla kroppar som rör sig genom luften utsätts för. Dess storlek är 
i princip direkt proportionell mot kroppens tvärsnittsarea i rörelseriktningen. 
En grov uppskattning av toppfarten hos en flygande farkost kan göras genom 
att ta reda på vid vilken hastighet noll-motståndets bromsande kraft är lika 
stor som tillgänglig dragkraft. När vingarna genererar lyftkraft uppstår ytter-
ligare ett motstånd. Det dynamiska luftmotståndet är beroende av hur mycket 
lyftkraft som tas ut och det tar sig bland annat uttryck i form av mer eller min-
dre kraftiga luftvirvlar efter flygplanet. Virvlarna från vingspetsarna kallas för 
vortex virvlar och kan vara mycket kraftiga, speciellt vid kraftiga svängar, och 
motståndet är då betydande. De starka motorerna hos stridsflygplan används 
i praktiken mycket oftare till att försöka övervinna det dynamiska motståndet 
vid sväng än till att försöka nå toppfarten.

Rörelse i höga hastigheter och g-belastning5.1.5 

Inte nog med att flygplan ständigt måste röra på sig, det handlar också oftast 
om ganska höga hastigheter vilket har några fysikaliska konsekvenser. När något 
rör sig snabbt och byter riktning krävs det stora krafter och blir till höga acce-
lerationer. Newtons första lag, den så kallade tröghetslagen, är den fundamen-
tala grunden för begreppet krafter, en storhet som därför naturligtvis har givits 
enheten Newton [N]. Trögheten hos en kropp innebär att om den inte utsätts 

181. Den matematiska förklaringen till att det bara blir två vinklar och inte tre, som i de övriga 
bestämningarna av orientering, är att fartvektorn inte är en punkt utan en linje, den ger 
alltså en dimension och därmed finns det bara två okända dimensioner kvar.
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för några krafter, om den resulterande kraften på kroppen är noll, stannar den 
antingen kvar i vila eller fortsätter sin aktuella rörelse med konstant fart längs 
en rät linje. Newtons andra lag säger att förhållandet mellan en kropps massa 
m, dess acceleration a och den resulterande kraften F som påverkar kroppen 
har det enkla förhållandet i ekvation (1).182 En Newton är den kraft som får en 
kropp med massan ett kilo att öka sin hastighet med en m/s på en sekund, 1N 
= 1 kgm/s2.

F = ma (1)

På Jorden är det ganska påtagligt att alla kroppar utsätts för en tyngdkraft 
som pekar mot jordens centrum, även då de ligger stilla, vilket påvisar att det 
finns en ständigt närvarande acceleration som kallas gravitationen eller jord-
accelerationen. Gravitationens storlek varierar lite grand beroende på plats på 
jorden men ligger normalt strax under 10 m/s2, vilket gör att en kropp med 
massan ett kilo normalt utsätts för en konstant kraft på knappt 10 N riktat rakt 
nedåt. Eftersom det är vårt normaltillstånd att utsättas för denna acceleration 
så kallar vi den helt enkelt för g, vi utsätts alltså normalt för 1 g rakt nedåt och 
upplever det därför i princip som att vi inte utsätts för några krafter alls. Men 
alla avvikelser från en ren acceleration på 1 g rakt nedåt känns ganska tydligt.

Att åstadkomma 2 g genom att köra bil i en rondell är ganska orealistiskt 
eftersom det skulle kräva en bil med enormt bra väghållning, men är samtidigt 
ett mycket illustrativt exempel. Geometrin för krafterna som påverkar bilen bil-
dar en rätvinklig triangel, tyngdkraften riktad rakt nedåt och den nödvändiga 
centripetalkraften för att bilen skall följa den cirkelrunda rondellen pekar mot 
cirkelns mitt. Med hjälp av Pythagoras relation183 får vi att det behövs en sido-
acceleration på 1,732 g för att resultanten skall bli 2 g. Om vi antar att gravita-
tionen g = 9,82 m/s2 och att den sammanlagda massan hos bilen inklusive dess 
passagerare är m så får vi ur (1) att kraften Fg från 1g är m·g. Centripetalkraften 
FC för en cirkelrörelse med radien r är enligt Physics Handbook:184

FC = mv2/r (2)

Genom att sätta upp sambandet för storleken på kraftkomposanterna 
Fg ·1,732 = FC (3) ser vi att massan inte spelar någon roll utan att det endast 
är geometrin i rörelsen (radien på cirkeln) och hastigheten som avgör vilken 
acceleration som krävs. Om vi nu använder rondellen vid södra infarten till 

182. Nordling, Carl & Österman, Jonny, (1980) 2008, a.a., s.156.
183. Råde, Lennart & Westergren, Bertil, 1990, a.a., s. 66.
184. Nordling, Carl & Österman, Jonny, (1980) 2008, a.a., s. 158.
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Uppsala som exempel, den är ~80 meter i diameter,185 så får vi ur (3) att det 
krävs en hastighet på ~94 km/h för att det skall bli en resulterande accelera-
tion på 2g. Prova inte detta med en standardbil! Lite sökande på Internet gav 
att en Mercedes E55 AMG nästan klarar upp till 1g (alltså avsevärt mycket 
mindre än ~1.7g) i sidoacceleration och detta vid 130 km/h och däröver, vid 
lägre hastigheter sjunker dock maximal sidoacceleration på grund av minskat 
tryck på däcken. Om E55:an skulle klara av 1g vid lägre hastigheter så skulle 
den alltså teoretiskt kunna åka runt i den beskrivna rondellen med hastigheten 
~71km/h. Formel 1 bilar klarar avsevärt högre sidoaccelerationer men kräver 
då också avsevärt mycket högre hastigheter för att skapa det nödvändiga mark-
trycket med hjälp av bilarnas aerodynamiska egenskaper. Enkelt uttryckt så är 
sådana bilar till viss del utformade som inverterade vingar som med hjälp av 
fartvinden genererar en negativ lyftkraft.

Figur 5.3. En plan sväng (med bibehållen höjd) med 60 (gradertecken) bankning innebär 2g. Illustration: 
Samuel Svärd.

Vid flygning handlar det dock mycket sällan om sidoaccelerationer. Efter-
som flygplan är konstruerade för att generera lyftkraft rakt uppåt så skapas den 
svängande accelerationskraften i princip uteslutande genom att flygplanet lutas 
åt det håll svängen skall ske och sedan ”stiga” lagom mycket snett uppåt så att 
höjden bibehålls, vilket sker genom att dra styrspaken rakt bakåt.186 Dessutom 
är det avsevärt mindre obekvämt att åka med i den typen av rörelse eftersom vi 

185. Måttet är uppskattat med hjälp av Google Earth.
186. Spak, ratt eller vad helst den aktuella flygplanstypen nyttjar för styrreglage.
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människor trots allt är ganska vana vid viss belastning rakt nedåt. Svängar sker 
med geometrin enligt figur 5.3. Helt utan gravitation skulle svängar därmed 
förmodligen ske genom att rolla (luta omkull) 90° och sedan utföra en önskad 
del av en liggande looping. Nu slipper vi inte gravitationen och en sväng i luf-
ten med samma kraftgeometri som i det teoretiska 2 g-exemplet med rondellen 
innebär därför att flygplanet lutas 60° (cos-1(1/2) = 60°) och att anfallsvinkeln 
ökas så att vingarna ger så mycket lyftkraft att accelerationen blir 2 g, då blir den 
uppåtriktade komposanten precis lika stor som gravitationskraften och svängen 
kommer därmed att ske med bibehållen höjd. Genom att använda Pythagoras 
relation och formlerna (1) – (3) kan vi räkna ut ytterligare några exempel på vil-
ken lutning (bankning) det krävs för att genomföra en sväng i samma höjdplan 
med några olika g och vilken svängradie detta ger vid 700km/h.

Tabell 5.1. Förhållanden mellan acceleration, bankning och svängradie

acceleration bankning svängradie

2g 60° 2 223 m

4g 75,5° 994 m

6g 80,4° 650 m

9g 83,6° 430 m

Dimensionerande faktorer och nödvändiga kompromisser5.2 

De allra flesta tekniska system är kompromisser, eftersom det ofta finns tekniska 
egenskaper som vore önskvärda i sammanhanget men som i praktiken inte går 
att kombinera. För system som är fordon är kompromisserna kanske speciellt 
vanliga eller svåra eftersom fordon förflyttar sig och därför lider extra mycket av 
till exempel skrymmande eller tunga konstruktioner. En uppenbar kompromiss 
står exempelvis mellan lastkapacitet och förmåga till rörelse. Varje egenskap 
eller möjlighet måste därför noga vägas mot de nackdelar de medför. I vissa 
fall kan också något som framstår som en uppenbar och fundamental nackdel 
faktiskt vara motiverad av karaktären på de tänkta uppgifterna, till exempel så 
motiveras den extrema och för det mesta ofördelaktiga fordonsvikten på grund 
av pansarplåten hos en stridsvagn av det skydd som detta faktiskt medger. Om 
fordon i allmänhet frammanar kompromisser så innebär det för flygande far-
koster, som ofta har relativt extrema prestanda, att många av kompromisserna 
dessutom drivs till sin spets.
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Uppgifter och syften5.2.1 

Från början användes flygplan främst till spaning, kanske främst därför att det i 
praktiken endast nätt och jämt gick att flyga över huvud taget. Det enda tekni-
ken och kapaciteten räckte till var att bara flyga och titta ut. Men den omvärlds-
uppfattning som behövs enbart för att framföra ett flygplan på ett något så när 
kontrollerat sätt är dock ofta överväldigande och har visat sig vara till god nytta 
även i andra sammanhang. Spaning kunde därför, och kan fortfarande, ofta 
bedrivas genom att bara skicka ut en flygare för att befinna sig i (eller snarare 
över) ett intressant område. Det är inte för inte som begreppen ”helikoptersyn” 
eller ”fågelperspektiv” ofta nyttjas för att beskriva god överblick eller helhets-
syn. Nästa uppgiftstyp som utvecklades var flygunderstöd (Close Air Support) 
som från början helt enkelt gick till så att man sköt med handeldvapen eller 
släppte granater från flygplanen. I takt med att teknik utvecklades började fler 
och fler uppgiftstyper komma till och inledningsvis fokuserade de uteslutande 
på verksamheten på marken. Så småningom uppmärksammades dock betydel-
sen av flyginsatser och dessa blev då naturligtvis själva föremål för motinsatser, 
kampen om luftherraväldet hade därmed börjat.

Dagens svenska doktrin för luftoperationer187 delar till att börja med in luf-
toperationer i luftstridsoperationer och luftunderstödsoperationer där det senare av-
ser transport, flygräddning, flygburen ledning samt flygunderrättelseinhämtning 
som i sin tur anges till att vara flygspaning, övervakning eller signalspaning. Luft-
stridsoperationer delas i sin tur in i luftförsvarsoperationer som syftar till att i nå-
gon grad utöva kontroll av luftrummet och markmålsoperationer som följaktligen 
handlar om att åstadkomma effekter på marken, företrädesvis genom olika typer 
av bekämpning. Det går att vara lite kritisk till denna indelning ur ett teknik- och 
förmågeperspektiv, eftersom många delar antingen behöver utföras samtidigt eller 
i princip inte skiljer sig åt. Det faktum som gav flyget dess första roll är ett bra 
exempel. Bara genom att befinna sig i ett visst område arbetar besättningen konti-
nuerligt med att skapa nödvändig omvärldsuppfattning för att kunna genomföra 
sina ålagda uppgifter, vilket sker genom att manövrera plattformens olika och ofta 
kvalificerade (sensor-) system och genom att titta ut och se sig omkring. Denna 
verksamhet, som oavsett om det är syftet eller inte, tillhandahåller relativt stora 
mängder flygunderrättelser. De tekniska kraven på plattformen och kraven på 
färdighet hos besättningen är förmodligen mer beroende av uppgiftstypen (t.ex. 
måltyp, miljö) än av syftet med att utföra uppgiften.

Doktrinen för luftoperationer inkluderar faktisk också en operationstyp 
som kallas för sammansatta operationer, vilket kanske kan tolkas som en variant 
på det ovanstående, att många av de listade luftoperationerna implicit innebär 

187. DluftO, den utgåva som fanns tillgänglig vid skrivandet av detta kapitel var daterad 2005-
03-10, HKV 09 833:64799.
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att flera av dem utförs, eller kan utföras (parallellt). Formuleringen i doktrinen 
kan dock tolkas som att det då handlar om att kombinera flera flygplattfor-
mar i ett sammansatt flygande förband eller i samma flygoperation, vilket inte 
drar nytta av det faktum att en enda plattform oftast utför många uppgifter 
kontinuerligt. Detta resonemang i kombination med att flygfarkoster rör sig 
över förhållandevis mycket stora avstånd på korta tider och därmed snabbt kan 
hamna i fundamentalt mycket olikartade situationer under samma uppdrag gör 
att det är nödvändigt med en väl tilltagen förmågebredd. Denna osäkerhet om 
vilka situationer som faktiskt kan komma att uppstå står i stark kontrast till 
nödvändigheten av medvetna val bland de många nödvändiga kompromisserna 
och leder lätt till specifika tekniska lösningar för olika uppgifter. Både design av 
stridsflygplan och val av lastalternativ (konfiguration) inför uppdrag är därför 
lika mycket en fråga om att utifrån egen (strategisk) vilja avgöra vilka förmågor 
som är önskvärda som att utifrån uppskattade scenarier avgöra vilka förmågor 
som kan tänkas vara ”nödvändiga”.188 Detta behov av mångsidighet och flexi-
bilitet är kännetecknande för flygstridskrafter och kanske den främsta anled-
ningen till att utvecklingen numera verkar gå mot multi-roll flygplan, sådana 
som kan byta uppgiftstyper mellan uppdrag, och swing-roll flygplan, sådana 
som kan byta uppdragstyper under pågående uppdrag.

Möjligheter och begränsningar5.2.2 

Flyget är fundamentalt beroende av teknik, människan kan ju som bekant inte 
flyga utan tekniska hjälpmedel. Tekniska prestanda har därför en kanske ojäm-
förligt stark koppling till förmågor just när det gäller luftstridskrafter. Men goda 
tekniska prestanda innebär inte nödvändigtvis god förmåga. Tekniska funktio-
ner utgör endast förutsättningarna för och skapar möjligheter till förmågor, de 
behöver sedan kombineras i systemlösningar (flygande plattformar) och kom-
pletteras med utbildning och färdighet i att nyttja dem. Vilka möjliga effekter 
dessa förmågor sedan i praktiken kan ge och vilken nytta detta faktiskt har 
avgörs först i de situationer som uppstår och kan i princip inte avgöras säkert 
i förväg. Något som däremot är säkert är att de tekniska möjligheterna åtföljs 
av både tekniska och andra begränsningar. Studien Verkan från Luftarenan189 

har gjort uppdelningen i statiska och dynamiska begränsande faktorer. De flesta 
designkompromisserna kommer från statiska begränsningar som förutom tek-
niska funktioner som inte kan kombineras, även kan vara exempelvis ekono-
miska avvägningar, logistik och underhållsaspekter eller kombinatoriska aspek-
ter (t.ex. att ett visst delsystem används av andra aktörer och därför är mest 

188. Detta diskuteras mer utförligt i studien Slutrapport för studien Verkan från Luftarenan (LUFT 
070803S): Framtida utveckling av JAS 39 Gripen. HKV 05 100:72770, 2008-07-03.

189. Ibid.
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lämpligt att nyttja – nationella synergieffekter etc.). Dynamiska begränsningar 
är sådana som framförallt visar sig först i de aktuella situationerna. Det kan 
till exempel vara att vissa tekniska funktioner inte kan nyttjas samtidigt (t.ex. 
att radarn stör radarvarnaren), det kan vara funktioner som kräver omfattande 
förberedelser (datainmatning, före, under eller efter insatsen), eller funktioner 
som måste nyttjas i en speciell ordning. Det kan vara väder- eller andra miljö-
begränsningar, eller flygfallsbegränsningar (t.ex. ett vapen som inte kan avfyras 
under allt för kraftig sväng). Men det kan också vara mer abstrakta begräns-
ningar, exempelvis (lokala) regelmässiga begränsningar som att vissa funktioner 
inte får nyttjas i alla situationer. Eller ännu mer indirekta begränsningar som att 
komplexiteten i alla (kanske främst dynamiska) begränsningar gör det svårare 
att dra nytta av de tekniska möjligheter som faktiskt finns. Sammantaget utgör 
både de statiska, men kanske främst de dynamiska, begränsningarna faktorer 
som resulterar i taktiska eller stridstekniska begränsningar.

Sambanden mellan alla olika tekniska egenskaper, möjligheter och be-
gränsningar är ofta mycket komplicerade och de resonemang som förs här är 
därför kraftigt förenklade och ibland överdrivna i syfte att snarare belysa pro-
blematiken än skapa förutsättning för att kunna analysera den. När det gäller 
flygegenskaperna så har hela farkostens form naturligtvis stark påverkan. Det 
gör till exempel att stora volymer (god lastkapacitet) direkt strider mot höga 
hastigheter. Goda flygegenskaper i extremt höga hastigheter kräver former som 
absolut inte ger goda förutsättningar för att flyga långsamt. Det går att fortsätta 
mycket länge med att lista liknande motsägelsefulla men samtidigt önskvärda 
egenskaper, vilket förmodligen inte leder till något speciellt användbart. Men 
det går i alla fall konstatera att utvecklingen har lett fram till några olika flyg-
planskonfigurationer som är vanligare än andra, med mindre variationer inom 
dessa. Självfallet förekommer det också ett och annat extremfall. Något mer om 
detta finns nedan i stycket om flygplan och konfigurationer.

Spetsprestanda eller systemharmoni5.2.3 

Denna situation med komplexa förhållanden mellan önskvärda egenskaper och 
oönskade konsekvenser kan i princip bemötas från två håll. Antingen exploa-
teras en specifik och gynnsam egenskap maximalt, vilket innebär att de ofrån-
komliga konsekvenserna (kompromisserna) måste försöka lindras i möjligaste 
mån, och vilket då leder till ett system som fokuserar på spetsprestanda. Med 
ett sådant system får sedan taktik anpassas så att denna specifika egenskap verk-
ligen blir till ett övertag. Alternativt så konstrueras ett system som har en väl 
avvägd uppsättning egenskaper som fungerar bra ihop, ett sammansatt system 
i harmoni. Det förmodade underläget mot specialiserade motståndare får då 
mötas med flexibel taktik baserat på det egna systemets breda repertoar.
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Figur 5.4. Förmågepuckeln. Illustration: Patrik Stensson.

Om ett sammansatt systems olika egenskaper listas på x-axeln och egenska-
pernas ”prestanda” graderas längs y-axeln blir resultatet troligtvis någon form av 
”förmågepuckel” (figur 5.4.) eftersom alla systemlösningar trots allt förmodli-
gen har någon form av förmågefokus. Ytterligare ett antagande som bör kunna 
göras är att ”arean” av förmågepuckeln står i någon sorts proportion till kostnad 
eller annan resursåtgång för att utveckla systemet. Med en given resurstillgång 
blir ”tillgänglig” area konstant och de möjligheterna sätten angripa kompro-
missbehovet blir då att antingen välja en smal hög puckel eller en bred låg.190

Framdrivning, kraftkälla5.3 

En flygande farkost behöver själv kunna generera mycket kraft, antingen direkt 
till lyftkraft och indirekt fart hos farkosten (helikoptrar) eller direkt som accele-
rerande dragkraft till farkostens fart och indirekt lyftkraft (flygplan). Dessutom 
finns också oftast ett relativt stort behov av annan energi i form av exempelvis 
elkraft och hydraulkraft, som då hämtas från generatorer kopplade till kraftkäl-
lan. Faktum är att det var utvecklingen av tillräckligt effekttäta motorer som i 
början av 1900-talet möjliggjorde för bröderna Wright att starta utvecklingen 
av flygande farkoster tyngre än luft.191 Tidigare försök misslyckades ofta just 

190. Även detta resonemang är hämtat ur Slutrapport för studien Verkan från Luftarenan (LUFT 
070803S): Framtida utveckling av JAS 39 Gripen. HKV 05 100:72770, 2008-07-03.

191. Svenska mekanisters riksförening Flygtekniska föreningen. Flygteknik under 100 år: den flygtek-
niska utvecklingen 1903-2003. Stockholm: Svenska mekanisters riksfören. (SMR), 2003, s. 93.
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på grund av att motorstyrkan var otillräcklig eller att konstruktionerna var för 
tunga.

Propeller- eller reaktionsdrift5.3.1 

En propeller fungerar i princip som en skruv som skruvar sig genom luften och 
därmed åstadkommer en dragande (eller skjutande) kraft. Eftersom de första 
tillräckligt effektiva motorerna var av kolvmotortyp och därmed levererade sin 
kraft via en roterande axel kan det tyckas ganska naturligt att propellern till 
att börja med blev den förhärskande metoden att åstadkomma dragkraft. För 
tunga flygplan eller för att åstadkomma kraftiga accelerationer finns dock ett 
behov av ganska stora effekter och vridmoment. Det ryska transportflygpla-
net An-22 Antei, som ett tag var världens största flygplanstyp, har till exempel 
fyra motorer på 15 000 hk vardera.192 En begränsande faktor för propellrar är 
att luftströmmen förbi bladen (de roterande vingarna) vid högre farter närmar 
sig (eller överskrider) överljudshastigheter. Några konsekvenser av detta är att 
det är mycket problematiskt att få propellerflygplan att flyga riktigt fort och 
dragkraften måste genereras med relativt låga propellervarvtal, vilket därmed 
innebär behov av höga vridmoment.

På 1930-talet började gasturbiner i direkt reaktionsdrift användas som alter-
nativ till propellern, vilka då kallas jet-, reaktions- eller enbart reamotorer. Den 
skjutande kraften i motorns luftström används då direkt utan att omvandlas till 
axeleffekt via kraftturbiner och denna jetström kan ges hastigheter som kraftigt 
överstiger ljudhastigheten (och därmed en skjutande kraft på farkosten även 
i höga hastigheter). Jetmotorer har naturligtvis kraftturbiner de också, för att 
driva kompressorfläktar och övriga kraftgeneratorer, men skillnaden är alltså att 
den huvudsakliga dragkraften alstras direkt.

Kolvmotor eller turbinmotor5.3.2 

Kolvmotorer för flygplan installeras vanligtvis så att propellern (i princip) sitter 
direkt på vevaxeln. Med relativt låga varvtal och därmed behov av stora vridmo-
ment gör detta att flygmotorer ofta har ganska stora cylindervolymer jämfört 
med exempelvis bilmotorer. Ett litet propellerflygplan som till exempel det tidi-
gare svenska skol- och sambandsflygplanet SK-61 bulldog hade en 4-cylindrig 
boxermotor på nästan 6 liters cylindervolym, men endast 200 hk.193 Som jäm-
förelse kan sägas att ett av propellererans mest kända flygplan, P51D Mustang 
hade med sin 12-cylindriga Rolls-Royce Merlin-baserade motor hela 27 liters 

192. Taylor, John W. R. (red). Jane’s All the World’s Aircraft 1972-73. London: Janes Yearbooks, 
1972, s. 449-450.

193. Ibid., s. 218-219.



232

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

cylindervolym och omkring 1 300 hk (volymen och effekten varierar mellan de 
många varianterna).194

Då en gasturbin används tillsammans med propeller brukar det kallas för 
turboprop. Det är en ganska bra kompromiss för vissa flygområden. Propellerns 
goda egenskaper och relativt höga verkningsgrad vid låga farter kan kombine-
ras med gasturbinens, jämfört med kolvmotorn, bättre effekt/vikt-förhållande. 
Dessutom kan många av de nackdelar som finns för turbinmotorer i markfordon 
elimineras eftersom flygapplikationen ofta innebär långa tider med konstant be-
lastning vilket gör att förhållandena för turbinen kan optimeras. Men, moderna 
stridsflygplan har nästan uteslutande jetmotorer och då företrädesvis i kombina-
tion med efterbrännkammare för möjlighet till ett extra tillskott av dragkraft vid 
behov. Det förekommer dock turbopropflygplan även i mer stridande konfigu-
rationer, som till exempel EMB-314 Super Tucano, vilken finns i en lätt jakt/at-
tack version som företrädesvis nyttjas för kontroll av luftrummet över Brasilien.

Flygteknik5.4 

Med flygteknik menas här tekniska system och egenskaper, förutom kraftkällan, 
som primärt har med själva flygandet att göra. Moderna flygplan har, i likhet 
med många andra områden, utvecklats till att bli komplicerade kombinationer 
av allehanda olika tekniktyper och systemlösningar. I denna del beskrivs några 
grundläggande flygrelaterade teknikområden.

Flygmekanik5.4.1 

De första flygplanen och även dagens lätta småflygplan är i grunden ganska 
enkla konstruktioner när det gäller mekanik för plattformens aktiva funktion. 
Därmed har allt om den relativt komplicerade fluidmekaniken som i flygsam-
manhang kallas aerodynamik lämnats helt utanför diskussionen. Det vill säga, 
ett tidigt eller annars enkelt flygplan har egentligen ganska få rörliga delar, i 
princip endast roderytorna och propellern som sitter ”direkt” på motorn, vil-
ken alltså i sådana flygplan, är det utan konkurrens mest tekniskt komplicerade 
delsystemet. Roderna manövrerades, och manövreras fortfarande, ofta helt ma-
nuellt exempelvis med hjälp av stålvajrar. Det tvåmotoriga jetflygplanet Sk-60, 
som fortfarande används som skolflygplan i Svenska Flygvapnet, nyttjar även 
det vajrar, dock med hjälp av några inte helt okomplicerade kraftreglerande 
lösningar. Dessa lösningar är nödvändiga eftersom det är relativt stora skillna-
der i hur stora krafter det behövs för att styra ut roderna inom det fartområde 
flygplanet klarar av.

194. Bridgman, Leonard (red). Jane’s All the World’s Aircraft 1945-46. London: Samson Low, 
Marston & Co Ltd, 1945, s. 288c-289, 29d-33d, 79d.
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För större och ännu snabbare flygplan måste det till något mer än muskel-
kraft för att styra roderytorna, vilket vanligtvis åstadkoms med hjälp av servon 
kopplade till ett hydraulsystem. Flygplan 37 Viggen styrdes till exempel med 
hjälp av ett i grunden helt hydrauliskt-mekaniskt system. Att det behövs stora 
krafter för att manövrera roder i höga farter kan illustreras med att en begrän-
sande faktor för Viggens svängprestanda i överljudsfart inte var g-krafter (och 
hållfasthet för skrov och vingar) utan roderservonas styrka. Hydraulkraft an-
vänds också till att manövrera klaffar, landställ, luftbromsar, hjulbromsar, etc. 
Denna kraftkälla är med andra ord väsentlig för flygplanets funktion och kräver 
därför en hel del redundans. Flygplan har därför ofta flera olika hydraulsystem, 
reservpumpar och andra nödmanövreringsfunktioner. Ett problem är att detta 
väger en hel del och skapar en ”ond” spiral av eskalerande behov. Ett större 
kraftbehov leder till behov av större och starkare motor eller fler motorer, som 
leder till behov av fler reservsystem, större bränsletankar, osv. Men något som, 
i hela det moderna samhället och inte desto mindre inom flygvärlden, på ett 
näst intill revolutionerande sätt har öppnat upp för att stävja denna spiral är 
framgångarna inom elektronik och digitaltekniken.

Avionik5.4.2 

Elektronik och digitalteknik som nyttjas i flygande system kallas ofta för Avio-
nik, vilket är en översättning av ”Avionics” som i sin tur är en förkortning av 
”Aviation Electronics”. Det bör inte vara allt för kontroversiellt att påstå att ut-
vecklingen av elektronik och digitalteknik är en av de främsta faktorerna för mi-
niatyrisering och förminskning av tekniska funktioner, vilket för flygande system 
är fundamentalt där vikt och volym är exceptionellt besvärande. Tunga klumpiga 
hydraulledningar och ventilsystem kan med avionikens hjälp till stor del ersättas 
av små lätta elektriska kontakter och kablar. Avancerade mekaniska reglersystem 
kan ges en liten lätt elektronisk ”hjärna” med endast de yttersta och av natu-
ren nödvändigt mekaniska delarna (t.ex. servon) kvar som ”tunga” installatio-
ner. Dessutom ger ju elektroniken även möjlighet att implementera funktioner 
som inte var praktiskt möjliga tidigare, exempelvis så snabba reglersystem att de 
klarar av att balansera en instabil flygande plattform i höga hastigheter. Elektro-
niken i luften, avioniken, innebär alltså enorma möjligheter. Utvecklingen kan 
nog sägas att den till att börja med tog sig uttryck i radio, kommunikations- och 
navigationssystem för att sedan visa sig i presentations- och manövreringssys-
temen. Den nuvarande utvecklingen handlar till stor del om att elektroniken 
(avioniken) nyttjas till att bygga ihop de mer eller mindre diversifierade delsyste-
men till en helhet, till att utveckla integrerade systemflygplan.
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Styrning och stabilitet5.4.3 

Då flygplan styrs direkt, mekaniskt och helt manuellt finns ju också möjlighe-
ten att kunna manövrera farkosten även om kraftförsörjningen slagits ut. Att 
avsäga sig den möjligheten är därför naturligtvis inte helt okontroversiellt. Be-
greppet, ”fly-by-wire”, kan därför ibland kan ge något kluvna känslor hos pilo-
ter som av nödvändighet ”fostras” till att vilja ha full kontroll över den farkost 
de blir satta att manövrera. Egentligen var ju redan de hydrauliska styrsystemen 
helt beroende av kraftförsörjning, så förmågan att kunna manövrera vid kraft-
bortfall var i princip förlorad redan med den typen av styrsystem. Något som 
därför ofta måste anses ligga underförstått i den problematiska delen av begrep-
pet ”fly-by-wire” är att roderytorna inte kontrolleras direkt av piloten, utan 
av ett elektroniskt styrsystem där pilotens styrutslag är vägledande. Det finns 
naturligtvis både för- och nackdelar med detta, men en fundamental möjlighet 
som öppnas med den typen av styrning är att över huvud taget kunna flyga med 
mindre stabila farkoster.

Det finns två typer av stabilitet, statisk och dynamisk stabilitet. Ett sta-
tiskt stabilt system återgår till sitt ursprungliga läge efter en störning och ett 
dynamiskt stabilt system dämpar ut rörelser så att jämvikt uppstår. En mjuk 
(trögrullande) kula i en skål är ett exempel på ett både statiskt och dynamisk 
stabilt system. Om skålen är klotrund, alltså en halvsfär, och den vänds upp 
och ned med kulan placerad exakt på toppen så har vi möjligtvis ett system i 
jämvikt, om vi lyckas få kulan att ligga kvar. Men minsta lilla störning kommer 
att få kulan att rulla av, systemet är därför statiskt instabilt. Ett överkorrigerande 
system är ett exempel på ett dynamiskt instabilt system, ett system där en oscil-
lerande störning kan leda till att svängningarna eskalerar. För flygande farkoster 
talas det ibland om dessa olika (in-)stabiliteter på en och samma gång, vilket 
kan vara något missvisande. Syftet är dock att förenkla ett ganska komplicerat 
begrepp och vi nöjer oss även här med att det finns olika grader av instabili-
tet. Flygplan är normalt konstruerade lite som en pil, med tyngdpunkten klart 
framför det aerodynamiska lyftkraftscentrumet. Varje störning kommer då att 
styras tillbaka av de aerodynamiska krafterna och systemet är därför stabilt. 
Graden av instabilitet ökar då lyftkraftscentrum flyttas framåt (eller om tyngd-
punkten flyttas bakåt) och detta kan därför även variera beroende på last eller 
flygfall (hastighet, alfa- och betavinklar, m.m.). Med instabil plattform menas 
främst att den är ”något” instabil i tippled.

Enkelt sagt så är de stora fördelarna med en, något eller delvis, instabil platt-
form att det går fortare och lättare att manövrera farkosten då den är insta-
bil eftersom stabilitet aktivt motverkar och bromsar förändring av flygläget. 
Sväng med ett instabilt flygplan sker därför i princip genom att initiera rörelsen 
(medvetet orsaka en störning) och sedan bromsa den instabila rörelsen bort 
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från jämviktsläget lagom mycket, istället för att aktivt driva rörelsen hela vägen. 
Resultatet är möjlighet till kvickare rörelser och ett något mindre inducerat 
luftmotstånd. Nyttan med instabilitet är alltså främst bättre svängprestanda. 
Problemet har varit att kunna bibehålla kontrollen över plattformen. Männis-
kan klarar inte av att styra en instabil plattform med så snabba förlopp som det 
innebär i de hastigheter det handlar om med stridsflygplan, utan möjligheten 
att dra nytta av instabilitetens fördelar har tillkommit först i och med de mo-
derna datorerna och fly-by-wire.195

Signaturanpassning5.4.4 

Med signaturanpassning menas att plattformen utformas så att den blir svårare 
att upptäcka med olika typer av sensorer. De vanligaste sensorerna i flygsam-
manhang är radar (radio) och olika Elektro-Optiska (EO) sensorer som exem-
pelvis infrarött ljus (IR). Radarsignaturen beror främst på farkostens form och 
ytmaterial, IR (eller värmestrålningen) kommer till största delen från motorn. 
Eftersom farkostens utformning i mycket stor utsträckning avgör dess flygegen-
skaper och den nödvändiga framdrivningen oftast sker med hjälp av en varm 
jetstråle får i princip all signaturanpassning därmed allvarliga konsekvenser för 
väsentliga egenskaper. Så kallade smygflygplan, som exempelvis det amerikanska 
F-117, har därför ofta ganska ”problematiska” flygegenskaper, inte alls samma 
manövreringsförmåga som mer traditionella jaktflygplan. Signaturanpassning 
är alltså ett mycket talande exempel på de svåra kompromisser som måste göras. 
Att välja signaturanpassning som en av en plattforms ”exploaterade” fördelakti-
ga egenskaper betyder ofta att det blir en relativt specialiserad ”smygplattform”. 
Dessutom är det kanske inte alltid så att smygegenskaperna kan nyttjas till fullo, 
de kan vara kopplade till dynamiska tekniska begränsningar som i vissa situatio-
ner kan vara svårhanterliga. F-117s anpassning av IR-signaturen är till exempel 
optimerad mot sensorer från marken (motorutloppen sitter på ovansidan av 
kroppen), vid sväng är därför IR-signaturen avsevärt större än vid planflykt och 
om de signaturmässiga egenskaperna är avgörande leder detta till svåra taktiska 
begränsningar i form av stereotypt beteende (det går inte att svänga så mycket). 
En annan motsägelse i signatursammanhang är att en plattform som avser dra 
nytta av låg radarsignatur, naturligtvis inte kan nyttja den för flygplan så viktiga 
radarsensorn, eftersom den fullkomligt vräker ut radarenergi, vilket alltså är 
precis kontraproduktivt med avseende på signaturen.

195. En ”liknelse” som florerat (vars validitet egentligen ifrågasätts, men som trots allt är ganska 
talande) är att styra ett instabilt flygplan manuellt skulle vara som att sitta på motorhuven 
på en bil (i 110 km/h) och hålla en cykel i styret som åker baklänges framför en. (En möjlig 
invaliditet i detta är att cykeln förmodligen är ”mer” instabil än ett ”ganska” instabilt flyg-
plan.).
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Systemflygplan5.5 

Med systemflygplan menas främst att de utgör ett sammansatt system, ett sys-
tem av system eller åtminstone en farkost som består av många mer eller mindre 
avancerade delsystem. Genom att övergripande beskriva vanliga delsystem uti-
från några fundamentala kategorier är förhoppningen att en relativt god över-
blick av ett stridsflygplan som system skall åstadkommas. 

Sensorer, kommunikation och navigation5.5.1 

Eftersom flygplan rör sig långa sträckor på kort tid krävs det god uppfattning 
om omvärlden. Att kunna planera manövrerandet av farkosten med avseende 
på andra objekt i luften åtminstone en minut i förväg är naturligtvis önskvärt. 
En minut i 900 km/h innebär en förflyttning på hela 15 km och för att få 
ögonkontakt med något föremål, exempelvis ett annat normalstort flygplan, 
på 15 km avstånd är det inte helt fel att få hjälp med vart man skall titta. Om 
flygplanet som skall hittas också åker med 900 km/h i motsatt riktning sker 
mötet redan efter 30 sekunder, vilket innebär att det kan vara önskvärt att se 
det på ännu längre avstånd. Flygplan och dess besättningar behöver utan tvekan 
ofta hjälp av sensorer. Den absolut vanligaste sensortypen och den med ännu 
så länge bästa prestanda för sådana avstånd är definitivt radar. En nosradar i ett 
jaktflygplan kan ha ganska bra uppsikt över ett område upp till i storleksord-
ningen 400 km bort.196 Den kanske allvarligaste nackdelen med radar är att 
det är en aktiv sensor, den som blir tittad på kan med passiva sensorer upp-
täcka detta. Radarvarnare är därför en annan mycket viktig sensor. Ytterligare 
en annan nackdel (kanske minst lika allvarlig egentligen) med radarsensorer för 
stridsflygplan är att de oftast har ett ganska begränsat synfält i framsektorn. En 
typisk jaktradar har en antenn med ganska smal radarlob (för att uppnå önskad 
precision) som sitter på ett vridbord i nosen med möjlighet att styra ut loben 
omkring 60° i sidled och kanske 30° i höjdled. För att hålla koll på luften om-
kring sig måste man därför både nyttja genomtänkta sökmönster med radarn 
och taktisera med plattformens uppträdande. Detta är en av många anledningar 
till att stridsflygplan ofta uppträder i grupp, det medger bättre kontinuerlig 
uppsikt i fler riktningar eller över större områden.

Passiva sensorer som radarvarnare och elektro-optiska (EO) sensorer är ock-
så mycket vanliga. En stor fördel med passiva sensorer är att en motståndare har 
svårt att bedöma om sensorn ”ser” eller inte. Flygplan som är mer eller mindre 

196. Denna typ av specifikationer, räckvidd och andra specifika prestanda på radarsystem, är 
kanske ett av de militära teknikområden som det läggs mest kraft på att hemlighålla. Dess-
utom beror exempelvis räckvidden på en mängd faktorer vilket gör att en siffra egentligen 
är oväsentlig. Det angiva 400 km är bara för att ge en indikation på att det går att använda 
radar till att upptäcka flygande objekt på mycket långa avstånd.
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inriktade mot spaningsfunktionen har ofta också någon eller några former av 
kameror, där det faktiskt fortfarande är ganska vanligt med ”våtfilmskameror”, 
parallellt med mer moderna digitala kameror. Detta eftersom fotografering 
från luften alltid sker på förhållandevis långa avstånd och att analoga kameror 
fortfarande har mycket högre upplösning än digitala sensorer, vilket kan vara 
väsentligt för möjligheten att förstora bildmaterialet och på så sätt upptäcka 
intressanta detaljer.

För flygplan som rör sig över stora avstånd är det naturligtvis avgörande med 
lämpliga kommunikationssystem. Dessutom handlar det ju också om snabba 
förlopp, situationerna förändras fort och insatser måste ständigt koordineras. 
Stridsledning och taktisk samverkan har traditionellt skett via vanlig röstkom-
munikation över radio, men har sedan en tid i allt större utsträckning börjat ske 
med hjälp av någon form av datakommunikationssystem. Sverige och JA-37 
systemet brukar anses vara lite av pionjärer på taktiska datalänkar för stridsflyg-
plan, vilket även anses ha visat sig medföra goda effekter för utvecklandet av 
taktiskt uppträdande med hjälp av denna teknik.

Ett annat behov av information som är betydelsefullt för flygande plattfor-
mar är olika former av navigationsdata. Även om ”manuell” navigation med 
hjälp av papperskarta fortfarande är förhärskande, speciellt vid flygning på låg 
höjd eller vid andra tillfällen då det är mycket höga krav lägesuppföljningen. 
Men vid flygning i eller ovan moln, i mörker eller då endast ungefärlig läges-
uppfattning är tillräckligt behövs andra hjälpmedel. Ett exempel på ett tidigt 
navigationshjälpmedel (som förutsätts inte nyttjas längre) är så kallade talfyrar 
som sände ut bäringen till fyren i smala radiolober i form av en inspelad röst. 
Piloten kunde då med hjälp av radion lyssna på en eller flera fyrar och på så 
sätt pejla sin position. I dag används i mycket stor utsträckning en något för-
finad variant av dessa talfyrar, som dock bygger på samma princip, nämligen 
VOR-systemet (VHF, Omnidirectional Range navigation system) som började 
introduceras på 1950-talet. VOR systemet är radiofyrar som sänder ut två sig-
naler som möjliggör för instrumentet (mottagaren) i flygplanet att räkna ut 
riktningen till fyren. Sådana fyrar finns vid alla större flygplatser och längs de 
huvudsakliga luftlederna. GPS (Global Positioning System, det amerikanska 
världsomfattande sattelitbaserade lägesbestämningssystemet) medger större 
flexibilitet än VOR systemet men anses av olika skäl inte vara en ersättare av 
VOR, utan ett komplement.

Förutom dessa navigationssystem som hämtar information från externa käl-
lor finns även olika former av egenbaserade, så kallade tröghetsnavigeringssys-
tem (TN-system) eller accelerometerbaserade system. Genom att mäta farkos-
tens accelerationer i alla riktningar (inklusive rotation) kan positionen beräknas. 
Fördelen med denna typ av system är just det att inga yttre referenser nyttjas 
och funktionen kan därför inte störas ut. Tidiga TN-systemen nyttjade kom-



238

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

plicerade mekaniska gyron som var nödvändiga att stabiliseras under relativt 
långa tider innan start och som trots det (p.g.a. oundvikliga mekaniska förluster 
i lager och annat) led av relativt stor avdrift.197 Ett stort framsteg gjordes om-
kring 1980 då lasergyrot kunde börja serieproduceras. Eftersom dessa ”gyron” 
fungerar helt utan rörliga delar kan den mekaniska avdriften helt elimineras. 
Fortfarande finns dock oftast en viss avdrift som beror på mätfel (mätprecision 
i gyrosensorerna) och beräkningsosäkerheter (t.ex. avrundningsfel).

En specialiserad form av navigationssystem är de som nyttjas vid landning. 
Teoretiskt skulle ju ett allmänt navigationssystem, typ GPS, med tillräcklig 
noggrannhet kunna nyttjas som landningshjälpmedel. Men det anses fortfa-
rande säkrare med lokala (kontrollerbara) system. De minst kvalificerade lan-
dingssystemen medger av säkerhetsskäl inte att flyga i hur dåligt väder som helst 
utan det krävs att visuell bankontakt nås på en specifik höjd som beror på lokala 
förhållanden som berg, byggnader eller master i anslutning till flygplatsen. Ett 
exempel är PAR (Precision Approach radar) som är vad namnet antyder, ett 
radarsystem där en flygledare kan följa flygplanets bana med god noggrannhet 
både horisontellt och vertikalt och via radio detaljleda flygplanet till landning. 
Det system som vanligtvis nyttjas av både civila och militär luftfart är ILS (In-
strument Landing System) som fungerar ungefär som VOR systemet men med 
högre precision och även i höjdled. Piloten har då ett speciellt instrument eller 
tilläggsinformation på horisontindikatorn, oftast i form av två visare, en för 
relationen till färdriktningen (localizer) och en för glidbanan (glideslope). När 
farkosten väl är inne i loberna för detta system (established) är det ”bara” för 
piloten att hålla de så kallade korsvisarna i mitten, vilket inte alltid är helt enkelt 
om det till exempel är kraftig och byig vind.

Beväpning, verkanssystem5.5.2 

Eftersom vi främst pratar om stridsflygplan så ingår det också företrädesvis några 
olika typer av verkanssystem. De delas ibland in i grupperna förstörande eller 
icke-dödliga (Hard-kill vs Soft-kill) och styrda eller ostyrda, den senare uppdel-
ningen görs ibland även något mer raljant i form av smarta eller dumma vapen.

Klassiska militära verkanssystem är förstås olika former av förstörande (kine-
tiska) vapen. Flygplan kan vara utrustade med eldrör, raketer, robotar och bom-
ber. Till ostyrda vapen räknas eldrör, raketer och ostyrda bomber. Som exempel 
på olika typer av eldrör kan det nämnas att Jas 39 är utrustad med en 27 mm 

197. Med avdrift menas att gyrot drivit av från sitt stabiliserade normalläge. I flygplanet kan det 
visa sig som att horisontindikatorn (horisontgyrot, det instrument som visar farkostens ro-
tation, alltså kurs, tipp och roll) inte riktigt stämmer med verkligheten. Det innebär företrä-
desvis också en avdrift i lägesangivelsen eftersom den beräkningen baseras på gyrots data.
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Mauser BK-27 automatkanon med 120 projektiler,198 medan det amerikanska 
”Close-Air-Support” flygplanet A-10 Thunderbolt har en Gatling-kanon med 
7 st 30 mm eldrör som skjuter 3 900 projektiler i minuten och bär med sig 
1 174 av dem.199 Raketer är numera ganska sällsynta men förekommer som 
attackvapen (t.ex. till stora markmål). Ostyrda bomber, även kallade järnbom-
ber, används också fortfarande eftersom det är ”simpla, billiga” konstruktioner. 
När det gäller styrda vapen så finns det till att börja med styrda bomber. De 
absolut vanligaste är nog de så kallade JDAM bomberna (Joint Direct Attack 
Munition) som faktiskt i princip är gamla järnbomber med påmonterad mål-
sökare och styrytor (”dum” bomb uppgraderad med ”smarthet”). De finns i två 
huvudsakliga typer: De kan ha en laserstyrd målsökare (Laser Guided Bomb, 
LGB) som kräver att någon (det kan vara det släppande flygplanet, ett annat 
flygplan eller någon på marken) lyser på målet med en laserpekare. Eller så kan 
de ha en gps-styrd målsökare som därmed måste programmeras med målets 
koordinater. En mer avancerad form av styrt vapen är alla de olika typer av 
robotar som finns. Det som är gemensamt för robotar är att det handlar om 
vapen med egen framdrivning och mer eller mindre ”intelligenta” målsökare. 
De brukar delas in i kategorier efter vilken typ av målsökare de har (t.ex. ir eller 
radar) och vilken styrning eller inriktning de kräver. En aktiv radarrobot har 
en egen radar och behöver i princip ingen inriktning, åtminstone under sista 
biten. En semi-aktiv radarrobot har bara en mottagare och behöver belysning 
från flygplanets radar.

När det gäller icke-dödliga vapen handlar det mest om elektromagnetisk 
strålning, med andra ord radio och radarstörning. Även här kan det sägas att det 
finns både ”dum” och ”smart” störning, alternativt ostyrd eller styrd störning. 
Ostyrd (”dum”) störning skulle i så fall vara rundstrålande bredbandig störning 
som syftar till att dränka nyttiga signaler, vilket alltså är ett ganska trubbigt 
verktyg som också riskerar att blockera eget nyttjande av radio eller radar. Från 
denna grundläggande nivå av störning går det att öka ”smartheten” nästan hur 
mycket som helst. De första stegen är att rikta strålningen och begränsa frek-
vensbandet för att möjliggöra eget nyttjande i andra riktningar eller frekven-
ser, men också för att minska möjligheten för en motståndare att upptäcka att 
störning pågår. Därefter kan störningen i princip bli hur avancerad som helst. 
Telekrigsområdet är omfattande och egentligen inte möjligt att belysa i detta 
sammanhang, dessutom är det ett teknikområde med höga sekretessnivåer. Det 
är också ett område där mängder av nya möjligheter har öppnat sig i och med 
datortekniken.

198. Jackson, Paul (red). Jane’s All the World’s Aircraft 2006-2007, Coulsdon, Surrey: Janes Infor-
mation Group, 2006, s. 540-544.

199. Taylor, John W. R. (red). Jane’s All the World’s Aircraft 1985-86, London: Janes Publishing 
Company, 1985, s. 398-399.



240

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Det är lätt att fokusera på traditionella militära verkansformer, som i princip 
utgörs av förstörande vapenverkan, och därmed glömma bort grundläggande 
egenskaper som buller, skrämsel, överraskning, luftvirvlar och vilka signaler ett 
visst uppträdande ger. Stridsflygplan har med sina fundamentala egenskaper 
mycket goda möjligheter att verka med dessa typer av verkansformer.

Skydd och motmedel5.5.3 

Kanske främst på grund av viktproblematiken så har flygplan mycket sällan 
något egentligt passivt skydd mot projektiler. Undantagen är exempelvis den 
redan nämnda A-10 Thunderbolt som har ett visst splitterskydd och en del flyg-
plan och helikoptrar med (eller möjlighet att välja att ha) skyddsplåtar. Bristen 
på skydd kompenseras till största delen genom uppträdande, det vill säga antin-
gen hög höjd (långa skjutavstånd) eller mycket låg höjd i kombination med hög 
hastighet som försvårar träff samt genom att undvika stereotypt uppträdande 
eller långa rakbanor som förenklar träff.

Styrda vapen kan ”luras”, vilket nog är den vanligaste typen av motmedel 
på stridsflygplan. IR-målsökare kan luras att gå mot en IR-fackla om den släpps 
i rätt tid och på rätt sätt. Radarmålsökare kan luras genom att sända ut falska 
radarekon antingen elektroniskt eller med hjälp av skenmål eller remsor, vilket 
är små metalltrådar med anpassad längd så att de genererar starka ekon.

En annan typ av skyddssystem är de olika miljösystemen, till exempel 
OBOGS (On Board Oxygen Generator System) som kan producera syre för att 
kunna flyga länge på hög höjd. Beroende på lösning bör det även finnas möj-
lighet att kunna befinna sig i kontaminerad luft. Detta är en osäker och därför 
kanske endast principiell möjlighet. Genom att ta luft till kabinen från motorn, 
efter (eller i) brännkamrarna så bör eventuella B eller C stridsmedel ha förstörts 
och i kombination med övertrycket så skulle det kunna vara möjligt att flyga 
genom kontaminerad luft. Dock så kan det naturligtvis uppstå andra problem, 
till exempel med hur flygplanet skall hanteras då det landar.

Till sist så finns det också räddningssystem i form av raketstol (katapultstol i 
vardagligt tal) och fallskärm för besättningen om flygplanet skulle bli så skadat 
att det inte klarar av att ta sig till och landa på lämplig landningsplats. Extrem 
teknik som utnyttjas på extrema sätt innebär även relativt stor risk att saker och 
ting går sönder. Det är förmodligen mycket vanligare att räddningssystemen 
måste nyttjas på grund av felutfall än på grund av bekämpning.

Presentations- och manövreringssystem5.5.4 

En viktig kategori av delsystem i moderna flygplan är presentations- och ma-
növreringssystemen, inte minst i stridsflygplan som ofta bara har en person 
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till besättning som då skall klara av att manövrera en stor mängd delsystem 
förutom själva farkosten. En grundläggande uppdelning kan göras mellan in-
strument (informativa, ”output” från systemet) och reglage (kontroll, ”input” 
till systemet), även om gränsen blir mer och mer flytande tack vare multifunk-
tionsdisplayer såsom ”touch screen” och liknande. Instrument brukar också 
delas upp i ”head-down” och ”head-up”, vilket motsvarar instrument ”nere” i 
kabinen respektive genomsiktliga instrument i synfältet. De första ”head-up” 
instrumenten var (naturligtvis) vapensikten men på 1950-talet började det ut-
vecklas displayer där information projiceras på en glasskiva. Förutom siktesin-
formation blev det då vanligt med information om flygläget eftersom det för-
bättrade möjligheten att flyga och titta ut samtidigt. En siktlinjesindikator eller 
Head-Up-Display (HUD) är numera ett av de allra viktigaste instrumenten, 
speciellt i stridsflygplan.

Figur 5.5. Gripens HUD (Cock-pit). Foto: Saab.

Traditionellt så bestod instrumenteringen i flygplan av en stor mängd indi-
viduella mätare där de viktigaste sedan länge följt en standardiserad layout, det 
så kallade T:et. Horisontindikatorn som visar tipp och roll placerades i mitten 
längst upp med kursgyrot under. Till vänster bredvid horisonten satt hastighets-
mätaren och till höger höjdmätaren. Numera blir det allt vanligare med vad som 
brukar kallas för ”glass-cockpit”, när i stort sett all information presenteras på 
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skärmar. En variant på Head-Up Display är hjälmdisplay eller Head-Mounted 
Display (HMD). Ytterligare en sorts display är att förmedla information med 
ljud. Vanligast är att det sker i form av en inspelad röst som berättar något, till 
exempel varningar eller andra händelser, instrumentet kallas naturligtvis då för 
”prator”. Ljuddisplayer kan fås att förmedla mer information än vad ljudsigna-
len innehåller, exempelvis genom att implementera 3D-ljud så att den riktning 
från vart ljudet kommer också blir väsentligt. På försöksstadiet finns också tak-
tila displayer där information förmedlas via kroppens känselorgan.

De viktigaste reglagen i ett flygplan är naturligtvis de som styr farkosten, nor-
malt en spak för tipp och roll, pedaler för gir och en gasspak för att reglera mo-
torns dragkraft. Under manövrering är det uppenbart att det är bäst att kunna 
hålla händer och fötter kontinuerligt på dessa reglage, vilket innebär att det bör 
finnas ytterligare reglage på dem. Begreppet ”Hands-On-Throttle-And-Stick” 
(HOTAS) är något som brukar användas i detta sammanhang och som har lett 
fram till att styrspaken och gasspaken i moderna flygplan är relativt komplicerade 
reglage. Gasspaken i JAS 39 Gripen kallas till exempel för ”systemhandkontroll” 
och används förutom till att manövrera dragkraften också till att manövrera radar, 
taktisk indikator, vissa vapensystem, m.m. På styrspaken sitter i de flesta flygplan 
reglage för trimroder,200 radiosändning, vapensystem (speciellt avfyring), o dyl.

System av system – systemintegration5.5.5 

En radarvarnare är både ett avancerat sensorsystem och en viktig komponent i 
plattformens förmåga att skydda sig. Flygplanens goda manövreringsförmåga är 
en viktig taktisk och stridsteknisk fördel samt även det en viktig del av skyddet. 
Instrument är reglage och används mer eller mindre samtidigt till grundläg-
gande flygning och stridsteknisk systemhantering. En flygande plattform är en 
enda stor kompromiss som kan vara allt från en spretig samling extrema tek-
niska komponenter till en genomtänkt och harmoniskt sammansatt enhet av 
integrerade delsystem. Formulerat på det viset är det uppenbart att det senare 
är något eftersträvansvärt, vilket också har lett till en helt ny typ av delsystem. 
Nämligen den sorts system som just har det primära syftet att skapa ett enhet-
ligt system av (del-) system. De första exemplen på sådana tekniska lösningar 
kan nog sägas vara de avancerade presentations- och manövreringssystemen 
som utvecklades i och med det som brukar kallas för stridflygplan av generation 
tre.201 Äldre flygplan hade vanligtvis specifika instrument till varje komponent, 

200. Trimreglage används för att finjustera jämviktslägen, m.a.o. så att flygplanet flyger rakt fram 
om spaken släpps. Med fly-by-wire och datoriserade styrsystem blir detta inte längre nöd-
vändigt och ”kineshatten” (det fyrställiga reglaget som användes för trim i tipp- och rolled) 
kan därmed nyttjas till något annat.

201. Generationerna förklaras närmare i nästa stycke om flygplan, generationer och konfigurationer.
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alltså en uppsättning motorinstrument, några flyginstrument, en separat panel 
med reglage för radio, radar, motmedel, osv. Med flygplan av generation tre där 
skärmbaserade displayer och digitalteknik introducerades blev det möjligt att 
integrera flera instrument och reglage i gemensamma gränssnitt. Med flygplan 
av generation fyra och ännu mer avancerad digitalteknik har ytterligare steg ta-
gits. Då den övervägande delen av de ingående komponenterna är digitala och 
kommunikationen mellan dem till stor del sker via databussar (gemensamma 
kommunikationskanaler, m.a.o. nätverksliknande lösningar) så är inte längre 
lika mycket ”hårdkodat” i kablage och fysiska ”burkar”. Systemintegration blir 
med andra ord kontinuerligt mer och mer mjukvarufrågor.

En flygande plattform har (som redan diskuterats) länge varit en mer el-
ler mindre genomtänkt samling tekniska komponenter och bedömningen av 
vilken nytta denna systemlösning kan komma att få vid användning i någon 
typ av situation har traditionellt baserats i stor utsträckning just på vilka kom-
ponenter som ingår. Systemförmåga har länge ofta relaterats till tekniska vad? 
Vilka prylar ingår, vilka prestanda har de? Dessa frågor är självfallet lika in-
tressanta med moderna system eftersom dessa vad i någon mening utgör de 
grundläggande förutsättningarna, det avgör vad som är (tekniskt) möjligt att 
åstadkomma med det sammansatta tekniska systemet. Men, på grund av den 
ständigt ökande tekniska komplexiteten och kanske framför allt tack vare (eller 
på grund av) digitaltekniken så får frågan om hur dessa komponenter integreras 
en allt större betydelse. Som jämförelse är det till exempel ganska stor skillnad 
att ”köra” en dator med OSX, Windows7 eller GNU/Linux av någon variant. 
Den manövrering som krävs för att åstadkomma önskade effekter skiljer sig i 
vissa avseenden markant mellan dessa olika ”systemintegrationer”. Framförallt 
skiljer sig manövreringen dem emellan beroende på vad som skall utföras och 
i vilken situation detta sker, trots att de tekniska förutsättningarna är i princip 
identiska. Nu har stridflygplan något mer specialiserade tekniska funktioner än 
den standarduppsättning komponenter en dator består av, men jämförelsen är 
ändå ganska relevant, inte minst ur utbildningssynpunkt. Eftersom förmågan 
hos ett sammansatt system – teknik och människor – lika mycket handlar om 
kunskap och färdighet hos människorna som om funktion och prestanda hos 
tekniken så blir det ”nya” fokuset på hur tekniken är integrerad av allt större 
betydelse. De tekniska integrationslösningarna framhävs dock inte lika ofta i 
specifikationer och faktablad som de mer traditionella prestandavärdena, trots 
att de förmodligen har minst lika stor betydelse för den verkliga nyttan.
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Flygplan5.6 

Generationer5.6.1 

Det brukar ofta refereras till olika generationer av stridsflygplan, och då kan-
ske framförallt av flygindustrin som gärna vill framhäva att just deras senaste 
skapelse markerar början på en ny generation. Några aspekter kan väl tänkas 
motivera synen att ett generationsskifte har skett, medan andra till viss del 
kan ifrågasättas, kanske speciellt då vad som egentligen utgör gränsen mellan 
fjärde och femte generationens stridsflygplan som diskuteras i nutid. Följande 
beskrivningar är i varje fall hur Industrigruppen JAS definierar de fyra första 
generationerna:202

Första generationens flygplan har givetvis sitt ursprung i propellerflyg-
planen. Om man koncentrerar sig till jetdrivna krigsflygplan, räknar vi 
till första generationen sådana flygplanstyper som Mig 15, F-86 Sabre 
och Vampire. I Sverige räknas J29 Flygande Tunnan till denna kategori.

Figur 5.6. Tunnan. Foto: Saab.

Andra generationens flygplan är de jetflygplan från tiden närmast efter 
andra världskriget, där integrerade vapen- och avioniksystem började 
att introduceras. Internationellt mest välkända flygplanstyper, som hör 
hemma i denna generation, F-5 Freedom Fighter och Mig 21. I Sverige 
handlar det om 32 Lansen och J35 Draken. Vapen och elektroniksystem 
var analoga och blev genom åren alltmer avancerade.

202. Ahlgren, Jan & Linnér Anders & Wigert Lars. Faktaboken om Gripen, Utgåva 5. Linköping: 
Industrigruppen Jas AB, 2002, s. 108-110.
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Figur 5.7. Draken. Foto: Saab.

Tredje generationens flygplan är överljudsflygplanen med en infrastruk-
tur baserad på separata digitala system och som utnyttjar datorer i hög 
grad för att åstadkomma funktionalitet. Den tredje generationens flyg-
plan kröns av flygplanstyper som Mig 29, F 16 Fighting Falcon, F18 
Hornet och Mirage 2000. I Sverige räknas Viggensystemet till denna 
generation.

Figur 5.8. Viggen. Foto: Saab.

Fjärde generationens flygplan är överljudsflygplanen med en digitalt 
uppbyggd infrastruktur samt fullt integrerade datoriserade system, som 
utnyttjar en gemensam databas, med standardiserade gränssnitt. Det 
innebär att sensorer, vapen, styrytor, kontrollorgan, displayer m.m. kan 
utnyttjas som informationsgivare och informationsbärare; teoretiskt i 
näst intill oändliga kombinationer och på så sätt skapa de systemfunk-
tioner som önskas. Det är enbart de fysikaliska lagarna och människan 
som utgör begränsningen. Det utgör bl.a. grunden för att Gripen inte 
enbart är ett multi-roleflygplan utan också ett swing-roleflygplan, vilket 
innebär att flygplanet i luften, utan mellanlandning, kan byta uppgift 
mellan jakt, attack och spaning. Till denna generation hänförs F-22, 
Rafale, JSF (Joint Strike Fighter), Eurofighter Typhoon och Gripen.
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Figur 5.9. Gripen. Foto: Saab.

Den principiella uppbyggnaden skapar en mycket hög utvecklingspo-
tential och har möjligheten att fullt ut tillgodogöra sig framtida landvin-
ningar inom sensor-, vapen- och dataområdena m.m. Man kan säga att 
Gripen förblir ung över tiden. Nya systemfunktioner kan skapas efter 
behov beroende på taktiska krav och den tekniska utvecklingen.

För den tredje generationens flygplan ligger begränsningen i den infra-
struktur med separata system, som gör att dessa flygplan i endast begrän-
sad omfattning kan tillgodogöra sig utvecklingen och således blir äldre 
för varje dag som går.

Konfigurationer5.6.2 

Något som redan har upprepats ett antal gånger men som tål att upprepas här 
igen är flygfarkosters natur av att vara kompromisser. Det tekniska kompro-
missandet gör att så fort någon egenskap drivs lite mer till sin spets så innebär 
det att en eller flera andra egenskaper måste stryka på foten. Eftersom mycket 
inom teknisk utveckling, i varje fall historiskt, präglas av ”trial-and-error” så 
kan man nog anta att det relativa fåtal typer av flygplanskonfigurationer som 
finns är de mest lämpliga kompromisserna. De mindre lämpliga kompromiss-
lösningarna sorteras raskt bort, av ekonomiska, praktiska eller andra skäl. Här 
följer korta beskrivningar av de vanligaste flygplanstyperna

Den över huvud taget vanligaste flygplanstypen, speciellt om det civila fly-
get också räknas med, måste nog ändå sägas vara flygplan där lastkapacitet har 
tillåtits vara den faktor som fått dominera. Passagerarflygplan och fraktflygplan 
är principiellt ganska lika i sina konstruktioner. Det handlar företrädesvis om 
stora flygplan och de egenskaper som då fått tonas ned är möjligheter till höga 
hastigheter och avancerade manövreringsförmågor. Variationer inom kategorin 
”fraktflygplan” kan till exempel vara med speciellt fokus på svåra start- och 
landningsförhållanden, exempelvis vissa militära fraktflygplan som C-130 Her-
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cules och Airbus A-400. Det kan vara med fokus på distansekonomi som för de 
flesta civila flygplan, så kallade ”air liners”, eller det kan vara flygplan med fokus 
på extrema lastmöjligheter, exempelvis C-5 Galaxy och AN-225 Mriya, där 
några konsekvenser blir krav på mycket stora flygplatser och att driftsekonomi 
möjligtvis har ansetts något mindre viktigt. Klassiska bombflygplan bör också 
kunna läggas till denna kategori, vilket också är anledningen till att de oftast 
krävde eskort i form av jaktflygplan eftersom de var mycket lätta mål med sina 
begränsade möjligheter att kunna manövrera.

Stridsflygplan är flygfarkoster med fokus på prestanda. Möjlighet till höga 
hastigheter och goda svängprestanda är det som har fått högsta prioritet. Pro-
blemet är att dessa två krav inte är riktigt enkla att kombinera. Höga hastighe-
ter kräver pilform och inte speciellt mycket lyftkraft, medan kraftiga svängar i 
lägre farter behöver vingar med mycket god förmåga att alstra lyftkraft, vilket 
långa raka vingar i stil med dem på segelflygplan har. Pilformen är mycket 
tydlig hos alla överljudsflygplan och konsekvensen är att de får problem med 
manövreringen i låga farter. Grumman F-14 har diskuterats som ett exempel på 
ett flygplan med variabel vinggeometri, vilket alltså är ett försök att komma till 
rätta med denna kompromiss och ge flygplanet möjlighet att i princip ha den 
vinge som flygfallet kräver. Detta är en tung mekanisk konstruktion och F-14 
är också ett relativt stort flygplan.203 Utan möjligheten att ändra vinggeometri 
måste deltavingade flygplan helt enkelt kompensera bristen på svängande lyft-
kraft med motorstyrka. Deltavingade flygplan svänger normalt med högre an-
fallsvinkel (alfa) än flygplan med konventionella vingar med konsekvensen att 
det blir ett mycket stort inducerat motstånd, och låter sedan motorn ”trycka” 
runt farkosten genom svängen. Instabila konstruktioner leder alltså till något 
mindre förluster vid sväng. Ett annat exempel på teknik som nyttjas av vissa 
flygplan är vektorstyrning av jetstrålen. Genom att styra ut jetstrålen lite grand 
så kan farkosten svänga snabbare. Andra konsekvenser av fokus på fart och 
manöverprestanda är främst brist på utrymme och lastkapacitet. Stridsflygplan 
bär därför också ofta mycket last utanpå flygkroppen, vilket därmed kraftigt 
påverkar flygegenskaperna. Full vapenlast innebär nästan alltid mycket stora 
begränsningar i både maximal hastighet och maximal g-belastning vid sväng.

Helikoptrar5.7 

Helikoptrar är också flygande plattformar och i princip allt i detta kapitel om 
militära luftplattformar gäller därmed naturligtvis också för dem med roterande 
vingar. Dock finns det några skillnader, vissa fundamentala och andra mar-

203. 10,12 m med svepta vingar och 19,54 m med utfällda vingar, 18,86 m lång och försedd med 
2 motorer med upp till 91,6 kN dragkraft vardera (med efterbrännkammare). Taylor, John, 
W. R. (red), 1972, a.a., s. 327-328.
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ginella. Detta stycke gör inget anspråk på att vare sig vara heltäckande eller 
fullkomligt rättvisande när det gäller helikoptrar, avsikten är endast att försöka 
lyfta fram några förutsatt relevanta skillnader.

Flygteknik5.7.1 

Om tidiga flygplan kan beskrivas som mekaniskt relativt simpla konstruktioner 
så är helikoptrar nödvändigtvis något mer mekaniskt komplicerade. Detta på 
grund av att den roterande vingen både skall generera lyftkraft och samtidigt 
utgöra styrytor, vilket innebär en kombination av stora krafter och precisa rö-
relser. I stället för separata roder för tipp och roll så ändras vinklarna på rotor-
bladen individuellt och kontinuerligt under varvets gång. Detta är ett inte helt 
okomplicerat tekniskt krav som gör att rotorväxeln ofrånkomligt blir relativt 
mekaniskt avancerad. Dessutom innebär ju den roterande vingen att farkosten 
har en inbyggd tendens att börja rotera eftersom det uppstår ett vridmoment 
som varierar med uttaget av lyftkraft. Detta vridmoment måste alltså motver-
kas proportionellt. Vid högre hastigheter skulle nog den nödvändiga motver-
kande rotationskraften kunna åstadkommas med en fena eller stabilisatorvinge 
motsvarande de på flygplan, men eftersom helikoptrar kan stå stilla i luften 
måste detta ske med en mer aktiv och dynamiskt reglerbar kraft. Helikoptrar 
har därför vanligtvis en stjärtrotor till detta ändamål, även om det förekommer 
varianter med reglerbara ”jet-utblås” istället. Oavsett vilken lösning som väljs så 
bidrar detta behov av en reglerbar rotationsstabilisator till ytterligare mekanisk 
komplexitet. Helikoptrar är med andra ord av naturen något mer mekaniska än 
vad flygplan behöver vara.

Den fundamentala egenskapen att kunna stå still i luften är ju också grunden 
till att kunna starta och landa på små ytor. Denna väsensskilda egenskap mellan 
flygplan och helikoptrar har nog större betydelse för fler saker än vad man först 
kan tro. Till exempel så gör det att helikoptrar i vissa avseenden har minst lika 
mycket gemensamt med markfordon som med flygplan. Med ett problemori-
enterat synsätt så leder det till ännu fler kompromisser som måste hanteras, till 
exempel så lider helikoptrar i mycket större utsträckning än flygplan av besvärli-
ga markförhållanden som sand och otillgänglig terräng. Samtidigt så ligger nog 
merparten av helikopterns främsta möjligheter just i denna gränsöverskridande 
egenskap. Helikoptrar har helt andra möjligheter att samverka med förband el-
ler enskilda människor på marken och på helt andra sätt.

Det faktum att det är möjligt att kunna landa och stanna en stund samt att 
kunna flyga eller hovra på mycket låg höjd bland träd och buskar har bland an-
nat som konsekvens att det sliter mycket på mekaniken. Flygplan befinner sig 
helt enkelt mycket större del av sin driftstid i ”fri luft”. Detta är en anledning 
till att helikoptrar ibland har en färdmekaniker i besättningen. På så sätt kan 
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kontroller och enklare underhåll genomföras även om farkosten landat ute i 
terrängen. Start och landning i terräng där sand eller andra partiklar kan yra 
omkring sliter också väldigt mycket på rotorblad och andra rörliga delar. Efter-
som helikoptrar inte kan kompensera på samma sätt med högre hastighet så har 
de problem med höga höjder eller höga temperaturer då luften blir tunn och 
lyftkraften kraftigt försämras.

Systemhelikoptrar5.7.2 

Teknikutvecklingen inspirerar ju alla. Även helikoptrar börjar mer och mer bli 
avancerade system av system, med fler och fler delsystem som egentligen inte 
har med flygandet att göra. Självklart finns det många områden hos helikop-
terplattformar som kan utvecklas med hjälp av avancerade tekniska lösningar 
men det finns också aspekter som kanske innebär att det inte är lika viktigt som 
hos flygplan. Flygplan, som i någon mening är ganska ensamma i och bundna 
till sin luftarena, är därför i stort sett helt beroende av olika kompletterande 
tekniska system för att kunna åstadkomma nytta. Den ”verkan” som flygplan 
levererar sker till största delen med hjälp av de system som inte direkt har med 
flygandet att göra, då bortser vi alltså från alla former av projektion av förmåga, 
skrämsel eller annat som kan åstadkommas genom att bara flyga. För helikop-
trar är mycket mer av den ”verkan” som levereras mer direkt kopplat just till 
egenskapen att vara gränsöverskridande och kunna agera både i luftarenan och 
på marken. Verkan sker alltså i mångt och mycket genom att flyga, landa, starta 
och hovra i samverkan med andra. Den främsta nyttan med helikoptrar borde 
alltså kunna sägas vara de unika flygegenskaperna och därmed bör det viktigaste 
vara att utrusta farkosten för detta. Dessutom är helikoptern i vissa avseenden 
inte lika bra som plattform åt kompletterande avancerade tekniska system. Att 
flyga med hjälp av en roterande vinge skapar ofrånkomligt ganska kraftiga vi-
brationer vilket till exempel är problematiskt för sensorer med lång räckvidd 
och hög precision. Yttre utrustning som antenner eller liknande kan också stö-
ras av rotordisken och luftströmmen under den.

Det finns däremot en mängd andra typer av ”verkanssystem” som helikop-
trar har nytta av vilka inte används i flygplan, i varje fall inte stridsflygplan. 
Exempel på sådana är vinschar (för att kunna hissa upp folk ifrån hovrande 
lägen eller för att kunna bära last), system för vård av skadade, transport av pas-
sagerare eller liknande. Eftersom det är så mycket som har med samverkan med 
marken att göra så är kommunikationssystem kanske den viktigaste komplet-
terande typen av system för helikoptrar.
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Konfigurationer5.7.3 

Många militära helikoptrar har mycket gemensamt med de civila, speciellt de 
som främst har som uppgift att transportera folk. Som jämförelse har kanske 
de mest specialiserade helikoptrarna istället nästan ingenting gemensamt med 
civila helikoptrar, förutom att de är helikoptrar med allt vad det innebär. Ett 
exempel är attackhelikoptrar som är specialkonstruerade flygande stridsfordon, 
precis som stridsflygplan. De har vanligtvis två personer i besättningen, en pilot 
och en vapensystemofficer (Weapon-Systems Officer, WSO) och kan i likhet 
med stridsflygplan inte ta några passagerare eller annan last. Eftersom vikt är ett 
återkommande problem för flygande plattformar så är passivt skydd uppenbart 
problematiskt. Även om attackhelikoptrar ibland kallas för flygande stridsvag-
nar så är skyddsnivån inte i närheten av den hos riktiga stridsvagnar. Dock så 
har stridshelikoptrar vanligtvis ett visst splitterskydd, åtminstone runt besätt-
ningen och möjligtvis några ytterligare vitala delar. Vissa så kallade medevac-
helikoptrar (medical evacuation – flygande ”stridsfältsambulanser”) kan ibland 
också vara försedda, eller kan tillfälligt förses, med skyddande plåtar runt be-
sättningen. De kan ibland också vara utrustade med kulspruta i dörröppningen 
för ökat egenskydd vid verkan i hotfulla miljöer.

En speciell helikoptertyp är vertol-helikoptern, den med två stora rotorblad 
och ingen stjärtrotor. Förutom att dessa blir stora och rymliga så innebär de 
dubbla rotorerna att helikoptern har god lyftkraft och därmed kan bära mycket 
last, dessutom har de lättare att hovra i valfri riktning då det blåser, något som 
kan vara viktigt vid vissa tillfällen. Nackdelen med två rotorer är att det blir yt-
terligare mer avancerad mekanik vilket leder till mer underhåll.

Obemannade flygande farkoster – UAV:er5.8 

Vad är egentligen en obemannad flygande farkost, eller UAV som det oftast kal-
las (beteckningen är en förkortning av det engelska uttrycket ”Unmanned Aeri-
al Vehicle”)? Egentligen är den enda skillnaden mellan bemannade flygfarkoster 
och UAV:er just vad namnet säger – plattformen är obemannad. Det finns ännu 
inte så pass självständiga tekniska system att det är meningsfullt att kalla något 
helt system för obemannat. De obemannade farkosterna är därför i praktiken 
mer eller mindre fjärrstyrda, på gott och ont, vilket alltså ännu så länge inne-
bär väsentlig mänsklig inblandning. Dessutom kräver ju obemannade farkoster 
minst lika mycket förberedelser och underhåll mellan uppdragen som beman-
nade, ibland krävs det kanske till och med mer förberedelser eftersom farkosten 
(ett tekniskt system) skall ”klara sig själv” i större utsträckning än en bemannad 
farkost (ett human-tekniskt system) under uppdraget. Detta faktum innebär 
att i princip alla problematiska kompromisser som gäller för vanliga flygplan 
även gäller för UAV:er. Med ett viktigt undantag. Frånvaron av en människa 
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ombord möjliggör att bortse från de begränsningar som främst är kopplade till 
människan och människans behov under själva flygfasen. Exempel på faktorer 
som kan bortses ifrån är utrymmen stora nog att rymma en människa, behov av 
räddningssystem, miljöfaktorer som behov av syrgassystem och begränsningar i 
tid för uppdrag samt prestandabegränsningar, exempelvis kravet på ickedödliga 
g-belastningar. UAV:er kan alltså i princip vara små, uppträda i farliga miljöer 
och ha extrema prestanda. Dessutom kan instrumentering och mycket annat 
flyttas till kontrollstationen på marken som har helt andra förutsättningar än de 
som finns för en cockpit, vilket också sparar utrymme och vikt i farkosten.

Skillnaden mellan vissa typer av UAV:er och vanliga bemannade flygplan 
handlar alltså endast om nyanser. Andra typer kan vara väsensskilda och istället 
bli svåra att skilja från till exempel robotar. En avancerad jaktrobot är ju i prin-
cip en obemannad relativt självständig flygande farkost, med den signifikanta 
egenskapen att den företrädesvis är av engångstyp.

UAV och UCAV5.8.1 

Skillnaden mellan en UAV och en ”Unmanned Combat Aerial Vehicle” (UCAV) 
är inte heller självklar. Utvecklingen av UAV:er har gått från att i princip vara 
radiostyrda modellflygplan som kompletterats med någon form av ”nyttolast” 
(pay-load), företrädesvis sensorer, till att bli fullfjädrade och ofta även fullstora 
flygfarkoster. Dessa konstruktioner har i snabb takt förädlats och blivit allt mer 
avancerade, vilket naturligtvis kräver mer utrymme och mer energi (t.ex. krafti-
gare motorer som kan driva större generatorer). Numera är de största så kallade 
HALE UAV:erna (High Altitude Long Endurance – UAV:er för höga höjder 
och med långa räckvidder) lika stora som passagerarflygplan.204 Med större 
och kraftigare plattformar blev en naturlig utveckling (åtminstone i militära 
sammanhang) att experimentera med att montera vapen på dem. Amerikanska 
flygvapnet har till exempel nyttjat General Atomics MQ-1 Predator UAV:er 
med bl.a. AGM-114C Hellfire missiler. Predator brukar kategoriseras som en 
UAV för uppträdande på medelhög höjd med relativt lång räckvidd, med andra 
ord en MALE UAV (Medium Altitude Long Endurance). Eftersom Predator 
från början var en spanings UAV kallas den, när den är utrustad med Hellfire, 
för beväpnad UAV (Armed UAV). En utvecklad version av Predator, bl.a. med 
större vingspann och starkare motor finns numera, den kallas för MQ-1C [Sky] 
Warrior. Denna farkost kan bära fyra AGM-114 Hellfire eller 8 AIM-92 Stinger 
missiler. Det handlar alltså i allra högsta grad om stridsfarkoster, ändå kallas de 
oftast för Armed UAV:s, varför?

204. Ett exempel på en stor UAV är Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, max startvikt 12 
110 kg och ett vingspann på 35,41 m. Global Hawk Brochure, San Diego: Northrop Grum-
man Integrated Systems, 2006.



252

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Tidiga visioner om vad UAV:er i framtiden skulle kunna användas till in-
kluderade vad som fortfarande måste sägas vara ganska vidlyftiga uttalanden 
om att de helt skulle komma att ersätta bemannade stridsflygplan, eftersom det 
som i detta sammanhang ansågs vara de mest hämmande faktorerna, piloten 
och dennes behov, då helt skulle kunna bortses ifrån. Begreppet UCAV verkar 
i praktiken vara ”sparat” för konstruktioner som mer liknar denna vision än 
dagens varianter. UCAV förekommer dock i samband med mer avancerade, 
jaktflygplanslika UAV-koncept, alltså företrädesvis jetmotordrivna farkoster 
med avancerade flygegenskaper i klass med eller bättre än dagens bemannade 
stridsflygplan. I ljuset av ovanstående diskussion om den kompromisskrävande 
flygdomänen kan det inte sägas annat än att de tidiga uttalandena var ett ut-
tryck för teknologisk ”fartblindhet”, eller extrem övertro på tekniska framsteg, 
kombinerat med ordentliga skygglappar mot allehanda konsekvenser och krav 
på kompromisser. Numera är det mer uppenbart att detta med behoven hos 
en eventuell besättning och tillhörande begränsningar endast utgör några (få) 
av väldigt många faktorer i det komplicerade nätverk av nödvändiga kompro-
misser som alla flygande farkoster måste ta ställning till. Det är till och med så 
att det inte alltid är de besättningsrelaterade egenskaperna som i praktiken är de 
mest gränssättande. Men, det är trots allt utan tvekan så att det öppnar upp för 
många nya möjligheter om farkosten inte behöver vara bemannad. De relativa 
fördelarna det kan innebära att nyttja en obemannad plattform sammanfattas 
mycket väl med de ”berömda” orden ”Dirty, Dull or Dangerous”, vilket kan 
sägas vara de situationer där UAV:er lämpar sig bäst.

”Dirty, Dull or Dangerous”5.8.2 

Det bör vara uppenbart vid det här laget att det mycket sällan finns någon 
ensam teknisk lösning som är ”allena saliggörande”, det finns ingen teknisk 
”silver bullet”. När långdistansvapen började introduceras talades det till ex-
empel om att stridsflygplan inte längre behöver goda manöverprestanda utan 
att de bara skulle behöva kunna flyga i mycket höga hastigheter. Med ökande 
komplexitet i konflikterna har det visat sig att det inte går att förlita sig enbart 
på långräckviddiga vapen, de är i och för sig nödvändiga för att kunna möta 
hela den potentiella hotbilden men de ”klassiska” stridsflygsegenskaperna visar 
sig också vara viktiga. Sammantaget kan det kanske sägas att nya tekniska om-
råden inte flyttar så ofta på problemrymden utan utökar den vanligtvis istället. 
Den nya fantastiska tekniska faktorn blir inte den unika parameter som ”avgör” 
maktkampen, den nya egenskapen blir istället ytterligare en väsentlig faktor att 
ta hänsyn till i det svåra kompromissandet. Så är det också med möjligheten att 
flyga med obemannade farkoster. Det kan innebära relativa fördelar men det 
kan även innebära relativa nackdelar, precis som med smygteknik eller andra 
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specialiserade lösningar. Det är därför viktigt att analysera ”båda sidorna av 
myntet.”205

De konkreta relativa fördelarna med att inte ha en besättning ombord bru-
kar populariseras med ”Dirty, Dull or Dangerous”. Dessa begrepp bör kunna 
utvecklas enligt följande: ”Dirty” symboliserar miljöer där människor inte bör 
eller kan vistas. Det kan tolkas som allt ifrån miljön i plattformen med exempel-
vis för små farkoster där människor inte får plats eller farkoster med prestanda 
som inte är lämpliga för människor, exempelvis med förmåga till extremt höga 
g-belastningar eller förmåga att flyga på extremt höga höjder. Det kan också 
vara möjlighet att befinna sig i kontaminerade områden, områden med (risk 
för) radioaktivitet, kemiska eller biologiska stridsmedel. ”Dull” symboliserar 
situationer där människor vanligtvis presterar dåligt som vid stereotypa, repeti-
tiva eller just precis tråkiga uppgifter, till exempel med övervakningsuppgifter 
som kräver mycket långa uppdragstider. ”Dangerous” handlar om möjligheten 
att utsätta sig för risk. Då det inte finns någon människa ombord så är det bara 
materiel som riskeras och som därför skulle kunna anses vara en förbruknings-
vara. En obemannad plattform skulle därmed kunna sättas in även om det är 
ganska låg sannolikhet för överlevnad.

För att ytterligare kommentera den tidiga ”övertron” på nyttan med UAV:er 
kan det kanske sägas att det ibland handlade om ett mer eller mindre omedvetet 
antagande att alla dessa fördelar skulle finnas samtidigt, med samma plattform. 
Eftersom UAV:er faktiskt i de flesta avseenden är direkt jämförbara med be-
mannade farkoster och därför lider av samma problematiska kompromissande 
måste de i praktiken ”nischas” mot någon eller några av de möjliga relativa 
fördelarna. En plattform kan inte vara liten, billig och ha extrema prestanda 
samtidigt. Den kanske vanligaste konsekvensen är att prestandakrav orsakar att 
de faktiskt inte blir speciellt billiga, karaktären av förbrukningsvara får därför 
ganska liten betydelse. Sedan kommer önskan om att kunna medföra fler vari-
anter och mer energikrävande nyttolaster samt att de skall ha lång uthållighet, 
vilket gör att de inte heller blir speciellt små. Det brukar sägas att kostnaden 
för ett flygplan är proportionellt mot dess vikt, ett förhållande som verkar gälla 
även för UAV:er och med ett belopp i samma storleksordning som för beman-
nade flygplan, de stora och tunga UAV:erna blir därför också dyra.206 Det be-
tyder att om obemannade farkoster skall kunna anses vara förbrukningsvaror 
som kan sättas in i högriskoperationer måste de antingen vara små och lätta för 

205. För en utförligare diskussion om UAV:ers relativa för och nackdelar, se t.ex. Försvarsmakts-
studien LUFT030601S UCAV och UAV. Stockholm: Försvarsmakten, 2007.

206. Detta förhållande har framkommit bl.a. vid samtal med FMV och är inget som kan hävdas 
vara en odiskutabel sanning. Det viktiga är inte om det är exakt samma ”kilopris” på beman-
nade och obemannade flygande farkoster, det viktiga är att det faktiskt verkar röra sig om en 
kostnad av samma storleksordning.
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att verkligen vara billiga, eller så skall det vara mycket viktiga insatser som kan 
motivera den materiella kostnaden.

Samtidigt som de relativa fördelarna alla härstammar från att människan 
är separerad (distanserad) från farkosten så är nog de flesta relativa nackde-
larna också relaterade till det. Extremfallet med en farkost som under hela sitt 
uppdrag sköter sig själv har konsekvensen att dess beteende är begränsat till 
förprogrammerad logik och i förväg gjorda antaganden om hur situationerna 
den möter kommer att vara. Med komplicerade konfliktmiljöer och komplexa 
strategiska beslutssituationer som dessutom troligtvis är både lokala och för-
änderliga över tiden kan ett beteende som i förväg verkar helt rätt i praktiken 
snabbt bli katastrofalt, speciellt om det innefattar vapenverkan. UAV:er har 
därför mycket sällan ens ambitionen att vara helt ”autonoma”,207 förutom som 
sista utväg när all kommunikation brutits och då oftast i form av en ganska 
begränsad logik för att ”ta sig hem” eller till en ”säker plats”. Konsekvensen är 
att farkosterna därmed oftast är mer eller mindre fjärrstyrda, vilket genererar 
en kategori relativa nackdelar som har med mänskligt beslutsfattande på dis-
tans att göra. Även om problemen med frånvaron av mänsklig kontroll alltså 
delvis är identifierade så är lösningen att sätta människan i loopen på distans 
inte helt oproblematisk. Normalt baseras mänskligt beslutsfattande i mycket 
stor utsträckning på implicita faktorer, kontextuella egenskaper och faktorer 
som inte alltid är speciellt lätta att förutse, känsla och intuition om så önskas. 
Beslutsfattandet vid en distanserad kontrollstation är begränsat till att baseras 
på de faktorer som systemet är konstruerat att förmedla, det vill säga de faktorer 
som i förväg ansetts betydelsefulla, eller över huvud taget möjliga att förmedla. 
Beslut riskerar därmed att bli instrumentella och inte alls mer nyanserade än 
vad en automation skulle åstadkomma. Det finns också indikationer på att 
UAV-operatörer riskerar att bli ”känslokalla” (s.k. battlefield bullies).208

Sammantaget gör det att det på liknande sätt som med vanliga stridsflygplan 
med tiden utkristalliserar sig ett antal ”framgångsrika koncept”, systemlösning-
ar som exploaterar några relativa fördelar som faktiskt är möjliga att kombinera. 
En snabb sökning på nätet verkar ge att de vanligaste formerna är följande: 
HALE, stora farkoster som kan vara uppe mycket länge. De har företrädesvis 
övervakningsuppdrag och/eller utgör kommunikationsnoder. Ibland talas det 
om ”fattigmanssatelliter” för de som inte har råd med dyra rymdprogram, eller 
”taktiska satelliter” som snabbt och dynamiskt kan nyttjas till att fylla lokala 
”hål”. Ett exempel på en HALE UAV är det tidigare nämnda Global Hawk 

207. Begreppet autonom är diskuterbart, ”autonoma” farkoster är inte autonoma i ordets egent-
liga betydelse.

208. Se till exempel Taylor, Robert M. Human Automation Integration for Supervisory Control 
of UAVs, MP-HFM-136-12. Nato Research and Technology Organisation (NATO RTO), 
Human-Factors and Medicine Panel (HFM), 2006.
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systemet, en mycket stor och avancerad farkost. MALE, farkoster i samma stor-
leksordning som ”vanliga” stridsflygplan (eller kanske något mindre). Även här 
nyttjas möjligheten med lång tid i området som en av de främsta relativa förde-
larna samt att även om dessa maskiner i princip är lika dyra som stridsflygplan 
ger de i alla fall möjligheten att nyttjas i situationer där det är tveksamt om det 
skulle vara värt att riskera människoliv. Exempel på denna typ av UAV:er är de 
olika varianterna av Predator (och Sky Warrior). Sedan finns det en grupp far-
koster som kallas för Taktiska UAV:er, vilka kan sägas vara sådana som i större 
utsträckning lutar sig mot möjligheten att vara små. Här finns en uppsjö av 
varianter som sträcker sig från ”radiostyrda” flygplan/helikoptrar till farkoster 
som gränsar mot Predator systemen.
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