
 

             Självständigt arbete 
                        2010-12-20 

 
Författare 
Örlkn Jonas Westin 

Förband 
3.Sjöstridsflj 

Kurs 
HSU 09-10 T 

FHS Handläggare 
Professor Bengt Vretblad  
PhD Peter Bull 

 

Uppdragsgivare 
FHS MVI/MTA 

Kontaktman 
Kmd Nils Bruzelius 

 
Ytstridsfartygs ballistiska skydd mot finkalibriga projektiler  

 

Det här självständiga arbetet handlar om till vilken grad förenklade 

penetrationsberäkningar av finkalibriga projektiler är ett användbart verktyg för att 

bedöma den fysiska skyddsförmågan hos ytstridsfartyg. 

Arbetet skall ses som ett försök att skapa ett tillgängligt verktyg i form av förenklad 

ekvation som möjliggör ett bättre och säkrare utnyttjande av fartygen. Verktyget 

ska också kunna användas på olika beslutsnivåer så att beslut och anvisningar kan 

bli tydligare. 
 

Genomförda beräkningar visar på en mycket begränsad förmåga hos vissa fartygs 

grundkonstruktioner när det gäller det fysiska skyddet mot de i uppsatsen använda 

projektilerna. 

 

Hur vet jag då att beräkningarna stämmer? Genom att verifiera beräkningarna med 

praktiska skjutprover skapas goda förutsättningar att kunna svara på frågan. Att 

skjuta mot ett material med två olika beräknade tjocklekar i syfte att uppvisa 

perforation och icke perforation ger en god uppfattning om ekvationens 

användbarhet i sammanhanget. 
 

Nyckelord 
Ballistiskt skydd, finkalibriga projektiler, penetrationsberäkningar, praktiska 
skjutprover. 
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Abstract 
 

Surface vessels protection against penetration from small arm fire 

 
This paper is about the extent to which simplified penetration calculations of 

small-caliber projectiles is a useful tool for assessing the physical protection 

capability. The work should be seen as an attempt to create an accessible tool in 

the form of a simplified equation that allows for a better and safer use of the 

naval vessels. The tool will also be used at different levels so that decisions and 

instructions could be clearer. 

 
Performed calculations show a very limited capacity of a ship's basic design in 

terms of physical protection against the use of small-caliber projectiles. 

 

How do we know that the calculations correct? By verifying the calculations with 

practical shooting tests, a substantial condition to answer the question will be 

created. To shoot against a material with two different thicknesses estimated to 

produce perforation and non-perforation is a good approximation of the equation 

usability in the context. 

 

 
Keywords 

Ballistic protection, small arm caliber projectile, penetration calculations, 
practical shooting tests. 
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Förord  

Ämnesvalet har successivt vuxit fram under genomförandet av Chefsprogrammet 

(Chp) 08-10T och Högre Stabsofficers Utbildningen (HSU) 09-10T. Mitt intresse 

för det valda ämnet har successivt ökat genom ökad kunskap och förståelse, 

förvärvad under föreläsningar om ballistiskt skydd. Dessutom anser jag och att det 

saknas tillgänglig litteratur för en bredare publik.  

 

Mitt intresse för ämnet startade dock mycket tidigare än. Under mina år ombord i 

olika befattningar och slutligen som ansvarig för fartygets olika 

skyddstjänstövningar infann sig ofta tankar om hur fartygets grundkonstruktion 

kunde stå emot olika fysisk åverkan. Varken i fartygstypens befintliga eller i 

annan generell dokumentation fanns information som kunde tillmötesgå och svara 

på mina frågor och tankar.  

 

Det var mot bakgrund av ovanstående resonemang som jag under utbildningen på 

Försvarshögskolan (FHS) plötsligt insåg möjligheterna att själv undersöka och 

skriva om ämnet, dels för att få svar på några av mina egna frågor men också 

möjlighet att mitt arbete skulle kunna sprida kunskap bland andra intresserade. 

 

Det här självständiga arbetet är en fortsättning av det självständiga arbetet på 

kandidat nivå som jag under 2009 genomförde vid Försvarshögskolan. Arbetet 

gick ut på att beskriva grundkonstruktion hos ett fartyg och dess förmåga att 

motstå penetration av finkalibriga projektiler samt föreslå olika tilläggsskydd som 

skulle kunna användas. Det resultat som jag kom fram till var att fartyget i princip 

inte har något skydd genom sin grundkonstruktion utan är i behov av 

tilläggsskydd för att klara av det fysiska hotet från finkalibriga projektiler. 

 

Båda mina självständiga arbeten syftar till att belysa betydelsen av ballistiskt 

skydd för att ett svenskt befintligt ytstridsfartyg skall kunna verka och agera i 

olika kontexter. Därmed är det också viktigt att vid avsaknad av dokumentation, 

kunna ta reda på den befintliga skyddsnivån. 
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Oavsett vilka åtgärder som vidtas eller vilka verktyg som finns tillgängliga för att 

förbättra de egna oddsen när en motståndare försöker påverka vår förmåga eller 

vilja till strid genom användning av finkalibriga projektiler, kommer sannolikt 

åtgärderna eller verktygen att öka våra möjligheter till framgång.  

 

Eftersom det här självständiga arbetet är en fortsättning på det tidigare, kommer 

åtgärderna eller verktygen i vissa delar att vara lika. Detta är ett medvetet val som 

dessutom känns helt naturligt. 

 

De beräkningar som i det tidigare arbetet användes utan djupare analys, hämtades 

från läromedel som används vid utbildning på Försvarshögskolan och nyttjades 

enbart i syfte att påvisa grundkonstruktionens förmåga enligt ovan. Vid mer 

eftertanke fann jag anledning att mer ingående kontrollera huruvida den ekvation 

som användes vid beräkningarna gav användbara och tillförlitliga 

överslagsberäkningar. Anledningen till kontrollerna var för att se om 

beräkningarna kan användas som underlag vid beslut och uppträdanden på såväl 

taktisk som operativ nivå. 

 

Vid insamling av underlag i form av litteratur och annat material till arbetet har ett 

stort intresse visats från olika delar av Försvarsmakten såväl som hos olika företag 

och industrier. Min intention och drivkraft att skapa något som inte är 

hemligstämplat har uteslutande mottagits mycket väl av olika instanser varför jag i 

den frågan bara blivit alltmer stärkt. 

 

Jag vill tacka alla som på olika sätt bidragit med kunskaper och underlag. 

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till Åkers Krutbruk, som genom sitt stöd, sin välvilja 

och sitt stora tålamod bistått med de nödvändiga skjutproverna. 
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Jag vill även tacka mina handledare; professor Bengt Vretblad och teknisk doktor 

Peter Bull vid Försvarshögskolan, som genom djupa kunskaper och stor erfarenhet 

inom området lotsat mig i rätt riktning.  

 

Jag vill också lyfta fram SSAB, som genom stor kunskap, egna praktiska tester 

och vilja att dela med sig av sina resultat skapat ovärderliga förutsättningar för 

arbetet. 

 

Sist men absolut inte minst vill jag rikta ett stort tack till Anna Lindh biblioteket 

och deras stöd att lyckas få fram litteratur trots mina stundtals otydliga och 

bristfälliga behovsframställningar. 
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1 Inledning 

Korvetterna av Stockholmsklass ligger åter i hemmabas efter en 3-veckors period 

av träning, övning och utbildning vid FOST (Flag Officers Sea Training)1, 

Plymouth, England. Hela vistelsen har på olika sätt varit mycket lärorik men 

påfrestande för hela besättningen, inte minst för dem som varit där för första 

gången. 

 

Verksamheten har präglats av såväl inre som yttre strid och kombinationer av 

dessa. 2 Besättningen har tränats i att kunna hantera situationer där attacker leder 

till skador som måste prioriteras och åtgärdas, ett arbete som försvåras av ständigt 

nya attacker.  De förutsättningar som råder vid varje delmoment styrs och 

kontrolleras av de engelska seariders3 som finns ombord, och besättningen får 

hela tiden information om skadornas omfattning och hur effektiva åtgärderna är 

som besättningen vidtar. Fattas fel beslut ökar trycket och situationen förvärras. 

Det blir alltså besättningen som själva som utifrån sitt agerande styr belastning 

och tryck. 

 

Denna FOST metod innebär alltså att ageranden blir fokus och att det finns 

mycket begränsat med utrymme för diskussioner och överväganden. Snabba 

beslut som dessutom är väl underbyggda ställer höga krav på besättningens 

kunskap och förmåga. Det innebär att såväl primära som sekundära effekter av ett 

beslut blir viktiga och måste tas hänsyn till.  

 

Att stridssituationer ofta är unika begränsar möjligheterna att följa detaljerade 

anvisningar och manualer eftersom ”alla tänkbara” utfallsrum skulle bli omöjliga 

att täcka in. 

                                                   
1 http://www.royalnavy.mod.uk/training-and-people/the-rn-today/rn-training/flag-officer-sea-
training/tier1-operational-sea-training/, 2010-10-23 
2 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och formagor/Forband/Tredje-
sjostridsflottiljen/Nyheter-Fran-Tredje-sjostridsflottiljen/Brand-ombord--varje-sjomans-mardrom/, 
2010-10-22 
3 http://www.royalnavy.mod.uk/operations-and-support/surface-fleet/aircraft-carriers/hms-
illustrious/heads-of-department-and-key-personnel/commander-marine-
engineering/*/changeNav/3533/noRedirect/1 
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Här gäller det att personalen har tillgång till kunskap och hjälpmedel för att bättre 

kunna förstå och hantera olika situationer.  

 

 

Figur 1.1 Korvetten HMS Malmö K12 (källa: Militaryphotos.net) 

 

Det lugn som nu vilar över fartyget och dess besättning andas ökat självförtroende 

och många nya idéer växer medvetet och omedvetet sakta fram hos var och en.4 

Efter besättningens intjänade ledighet ska allt övervägas, anpassas och 

implementeras i syfte att skapa en plattform med bättre förutsättningar att klara 

pressade situationer. 

 

Som vanligt efter perioder med högt arbetstidsuttag samlas de olika vakthavande 

officerarna vid förbandet i samband med lunch. Dagens samtalsämne är de nya 

vaktbestämmelserna vid förbandet och vilka konsekvenser dessa kommer att få. 

Plötsligt bryts diskussionen av ett telefonsamtal från MTS (Marinens Taktiska 

Stab). Samtalet är kort och innehåller en order om att förbandets ytstridsenheter 

som ligger i beredskap skall påbörja förberedelser för en internationell insats i 

Persikoviken. 

 

Situationen i området har kraftigt försämrats då delar av landet Itan har blivit en 

bas för båtburna terrorister. 

                                                   
4 Egen erfarenhet från deltagande vid FOST 2002, 2003, 2005 och 2006. 
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Regeringen har av FN fått en förfrågan om att skicka en svensk sjöburen styrka 

som tillsammans med de övriga nordiska länderna snabbt skall kunna sättas in i 

operationsområdet intill dess att en EU styrka kan ta över. EU bedömer att en EU 

ledd operation kan starta om ungefär ett år. 

 

Operationsområdet är alltså Persikoviken och uppgiften är att kontrollera ett 

kanaliserande kustområde. Syftet med operationen är att dels förhindra de 

båtburna terroristerna att lämna Persikoviken och dels att förhindra tillförsel av 

vapen och fartyg till terroristerna i vissa delar av Itan.  

 

 
Figur 1.2 bild över operationsområdet 

 

Förutom alla praktiska förberedelser i form av tekniska åtgärder och olika 

nödvändiga kompletteringar förväntar sig regeringen ett snabbt och bra 

underbyggt svar med motiveringar.  Ett svar som innehåller vilka begränsningar 

och möjligheter som det svenska bidraget kommer att ha i området. Syftet med 

detta svar är att skapa underlag för hur de olika nationernas bidrag behöver se ut 

för att få ”rätt” styrkesammansättning.  

 

Det är bråttom, så alla befattningshavare och handläggare som direkt berörs kallas 

in för att kunna hålla ett högt tempo i planerings- och förberedelsearbetet. 

 

ITAN 

Operationsområde 
Persikoviken 
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Förbandets ingenjör utgår från ”hotbild mot örlogsfartyg”5 och påbörjar med hjälp 

av experter inom vapenområdet en snabbutredning avseende fartygens förmåga att 

klara finkalibriga projektiler. 

 

Efterforskningarna går inget vidare eftersom styrkans aktuella fartyg 

konstruerades och byggdes utan egentliga skydd mot de hot snabbutredningen 

pekar på. De hot som utgjorde grunden för konstruktion av fartygen bestod av 

kraftigare vapen vilka inte kunde hanteras genom fysiskt skydd, utan byggde på 

dolt uppträdande, radartystnad, dimbildning och uppträdande i skärgårdsmiljö etc.  

 

Sannolikt har det med tanke på tidigare hotbilder endast i begränsad omfattning 

genomförts prov och försök mot fartyg avseende ballistiskt skydd mot finkalibriga 

projektiler.  

 

Förbandsingenjören uppfattar att dennes möjligheter att få tillgång till resultat från 

jämförbara praktiska tester och prov på FOI eller motsvarande försvåras kraftigt 

av en orimlig och odifferentierad hemligstämpling av allt rörande ballistiskt skydd 

på militära fartyg. 

 

Hotbilden har under de senaste åren förändrats men tyvärr har fartygens skydd 

inte följt hotbildsförändringen vilket skulle kunna bero på bland annat kostnader 

kontra livslängd och på grund av att en ny serie sjöstridsfartyg som under en 

längre tid varit på gång att införas. 

 

Den senaste fartygstypen på sjöstridsarenan vilken är byggd av kompositmaterial 

är omgärdad av en relativt sträng sekretess. Sekretessen antas bero på dels att 

skyddsförmågan är hemlig och dels för att byggteknik hos leverantören är 

kommersiellt hemlig………………så här finns det inte heller någon större hjälp 

att hämta. 

                                                   
5 Försvarsmakten, 2009, Utveckling Verkanstålighet Örlogsfartyg, kapitel 1.2 Hotbild mot 
örlogsfartyg, Sjöstridsskolan, SSS 09832:2491, bilaga 1, sida 8 
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Förbandsingenjören känner frustration över att inte komma vidare i frågan som 

han känner inte fått tillräckligt utrymme vid senaste årens insatsdiskussioner. Då 

kommer han på att han läst en C-uppsats som kanske kan hjälpa till och sprida ljus 

i mörkret. 
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1.1 Bakgrund 

Många av de fartyg som idag är verksamma och ingår i krigsorganisationen är 

produkter av sin tid och de då dimensionerande hotbilderna. Även om vissa 

modifieringar under åren har genomförts har dessa till största del omfattat 

stridsledningsförmåga, kommunikationskapacitet och framdrivningssystem men 

inte ballistiskt skydd mot kinetisk energi (projektiler).6 

 

För Sverige innebar Marinplan 60 och fastställandet i 1963 års försvarsbeslut att 

en ny, lätt, flotta med en ny sjökrigsprincip infördes.7 Den traditionella 

sjökrigsprincipen, var för de mindre stridsfartygen, där pansarskydd saknades att 

inte synas, utan att själva upptäcka motståndaren först för att sedan snabbt kunna 

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

eller torped.8 Relativt långa stridsavstånd och kraftiga verkansdelar i syfte att med 

hög sannolikhet slå ut en motståndare var många gånger en förutsättning för den 

nya flottan.  

 

De kraftiga verkansdelarna skulle ur ett ballistiskt skyddsperspektiv innebära helt 

orimliga skyddsdimensioner hos fartygskonstruktionerna. Det skulle helt enkelt 

vara omöjligt att konstruera ”små” fartyg i tillräckligt kraftigt material. Vid 

ambitioner att öka skyddet till en avsevärt högre nivå skulle det innebära att 

fartygens användbarhet genom en viktökning påverkas negativt. 

Skyddsmaterialens vikt skulle beroende på omfattning ha en negativ påverkan på 

fartygens stabilitet och bestyckningsförmåga.  

 

Istället för fysiska skyddsåtgärder har bidrag i varierande omfattning från de 

övriga grundläggande förmågorna9 inneburit att skyddsförmågan ökat.  

 

                                                   
6 Axberg Stefan och Foghelin Jan, Perspectives on Military Technology, sid 107 
7 Lindsjö Ronny, Marinhistoria, 1993, M7740-399121, sid 459-461, ISBN 91-970670-6-7 
8 FOI, Tidningen Framsyn, 2004, artikel av Wedin Lars, Flotta i motvind  
9 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer. 
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Detta visar att de olika grundläggande förmågorna har ett beroendeförhållande till 

varandra. 

 

 
Figur 1.1.1 De grundläggande förmågorna källa: Doktrin för markoperationer 
 

De grundläggande förmågorna är: ledning, underrättelser/information, verkan, 

rörlighet, uthållighet och skydd. Förmågorna representerar en tankemodell av vad 

som tillsammans vid olika tillfällen krävs för att realisera manövertänkandet i 

syfte att nå uppsatta mål på olika nivåer.10 

 
De nya lättare fartygen utrustades med vattentäta avdelningar, redundanta 

skeppstekniska system, rutiner och organisatoriska förändringar i syfte att kunna 

hantera olika skadefall. Dessutom så förbättrades skyddsförmågan genom 

tillförsel av t.ex. passiva sensorer och en bättre ledningsförmåga. 

 

Balansen mellan förmågorna upprättades sannolikt genom att någon förmåga var 

starkare då annan eller andra var svagare. I och med detta skulle då effekten enligt 

figur 1.1.1 kunna upprätthållas. 

 

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

befinner oss i våra hemmafarvatten utan förväntas kunna operera på geografiskt 

avlägsna platser med kraftigt varierande omgivningar och uppgifter. 

 

 

                                                   
10 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer. 
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De expeditionära11 insatserna av vilka fartygen är en del av ökar och ställer allt 

högre krav på de ingående plattformarnas förmågor. 

 
Försvarsmaktens bidrag till den aktuella operation som syftar till att minska hotet 

från pirater utanför Afrika visar att hotutvecklingen karaktäriseras av kortare 

avstånd som vilket i sin tur innebär en betydligt större bredd avseende vapen och 

ammunitionstyper. De vapen som tidigare inte bedömdes som reella hot på grund 

av avstånd har nu blivit mer och mer aktuella. De betydligt mindre verkansdelarna 

innebär en ökad möjligt till skydd genom fysiska åtgärder. 

 

Fartygens nuvarande status avseende kinetiskt skydd kan innebära ett behov av att 

komplettera grundskyddet med tilläggsskydd och taktikanpassningar för att 

fartygssystemen ska kunna genomföra olika uppdrag. 

 

Befolkningens acceptans för egna förluster tenderar att minska talar mycket för att 

fartygens utnyttjande kan komma att begränsas så länge som säkerheten inte är 

rimlig och risktagningar blir svårmotiverade. 

 

Den egna besättningens tilltro till fartygens stridsförmåga för att uppnå tänkt 

effekt är starkt kopplad till vilken skyddsförmåga fartygen har och därför kan 

skyddet vara avgörande för tryggheten och stridsmoralen.  

 

Besättningens förmåga att hantera kumulativa12 och akuta13 stressorer kopplade 

till skyddsnivå kommer sannolikt att bero på kunskaper om det egna fartygets 

förmåga. Detta blir särskilt tydligt och allvarligt i situationer som präglas av högt 

tempo där felaktiga beslut kan få ödesdigra konsekvenser. 

 

                                                   
11 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (FMUP 2010), HKV 
23320:51504, bilaga 1 sid 10 
12 Larsson Gerry, Nilsson Sofia, Wallenius Claes, Johansson Eva, 2010, When the going gets 
tough, the tough get going – Stressors and challenges working in a multinational environment. s12 
13 Ibid. s27 
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De olika nivåerna för fartygets förmåga till skydd beskrivs genom 

”skyddslöken”14. Skyddslöken är ingen fastställd modell med klart definierade 

nivåer och utseende. Den ska ses som ett sätt att beskriva hur förmågorna hos en 

viss enhet eller plattform kan grupperas och indelas i när det gäller olika 

skyddsnivåer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1.2. Skyddslöken, källa: FMV 
 

När det gäller det ballistiska skyddet inom ramen för det här arbetet faller fokus i 

huvudsak på skalet penetration och till viss del på skalet restverkan. 

 

1.2 Problemformulering 

Ur ett militärtekniskt15 perspektiv är skyddsteknik väsentligt då det påtagligt 

inverkar på den militära verksamheten, särskilt på lägre nivåer.” Teknikens 

påverkan finns på såväl stridsteknisk, taktisk/operativ som strategisk nivå. 

Påverkan är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer…”.16 

 

Skyddsförmågan är i allra högsta grad väsentlig för hur fartyget kan användas, det 

handlar om vilka risker som operationen kräver samtidigt som det handlar om 

vilka risker som man är beredd att ta. 

 

                                                   
14 FMV teknisk prognos 2005, VO StraMtrl 21121: 57900/2005 , s3, bil 3 skydd av soldater, 
plattformar och anläggningar. 
15 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.1, 2007, sida 9 
16 Ibid sida 9 

Und efter verkan 

Utslagning 

Penetration 
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I föregående kapitel beskrevs till viss del komplexiteten när flera grundläggande 

förmågor tillsammans bygger upp ett fartygs förmåga till skydd. Ur det 

resonemanget kan man då förstå att många tekniska delsystem har mer än en 

uppgift, t.ex. ett vapensystem kan vara till för verkan och samtidigt utgöra en 

viktig komponent i fartygets skyddsförmåga. 

 

Eftersom skydd skall ses på ett multidimensionellt sätt och inte som en specifik 

teknisk lösning måste man eftersträva identifiering och analys av olika aspekter 

för att förstå den grundläggande förmågan, skydd.17  

 

Min uppfattning blir därmed att analyser av vad som bidrar till ett systems skydd 

kommer att bestå av ett antal olika aspekter som varierar från situation till 

situation.  Den aspekt som uppsatsen handlar om, det ballistiska skyddet mot 

finkalibriga projektiler utgår egentligen från en mer övergripande aspekt, 

nämligen skydd mot verkansdelar. Denna övergripande aspekt behöver sedan 

brytas ned eftersom skydd mot andra kraftigare verkansdelar sannolikt kommer att 

kräva andra åtgärder. Efter att nedbrytningen som i mitt fall skett till att endast 

omfatta finkalibriga projektiler, kan ”skyddslöken” användas för att bestämma 

omfattning och inriktning av arbetet. 

 
Figur 1.2.1 Från grundläggande förmåga till olika aspekter 

 

Det är ur detta resonemang som jag i arbetet kommer att betrakta en av dessa 

aspekter, nämligen fartygskonstruktioners ballistiska skydd mot finkalibriga 

projektiler. 

                                                   
17 Vretblad Bengt, Military technology for protection or to protect, Perspectives on Military 
Technology,2006, sida 235 

Skydd 
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Min uppfattning är att den aktuella skyddsnivån hos de flesta farkoster ofta är 

händelsestyrd. Det innebär att många genomförda åtgärder är baserade på 

erfarenheter och verkliga händelser som många gånger blivit alltför kostsamma, 

både personellt och materiellt.  

 

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

utveckling av projektiler samt den förändrade hotbilden tydligt blivit alltmer 

aktualiserat. Det har därmed på ett väsentligt och påtagligt sätt blivit en alltmer 

tydlig faktor för om ett fartygssystem ska vara användbara i olika scenarier. 

Genom att skaffa sig en bra och tydlig uppfattning om fartygstypens 

skyddsförmåga blir det betydligt enklare att på olika beslutsnivåer snabbt planera 

verksamhet och fatta beslut om nyttjande av det. Därtill blir det samtidigt enklare 

att med högre precision identifiera svagheter och eventuella risktagningsnivåer. 

Att det dessutom blir enklare och mer kostnadseffektivt att genomföra studier om 

vilka tilläggsskydd som krävs för att uppnå önskad förmåga och effekt, är en stor 

positiv bieffekt. 

 

En ökad kunskap om befintliga fartygssystemens förmåga kommer sannolikt att i 

kombination med nyvunna och förbättrade grundkunskaper att bidra till bättre 

hotanalyser. Detta skapar förmodligen bättre förutsättningar för att de taktiska 

anpassningarna och de formella nyttjandeföreskrifterna som finns tillgängliga 

bättre stämmer överens med de ”verkliga” förutsättningarna.  

 

Den idag minskade köpkraften i kombination med snabba beslut och förändrade 

förutsättningar verkar bidra till att en fullständig analys på högre nivåer många 

gånger helt eller delvis uteblir.  

Genom att inte systematiskt analysera systemets omgivning och kontext genom 

t.ex. ”Black-box/white-box”18 blir det därför svårt uppdatera och tillgodose att 

kravhanteringen är tillräcklig.  

                                                   
18 Eriksson Magnus, Börstler Jürgen, Borg Kjell, Performing Functional Analysis/Allocation and 
Requirements Flowdown Using Use Case Realizations – An Empirical Evaluation, 2006, 16 sidor 
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Risken med en bristfällig eller avsaknad av kravhantering skulle kunna resultera i 

att kraven inte är tillräckliga eller att det finns för stort gap mellan krav och 

kravuppfyllnad. 

 

Genom att på fartygsnivå kunna taktikanpassa uppträdandet i olika situationer 

kommer sannolikt besättningens tilltro att öka och därmed också deras effektivitet 

såväl som funktionalitet. Här finns det tydliga paralleller till det som inom många 

organisationer benämns som totalkvalitet19, vilket bygger på att produkten som 

levereras samt de interna processerna tillsammans bidrar till en bättre helhet. 

Produkten i detta fall skulle utgöras av insatsbesättningar och de interna 

processerna av sättet som de utbildas, tränas och används på. 

 

Att samtidigt med takiska anpassningar genomföra förändringar av konstruktionen 

kommer med allra största säkerhet förutsättningarna för ökad tilltro att bli ännu 

större. Genom att taktikanpassningar och tekniska anpassningar sker parallellt 

finns det dessutom stora skäl att tro att teknik och taktik kan harmonisera bättre.  

 

Eftersom de idag operativa ytstridsfartygen av metall avseende material och 

konstruktionsprincip inte avviker från varandra finns det ingen anledning att ange 

ett specifikt fartygssystem. 

 
För att mycket förenklat sammanfatta det jag hittills beskrivit skulle man kunna 

säga att problemen är flera och hänger ihop. De ytstridsfartyg som 

Försvarsmakten förfogar över upplever jag snarare är produkter som härstammar 

från principer i Marinplan 60 än dagens operationella krav och behov. Det här 

resulterar att fartygen inte alltid är lämpliga att användas i aktuella hotmiljöer 

samtidigt som hög säkerhet för såväl fartyget som personalen kan upprätthållas.  

 

Ovanstående resonemang visar på ett glapp mellan fartygens förmågor baserade 

på kravdokument och de förmågor som dagens operationella krav ställer. 

                                                   
19 Sandholm Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet, 2006, sida 18 
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Fartygens utrustning, dokumentation och beskrivningar utgår ifrån de förmågor 

och funktioner som kravdokumenten anger. Man har med andra ord en 

påmönstrade besättning som är välutbildad på ett fartygssystem och dess 

egenskaper som är byggt för andra hot än dagens. 

 

Den obefintliga beskrivning av fartygssystemens förmåga till ballistiskt skydd mot 

finkalibriga projektiler blir således påtaglig för såväl besättningar som andra 

beslutsnivåer inom Försvarsmakten.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att avhandla ett exempel och därigenom ge en bättre 

förståelse för att skyddsteknik är en viktig del i militärtekniken. Genom att fler 

individer på olika beslutsnivåer har bättre förutsättningar och ökad förmåga att 

kunna använda teknik i kombination med taktik ger också förbättrade och större 

möjligheter att hantera olika risker. 

 

För att bryta ned och visa på ett område kommer jag att avhandla det ballistiska 

skyddet mot finkalibriga projektiler mot befintliga svenska ytstridsfartyg. Väl 

medveten att slutsatserna utgår från ett specifikt område och därmed kan vara 

begränsat användbara ur ett generellt perspektiv har jag tagit denna risk för att 

begränsa arbetets omfattning. 

 

Eftersom jag i mitt letande efter material som avhandlar ballistiskt skydd på fartyg 

inte funnit mycket får jag känslan av att allt som har med det att göra, 

hemligstämplas. Känslan är alltså att innehåll och innebörd inte alltid värderas 

utan blir hemligt med automatik. 

 

Vidare uppfattar jag att beräkningar inom området ofta är avancerade och 

komplicerade. Sammantaget gör detta att jag bedömer att de utgör huvudorsaken 

till att endast en begränsad del av alla inblandade individer på olika beslutsnivåer 

har tillräcklig kunskap i ämnet.  
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Genom att söka efter delar av förenklade förklaringsmodeller20 och förenklade 

beräkningssätt så kan militärtekniska sammanhang klargöras för fler. Då fler 

förstår kommer också riskerna för att olika funktioner motarbetar varandras syften 

att minimeras. Det handlar med andra ord om att skaffa organisationen mer 

effektiva och användbara verktyg att använda vid planering och genomförande.21 

 

Har en besättningen tillgång till förenklade verktyg kan de själva skapa generella 

tabeller eller motsvarande, vilka kan utgöra en viktig ”pusselbit” i helheten. Det 

här innebär att en ökad kunskap och förståelse sannolikt uppnås utan att särskilda 

och riktade utbildningar behöver genomföras. De beslut som fattas kommer 

således att kunna vila på en bättre grund. 

 

Men det är inte bara på taktisk nivå som förenklade verktyg kan vara till stor nytta 

utan det finns stora fördelar av dem även på operativ nivå. Det skulle enligt min 

uppfattning kunna innebära att underlag vid beredningar och beslut skulle kunna 

bli tydligare. Detta skulle i sin tur kunna ge tydligare kopplingar mellan fartygens 

utnyttjande och därtill hörande anpassningar och begränsningar, men det gäller att 

organisationen är mogen och har vilja att ta till sig olika verktyg. 

 

Verktyg utformas med andra ord så att de kan utnyttjas både i planeringar innan 

fartygen befinner sig i operationsområden och ombord när fartygen väl är på plats. 

Detta skulle i så fall innebära utökade möjligheter att bättre kunna möta såväl 

långsiktiga som plötsligt förändrade hotbilder. På taktisk nivå exempelvis ser jag 

stora möjligheter att kunna använda formler eller tabeller som ett sätt att koppla 

ihop ”yttre och inre strid”22 ombord på ytstridsfartyg. 

 

                                                   
20 http://www.ne.se, modell, ” mode´ll, inom vetenskapen vanligen detsamma som en 
representation av ett fenomen. En modell kan vara konkret, men oftast avses en abstrakt modell, 
dvs. en mängd tänkta entiteter (något som är över huvud taget) med vissa postulerade (sanna eller 
existerande) egenskaper beskrivna i en teori, gärna matematiskt formulerad.”, 2010-10-29 
21 Axberg Stefan, Tools of War – a Few remarks on the Subject of military-technology, 2008, sid 6 
22 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och formagor/Forband/Tredje-
sjostridsflottiljen/Nyheter-Fran-Tredje-sjostridsflottiljen/Brand-ombord--varje-sjomans-mardrom/, 
2010-10-22 
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Frågeställning formuleras och används för att visa på den militärtekniska nyttan 

av att bättre känna till fartygens skyddsnivå mot finkalibriga projektiler. Då det 

visat sig att penetrationsdjupsekvationen förutsätter att projektilen kan betraktas 

som stel har jag bedömt att det behövs en underfrågeställning som hanterar detta.  

 

1.3.1 Huvudfrågeställning  

Till vilken grad är penetrationsdjupsekvationen ett taktiskt och operativt 

användbart verktyg då det gäller att bedöma skyddet hos fartygsskrov mot några 

olika finkalibriga projektiler? 

 

1.3.2 Underfrågeställning 

Hur kan ekvationen användas även då projektilen inte är att betrakta som stel23? 

 

1.4 Metod 

Metod 

Metoden bygger på litteraturstudier, beräkningar och praktiska skjutprover där de 

två förstnämnda präglas av en stor iterativitet. Förberedelser för de praktiska 

skjutprovernas utgör en begränsning eftersom planering och dialog med 

genomförande företag måste påbörjas mycket tidigt.  

Detta medför att ingångsvärden för skjutningarna i större omfattning endast med 

svårigheter kan justeras vartefter arbetet fortskrider. 

 

De matematiska beräkningarna för de praktiska skjutproverna genomförs tidigt 

och det är viktigt att målmaterialen, ammunitionstyperna24 och andra 

skjutförutsättningar bibehålls och inte förändras. Beräkningarna som genomförs 

ligger till grund för bearbetning av målmaterial, vilket är en stor anledning till att 

beräkningarna behöver genomföras tidigt. 

 

                                                   
23 Stel, förklaring i kapitel 2.1 
24 Se avgränsningar kapitel 1.9.1. 
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Inledningen utgörs av ett påhittat scenario baserat på vissa egna erfarenheter från 

tjänstgöring ombord på ytstridsfartyg. Syftet med scenariot är att ge läsaren en 

ingång och förståelse för betydelsen av ämnet.  

 

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

skydd de har, varför skyddets betydelse är så stor och att hotbilden har förändrats 

mot den som låg till grund för fartygens konstruktion. 

 

Vald metod för arbetet är en kombination av den kvantitativa25 och kvalitativa26 

metoden. Den kvantitativa metoden innebär ett systematiskt insamlande av data 

som sedan sammanfattas och analyseras. Den kvalitativa metoden innebär att 

datainsamling och analys sker samtidigt i växelverkan. 

Den kvalitativa metoden väger tyngst, inte minst på grund av arbetets iterativa 

karaktär, dvs. en kontinuerlig växelverkan mellan arbetets olika delar.27 

 

 
Figur: 1.4.1 Metodbeskrivning 
 
Den metod jag avser använda består av flera steg vilket illustreras av figuren 1.4.1 

ovan. De olika stegen motsvarar dessutom de olika kapitel som arbetet är indelat i. 

Eftersom de olika stegen motsvarar kapitelindelning samtidigt som jag beskriver 

stegen i det här kapitlet ingår ingen särskilt redovisad disposition. 

 

 

                                                   
25 Internet, http://www.ne.se/kvantitativ-metod, 2010-10-15 
26 Internet, http://www.ne.se/kvalitativ-metod, 2010-10-15 
27 Internet, http://www.ne.se/kvalitativ-metod, 2010-10-15 
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Grundläggande förmåga: skydd 
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Steg ett består av en inledning och formalia, vilket innebär att inledningsscenariot 

efterföljs av bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning, metod, 

tidigare forskning, begrepp, förkortningar, avgränsningar, beskrivningar och 

material och källor samt grunderna för mitt källkritiska förhållningssätt. 

 

Steg två beskriver formler och ingående faktorer som sedan används i det fortsatta 

arbetet. I steg två presenteras den penetrationsekvation som sedan är central för 

resten av uppsatsen. 

 

Steg tre ger en mycket övergripande och principiell beskrivning av hur ett idag 

typiskt svenskt ytstridsfartyg med metallskrov är konstruerat. Beskrivningen i steg 

tre är övergripande och generaliserande men syftar till att ge en förståelse inför 

steg fyra som innebär att ekvationer från steg två används för att påvisa fartygs 

förmåga att stå emot finkalibriga projektiler. 

Det huvudsakliga syftet med steg tre och fyra är genom sina resultat till för att 

förstärka, framhäva och påvisa behov av verktyget för planering och uppträdande.  

För att konkretisera så beskrivs ett typfartygs förmåga till ballistiskt skydd mot 

finkalibriga projektiler.  

Resultatet av beräkningarna används sedan för att visa på några operativa och 

taktiska konsekvenser med därtill kopplade åtgärder i syfte att minska dess 

effekter. 

 

Steg fem beskriver förutsättningar och beräkningar avseende de praktiska 

proverna. Även här används penetrationsekvationen från steg två för att räkna 

fram målmaterialens dimensioner för de praktiska skjutproverna. Steg fem 

påbörjas tidigt i processen eftersom flera förutsättningar för de praktiska 

skjutningarna behöver dialogiseras med provledare för skjutproverna. 

 

Steg sex har en direkt koppling till steg fem eftersom detta innebär redovisning av 

resultat från skjutproverna. Steget avslutas med slutsatser från de praktiska 

proverna. 
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Steg sju, som omfattar slutsatser och rekommendationer, kommer inte bara bygga 

på steg sex utan även att ta in och behandla delar från tidigare steg. De 

rekommendationer som kommer att ges riktas mot Försvarsmakten samt ger några 

förslag till fortsatta studier. 

 

Det stora fokus som ligger i att förklara förutsättningarna och ge bakgrunden till 

arbetet gör att tyngdpunkten ligger just där. Risken med denna typ av disposition 

är att resultatet riskerar att bli en ”morotslösning”28. 

 

1.5 Tidigare forskning och utgivet material 

Vid studier av tidigare materiel har det visat sig vara mycket svårt att hitta något. 

Ur en militär synvinkel skulle det kunna bero på att forskningsresultat inom 

området upplevs ofta vara hemligstämplade vilket gjort det svårt att bilda sig en 

uppfattning om vad som finns.  

 

Ur en civil synvinkel skulle det kunna bero på att de civila lösningar som finns är 

ofta behäftade med företagssekretess vilket torde bero på relativt stora 

utvecklingskostnader i kombination med begränsade försäljningsvolymer.  

 

När det gäller farkoster och dess ballistiska skydd så upplever jag rent generellt att 

det är lättare att få tillgång till information om landfordon än fartyg. 

 

Tidigare uppsatser vid FHS avhandlar främst skydd mot splitter med undantag av 

mitt självständiga arbete på kandidatnivå29 som avhandlade just finkalibriga 

projektiler mot ytstridsfartyg. Det tidigare självständiga arbetet kommer att 

återanvändas i tillämpliga delar. 

 

                                                   
28 Uttryck som populärt används för att beskriva ett arbete som smalnar av mot slutet. 
29 Westin Jonas, 2009, C-uppsats, Utökat ballistiskt skydd mot finkalibriga projektiler på 
ytstridsfartyg 
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Jag har i samarbete med främst industri fått tillgång till delar av forskningsresultat 

och svar på direkta frågor vilket innebär att jag har kunnat anpassa mitt innehåll 

och mina avgränsningar till dem. 

 

1.6 Begrepp 

Ballistiskt skydd mot projektiler avser penetrerande stridsdelar där skyddet 

innebär målmaterialets mekaniska påverkan på penetratorn.30 Det ballistiska 

skyddet mot finkalibriga projektiler kan bestå av ett grundskydd samt eventuellt 

ett tilläggsskydd.  

 

Med grundskydd avses det skydd som fartygets grundkonstruktion ger. 

 

Med tilläggsskydd avses det skydd som fartyget blivit utrustat med genom 

ombyggnationer eller tilläggsinstallationer, dvs olika konstruktioner som fartyget 

är utrustat med utöver grundskyddet i syfte att öka förmågan till skydd.  

 

Finkalibriga projektiler definieras som projektiler med kaliber upp till 20mm31 där 

projektilen beroende på verkansområde består av olika kärnor och utanpåliggande 

mantlar.  

 

Med hot avses hotet mot fartyg från finkalibriga projektiler. Det största hotet mot 

fartyg från finkalibriga projektiler nära land kommer sannolikt att bero på 

konfliktområdets geografiska förutsättningar samt vilken eller vilka aktörer som är 

inblandade. Det största hotet torde utgöras av olika pansarbrytande typer av 

projektiler vilka kännetecknas av kärnor av hårt stål såsom tung- eller hårdmetall. 

 

Med penetration avses en projektil som träffar och arbetar sig in i målmaterialet 

utan att göra ett genomgående hål. 

 

                                                   
30 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 77. 
31 Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och Skydd, 2009, sid 27. 
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Perforation innebär att projektilen direkt eller indirekt gör så att målmaterialet får 

ett genomgående hål. Direkt innebär att projektilen går igenom målmaterialet.  

Indirekt innebär att projektilen penetrerar så långt in i målmaterialet samtidigt som 

målets egenskaper gör att en s.k. pluggbildning32 (se beskrivning nedan) 

samverkar med projektilen och fullbordar en perforation. 

 

Pluggbildning innebär att en del av målmaterialet åker ut framför projektilen 

enligt figur 1.6.1. och kan, även om projektilen inte själv perforerar målmaterialet 

göra så att en fulländad perforation sker. 

 

 
 
Figur 1.6.1  Principen för pluggbildning 
 

Detta innebär att en penetration inte automatiskt behöver vara mindre allvarlig än 

en perforation.  

 

Under arbetet med uppsatsen har även andra benämningar som partiell penetration 

respektive fullständig penetration påträffats33.  

 

Jag kommer att använda mig av perforation respektive penetration i uppsatsen. 

 

Men vad innebär begreppet verktyg? Sannolikt kommer svaret att variera 

beroende på vem man frågar. För mig som officer kan verktyg vara stora 

komplicerade och tidskrävande processer där användarens inmatade data ger 

utdata utan att användaren har en aning om hur behandlingen gick till. Verktyg 

kan också bestå av en formel där användaren själv får sätta parametrar och ser då 

sammanhang och de olika parametrarnas betydelse på ett tydligare sätt. Det är den 

                                                   
32 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 95 
33 Åkers Krutbruk,2010, Sammanställning skjutprov 2010-11-10 
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sistnämnda beskrivningen som stämmer in på begreppet verktyg i det här 

självständiga arbetet. 

 

1.7 Förkortningar 

Enligt bilaga 6. 

 

1.8 Avgränsningar 

Flerskottskapacitet34, dvs. hur nära tidigare projektilanslagspunkter man kan träffa 

med utan försämrad skyddsnivå, kommer inte avhandlas i uppsatsen.  

 

Fartygskonstruktioner i syfte att omhänderta och minimera eventuella skador 

såsom t.ex. vatteninträngning eller motsvarande skadeomfattning kommer inte att 

avhandlas. 

 

Andra effekter såsom till exempel betydelsen av målmaterialets 

uppbyggnadsstruktur35 (icke homogena material som av flera tunnare delar bildar 

en tjockare) för påverkan på penetrationsdjupet kommer inte avhandlas. 

Beskrivning i kapitel 5, praktiska prover kommer att beskriva hur denna effekt 

hanteras inom ramen för de praktiska provskjutningarna. 

 

Utstötningseffekter36, dvs. händelser och effekter som till stor del kommer att bero 

på målmaterialets egenskaper men också på hur insidan av den träffade 

konstruktionen är uppbyggd och planerad. Utstötningseffekter kommer inte att 

avhandlas i det självständiga arbetet. 

 

 

 

                                                   
34 FOI, Martin Nilsson, 2009, information via mail, 2009-02-25 
35 Ivarsson Oscar och Pettersson Markus, Examensarbete, Effekten av SS109 på skyddsplåten 
Domex Protect 500 efter penetrering av karossplåt, 2008-11-06 
36 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sidan 79 
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Förändringar av materials grundegenskaper avseende hållfasthet som kan ha 

uppstått genom exempelvis vibrationer, lokala belastningar, lokala upphettningar, 

förstärkningar och försvagningar i samband med installationer kommer inte att 

avhandlas i det självständiga arbetet.  

 

Ingen civil utan endast militär ammunition kommer att användas i det 

självständiga arbetet. Militär ammunition ska enligt Haag-konventionen37 vara 

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

halvmantlade.38 

 

1.9 Beskrivning 

Vid betraktelse av finkalibriga projektiler är det ur ett hållfasthetsperspektiv 

uteslutande skjuvkrafter som verkar.  

 

Den deformation som uppstår beror på en skjuvtöjning vilket i sin tur resulterar i 

att skjuvspänningen hos ett material blir viktig. ”En sak är att vi i vår bransch 

oftast pratar om dragspänning när det gäller stål för finkalibrigt skydd handlar mer 

om skjuvspänning”39. 

 

Finkalibriga projektilers inträngningsförmåga kommer att bero på förhållandet 

mellan projektilens och målmaterialets hårdhet och på projektilens geometri och 

hastighet.  

 

Det bästa för att uppnå god inträngningsförmåga är att projektilen har så hög 

hårdhet att dess deformation fördröjs så länge som möjligt vid inträngningen. 

Motsatsförhållandet gäller naturligtvis för skyddet där en hög hårdhet hos 

målmaterialet innebär ökad deformation och därmed försämrar projektilernas 

inträngningsförmåga, se figur 1.9.1 nedan. 

                                                   
37 Försvarsdepartementet, Krigets Lagar, ver 2.1, 1996, sid 47-48 
38 Lindström Ulrica, Söderström Evelina, Sörmling Jessicka, Att rättfärdiga kriget mot terrorismen, 
Luleå Tekniska Universitet, D-uppsats, sida 18-19 
39 Östberg Robert, SSAB, mail, 2010-09-10  
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Figur 1.9.1 Principiellt penetrationsförlopp: vänster – projektil hög hårdhet,  
höger – projektil lägre hårdhet.40 
 

1.9.1 Ammunition 

De få ammunitionstyperna som ingår i arbetet syftar till att utgöra en representativ 

bredd. Flera ammunitionstyper skulle innebära ett mer omfattande arbete samt 

fylla ut resultaten mellan de valda typerna.  Att gör ansatsen att avhandla ”alla” 

typer av ammunition skulle vara omöjlig då en sådan skulle behöva omfatta alla 

tänkbara ammunitionsmodifieringar. 

 

Jag kommer under arbetet att återanvända delar av de underlag och resultat som 

framkom i mitt självständiga arbete på kandidatnivå41 varför ammunitionen 

kommer att divergera mellan beräkningar i fartygsfallet och dem som ingår i de 

praktiska skjutproven. Detta faktum är av mindre betydelse då 

beräkningsresultaten i de olika kapitlen har olika syften och inte bygger på 

varandra.  

 

Ett av syftena är att visa på olika projektilers djupa penetrationsdjup och samtidigt 

på grundkonstruktionens begränsade förmåga att stå emot finkalibriga projektiler. 

Ett annat syfte är att beräkna och på så sätt skapa underlag för praktiska 

skjutprover.  

 

Den första och andra ammunitionstypen som beskrivs används i beräkningarna för 

att visa på fartygets grundskydd. Den andra och tredje är de som används för 

beräkningar och genomförande av de praktiska skjutproverna. 

                                                   
40 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 31. 
41 Westin Jonas, Försvarshögskolan, 2009-09-02, Utökat ballistiskt skydd mot finkalibriga 
projektiler på ytstridsfartyg 
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Den första är en mindre kaliber vilken utgörs av M993 7.62x51 mm AP (Armor 

Piercing), pansarbrytande. Projektilen består av en tungsten kärna i ett 

aluminiumhölje inneslutet i projektilens ytterhölje vilket består av 90 % koppar 

och 10 % zink. Övergripande princip för uppbyggnaden är att denna projektils 

kopparhölje vid träff med målmaterialet kommer att fungera som smörjmedel för 

den inre kärnan som penetrerar. Det är alltså den spetsiga tungstenskärnan som i 

huvudsak utgör den pansarbrytande förmågan. Projektilvikten är 126,6 grain (8.20 

gram) och har en utgångshastighet (v0) på ca 910 m/s42. Projektilens ballistiska 

koefficient är 0,3543.  Även om ammunitionen inte bedöms vara allmänt spridd så 

är den idag en av de inom 7,62mm familjen som är svårast att skydda sig mot i 

och med sin pansarbrytande förmåga. 

 

 
Figur 1.9.1.1 M993 uppbyggnad44. 

 

Den andra ammunitionstypen utgörs av en större kaliber, NM173 12,7x99 mm 

NATO AP-S (Armor Piercing-Super) vilken även återfinns som cal.50 AP. En 

vanlig NATO ammunition som används till såväl kulsprutor som 

prickskyttegevär. NM173 har en tungstenkarbid kärna som bidrar till dess 

pansarbrytande förmåga. Projektilvikten är 726,3 grain (47 gram) och har en 

utgångshastighet v0 på ca 915 m/s45.  

                                                   
42 Beroende på vapentyp samt vapnets kondition men är den av tillverkaren (Norma Precision AB) 
angivna utgångshastigheten. 
43 Norma Precision AB, 2009, Johan Lindgren, Contracts Manager, Military Specialities Business 
Area, Nammo Small Caliber Division, 2009-06-13 
44Fas,  http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m993.htm, 2009-06-13 
45 Beroende på vapentyp samt vapnets kondition men är den av tillverkaren (Norma Precision AB) 
angivna utgångshastigheten. 
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Eftersom den ballistiska koefficienten för NM 173 inte har gjorts tillgänglig för 

författaren av denna uppsats antas samma värde som för M993, 0,35 i syfte att 

kunna göra principiella jämförelser. 

 

Gemensamt för de båda ovanstående projektiler är att de genom sin 

pansarbrytande förmåga utgör ett normerat värsta scenario. Med andra ord så 

innebär det att andra projektiler med samma kaliber kommer att ha ett mindre 

penetrationsdjup. 

 

När det gäller de praktiska skjutningarna kommer de valda projektilerna att 

utgöras av typer som tidigare nyttjats vid prover samt det faktum att de utgör ett 

”sannolikt” och reellt hot i aktuella konfliktområden. Även om det är intressant att 

utgå ifrån de projektiler med störst penetrationsdjup så finns ett ännu större 

intresse att studera de mest sannolika. 

 

Den tredje mindre ammunitionstypen utgörs av kaliber 7.62x39mm och är en av 

de vanligast förekommande ammunitionssorterna och som genom att den används 

i AK-47, Kalasjnikov - en av världens mest spridda automatkarbiner46 47. 

 

 
Figur 1.9.1.2  7,62x39mm uppbyggnad48 

 

Projektilen är helmantlad och manteln består av en kopparlegering som omsluter 

en kärna av bly. Projektilvikten är 7,9gram och utgångshastigheten är ca 710 m/s. 

 
                                                   
46 Military.Discovery, http://military.discovery.com/videos/top-ten-combat-rifles-ak-47-rifle.html, 
10-10-15 
47 Discovery, http://dsc.discovery.com/videos/futureweapons-wtctw03-ak47.html, 10-10-15 
48 Ammunitiontogo, http://www.ammunitiontogo.com/index.php/cName/rifle-ammo-762x39, 
2010-10-12 
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Den grövre projektilen som används vid skjutproverna utgörs av den redan 

beskrivna NM173 12,7x99 mm NATO AP-S (Armor Piercing-Super). 

 

1.9.2 Målmaterial 

De målmaterial som beskrivs delas i likhet med projektilerna i kapitel 1.8.1 upp i 

två uppsättningar. Samma argument för det begränsade antal material är det 

samma som för ammunitionstyperna. 

 

Den första uppsättningen representeras av det stål och aluminium som ingår i 

befintlig fartygskonstruktion (se bilaga 2).  Uppsättningen utgör målmaterialen 

som används vid beräkningarna i kapitel 4. De två olika fartygstyperna, korvett av 

Stockholms- och Göteborgsklass som faller inom avgränsningen visar på mycket 

stora likheter avseende konstruktionsprinciper och material, se bilaga 2. Det 

bedöms därför som överflödigt att särredovisa dem under arbetes gång. 

 

Den andra uppsättningen är när det gäller stål, Armox 500 och för aluminium, 

5083. Uppsättningen utgör målmaterialen som används vid beräkningarna i 

kapitel 5. 

 

När det gäller de praktiska provskjutningarna har materialvalet till viss del berott 

på vilka Åkers Krutbruk föreslagit. Det finns stora fördelar att använda dessa då 

tidigare provskjutningar mot samma material kan ge bättre vägledning och 

riktvärden. 

 

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

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

beskrivning av den befintliga skyddsförmågan.  Som hjälp och stöd till vissa 

beräkningar kommer egna i arbetet redovisade tabellverk och andra hjälpmedel att 

nyttjas i syfte att just bibehålla överskådligheten och de tydliga sambanden för att 

göra uppsatsen tillgänglig för en bredare publik.  
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Den ekvation som används är hämtad från Försvarshögskolans läromedel i 

militärteknik49 och kommer inte att verifieras genom andra, liknande beräkningar, 

utan verifieringen sker genom praktiska skjutprov. Ekvationen med sina ingående 

faktorer beskrivs i kapitel 2. 

 

Samma ekvation som används för de teoretiska beräkningarna kommer även att 

användas för att ta fram målmaterialens dimensioner i samband med de praktiska 

proverna. Härigenom är ekvationen i högsta grad central genom hela arbetet. Vid 

upprepade beräkningar kommer endast den första att skrivas ut i sin helhet och 

efterföljande endast redovisas i form av resultat. 

 
1.10 Material/källor 

1.10.1 Allmänt 

Samtliga material och källor som använts är öppna och inga hemliga 

prestandauppgifter har använts i arbetet.  

 

1.10.2 Källkritik 

Det källkritiska förhållningssättet bygger på att källor kontrolleras mot varandra 

samt att en egen kunskap fortlöpande byggs vilket som bidrar till att egna 

bedömanden kan göras.  

 

Utöver detta så inhämtas kunskap via direkta frågor till experter och kunniga inom 

de aktuella delområden. 

 

Osäkra källor kommer i princip inte att användas i arbetet, i de fall avsteg från 

denna princip inträffar, kommer detta tydligt framgå när så är fallet. 

 

 

 

                                                   
49 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009 
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1.10.3 Litteratur  

Det material som har använts som underlag till uppsatsen är utbildningsmaterial 

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

föreläsningar tillsammans med anteckningar från desamma. Därutöver har 

litteratur enligt kapitel 8, referenser utgjort underlag i varierande omfattning. 

Särskild stor vikt fästs vid de underlag i form av examensarbeten som också de 

framgår av kapitel 8. 

 

1.10.4 Rapporter   

De rapporter som använts är dels resultat av praktiska försök och dels teoretiska 

resonemang. Rapporter från olika praktiska försök med fokus på såväl projektiler 

som målmaterial finns förtecknade i kapitel 8 litteratur och referenslistan.  Det har 

inte varit möjligt att hitta öppna militära källor utan det har uteslutande handlat 

om civila. Därför finns det heller inga rapporter som är direkt kopplade till valda 

ytstridsfartygssystem. 

 

1.10.5 Internet 

Internet har använts främst för att söka efter information från leverantörer av såväl 

ammunitionsdata, målmaterial och andra beskrivningar. Här har stor vikt lagts vid 

att källkritiskt granska dessa genom att korskontrollera uppgifter mellan olika 

källor. Det faktum att många URL (Uniform Resource Locator) adresser är 

temporära innebär att jag i vissa fall valt att visa på fler än en för att på så sätt öka 

spårbarheten. 

 
1.10.6 Mail 

Jag har genom direkta och riktade frågor använt mig av olika myndigheter med 

koppling till Försvarsmakten samt företagen NAMMO AS, SSAB, Åkers 

Krutbruk, SAAB och PROSOLV AB. 
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1.10.7 Egna erfarenheter 

Inom vissa av de angränsande teknikområdena har jag egna erfarenheter av 

fartygstjänst i egenskap av teknisk sjöofficer. Därutöver har det självständiga 

arbetet på kandidatnivå avhandlat delar av samma område vilket bidragit till 

successivt ökade kunskaper och erfarenheter. 

 

1.10.8 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts har skett via besök, telefon eller mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 30 
Örlogskapten Jonas Westin  
HSU 09-10T 2010-12-20 

2 Formler och ekvationer 

2.1 Penetrationsdjup 

Det som uppstår när en projektil träffar ett mål är en mekanisk verkan (se kapitel 

1.6 begrepp) som förenklat kommer att bero på olika faktorer, vilka framgår av 

ekvation 2.1.1.  

 

För att den förenklade ekvationen ska kunna användas framgår av litteraturen att 

projektilen ska betraktas som stel ”Om projektilen betraktas som stel, dvs. har så 

hög hållfasthet att den inte deformeras vid anslag och inträngning i målet...”50  

 

Vidare gäller att bromskraften är konstant, dvs. att ingen hänsyn till 

tröghetskrafterna 51tas: 

projmål

proj

Ak
vm

P





2

2

  

Ekvation 2.1.1 beräkning av penetrationsdjup52 

 

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

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

tvärsnittsarea.  

Tvärsnittsarean 4

2
2 drA 

  

Ekvation 2.1.2 beräkning av tvärsnittsarean 

 

Konstanten (k) ligger normalt på 4-5, och ju lägre nämnare och högre täljare desto 

större penetrationsdjup, därför kommer 4 användas då jag avser att påvisa största 

penetrationsdjup. Denna konstant kommer att diskuteras längre fram i kapitlet.  

 

                                                   
50 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 89 
51 I och med att ett föremåls tröghet styrs av dess massa tas det hänsyn till projektilens tröghet, 
men inte målets tröghet 
52 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 90 
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Flytspänningen σ är materialberoende och anges i detta självständiga arbete i 

MPa. 

 

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

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

målet står still. 

 

 
Figur 2.1.1 beskrivning av olika materials egenskaper53 
 

Principiell beskrivning av två olika materials egenskaper där den övre kurvan (1) 

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

beskriver materialets töjning och är enhetslös. Figuren är en approximation till 

verkligheten vars kurvform är mer rund och inte med tydlig knäckpunkt. 

 

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

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

för flytspänning σf . Slutligen inträffar ett brott vid brottspänningen, σb. 

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

innebär att materialet kommer att återfå sin ursprungsform då belastningen 

upphör.  

Fortsätter man att belasta ämnet kommer man att hamna i det plastiska området 

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

materialets sträckgräns överskrids. Man säger att materialet flyter, därav 

benämningen flytspänning där flytspänningen är unik för varje ämne. 
                                                   
53 Försvarshögskolan, Lektionsunderlag vapen, verkan och skydd, 2009. 
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Den konstant (k) i penetrationsekvationen som tidigare nämnts och som normalt 

ligger på 4-554 bedöms beskriva penetrationsmotståndet utifrån förhållande mellan 

projektil och målmaterial.  

 

Resonemanget och antagandet utgår ifrån att den givna ekvationen inte annars tar 

hänsyn till förhållandet samtidigt som resultat från tidigare praktiska prov kan 

stödja och förklara den inverkan. Tidigare arbeten55 beskriver just hur förhållandet 

är en högst väsentlig och avgörande parameter. 

 

Utifrån ovanstående resonemang samtidigt som mina beräkningar med k= 4-5 

under diskussioner med SSAB visade på stora skillnader mot deras skjutresultat. 

Jag började då att fundera på om någon parameter i ekvationen kunde justeras så 

att den var användbar. 

 

Hur kom jag då på att justera (k)? 

Genom tillgång på delar av resultat från provskjutningar genomförda av SSAB 

som avser när en icke pansarbrytande projektil skjuts mot ett pansarstål har jag 

resultat från en skjutning som avhandlar en icke stel projektil. Eftersom 

skjutresultaten och mina beräkningar som utgick ifrån k = 4-5 varierade stort. 

 

Att sedan både projektil och målmaterial i form av 7,62x39mm och Armox 500 är 

exakt desamma som jag senare använder i mina praktiska skjutprover gör 

resultaten än mer intressanta och användbara. SSAB slutsatser innebär att jag får 

en övergripande uppfattning om penetrationsdjupet då ovanstående projektil och 

målmaterial används.  

 

                                                   
54 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 90. 
55 FOI, Wijk Gunnar, Hartmann Mats, Tyrberg Andreas, A model for rigid projectile penetration 
and perforation of hard steel and metallic targets, 2005, FOI-R-1617-SE, ISSN 1650-1942, 13 
sidor 
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Eftersom jag insåg att (k) var den enda parametern som var möjlig att ändra på 

fortsatte jag funderingarna genom att använda ett matematiskt verktyg56.  

Jag provade olika värden på (k) mot de resultat från SSAB57 fått fram och 

därigenom fick jag fram en mycket grov och förenklad princip för hur 

kurvanpassningsfaktorn skulle behöva justeras.  

Utifrån detta resonemang har jag i ekvation 2.1.1, beräkning av penetrationsdjup 

antagit att kurvanpassningsfaktorn (k) kommer i mina fall att variera mellan 3 och 

9. Spelar då (k) så stor roll? Även om det för ett tränat matematiskt öga framgår 

snabbt att faktorn kommer att påverka resultatet mycket, ger jag ett exempel. 

Förutsättningarna är att jag använder 7,62x39mm mot Armox 500 och att 

projektilens hastighet är lika med utgångshastigheten.  

Vid (k = 9) blev det beräknade penetrationsdjupet ≈ 3,9mm och vid (k = 4) blev 

det beräknade penetrationsdjupet ≈ 8,7mm. Penetrationsdjupet mer än halveras 

genom att anpassa (k). 

 

Principen för vilken konstant som ska användas kommer således att bero på 

förhållandet mellan projektil och mål, se tabell 2.1.1.  

Jag har valt att benämna dem (princip) utifrån hur respektive projektil och 

målmaterial förhåller sig till varandra. En 7,62x39mm helmantlad projektil är hård 

i förhållande till aluminium som är mjukt, osv.  

 

Fall Projektil Mål Princip (proj-mål) (k) 

1 7,62x39mm Aluminium Hårt - mjukt 4 

2 7,62x39mm Pansarstål Mjukt - hårt 9 

3 12,7x99mm Aluminium Hårt - mjukt 4 

4 12,7x99mm Pansarstål Hårt - hårt 3 

tabell 2.1.1 beskrivning av kurvanpassningsfaktorns variation 

 

                                                   
56 MATLAB, version 7.4.0.287 (R2007a) 
57 SSAB, 2010, http://www.ssab.com/Global/Plate/Brochures/sv/041_ Allmän%20 
produktinformation %20Plate%20products.pdf, 2010-11-12 
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Tabellen gör inga anspråk på att vara heltäckande utan skall ses som ett 

principiellt stöd för att förstå betydelsen av förhållandet mellan projektil och mål 

och därmed dess betydelse för penetrationsförmågan. Tabellens principer används 

för att skapa underlag för de egna praktiska provskjutningarna. 

 

Eftersom formeln begränsat behandlar penetrationsmekanik, dvs. allt som sker 

efter att projektilen träffat målet bedömer jag att noggrannheten i formeln är 

mycket begränsad. Därmed bör resultat av beräkningar betraktas som grova och 

övergripande.  

 

2.2 Den bromsande kraften 

Med den bromsande kraften i det här självständiga arbetet avses endast den 

bromsande kraft som sker på vägen mellan vapen och mål. 

 

Ekvationerna hittills avser när projektilhastighet är lika med utgångshastigheten 

(V0) eller vid en mindre reducering58 (< 10 procent av V0). I flera fall och 

situationer är det inte en rimlig hastighet att räkna med då en projektils hastighet 

relativt snabbt avtar med avståndet, se tabell 4.2.1. Fientlig eld som avfyras på ett 

större avstånd kommer således att få ett minskat penetrationsdjup.  

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

projektilens form, storlek och hastighet. Den bromsande kraften (D), beräknas 

genom motståndskoefficienten som främst beror av projektilens form och dess 

hastighet.  

DD SCvqSCD
2

2
  

Ekvation 2.2.1 Den på projektilen bromsande kraften59 

 

 

                                                   
58 Egen definition och avgränsning. 
59 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 191. 
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där 2

2Vq 
  representerar det dynamiska trycket och där ρ är luftens densitet  

Ekvation 2.2.2 Dynamiska trycket60 

 

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

projektilens relativa hastighet. 

S beskriver kroppens storlek (maximala tvärsnittsarean (A)), tvärsnittsarean (A) 

enligt ekvation 2.1.1. 

 

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

hastighetens kvadratiska bidrag att den bromsande kraften ökar med ökande 

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

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

jämföra olika projektiler används begreppet ballistisk koefficient (BC),  

 

AC
MBC
D 

  

Ekvation 2.2.4 Ballistisk koefficient61  

 

där M är lika med projektilens massa, CD är motståndskoefficienten och A dess 

tvärsnittsarea.  

Förutsatt att projektilens massa och area är konstant kommer en stigande 

motståndskoefficient innebära att den ballistiska koefficienten blir lägre. 

 

Ur detta resonemang blir den enkla förklaringen är att en projektil med hög 

ballistisk koefficient har mindre retardation (hastighetsminskning) än vad en med 

lågt värde har. Genom att använda det ballistiska beräkningsprogram i kapitel 2.3 

kan resonemanget kontrolleras. Projektilmassan sätts till 8g och den ballistiska 

koefficienten till 0,3 respektive 0,7 för att se hur hastigheterna förändras. 

                                                   
60 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 191. 
61 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 192. 
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Avstånd (m) 0 100 200 300 

BC = 0,7 800 m/s 762 m/s 725 m/s 690 m/s 

BC = 0,3 800 m/s 702 m/s 612 m/s 531 m/s 

Tabell 2.2.1 Ballistisk koefficients inverkan på hastigheten 

 

2.3 Ballistiskt beräkningsprogram 

Genom att använda en applikation i form av ett ballistiskt beräkningsprogram62 

kan ett grovt förenklat grafiskt samband mellan projektilens skjutavstånd och 

hastighet tas fram.  

7,62x51mm AP M993
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Diagram 2.3.1 Samband mellan skjutavstånd och projektilhastighet.  
 
Diagram 2.3.1 bygger på användning av värden enligt kapitel 1.9.2. som matas in 
i ”ballistics calculator” som finns på Normas hemsida. 
Genom att använda det ballistiska beräkningsprogrammet kan beräkningar och 

resonemang jämföras.  

 

Det valda ballistiska beräkningsprogrammet syftar till att ge stöd och information 

till såväl sportskyttar och jägare, vilka utgör en relativt stor målgrupp. Eftersom 

målgruppen är relativt stor samtidigt som de ställer höga krav på stor precision, 

bedöms programmet inom det självständiga arbetets noggrannhetsgrad vara 

tillräckligt.  

                                                   
62 Norma Precision AB, 2009, www.normacc.com 
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3 Fartygskonstruktion 

Hur är det då med fartygs förmåga att motstå penetration och perforation från 

finkalibriga projektiler? Det handlar således om vilket skydd grundkonstruktionen 

tillsammans med eventuella tilläggsskydd ger. De fartygstyper som avses är 

korvett av Stockholmsklass och korvett av Göteborgsklass vilka även beskrivs i 

bilaga 2. I bilaga 2 framgår tydligt att de olika fartygsklasserna inte skiljer sig åt 

avseende skrovprinciper och dimensioner. De antas inte ha några tilläggsskydd 

utöver sin grundkonstruktion. För mer information om vilka möjligheter avseende 

material och principer som eventuella tilläggsskydd skulle kunna bygga på 

hänvisar jag till mitt tidigare självständiga arbete63 från 2009.  
 

Sammanfattningen av min tidigare uppsats är dock att det oavsett val av material 

inte är möjligt att med tilläggsskydd klara finkalibriga projektiler64 på hela 

fartyget. Det kommer krävas att utrymmen prioriteras och sannolikt byggs om för 

att fartyget och dess besättning ska klara sig utan verksamhetshindrande skador 

vid beskjutning med finkalibriga projektiler. 
 

Fartygskonstruktionen är från början av 1980-talet men bygger på 

konstruktionsprinciper som är betydligt äldre. Principerna har sina rötter i den nya 

lätta flotta som beskrivs i kapitel 1.1. 

 

     
Figur 3.1 Korvett typ Stockholm,           Figur 3.2 Korvett typ Göteborg, källa        
källa Försvarsmakten (FM)     Försvarets materielverk (FMV) 
                                                                
                                                   
63 Westin Jonas, Försvarshögskolan, 2009-09-02, Utökat ballistiskt skydd mot finkalibriga 
projektiler på ytstridsfartyg 
64 De projektiler som används i min kandidat- respektive magisteruppsats 
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Fartygskonstruktionen består i stort av ett ”skelett” som utgörs av långskepps- 

som tvärskeppsspant. Skrovet har sedan klätts på med plåtar i varierande tjocklek 

där den största dimensionen återfinns i kölstråket för att sedan avtaga uppåt.  

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

uppåt. Fartygsdäckets tjocklek varierar mellan 3-4 mm.  

Överbyggnaden är tillverkad i aluminium där samtliga sidor är 4 mm utom 

frontskottet som är 6 mm tjockt. Fler detaljer om material och 

konstruktionsprinciper framgår av bilaga 2. 

 

Vissa delar av fartyget ingår inte i citadellet65, som till exempel aktra däckshuset 

och mast varför respektive material och tjocklekar inte redovisas. 

 

Flytspänningen för stålet är ca 500 MPa66 och för aluminiumet ca 300 MPa67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4.1 Beräkningar 

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

pansarstål som ska kunna stå emot fientliga angrepp, eller genom särskilda 

konstruktionslösningar med avsikt att minimera och begränsa eventuella 

stridsskador. Den principiella fartygskonstruktion som avhandlas i denna uppsats 

tillhör den sistnämnda, nämligen en konstruktion som har mycket begränsad 

motståndskraft mot primära skador vid ett angrepp. Hur bra eller dålig nivå som 

fartygens grundkonstruktion utgör avseende skydd mot finkalibriga projektiler 

kommer följande beräkningar kommer visa. Beräkningarna kommer att visa på 

penetrationsdjup vid olika projektilhastigheter, vilket är det samma som olika 

skjutavstånd. 

 

4.1.1 Penetrationsdjup vid mynningshastighet 

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

projektilerna följer beräkningar på penetrationsdjupet i fartygens befintliga 

material. 

Den ekvation som används är den tidigare beskrivna ekvation 2.1.1. 

 
Stål med 7,62 mm projektil   

mmP 37
1056,41050042

9101020,8
56

23











 

Ekvation 4.1.1 penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid v0
68

 

 

Aluminium med 7,62 mm projektil 

mmP 62   

 

Stål med 12,7 mm projektil 

mmP 77  

 

                                                   
68 Försvarshögskolan, Lärobok i militärteknik vol.4, 2009, sid 90 
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Aluminium med 12,7 mm projektil 

mmP 129  

 

4.1.2 Penetrationsdjup vid 600 meters skjutavstånd 

De inledande beräkningarna visar på projektilernas penetrationsförmåga då den 

träffar målet med sin utgångshastighet. Som tidigare beskrivits kommer 

penetrationsförmågan att minska med ökat avstånd. För att visa på avståndets 

inverkan på penetrationsdjupet kommer ett skjutavstånd om 600 meter att 

användas. 

Valet av 600 meter beror på två anledningar, den första är att större avstånd med 

vapen avsedda för vald 7,62mm ammunition inte bedöms vara sannolika. Den 

andra anledningen är för att avståndet tydligt visar hur projektilens hastighet 

kraftigt reduceras och därmed penetrationsdjupet. Grundresonemanget runt den 

bromsande kraften framgår av kapitel 2 och där presenterade ekvationer. 

 

Stål med 7,62 mm projektil 

mmP 9
1056,41050042

4521020,8
56

23











 

Ekvation 4.2.1 penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid 600m 
 
Aluminium med 7,62 mm projektil 

mmP 15  

 

Stål med 12,7 mm projektil 

mmP 19  

 

Aluminium med 12,7 mm projektil 

mmP 32  

 

Detta resulterar alltså i att ett ökat avstånd med 600 meter innebär en reducering 

av penetrationsdjupet enligt tabellen nedan. 
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Amm Mtrl Pentration 
vid v0 

Penetration 
vid v600meter 

Minskad 
penetration 

7,62mm Stål 37mm 9mm 28mm (≈75%) 

7,62mm Alu 62mm 15mm 47mm (≈75%) 

12,7mm Stål 77mm 19mm 58mm (≈75%) 

12,7mm Alu 129mm 32mm 97mm (≈75%) 

Tabell 4.2.1. Penetrationsförändring med förändrat avstånd 

 

Genom att dividera den minskade penetrationen med ursprungspenetrationen 

framkommer att ett avstånd på 600 meter resulterar i samtliga fall i ungefär 75 

procentig minskning av penetrationsförmågan. 

 

4.1.3 Resultat av beräkningar 

Beräkningarna visar att skyddsförmågan mot de två beskrivna finkalibriga 

pansarbrytande projektilerna hos beskriven fartygskonstruktion är långt från 

tillräcklig. Inte ens om avståndet utökas till 600 meter kommer 

penetrationsreduceringen att vara tillräckligt för att undvika perforering. 

 

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

marginalerna så stora att användning av mer detaljerade och noggranna 

beräkningar sannolikt inte inneburit att resultatet blivit till större favör för 

fartygen. Genom att använda förenklade metoder och beräkningar kan 

komplexiteten hållas på en hanterbar nivå. 

 

Detta innebär således att fartygen inte har tillräcklig skyddsförmåga för att möta 

”nutida hot”69. 

 

4.2 Operativa och taktiska konsekvenser 

Vilka operativa och taktiska konsekvenser ser jag med anledning av att det 

ballistiska skyddet mot finkalibriga projektiler är mycket begränsat.  

                                                   
69 Regeringen, Proposition 2007/08:92 Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull, sida 7 
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Att bli beskjuten med enstaka finkalibriga projektiler kan resultera i både 

driftshindrande och driftsstörande skador. Sannolikheten att ett en enstaka träff 

ska resultera i att den inbyggda redundansen i form av ordinarie och reservsystem 

ska slås ut kommer att variera från utrymme till utrymme. Vissa utrymmen består 

av många reservalternativ medan andra inte gör det. Genom att bli beskjuten av 

flera projektiler vid samma tillfälle ökar risken för att fartygen råkar ut för 

driftshindrande och driftsstörande skador. På stora avstånd innebär den naturliga 

spridningen att flera olika utrymmen träffas och vi kortare avstånd ökar risken för 

fler träffar i samma utrymme. Det är med andra ord inte helt enkelt att säga att 

beskjutning från kortare avstånd skulle vara ”värre” än motsvarande från längre 

avstånd. 

Även om bordläggningen ”till viss del” skulle kunna klara av definierade hot 

förutsätter detta att inga försvagningar i fartygskonstruktionen förekommer, vilket 

det med stor sannolikhet gör i samband med olika genomföringar, utmattningar, 

slitage, kvalitetsvariationer eller tidigare skador i samband med beskjutning eller 

motsvarande.  

 

Den begränsade skyddsförmågan innebär i princip att man ställs inför tre stycken 

vägval. Det första innebär att man genom tilläggsskydd ökar skyddsförmågan. Det 

andra är att genom taktiska anpassningar förbättra förmågan till skydd. Det tredje 

och sista blir en kombination av de två första. 

 

4.2.1 tilläggsskydd 

Om man väljer att utrusta fartyget med tilläggsskydd kan det verka under en större 

hotbild med lägre risktagning. Praktiskt innebär det att fartygen kan verka 

närmare land trots att det finns en förhöjd hotbild som består av finkalibrig eld. 

Det finns också ökade möjligheter att genomföra kontroller och visitationer av 

andra fartyg på kortare avstånd. En stor nackdel med tilläggsskydd är att det 

kostar i form av viktökning och utrymmesminskning. Viktökningen kommer att 

påverka fartygets stabilitet och därmed förmågan att bära vapensystem eller annan 

last.  
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Den utrymmesminskning som tilläggsskydd innebär kan uppstå antingen på däck 

eller inombords. Om man väljer tilläggsskydden på skrovets utsida kommer den 

minskade ytan att innebära en minskad förmåga att bära vapensystem eller annan 

last. Om tilläggsskyddet istället monteras på insidan kommer utrymmen för 

besättning och lös materiel att minska vilket på relativt små fartyg kommer detta 

att upplevas mycket negativt. 

 

Tilläggsskydd kan också bestå av lösningar som besättningar själva hittat på. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att man hänger upp kroppsskydd på insidan av 

bordläggningen i ett specifikt utrymme.  

Genom denna innovativa lösning har besättningen själva skapat ett tilläggsskydd 

som medför att fartyget kan verka med större säkerhet.      

 

4.2.2 Taktikanpassning 

Att endast taktikanpassa fartygen och dess uppträdande innebär att fartygen inte 

kommer att kunna verka lika nära hoten så länge det inte finns vilja till en ökad 

risktagning. Med en oförändrad förmåga att skydda sig mot finkalibrig eld 

kommer fartyget med dess besättning att få begränsningar vid kustnära 

operationer samt vid in- och utlöpande till hamnar då hotet är högt. Det här kan 

komma att innebära stora begränsningar för fartygen att söka nödhamn vid 

haverier eller om det finns andra behov av att vara mycket nära land. 

 

Den begränsade skyddsförmågan kan innebära att särskilda ”förbjudna” zoner i 

operationsområden skapas. Dessa zoner kan utgöras av speciella havsområden 

som ligger nära land där upptäckt och verkan mot hot bedöms särskilt svår. En 

annan variant på zon skulle kunna vara att endast fartyg med en viss 

skyddsförmåga får befinna sig där. Sannolikt kommer en taktisk anpassning att 

innebära begränsningar och restriktioner på fartygens operativa flexibilitet, vilken 

kan komma att vara avgörande vid snabbt förändrade förutsättningar under en 

operation. Eftersom skyddsnivån hos fartygen är begränsad kommer det vara 

svårare att använda dem i olika situationer.  
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En styrkesammansättning där fartygen ingår kan bygga på att ingående enheter 

antingen kompletterar eller förstärker varandras egenskaper. Har då någon eller 

några fartyg i den sammansättningen begränsad skyddsförmåga kommer sannolikt 

flexibiliteten att påverkas negativt. 

 

Ur ett operativt perspektiv innebär resultaten från beräkningarna att vissa fartyg 

kan komma att få begränsningar och restriktioner under såväl uppdrag som 

basering i basområden. Resultaten kan också utgöra en parameter vid 

sammansättning av olika styrkor och rotar.  

 

En taktisk anpassning som omedelbart kan komma att genomföras är att förbättra 

besättningens personliga skyddsutrustning (kroppsskydd och hjälm). Det innebär 

dock att man är beredd att låta projektiler penetrera fartygsskrovet men minimerar 

sedan risken för att personalen ska slås ut. Med andra ord så innebär det att man 

tar risken att få ett fartyg med begränsningar men skyddar personalen.  

 

4.2.3 Kombinationer 

Kombinationer av tilläggsskydd och taktiska anpassningar kommer att innebära 

att man genomför en partiell förbättring av det fysiska skyddet samt kompletterar 

det med taktiska anpassningar. Vilka utrymmen och ytor som kompletteras med 

tilläggsskydd kommer att variera från fartygstyp till fartygstyp. Det gäller att 

identifiera och hantera utrymmen och ytor som är av särskild vikt för fartygets 

förmåga att kunna genomföra aktuella uppdrag. Eftersom det gäller att skydda 

såväl besättningen som fartyget för att kunna bibehålla förmågan till strid är det av 

stor betydelse att representanter från besättningen deltager vid 

identifieringsarbetet. 

Genom att besättningen representeras i arbetet med tilläggsskyddet kommer 

sannolikt de tekniska och taktiska lösningarna att tillsammans bidra till en ökad 

skyddsförmåga. 
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Tilläggsskydden kan dels vara fasta och dels lösa. Genom denna lösning kan 

besättningen själva till viss del anpassa skyddsnivån av olika utrymmen efter de 

aktuella behoven. Genom att använda lösa skydd kommer de också enklare att 

kunna bytas ut vid eventuella skador eller då bättre material finns på marknaden. 

 

Genom att välja en konfiguration som baseras på fasta- och lösa tilläggsskydd i 

kombination med taktiska anpassningar kommer fartygen sannolikt att vara 

flexibla och kunna användas i varierande kontexter. Man kommer till exempel att 

kunna förstärka det ballistiska skyddet på ena sidan av fartyget i de fall situationen 

kräver det. Det kommer också att vara möjligt att genom flytt omfördela skydd 

från redan ”utslagna”70 utrymmen till andra som är av väsentlig betydelse.  

Det här ger således stora möjligheter att på taktisk och operativ nivå förändra 

fartygens förutsättningar och behov av risktagningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
70 Utslagna, med utslagna utrymmen avses utrymmen som inte längre är av stridsviktig betydelse 
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5 Praktiska prov 

Syftet med de praktiska proven är att verifiera huruvida ekvation 2.1.1, kan 

användas för att beräkna penetrationsdjup. Här kommer mitt resonemang71 om 

justering av kurvanpassningsfaktorn (k) att bli prövat. Om skjutproverna uppvisar 

förväntade resultat stämmer resonemanget. Detta innebär att skjutprovsresultaten 

direkt ger svar på underfrågeställningen; Hur kan ekvationen användas även då 

projektilen inte är att betrakta som stel? 

 

De praktiska proven avgränsar sig till att mäta perforation eller icke perforation 

och således kommer inte resteffekter eller rest energi efter en eventuell passage 

genom målet att mätas. Testmetoden som används är i princip V50-metoden,” 

V50 Point, that is, the velocity at which complete penetration and incomplete 

penetration are equally likely to occur”.72   

Normalt används metoden genom att förändra projektilens hastighet mot ett 

konstant målmaterial till dess att ett 50 procentigt penetrationsresultat uppnås. Jag 

utgår från en fast hastighet men ändrar målmaterialet genom underdimension 

respektive överdimension. Resultaten från skjutproverna avser visa på perforation 

i underdimension och icke perforation i överdimension, min metod som bygger på 

femtio procentiga perforationsresultat skulle därmed kunna kopplas till V50 

modellen. 

 

Proven genomförs vid Åkers Krutbruks provskjutanläggning under ledning av 

företagets egna provledare.  

 

Proverna genomförs i serier om tre stycken repetitioner för att på så sätt genom 

minsta möjliga mängd påvisa någon form av repeterbarhet. 

 

 

                                                   
71 Se kapitel 2, Formler och ekvationer 
72 US Department of Defense, DEPARTMENT OF DEFENSE TEST METHOD STANDARD, 
V50 BALLISTIC TEST FOR ARMOR, MIL-STD-662F, 18 dec 1997, sid 3 
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För att begränsa omfattning av tid och fysiska resurser representeras de praktiska 

proverna av två olika målmaterial och två olika ammunitionstyper, vilka framgår 

av kapitel 1.9.1.  

 

Därutöver har intervjuer och dialoger med SSAB73 givit viktiga parametrar och 

erfarenheter från interna mätningar och skjutningar som jag funnit användbara vid 

val av material och för att kunna verifiera delar av mina beräkningar.  

 

5.1 Projektiler 

De projektiler som används vid de praktiska skjutproverna är: 7,62x39PS och 

12,7x99AP, vilka beskrivs i kapitel 1.9.1.  

 

5.2 Målmaterial 

De målmaterial som används vid de praktiska skjutproverna är: pansarstål Armox 

500 och aluminium 5083, vilka beskrivs i kapitel 1.9.2.  

 

I de fall målmaterialet av praktiska skäl inte kan utgöras av homogent 

metallstycke är principen att antal lager skall minimeras samt monteringen skall 

utföras så att minsta möjliga mellanrum uppstår, dvs. de olika lagren kommer att 

spännas ihop. 

 

Syftet med att de olika lagren inbördes håller minimalt avstånd är för att slippa ta 

hänsyn till effekter som bidrar till ökat penetrationsdjup genom s.k. 

förpenetration74.  

 

 

 

                                                   
73 Ivarsson Oscar, SSAB, E-mail, SSAB, 2010-09-20 
74 Ivarsson Oscar, Pettersson Markus, SS109 effect on 500HB ballistic protection steel with pre 
penetration through car body sheet, 2008, Högskolan Dalarna, Degree project, Mech. Engineering, 
Nr: E3639 M, 55 sidor 
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De praktiska åtgärderna för att omhänderta detta problem sker för aluminiumet 

genom minimering av antal lager och för pansarstålet genom planhyvling till rätt 

tjocklek. Utformning av respektive målmaterial framgår av bilaga 4, 

målmaterialens utformning. 

 

5.2.1 Beräkning av målmaterial 

Målmaterialets tjocklek kommer att för respektive material och ammunition 

utgöras av en ”underdimension (UD)” och en ”överdimension (ÖD)”.  Syftet med 

UD och ÖD är att visa på en perforation respektive icke perforation.  

 

Metoden för att ta fram UD och ÖD har varit att jag först beräknar 

penetrationsdjupet för respektive ammunitionstyp och målmaterial genom att 

använda ekvation 2.1.1. 

 
De värden som används vid beräkningarna hämtas från följande källor; 
 
 mproj v k   σmål stål σmål alu Aproj 
7,62 1,2,3 2,4,5 6 7 8,9 10 
12,7 11,12 13,14 15 16 17,18 19 
Tabell 5.2.1.1 Referenser till värden 
 
Källnr Källa 
1,5,12,13 Protarius, http://www.Protaurius.com, 

PROTAURIUS_ball_stand_STANAG, 2010-10-01 
2 Milprotection, http://www.Milprotection.fi, Miilux-Protection-

Ballistic-Steels, 2010-10- 
3,4,14 Lapua, http://www.Lapua.com, LapuaFMJMetric2010, 2010-10-

01 
6,15 Westin Jonas, tabell 2.1.1 beskrivning av kurvanpassningsfaktorns variation 
7,16 Ivarsson Oscar, SSAB, mail, 2010-09-13 
8,17 Crptechnology,http://www.crptechnology.com/sito/images/PDF/

Aluminium %206082-T6.pdf, 2010-10-01 
9,18 Supliesonline,http://www.supliersonline.com/propertypages/508

3.asp#chemistry, 2010-10-01 
10,19 Westin Jonas, Ekvation 2.1.2 beräkning av tvärsnittsarean 
11 Westin Jonas, Utökat ballistiskt skydd mot finkalibriga 

projektiler på ytstridsfartyg, 2009 
Tabell 5.2.1.2 Källnummer och källor 
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Som tidigare nämnts kommer även korrigering av kurvanpassningsfaktorn enligt 

tabell 2.1.1 att användas vi beräkningarna. 

 

Beräkningarna ger då för; 

 
Aluminium med 7,62mm projektil 

mmP 35
1056,41031242

710109,7
56

23











 

 
Ekvation 5.2.1.1 Penetrationsdjup i aluminium med 7,62x39mm 
 
Stål med 7,62mm projektil 

mmP 9,3  
Aluminium med 12,7mm projektil 

mmP 123  
 

Stål med 12,7mm projektil 

mmP 41  

 

Vad jag i det läget vet är de olika penetrationsdjupen och att jag ska skjuta mot ett 

mål som ska perforeras och ett som inte ska det. 

 

Eftersom beräkningarna är övergripande och förenklade saknar de med största 

sannolikhet den precision som skulle kunna ställa höga krav på fastställandet av 

över- och underdimensionerna. Jag har därför valt att låta underdimensionerna 

respektive överdimensionerna representeras av mina uträknade värden plus/minus 

1 eller 10mm. De båda värdena är av mig antagna och valen vid respektive 

målmaterial beror alltså på de beräknade penetrationsdjupens omfattningar. 

 

Det handlar om att UD och ÖD måste vara tillräckligt representativa för att syftet 

med skjutningarna skall uppnås. 
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Ovanstående beräkningar och tillvägagångssätt ger därmed underlag för en enkel 

sammanställd översikt där respektive underdimension och överdimension 

framgår. 

 
Amm Mål Penetration 

(mm) 

UD 

(mm) 

ÖD 

(mm) 

Skott 

(st) 

7,62x39 Alu 5083 35 25 45 3 + 3 

7,62x39 Armox 500 3,9 2,9 4,9 3 + 3 
      

12,7x99 Alu 5083 123 113 133 3 + 3 

12,7x99 Armox 500 41 31 51 3 + 3 

Tabell 5.2.1.3 Översikt över skjutproverna  

 

5.3 Provförutsättningar 

Utöver de förutsättningar som till viss del finns i den allmänna beskrivningen av 

de praktiska proven (kapitel 5) följer här ytterligare påverkansfaktorer samt hur 

dessa har hanterats inom ramen för de praktiska proverna. 

 

5.3.1 Bromsande kraften 

Eftersom de teoretiska beräkningarna och de praktiska proverna genomförs på 

avstånd som innebär en förhållandevis låg reducering av projektilhastigheten, 

kommer jag inte att behöva ta hänsyn till den bromsande kraften.  

Som stöd till detta resonemang hänvisar jag till diagram 2.3.1, som visserligen 

visar hastighetsreducering för 7,62x51mm men som visar att en tio procentig 

reducering sker först vid närmare ett hundra meter från vapnet. Vid lägre 

hastigheter (710m/s) inträffar gränsvärdet för mindre hastighetsreducering vid ca 

70 meter. 

 
Då skjutavstånden under de praktiska proverna aldrig kommer överstiga trettio 

meter kommer den bromsande kraften därmed bortses ifrån.  
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5.3.2 Areavariation 

Under penetrationsförloppet kommer tvärsnittsarean att förändras.75 Förändringen 

kommer dessutom att vara olika beroende på förhållandet mellan projektilens och 

målmaterialets hållfasthet. Detta fenomen kommer inte att behandlas eller tagas 

hänsyn till. 

 

5.3.3 Aspektvinklar 

Under de praktiska skjutproverna kommer enbart vinkelräta anslag i målmaterialet 

att avhandlas. Orsakerna till detta är som tidigare beskrivits i arbetet, dels för att 

räkna på ”värsta penetrationsfallet” och dels för att begränsa omfattningen av 

teoretiska studier såväl som praktiska skjutprover. 

 

5.3.4 Yttre påverkansfaktorer 

Skjutproverna genomförs vid en anläggning under ett tillfälle. Det innebär 

begränsningar avseende variationer i väder, vind, temperatur, luftfuktighet. Med 

andra ord så tas ingen direkt hänsyn till fältmässiga förhållanden och variationer.  

Eftersom skjutningarna sker på ett avstånd om maximalt trettio meter bedömer jag 

i mitt fall att dessa faktorer har mindre påverkan. 

 

5.4 Felkällor 

Att endast tre repetitioner för varje skjutfall används kan anses vara för få för att 

erhålla normerande resultat. Men på grund av tillgängliga resurser och 

ambitionsnivå med resultatet och vad det ska användas till bedöms tre räcka även 

om de sannolikt utgör en absolut miniminivå.  

 

Att skjuta tre serier mot ett och samma målmaterial med en begränsad spridning 

innebär att föregående skjutning kan påverka penetrationsdjupet positivt.  

Förklaringen till detta är att flytspänningen som är starkt beroende av 

temperaturen. Flytspänningen minskar med ökad temperatur.76 77 Eftersom Åkers 

                                                   
75 Ivarsson Oscar, SSAB, intervju via mail, 2010-09-20 
76 Östberg Robert, SSAB, utbildningsanteckningar 980814, mutbopr.doc, 2010-09-10 
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Krutbruk är vana att genomföra skjutprover både för egna behov men också för 

externa kunder utgår jag ifrån att detta problem är känt och att det de tar hänsyn 

till det vid riktning av vapenstationen. Genom att spridningen av de tre 

projektilerna i varje skjutserie blir så stor att de inte påverkar varandras resultat 

bedömer jag problemet är ringa. 

 

5.5 Provanläggning 

Den skjutanläggning som används vid provskjutningarna är Åkers krutbruk, stora 

skjutlabbet (F30).  

 

5.6 Dokumentering 

För dokumentering under skjutproverna används Åkers Krutbruk interna metodik, 

vilken senare presenteras i en sammanställning av skjutproverna, bilaga 3.  

 

Ytterligare dokumentering i form av stillbilder presenteras i bilaga 5. 

I tidigt planeringsskede av de praktiska skjutproverna planerades för användning 

av en höghastighetskamera.  

Syftet med kameran var dels för att förstärka resultaten men även för att skapa 

underlag för kommande analyser av själva penetrationsförloppet. Tyvärr har 

denna dokumentationsform valts bort av ekonomiska skäl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
77 Eliasson Anders adjunkt, KTH/ITM/Materialens processteknologi, tillverkningsteknik 4G1169 
Introduktion till plastisk bearbetning, sid 17, 2010-10-21 
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6. Resultat – Praktiska prov 

Skjutproven genomfördes 2010-11-10 vid Åkers Krutbruk av provledaren Roine 

Blomdahl. 

 

Detaljer och förutsättningar för skjutproverna framgår av bilaga 3, 

Sammanställning av skjutprov. 

 

6.1 Differenser mot planering 

De enda avvikelserna mellan planering och genomförande av skjutproverna blev 

förändring av måltjocklekarna i skjutning 1 (7,62mm mot Armox 500). Den första 

förändringen var att underdimension blev 2,8mm istället för 2,9mm. Den andra 

förändringen var att överdimensionen blev 4,8mm istället för 4,9mm. 

 

Eftersom över- och underdimensionen utgår ifrån beräknat penetrationsdjup 

plus/minus 1,0mm innebär en förändringarna om 0,1mm i sammanhanget endast 

obetydliga förändringar och kan därmed bortses ifrån.  

 

Orsaken till avvikelsen beror på praktiska bearbetningsskäl i kombination med 

hög arbetsbelastning. 

 

6.2 Resultat skjutningar 

Mot bakgrund av resonemanget i kapitel 1.6 begrepp avseende partiell- respektive 

fullständig penetration kommer begreppen perforation och penetration att 

användas vid redovisningen av resultaten. 

Respektive överdimensioner och underdimensioner framgår av bilaga 3, 

Sammanställning skjutprov. 

 

6.2.1 Skjutning 1 

Denna skjutning genomfördes med 7,62mm mot Armox 500. Skjutningarna 

startade mot överdimensionen och avslutades mot underdimensionen. 
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Här visar skjutningarna på perforation av alla tre skotten mot underdimensionen 

samtidigt som resultatet av alla tre skotten mot överdimensionen endast visar på 

penetration. 

 

Resultatet blev helt i enlighet med förväntat resultat. 

 

6.2.2 Skjutning 2 

Denna skjutning genomfördes med 7,62mm mot aluminium 5083. Skjutningarna 

startade mot överdimensionen och avslutades mot underdimensionen. 

 

Här visar skjutningarna på perforation av alla tre skotten mot underdimensionen 

samtidigt som resultatet av alla tre skotten mot överdimensionen endast visar på 

penetration. 

 

Resultatet blev helt i enlighet med förväntat resultat. 

 

6.2.3 Skjutning 3 

Denna skjutning genomfördes med 12,7mm mot Armox 500. Skjutningarna 

startade mot överdimensionen och avslutades mot underdimensionen. 

 

Vid granskning av bilderna, figur 6 och 7, provobjekt 3 i bilaga 5 ser man tydligt 

att varken perforation eller någon pluggbildning av underdimensionen skedde.  
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De uppmätta penetrationsvärdena redovisas nedan i tabell 6.2.3.1. 

Penetration i Armox 500 ÖD 

Skott 1 12,5mm 

Skott 2 12,2mm 

Skott 3 11,9mm 

Penetration i Armox 500 UD 

Skott 1 14,7mm 

Skott 2 12,5mm 

Skott 3 13,2mm 

Tabell 6.2.3.1 Skjutning 3 penetrationsvärden 

 

Här visar samtliga skjutningar alltså endast på penetration. Det vill säga den 

förväntade perforationen av underdimensionen uteblev vilket i sin tur kan bero på 

flera faktorer. Antingen är kurvanpassningsfaktorn felaktigt antagen, när 

materialtjockleken ökar måste större hänsyn tas till areavariationen etc. Det icke 

förväntade resultatet utreds inte ytterligare inom ramen för uppsatsen men skulle 

kunna utgöra grund för vidare studier och prover. 

 

6.2.4 Skjutning 4 

Denna skjutning genomfördes med 12,7mm mot aluminium 5083. Skjutningarna 

startade mot överdimensionen och avslutades mot underdimensionen. 

 

Här visar skjutningarna på perforation av alla tre skotten mot underdimensionen 

samtidigt som resultatet av alla tre skotten mot överdimensionen endast visar på 

penetration. 

 

Resultatet blev helt i enlighet med förväntat resultat. 
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6.3 Sammanfattning 

Inom respektive skjutserie och mot respektive under- och överdimension visades 

inga avvikelser, utan alla tre projektilerna uppvisade samma resultat. Antingen 

blev resultatet perforation eller penetration.  

Det innebär att det inom ramen för mina undersökningar inte finns några 

tveksamheter avseende repeterbarheten inom serierna. 

 

Det förväntade resultatet uppnåddes i alla fall utom ett (skjutning tre) vilket inte 

ytterligare avses undersökas inom ramen för detta självständiga arbete. 

 

Skjutningarna indikerar på en verifiering med undantag av det avvikande 

skjutfallet, på att den förenklade penetrationsekvationen inklusive det redovisade 

resonemanget om kurvanpassningsfaktorn fungerar. Detta gäller under 

förutsättning att ett fel om 12,5 procent kan tolereras. 

Att planera praktiska skjutprover kräver noggranna och tidiga förberedelser. 

Särskilt viktig är kontakten mellan den som planerar och den som genomför 

skjutningen. Det finns många olika metoder och sätt att genomföra skjutningar på 

samtidigt som uppdragsställaren kan vara ovan vid praktiska prover.  

 

7. Rekommendationer och slutsatser  

7.1 Svar på frågeställningarna 

7.1.1 Huvudfrågeställning:  
Till vilken grad är penetrationsdjupsekvationen ett taktiskt och operativt 

användbart verktyg då det gäller att bedöma skyddet hos fartygsskrov mot några 

olika finkalibriga projektiler? 

 

Genom de beräkningar som utgår från den centrala penetrationsekvationen vilken 

sedan verifieras med hjälp av praktiska skjutprover visar uppsatsen att verktyget 

till en hög grad är användbart. Till hur stor grad är svårt att värdera och kommer 

sannolikt att variera från individ till individ, från situation till situation och från 

organisation till organisation.  
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Här skulle ett tydligt exempel kunna vara den förbandsingenjör som i inledningen 

kände frustration över att inte kunna hitta någon dokumentation som stöd för att ta 

fram underlag för det ballistiska skyddet mot finkalibriga projektiler.   

Här skulle enkelt beräkningar genom penetrationsekvationen och fartygens 

konstruktionsförutsättningar snabbt och relativt enkelt kunna ge nödvändig 

information. 

 

Utifrån mina egna erfarenheter som baseras på en fullständig avsaknad av 

dokumentation eller verktyg för området på taktisk nivå anser jag att verktyget 

inte bara är mycket användbart utan också nödvändigt. Jag har under senare tid 

upptäckt att behovet inte bara finns på insatsförbanden utan även i olika skol- och 

övningsmiljöer. Min uppfattning är att verktyget skulle vara en stor hjälp vid 

analyser och planeringar ur ett bredare perspektiv.  

 

Ett exempel skulle kunna vara att en operativ stab med bättre kunskap och 

förståelse för olika fartygssystems skyddsförmåga också skulle få bättre 

förutsättningar vid styrkegenereringar och styrkesammansättningar. Genom en 

högre grad av kunskap blir det också enklare att antingen komplettera eller 

förstärka genom olika sammansättningar. 

 

Eftersom att jag förutom de operativa och taktiska konsekvenserna i kapitel 4 

bygger upp ett antal rekommendationer i slutet av uppsatsen är min fasta 

övertygelse att det är ett användbart verktyg oavsett beslutsnivå inte minst, för att 

bygga planering och uppträdande på. 

 

7.1.2 Underfrågeställning:  

Hur kan ekvationen användas även då projektilen inte är att betrakta som stel? 

 

En förutsättning för att kunna använda penetrationsekvation som den beskrivs är 

enligt resonemanget i inledningen av kapitel 2.1 att projektilen ska vara stel. 
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Projektiler som inte faller inom kriteriet för att vara stela, kan alltså genom att 

justera kurvanpassningsfaktorn (k) beräknas med hjälp av penetrationsekvationen, 

se exempel i kapitel 2.1.  

Jag anser att den förenklade ekvationens ingående parametrar med undantag av 

kurvanpassningsfaktorn är variabler som är givna utifrån val av målmaterial och 

projektil och därtill hörande utskjutningsanordning eller vapen.  

 

Eftersom ingen annan faktor än kurvanpassningsfaktorn omhändertar förhållandet 

mellan målmaterial och projektil blir därför denna aktuell att anpassa och justera.  

Det resonemang som jag valt avseende detta framgår av kapitel 2 och resulterar i 

den översiktliga tabellen 2.1.1. 

 

De praktiska skjutproverna styrker mitt resonemang i alla skjutfall utom ett varför 

principen om varierande kurvanpassningsfaktor bedöms vara rätt. 

 

Därför blir svaret efter beräkningar med verifierande skjutprover att det går 

genom att justera kurvanpassningsfaktorn (k). 

 

7.2 Rekommendationer 

Det övergripande syftet med rekommendationerna är att ge förslag till hur 

Försvarsmakten kan hantera de resultat och konsekvenser som jag kommer fram 

till. 

 

Min uppfattning är att Försvarsmakten snarast bör påbörja ett åtgärdsprogram för 

att omhänderta detta istället för att något tillbud ska behöva vara startskottet. Jag 

ger ett förslag på hur ett sådant åtgärdsprogram i princip skulle kunna se ut. 

 

7.2.1 Åtgärdsprogram  

Inledningsvis borde åtgärdsprogrammet bestå av studier och framtagande av 

aktuella och sannolika hotbilder med tillhörande krav som en grund för studier 

avseende ombyggnationer, studier avseende tilläggsskydd och taktikanpassning. 
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Därefter genomförs åtgärder i olika etapper beroende på hur omfattande de är. 

Parallellt sker hela tiden en utveckling av de taktiska anpassningarna. Allt arbete 

slutar i de förutsättningar som gäller för en insats.  

Det är viktigt att en kontinuerlig återmatning sker samt att programmet med sina 

principer följer fartygen under hela sina livslängder. 

 

 
Figur 7.2.1.1 Principskiss på åtgärdsprogram 

 

De olika åtgärderna; ombyggnation, tilläggsskydd och taktikanpassning bör 

betraktas ur ett balansförhållande då i allra högsta grad påverkar varandra. Om 

den slutgiltiga skyddsförmågan representeras av triangelns area blir det enkelt att 

förstå att de hur de olika sidorna tillsammans påverkar varandra. Om en sida är 

liten måste övriga vara betydligt större för att bibehålla samma skyddsförmåga. 

 

 
Figur 7.2.1.2 Balans mellan åtgärder 
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7.2.1.1 Hotbild och krav 

För att minska riskerna med glappet mellan de krav som fartygen uppfyller och de 

krav som de med tanke på dagens hotbild borde klara att uppfylla bör stora 

resurser läggas på att uppdatera hotbilder.  

Eftersom det i Försvarsmakten redan finns en god uppfattning om aktuella 

hotbilder och en tendens hur de utvecklas borde den största kraften kunna hamna 

på kravhanteringen. 

 

7.2.1.2 Ombyggnad 

Genom att studera hur ett fartyg kan byggas om för att minska antal utrymmen 

som är av vital betydelse ur såväl ett fartygs- som personalperspektiv minskar 

sannolikheten för att en träff får allvarliga konsekvenser.  

 

Här kommer stort fokus sannolikt att bli prioritering av utrymmen ombord. En 

prioritering som med största säkerhet kommer att påverka fartygens organisation 

och vilka drabbningsplatser78 som kommer användas. 

 

Små och enkla ombyggnationer kan ske fortlöpande medan större och mer 

omfattande sannolikt kommer att genomföras vid årsöversyner eller i samband 

med andra större arbeten. Detta innebär att skyddsnivån kontinuerligt förbättras 

men också att personalens tilltro till det egna fartygssystemet sannolikt tilltar. 

 

7.2.1.3 Tilläggsskydd 

Tilläggsskydden kan i likhet med ombyggnationerna ske fortlöpande. 

Tilläggsskydd bör utformas så att de i vissa fall utgörs av fasta och i andra av lösa. 

Den stora fördelen med att ha lösa är att de snabbt kan omfördelas i syfte att 

förstärka skyddet av visst utrymme eller helt enkelt ersätta skadat tilläggsskydd.  

 

En annan stor fördel med lösa tilläggsskydd är det blir betydligt enklare att byta 

mot andra när marknaden så erbjuder.  

                                                   
78 Drabbningsplats ombord innebär en plats som vid strid är bemannad. 
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Dessutom kan man tänka sig att de lösa utformas på ett sådant sätt att de kan 

användas på flera olika fartygstyper och kanske till och med av landstationerade 

system. En sådan lösning skulle bidra till en större flexibilitet genom att man kan 

omfördela tilläggsskyddet till den/de enheter som bäst behöver det. 

När det gäller fasta tilläggsskydd kan de monteras för att skydda utrymmen eller 

utrustning som under alla omständigheter bedöms vara av vital betydelse.  

 

7.2.1.4 Taktikanpassning 
Taktikanpassningen sker genom att såväl insatsförband, skolor och den operativa 

nivån tillsammans utvecklar den mot de hotbilder som finns. Anpassningen ska 

karaktäriseras av en fortlöpande utveckling som tar hänsyn till hotbilderna men 

även de tekniska åtgärderna som genomförs.  

 

Det är av stor vikt att besättningar själva har mandat att förändra och utveckla de 

taktikanpassningar som situationerna kräver. Här kommer dock dokumentering 

och rapporteringsrutiner att vara av avgörande betydelse för att de olika 

åtgärderna skall harmonisera. Kan man uppnå en harmonisering kommer 

sannolikt både balans att råda samtidigt som stora synergieffekter kan utnyttjas för 

att förbättra skyddsnivån. 

 

7.2.1.5 Insats 

Den konfiguration som sedan insatsförbandet har när det används i en operation 

måste kontinuerligt utvärderas för att återmata ingångsvärden i form av 

förändringar och tillägg till hotbild och krav steget. 

 

7.2.2 Övriga  

Jag rekommenderar att Försvarsmakten att utarbeta en plan för hur studie- och 

forskningsresultat avseende ballistiskt skydd ökade lättillgängligt. I de fall det inte 

finns möjlighet att minska på hemlighetsgraden bör man ta fram olika förenklade 

verktyg. Även om ett verktyg inte är kvalitetssäkrat och ger svar med stor 

exakthet bör man överväga om det inte är bättre med dessa jämfört med inga alls. 
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Även om en ekvation inte tar hänsyn till alla påverkansfaktorer kan man med en 

komplettering med praktiska prov få en god uppfattning som i många fall på 

stridsfältet är tillräckliga. Härvid kan den penetrationsekvation som ingår i det här 

självständiga arbetet utgöra ett bra exempel. 

Använd olika former för att säga samma sak och låt sedan olika grupper och 

individer använda sig av det som passar dem bäst.  

Det gäller att hitta det som fungerar i olika situationer. I en stab med relativt gott 

om tid kan en ekvation med beräkningar vara ett bra och överskådligt sätt att 

presentera underlag. Ombord på ett fartyg kan det däremot vara bättre med 

tabeller eller grafiska presentationer som får plats i benfickan. Här finns redan 

olika exempel som tex radiakräkneskiva 601 vilken används för beräkna 

strålintensitet, stråldos samt reducering av både initialstrålning och kvarvarande 

strålning som ett skyddande material ger.79 

 

För att exemplifiera hur en grafisk presentation skulle kunna se ut, visas här två 

stycken mycket överskådliga diagram som visar på förhållandet mellan 

penetration och avstånd (projektilens hastighet). 

 

 
Diagram 7.2.2.1 Förhållande mellan penetrationsförmåga och avstånd 
7,62x39mm 
 

                                                   
79 http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/n_sidor/6/6.html, 2010-11-07 
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Diagram 7.2.2.2 Förhållande mellan penetrationsförmåga och avstånd 
12,7x99mm 

Ovanstående diagram visar överskådligt och enkelt hur penetrationsförmågan 

minskar över ett avstånd på 600 meter. Det underlag som bygger upp de fyra 

kurvorna motsvarar femtiotvå stycken beräkningar med penetrationsekvationen. 

Stålet respektive aluminiumet motsvarar de som framgår av bilaga 2. 

Militära beslut bör till större grad baseras på vetenskapliga grunder snarare än den 

delen av militära traditioner80 som utgörs av ”så har vi alltid gjort förut”. Jag anser 

att användning av den penetrationsekvation som används i det självständiga 

arbetet är ett tydligt steg i rätt riktning. 

 

Ett enkelt verktyg i form av penetrationsekvationen kan användas på taktiska och 

operativa nivåer. Genom att samma verktyg används minimeras riskerna för 

onödiga missförstånd vilka i värsta fall kan utgöra grogrund för icke önskvärda 

följdeffekter. Möjligheter att förstå annars svåra vetenskapliga sammanhang och 

förklaringsmodeller skapar därmed också större förutsättningar för 

hänsynstagande till flera aspekter av ett problem.  

 

 

 

                                                   
80 Rolf Bertil, Militär kompetens, kreativa traditioner 1500-1940, 1998, 300 sidor, ISBN 978-91-
578-0066-4 
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7.2.3 Rekommendationer till fortsatta studier 

Genom att genomföra praktiska skjutprover mot autentiska kopior av delar från 

fartyg från en specifik fartygstyp skulle studier om utstötningseffekter kunna 

genomföras. Provernas resultat skulle kunna ge kunskap om olika effekter 

baserade på skrovmaterial, utrustning på insidan och personalplacering. Resultatet 

skulle kunna användas för att skapa grundläggande konstruktions- och 

utrustningsprinciper för nya fartyg. Dessutom skulle resultatet kunna användas på 

befintliga fartyg i syfte att utgöra underlag för ombyggnationer och praktiska 

anvisningar på taktisk nivå. Vissa grundläggande studier skulle kunna göras 

genom beräkningar och litteraturstudier men sannolikt skulle de praktiska 

proverna bli relativt omfattande. Eftersom studierna genomförs mot specifik 

fartygstyp kommer sannolikt svaga ballistiska punkter att detekteras varför 

resultatet sannolikt blir hemligt. Genom att utveckla principiella verktyg utifrån 

resultaten kommer kunskapen ändå att kunna användas. 

 

Ett tänkbart verktyg skulle kunna vara en principiell schematisk beskrivning om 

indelning i olika zoner. En zonindelning skulle kunna innebära koncentrationer av 

viss utrustning eller personal i kombination med olika grund- och tilläggsskydd. 

 

Hur olika aspektvinklar påverkar skadornas omfattning, inte minst då fartygens 

grundkonstruktion har så dåligt ballistiskt skydd. Penetrationsförmågan minskar 

då anslagsvinkeln avviker från nittio grader samtidigt som uppsatsen visat på olika 

projektilers penetrationsförmåga är så stor att de flera gånger om skulle kunna 

perforera ett fartygsskrov. Detta innebär att skrovskadornas omfattning ombord på 

fartyg skulle kunna bli betydligt större vid andra anslagsvinklar än nittio grader.   

Här vore det intressant att följa beräkningar med praktiska skjutprov mot några 

olika målmaterial. 

 

I och med att andra material än metall används för fartygskonstruktioner vore det 

intressant att studera detta. Det är främst två övergripande frågeställningar som 

jag tycker vore intressanta att studera. 
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Vilka skillnader finns det mellan metaller och kompositmaterial? Kan ekvationen 

användas vid studier av kompositfartyg?  

Vidare resonemang skulle kunna innebära att man genomför V50 skjutningar mot 

några olika tjocklekar av en kompositkonstruktion för att studera om den 

förenklade penetrationsekvationen genom anpassad kurvanpassningsfaktor kan 

användas.  

 

7.3 Slutsatser 

Mina slutsatser är att det går att beräkna penetrationsdjup genom att använda sig 

av en förenklad penetrationsekvation. Även om resultaten på grund av 

antaganden, förenklingar och avgränsningar inte blir exakta så visar de genom 

sina stora marginaler mellan penetrationsdjupen och målmaterialens tjocklekar att 

de är tillräckliga. 

 

De praktiska skjutproverna verifierar till stora delar det som beräknats fram med 

hjälp av penetrationsekvationen.  

 

Det sätt som kurvanpassningsfaktorn anpassas för att kunna beräkna projektiler 

som inte kan betraktas som stela fungerar, det visar de praktiska skjutproverna. I 

dagsläget saknas fartygsdokumentation som beskriver skyddsförmågan mot 

finkalibriga projektiler samtidigt som jag uppfattar att det finns en kunskapsbrist i 

ämnet. Detta skulle då kunna innebära att ekvationerna ett bra och användbart 

verktyg på både operativ- och taktisk nivå. 

 

Det förenklade verktyget som uppsatsen avhandlar kan genom fortsatt utveckling 

bli mer kvalitativt och tillförlitligt. Dessutom kommer fortsatt utveckling 

sannolikt att bidra till andra närliggande områdens utveckling då fler och fler 

faktorer kan ingå och inte behöver avgränsas bort. Det finns alltså flera sekundära 

vinster vid sidan av den primära.  
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Teoretiska beräkningar är i de allra flesta fall inte tillräckliga utan behöver 

kompletteras och verifieras med praktiska tester och prover. Särskilt gäller detta 

när teorier eller beräkningar i begränsad omfattning har använts och prövats. En 

ekvation kan vara alltför trubbig och endast utgå ifrån ideala förhållanden vilket 

gör den tämligen oanvändbar i praktiken. Genom att pröva beräkningarna med 

enkla pratiska prov kan användbarheten bli tydligare och bättre.  

 

Eftersom mitt självständiga arbete visar att det ballistiska skyddet har stora 

begränsningar, bör något göras omgående. Det är mot bakgrund av det som jag 

rekommenderar åtgärdsprogrammet i kapitel 7.2.1. Även om Försvarsmakten av 

olika skäl inte kan genomföra programmet fullt ut bör man vara medveten om den 

balans som jag anser råder mellan åtgärderna. Det vill säga åtgärder som kan 

förbättra det ballistiska skyddet och därmed minska de negativa konsekvenserna 

som ett dåligt skydd innebär.  

 

Jag tror tyvärr att även om det finns mer eller mindre tydliga påståenden om 

fartygs begränsningar i det ballistiska skyddet mot finkalibriga projektiler så 

kommer inte dessa rendera i några större åtgärder. Det som däremot kommer att 

kunna göra det är händelser som resulterar i märkbara skador. Denna något 

negativa syn grundar jag på det faktum att vi genomfört operationer utan att 

fartygen tillräckligt anpassats till den hotbild som de haft emot sig. 
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8 Sammanfattning 

Försvarsmaktens ytstridsfartyg har idag andra uppgifter än de som tillsammans 

dåtidens kontexter låg som grund för såväl konstruktion som taktiska styrningar. 

Eftersom operationsområdet inte längre utgörs av Sverige med dess 

omkringliggande hav har fartygen idag har fått en utökad hotbild. Hotbilden kan 

vara svårare att hantera då hoten inte kommer från hela stater utan kan bestå av 

aktioner från mindre grupper. 

 

Hur man möter detta förändrade förhållande kommer sannolikt att ständigt behöva 

variera och utvecklas.  

 

Ett sätt att möta hotet från finkalibriga projektiler är att tillse att olika 

beslutsnivåer har tillräcklig kunskap om aktuell grad av skydd hos olika fartyg. 

Detta skulle kunna ske genom massiva utbildningsinsatser eller genom att det 

finns tillgängliga verktyg som medger att flertalet individer får tillräcklig kunskap 

för att kunna använda dessa konstruktivt. Hur skulle ett tillgängligt verktyg då 

kunna se ut? Genom att pröva en förenklad penetrationsekvation vid teoretiska 

beräkningar och resonemang visas användbarheten. Att ekvationen också utgör 

grunden för dimensioneringar inför praktiska skjutprov som syftar till att verifiera 

beräkningarna stärker verktygets användbarhet ytterligare. 

 

Mina slutsatser om fartygens ballistiska skyddsförmåga mot finkalibriga 

projektiler pekar på tydliga operativa och taktiska konsekvenser som genom 

rekommendationer bemöts med konstruktiva förslag. 
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Sammanställning av figurer, ekvationer, diagram och tabeller 

Figurer 

Figur 1.1 Korvetten HMS Malmö K12 

Figur 1.2 Bild över operationsområdet 

Figur 1.1.1 De grundläggande förmågorna 

Figur 1.1.2. Skyddslöken 

Figur 1.2.1 Från grundläggande förmåga till olika aspekter 

Figur 1.4.1 Metodbeskrivning 

Figur 1.6.1 Principen för pluggbildning  

Figur 1.9.1 Principiellt penetrationsförlopp 

Figur 1.9.1.1  M993 uppbyggnad 

Figur 1.9.1.2 7,62x39mm uppbyggnad  

Figur 2.1.1 Beskrivning av olika materials egenskaper 

Figur 3.1 Korvett typ Stockholm 

Figur 3.2 Korvett typ Göteborg 

Figur 7.2.1.1 Principskiss på åtgärdsprogram 

Figur 7.2.1.2 Balans mellan åtgärder 

 

Ekvationer 

Ekvation 2.1.1 beräkning av penetrationsdjup 

Ekvation 2.1.2 beräkning av tvärsnittsarean 

Ekvation 2.2.1 Den på projektilen bromsande kraften 

Ekvation 2.2.2 Dynamiska trycket 

Ekvation 2.2.4 Ballistisk koefficient 

Ekvation 4.1.1 Penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid V0 

Ekvation 4.2.1 Penetrationsdjup i stål med 7,62mm projektil vid 600 meter  
Ekvation 5.2.2.1 Penetrationsdjup i aluminium med 7,62x39mm 
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Diagram 

Diagram 2.3.1 Samband mellan skjutavstånd och projektilhastighet 

Diagram 7.2.1 Förhållande mellan penetrationsförmåga och avstånd 7,62x39mm 

Diagram 7.2.2 Förhållande mellan penetrationsförmåga och avstånd 12,7x99mm 

Diagram 7.2.2.1 Förhållande mellan penetrationsförmåga och avstånd 

7,62x39mm 

Diagram 7.2.2.2 Förhållande mellan penetrationsförmåga och avstånd 

12,7x99mm 

 

Tabeller 

Tabell 2.1.1 Beskrivning av kurvanpassningsfaktorns variation 

Tabell 2.2.1 Ballistisk koefficients inverkan på hastigheten 

Tabell 4.2.1 Penetrationsförändring med förändrat avstånd 

Tabell 5.2.1.1 Referenser till värden 

Tabell 5.2.1.2 Källnummer och källor 

Tabell 5.2.1.3 Översikt över skjutproverna 

Tabell 6.2.3.1 Skjutning 3 penetrationsvärden 
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Befintliga fartygs konstruktionsmaterial och dimensioner 
 
Data för korvett typ Stockholm:  
Stålsort(material) skrov fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek kölstråk 8mm,övrigt 6-4mm(nedifrån och upp).  
 
Stålsort(material) däck fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek däck 2,5-3mm.  
 
Plåtmaterial däckshus 4120-14,balkar 4212-06 saltvattenbeständig lättmetall 
(aluminium).  
Tjocklek:  
Styrhyttstak 4mm  
Bryggdäck 4mm  
Manöverbryggdäck 4mm  
Frontsskott 6mm  
Övriga ytterskott 4mm  
Inredningsskott 2mm korrugerad lättmetallplåt  
 
Data för korvett typ Göteborg:  
Stålsort(material) skrov fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek kölstråk 8mm,övrigt 7-4mm(nedifrån och upp).  
 
Stålsort(material) däck fartygsstål SIS 142174-01.  
Plåttjocklek däck 3-4mm.  
 
Plåtmaterial däckshus 4120-14,balkar 4212-06 saltvattenbeständig lättmetall 
(aluminium).  
Tjocklek:  
Styrhyttstak 4mm  
Bryggdäck 4mm  
Manöverbryggdäck 4mm  
Frontsskott 6mm  
Övriga ytterskott 4mm  
Inredningsskott 2mm korrugerad lättmetallplåt 
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Anm: Även om arrangemangsbilden över korvett typ Stockholm innan den 
halvtidsmodernisering som genomfördes 1999-2003 så är skrovkonstruktionen 
med spant och däck fortfarande densamma. 
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Sammanställning skjutprov 2010-11-10 
 
Innehållet i denna bilaga är en kopia på den sammanställning som gjordes av 
Åkers krutbruk 2010-11-12 
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1. Inledning 
 
Bakgrund och syfte 
 
ÅKB har åtagit sig att utföra skjutningar på Armox 500 resp. Al 5083 för att 
skapa förutsättningar för Jonas Westin att verifiera vissa delar av sin D-uppsats 
vid Försvarshögskolan. 
 
Krav 
 
KE – 7,62x39 PS Fabriksladdad 
KE – 12,7x99 NM 173 Fabriksladdad 
 
Referensdokument 
 
N/A 
 
Provobjektens identitet, status och ev. avvikelser 
 
Provobjekt 1: Armox 500 överdimension 4,8 mm; underdimension 2,8 mm 
Provobjekt 2: Al 5083 överdimension 45 mm; underdimension 25 mm 
Provobjekt 3: Armox 500 överdimension 51 mm; underdimension 31 mm 
Provobjekt 4: Al 5083 överdimension 135 mm; underdimension 115 mm 
 
Personal 
 
Provet utförs av provledare Roine Blomdahl. 
 
Provplats och provtidpunkt 
 
Plats: Provet utförs i stora skjutlabbet F30. 
Datum:2010-11-10 
Tid: 09:00-11:30 
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2. Genomförande 
 
Provobjekt 1 fästs i skjutriggen. 3 skott med Hot 1 skjuts på överdimension 4,8 
mm. Sedan skjuts 3 skott med Hot 1 på underdimension 2,8 mm. Inleds vid ca 
700 m/s. 
 
Provobjekt 2 fästs i skjutriggen. 3 skott med Hot 1 skjuts på överdimension 45 
mm. Sedan skjuts 3 skott med Hot 1 på underdimension 25 mm. Inleds vid ca 700 
m/s. 
 
Provobjekt 3 fästs i skjutriggen. 3 skott med Hot 2 skjuts på överdimension 51 
mm. Sedan skjuts 3 skott med Hot 2 på underdimension 31 mm. Inleds vid ca 860 
m/s. 
 
Provobjekt 4 fästs i skjutriggen. 3 skott med Hot 2 skjuts på överdimension 135 
mm. Sedan skjuts 3 skott med Hot 2 på underdimension 115 mm. Inleds vid ca 
860 m/s. 

 
Skjutprov 
 
Hot 1: 
Projektil: 7,62x39 PS (7,9 g) 
Hastighet: Ca 700 m/s Fabriksladdad 
Avstånd till mål: 30 meter 
Anslagsvinkel α: 90˚ 
 
Hot 2: 
Projektil: 12,7x99 NM 173 (43 g) 
Hastighet: Ca 860 m/s Fabriksladdad 
Avstånd till mål: 30 meter 
Anslagsvinkel α: 90˚ 
 
Principiell måluppställning med vittnesplåt enligt figur 1 nedan. 

Figur 1: Måluppställning 

Al 4120-14, t = 0,5 mm 
eller Al 4212-06 t = 0,5 
mm 

Målmaterial 

Avstånd 150 mm ± 10 
mm 
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3.  Resultat 
 
Provobjekt Hot Skott 

Nr 
Hastighet 

anslag 
[m/s] 

Kommentar 

1. (4,8 mm) 7,62x39 PS 1 703 Partiell penetration 
1. (4,8 mm) 7,62x39 PS 2 701 Partiell penetration 

1. (4,8 mm) 7,62x39 PS 3 699 Partiell penetration 

1. (2,8 mm) 7,62x39 PS 4 704 Fullständig 
penetration 

1. (2,8 mm) 7,62x39 PS 5 697 Fullständig 
penetration 

1. (2,8 mm) 7,62x39 PS 6 698 Fullständig 
penetration 

     
2. (45 mm) 7,62x39 PS 1 715 Partiell penetration 

2. (45 mm) 7,62x39 PS 2 710 Partiell penetration 

2. (45 mm) 7,62x39 PS 3 707 Partiell penetration 

2. (25 mm) 7,62x39 PS 4 704 Fullständig 
penetration 

2. (25 mm) 7,62x39 PS 5 706 Fullständig 
penetration 

2. (25 mm) 7,62x39 PS 6 701 Fullständig 
penetration 

     
3. (51 mm) 12,7x99 NM 

173 
1 867 Partiell penetration 

3. (51 mm) 12,7x99 NM 
173 

2 862 Partiell penetration 

3. (51 mm) 12,7x99 NM 
173 

3 865 Partiell penetration 

3. (31 mm) 12,7x99 NM 
173 

4 862 Partiell penetration 

3. (31 mm) 12,7x99 NM 
173 

5 861 Partiell penetration 

3. (31 mm) 12,7x99 NM 
173 

6 865 Partiell penetration 
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4. Bilder 
 

Provobjekt 1-4 
 
Provobjektetens fram- resp. baksida framgår av Figur 2-9 i dokument 2001-007 
A.  
Redovisas i bilaga 5. 
 
 

5. Sammanfattning 
 
Efter avslutad provskjutning kunde konstateras att samtliga underdimensioner, 
förutom Provobjekt 3 Armox 500 underdimension 31 mm, blev fullständigt 
penetrerade med respektive hot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (135 mm) 12,7x99 NM 
173 

1 855 Partiell penetration 

4. (135 mm) 12,7x99 NM 
173 

2 864 Partiell penetration 

4. (135 mm) 12,7x99 NM 
173 

3 856 Partiell penetration 

4. (115 mm) 12,7x99 NM 
173 

4 856 Fullständig 
penetration 

4. (115 mm) 12,7x99 NM 
173 

5 861 Fullständig 
penetration 

4. (115 mm) 12,7x99 NM 
173 

6 855 Fullständig 
penetration 
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Målmaterialens utformning 
 
 

25mm Alu AL 50x400x400, nedfräst till 25mm 
45mm Alu AL 50x400x400, nedfräst till 45mm 
113mm Alu AL (50+50+20) x400x400, där 20mm är nedfräst till 13mm 
133mm Alu AL (50+50+50) x400x400, där 50mm är nedfräst till 33mm 
2,9mm 500 ST 6x400x400, nedfräst till 2,9mm 
4,9mm 500 ST 6x400x400, nedfräst till 4,9mm 
31mm 500 ST 60x400x400, nedfräst till 31mm 
51mm 500 ST 60x400x400, nedfräst till 51mm 

 
Övrigt: 
 
De enda differenserna mellan planering och genomförande av skjutproverna är två 

måltjockleksförändringar vilka består av 7,62mm mot Armox 500, 

underdimension blev 2,8mm istället för 2,9mm. Den andra förändringen innebär 

att 7,62 mot Armox 500, överdimension istället för 4,9mm blev 4,8mm. 

Förändringarna har sitt ursprung praktiska bearbetningsskäl men är i sin 

omfattning obetydliga och påverkar därför inte skjutningarna eller resultaten.  
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Bilder från provskjutningar 
 

  
Figur 2 Framsida Provobjekt 1 Figur 3 Baksida Provobjekt 1 

 

  
Figur 4 Framsida Provobjekt 2 Figur 5 Baksida Provobjekt 2 

 

  
Figur 6 Framsida Provobjekt 3 Figur 7 Baksida Provobjekt 3 
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Figur 8 Framsida Provobjekt 4 Figur 9 Baksida Provobjekt 4 
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Förkortningar 
 
AP – Armor Piercing – Pansarbrytande. 

AP-S - Armor Piercing-Super  

BC – Ballistic Coefficient – Ballistisk koefficient. 

Chp – Chefsprogrammet 

FHS – Försvarshögskolan 

FOST – Flag officer Sea Training 

HSUT – Högre Stabsutbildning med teknisk inriktning 

MPU – Militärteknisk Påbyggnadsutbildning 

MTS – Marinen Taktiska Stab 

RHA – Rolled Homogeneous Armor – Pansarstål. 

SLC - Stridledningscentralen 

UD - Underdimension 

URL - Uniform Resource Locator  

ÖD - Överdimension 

 


