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High Power Microwave-våpen (HPM-våpen) representerer et fremtidig våpensystem som har den 
egenskapen at de nøytraliserer og ødelegger kapasiteter hos en motstander, dog uten direkte tap av 
menneskeliv. HPM-våpen bør således være meget interessante å studere som en mulig fremtidig 
kapasitet i Försvarsmakten (FM). 

Målet med denne studien er å undersøke hvorvidt HPM-våpen har en operativ fremtid innenfor den 
svenske FM. Hensikten er således mer detaljert å undersøke hvorvidt HPM-våpen kan utgjøre en 
effektiv beskyttelse mot luftmål for landstridsavdelinger. Oppsatsen gjør en kobling til utviklingen og 
innføringen av Nettverksbasert Försvar i FM, og gjennomfører undersøkelsen med utgangspunkt i de 
tre basiskapasitetene påvirkning, beskyttelse, og ledelse. Oppsatsen undersøker det operative grunnlag 
for utvikling og implementering av HPM-våpen i rollen som luftvern (LV)/luftforsvar til støtte for 
landstridsavdelinger. 
 
Hovedkonklusjonene indikerer at det finns gode operative argumenter for å satse på en utvikling og 
implementering av HPM-våpen i FM. Spesielt blir en slik bekjempnings- og beskyttelseskapasitet 
viktig for det Nettverksbaserte Försvar (NBF). Samtidig påvises tekniske/fysiske og operative 
begrensninger som indikerer at HPM-våpen alene ikke kan forventes erstatte dagens tradisjonelle 
luftvernsystemer. Den beste løsning ligger ventelig i en kombinasjon, der man samtidig kan rendyrke 
det enkelte delsystems kapasiteter innenfor NBF. 

Vedlegg 1: Regneeksempler HPM-applikasjoner (2 sider). 
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High Power Microwave – The Future Air Defence System? 

Abstract:  
High Power Microwave-weapons (HPM-weapons) represent a future weapons system with the ability to 
neutralize and destroy enemy capabilities, though without a direct loss of lives.  Therefore, further 
studies of HPM-weapons and their capacities could be relevant and interesting to The Swedish Armed 
Forces. 
 
The purpose of this research paper is to investigate whether or not HPM-weapons have a future in the 
Swedish Defence Forces. The aim is to develop a theoretical and technical foundation in order to 
investigate HPM-weapons in a developed scenario. The research paper has a strong connection to the 
development and implementation of the Swedish Network Based Defence (NBF) programme. The 
conducted analysis is based on three fundamental capabilities; affect, protect, and command and control 
(C2). The research paper investigates the foundation of development and implementation of HPM-
weapons in the Air Defense (AD) role in support of army units. 
 
The main conclusions indicate that there are strong arguments to move forward the development and 
implementation of HPM-weapons in the Swedish Armed Forces. As both an offensive and a defensive 
capability, HPM-weapons could be essential in the Swedish Network Based Defense programme. At the 
same time, technological and physical limitations do exist, and it is therefore not likely that HPM-
weapons alone can replace and take over the role of conventional AD-systems of today. The optimal 
solution seems to consist of a mix of HPM-weapons and conventional AD-systems (cannon/rocket). 
Nevertheless, it is important that future weapons systems are fully integrated in the Network Based 
Defense concept, and can counter a wide threat spectrum. 
 
Appendix 1: Calculations on HPM-applications (2 pages). 
Appendix 2: Abbreviations/acronyms (1 page). 
 
Key words: High Power Microwave (HPM), Network Based Defense (NBF), Micro Air Vehicle (MAV), 
Air Defence (AD). 
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Forord 
 
Det var med stor glede og entusiasme jeg dro i gang arbeidet med denne C-oppsats i 
desember 2003. High Power Microwaves (HPM) er et spennende teknologiområde, 
og det er helt klart et område som burde interessere den svenske Försvarsmakten 
(FM) i den transformeringsprosess man nå skal igjennom. 

Jeg vil få lov til å takke de som spesielt har bidratt til mitt arbeide. Først må jeg 
få takke mine to handledere, Kk/Ming, Tekn. Dr. Stefan Silfverskiöld, HKV og Mj 
Daniel Hagstedt, FHS/MTI. Silfverskiöld har gitt meg god støtte og hjelp, spesielt 
med behandlingen av selve teknologiområdet. Med hans brede bakgrunn og nettverk 
så har jeg også fått tilgang til nøkkelpersonell i den svenske FM. Mj Hagstedt har 
vært en god støtte i forbindelse med selve metodehåndteringen, og har bidratt med 
gode spørsmål og synspunkter som har hjulpet undertegnede fremover i prosessen. 

Jeg vil også passe på å takke tre viktige personer ved FOI og FMV. Først vil jeg 
takke Prosjektleder Sten E. Nyholm, FOI/Grindsjön. Han har gitt meg innsikt i status 
på FM’s forskning på HPM-våpenvirkning, og har samtidig gitt verdifulle innspill på 
den internasjonale status innen utviklingen av HPM-våpen. Dernest vil jeg få takke 
Dr. Mats G. Bäckström, FOI/Linköping og Docent Karl-G. Lövstrand, FMV for 
verdifullt materiale omkring HPM-beskyttelse. Lövstrand har også i stor grad bidratt 
til henvisninger til materiale omkring svermteknologi. Uten alle disse hadde det blitt 
vanskelig å trenge inn i et relativt komplisert og omfattende teknologiområde. 

Sist, men ikke aller minst, vil jeg få takke min familie som har vært en verdifull 
støtte under tiden her ved Försvarshögskolan, og spesielt under arbeidet med 
oppsatsen. 
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1. Innledning 

1.1. Hva om...? 
”Nok en rutinemessig dag var i ferd med å utspille seg i brigadens kommandoplass. 
Radaroperatørene satt godt henslengt i sine komfortable stoler i ledningssenteret og 
stirret med et halvt øye på sine skjermer. Lite hadde skjedd siden brigaden hadde 
ankommet operasjonsområdet for snart tre måneder siden. Den lufttrusselen som 
lenge hadde vært vurdert som meget aktuell var i ferd med å bli en sovepute for 
brigaden. Plutselig ser den ene radaroperatøren noe nytt og ”annerledes” på sin 
skjerm, noe som mest ser ut som støysignaler (brus), men med ett vesentlig unntak: 
det beveger seg mot Brigaden! Etter noen hektiske sekunder med å forsøke å 
evaluere og analysere signalene, skriker operatøren: ”Et stort antall uidentifiserte 
objekter, retning 120 [grader], avstand 1500 [meter], hastighet 100 [km/t]!”. En 
automatisk ildordre blir umiddelbart generert til luftvernets plattformer, men 
målfølgingsradarene har problemer med å låse på konkrete mål. I 
kommandoplassen kan operatørene og sjefen kun sitte å se på at ”skyen” med det 
ukjente raskt nærmer seg egen posisjon. Sjefen håper i det lengste at varselet på 
skjermene kun er støy eller en teknisk feil ved selve radarsystemet. Plutselig 
forsvinner all forbindelse med våpenplattformene og kort tid etter befinner hele 
kommandoplassen seg i mørke. Samtlige skjermer er svarte og sambandet virker 
ikke. 45 sekunder etter dette blir kommandoplassen utslettet med en Air-to-Surface 
rakett levert fra en Joint Strike Fighter, som allerede er på vei tilbake til egen 
avdeling...” 

 
Scenariet over kunne ha vært hentet fra en spenningsroman, men er meget 

relevant for det fremtidige trusselbildet (sv. hotbilden) som muliggjøres av alt mer 
avansert teknologi. Brigaden ble i dette tilfellet utsatt for et angrep med 
miniatyriserte Unmanned Airial Vehicles (UAV), såkalte Micro Air Vehicles (MAV). 
Disse innledet et angrep på brigadens kommandoplass og hadde til hensikt (sv. syfte) 
å villede og jamme våre sensorer og kommunikasjon, og samtidig påvise mål for 
etterfølgende virkningssystemer. Angrepet ble umiddelbart fulgt opp med et 
målrettet og ødeleggende angrep fra konvensjonelle avstandsleverte våpensystemer. 
Dette lille scenariet er utgangspunktet for min studie omkring implementering og 
bruk av High-Power Microwave–våpen (HPM-våpen), som et supplement eller 
erstatning  for dagens tradisjonelle luftvernsystemer for landstridskreftene. 

1.2. Generelt 
De fleste militære våpen-, sensor- og ledningssystemer av i dag inneholder integrerte 
kretser og små, kraftfulle prosessorer. Dataalderen har for lengst gjort sitt inntog 
også i forsvarsmakter verden over, og man er i dag totalt avhengig av IT-teknologien 
og den stadig rivende utviklingene innen dette området. Avanserte kommunikasjons-
, sensor- og våpensystemer er konkrete resultater av denne utviklingen. Det er den 
sivile industrien som har overtatt og er ledende på utviklingen innen IT-sektoren, og 
denne trenden er forventet å fortsette. De moderne lands forsvarsmakter er forventet 
å følge etter og implementere mye av denne teknologien.1 Konsekvensen av dette er 

                                                 
1 Rekkedal, Nils Marius (2004): ”Koncept för nätverksbaserad användning av militär makt” och 

”Kommandokoncept i nätverksbaserat försvar” – En kritisk genomgång med kommentarer till två 
norska studier, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr. 4, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s. 1. 
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en global og massiv sårbarhet for angrep med våpen som er konstruert spesifikt for å 
skade og ødelegge elektroniske halvlederkomponenter.2  
 

Den svenske Försvarsmakten (FM) har i en studie nylig pekt på trusselen fra 
HPM-våpen mot det Nettverksbaserte Forsvaret (NBF).3 Disse våpnene har evne til 
både å nøytralisere og slå ut radiolinkforbindelser, nettverksnoder, kommunikasjons- 
systemer, sensorer og virkningsplattformer. FM’s evne til å planlegge og 
gjennomføre fremtidige operasjoner innen NBF avhenger i stor grad av at man 
klarer å beskytte seg mot slike angrep. I sluttrapporten for denne studien har man 
utarbeidet en policy hvor det blant annet heter: 
 

”Sverige ska med egna resurser följa teknologiutvecklingen inom HPM-vapenområdet, 
specielt utröna potentialen i de ingående basteknologierna samt möjligheterna till 
systemintegration…” 4  
 

Man slår videre fast at Sverige kan bruke HPM-våpen for egen beskyttelse av 
territoriell integritet, ved internasjonale operasjoner og væpnet angrep. I forslag til 
fortsatt virksomhet anbefaler rapporten at FM bør gjennomføre en felles studie av 
mulige tillempninger av HPM-våpen.5 Disse operative ønskemålene understøttes 
også av en forholdsvis bred forskningsinnsats. Sverige ligger langt fremme på 
forskning omkring HPM-våpenvirkning og beskyttelse. Forskningen har både 
fokusert på tiltak for å beskytte sivile deler av samfunnet, men det har også vært 
utført aktiv forskning ved Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som har resultert 
i at beskyttelsesløsninger er implementert på flere av dagens militære systemer 
(f.eks. JAS-39). Sverige har de senere årene blitt klar over og anerkjent mulighetene 
for at denne trusselen på sikt vil bli betydelig større, og at FM derfor bør utvikle og 
gå videre med fremtagning av en mer aktiv og offensiv militær kapasitet innen dette 
området. Viktige årsaker til at HPM utgjør en trussel mot militære og sivile systemer 
kan således oppsummeres i følgende underpunkter: 6 

 
• En økende bruk av elektronikk, også i sikkerhetskritiske funksjoner. 
• Den raskere og alt mer miniatyriserte, og derfor mer følsomme, elektronikken. 
• Trenden som går mot redusert skjermvirkning på grunn av bruk av elektrisk 

halvleder- eller ikke-ledende materialer (plastikk, kompositter) for innkapsling av 
elektronikken. 

 
I forbindelse med utvikling og overgang til NBF har problematikken blitt 

ytterligere aktualisert, og FOI har i en rapport pekt på muligheten for å nytte HPM-
våpen som aktiv egenbeskyttelse for militære avdelinger og systemer.7 

 

                                                 
2 Silfverskiöld, Stefan (2002): Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 

Microwaves on Military Electric Systems, Uppsala University, s. 14. 
3 Försvarsmakten (2003): Slutrapport från studien ATK99064S HPM – Hot och möjligheter i NBF, 

Högkvarteret, 2003-12-01. 
4 Ibid, s. 24. 
5 Ibid, s. 27. 
6 Totalförsvarets Forskningsinstitut (2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd, 

FOI, s. 51. Oversatt til norsk av forfatteren. 
7 Försvarets Forskningsanstalt (1999): Hotbildsstudie. Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning (HPM), 

H. Andersson, FOA-R—99-01244-612—SE, november 1999, s. 34-35. 
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1.3. Problemformulering 
Det er derimot en lang veg å gå før FM lykkes med å utvikle effektive militære 
våpensystemer basert på HPM-teknologi. Dette handler ikke bare om hvilke 
begrensninger teknologien setter, men andre sentrale spørsmål er: Er det i det hele 
tatt behov for HPM-våpen? Hvordan kan FM integrere slike systemer i en operativ8 
ramme? 

FM har utviklet en rekke spillkort for å anskueliggjøre bruken innen nettopp en 
slik operativ ramme. Spesielt har det vært pekt på bruksområder der HPM-våpen 
kan utgjøre et viktig supplement eller en ren erstatning for mer tradisjonelle 
virkningssystemer.9 Her er vi fremme ved noen av dagens problemer FM står 
overfor når man skal identifisere kritiske kapasiteter, og deretter utvikle, anskaffe og 
implementere nye systemer i NBF. Hvilke systemer har FM behov for? Får man den 
ønskede effekten ved fortsatt å satse på en videreutvikling av dagens tradisjonelle 
systemer og konsepter? Martin van Creweld berører disse spørsmålene i boken The 
Transformation of War.10 Et av hovedpoengene i boken er at de tanker man har 
utviklet, og tatt med seg i våre forsvarsmakter etter andre verdenskrig, kanskje bør 
omvurderes. Det har vært en tendens til at man har videreført militære systemer uten 
kritisk å ha undersøkt de sentrale spørsmålene over. Faren man løper ved ukritisk å 
videreføre nye plattformer basert på gammel teknologi, er at FM ikke får den 
effekthøyning den etterstreber og forventer, og i verste fall kan dette lede til at man 
foretar strategiske feilvalg i materiellprosjektene.  

Et annet poeng som forsterker denne problematikken er det faktum at en satsning 
på høyteknologiske systemer er meget kostnadskrevende.11 Det blir derfor viktig å 
gjøre riktige, langsiktige valg på strategisk nivå i FM. Emneområdet HPM-våpen 
bør interessere FM og således være ett eksempel på en praktisk tilnærming til NBF. 

1.4. Hensikt (sv. syfte) og spørsmål 
Med bakgrunn i det generelle grunnlaget og problemformuleringen over, og med en 
høyteknologisk motstander lagt til grunn, er hensikten med denne oppsatsen å 
undersøke hvorvidt HPM-våpen kan utgjøre en effektivt beskyttelse mot 
lufttrusselen for landstridsavdelinger. Jeg bygger samtidig opp et scenario som 
grunnlag for min undersøkelse som er et resultat av de innledende diskusjoner. 

 
Oppsatsen har derfor følgende hovedspørsmål: 

 
1. Koblet til et scenario for landstrid og for aktuell trussel;  

Kan HPM-våpen integreres og brukes som beskyttelse mot lufttrusselen for 
landstridsavdelinger? 
 

I tillegg har jeg nyttet ett støttespørsmål i mitt arbeide: 
 
2. Hva er det teknologiske grunnlaget for HPM-våpen i dag, og hva er 

utviklingsmulighetene? 

                                                 
8 Med operativ definerer jeg i denne sammenheng systemer som utvikles og integreres og kommer til 

anvendelse i militære organisasjoner. 
9 Försvarsmakten (2003): Slutrapport från studien ATK99064S HPM – Hot och möjligheter i NBF, s. 

19-21. 
10 Creweld, Martin van (1991): The Transformation of War, New York, The Free Press. 
11 Alberts, David S,  Gartska, John J, Stein, Frederick P. (1999): Network Centric Warfare. 

Developing and Leveraging Information Superiority, 2nd Edition (Revised), DoD Command and 
Reasearch Programme (CCRP), s. 67. 
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Hovedspørsmålet besvares ved den undersøkelse jeg gjør med bakgrunn i det 
utviklede scenariet i studien. Denne sammenstilling og undersøkelse er basert på 
operative kriterier (sv. basförmågor), og berører i mindre grad rene tekniske 
problemområder. 
  

Støttespørsmålet er viktig for å bygge opp relevante delkonklusjoner, som senere 
skal inngå i fremtagningen av scenariet og undersøkelsen. Det er i hovedsak 
innenfor dette spørsmålet jeg beskriver og undersøker HPM-teknologiområdet for å 
fremskaffe den nødvendige relevans og realisme for studien. 

1.5. Fremgangsmåte 
Figur 1 nedenfor viser den fremgangsmåte som er lagt til grunn for oppsatsen.  
I innledningen (kap. 1) har jeg etablert den struktur som hele studien og denne 
oppsatsen bygger på, og min hensikt er å klargjøre den overordnede ramme og 
bakgrunn for problemformuleringen og spørsmålene. Samtidig har ønsket om raskt å 
motivere og sette leseren inn i studien vært viktig. Rent metodemssig anvender jeg 
meg av en deskriptiv undersøkelse12. 
 

Kapittelet om NBF (kap. 2) har en selvklar plass, og har til hensikt å gi studien en 
relevant og realistisk bakgrunn. Dette er gjort ved at jeg har utviklet og listet de 
sentrale fokusområder hva gjelder fremtagning, utvikling og implementering av 
fremtidige systemer og kapasiteter innen NBF i Sverige. Delkonklusjonene blir også 
dimensjonerende for en eventuell implementering av HPM-våpen, og får betydning 
for valg og utvikling av scenariet til grunn for undersøkelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 1: Oversikt over fremgangsmåte. 

                                                 
12 Evjegård, Rolf (1993/1996): Vetenskaplig metod, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund (2000), s. 
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Kapitlet om HPM (kap. 3) har til hensikt å beskrive HPM-teknologien per i dag, 
samt klarlegge de muligheter som denne teknologien gir i fremtiden. Jeg påviser 
samtidig viktige begrensninger som ligger i teknologien. Kapitlet leder frem til svar 
på støttespørsmålet. Hensikten er ikke å gå for detaljert inn i tekniske og 
matematiske utledninger. Dog er nødvendige beregningseksempler gjort for å tjene 
som relevant bakgrunnsinformasjon i kapitlet (Vedlegg 1). På samme måte som 
NBF-kapitlet, har også kapitlet om HPM-teknologien muliggjort fremtagningen av 
delkonklusjoner til støtte for utvikling og valg av scenario. 
 

Den fremtidige trusselen i oppsatsen, representert med Micro Air Vehicles 
(MAV) (kap. 4), har først og fremst til hensikt å skape et fremtidsrettet og relevant 
trusselbilde for det etterfølgende scenariet. Hensikten er ikke å gjøre en omfattende 
undersøkelse av ytterligere et nytt teknologiområde, men kun peke på de muligheter 
og begrensninger teknologien gir i det fremtidige perspektivet og hvordan dette kan 
påvirke trusselbildet. Jeg er av den oppfatning at denne trusselen representerer noe 
nytt og fremtidsrettet, og er i så måte med på å avdekke svakheter med dagens mer 
tradisjonelle systemer. Jeg utvikler også her delkonklusjoner til støtte for utvikling 
og valg av scenario. 

 
Utviklingen og fastsettelsen av det valgte scenariet (kap. 5) har til hensikt å 

beskrive et fremtidig høyteknologisk operativt miljø for landstridsavdelinger og 
utgjør et grunnlag for den påfølgende undersøkelse. I tillegg utvikler jeg HPM-
våpenet som skal virke innenfor dette scenariet. Jeg har holdt beskrivelsen på et 
overordnet og generelt nivå og her har jeg sammenholdt delkonklusjonene fra 
kapitlene 2-4. Jeg har med hensikt beholdt flertallsbenevningen av ordet (scenarier), 
da tilsvarende analyser kan gjennomføres i fremtiden, dog med endret scenario.  
 

Hovedkapitlet i denne studien er den operative undersøkelsen (kap. 6). Jeg har 
lagt tre sentrale basiskapasiteter til grunn for å undersøke og vurdere den valgte 
systemløsningen. Jeg appliserer her faktorene på et valgt scenario, og avdekker 
forhold som har stor betydning for integrasjon og operativ bruk av HPM-våpen. Jeg 
henviser leseren til kap. 6 for en mer utfyllende redegjørelse omkring undersøkelsen 
og valget av de tilhørende faktorer.  
 

I syntesen (kap. 7) gjør jeg en sammenstilling av de delkonklusjoner som 
undersøkelsen har gitt, og utleder hovedkonklusjonene. Jeg påviser her svaret på 
hovedspørsmålet, og gjør en avsluttende diskusjon. Avslutningsvis (kap. 8) 
oppsummerer jeg oppsatsens viktigste funn, og anbefaler områder for videre studier. 

1.6. Definisjon av sentrale begreper 
High Power Microwave Weapons (HPM-weapons):  

Høyeffekt Pulsert Mikrobølgestrålende våpen som har en toppeffekt på over 100 
MW, ligger innenfor centimeter-milimeter bølgelengdeområdet og med 
frekvenser på 1-300 GHz. 13 

 
Nettverksbasert Forsvar (NBF):  

”Att med bl. a. sensorer i nätverk samla in, analysera och sprida information för 
att skapa situationsuppfatning och därmed effektivare verkan. 

                                                 
13 Benford, James and Swegle John (1992): High-Power Microwaves, Artech House, Boston, s. 1. 

Sammenfattet og oversatt til norsk av forfatteren. 
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Att lyfta fram de organisatoriska och doktrinmässiga förändringar som medges 
av kommunikationsmöjligheterna och utveckla nya operativa koncept, baserade 
på flexibla, behovsanpassade insatsförband och på möjligheterna att utöva 
ledning genom samordning i icke-hierarkiska strukturer.” 14 

 
Micro Air Vehicle (MAV):  

Et militært ubemannet flyvende farkost med et vingespenn på under 15 
centimeter og en vekt på under 100 gram, og som har evne til å operere og å 
virke koordinert og samlet mot utpekte mål. Farkosten kan ha ulik nyttelast. 15 
 

Luftvern (LV)/luftforsvar: 
Operativ kapasitet som primært har til hensikt å beskytte egen manøverfrihet 
mot påvirkning fra luftrommet. Kapasiteten består normalt av både kanoner og 
raketter/missiler og er integrert i et eget lednings- og sensorsystem, i tillegg til 
integrasjon med andre tilsvarende systemer.16 

1.7. Avgrensninger og forutsetninger 
En overordnet ambisjon med oppsatsen har vært å prøve å løfte FM’s blikk, for om 
mulig å få en større bredde i synet på kapasiteter og videreutviklingen av NBF. 
Studien omhandler derfor den svenske Försvarsmakten innenfor tidsperspektivet 
2010-2020.  

Oppsatsen har en uttalt begrensning i omfang. Dette gjør at gjennomføringen av 
en operativ undersøkelse må avgrenses og konkretiseres til et fåtall situasjoner eller 
scenarier. Studien avgrenser seg derfor til å undersøke ett scenario der man bruker 
HPM-våpen mot en angripende sverm av MAV. Bakgrunnen til dette ligger i den 
massive trusselen et koordinert angrep med MAV utgjør mot egne avdelinger og 
systemer. 

Begrensningen i omfanget tilsier at det heller ikke er hensiktsmessig å utlede 
HPM-våpen i sin fulle bredde, og studien omhandler derfor kun repetitive 
pulsgenererende HPM-våpen. Bakgrunnen er også å spore i den diskusjon jeg gjør i 
kap. 3, og antydningen om at det kun er de repetitive våpnene som gir de 
effektnivåer som er nødvendige og som i tillegg lettere lar seg kontrollere. 

Utgangspunktet for studien ligger i den ATK-rapport som er overlevert HKV, og 
berører naturlig nok svenske forhold. Samtidig har Sverige besluttet en overgang til 
en FM som i større grad skal nyttes internasjonalt, men samtidig ha en nasjonal 
kapasitet. Studien omhandler derfor svenske avdelinger både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Omfanget av oppsatsen medgir at antallet faktorer må begrenses. Jeg har innenfor 
de seks basiskapasiteter identifisert tre som jeg anser som viktige for 
operasjonalisering av HPM-våpen. Studien foretar derfor en operativ undersøkelse 
av basiskapasitetene påvirkning, beskyttelse og ledelse. 

Utvikling og anskaffelse av HPM-våpen avhenger i stor grad av vilje til å satse på 
dette. Samtidig er dette en forholdsvis fersk teknologi for FM, og det vil kreve 
betydelig ressurser for å ta frem operative kapasiteter. Spørsmålet er hvorvidt det 
eksisterer et økonomisk grunnlag for en slik satsning, all den tid begrensede 
                                                 
14 Försvarsmakten (2003): Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, Rapport 7, Årsrapport 

från perspektivplaneringen 2002-2003, Högkvarteret, Stockholm, FMI Rapport 7, s. 170. 
15 Dette er forfatterens egen definisjon, og tar utgangspunkt i de praktiske/konkrete resultater som 

foreligger innen dette forskningsområdet per i dag. 
16 Dette er forfatterens egen definisjon, og tar utgangspunkt i dagens tradisjonelle kapasiteter innenfor 

disse kapasiteter. 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 12 (70)
 
økonomiske rammer er en viktig faktor i FM per i dag. Studien omhandler derfor 
ikke økonomiske aspekter knyttet til svensk forskning, utvikling og anskaffelse av 
HPM-våpen. 

Kraftfulle HPM-våpen representerer i første hånd en trussel mot elektroniske 
komponenter. Samtidig tilsier effekt- og energinivåene at bruk kan være forbundet 
med en risiko på personell. Forskning og bevisføring omkring dette er derimot svært 
begrenset per i dag. Studien omhandler derfor ikke de juridiske/etiske aspekter som 
kan være forbundet med bruk av slike våpen. 

1.8. Beslektede studier/tidligere arbeider 
Innen HPM-området har jeg i kapittel 1.2 redegjort for FM’s Slutrapport från 
studien ATK99064S HPM – Hot och möjligheter i NBF. Rapporten underbygger 
behovet for at man går videre med en operasjonalisering av HPM-teknologien. 

Det er skevet to C-oppsatser ved FHS som er relevante og har bæring på min 
oppsats. Den ene er Håkan Andersson’s oppsats HPM-vapen – ett ökande hot? 
Denne oppsatsen beskriver i mer generelle vendinger HPM-teknologien, inkludert de 
sprengemnesdrevne våpnene. Oppsatsen til Anders Callert; HPM-tillämpningar i 
internationella insatser, fokuserer på nytteverdien av HPM-våpen koblet til 
internasjonale operasjoner. 

HPM-teknologien er også undersøkt i Stefan Silfverskiöld’s doktoravhandling, 
Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power Microwaves on Military 
Electric Systems, Uppsala Universitet. 

 
Utgangspunktet for MAV er hentet fra J. M. Grasmeyer og M. T. Keennon’s 

rapport om Development for the Black Widow Micro Air Vehicle, American Institute 
of Aeronautics and Astronautics. Denne rapporten dokumenterer de fysiske 
kapasiteter og dimensjoner på dagens MAV. 

A. F. Huber II introduserer, i Death by a thousand cuts: Micro-Air Vehicles in 
the service of Air Force missions, en mer operativ undersøkelse over fordeler som 
MAV representerer på dagens og fremtidens stridsfelt. 

Bidraget som omhandler begrepet swarming (sv. svermteori) er hentet fra J. 
Arquilla og D. Ronfeldt’s rapport Swarming & The Future of Conflict. Den slår fast 
at swarming som begrep ikke er nytt, men enklere kan operasjonaliseres med dagens 
teknologiutvikling. 

Jeg henviser til litteraturlisten for en utførlig beskrivelse av disse kildene. 

1.9. Materiale – kildekritikk 
Foruten det materiale jeg har fått tilgang til i FM, er det riktig å hevde at det i dag er 
USA som fremstår som den store nasjonen innen forskning, utvikling og integrering 
av HPM-våpen. I tillegg har jeg hentet relevant materiale i åpne kilder både i 
Sverige og internasjonalt (Russland). Problemet og utfordringen med studier 
innenfor HPM-teknologiområdet innebærer at mange kilder er belagt med gradert 
informasjon (sv. sekretess). Innenfor HPM-området er det riktig å si at den militære 
forskning og utvikling er den ledende.17 Boken av J. Benford og J. Swegle (High-
Power Microwaves) blir likevel av mange referert til som en sentral bok og et viktig 
grunnlag for teknologiområdet. Jeg har selv anvendt denne. Denne boken har også 
vært grunnlag for de C-uppsatser skrevet ved FHS som jeg har studert innen emnet. 
Troverdigheten anses derfor som meget god. Det samme kan sies om de rapporter og 
materiale jeg har fått tilgang til fra FOI. 
                                                 
17 Ref. samtaler med Nyholm, Sten E. /FOI,Grindsjön, 12. mars 2004. 
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Innenfor UAV-området er bildet mer nyansert. Når det gjelder det som i dag er 
ansett for å være implementerte og anerkjente UAV-systemer, er det uten tvil den 
militære forskningen som er ledende. Ser vi derimot mer spesifikt på de områder der 
man forsøker å miniatyrisere dagens flyvende plattformer, så er det den sivile 
forskningsfronten som har et såkalt technology-pull18 vis-a-vis de militære 
forsknings- og utviklingsområder. Samtidig er det vanskelig å trekke absolutte 
grenser mellom militær og sivil forskning. Spesielt er dette tilfelle i USA, der mye 
av grunnforskningen fordeles ut til universiteter og høyskoler. Jeg har støttet meg på 
rapporter utarbeidet i USA (RAND), og disse får anses som troverdige. MAV-
teknologien representerer et forholdsvis nytt område, og her har jeg støttet meg mye 
på rapporter/oppsatser hentet fra Internett. Troverdigheten må likevel anses som god 
da dette er rapporter/oppsatser skrevet og gransket på et vitenskaplig grunnlag.  

Literaturen omkring NBF er i hovedsak hentet fra svenske kilder (FM), og disse 
må anses som troverdige da de er offisielle dokumenter/doktriner. Jeg har også 
støttet meg på norsk og amerikansk literatur. De norske grunnlagsdokumentene 
anses som troverdige da de er offisielle FM-dokumenter i Norge. Jeg vil likevel 
fremheve at doktriner står for visjon og den grove innretningen, og ikke detaljer 
omkring selve implementeringen. Jeg har også studert de analyser som er utført av 
disse her ved FHS (Prof. N. M. Rekkedal), og de anses som troverdige. Unmanned 
Aerial Vehicle Roadmap 2002-2027 er hentet fra internett, men vurderes som 
troverdig da dette er et offisielt amerikansk dokument.  
 
 
 
 
 

                                                 
18 I betydningen; det er den sivile teknologiutviklingen som leder an og trekker militære forsknings- 

og utviklingsområder etter seg. 
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2. Nettverksbasert Forsvar (NBF) 
Hensikten med dette kapitlet er å undersøke de dimensjonerende operative 
prinsipper og krav som stilles på et fremtidig svensk NBF-konsept, viktige krav og 
forutsetninger som også må legges til grunn for alle fremtidige systemer som 
utvikles/anskaffes i FM. Dersom HPM-våpen skal ha en fremtid så må man kunne 
påvise at disse våpen har en plass i NBF-konseptet, dette gjelder ikke kun 
teknologiske aspekter knyttet til utvikling, men minst like viktig er de operative og 
organisatoriske krav. 

2.1. Sveriges tanker omkring NBF19 
Den svenske FM er på full fart inn i NBF.20 En rekke dokumenter og rapporter har 
presentert ulike perspektiver på hva NBF er og hvordan dette skal kunne realiseres. I 
kapittel 1.6 over nytter jeg en svensk definisjon på NBF, og den første meningen her 
indikerer en utstrakt bruk av gamle og nye sensorer, organisert i et nettverk, som 
skal bidra til en bedre situasjonsoppfatning og beslutningsgrunnlag enn hva tilfellet 
er i dag. Dette grunnlaget skal deretter være styrende for fremtagning og utvikling 
av nye operative kapasiteter og virkningssystemer.  

Den andre meningen peker på betydningen av å utvikle doktriner, organisasjoner 
og prosesser som ivaretar effekthøyningen teknologien gir grunnlag for. Mange 
hevder at NBF nærmest er en revolusjon og vil diktere FM’s innretning.21 Det er 
likevel lett å glemme at det er mennesket som er og blir den viktigste ressursen, og at 
dette vil være med på å påvirke teknologiområdene også i fremtiden. Det eksisterer 
likevel teknologi i dag som på mange områder har erstattet soldaten eller gitt 
soldaten andre roller (f.eks. UAV). Dette må ses i lys av den pågående trenden og 
overgangen til mindre personelltunge enheter, men at disse får et bredere 
oppgaveregister enn tidligere. Grensesnittet mellom de tradisjonelle nivåene er også 
i ferd med å viskes ut, og taktiske innsatser i internasjonale operasjoner kan lett få 
betydning for det strategiske/politiske nivå. 

2.2. Nettverk vs. plattformer 
Så langt har prosessene internt i FM resultert i en mengde litteratur og rapporter, og 
til en viss grad også i konkrete handlingsplaner og prosesser. Det er etter mitt syn 
behov for ytterligere å konkretiserer og tydeliggjøre hvordan ny teknologi kan tas i 
bruk, og hvordan den kan støtte fremtagningen av operative avdelinger med 
ny/forbedret kapasitet. I den svenske språkbruken har man fra amerikanske kilder 
delvis innarbeidet og tatt i bruk formuleringen om at utviklingen mot et NBF 
”innebærer en forandring fra kapasitet knyttet til den enkelte plattform [...] mot ett 
fremtidig konsept basert på ulike tjenester innen de militære basiskapasitetene.”22 
Dette må ikke forstås som at man foretar en nedprioritering av dagens og fremtidens 
virkningssystemer (effektorer) og plattformer. Det er ordet effekt som må få en 
sentral rolle, og like viktig; koblet til det til enhver tid eksisterende trusselbildet. Det 
er derfor riktig å hevde at det er hensikten/målet (eng. ends) som avgjør hvilke 
ressurser (eng. means) man skal velge.23  
                                                 
19 Det svenske Nettverksbasert Forsvar (NBF) er en avledning av det amerikanske begrepet Network 

Centric Warfare(Nettverksbasert krigføring). 
20 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, kap.10 
21 Alberts, David S og Garstka, John J m.fl. (2001): Understanding Information Age Warfare, DoD 

Command and Control Research Program (CCRP), Washington D. C, Chapter 1. 
22 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, s. 127. Oversatt til norsk av forfatteren. 
23 Også fremhevet av Nicander, Lars (CIOS) i et foredrag om IO til ChP T 02-04, FHS, 2004-08-17. 
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Et sentralt begrep som derfor må forstås i denne sammenhengen er 
tjenestebegrepet. I begynnelsen av januar 2002 overleverte Försvarets Materielverk 
(FMV) en rekke dokumenter til FM som tydelig redegjør for og forklarer innholdet i 
dette begrepet. Her heter det blant annet:   
 

”En av grundtankarna som genomsyrar hela FMA är att resurser ej skall satsas på 
att konstruera komplexa supersystem som skall klara allt. Istället skall det skapas 
mindre system som är specialiserade på en eller ett fåtal saker som sedan används 
som komponenter i ett situationsanpassat system.”  24  

 
Dette må etter min oppfatning forstås som at det enkelte delsystem/systemelement 
leverer tjenester som kan utnyttes og sammenstilles av andre, uavhengig av 
arkitektur og organisasjon. Informasjon og kapasitet fra flere slike elementer kan 
deretter settes sammen ved behov og således gi en bedre utnyttingsgrad i hele 
systemet. Etter mitt syn utelukker ikke dette en satsning på utvikling av kraftfulle 
delsystemer/plattformer, spesielt ikke dersom trusselbildet krever en slik utvikling.  
En svakhet med tjenestebegrepet, og som har vært symptomatisk for NBF-
diskusjonen frem til i dag, er en kanskje for stor fokus på nettverket.25 
 

Min vurdering av NBF-konseptet er derfor ikke bare ensbetydende med at vi skal 
legge stor innsats på å sy sammen noder og sensorer. FM kan besitte det beste og 
mest oppdaterte informasjonsbildet, langt mer overlegent vår motstander. Dette 
hjelper lite dersom den ikke foretar en naturlig og balansert utvikling av viktige 
systemer som er i stand til å bidra med avgjørende og målrettede angrep og 
ødeleggelse/degradering av motstanderens systemer. Jeg tenker ikke her kun på 
fysisk ødeleggelse (eng. hard-kill), men minst like viktig er utvikling og 
implementering av våpen/systemer som kan levere en gradert, ikke-dødelig virkning 
i målet (eng. soft-kill). Både kinetisk og ikke-kinetisk effekt har nærmest blitt force 
enablers for hverandre.26 Eksempler på dette ser vi allerede i dag, hvor blant annet 
Informasjonsoperasjoner (IO) har fått en økende betydning og utgjør et viktig 
virkemiddel for å påvirke motstanderen og andre aktører. 

2.3. NBF eller Effects-Based Operations (EBO)? 
USA, som var først ute med begreper som Revolution in Military Affairs (RMA) og 
Network Centric Warfare (NCW), har tonet ned diskusjoner omkring disse generelle 
samlebetegnelsene. USA har i dag videreført tankegodset og teoriene bak NCW-
konseptet, og operasjonalisert dette til blant annet Effects-Based Operations 
(EBO).27 Etter min vurdering bør dette av FM oppfattes som et klart tegn på at man 
bør søke å gå videre og selv operasjonalisere militære konsepter basert på 
eksisterende og ny teknologi.  
 

Samtidig bør man være klar over at det også er store forskjeller i angrepsmønster 
og tilnærming til operasjonaliserte NBF-konsepter innen forsvarsgrenene i USA. 

                                                 
24 Försvarsmakten (2002); FMA – Försvarsmaktens Arkitektur, Tjänstebegreppet, deldokument i en 

serie overlevert FM 2002-01-15. 
25 Rekkedal, Nils Marius (2004): ”Koncept för nätverksbaserad användning av militär makt” och 

”Kommandokoncept i nätverksbaserat försvar” – En kritisk genomgång med kommentarer till två 
norska studier, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr. 4, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s. 4. 

26 Ibid, s. 3. 
27 Ibid, s. 2. 
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U.S. Army og U.S. Air force har lenge fokusert på teknologien. U.S. Navy har hatt en 
plattformstilnærming, mens U.S. Marine Corps har hatt en mer praktisk 
tilnærming.28 Min bakgrunn fra det norske Feltartilleriet, og problematikken 
omkring planlegging og bruk av indirekte ild, har gitt meg innsikt i samvirke med 
andre troppearter i Hæren og ikke minst samvirke med øvrige forsvarsgrener. 
Tilnærmingen til U.S. Marine Corps kan derfor etter mitt syn kanskje være mer 
fornuftig og tillempbar for mindre nasjoner. Det er fullt mulig å gjøre troppeprøver 
og forsøk som kobler sammen flere ulike aktører for å oppnå en effektiv 
målbekjempning. Målutvelgelses- og bekjempningsprosessen (eng. targeting), slik 
den i dag er organisert i Nato, er på mange måter et godt grunnlag for en slik 
tilnærming og videreutvikling.29 Kobler man dette til NBF og EBO blir det klart at 
nettverket blir viktig i den mening å knytte sammen alle de aktører som man trenger 
for effektivt å løse ulike oppdrag som militær organisasjon. 
 

Et annet forhold som motiverer for at FM bør søke en konkretisering innenfor 
NBF-konseptet kan forstås ved å se på den britiske tilnærmingen og bruken av 
begrepet kampkraft (eng. Fighting Power). Figur 2 er hentet fra The British Military 
Doctrine, og viser hvordan kampkraften kan deles inn i tre komponenter; den 
fysiske , den konseptuelle og den moralske komponent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Inndeling av begrepet kampkraft (fighting power). 30 

De tre komponenter er alle like viktige for å skape en form for balanse. Innføring av 
ny teknologi kan på ingen måte oppfattes som den eneste suksessfaktoren når man 
ønsker å effektivisere eller øke kampkraften i FM. Like viktig er det at man ser over 
både den konseptuelle og den moralske komponent. Jeg oppfatter likevel at FM per i 
dag delvis har tatt inn over seg denne sammenhengen, noe som de ulike 
Ledningsgruppene 31 er beviser på. 
                                                 
28 Rekkedal, Nils Marius (2004): ”Koncept för nätverksbaserad användning av militär makt” och 

”Kommandokoncept i nätverksbaserat försvar” – En kritisk genomgång med kommentarer till två 
norska studier, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr. 4, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s. 3. 

29 Nato (2000): Final Study Draft Allied Joint Publication 3 (AJP-3), ch. 5, sect. IV, par. 5062.  
30 UK Ministry of Defence (1996): The British Military Doctrine, Chapter 4 (Military Effectiveness), 

http://www.defence.gov.au/army/LWD1/pdfs/docs/British_Military_Doctrine.pdf, 2004-11-18. 
Fortydeligelser med rødt i figuren er gjort av forfatteren.  

31 Försvarshögskolan (2003): NätversBaserad Försvar – En introduktion och diskussion till 
utvecklingen i Sverige, upplaga 2, Samordningsgruppen NBF, Stockholm. 
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2.4. Kampen om informasjon – historisk ”tankegods” 
NBF med det tilhørende nettverk, som kobler sammen noder, sensorer, effektorer og 
ledningsfunksjoner, har til hensikt å tilføre den militære organisasjon og 
beslutningstaker den informasjon den optimalt klarer å utnytte.32 Informasjon har 
med all tydelighet fått en sentral plass, og utgjør også en av de seks 
basisfunksjonene.33 Felles for Sverige, og øvrige nasjoner som har valgt å satse på et 
nettverksbasert forsvar, er at man har innsett betydningen av hvor viktig informasjon 
blir på fremtidens stridsfelt.34 Informasjon anses derfor av mange å være den 
viktigste innsatsfaktoren for å kunne realisere et NBF.35 Den fremtidige militære 
konflikt/krise/krig kommer kanskje i mindre grad til å omhandle nøytralisering og 
bekjempning av motstanderens tradisjonelle militære kapasitet og 
virkningssystemer. Langt viktigere kommer krigen om informasjonen til å være, 
både vår evne til å nyttiggjøre oss den informasjon våre sensorer og nettverk kan gi, 
men ikke minst å forhindre motstanderen i effektivt å utnytte sin informasjon. Hvor 
kommer så dette historiske ”tankegodset” fra? Hvorfor er informasjon så sentralt? 
 

Informasjon i seg har liten relevans og interesse for militære avdelinger. Målet er 
å utnytte det faktum at man har et overtak i informasjonsprosessen til å oppnå et 
relativt sett høyere tempo enn fienden, og således en høyere operativ kapasitet 
relativt vår motstander. Vi ønsker således å komme innenfor fiendens 
beslutningssyklus.36 Vi blir dermed den aktive, agerende, part, mens fienden blir 
tvunget til å reagere på våre innsatser. Dette er sentrale tanker i manøverteorien 37, 
og har sin opprinnelse i John R. Boyd’s kjente OODA-loop 38.  

Et annet militærteoretisk begrep som bør løftes frem i denne diskusjonen er 
friksjon. Dette begrepet må anses å være et alltid tilstedeværende fenomen hos våre 
stridskrefter og tilhører i følge Clausewitz krigens natur.39 Det er derfor rimelig å 
anta at utviklingen av den svenske FM fokuserer på systemer, organisasjon og 
konsepter som i stor grad bidrar til å minimere denne usikkerheten. Like viktig er 
det at vi utvikler FM i en retning som bidrar til å øke usikkerheten og friksjonen hos 
vår motstander. Samtidig må man forstå at teknologi alene ikke kan fjerne den 
usikkerhet og friksjon som ligger i dagens og fremtidens stridsfelt. 

For å bredde det militærteoretiske grunnlaget ytterligere, bør vi også studere Sun 
Tsu og hans teser om at krigføring i mindre grad handler om å bekjempe en 
motstanders fysiske kapasiteter. Den ultimate løsning ligger i at man påvirker 

                                                 
32 Rekkedal, Nils Marius (2004): ”Koncept för nätverksbaserad användning av militär makt” och 

”Kommandokoncept i nätverksbaserat försvar” – En kritisk genomgång med kommentarer till två 
norska studier, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr. 4, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s. 30. 

33 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, s. 129. 
34 Rekkedal, Nils Marius (2003): Modern krigskonst – militärmakt i förändring, 

Försvarshögskolen/KVI, Elander Gotab 2003, s. 160. 
35 Rekkedal, Nils Marius (2004): ”Koncept för nätverksbaserad användning av militär makt” och 

”Kommandokoncept i nätverksbaserat försvar” – En kritisk genomgång med kommentarer till två 
norska studier, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr. 4, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s. 30. 

36 William, Lind (1993): ”The Theory and Practice of Maneuver Warfare” i Hooker, Richard (red): 
Maneuver Warfare – An Anthology. Presidio Press, Novato, California. 
37 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, s. 87.  
38 OODA; Observation-orientation-decision-action. 
39 Clausewitz, Carl von (1991/2002); Om kriget, svensk översättning 1991 Mårtenson m.fl, Bonnier 

Fakta Bokförlag AB, Stockholm, s. 79-81. 
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motstanderens vilje, og på den måten oppnår en militær seier uten direkte strid.40 
Dette underbygger også det sentrale poenget når vi snakker om IO og manøverteori; 
Det er beslutningstakerens vilje vi primært ønsker å få tilgang til. 

2.5. Dimensjonerende krav i NBF 
Selv om HPM-våpenet i seg primært representerer en mulig fremtidig effektor i 
NBF, er det avgjørende at systemet innpasses i en overordnet og gjennomtenkt 
ramme, en militær doktrine og et operasjonskonsept. Jeg diskuterer her videre noen 
sentrale dimensjonerende krav til fremtidens systemer i NBF.  

2.5.1. Robusthet og sikkerhet 
Robusthet og sikkerhet skal først og fremst sikre tilgang på den funksjonalitet vårt 
kommando- og ledningssystem kan generere, og således gi den nødvendige 
utholdenhet. Dette handler i første omgang beskyttelse mot våpenvirkning og 
elektronisk/fysisk påvirkning. Dernest handler det om å kunne opprettholde et 
minimum av funksjonalitet ved ulik degradering av systemet eller påvirkning over 
tid. Sikkerhetsmessige aspekter handler i første rekke om å forhindre at 
uvedkommende får adgang til systemet, og løses dels med de klassiske 
sikkerhetsfunksjoner vi kjenner i dag, og dels ved oppbygningen av prosesser og 
prosedyrer.41 Det sentrale blir å kunne ivareta den nødvendige robusthet og sikkerhet 
i NBF, og skape den redundans som sikrer nødvendig tilgjengelighet på sentral 
informasjon. Et godt grunnlag for å oppnå dette er bl.a. å gi militære systemer 
nødvendige beskyttelse mot en motstanders påvirkning. Foruten å bygge inn 
tilstrekkelig robusthet og sikkerhet i det enkelte delsystem, er det viktig at hele 
nettverket konstrueres for å ivareta den nødvendige redundans. For et fremtidig 
HPM-våpen vil tilsvarende ressonementer være viktige, all den tid en utilsiktet bruk 
og påfølgende virkning kan ha avgjørende betydning for egne operasjoner.  

2.5.2. Interoperabilitet 
De fleste har en teknisk forståelse av begrepet interoperabilitet, og tenker kanskje 
først og fremst på valg av ulike teknologistandarder og protokoller. Det man derimot 
ofte har en tendens til å undertrykke, og som ofte fremstår som det komplekse, er det 
faktum at interoperabilitet også har et prosess- og organisasjonsmessig aspekt.42 
Eksempler på likhetstrekk i prosessmessig interoperabilitet kan f.eks. være måten vi 
gjennomfører vår planprosess på, enten det være seg Planlegging under tidspress 
(PUT) eller Guidlines for Operational Planning (GOP). Eksempler på 
organisasjonsmessig interoperabilitet kan være den organiseringen og inndelingen 
OPIL i dag bruker (prosessorganisering).43  
 
Ser vi nærmere på områder hvor vi ønsker interoperabilitet kan vi liste følgende:44 

 
• Internt i en innsatsstyrke 
• Mellom innsatsstyrker (nasjonalt) 

                                                 
40 Beng & Pettersson (1999): Sun Zis Krigskonst, Försvarshögskolan, Stockholm, 2. upplagan, s. 24-

27. 
41 Forsvarets Overkommando (2003): Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar-Grunnlag, 

Forsvarssjefens militærfaglige utredning (FMU) 2003, s. 18. 
42 Ibid. 
43 Holmberg, T. og Brissell, M, Foredrag fra OPIL/J-5om OPIL organisasjon, FHS/SÖ-hallen, 2004-

03-11.  
44 Forsvarets Overkommando (2003): Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar-Grunnlag, s. 18. 
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• Mellom nasjonale, allierte og andre aktuell militære samarbeidspartnere 
• Mellom militære og aktuelle sivile aktører nasjonalt og internasjonalt. 

 
Vi ser her tydelig at interoperabilitet indikerer at vårt fremtidige NBF må ha 
grensesnitt som muliggjør samvirke med en rekke aktører, både nasjonalt og 
internasjonalt. Det understrekes også her en vektlegging av systemer som, når de 
kobles til nettverket, kan ivareta flere funksjoner enn dagens mer tradisjonelle 
systemer. Det blir meget viktig at teknologien støtter den nødvendige grad av frihet 
som vi må ha for å organisere effektive prosesser.  

2.5.3. Funksjonalitet 
Etter opphøret av den kalde krigen og den dramatiske endringen i trusselbildet, råder 
det i dag stor usikkerhet omkring fremtidig utvikling og anvendelse av militær makt. 
For nasjoner som har besluttet en overgang til NBF-konsepter er denne usikkerheten 
desto større. En årsak til dette er at mange NBF-prosjekter er såkalt evolusjonære av 
natur. Dette innebærer at man starter en materiell-/systemutviklingsprosess uten å 
vite det endelige målet eller det eksakte resultat.45 Dette forklares også med at 
mange av ledningssystemene baserer seg på bruk av teknologi som per i dag også 
ligger på utviklingsstadiet.46 Kobler vi så inn den relative usikkerheten som i dag 
råder om potensielle fremtidige trusler, og ikke minst bredden i trusselbildet, er det 
lett å se kompleksiteten ved fremtagning av nye kapasiteter. Andre forhold som 
spiller inn er det faktum at de fleste nasjoner i den vestlige verden, Sverige inkludert, 
opplever til dels kraftige reduksjoner i sine forsvarsbudsjetter.47 Denne økonomiske 
sammenhengen er kanskje den mest styrende i dag, også for Sverige.  
 
NBF fremstilles som nevnt over systemfokusert, i stedet for den tidligere 
fokuseringen på plattformer. Fremtidens forsvarsbudsjetter, og ikke minst den 
teknologiske fordyrelsen, vil i prinsipp og som et utgangspunkt medføre at vi har råd 
til færre systemer enn hva tilfellet har vært tidligere. En god kostøkonomisk 
betraktning må her være at vi får mest mulig kapasitet/effekt ut av de systemer som 
anskaffes. En annen innfallsvinkel på dette problemet kan være å satse på flere, 
mindre og billigere enkeltkomponenter, som kan integreres i nettverket. Systemet 
(NBF) må i tillegg sørge for synergieffekter som gjør at det totale antall sensorer og 
virkningssystemer øker når det settes inn i en vel utviklet helhet. Det er viktig at 
systemet har kapasitet til å produsere essensiell informasjon inn i NBF, og samtidig 
kunne utgjøre et effektiv virkningssystem for å påvirke en motstander med 
nødvendig effekt. En slik tankegang er ikke fremmed i svensk materiellutvikling, 
men det er grunnlag for i ennå sterkere grad å fokusere på enhetlige, effektive og 
fleksible systemløsninger i fremtiden. På grunn av forventede reduserte økonomiske 
rammer i årene fremover, vil funksjonalitet også innebære en fortsatt satsning på 
effektive og relevante plattformer.  

2.6. Den videre utviklingen i tidsperspektivet 2010-2020 
Sentralt for NBF-konseptet må sies å være den sterke fokusering på nettverk. 
Viseadmiral Arthur Cebrowski har sammenfattet problemet på følgende måte: 
                                                 
45 Forsvarets stabsskole (2001): Introduksjon til Nettverksbasert Forsvar, Militærteoretisk skriftserie-

nr. 1, s. 57. 
46 Som et eksempel kan her nevnes den nedelandske hæren, som i stort anvender sivil teknologi i sitt 

C2IS. Den norske Hæren har også basert hovedtyngden av sitt C2IS på sivil COTS-teknologi. 
47 Försvarsberedningen (2004): Försvar för en ny tid, kap. 7.1 i www.forsvarsberedningen.gov.se, 

2004-09-17. 
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“Network centric warfare is the emerging military response to the information age.” 48 
 

Denne uttalelsen sammenfatter det som krigshistorien tydelig viser; Krig er et 
produkt av sin tid. Dataalderen har for alvor satt sitt preg på vårt samfunn, og dette 
gjenspeiler den svenske forsvarsmakten. Det har de senere årene, innenfor 
utviklingen av NBF, hersket nærmest en overtro på teknikkens/teknologiens evne til 
å løse militære problemer. Det er lite som tyder på at dette synet vil endres vesentlig 
i årene fremover og man kan anta at utviklingen innen IT-området ikke bare vil 
fortsette men faktisk eskalere. Fremfor alt vil man satse på informasjonsutveksling 
basert på anerkjente protokoller (internettprotokoller). Dette skulle tilsi at systemer 
som i fremtiden skal muliggjøre og realisere svenske tanker omkring 
nettverksorganisering, i stor grad er basert på kommersiell, sivil teknologi.  

 
Duellen mellom våpen og motmidler vil fortsette. Utviklingen innen sensorsiden 

har per i dag gitt en fordel for såkalte stand-off 49 våpensystemer, men dette er 
forventet å bli møtt med nye typer av motmidler. Evnen til presisjonsbekjempning 
har økt som følge av bedre navigasjonskapasitet. Effekten man tidligere har hatt av 
stor spredning mellom avdelinger og installasjoner ventes å avta som følge av dette, 
samtidig som effekten av egen bevegelsesfrihet på stridsfeltet forventes å gi en 
fortsatt god beskyttelse mot bekjempning.50 Dette innebærer at vårt NBF må ha evne 
til å innhente og prosessere informasjon fra sensorer som er i kontinuerlig bevegelse, 
en stor utfordring når man tenker på de fysiske begrensninger som ligger i 
utnyttelsen av det elektromagnetiske spektret.  
 

Fremtidens trusselbilde og kravene om at skadeomfanget begrenses til det høyst 
nødvendige (collateral damage), gjør at det er behov for å utvikle virkningssystemer 
som er i stand til å holde antall sårede og drepte på et absolutt minimum. 
Forskningen innen ikke-dødelige våpen er i dag massiv, først og fremst i USA. Man 
har utviklet våpen som er i stand til å stoppe og nøytralisere en stor folkemengde, et 
scenario som ikke minst har vært og fortsatt er meget aktuelt i mange 
konfliktområder i verden i dag. Vi har det seneste året sett hvordan konflikten i 
Kosovo har blomstret opp på ny (mars 2004), med store demonstrasjoner og 
uroligheter. Et viktig verktøy for de militære styrkene i fremtiden blir derfor 
virkningssystemer med ikke-dødelig effekt. Viktig i denne sammenheng er også 
våpensystemer som kun har en virkning på materiell og ikke personell. HPM-våpen 
representerer nettopp en slik effekt. 

 
Det faktum at det fremtidige NBF baseres på den type teknologi som er dröftet 

over, gjör at de virkemidler og våpensystemer som utvikles vil ha som hovedfokus å 
rette effektive angrep mot kritiske noder og funksjoner i nettverket. Dette har i det 
minste relevans så lenge motstanderen ligger på et tilsvarende teknologisk nivå. 
Denne avhengigheten av moderne IT-basert teknologi medfører også en økt 
sårbarhet for oss selv. Ut fra et kostnadsperspektiv er det lite trolig at man på militær 
side i nødvendig grad kan styre og sette premisser for den innbygde 

                                                 
48 Rekkedal, Nils Marius (2003): Modern krigskonst – militärmakt i förändring, 

Försvarshögskolen/KVI, Elander Gotab 2003, s. 188. Tale av A. Cebrowski 29. juni 1999 til 
Command and Control Research and Technology Symposium. 

49 Våpensystemer med lang rekkevidde, for taktiske landstridskomponenter typisk 100-300 km. 
50 Försvarets Forskningsanstalt (FOA 1998): Teknisk hotbild 2015-25 Delrapport 1 – 

Teknikutveckling, underlagsrapport, E. Berglund (red), FOA-R—98-00890-201—SE, oktober 1998. 
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motstandsdyktigheten i enkeltkomponenter. Dette leder igjen til en antagelse om at 
tekniske delsystemer i NBF vil være høyst sårbare mot målrettede angrep både fra 
tradisjonelle våpen og HPM-våpen. Det blir derfor avgjørende at vi kan svare mot 
denne type trussel med effektive våpensystemer, og helst på et så tidlig tidspunkt 
som mulig. Det er derfor betimelig å tenke i baner der en aktiv og offensiv bruk av 
HPM-våpen nettopp kan bidra til en økt beskyttelse for nettverket og 
informasjonsprosessene. 

2.7. Oppsummering og delkonklusjoner 
Den svenske beslutningen om en overgang og satsning på fremtagningen av et 
moderne og fremtidsrettet NBF gir mange fordeler, men også en rekke ulemper og 
svakheter. En fortsatt for tradisjonell tilnærming til virkningssystemenes funksjon og 
rolle i dette konseptet kan fort lede til at man mister den nødvendige fleksibilitet og 
funksjonalitet. Optimalt sett kunne det være ønskelig å ha virknings- og 
våpensystemer som effektivt kunne nøytralisere og bekjempe alle forventede trusler 
på fremtidens stridsfelt. Dette blir for Sverige en umulighet og alt for kostbart. Det 
er derfor mer realistisk å satse på utvikling og anskaffelsen av systemer, som 
sammen med øvrige kapasiteter i NBF, gir en optimal effekt og samtidig har den 
nødvendige innebygde fleksibiliteten til forandring. Dette kan være systemer som i 
det ene øyeblikket står for den fysiske ødeleggelsen, for i neste øyeblikk å ha en 
primærfunksjon i innhenting og videreformidling av essensiell informasjon til støtte 
for den totale situasjonsoppfatningen. Fremtidige virkningssystemer må kunne bidra 
til effekter innenfor hele skalaen (ikke-dødelig/dødelig virkning). 
 

Det som har kommet frem under min drøfting under dette kapitlet om NBF har 
derfor gitt følgende delkonklusjoner/sentrale føringer: 

 
• Mennesket og den militære beslutningstaker har en sentral plass i NBF. 
• Det er viktig med et effekt- og systemsyn. 
• Utviklingen av NBF krever balanse mellom fysiske, konseptuelle og 

moralske komponenter. 
• Den fremtidige kampen om informasjon blir sentral, og det blir viktig at FM 

effektiv beskytter sine egne informasjonsprosesser, samtidig som man 
påvirker tilsvarende prosesser hos en motstander. 

• Systemer/delsystemer må ha tilstrekkelig robusthet og redundans for å sikre 
en effektiv informasjonsutveksling og virkning, selv når de utsettes for 
påvirkning fra en motstander. 

• Fremtidige systemer i NBF er i større grad interoperable med utvalgte 
aktørers systemer, og interoperabiliteten får betydning også for 
organisasjonsstrukturer og prosesser. Dette gjelder både internt i FM, men 
også eksternt mot mulige fremtidige samarbeidspartnere. 

• Den fremtidige materiellutviklingsprosessen må fokusere på enhetlige, 
effektive og fleksible systemløsninger. 
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3. High Power Microwave (HPM) – våpen 
Hensikten med dette kapitlet er å gi en sammenfattende presentasjon av hva 
repetitive pulsgenererende HPM-våpen er, hvordan de kan bygges opp og hva som 
er de største tekniske mulighetene og begrensningene for slike våpen. 
Hovedargumentet for valget er at det er disse systemene som er lemplige til å 
oppvise de effektnivåer som er nødvendige for å skade eller ødelegge militære 
fremtidige trusler mot landstridsavdelinger. 

Samtidig har jeg knyttet noen kommentarer til eksplosivemnesdrevne HPM-
våpen som et referansegrunnlag. Jeg har nyttet matematiske beregninger til støtte for 
å få frem et grovt overslag over potensielle rekkevidder for fremtidige HPM-våpen. 
Disse følger som vedlegg til denne oppsats.51 Under arbeidet med dette kapitlet har 
jeg i hovedsak gjort bruk av konklusjoner listet i en rapport som ble gitt ut av FOI i 
desember 2003.52 

Jeg foretar også en sammenligning av fordeler og ulemper med HPM-våpen i 
relasjon til tradisjonelle våpen. 

3.1. HPM-stråling og –våpenvirkning 

3.1.1. Karakteristika for HPM-strålingen 
HPM-stråling utgjør kun en liten delmengde av det totale elektromagnetiske 
spekteret. Konvensjonelle mikrobølgekilder, som for eksempel radar, har 
pulseffekter på maksimalt 100 MW (toppeffekt, eng. peak power), og dette er ofte 
denne nedre grense vi ser anvendt når vi snakker om HPM-stråling. Tabell 1 viser 
typiske karakteristika for HPM-stråling.  

 
Tabell 1. Typiske parametre for HPM-stråling. 53 

Parameter: Størrelse: 
Bærebølgefrekvens, 0f  0,3-300 GHz 

Pulseffekt, P 100≥ MW 
Pulsrepetisjonsfrekvens, prf Enkeltpuls eller pulsskurer med minst et 

titalls pulser med en prf>100 Hz 
Pulslengde, τ  100-talls ps til 10-talls sµ  

 
Observer at parametrene over er å anse som allment aksepterte størrelser, og at det 
ikke finnes en helhetlig og presis definisjon på dette området. Det finnes i dag 
mikrobølgekilder som har nådd effektnivåer på 15 GW 54og høyere. En typisk HPM-
puls kan derfor karakteriseres som en kort (0,1-1 sµ ) puls med rask stigtid, rt  (1-10 
ns), og med høy toppeffekt (1-10 GW).55  

                                                 
51 Vedlegg 1 til denne oppsats. 
52 Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2003): HPM-strålningens utbredning från källa till mål, 

Johansson, Bo, FOI-R—1013—SE, teknisk rapport. 
53 Andersson, H. (1999): HPM-vapen, ett ökande hot?, Enskild uppsats, Försvarshögskolan, 

Stockholm, s.14. 
54 Benford, James and Swegle, John (1992):High-Power Microwaves, s. 1. 
55 Ibid. 
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3.1.2. Inntrengningsmåter i målet 
Det finnes to inntrengningsmåter i målet; framvegskobling (frontdoor) og 
bakvegskobling (backdoor). Framvegskobling skjer ved at strålingen trenger inn 
gjennom mikrobølgeantenner eller andre primære sensorer. Stråling som trenger inn 
på denne måten oppnår ofte en ødeleggende effekt i målet, og de energinivåer som 
behøves til dette er ofte relativt lave. Forklaringen til dette ligger i at strålingen 
trenger inn gjennom hovedloben og det blir ofte lite effekttap for den opprinnelige 
pulsen. Våpenprodusenter utvikler hele tiden forbedrede sensorer på sine systemer, 
og man ønsker i liten grad å redusere kapasiteten i sensorene på bekostning av å gi 
en tilstrekkelig beskyttelse mot HPM-stråling og andre mottiltak. Faktum er at det 
per i dag ikke finnes kommersielt tilgjengelige beskyttelsestiltak mot 
framvegskobling.56 Problemene med angrep gjennom fremvegskobling ligger fremst 
i at det krever god kunnskap om målet.  

 
Bakvegskobling er mer generell og virker over hele målets overflate. 

Energioverføringen skjer ved at HPM-strålingen trenger inn gjennom åpninger 
(f.eks. kontaktfester, kabelgjennomføringer, sprikker o.l.). Den krever ikke samme 
kjennskap til målet som framvegskobling, og er ansett for å være mest effektiv i 
frekvensområdet 1-3 GHz.57 I militære systemer er ofte beskyttelsen mot 
bakvegskoblingen god. Det å gi tilstrekkelig og god beskyttelse mot denne typen 
angrep er et kostnadsspørsmål. Det som fortsatt gjør denne typen inntrengning 
interessant er fremtidige scenarier, spesielt innen lufttrusselen og mindre 
luftfarkoster. Miniatyriseringen og produksjonskostnaden for slike systemer er 
forventet å gi den effekt at en motstander har råd til å tape mange av systemene. Man 
kan derfor anta at de ikke gis en like god beskyttelse mot bl.a. HPM-stråling. 

3.1.3. Virkningen av HPM-stråling i målet 
HPM-strålingen som brukes i våpensystemer kan være enten smalbåndig eller 
bredbåndig, og det er den ønskede virkningen i målet som avgjøre hvilken type man 
velger.58 Denne virkningen refereres oftest til som såkalt forstyrrende og 
ødeleggende effekt.  
 

Forstyrrende effekt kan lede til at man oppnår en midlertidig eller vedvarende feil 
i sentrale kretskort, og kan for eksempel være at man må starte et kjøretøy på nytt 
eller at man får forstyrrelser i navigeringssystemet ombord på et fly. En tommeregel 
tilsier at en elektrisk feltstyrke59 på 100 V/m i ubeskyttet elektronikk er tilstrekkelig 
for å oppnå en slik forstyrrende effekt.60 For å oppnå en forstyrrende effekt kan det 
være lønnsomt å bruke en forholdsvis høy prf kombinert med variasjoner i 
pulsmønsteret.  

 
Dersom man derimot ønsker en ødeleggende effekt vil det være bedre å samle 

energien i en eller et fåtall pulser. For ubeskyttet elektronikk er en tommeregel at vi 
oppnår en slik ødeleggende effekt med elektriske feltstyrker på  

                                                 
56 Oppgitt i samtaler med Foch, Tekn. Dr. Bäckström, Mats /FOI Sensorteknik, Linköping, 2004-03-

09. 
57 Andersson, H. (1999): HPM-vapen, ett ökande hot?, Försvarshögskolan, Enskild uppsats, s. 20. 
58 Ibid, s. 14. 
59 For definisjon av elektrisk feltstyrke, se formelsamling bakerst i dokumentet. 
60 Bäckström, Mats G. og Lövstrand, Karl-G. (2003): Susceptibility of Electronic Systems to High 

Power Microwaves. Summary of Test Experiences, Publisert i IEEE Transaction on EMC, 2004. 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 24 (70)
 
10 kV/m.61 Ødeleggelse og degradering oppstår ofte ved at de energinivåer som 
målet opptar omsettes til varme og kan medføre at ledere i integrerte kretser smelter 
og brenner av. Dette tilsier at man ved ødeleggende effekt er minst like opptatt av 
den utsendte energi som av effekten. Forsøk utført ved FOI har vist at man kan 
oppnå ødeleggelse innenfor energispennet 40 nJ opp til mJ. Energinivåer på 10 

Jµ kan derfor være et gjennomsnittstall, men spredningen her er altså stor.62  

3.2. Inndeling av ulike HPM-våpentyper 
HPM-våpen kan grovt deles inn i smalbåndige (repetitive pulsgenererende våpen) og 
bredbåndige (sprengemnesdrevne våpen). Figur 3 viser en slik inndeling av ulike 
HPM-våpensystemer.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3: Inndeling av HPM-våpen. 63 

Stasjonære og store mobile systemer som kan ødelegge beskyttet elektronikk ut til 
noen tusen meter krever en pulseffekt på ca. 10 GW over en periode på opptil noen 

.sµ  Elektrofysikken har eksistert som forskningsområde i over 200 år, og dette kan 
være noe av årsaken til at vi ikke ser den samme rivende utviklingen som innenfor 
IT-utviklingen. Dagens teknologi medfører derfor at større repetitive systemer vil ha 
et volum på 1-3 3m og veie ca. 1000 kg eller mer.64 

Såkalte lavfrekvente HPM-våpen har egenskaper som gjør at de egner seg til bruk 
ved sabotasje eller terroraksjoner. Disse våpen krever ikke samme ekspertkunnskap 
ved produksjon og komponentene er lett tilgjengelige på det kommersielle 
markedet.65 Ved utvikling og produksjon av militære HPM-våpen vil man måtte 
påregne at motstanderen i stor grad har implementert beskyttelse mot HPM-
våpenvirkning, og dette medfører at militære HPM-systemer også blir mer 
kompliserte både i produksjon og anvendelse.  

 
Når det gjelder granater og substridsdeler, har eksplosiver og sprengemner den 

store fordelen at de kan lagre mer energi på et begrenset volum enn andre primære 
energikilder (kapasitorer, induktorer og batterier). Det finnes i dag flere teknikker for 

                                                 
61 Ibid. 
62 Oppgitt i samtaler med Foch, Tekn. Dr. Bäckström, Mats /FOI Sensorteknik, Linköping, 2004-03-

09. 
63 Silfverskiöld, Stefan (2002): Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 

Microwaves on Military Electric Systems, s. 38. Rød tekst er forfatterens egen fortydligelse av 
figuren. 

64 Bekreftet i samtaler med Nyholm, Sten E, FOI/Grindsjön, 2004-03-12. 
65 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 

skydd, s. 51. 
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å generere elektrisk strøm i HPM-våpen. En måte er ved å bruke eksplosive 
ladninger til å gi en kraftig påvirkning av piezoelektriske materialer.66 En annen 
måte er ved å bruke en explosive magnetic field compression generator (EMG) 67, en 
elektromekanisk strømgenerator, hvor et utvidende skall utøver et arbeide på det 
magnetiske feltet i en spole. På denne måten forsterkes strømmen i den elektriske 
kretsen.68 Fordelen med de sprengemnesdrevne våpnene er at de kan bygges inn i 
granater, raketter, missiler og (U)CAVog dermed nå mål på noen titalls kilometer og 
opp til flere hundre kilometer. Ulempen med disse våpnene er derimot at den fysiske 
størrelsen gir kraftige begrensninger på retningsvirkningen hos antennen i forhold til 
større, stasjonære systemer. Selv om plattformen (UCAV) har stor rekkevidde, vil 
våpeneffekten kun nå fra noen hundre meter til noen kilometer. Større raketter, 
missiler og UAV kan ha dynamiske antenner som felles ut ved 
funksjoneringstidspunktet og på den måten gir en bedre retningsvirkning. I tillegg er 
det også en ulempe at man ved slike våpen ikke oppnår en gjenbruk, som er tilfelle 
ved  repetitive pulsgenererende våpen. I og med at disse våpnene i de fleste tilfeller 
er bredbåndige, må de nær målet for å oppnå tilstrekkelig effekt. Den generelle 
effekten i målet vil ventelig være mindre effektiv, spesielt koblet til militære 
installasjoner og systemer som i fremtiden vil ha et innebygget høyt beskyttelsesnivå 
mot denne typen virkning.  

 
De lavfrekvente våpnene, såkalte NNEMP-(Non-nuclear EMP) våpen, egner seg 

til å bygge HPM-granater. Ulempen er en kort virkningsavstand (noen 10-talls 
meter), og man er avhengig av å komme nær målet. Dette kan kompenseres ved å 
skyte flere granater mot samme mål.69 Derimot gjør den relativt enkle oppbygningen 
og tilgjengeligheten av materialer slike våpen aktuelle blant terrorister og 
sabotasjegrupper, dog kanskje fremst rettet mot sivile mål.  

3.3. Kritiske faktorer for delsystemene i et HPM-våpen 
Inntrengningsmåter og virkning i målet er alene ikke tilstrekkelig for å trekke 
sluttsatser angående en mulig fremtidig utvikling og integrering av HPM-våpen. Jeg 
vil derfor ta for meg HPM-strålingens utbredelse fra kilden og frem til målet. Figur 4 
gir en oversikt over vesentlige analyseområder. En slik analyse gir relevante 
designparametre for fremtidens HPM-våpen, og blir således viktige spillkort for 
oppbygningen av scenariet. Jeg vil derfor i de etterfølgende delkapitler ta for meg 
følgende områder: 

 
• Kraftforsyning av pulsgenerator 
• Pulsgenerator 
• Strålingskilde (mikrobølgekilde) 
• Ledere for mikrobølger (bølgeledere) 
• Antenne 
• Atmosfærens og værets effekt på mikrobølgeutbredning. 

 
 

                                                 
66 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 
skydd, s. 57. 
67 EMG benevnes også iblant magnetic flux compression generator, forkortet MFCG eller FCG. 
68 Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2001): High Power Microwave Weapons, særtrykk av 

poster tatt frem ifm FOI Grindsjöns 60-års jubileum 2001-05-17—19, 
http://nbf.fhs.mil.se/cimi/pdf/verkan/HPM-vapen.pdf, 2004-10-04. 

69 Opgitt i samtaler med Nyholm, Sten E, FOI, Grindsjön, 2004-10-12. 
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Figur 4: Vesentlige analyseområder ved konstruksjon av HPM-våpen. 70 

3.3.1. Kraftforsyning av pulsgenerator 
Et hovedteknologiområde som er kritisk for utviklingen av HPM-våpen knytter seg 
til generering, lagring og pulsforming av elektrisk energi. En HPM-kilde genererer 
stråling ved å akselerere elektriske ladninger, først og fremst elektroner. Disse har 
stor ladning per masseenhet, og man etterstrever å gi disse elektronene en stor 
akselerasjon når de er i fase. Til denne akselerasjonen kreves et stort elektrisk felt, 
og dette krever igjen en høy elektrisk spenning. Høyspenningen er derfor viktig både 
for å initiere og opprettholde elektronflyten i en mikrobølgekilde. Det elektriske 
aggregatet som driver strålekilden er avhengig av både å levere høy utspenning 
(hundretalls kV)71 og mye strøm. 

Et høyspenningsaggregat kan være en slik kilde, og er realistisk å drive med 
dagens moderne dieselaggregater. Disse kan enten være integrert som del av et 
kjøretøy eller være separate. Uansett vil et slikt aggregat måtte kunne levere en 
effekt på flere hundre kW.72 Figur 5 viser et bilde fra The Swedish Microwave Test 
Facility (MTF) i Linköping. Testsystemet ble levert i 1993 til Saab Avionics, som 
opererer anlegget på vegne av Försvarets Materielverk (FMV).73 Det må her 
presiseres at dette ikke er et HPM-våpen, og ble initielt utviklet for å teste jagerfly 
mot høyintensive strålingsfelt. Man er for eksempel kun i stand til å levere en 
maksimal effekt i L-radarbåndet på 25 MW, noe som er godt under effektgrensen for 
HPM på 100 MW. 
  

                                                 
70 Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2003): HPM-strålningens utbredning från källa till mål, 

Johansson, Bo, FOI-R—1013—SE, teknisk rapport, s.7. 
71 Spenninger på flere hundre kV er nødvendige for strålingskilder med elektronakselerasjon i 

vakuumkaviteter. For lavfrekvente pulsvåpen (f.eks. NNEMP) kan man klare seg med noe lavere 
spenninger. 

72 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 
skydd, s. 55. 

73 Bäckström, Mats G. og Lövstrand, Karl-G. (2003): Susceptibility of Electronic Systems to High 
Power Microwaves. Summary of Test Experiences, Publisert i IEEE Transaction on EMC, 2004. 
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(Foto: Aerotech Telub AB, Linköping, Sverige) 
Figur 5: The Swedish Microwave Test Facility (MTF), Linköping. 74 

 
Det interessante med bildet, er fremst å gi et bilde på de fysiske dimensjonene, og 
således tjene som et eksempel på et fremtidig mulig HPM-våpen. Kraftaggregatet 
som er nyttet i MTF er drevet av et 230V, 540 kVA, AC (vekselstrøm), dieselaggregat 
som er plassert på en vanlig lastebil.75 Bildet indikerer også at man for fremtidige 
systemer kan tenkes å gjøre bruk av standard ISO kontainere (f.eks. 20 fot), både for 
systemer tiltenkt en primærrolle innen landstridskrefter, men som også kan tenkes 
være en modul som kan integreres på større fartøyer. 
 

Det vi kan fastslå når det gjelder effektiv og tilstrekkelig kraftforsyning for 
pulsgeneratoren, er at det kreves høye spennings-/strømnivåer over tid. Spesielt er 
dette viktig dersom man skal oppnå de rekkevidder med HPM-våpen som gjør de 
interessante i en operativ ramme. Et annet poeng her er at man skal ha muligheten til 
å belyse mål under lengre tid. Per i dag er dieseldrevne aggregater en velutviklet 
kraftkilde, men har helt klart den store ulempen at de har stort volum og vekt. Dette 
indikerer at de primært kan utgjøre en kraftkilde i større HPM-våpen, primært til 
bruk innen landstriden eller ombord i fartøy eller større fly. I tillegg vil aggregatet i 
seg utgjøre et svakt punkt når det gjelder beskyttelse mot HPM-stråling.  

3.3.2. Pulsgeneratorer 
En pulsgenerator kan i sin enkleste form bestå av en kondensatorbank.76 Denne lades 
opp av en kraftig spenning fra kraftforsyningskilden, og avgir elektroner når den 
lades ut. Disse elektronene ledes så inn i en mikrobølgekilde omgitt av et magnetfelt. 
Dette er ikke tilstrekkelig dersom man skal oppnå tilstrekkelig høy effekt til bruk i et 
HPM-våpen, og man er derfor avhengig av at pulsene som sendes ut ved utlading 
komprimeres. Utviklingen i dag går mot kortere pulser, og dette innebærer også 
pulser som har en meget kort stigtid (eng, risetime, rt ). Hovedhensikten er at man 
klarer å få effekt inn, helst gjennom målets primære sensorer, i et kort øyeblikk der 
den innebygde beskyttelsen mot HPM-våpen ikke er effektiv eller stilles om. Det 
eksisterer i dag flere teknikker for å oppnå en slik pulskompresjon. En vanlig metode 
er en kondensatorbank som driver en pulseforming line (PFL).77 Når denne 
ledningen kobles inn i kretsen, frigjøres dens energi ved lysets hastighet i to 

                                                 
74 Bäckström, Mats G. og Lövstrand, Karl-G. (2003): Susceptibility of Electronic Systems to High 

Power Microwaves, Summary of Test Experiences, Publisert i IEEE Transaction on EMC, 2004. 
Tillatelse til bruk av bildet er gitt av Bäckström, Mats G. 

75 Ibid. 
76 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): Elektromagnetiska vapen och skydd, s. 51. 
77 Benford, James and Swegle, John (1992):High-Power Microwaves, s. 94. 
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transittidspunkter innen det isolerende materialet som omgir ledningen. Det som er 
spesielt ved PFL-teknikken er at den er særdeles anvendbar som 
pulskompresjonsteknikk ved pulslengder på under 200 ns.  

3.3.3. Strålingskilder (mikrobølgekilde) 
Et annet og meget viktig teknologiområde for HPM-våpen er knyttet til 
strålingskilder (inkludert antennen) med høy virkningsgrad og retningsvirkning. De 
vanligste HPM-strålingskildene har i dag virkningsgrad på 1-10%, og å øke denne er 
et fundamentalt problem. Mange konvensjonelle mikrobølgekilder har betydelig 
høyere virkningsgrader, men de klarer ikke av de store toppeffektene som kreves. 
Typiske smalbåndige strålingskilder er bygd på prinsippet om elektroner som 
akselereres i spesielle vakuumrør for å få de til å svinge i takt med en vel definert 
frekvens (eng. electron beam drive).78 Som nevnt over krever dette 
høyspenningspulser på flere hundre kV og tilstrekkelig godt vakuum.  

Typiske mikrobølgerør på markedet i dag er Gyrotron, Magnetron, Klystron, 
Vircator og BWO (Back-Wave Oscillator).79 I tillegg må her også nevnes MILO. 80 
Typiske pulsbredder ligger fra 10 ns til noen få sµ . For HPM-kilder med veldig høy 
toppeffekt (> 10 GW) er prf ofte veldig lav (10-20 Hz eller lavere). Et viktig 
parameter for HPM er effektiviteten hva gjelder omvandling fra elektrisitet til 
mikrobølger over hele den elektriske pulsen.81 For de fleste av dagens 
mikrobølgekilder er en stor del av den elektriske pulsen ikke anvendbar for 
produksjon av mikrobølger. En løsning til dette er å tilfredsstille kravene på 
ressonans over hele pulsens lengde. Dette krever derimot avanserte kretser og dette 
medfører høyere produksjonskostnader.82 En aktuell teknologi for kompakte HPM-
våpen er linear induction accelerator 83, med den ulempen at den er kostbar. 

3.3.4. Ledere for mikrobølger (bølgeledere) 
En bølgeledere er vanligvis et sirkulært eller rektangulært rør fyllt med gass eller 
dielektrikum. I en bølgeleder kan ikke TEM-bølger 84 propagere, og bølgelederens 
dimensjoner medfører at felt under en viss frekvens (grensefrekvens, cf  ) derfor 
ikke kan propagere. Det er vanligvis den dominante mod, eller hovedmoden, som 
brukes ved konstruksjon.85 Et annet forhold som må vurderes er at bølgeledere 
medfører en dempning av effekten på veg mot antennen. Beregninger utført ved FOI 
viser at det er den dominante moden som har den laveste dempningen og at 
dempningen er høy i området nære grensefrekvensen. For enkelte moder eksisterer 
en minimum dempning for en fast frekvens.86 
 

                                                 
78 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 

skydd, s. 52-53. 
79 Silfverskiöld, Stefan (2002): Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 

Microwaves on Military Electric Systems, s. 37. 
80 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 

skydd, s. 54. 
81 Benford, James and Swegle, John (1992):High-Power Microwaves, s. 19-20. 
82 Ibid. 
83 Ibid, s. 100. 
84 TEM-Transverse Electromagnetic. Intet elektrisk eller magnetisk felt i bølgelederens lengderetning.  
85 Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2003): HPM-strålningens utbredning från källa till mål, 

Johansson, Bo, s. 10. 
86 Ibid, s. 18. 
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Dimensjonene til mikrobølgeledere er avhengig av frekvensen, og dette medfører 
at HPM-våpensystemer i utgangspunktet må konstrueres for valgte frekvenser. Dette 
er en stor ulempe når vi kobler dette med behovet for ideelt sett å kunne virke mot 
alle tenkelige mål, og primært kunne generere smalbåndig HPM-effekt ved 
framvegskobling. Løsningen på dette kan være å ha flere systemer som dekker 
forskjellige frekvensintervaller. 

3.3.5. Antenner 
En antennes evne til å konsentrere strålingen kalles for antennens direktivitet. 
Direktiviteten er forholdet mellom strålingsintensiteten fra den aktuelle antenne 
dividert med strålingsintensiteten fra en isotrop (rundstrålende) antenne. Generelt 
kan vi si at høy direktivitet krever en stor antenne. Den maksimale direktiviteten kan 
vi betegne 0D . Prestasjonen til en antenne beskrives ofte med forsterkningen (eng. 
gain), G. Denne faktor tar hensyn til både antennens evne til å rette strålingen samt 
dens virkningsgrad. Forsterkningen er koblet til direktiviteten gjennom 
strålingseffektiviteten, cde . Dette gir oss en forsterkning som kan uttrykkes som: 
 

00 DeG cd=       (1) 
 

I praksis er tapene i antennen forsumbare og 1=cde  kan derfor brukes.87  
 

Når det gjelder valg av antennetyper kommer flere forhold inn i bildet. 
Beregninger utført med hornantenner viser at det finnes en optimal dimensjon for 
hver frekvens.88 Man kan forsterke hornantennen ved å la denne i sin tur mate en 
parabolantenne. Valg av hornantenner avhenger også i stor grad av utformingen av 
bølgelederen, som igjen er avhengig av HPM-kildens utforming. Et grovt overslag 
tilsier at dersom vi dobler diameteren til en parabolantenne, så øker forsterkningen 
med 6 dB (4 ganger), og virkningsavstanden er liniært avhengig av antennens 
dimensjon.89 En annen mulighet er å ha såkalt samvirkende antenner 
(gruppeantenner). Fordelen med at flere antenner stråler med samme frekvens mot 
samme målet er en høyere elektrisk feltstyrke. Dette kan også kombineres ved at 
flere HPM-våpensystemer igjen belyser samme mål (område). En stor svakhet med 
gruppeantennene er at man ved uheldige kombinasjoner av fasevridningen kan 
oppnå stor dempning i målet.90 Generelt vil det for alle antenner være problemer 
med å kontrollere den effekt som stråler ut gjennom sidelobene, og de kraftige 
elektriske feltene som oppstår i nærområdet rundt våpenet.91 Vi bruker her 
begrepene fratricide og suicide. Fratricide er ikke-planlagt stråling (telekonflikt) 
som påvirker og skader elektronikk og personell i omgivelsene rundt HPM-våpnet. 
Dette kan løses teknisk f.eks. ved sidelobsundertrykkning, samt ved fysisk skjerming 
og materialer som absorberer uønsket effekt. Taktiske forhold kan være at våpenet 
posisjoneres i områder som ligger i behørig avstand fra andre egne styrker. Suicide 
innebærer at man skader subsystemer til selve HPM-våpnet, noe som tilsier at man 
enten skjermer slike subsystemer eller slår de av mens HPM-våpenet er i bruk.92  
                                                 
87 Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2003): HPM-strålningens utbredning från källa till mål, 

Johansson, Bo, s. 23. 
88 Ibid, s. 24. 
89 Ibid, s. 59. 
90 Ibid, s. 32. 
91 Benford, James and Swegle, John (1992):High-Power Microwaves, s. 20. 
92 Ibid. 
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Ved siden av de fysiske aspektene ved antennen, er problemet med elektrisk 
overslag og utladning ved høye frekvenser noe som setter en kraftig begrensning for 
design av HPM-våpensystemer.93 Dette fenomen inntreffer når det lokale elektriske 
feltet er tilstrekkelig stort til å akselerere et elektron med tilstrekkelig energi, og som 
i sin tur medfører ionisering av gassatomene i nærfeltet. Effekten av dette er at 
antenneforsterkningen faller dramatisk og det oppstår uønsket og ukontrollert 
stråling i nærområdet for antennen. Dette problemet kan løses enten ved å sprøyte 
beskyttelsesgass (f.eks. Svovelhexaflourid-SF 6 ) inn i nærområdet eller gjøre dette 
lufttomt. I tillegg er en slik nedbrytning avhengig av pulsvarigheten. Det er antydet 
at pulser kortere en 1 ns lettere kan propagere gjennom atmosfæren (eng. sneak-
through).94  Ved pulsrepetisjonsfrekvenser under 2,9 MHz gjelder grensen for 
elektrisk overslag i luften gitt ved 95 
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der luft

bE er toppverdien til det elektriske feltet, p er lufttrykket i Pa, T er gassens 
temperatur i K og pτ  er pulslengden i s. Ved normalt trykk og temperatur og en 

pulslengde på 0,1 sµ  gir (2) mMVE luft
b /7,4≈   

3.3.6. Atmosfærens og værets effekt på mikrobølgeutbredning 
I et idealtilfelle (uten refleksjoner og dempning) kan effekttettheten, S, på avstanden 
R, skrives som 
 

[ ]2
2 /

4
mW

R
PGS
π

=          (3) 

 
der P er utstrålt effekt fra antennen og G er antennens forsterkning. Det interessante 
med denne formelen er at vi ser at effekttettheten avtar med avstanden i kvadrat.  

 
Virkeligheten er derimot ikke så enkel og refleksjoner og dempning er i høyeste 

grad faktorer som har innvirkning. Nå skal det også fremheves at mikrobølger har en 
bedre evne til å propagere i atmosfæren enn øvrige bølgelengder. Begrensende 
faktorer for mikrobølgeutbredning kan være regn, tåke og snø, i tillegg til 
sammensetning og dempning i selve atmosfæren. For frekvenser under 10 GHz kan 
dempningen approksimeres med 0,006 dB/km.96 Generelt så øker dempningen da 
frekvensen øker, men for HPM-våpen som nytter frekvenser under 10 GHz så er 
denne faktoren forsumbar. Størst dempning oppstår ved skybrudd (massivt regn) og 
kan være i størrelsesorden noen dB/km. Markrefleksjon er et større problem, noe 
som kan medføre både dempning og forsterkning.97 Markrefleksjon er derimot 

                                                 
93 Benford, James and Swegle, John (1992):High-Power Microwaves, s. 117. 
94 Ibid. 
95 Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2003): HPM-strålningens utbredning från källa till mål, s. 

69. 
96 Ibid, s. 39. 
97 Ibid, s. 43. 
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vanskelig å kontrollere og forblir et usikkerhetsmoment ved bruk av HPM-våpen. En 
praktisk løsning på dette kan være å elevere antennen. 

3.3.7. Sammenhengen mellom sentrale størrelser 
Figur 6 viser hvordan vi med de sentrale inngående størrelser (HPM-kilde, antenne, 
avstand til målet og effekttetthet i målet) kan beregne et trusselscenario.  
   

Av figuren ser vi at vi f.eks. med et 1 GW, 3 GHz HPM-våpen, og med en antenne 
med diameter 3 m samt en elektrisk feltstyrke i målet på 10 kV/m, teoretisk oppnår 
en rekkevidde på 2 km. Denne figuren oppsumerer på en oversiktlig måte de fysiske 
begrensninger og muligheter for HPM-våpen. Vedlegg 1 viser enkle matematiske 
beregninger og overslag over potensielle rekkevidder for HPM-våpen, og må ses 
som et underlag til figur 6. Det er viktig å bemerke at disse overslag er å anse for 
idealtilfeller, og at det naturlig tilkommer begrensninger i rekkevidden som drøftet 
over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Beregning av trusselscenario. 98 

3.3.8. Tekniske muligheter og begrensninger for HPM-våpen 
Det er fortsatt en del essensielle tekniske problemområder som må løses før man kan 
gå videre med utvikling og produksjon av HPM-våpen. De største tekniske 
utfordringene er derfor: 
 

• Kraftforsyning (power source) 
• Generering, lagring og pulsformingav elektrisk energi 
• Virkningsgrad hos strålekilden 
• Størrelsen på pulsgeneratorer (masse og volum) 

                                                 
98 Gjengitt med tillatelse av Foch, Tekn. Dr. Bäckström, Mats /FOI Sensorteknik, Linköping. 
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• Valg av bølgeledere vs. frekvens 
• Høy direktivitet med kompakte antenner 
• Elektrisk overslag i nærfeltet for antenner. 

 
Samtidig er det ingen direkte funn som indikerer at problemområdene ikke lar seg 
løse, og figur 6 anskueliggjør rekkevidder som er veldig interessante i operative 
sammenhenger. 

3.4. HPM-våpen vs. tradisjonelle våpen 
Hva er det så som skulle kunne vekke ytterligere interesse for HPM-våpen hos FM 
her i Sverige og blant andre høyteknologiske forsvarsmakter? Er disse fordelene 
kjente og kan medvirke til utvikling også hos andre aktører (terroristorganisasjoner)? 
Hvilke fordeler har disse våpnene sammenlignet med tradisjonelle våpen? Tabell 2 
viser en oppstilling over hva som i dag er ansett som de fremste fordeler og ulemper 
med HPM-våpen. 
Tabell 2. Fordeler og ulemper hos HPM-våpen. 99 

Fordeler: Ulemper: 
a) Angrep kan skje i alt slags 

vær.100 
h) Problemer med å vurdere og 

bestemme skadeeffekten i 
målet. 

b) Strålingen når målet med lysets 
hastighet. 

i) Risiko for å påvirke og å slå ut 
egne systemer. 

c) Flere mål kan angripes uten 
detaljert forhåndskjennskap om 
målet (back-door). 

j) Skadevirkningen er såkalt 
statistisk. 

d) En motstander har problemer 
med å beskytte seg mot denne 
våpentypen. 

k) Volum og vekt for HPM-
våpensystemer kan være store. 

e) En forenklet innretting og 
målfølging. 

l) Påvirker kun 
elektronikkbaserte systemer. 

f) Høy tilgjengelighet. m) Begrenset rekkevidde på 
strålingen. 

g) Muligheten til å angripe 
sofistikerte (høyverdimål) med 
enkle midler. 

n) HPM-kilden kan selv påvises 
gjennom strålingsdeteksjon. 

 
Når det gjelder denne tabellen så fortjener noen av punktene en ytterligere 
kommentering. Foruten den påståtte allværskapasiteten, har c) sin begrensning da 
dette først og fremst gjelder bakvegskobling. For alle nasjoner som nå satser på 
utviklingen av NBF, og avhengigheten av moderne elektronikk, vil jeg hevde at det 
er den graderte muligheten man har til å angripe en motstanders systemer som er av 
størst interesse. Det vil koste for mye å bygge inn effektive mottiltak og beskyttelse 
mot HPM-virkning i alle komponenter, og det synes som om vi er i stand til å oppnå 
god virkning med slike våpen mot et NBF-lignende forsvarskonsept. I tillegg kan 
man i dag anta at HPM-våpen i all hovedsak gir en ikke-dødelig effekt i målet, og på 

                                                 
99 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 

skydd, ,s. 55. 
100 En sannhet med modifikasjoner, da spesielt høyfrekvent stråling vil ha en relativ stor dempning i 

atmosfæren ved f.eks. regn, tåke, snø o.l. Forsøk viser dog at mikrobølger i mindre grad utsettes 
for en slik dempning. 
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den måten fremstår som et våpensystem som ikke tar unødige liv på slagfeltet. Det er 
i tillegg andre fordeler som jeg drøfter under selve undersøkelsen senere i oppsatsen. 

Når det gjelder de påståtte ulempene med HPM-våpen er min påstand at disse ikke 
i nevneverdig grad er større enn for tradisjonelle innsatser. Problemene med en 
sikker bedømning av skadeomfanget i målet (eng. Battle Damage Assessment-BDA) 
er også til stede som en meget aktuell problematikk i dagens konvensjonelle 
scenarier. Når det gjelder den påståtte ulempen med volum og vekt, så er denne 
problematikken liten dersom man nytter systemer som opererer på marken eller til 
sjøs på store plattformer. I likhet med dagens og fremtidens sambands- og 
kommunikasjonssystmer, som nytter atmosfæren for transmisjon, så må vi i stor grad 
støtte oss på teoretiske beregninger og estimater som angir teoretiske rekkevidder. 
Det er en rekke forhold som innvirker på elektromagnetiske strålers utbredelse fra 
kilde til mål/mottager, og teoretiske estimater må derfor i stor grad understøttes av 
prøver og forsøk. I tillegg vil døgnvise variasjoner og årstidsvariasjoner i 
atmosfæren alltid være en stor begrensning som er med på å redusere rekkevidden. 
Den påståtte ulempen om at vi risikerer å slå ut egne systemer kan i stor grad unngås 
dersom dette tas inn i systemutviklingen, og ikke minst settes inn i den 
taktiske/operative ramme systemet er tenkt å virke i. Bl.a. kan vi hevde at 
retningsstabiliteten i HPM-våpenet er av mindre betydning og dermed innføre 
teleskop- eller løfteanordninger som reduserer faren for påvirkning av egne 
systemer. Dette er likefullt en dimensjonerende faktor for våpenet og gir 
begrensninger i operativ bruk. 

3.5. Sentrale forskningsaktører innen HPM-teknologien 
Ideen med HPM-våpen kan spores tilbake til 1940-tallet. Amerikanske forskere 
oppdaget den kraftige elektromagnetiske bølgen som ble dannet ifm 
kjernevåpeneksplosjoner.101 Siden den gang er det da også USA som først og fremst 
har ledet an i forskningen omkring ikke-nukleær generering av HPM. I tillegg har 
nasjoner som Storbritania, Tyskland, Frankrike og Russland hatt egne programmer 
innen forskningsområdet. Sovjetunionens oppløsning medførte under en periode 
kraftige forstyrrelser i all forskning. Situasjonen har siden den gang normalisert seg 
og startet opp igjen. Oppdelingen av Sovjetunionen på mange nye stater innebar en 
spredning av forskningslaboratorier, og dette ledet til en ujevn fordeling mellom de 
nye statene.102 Tyskland har per i dag ferdigutviklede, mindre bredbåndige HPM-
våpen, for eksport, fremst til bekjempning av terrorister og kriminelle.  
 

Den amerikanske forskningen kan sies å være den største, noe som også indikeres 
av de store pengesummene som bevilges til forskning innen Directed Energy (DE) 
Weapons. Forskningen skjer dels både innen forsvaret og dels på universiteter. 
Grunnforskningen skjer i stor grad ved høyskoler/universiteter, mens den spesifikke 
militære forskningen utøves innen et fåtall militære organisasjoner. Som tidligere 
nevnt er det meget høy sekretess omkring HPM-våpen og dens forskning. I USA 
ledes forskningen innen det militære området av University of New Mexico, som er 
sentrum for HPM-våpen. I tillegg har US Air Force en omfattende 
forskningsvirksomhet ved Air Force Research Laboratory (AFRL), som har sitt 
hovedsete i Kirtland Air Force Base.103 Det anslås at USA investerer 10-talls 
                                                 
101 Abrams, Michael: The dawn of the e-bomb, 

http://www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/publicfeature/nov03/1103ebom.html, 2004-11-23. 
102 Bekreftet i samtaler med Nyholm, Sten E. /FOI vapen och skydd, Grindsjön, 2004-03-12. 
103 Air Force Research Laboratory (2002): High-Power Microwaves,  

http://www.de.afrl.af.mil/Factsheet/HPM.html, 2004-10-04. 
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miliarder US Dollar over en lengre budsjettperiode, og at det spesielt for HPM-
våpen investeres ca. 300 millioner svenske kroner.104 Det finnes mange indikasjoner 
på at USA gjennomførte fullskalaprøver med HPM-våpen under Kuwaitkrigen 
(1991), under Kosovo-konflikten (1999) og senest under Irak-krigen (2003).  
 

Det bør også her nevnes den forskningsinsats som har foregått i Sverige siden 
midten av 1980-tallet. Denne forskningen har fremst vært rettet mot 
beskyttelsestiltak mot HPM-angrep innen både sivile og militære deler av 
samfunnet. Ca. 1994 startet forskningen omkring HPM-våpenteknologi ved FOI. 
Denne forskningen har fremst vært innrettet mot å undersøke muligheter og 
begrensninger hos ulike delteknologier for ulike HPM-våpenkonsepter.105 I tillegg 
deltar svensk forsvarsindustri og sivile høyskoler og universiteter i denne 
forskningen (Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan og Uppsala Universitet). FM 
har drevet et demonstratorprosjekt innen HPM/RF-våpen siden januar 2004, og har 
per i dag en operativ kompakt høyspenningsgenerator til laboratorieformål.106 

3.6. Oppsummering og delkonklusjoner 
Det som har kommet frem under min drøfting under dette kapitlet om HPM-våpen 
har gitt følgende delkonklusjoner/sentrale føringer for oppbygningen av scenariet: 

 
• HPM-våpen vil, som følge av både dagens og fremtidens teknologiutvikling, 

ha begrensninger i sin fysiske størrelse (dimensjon/vekt). 
• HPM-våpen gir god virkning, spesielt mot ubeskyttet eller mindre beskyttet 

elektronikk. HPM-våpen vil ha en begrensning i konstruksjon som følge av 
de fysiske størrelser på bølgeledere og koblingen til antennen, i tillegg til 
faren for elektrisk overslag. Antennens mulige fysiske dimensjoner er også 
begrensende, både for direktiviteten og for utmatet maksimal toppeffekt. 

• HPM-våpen som primært retter seg mot inntrengning i et systems hovedlob 
eller primære sensor(er) gir størst effekt og samtidig størst rekkevidde for 
bekjempning. 

• Bekjempning ved fremvegskobling krever god kjennskap til trusselen 
(objektet/systemet), og medfører begrensninger i konstruksjon og 
bruksområde for HPM-våpen (bølgeledere/antenner). 

• HPM-våpen påvirker kun elektroniske komponenter direkte. 
 

3.7. Besvarelse av oppsatsens støttespørsmål 
I kapittel 1.4 stilte jeg følgende støttespørsmål: 
 

”Hva er det teknologiske grunnlaget for HPM-våpen i dag, og hva er 
utviklingspotensialet?” 

 
Svaret på dette spørsmålet er at HPM-teknologien per i dag er et produkt av 
omfattende forskning og utvikling innenfor elektrofysikken, og dette 
forskningsområdet har pågått over de siste 200 årene. Naturvitenskapen og 
                                                 
104 Tallene er antydet av svenske forskere under HPM-Temadag i regi av HKV, FMV, Filmsal C, 

2004-10-06. 
105 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 

skydd, s. 69-70. 
106 Består bl.a. av en 20-stegs Marxgenerator som produserer spenninger inntil 400kV. Man anvender 

en virkator som mikrobølgekilde. Pulslengden er 250 ns og frekvensen ligger på 4,3 GHz. 
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elektrofysikkens lover setter en rekke begrensninger for hva som er praktisk mulig 
når det gjelder tillempninger og utvikling av effektive HPM-våpen. Det teknologiske 
grunnlaget er derimot vel kjent og utforsket, og forskermiljøer utvikler stadig mer 
effektive delkomponenter som gir grunnlag for høyere utnyttingsgrad hos HPM-
applikasjoner og våpensystemer. Spesielt ser vi i dag konkrete eksempler på 
eksplosivemnesdrevne HPM-våpen, og at disse kan produseres til relativt lave 
kostnader og følgelig gi et stort antall effektorer (f.eks. artillerigranater). Ulempene 
med denne teknologien ligger i kort rekkevidde for virkningen, i tillegg til 
problemene med å retningsstyre virkningen. Det gir derfor en rekke usikkerheter 
koblet til sikkerhet for effekt i målet.  

Ser vi derimot på repetitive pulsgenererende HPM-våpen, som er hovedfokus 
i denne oppsatsen, så er det disse våpen som har det største grunnlaget for å oppnå 
interessante rekkevidder og som kan virke på lengre avstander. Teknologien er godt 
utforsket og man kjenner vel til dens problemer og begrensninger. Samtidig ser vi i 
dag problemer med de fysiske dimensjoner, noe som begrenser operasjonalisering og 
praktisk anvendelse av slike våpen. Energi- og effektnivåene disse systemene 
oppviser utgjør også en usikkerhet med tanke på utilsiktet virkning og skade på egne 
systemer. Kompleksiteten medfører i tillegg til at HPM-våpensystemer kan bli 
kostbare. 

Utviklingspotensialet til HPM-våpen avhenger i stor grad av hvordan de store 
forsvarsnasjonene, og spesielt USA, velger å satse på utvikling av slike våpen. 
Grunnforskningen, samt den militære forskningen relatert til utvikling av nye 
kapasiteter, er bred i USA per i dag. Jeg har i dette kapitlet diskutert og ført beviser 
for at HPM-våpen har en rekke fordeler som skulle passe godt inn på fremtidens 
stridsfelt. Avgjørende for FM er i hvilken grad denne teknologien passer inn i 
doktriner og operasjonaliserte militære konsepter, og ikke minst forholdet til 
fremtidens trusselbilde.  

Teknologien er rent forskningsmessig tilstrekkelig utviklet. Det gjenstår å se i 
hvilken grad dette er interessant for forsvarsmakter verden rundt. Det er vel heller 
mindre sannsynlig at Sverige selv kan videreføre en slik utvikling alene, og at dette i 
så tilfelle må søkes i samarbeid med flere interessenter. 
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4. Trusselbildet – Micro Air Vehicles (MAV) 
Kapitlet går ikke i dybden på et nytt teknologiområde, men beskrivelsen og 
diskusjonen har til hensikt å utvikle relevante delkonklusjoner for den senere 
undersøkelse. 
Trusselbildet som er valgt for oppsatsen tar utgangspunkt i en fremtidig, likeverdig 
og høyteknologisk motstander, og omhandler trusselen fra miniatyriserte 
luftfarkoster i form av Micro Air Vehicles (MAV) opptredende i sverm (eng. 
swarming) mot landstridsavdelinger. Hovedargumentet er nettopp at denne trusselen, 
dersom den ikke blir møtt av effektive tekniske og taktiske mottiltak, faktisk vil 
medvirke til en assymetri blant ellers likeverdige motstandere. En slik assymetri, 
som har til hensikt å rette angrep på vår evne til effektiv kommando og kontroll og 
mot vår evne til effektivt å utveksle informasjon i NBF, vil automatisk medføre en 
stor operativ og taktisk  fordel for vår motstander. Et annet poeng er å skape et 
scenario som kan avdekke svakheter med dagens tradisjonelle systemer. 

4.1. Utviklingen av Unmanned Airial Vehicles (UAV) frem til i dag 
Over de siste 10 årene har vi sett en stadig økende satsning på utvikling av 
ubemannede luftfarkoster (UAV) innen forsvarsmaktene verden over. Det er først og 
fremst de store nasjonene, som allerede har en vel utviklet evne til konvensjonell 
krigføring, som leder an i denne utviklingen. Foruten USA, er det i dag Israel som 
kanskje har den lengste operative og taktiske erfaringen med bruk av UAV til støtte 
for sine militære operasjoner.  

 
I dag eksisterer en rekke ulike ubemannede militære luftfarkoster, og de fleste 

kjenner til amerikanske systemer som Predator, Global Hawk, Hunter, Shadow og 
Pioneer. Man så tidlig nytteverdien av å ha ubemannede luftfarkoster til å gjøre det 
som ble ansett som mer rutinemessige oppdrag for stridspiloter, f.eks. 
fotorekognosering (eng. recce), overvåkning (eng. surveillance) som viktige 
områder for  innsamling av etterretninger. Etter hvert har en rekke andre 
nytteområder for slike farkoster vokst frem. Hovedårsaken til dette, ved siden av 
nytteeffekten, er å finne i ønsket om å unngå unødig tap av piloters liv ifm 
risikofylte operasjoner. I tillegg har UAV den store fordelen at de både er langt 
rimeligere i utvikling og anskaffelse enn dagens high-performance jagerfly. Dette 
har ledet til at man i dag satser store penger på å utvikle UAVer som kan ha flere 
roller samtidig. Denne utviklingstrenden er for øvrig identisk med den vi ser innen 
Nato og kravene som stilles til medlemslandene på swingrole-kapasitet også på 
jagerflyene. Der man tidligere hadde mange ulike typer jagerfly, både med ulik 
kapasitet og mulighet til våpenlast og ikke minst store variasjoner i taktisk bruk, ser 
vi i dag at det satses på jagerfly som kan utføre et bredt spekter av oppdrag, dvs. 
mulighet til å skifte rolle/oppdrag under løsning av en annen rolle. 107 Ikke minst var 
dette tilfelle under Natos operasjoner i Kosovo. 

 
I dag ser vi et bredt spekter av UAVer, utviklet til bruk på det militærstrategiske 

nivå, på operativt (Joint) nivå og ned til små, lette taktiske UAVer. Store UAVer 
(Predator, Global Hawk) utmerker seg først og fremst med sin store utholdenhet (< 
32 timer). Den relative størrelsen gjør det også mye enklere å integrere ulike 
sensorer som gir de en mulitrollekapasitet. UAVer til bruk på operativt og taktiske 
                                                 
107 Bekreftet av Col Kraak,  A. F. (RNLAF) under International Crisis Management (ICM)-seminar 

for ChP 03-05, Försvarshögskolan, 2004-03-31. 
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nivå har tilsvarende mindre utholdenhet, og dermed aksjonsradius, og har ikke de 
samme fysiske forutsetninger som sine større motsvarigheter. 

 
I amerikanske/Nato kilder opererer man med akronymet ISTAR (eng. Intelligence, 

Surveillance, Target Acquisition and Recconaissance). Dette reflekterer et bredt 
spekter av de oppdrag som omhandler både innsamling av informasjon fra 
operasjonsområdet og påvisningen av mål for bekjempning. Tidligere har disse 
oppdrag utgjort viktige bidrag innen signaletterretning (SIGINT) og etterretninger 
fremskaffet med foto og video (IMINT). Denne informasjonen har ofte hatt til 
hensikt å forsterke det allerede eksisterende etterretningsbildet bygget opp med 
styrker på bakken (HUMINT), og i tillegg dekke områder der man ikke har 
tilstrekkelige oppklarings- og spesialstyrker (SOF). I dag ser vi at disse kapasitetene 
bygges ut med både evnen til å bekjempe/nøytralisere mål i form av kapasitet til å 
levere både dødelig (UCAV) og ikke-dødelig ild (jamming, SEAD). Mange hevder i 
dag at high-performance jagerfly av typene Eurofighter og Joint Striker Fighter 
(JSF) er den siste generasjonen av kampfly som flys av mennesker.108 Fremtiden for 
UAV derimot kan hevdes å være i dag.  

4.2. Den videre utviklingen av UAV– miniatyrisering 
Det amerikanske forsvarsdepartementet (Department of Defense-DoD) kom i 
desember 2002 ut med en rapport med tittelen Unmanned Aerial Vehicle Roadmap 
2002-2027.109 Rapporten peker ut den videre utviklingen både av dagens 
eksisterende systemer, men også utviklingen av UAVer med nye og forbedrede 
kapasiteter. Dette er et formidabelt satsningsområde innen den amerikanske 
forsvarsmakten, og i løpet av 1990-årene har DoD brukt over 3 milliarder US dollar 
på utvikling, produksjon og operativ bruk av sine UAVer. Frem til 2010 er det ventet 
at dette tallet vil stige til 10 milliarder US dollar, og antall UAVer fordelt på alle 
forsvarsgrener er forventet å firedobles fra dagens tall. I tillegg til USA så har 
Tyskland oppvist konkrete forskningsområder innenfor mini-/mikro UAV’er.110  

 
I tillegg til de fordeler som UAV/UCAV oppviser i dag i forhold til sine 

bemannede storebrødre, muliggjør den teknologiske utviklingen en ytterligere 
miniatyrisering av ubemannede luftfarkoster. Selv om det fortsatt er en rekke 
fysikalske lover som gjelder for å holde en farkost stabil og flyvende i luften, vil 
moderne teknologi medføre utvikling av nye materialer som både er lettere og 
sterkere enn dagens. Spesielt interessant her er forskningen innen nanoteknologi. 
Denne spesielle teknologien eksisterer allerede i praktisk bruk i dag, og harddiskene 
i moderne datamaskiner er behandlet med magnetisk oksiderte nanopartikler for 
lagring av informasjon. Kosmetiske produkter inneholder nanopartikler som 
absorberer lys i spesielle bølgelengder. Innen militær sektor har man allerede sett på 
områder der nanoteknologi kan medvirke til utvikling av nye kapasiteter mot dagens 
og fremtidens trusler. Dette er områder som påvisning av biologiske stridsmidler, 
materialer som tåler ekstreme temperaturer, overflatebehandling av multispektral 

                                                 
108 Dette ble også antydet av ledende personer under ChP T 02-04 sitt besøk ved Lockheed Martin, 

Washington, 2004-11-01. 
109 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, Washington, USA, december 2002. UAV Roadmap 2002-

2027 fragment, s. 20, http://www.acq.osd.mil/usd/uav_roadmap.pdf, 2004-09-21. 
110 Jfr. EMT Mikado som produseres av EMT GmbH og DO-MAV som produseres av EADS Dornier 

GmbH, http://www.janes.com, 2004-10-13. 
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kamuflasje og beskyttelse av sensorer.111 I tillegg vil IT-teknologien medvirke til at 
sensorer og interne styrings- og fremdriftssystemer også blir mindre enn i dag. Dette 
innebærer at teknologien innen få år vil kunne muliggjør utvikling og produksjon av 
langt mindre UAVer enn de vi ser i dag på det taktiske nivået.112 Denne 
miniatyriseringen kan synes å gå i mot prinsippet om multifunksjonalitet, men 
utviklingen på sensorsiden vil også tillate betydelige reduksjoner i størrelsen. I 
tillegg vil man ved utvikling og produksjon av miniatyriserte ubemannede 
luftfarkoster oppnå helt andre operative og taktiske fordeler på et fremtidig moderne 
stridsfelt. Dette vil også medføre rene taktiske og stridsmessige tilpassninger, såvel 
som strukturmessige endringer. 

4.3. MAV 
Den første innledende studie for MAV ble gjennomført av RAND Corporation i 
1993.113 MAV kan i dag best karakteriseres som små, ubemannede luftfarkoster med 
vingespenn på ca. 15 cm. Fordelene med slike farkoster er mange: 114 

 
• MAV er ”raskere, bedre og billigere” mht utvikling, anskaffelse og innsetting i 

operativ bruk. 
• MAV er forventet å kreve en minimal logistisk støtteorganisasjon. 
• MAV gir valgmuligheter når det gjelder nyttelast (eng. payload) og integrasjon 

av ulike sensorer. 
• MAV utgjør et kosteffektiv supplement til eksisterende våpen- og 

sensorsystemer. 
• MAV gir muligheter for å tildele en slik kapasitet ned til et lavere nivå enn 

dagens tilsvarende våpensystemer. 
• MAV kan utgjøre en viktig rolle når det gjelder innføring av assymetri på det 

fremtidige stridsfeltet. 
 

Det er i dag antydet at MAV vil kunne ha en utholdenhet på opp til 1 time, ha en 
effektiv rekkevidde for datalink på opp til 10 km og en maksimum flyhøyde på inntil 
250 m. I tillegg medfører den fysiske størrelsen stor valgfrihet hva gjelder innsetting 
og initiering av plattformen.115 I denne oppsatsen fokuserer jeg på et trusselbilde der 
et stort antall MAV bringes frem til operasjonsområdet i poder under fly eller større 
UAVer. Med et vingespenn på 15 cm eller mindre og i tillegg en vekt på < 100 
gram, vil dette muliggjøre at et stort antall MAV får plass i en av dagens 
konvensjonelle poder.116 

Selv om de potensielle oppdragene kan synes omfattende, så er det klart at den 
fysiske størrelsen klart setter begrensninger med hensyn til nyttelast. Det som anses 
                                                 
111 S. J. Savage (2004): Nanotechnology-a Revolution in Material Affairs?, artikkel trykt i 

Militärteknisk Tidskrift Nr. 1-2004. 
112 http://www4.janes.com/K2/docprint.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/mags/idr/histor 

2004-12-11. 
113 Grasmeyer, Joel M. og Keennon, Matthew T. (2001): Development for the Black Widow Micro Air 

Vehicle, American Institute of Aeronautics and Astronautics,  
http://www.aerovironment.com/area-aircraft/prod-serv/bwidpap.pdf, 2004-09-17, p. 1. 

114 Huber A. F. II (2002): Death by a thousand cuts: Micro-Air Vehicles in the service of Air Force 
missions, Occasional Paper No. 29, Center for Stretegy and Technology, Air University, Maxwell 
Air Force Base, Alabama 36112,  
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/csat29.pdf, 2004-09-17, p. 3. Oversatt til norsk av 
forfatteren. 

115 Ibid, s. 4. 
116 For ytterligere utfyllende beskrivelse av MAV, se http://www.darpa.mil/tto/mav/mav_auvsi.html, 

2004-12-11. 
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som rimelige oppdrag innenfor oppsatsens tidshorisont, er først og fremst muligheter 
til å bidra med informasjonsinnhenting (overvåkning, rekognosering, etterretning). I 
tillegg vil det være realistisk at MAV kan fungere som kommunikasjonsrele. Det er 
også realistisk at MAV kan bidra med HPM-effekt i målet, men at dette begrenser 
seg til sprengemnesdrevne våpen med redusert rekkevidde.  
 

Det eksisterer per i dag utviklede multifunksjonelle lastebeholdere (eng. pods), 
f.eks. CEPT-350, som er en tysk pod. Også her i Sverige har man innen JAS-
prosjektet utviklet en tilsvarende beholder, DSV-39.117 Dette gir muligheter for 
innsetting av MAV på rekkevidder mellom 500-700 km. Når innsettingsmediet vel er 
fremme i operasjonsområdet, åpnes transportpoden og et stort antall MAV starter sin 
egen men vel definerte og koordinerte ferd mot et forhåndsdefinert mål. Figur 7 
antyder hvordan man kan se for seg MAV opptredende i sverm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Micro Air Vehicles opptredende i sverm. 

Noen av de potensielle oppdragene som i dag er antydet for MAV er visuell 
rekognosering, vurdering av tidligere bekjempede mål, overvåkning, påvisning av 
biologiske og kjemiske stridsmidler samt kommunikasjonsrele.118 Tar vi inn her det 
som jeg har beskrevet under min diskusjon av HPM-våpen, er det klart at dette også 
er et meget aktuelt fremtidsscenario ved innsetting med MAV. Effektene vil derimot 
være så lave at man er avhengig av å komme nær målet (< 10 meter) for å få effekt. 
Dette kan selvsagt kombineres med at angrep med svermer av MAV inneholder en 
kombinasjon av ulike våpen- og effekmidler. Noen vil kunne ha en jammekapasitet, 
noen kan bære mindre HPM-våpen, mens andre vil kunne bære mindre kraftfulle 
eksplosivemner.119 

 
Mitt lille innledningsscenario avdekker også en annen stor fordel med MAV. Selv 

om de under koordinerte og målrettede angrep kan operere i sverm, og på den måten 
lett detekteres på radarskjermen, vil kombinasjonen av nyttelast, de ulike rollene og 
størrelsen på den enkelte MAV medføre at radarbildet blir vanskelig å tyde. Dette vil 
i sin tur lede til at man får problemer med identifikasjon og ikke minst mållåsning, 
følging og bekjempning med dagens tradisjonelle luftvern- og luftforsvarssystemer. 
Fremtidens teknologiutvikling, kombinert med avanserte algoritmer for 
optimalisering av design og konstruksjon, vil medføre at MAV vil kunne anta 
stealth-egenskaper på lik linje med dagens F-117A jagerfly. Når vi vet hvilket 
radarmålareal (eng. radar cross-section) dagens moderne jagerfly har (typisk < 
                                                 
117 Bekreftet i samtaler med K-G Lövstrand og Mats Bäckström, FOI/Linköping, 2004-03-09. 
118 Grasmeyer, Joel M og Keennon, Matthew T. (2001): Development for the Black Widow Micro Air 

Vehicle, p. 1. 
119 Bekreftet av Nyholm, Sten E, FOI/Grindsjön, 2004-10-12. 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 40 (70)
 
0,1m) kan vi anta at det for MAV vil kunne ligge langt under dette. Uvtiklingen på 
radarsiden vil kunne følge en utvikling der kapasiteten til å følge flere og mindre mål 
enn i dag er til stede. Da står vi tilbake med en vesentlig faktor: Hvilke(t) 
innsatsmiddel velger vi får å bekjempe trusselen? Velger vi å avfyre et stort antall 
kostbare luftvernraketter og missiler, som i beste fall klarer å nøytralisere/ødelegge 
bare et lite antall MAV? Skal vi vente inn et mulig hovedangrep med smarte våpen 
levert fra jagerfly/UCAV som for lengst har snudd og er utenfor effektiv 
våpenrekkevidde? Eller skal vi fokusere på å øke vår kapasitet til tidlig identifisering 
og bekjempning før MAV appliseres og tillates å utvikle sin effekt? Kanskje ligger 
løsningen i en kombinasjon? 

4.4. Svermteori 
Et forskningsområde som understøtter trusselen fra MAV som er brukt i denne 
studien, er forskningen innen svermteori (eng. swarming). J. Arquilla og David 
Ronfeldt har i en rapport nylig utgitt av RAND National Defense Research Institute 
(NDRI) presentert den forskning som i dag foreligger for svermteori.120 Rapporten 
slår fast at svermteori i seg ikke representerer noe nytt, men at det faktisk har vært 
brukt av militære styrker opp gjennom historien.  

 
”Swarming is seemingly amorphous, but it is a deliberately structured, coordinated, 
strategic way to strike from all directions, by means of sustainable pulsing of force 
and/or fire, close in-as well as from stand-off positions. It will work best-perhaps it 
will only work-if it is designed mainly around the deployment of myriad, small, 
dispersed, networked maneuver units…” 121   

 
Det som gjør svermteori aktuelt i dag er at utviklingen innen data- og 

kommunikasjonsteknologien gir et større grunnlag for disse ideene enn tidligere. I 
tillegg ser vi en utvikling av mindre, høyt spesialiserte avdelinger, som en motsats til 
de tradisjonelle avdelingsstrukturer i de fleste armeer. Svermteoriene har en naturlig 
kobling til Informasjonsoperasjoner (IO), og spesielt den delen som går på å 
håndtere vår egen informasjonsflyt.122 

 
Rapporten nevnt over slår også fast det som jeg har drøftet tidligere i oppsatsen, 

nemlig behovet for å oppdatere de mykere delene av de militære styrker. Jeg tenker 
her på vår evne til å oppdatere våre doktriner og ikke minst den militære 
organisasjon.123 Det interessante her er at forfatterne mener at det teknologiske 
nivået allerede er nådd og at vi kan realisere svermteorier i høyt utviklede 
forsvarsmakter. Det handler kun om å justere doktriner og å gi teorien den plass de 
hevder den fortjener.  

4.5. Oppsummering og delkonklusjoner 
Eksisterende erfaringer med operativ bruk av UAV, sammenholdt med den 
teknologiske utvikling, vil gjøre det mulig å miniatyrisere luftfarkoster som deretter 
kan utvikles og implementeres i en operativ ramme. Denne teknologien vil kunne gi 
kostøkonomiske fordeler og muliggjøre at et høyt antall MAV kan settes inn med 
hensikt å nøytralisere og å ødelegge vår evne til informasjonsinnhenting og ledelse.  

                                                 
120 Arquilla, John og Ronfeldt, David (2000): Swarming & The Future of Conflict, RAND National 

Defense Research Institute, http://www.rand.org/publications/DB/DB311/DB311.pdf, 2004-09-17. 
121 Ibid, s. vii. 
122 Ibid, s. viii. 
123 Ibid, s. 4. 
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Følgende delkonklusjoner er således utviklet i dette kapitlet: 
 

• Den fysiske størrelsen gir begrensninger i utholdenheten til den enkelte 
MAV, men MAV kan bringes frem til operasjonsområdet med andre midler. 

• Innebygd motstandskraft overfor HPM-stråling anses å være liten basert på 
krav til fysisk størrelse for hver enkelt MAV, i tillegg til ønsket om 
optimalisert effekt fra de primære sensorer. 

• Nyttelast og effektkapasiteter kan variere og utgjøre en blanding (mix) som, 
kombinert med appliseringen av svermteori, utgjør en formidabel trussel på 
en uforberedt motstander. 
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5. Scenario 
Dette kapitlet innarbeider delkonklusjonene fra kapittel 2 til 4, og gir en beskrivelse 
av et valgt scenario for landstriden som jeg nytter til min operative undersøkelse. 
Dette for å antyde og å gi en referanseramme for operative tillempninger for HPM-
våpen, som et utgangspunkt for undersøkelsen. Bakgrunnen i valg og fastsettelse av 
dette scenariet begrunnes først og fremst ved oppsatsens omfatning, og en 
undersøkelse med to eller flere scenarier ville gjort omfatningen for stor. 
Undersøkelsens detaljeringsgrad blir også mindre ved en slik tilnærming. Oppsatsen 
avgrenser seg og bygger på strid mellom to likeverdige, høyteknologiske 
motstandere, og det valgte scenario dekker strid både i et urbant, såvel som i et 
mindre tettbebygd stridsmiljø.  
 

Scariet beskriver dels landstriden og bruk av landstridskrefter, men også dels en 
fremtidig trussel som nytter luftrommet og kan rette sin virkning mot og påvirke 
landstridsavdelinger. Ser vi nærmere på hva som kjennetegner landarenaen kan vi si 
følgende: 
 

• ”Landarenaen omfatter alle landoverflater og de stridsrom som gjenfinnes i nære 
tilknytning til marken.”124 

• ”The nature of land operations reflects the diversities and complexities of the 
environment...with the potential for more chaos, confusion and friction than in 
other environments.”125 

  
Det kan være riktig å hevde at de fleste nasjoners interesser har sitt utgangspunkt i 
denne arenaen. Dette kan være økonomiske-, politiske-, geografiske- og kulturelle 
interesser. De øvrige arenaer (sjø, luft, info) kan sies å ha den funksjonen at de 
muliggjør det å kunne virke innenfor landarenaen. Selv om det finns mange 
eksempler på betydningsfulle krigshandlinger både innen den maritime arena og 
luftarenaen, hevder jeg likevel at avgjørende operasjoner tradisjonelt har hatt og vil 
ha fokus på landarenaen.126 Det er likevel viktig at man evner å se 
landstridskomponenter i et fellesoperasjonelt (eng. Joint) perspektiv, noe som gir en 
naturlig plass også for samtlige forsvarsgrener. 
 

5.1. Generelt 
Figur 8 viser det valgte scenariet som har som utgangspunt at Sverige i perioden 
2010-20 har utviklet et NBF som har tilstrekkelig kapasitet til å sikre en effektiv 
utveksling av informasjon til støtte for militære beslutningstakere. Det antyder en 
landstridsavdeling (Brigade) gruppert som en taktisk enhet og som løser et tenkt 
oppdrag. Oppdraget kan både være som del av det nasjonale, territorielle forsvar, 
samt som del av en multinasjonal i internasjonale operasjoner utenfor Sveriges 
territorium. Brigaden er en mekanisert infanteribrigade, med tre bataljonsenheter og 
tilhørende C2 og støttestrukturer. Avdelingen har til støtte en luftvernsavdeling 
basert på HPM-våpenteknologi.  
 
                                                 
124 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, Högkvarteret, Stockholm, Fälth & Hässler, 

Värnamo, 2002, s. 38. Oversatt til norsk av forfatteren. 
125 Nato (2000): Allied Joint Publication-3 (AJP-3), chapter 1, sect. VI, pt. 1043, p. 1-10. 
126 Her kan nevnes de alliertes strategiske maritime transporter over Atlanterhavet under 2. 

verdenskrig og tyskernes U-båtoperasjoner som forsøkte å hindre dette. 
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Figur 8: Brigadens Area of  Operation (AO). 

5.2. Beskrivelse av det operative miljø 
Figur 8 viser operasjonsområdet (AO) for brigaden og har en utstrekning på 35-50 
km x 20-30 km. Brigaden er utgangsgruppert og løser oppdrag innenfor dette AO. 
Hovedoppdraget er å utgjøre en sikringsstyrke som skal forsvare en sentral 
infrastruktur (sikringsobjekt) som ligger innenfor området, og som er av avgjørende 
betydning. Brigaden inngår som underavdeling i en større styrke som har som 
hovedoppgave å forsvare et større geografisk område. Hele styrken er knyttet 
sammen i et nettverk (NBF) som tillater effektiv og hurtig innsamling og utveksling 
av informasjon fra egne og eksterne sensorer. Utover dette har brigaden tilsvarende 
kapasiteter som er listet i Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 og 
understreker den kompleksitet som ligger i dette fremtidige stridsfeltet.127   
 

Brigaden står overfor en høyteknologisk motstander, som har god kapasitet til 
informasjonsinnhenting som del av sitt beslutningsgrunnlag. Motstanderen 
disponerer bl.a. UAV’er av ulike typer og med et bredt spekter av kapasiteter, 
inkludert avstandslevert bekjempning mot våre nettverk. For effektiv bekjempelse 
og nøytralisering av vår ledningskapasitet disponerer motstanderen MAV som kan 
operere i sverm og oppvise et bredt spekter av effektpåvirkning på brigaden. 

                                                 
127 Försvarsmakten (2003): Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004. Årsrapport från 

perspektivplaneringen 2002-2003, FMI Rapport 7, Bilaga 6, Fördjupningsområde: 
Markstridsförband, s. 174-176. 
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5.3. HPM-avdelingen til støtte for brigaden.  
Brigaden har til støtte en HPM-avdeling som organisatorisk består av tre HPM-
moduler/systemer som vist i Figur 9. Disse har evne til effektivt samvirke med 
øvrige noder og sensorer i NBF, og mottar informasjon om luftstridsbildet (tilsv. 
LuLIS) fra høyere enhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: HPM-avdelingen. 

5.4. Konfigurasjon av HPM-modul 
Jeg redegjør her for den systemløsning som er lagt til grunn. Hensikten er å gi 
leseren en oppfatning om de fysiske størrelser og kapasiteter ved design av et HPM-
våpen som del av den fremtidige landstriden. De inngående parametre har selvsagt 
sammenheng med beskrivelsen gitt i kapittel 3, samt den trussel som beskrives i 
kapittel 4. Viktige parametre for et HPM-våpen er: 128 
 

• Antennediameter 
• Bølgelengde 
• Pulseffekt 
• Pulslengde 
• Båndbredde 
• Pulsrepetisjonsfrekvens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Prinsippskisse over valgt HPM-konfigurasjon. 

                                                 
128 Totalförsvaret Forskningsinstitut (FOI, 2001): Elektromagnetiska vapen och skydd, s. 65. 
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Figur 10 viser en ledningssentral bygget på en standard container med integrert 
aggregat. Størrelsen på containeren bestemmes av antall operatører, og ikke minst av 
at den skal kunne forflyttes/manøvreres med egnet kjøretøy. Foruten behov for 
elektrisk strøm til drift av interne kommunikasjonssystemer, lys og oppvarming i 
selve ledningssentralen, vil aggregatet i all hovedsak stå for generering av strøm til 
HPM-våpenet. Her kan man også se for seg en delt løsning, der man har egen 
strømforsyning for selve ledningssentralen og en annen for drift av våpenet.  
 

Modulen tar utgangspunkt i primært å kunne forstyrre angripende MAV på 
rekkevidder ut til ca. 2 km. Dette ambisjonsnivået henger sammen med den variasjon 
i trusselmønster som MAV representerer (jamming, HPM-effekt, footprint, 
bekjempning mm). Samtidig medvirker dette til at våpensystemet får en større 
fleksibilitet til bekjemping også av andre mål. En for stor fokusering på trusselen fra 
MAV vil virke sterkt begrensende på den operative nytteeffekt for systemet. Tabell 3 
viser de parametre som er valgt for modulen: 
Tabell 3. Parametre for valgt HPM-modul. 

Parameter: Verdi/størrelse: 
Antennediameter: 3 m 
Bølgelengde: 0,03 m 
Pulseffekt: 10 GW 
Pulslengde: 0,1 sµ  
Båndbredde: 10 GHz 
Prf *: 200 Hz 

 
* Denne kan synes noe lav, men jeg forutsetter at modulen utnytter pulskompresjon. 

 
HPM-antennen består av en parabolantenne som igjen mates av en hornantenne. 

Antennen er plassert inne i en beskyttende dom inneholdende beskyttelsesgass. 
Antenne med tilhørende dom er montert på en eleverbar anordning som gir kapasitet 
til å elevere antennen 10-15 meter.  
 

I modulen inngår ikke en egen målfølgings- og overvåkningsradar. Bakgrunnen 
for dette er at det er tvilsomt om radar egner seg til å oppdage MAV. Hver modul vil 
i stedet få anvist spesifikke sektorer som scannes av med HPM-strålingen. Ved 
påvisning av forhøyet trussel, medfører dette automatisk at modulen iverksetter 
kontinuerlig stråling innenfor angitt sektor. Dette reduserer tiden fra en trussel 
oppdages og til den kan bekjempes. Dette må også ses i sammenheng med min 
diskusjon under kapittel 2, og det finnes per i dag en rekke andre sensorer som kan 
virke som påvisningsverktøy og utveksle kritisk informasjon via nettverket. Det 
store problemet med dagens sensorer (bl.a. radar) er at de etterlater et tydelig 
footprint ved bruk. En annen fordel med å ta denne funksjonaliteten ut av HPM-
våpenet ligger i at vi dermed oppnår en enklere systemløsning, og kan redusere 
kostnader og vekt. 
 

Figur 10 er å anse som en hovedkomponent (modul), inneholdende de integrerte 
kapasiteter som, i samvirke med øvrige sentrale komponenter i nettverket, gir 
tilstrekkelig kapasitet til å bekjempe den trussel som er beskrevet i kapittel 4. 
Systemet er således dimensjonert for å løse oppdrag som luftvern/luftforsvar for 
brigaden. For å sikre nødvendig operativ tilgjengelighet nytter jeg tre slike moduler, 
som via effektig utveksling av kommunikasjon i nettverket utgjør et helhetlig 
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delsystem. Dette sikrer redundans ved at jeg til enhver tid har minst en modul i 
operativ drift. I tillegg har jeg muligheten til å virke med alle tre mot ett og samme 
mål samtidig, og på den måten øke effekttettheten i målområdet. De tre modulene 
inngår organisatorisk som en enhet og støtter seg på viktig informasjon om 
luftstridsbildet fra øvrige sensorer i NBF.    
 

De tre HPM-modulene er gruppert og gir en effektiv dekning 360-grader for 
brigaden som vist i figur 11. Samtidig som den enkelte modul også kan rette sin 
virkning 360-grader. Grupperingen er gjort noe perifert ifh til brigadens 
underavdelinger for å redusere noe av den utilsiktede påvirkning som HPM-våpnene 
kan ha på egne systemer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Gruppering av HPM-avdelingen. 
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6. Operativ undersøkelse av HPM-våpen 
Dette kapitlet er oppsatsens hovedkapittel, og jeg gjennomfører her en operativ 
undersøkelse av HPM-våpenet (modulen) innsatt i det utviklede og valgte scenariet. 
Jeg starter med å kommmentere de basiskapasiteter som jeg har valgt som faktorer, 
for deretter å peke på de detaljerte delområder som diskuteres. 

6.1. Basiskapasitetene 
Den svenske FM har lagt seks basiskapasiteter til grunn som er sentrale for 
utviklingen av NBF-konseptet. Av disse har jeg fokusert på følgende tre 
kapasiteter:129  
 

1) Påvirkning (verkan)130 
2) Beskyttelse (skydd) 
3) Ledelse. 

 
Hovedargumentet for dette utvalget har dels bakgrunn i oppsatsens omfatning, 
samtidig som jeg anser at de tre kapasitetene er relevante HPM-våpnenes fremtid. 
Dog er de seks basiskapasitetene komplementære, og det er derfor viktig at alle 
kapasitetene vurderes og vektlegges ved en utvikling av FM. En ensidig fokusering 
på en eller bare noen få av disse vil medføre en svekkelse av den totale 
kampkraften.131  
 

I den videre undersøkelse og diskusjon kommer jeg innenfor basiskapasitetene 
detaljert å omhandle følgende områder: 

 
• HPM-våpenet vs. tradisjonelle LV-/luftforsvarssystemer 
• Påvirkning koblet til rekkevidde og effekt 
• Reaksjonstid og effekt 
• Funksjonalitet i HPM-modulen vs. nettverket 
• Beskyttelse av HPM-avdelingen 
• Beskyttelse for andre egne avdelinger/sivil infrastruktur 
• Organisatorisk innplassering av HPM-avdelingen og dens kapasiteter 
• Behovet for samordning/koordinering 

 

6.2. Undersøkte områder 

6.2.1. Påvirkning og beskyttelse 
Jeg undersøker kapasitetene påvirkning og beskyttelse sammen, da disse etter mitt 
syn er komplementære og det er ofte vanskelig å avgjøre om det er en ren påvirkning 
eller et rent beskyttelsestiltak vi utfører. Luftvern har tradisjonelt vært sett på som et 
passivt tiltak for å beskytte egen avdeling og vår evne til upåvirket å gjennomføre 

                                                 
129 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, Högkvarteret, Stockholm, Fälth & Hässler, 

Värnamo, 2002, s. 77. 
130 Jeg har her valgt å bruke det norske ordet påvirkning. Dette dekker best det svenske ordet verkan, 

og omfatter alle former for å påvirke våre målvalg på stridsfeltet. Dette spenner fra den rene 
fysiske/materiell ødeleggelsen av en motstanders våpensystemer, og til en mer ”soft” 
nøytralisering og degradering av både fysiske og ikke minst moralske sider hos motstanderen. 

131 Jfr min analyse i pkt. 2.3. over. 
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våre operasjoner. Dette underbygges også ut fra den diskusjon jeg gjør i kapittel 2 
(NBF) med begrepet Effects Based Operations (EBO). Man kan se for seg at man 
velger å nøytralisere/bekjempe mål som understøttelse for egne offensive 
operasjoner. Det er med andre ord ikke relevant å forsøke å definere hvorvidt det er 
en offensiv eller defensiv kapasitet, men heller fokusere på den effekt HPM-
avdelingen kan bidra med i den enkelte fase av striden. 
 
HPM-våpenet vs. tradisjonelle LV-/luftforsvarssystemer: 
Kapasiteten påvirkning, og da i betydelsen den fysiske bekjempningen, har 
innledningsvis vært nedprioritert innen utviklingen av NBF, og jeg diskuterte 
betydningen av å utvikle og prioritere denne kapasiteten i kapittel 2. I scenariet blir 
brigaden utsatt for en omfattende og massiv trussel, som ikke bare retter seg mot 
avdelingens egne bekjempningssystemer. Den fokuserer også på å nøytralisere, 
midlertidig slå ut og redusere vår evne til informasjonsinnhenting og ledelse. Jeg har 
diskutert betydningen av informasjonsinnhenting, prosessering, analysering og 
distribusjon i NBF, og dette er en klar forutsetning for å fremskaffe det 
beslutningsgrunnlag vi har behov for. En logisk konsekvens av en slik tankegang er 
at vi også dermed må kunne beskytte disse prosessene. 
 

Dersom brigaden utsettes for den beskrevne trussel, er det lite trolig at vi har 
tilstrekkelig med tradisjonelt/konvensjonelt luftvern (LV) for å nøytralisere eller 
bekjempe denne. Vi vil kunne oppleve problemer med både målidentifisering, 
følging og pålåsning med våre tradisjonelle systemer, i tillegg til at vi raskt vil gå 
tom for ammunisjon. Det kan faktisk være slik at konvensjonelt kanonluftvern 
(f.eks. 20mm granater) mer effektivt kan nøytralisere og bekjempe MAV enn 
rakettluftvernet, i tillegg til at det er en mer kostnadsøkonomisk anvendelse mot 
denne trusselen. Kanonluftvernet vil dog ha de samme begrensninger hva gjelder 
måloppdagelse og følging. Alternativt kan bekjempelse gjennomføres optisk, men da 
på betydelig kortere rekkevidder enn med støtte i ildledningssystemet. 

HPM-modulen har innebygd den funksjonalitet og de kapasiteter som skal til 
for å kunne bekjempe den konkrete trusselen.132 Det sentrale poenget er at effekten 
fra HPM-modulene er i stand til å nøytralisere og forstyrre et angrep med MAV 
opptredende i sverm. HPM-modulene har i tillegg den store fordelen at de ikke ”går 
tom” for ammunisjon, men har en repetitiv evne som bør være av stor interesse sett 
ut fra et logistisk synspunkt. Man må her selvsagt vurdere inn den styrken som ligger 
i en interaksjon mellom å ha en HPM-avdeling og konvensjonelt LV. Det blir tydelig 
for meg at flere påvirkningssystemer gir en høyere sikkerhet for bekjempelse av mål, 
og således taler mot at HPM-våpen alene kan gi en bedre beskyttelse enn i dag. 
 
Påvirkning koblet til rekkevidde og effekt: 
De beviser jeg har ført omkring potensielle rekkevidder for HPM-modulene, viser at 
begrepet rekkevidde alltid er forbundet med stor usikkerhet, men at det i oppsatsen 
indikeres rekkevidder som gjør en HPM-konfigurasjon i stand til å nøytralisere 
trusselen ut til noen kilometer. Dette behøver ikke være begrensende, da vi kan anta 
at den enkelte MAV må inn på korte avstander for å oppnå en effektiv virkning. 
Unntaket her gjelder selvsagt MAV som opptrer i jammerollen og dermed effektivt 
kan jamme radiolinkforbindelser på lengre avstander.  
 

                                                 
132 Det må selvsagt føres utdypende tekniske beviser over sannsynligheter for treff (kill) mm. for 

ytterligere å bekrefte effektiviteten, noe som ikke tas opp i denne oppsatsen. 
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Samtidig er det viktig at vi fokuserer på effekt når vi snakker om 
påvirkningskapasiteter i fremtidens NBF. Hvilken effekt ønsker vi i målet og hvordan 
oppnå denne? Det tradisjonelle LV behøver ikke kun å basere seg på 
raketter/missiler, men kan like gjerne være en fremskutt kapasitet som utføres av 
jagerfly eller UCAV. Dette gir i sum store valgmuligheter når man skal ta stilling til 
en endelig konfigurasjon og rolle(r) for den enkelte aktør og delsystem. I scenariet 
har jeg utviklet en HPM-modul som opererer fra bakken. Med den raske utviklingen 
innen UAV, vil det være høyst realistisk å anvende luftfarkoster som bærere av 
HPM-våpen. På grunn av behovet for å generere tilstrekkelig elektrisk kraft, vil dette 
i første omgang kunne dreie seg om sprengemnesdrevne våpen. Disse har som kjent 
en stor ulempe ved at rekkevidden er liten (meter), og det er vanskelig å kontrollere 
retningen på effekten. På større UAV’er og jagerfly er det mulig å implementere 
mindre repetitive pulsgenererende våpen. Her vil det også være problemer forbundet 
med rekkevidden, men kontroll og styring av effekten vil være lettere. Rekkevidden 
på effekten vil kunne kompenseres ved å oppsøke og komme nær målet. 

 
Et annet moment er i hvilken grad FM skal satse på å opprettholde og utvikle 

luftvernkapasiteter som nøytraliserer/bekjemper en slik trussel før den materialiserer 
seg. Her tenker jeg på vår evne til å bekjempe fly/UAV som fungerer som 
våpenbærere for MAV og som kan bekjempes før de slipper sin last. Dette poenget 
må ikke undervurderes og indikerer som antydet over at fremtidens luftvern også bør 
være rakettbasert med tilsvarende langtrekkende LV-systemer vi ser i dag. Skal vi 
derimot kunne oppnå en maksimal beskyttelse dersom noen av disse bærere tar seg 
forbi vår luftvernparaply, vil HPM-modulen kunne fange opp og bekjempe mindre 
luftfarkoster/effektorer. Veier vi her inn kunnskapen om HPM-teknologiens 
begrensninger, så vil i sum kanskje den beste løsning for et fremtidig luftvern for 
landstridskreftene være en kombinasjon med konvensjonelt LV og HPM-basert LV. 
 

Effekt blir også meget relevant når vi ser på hva mikrobølgestråligen primært 
retter seg mot. I scenariet retter HPM-avdelingen forstyrrende/ødeleggende effekt 
mot MAV, og virkningen oppstår fremst som følge av at effekten overgår til energi, 
som i sin tur trenger inn i og skader sentrale tekniske komponenter. Det er altså en 
effekt som ikke primært retter seg mot personell.  
  

Som tidligere nevnt, krever framvegskobling med HPM-våpen en inngående 
kjennskap til trusselen. Når vi tar med de fysiske begrensninger vi kjenner til hva 
angår bølgeledere, er dette et område som må vies stor interesse. Dette er etter mitt 
syn en stor begrensning for et fremtidig HPM-system. Scenariet angir en 
systemløsning som opererer innenfor et bestemt effekt- og frekvensområde, og det er 
ikke slik at dette nødvendigvis gir tilsvarende effekt når vi bekjemper andre 
måltyper enn MAV. Holder vi effekten innefor området 1-3 Ghz har vi likevel 
muligheten til å påvirke andre mål med bakvegskobling. Rent konstruksjonsmessig 
kan dette løses ved at vi har to delsystemer i samme modul, med separate 
bølgeledere og antenner. Dette representerer derimot en kompliserende og ventelig 
en fordyrende faktor, i tillegg til at man må gjøre de praktiske håndgrep for å 
omstille modulen før våpenvirkningen er effektiv. En slik omslagsprosedyre vil 
medføre at våpenet er ”ute av drift” i kortere sekvenser og får dermed en økt 
sårbarhet og redusert evne til effektiv bekjempning. I tillegg vil en bakvegskobling 
ventelig ha mindre effekt i målet, da det er enklere å bygge inn beskyttelse i 
fremtidens systemer. Et annet alternativ er å utvikle forskjellige HPM-moduler, som 
innretter og spesialiserer seg mot forskjellige trusler, alternativt at HPM-modulen 
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innehar funksjonalitet som gjør det mulig å konfigurere denne basert på det 
eksisterende trusselbildet. Dette er igjen et kostnadsspørsmål og indikerer samtidig 
at det kan være problematisk å oppnå denne type funksjonalitet for HPM-modulen. 
 

En annen fordel med de tre modulene er at de samtidig kan belyse samme mål, 
noe som figur 12 antyder. Dette medfører at effekttettheten i målområdet øker og 
dermed sannsynligheten for å påføre forstyrrende eller ødeleggende effekt i målet, 
og på den måten en større uttelling i antall ”treff”. I scenariet antyder jeg en 
gruppering der HPM-avdelingen dekker 360-grader. Dette medfører at en felles 
belysning ikke kan gjøres på maksimal rekkevidde, men defineres ut fra hvor de 
andre enhetene står i forhold til innflygningsretning for svermen med MAV. Dette 
behøver ikke alltid å være tilfelle, og det kan eksistere et etterretningsgrunnlag som 
tilsier at trusselen er større fra en retning fremfor andre. Dette leder igjen til at man 
fleksibelt kan gruppere HPM-enhetene deretter, og oppnå en forhøyet effekttetthet 
på lengre avstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: HPM-modulene belyser samme mål samtidig. 

Kravene på retningsnøyaktighet i belysningsøyeblikket er mindre for HPM-våpen, 
all den tid den belyste sektor øker med rekkevidden. HPM-modulen har en eleverbar 
plattform. Dette øker mulighetene til effektiv bekjempning i geografiske områder der 
sikten er mer begrenset (bebyggelse, skog). I tillegg vil man i større grad redusere 
markrefleksjoner og dermed utilsiktet påvirkning på egne systemer. Sistnevnte 
argument må også veies inn under punktet nedenfor, og kan medvirke til økt 
beskyttelse for HPM-avdelingen og andre egne styrker. 
 
Reaksjonstid og effekt: 
En annen viktig faktor for HPM-systemet vil være reaksjonstiden fra målet påvises 
og til man faktisk har bekjempet trusselen. Denne kan reduserers ved hjelp av at 
HPM-våpenet selv scanner av tildelt sektor, og når mål oppdages så genereres en 
automatisk bekjempning basert på forhåndssatte kriterier. For at dette skal fungere 
må man i tillegg ha regler og prosedyrer for luftromskontroll, slik at man med 
sikkerhet vet at det ikke finnes egne i den aktuelle luftromssektoren. Dette berører 
inflygingsruter med fly, helikopter og UAV, og dette må etter mitt syn avklares på 
det operasjonelle nivå. Sistnevnte forhold er på ingen måte en ny problematikk, og 
vil ventelig forsterkes med fremtidens økte fokusering på implementering og bruk av 
ubemannede luftfarkoster. Dette indikerer derimot at HPM-systemet må ha en 
utstrakt interoperabilitet og kan utveksle kritisk informasjon i nettverket. 
 
Funksjonalitet i HPM-modulen vs. nettverket: 
Den valgte modulen har ingen andre sensorer (f.eks. radar) til støtte for egen 
bekjempning. Dette er kapasiteter som ligger i NBF og kan delgis og sammenstilles 

HPMHPM 

HPM
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av andre sensorer. Det eksisterer i dag teknologier som gir muligheter for passive 
sensorer, noe som kan vurderes å integreres på modulen. Dette medfører selvsagt en 
økt kompleksitet og økte kostnader/logistikk. I tillegg vil en slik påvisningskapasitet 
kunne utgjøre en tjeneste som man kan ”abonnere” på i NBF. Samtidig så kan HPM-
modulen bidra med viktig informasjon til andre i nettverket. I situasjoner med et lavt 
trusselnivå kan HPM-modulen nyttes til å scanne av tildelte sektorer, og på den 
måten bidra til det felles situasjonsbildet. Totalt sett blir det her en avveining basert 
på den analyse og design FM kommer frem til når man vurderer samtlige kapasiteter 
innenfor begrepet kampkraft. 
 
Beskyttelse av HPM-avdelingen:  
En samtidig bekjempning, som figur 12 antyder, vil derimot medvirke til at hele 
HPM-avdelingen snarest bør manøvrere til nye posisjoner som følge av at de har 
belyst målet og dermed avslørt sin posisjon. HPM har således her den samme 
ulempen som radar. Denne kan minimeres ved at man utvikler en 
manøvreringsteknikk som gjør at modulene flytter kontinuerlig og med høy takt. 
Med tre moduler kan en være operativ og klar til bekjempning, en annen kan stå 
passiv og i beredskap/dekning og den siste kan manøvrere til ny stilling. Man kan 
også se for seg kombinasjoner av disse igjen. Dette reduserer sårbarheten ved 
deteksjon. Tabell 4 eksemplifiserer dette manøvreringsmønsteret. 
 
Tabell 4. Eksempel på manøvrering av HPM-modulene. 

 Operativ/klar: Beredskap/ 
dekning: 

Manøvrerer:

Modul 1 X   
Modul 2  X  
Modul 3   X 

  
Denne manøvreringsteknikken krever derimot at modulene har en konfigurasjon som 
gjør at de raskt kan flyttes. Den høye vekten og volumet tilsier at det er større 
kjøretøyer som må foreta selve forflytningen av disse. Det raskeste vil da være om 
modulen allerede er en integrert del av kjøretøyet/plattformen. 
 

Manøvreringsteknikken kan også medføre at sårbarheten øker ifh til 
nærforsvar/sikring for avdelingen. Man kan kompensere dette ved den beskrevne 
manøvreringsteknikken. HPM-avdelingen kan også tilføres elementer for nærforsvar 
fra andre avdelinger, alternativt selv inneha denne kapasiteten organisatorisk.  

 
Det fremtidige trusselbildet kan også innebære at MAV (eller tilsvarende 

luftbårne plattformer) er bærerer av HPM-våpen. Dette vil i seg utgjøre en stor 
trussel mot vår HPM-modul, enten ved fremvegskobling via antennen, eller 
sekundært ved bakvegskobling. Inntrengning via bakvegskobling må anses som en 
mindre trussel, all den tid HPM-modulen i seg må ha den nødvendige innebygde 
beskyttelse mot egen virkning (eng. suicide). Den største trusselen ligger ventelig i 
inntrening via primære sensorer. Vi ser her at vi står overfor det samme problemet 
som vår motstander; Hvor sterk beskyttelse ønsker vi å bygge inn i våre primære 
(optimaliserte) sensorer? En mulig beskyttelse er å bygge inn raske kretser som kan 
brytes og forhindre inntrengning gjennom antennen. En annen måte kan være å 
benytte såkalte filtre av materialer som hemmer/hindrer inntrengning. Disse 
metodene kan selvsagt kombineres, men prisen vi betaler ved å bygge inn filtre er at 
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vi reduserer vår egen ytelse. Et godt alternativ er at meldinger om potensielle trusler 
medfører at man stenger av HPM-modulen i kortere tidsrom. Slike meldinger vil 
kunne effektueres gjennom andre sensorer knyttet til nettverket. I tillegg vil 
trusselnivået kunne antyde valg av operasjonsmodus for modulen, og på den måten 
oppnå god selvdisiplin hva gjelder aktiv belysning. 

 
Vi skal heller ikke glemme den beskyttelse som ligger i passive tiltak. HPM-

modulen må prioriteres både med passive og aktive signaturtilpassning. En 
mulighet, utover kamuflasje på selve modulen, vil være å operere med 
narremoduler. Med en valgt konfigurasjon på standard containerløsning, vil det 
være forholdsvis lett å konstruere og simulere reelle moduler. Ved å integrere HPM-
modulen på samme type standardkjøretøy som brukes av FM i øvrig, kan dette også 
være med på å redusere signaturen. 
 
Beskyttelse for andre egne avdelinger/sivil infrastruktur: 
Et annet viktig forhold som berører beskyttelse, er den risiko andre egne avdelinger 
løper ved å gruppere i nærheten av HPM-modulen. Dette kan løses ved at modulen 
grupperes spredt og i avstand fra øvrige manøverenheter. Utgangspunktet for 
grupperingen av HPM-modulene må være at de kan løse sitt oppdrag fra den angitte 
posisjon. Dette vil være styrende og det kan synes som om det er mest 
hensikstmessig å gi modulene en spredning ifh til øvrige avdelinger. 
 

Bruk av HPM-modulen i operasjonsområdet kan også medføre begrensninger  
og skade på sivil infrastruktur, ikke bare innenfor brigadens operasjonsområde, men 
også på sivil luftfart. Det kan finnes objekter/innstallasjoner som sterkt kan 
påvirkes/slås ut dersom de utsettes for tilsiktet/utilsiktet virkning. Dette er forhold 
som helt klart må veies inn i den militære planprosessen, og engasjementsregler 
(eng. Rules of Engagement-ROE) vil måtte regulere hva som er legale mål og hva 
som ikke får påvirkes. Samtidig er det helt klart en fordel at HPM-våpenet aktivt kan 
bidra med effekt mot sivil infrastruktur og mål som utpekes som legale. Jeg har 
tidligere redegjort for sårbarhet mot HPM-virkning i det sivile samfunn. Denne 
problematikken indikerer derimot at bruk av HPM-modulen må være gjenstand for 
streng kontroll og restriksjoner, og dette diskuterer jeg også under punktet Ledelse 
nedenfor.  

6.2.2. Ledelse 
Begrepet ledelse: 
Basiskapasiteten Ledelse (sv. ledning) er en meget sentral komponent i NBF. Jeg har 
i kapittel 2 redegjort for betydningen av å utvikle og implementere ledelseskonsepter 
og systemer som medfører den nødvendige synergieffekt på fremtidens stridsfelt. I 
amerikansk-/NATO-litteratur ser vi at ledelse oversettes med begrepet Command & 
control (Kommando & kontroll). Sistnevnte begrep er etter mitt syn mer presist enn 
det svenske ordet ledning, og forklarer på en bedre måte hva ledelse omhandler. Det 
kan derfor være interessant å studere følgende definisjoner:  
 

”Kommando - er den myndighet en militær person har til å lede, koordinere og 
kontrollere militære styrker.” 
  
”Kontroll -  er den myndighet en militær sjef utøver over deler av aktiviteten til 
undergitte styrker eller andre styrker som ikke normalt er under hans kommando. 
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Den omfatter ansvaret for å iverksette ordrer og direktiver. Hele eller deler av denne 
myndighet kan overføres eller delegeres.” 133 

 
Begrepet kommando tar hensyn til menneskets begrensning i hvor store avdelinger 
en sjef naturlig kan lede, en begrensning i kontrollspennet. Kontroll er med 
definisjonen over ikke bare uttrykk for en myndighet men også uttrykk for en 
prosess som sjefen bruker eller forholder seg til når han organiserer, leder og 
koordinerer aktivitetene til de styrker som er tildelt ham. Hvordan denne 
kontrollprosessen utøves i praksis vil avhenge av hvilken ledelsesfilosofi som legges 
til grunn. 
 

Fra FM Grundsyn Ledning kan vi finne mange sentrale føringer og konklusjoner 
som har betydning for krigføring og ledning. Mitt syn er at den dekker mange 
interessante områder, men den blir litt for oppstykket og lite konkret i det å sette 
fingeren på hva ledning omhandler, og hvordan det i praksis skal gjennomføres. Jeg 
oppfatter derfor Grundsyn Ledning først og fremst å være et visjonært 
støttedokument. Når det gjelder min oppsats og den konkrete ledningen av HPM-
avdelingen kan følgende være en rettesnor: 
 

”Insatsledning omfattar militärstrategisk, operativ och taktisk ledning. Dessa delar 
utgör en militär ledningskedja, i vilken mål och medel samordnas.” 134 

 
Organisatorisk innplassering av HPM-avdelingen og dens kapasiteter: 
Går vi så tilbake til scenariet, kan vi hevde at HPM-avdelingen de facto rent 
organisatorisk ikke utmerker seg ifh til noen av dagens avdelingsstrukturer. Den 
fremstår med en ren hierarkisk oppbygning, og forutsetter et organisk 
ledelseselement for en effektiv ledelse på stridsfeltet. Samtidig må man skille 
mellom taktisk/stridstekniske ledelse, operativ ledelse og strategisk ledelse. 
Førstnevnte bidrar til at HPM-avdelingen i seg fungerer optimalt på stridsfeltet og 
utnytter de iboende kapasiteter på en effektiv måte. Det operasjonelle nivå kan spille 
en avgjørende rolle når det gjelder å gi de riktige direktiver og prioriteter, og som ser 
HPM-avdelingens rolle og kapasiteter i en større, overordnet ramme.  
 

Jeg vil i den videre undersøkelsen fokusere på det operasjonelle nivå når det 
gjelder ledelse av HPM-avdelingen og dens kapasiteter. Dette både med bakgrunn i 
resultatene av min diskusjon under pkt. 6.2.1 over, men også med bakgrunn i at FM i 
dag og for fremtiden vil søke å være interoperable både mot NATO og EU. Man har 
i dag implementert utdanning og bruk av standard NATO-prosesser og 
planleggingsverktøy (f.eks. Guidelines for Operational Planning - GOP) i FM. 
HPM-avdelingen kan også tenkes inngå som en del av en fremtidig mulitinasjonal 
innsatsstyrke (Tilsvarende EU Battle Groups), og det er derfor essensielt at systemet 
er kompatibelt nettopp for dette. Hovedargumentet er likevel at bruk av HPM-
våpenet gir en rekke konsekvenser også for andre egne aktører på stridsfeltet. Dette 
er også drøftet under basiskapasitetene påvirkning og beskyttelse over. Det er det 
operasjonelle nivå som kan gjennomføre en total koordinering av samtlige 
innsatsmidler og systemer i operasjoner på det fremtidige stridsfeltet. I tillegg vil 
dette gi de største samordningseffekter og muliggjøre en interoperabilitet ved 
innsatser utenfor Sveriges grenser. 
                                                 
133 Forsvarets Overkommando (2000): Forsvarets Fellesoperative Doktrine (FFOD), del B – 

Operasjoner, s. 21. 
134 Försvarsmakten (2001): Grundsyn Ledning, Högkvarteret, Stockholm, s. 16. 
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Figur 13: Innplassering av HPM-systemet. 

 
Figur 13 over peker på en klassisk problemstilling som alltid oppstår ved 

innføring av nye kapasiteter i en forsvarsmakt; Hvem skal ha ansvaret135 for 
systemet, og på hvilket nivå136 skal det inngå? Tradisjonelt sett har det i de fleste 
forsvarsmakter alltid vært en intern rivalisering om hvor ansvaret for kritiske 
kapasiteter/systemer skal plasseres. Min oppfatning er at denne diskusjonen i stor 
grad overskygger tankeprosesser omkring effektiv utnyttelse og konseptuell 
tilnærming. Faren ved en slik intern strid er at vi innfører systemer som ikke 
kommer til optimal anvendelse. Jeg mener at denne tenkemåten for lengst har utspilt 
sin rolle og at FM for fremtiden må bli dyktig til å definere sine behov. Når alle 
viktige forhold er utredet kan man omsider begynne å tilnærme seg 
organisasjonsstrukturer for det valgte system, og til slutt hvem som skal ha ansvaret. 
FM har vel ofte en tendens til å konstruere firkantene (organisasjonen) først. Dette 
innebærer at det per i dag ikke er aktuelt å beslutte at HPM-modulen ansvarsmessig 
skal tilhøre landstridskreftene. Operativ bruk av et slikt våpensystem gir, som 
tidligere påvist, en rekke berøringspunkter mot de øvrige forsvarsgrener. HPM-
modulen kan tenkes innføres i Marinen eller Luftforsvaret. Vurderingen kan også 
være at HPM-våpen og dens tilhørende kapasitet er felles for hele FM. I kapittel 2 
diskuterte jeg inngående betydningen av tjenestebegrepet. Jeg mener at NBF-
konseptet automatisk medfører og muliggjør en nedbygging av de tradisjonelle 
tankene omkring organisatorisk tilhørighet. Ikke dermed sagt at behovet for 
hierarkiske strukturer vil bortfalle, men det sentrale blir i hvilken grad nytteeffekten 
fra de ulike systemer sys sammen innenfor NBF som helhet. Uansett så må 
kommando og kontroll nøye undersøkes og vurderes i det fremtidige NBF. 
 

Et annet sentralt poeng i denne diskusjonen, som igjen underbygger 
tjenestebegrepet og figur 13, er på hvilket nivå systemet skal ha sin plass. Er det et 
rent taktisk system? Er det kanskje slik at samordningsbehovet som følge av en bruk 
av HPM-våpenet medfører at det naturlig hører hjemme på det operasjonelle nivå? 
Eller ser man nytteverdien av at dette er en ren militærstrategisk ressurs? Vi har de 
senere årene sett hvordan de ulike nivåene stadig har vokst tettere sammen, og det er 
i dag vanskelig å gjøre distinkte skiller. En infanterisoldat på taktisk nivå i 
internasjonale operasjoner kan lett påvirke utviklingen på det strategiske/politiske 
nivået. I fare for å falle i fellen over banaliteter må vi her løfte blikket, og på 

                                                 
135 Med ansvar menes i denne sammenhengen ansvar for materiellet (vedlikehold), drift av systemet, 

samt utdanning og trening. 
136 Med nivå menes i denne sammenhengen taktisk, operasjonelt og militærstrategisk nivå. 
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bakgrunn av trusselbildet identifisere de kapasiteter man reelt sett har behov for i 
FM. 
 

Det som derimot utmerker HPM-avdelingen i mitt scenario er at den kan anvendes 
både som en offensiv og en defensiv kapasitet. Dette kan medføre at man under 
planleggingsprosessen, og i enkelte faser av striden, finner behov for å utnytte HPM-
kapasiteten i en offensiv hensikt. Dette som en del av bruken av operasjonslinjer og 
faseinndeling for å målrette operasjonene. I andre faser kan behovet for beskyttelse 
av egne manøveravdelinger og andre sikringsobjekter være viktig og HPM-
kapasiteten kan derfor få en mer defensiv rolle. Med de kapasiteter jeg har utviklet i 
modulen/systemet, og ikke minst mulighetene for å bekjempe komplekse mål på 
fremtidens stridsfelt, er det derfor fristende å foreslå at HPM-våpensystemet bør 
inngå på operasjonelt nivå. Det er på dette nivået vi finner de største samordnings- 
og koordineringsbehovene, og det er på dette nivået at de politisk-strategiske 
målsettingene omgjøres til taktiske oppdrag. På en annen side vil fleksibiliteten i 
systemet være så stor at det kan innordnes og ledes på alle tre nivåer, dette igjen 
avhengig av den aktuelle situasjon og trusselbildet. Hvilken forsvarsgren og hvilket 
nivå som rent administrativt husholder med HPM-systemet blir derfor etter mitt syn 
en forholdsvis enkel beslutning når den tid kommer. 
 
Behovet for samordning/koordinering: 
Et meget interessant fenomen som dukker opp i en slik undersøkelse, og med HPM-
våpensystemet spesielt i fokus, er det store samordningsbehovet som oppstår som 
følge av implementering og bruk. Ett av disse, og som har betydning for ledelse, er 
behovet for koordinering innenfor operasjonsområdet mellom de ulike 
landstridskomponentene. Dette skyldes spesielt de farer som ligger i utilsiktet 
påvirkning og ødeleggelse av egne systemer og komponenter.  
 

Et like stort samordningsbehov oppstår når vi retter effekten i den tredje 
dimensjonen, og dette har stor betydning for de som anvender luftrommet (Jagerfly, 
UAV, etterretningssystemer m.fl.). Med et velutviklet NBF kan man lett se for seg at 
mange av disse samordningsbehovene kan bygges inn i det enkelte ledningssystem, 
og at dette kan være tjenester som utveksles basert på fastsatte 
rapporteringsprotokoller og systemer for automatisk varsling. De 
koordineringsprosedyrer som finner sted ifm planleggingsprosessen kan være 
eksempel på en ”manuell” tilnærming til problematikken, og at dette deretter 
omvandles til kontrolltiltak som rapporteres i nettverket. NBF kan likevel ikke fullt 
ut erstatte den menneskelige interaksjonen, og konfliktsituasjoner vil dukke opp der 
menneskelige beslutningstakere aktivt må inn og beslutte og eventuelt overstyre 
systemet. Således representerer ikke HPM-våpenet noen ny og unik situasjon, da 
dette er samordningsproblematikk som bør være vel kjent for FM gjennom tidligere 
fra operasjonsplanlegging og gjennomføring av operasjoner. 

6.2.3. Oppsummering av undersøkelsen 
Under undersøkelsen omkring påvirkning/beskyttelse av HPM-våpensystemet har 
jeg påvist at HPM-modulen i det konkrete scenariet kan implementeres og gi en 
operativ effekt som gjør den interessant for videre studier innen FM. Den utgjør en 
fremtidig kapasitet som har reelle muligheter til å bekjempe fremtidens lufttrusler for 
landstridsavdelinger, og da spesielt den trusselen som er lagt til grunn for oppsatsen 
(MAV).  
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Andre viktige forhold som berører påvirkning/beskyttelse og som er avdekket i 
undersøkelsen er: 
 

• HPM-våpen bidrar til å beskytte egne informasjons- og ledningsprosesser. 
• Den repetitive evnen presser ikke logistikksystemet. 
• HPM-modulen representerer en gradert virkning og effekt i målet. 
• HPM-våpenet representerer et påvirkningssystem som fremst retter sin 

virkning mot en motstanders systemer, og ikke mot personellet. 
• Repetitive HPM-våpen har konstruksjonsmessige begrensninger som 

medfører at man må definere primær målgruppe. 
• Manøvreringsteknikker og signaturtilpassningstiltak kan gi HPM-avdelingen 

økt beskyttelse. 
• Optimal beskyttelse oppnås ventelig ved å integrere HPM-våpen sammen 

med øvrige tradisjonelle LV-/luftforsvarssystemer. 
• Funksjonalitet i nettverket (NBF) kan støtte HPM-avdelingen, samtidig som 

HPM-avdelingen kan bidra med informasjon til øvrige aktører i nettverket. 
• HPM-våpenets effekt kan påvirke sivil infrastruktur og sivile objekter. 

 
Under min undersøkelse av basiskapasiteten ledelse, har jeg valgt å fokusere på 
behovet for å kunne lede HPM-avdelingen og dens kapasiteter på det operasjonelle 
nivået. De viktigste forhold som er avdekket er: 
 

• HPM-avdelingen kan i utgangspunktet, rent organisatorisk, innplasseres på 
både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå.  

• HPM-avdelingen bør innplasseres på det operasjonelle nivå, da operativ bruk 
medfører en rekke koordinerings- og samordningsbehov med andre 
interessenter utover landarenaen. 

• Plassering av ansvar og organisatorisk tilhørighet for HPM-kapasiteten bør 
prioriteres etter at FM har analysert operativ nytteverdi samlet for NBF. 
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7. Hovedkonklusjoner og sammenfattende diskusjon 

7.1. Svar på hovedspørsmålet og koblingen til problemformuleringen 
Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for svarene på hovedspørsmålet jeg stilte i 
innledningskapitlet til denne oppsatsen. Jeg foretar også en sammenfattende 
diskusjon. Avslutningsvis gjør jeg en tilbakekobling til oppsatsens 
problemformulering.  
 
Hovedspørsmålet lød som følger: 
 
Koblet til et scenario for landstrid og for aktuell luftrussel; 
Kan HPM-våpen integreres og brukes som beskyttelse mot lufttrusselen for 
landstridsavdelinger? 
 
Under diskusjonen omkring påvirkning/beskyttelse av HPM-våpensystemet har jeg 
påvist at HPM-modulen i det konkrete scenariet kan integreres og gi en operativ 
effekt som gjør den interessant for videre studier innen FM. Øvrige viktige forhold 
som undersøkelsen avdekker er: 
 

• HPM-våpen bidrar til å beskytte egne informasjons- og ledningsprosesser. 
• Den repetitive evnen presser ikke logistikksystemet. 
• HPM-modulen representerer en gradert virkning og effekt i målet. 
• Mikrobølgestrålingen retter seg primært mot tekniske komponenter hos en 

motstander og ikke mot personell. 
• Repetitive HPM-våpen har konstruksjonsmessige begrensninger som 

medfører at man må definere primær målgruppe. 
• Manøvreringsteknikker og signaturtilpassningstiltak kan gi HPM-avdelingen 

økt beskyttelse. 
• Optimal beskyttelse oppnås ventelig ved å integrere HPM-våpen sammen 

med øvrige tradisjonelle LV-/luftforsvarssystemer. 
• Funksjonalitet i nettverket (NBF) kan støtte HPM-avdelingen, samtidig som 

HPM-avdelingen kan bidra med informasjon til øvrige aktører i nettverket. 
• HPM-våpenets effekt kan påvirke sivil infrastruktur og sivile objekter. 
• HPM-avdelingen kan i utgangspunktet rent organisatorisk innplasseres på 

både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå  
• HPM-avdelingen bør innplasseres på det operasjonelle nivå, da operativ bruk 

medfører en rekke koordinerings- og samordningsbehov med andre 
interessenter utover landarenaen. 

• Plassering av ansvar for og organisatorisk tilhørighet for HPM-kapasiteten 
bør prioriteres etter at FM har analysert operativ nytteverdi samlet for NBF. 
 

Jeg har under min undersøkelse koblet til de tre basiskapasiteter ikke funnet 
direkte indikasjoner på at en integrasjon og bruk av HPM-våpen ikke skulle la seg 
gjøre. Svaret på oppsatsens hovedspørsmål blir derfor i utgangspunktet et entydig 
JA. Det er derimot tvilsomt om HPM-våpen alene kan erstatte dagens tradisjonelle 
luftvern-/luftforsvarssystemer.  
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I problemformuleringen pekte jeg på en rekke sentrale områder som må vurderes 
når man skal vurdere utvikling og innføring av ny teknologi i FM. I og med at HPM-
våpenet representerer en ny militær teknologi, kan det av FM være fristende å overse 
denne, og kjøre videre i de spor man allerede har etablert. En eventuell utvikling og 
operasjonalisering av HPM-teknologien vil utvilsomt medføre en økt belastning på 
hele organisasjonen, i tillegg til at det vil koste penger. I og med at man i liten grad 
har sett eksempler på konkrete våpensystemer per i dag, så kan man jo stille seg 
spørsmålet i hvilken grad man skal satse på det ukjente fremfor det velkjente. 

 
Motargumentet til dette blir utvilsomt om FM har råd til å la være! Jeg har i min 

oppsats påvist en rekke fordeler som HPM-våpen tilfører på den operative kapasitet. 
Ikke minst er det sentralt at HPM-våpen medgir et påvirkningssystem som kan bidra 
med en gradert effekt, og kan bidra til å holde personelltap nede. En videre aktiv 
deltagelse i forskning og utvikling av denne teknologien medfører ikke per 
automatikk at man behøver å anskaffe denne. Således taler mye for at Sverige 
fortsatt skal vie dette teknologiområdet oppmerksomhet i den fortsatte utviklingen 
og innretningen av et fremtidig NBF.  

7.2. Sammenfattende diskusjon 
Selv om fordelene med HPM-våpen kan synes overveldende må jeg også påpeke den 
relative usikkerhet som ligger i teknologiens begrensninger og konsekvenser ved 
operative anvendelse. Sammenholder man dette med at HPM-våpen ikke alene kan 
garantere for at fremtidige trusler mot landstridsavdelinger elimineres. Dette 
underbygger også mange av de diskusjoner som føres mellom tilhengere av å utvikle 
og ta i bruk ny teknologi og de som fremhever at krig også i fremtiden fortsatt vil 
handle om operasjonskunst. Jeg overlater derfor til leseren å avgjøre hvorvidt HPM-
våpen reelt sett utgjør en ”problemløser” for FM. Jeg har likevel ført beviser for at 
HPM-våpen bør studeres nærmere og at de, sammen med mange andre interessante 
teknologiområder, kan ha en fremtid i FM og være med å støtte utviklingen av NBF. 
 

Det er mange som kanskje vil hevde at mitt valg av scenario, og en fokus på en 
likeverdig høyteknologisk motstander ikke er relevant. Mange av dagens militære 
konflikter/kriser/kriger utspiller seg mellom vestlige land på den ene siden, og en 
assymetrisk motstander med et annet teknologisk utgangspunkt på den andre. Det 
burde være innlysende for leseren at en helt klar forutsetning for at HPM-våpen 
effektivt skal kunne bidra på det fremtidige stridsfeltet, er at motstanderen besitter 
systemer og teknologi som man reelt sett kan påvirke. Det er med andre ord ikke 
relevant å besitte HPM-kapasitet dersom motstanderen opererer til fots og utveksler 
informasjon, koordinerer og leder verbalt. På den annen side vil motargumentet mot 
dette være at fremtidens trusselbilde preges av stor usikkerhet, og oppviser en stor 
bredde både på konfliktskalaen og potensielle motstandere. Dette blir således 
nærmest et dillemma for FM, og det blir en vanskelig balansegang når man skal 
avveie og beslutte om fremtidige kapasiteter. 

 
Kobler vi så dette sammen med min beskrivelse innledningsvis, der jeg fremhever 

de forhold Martin van Creweld berører, som går på utvikling og implementering av 
ny teknologi, så kan vi kanskje hevde at dette er en problemstilling som er universell 
for de fleste forsvarsmakter. Det er sågar mulig at denne problematikken har blitt 
forsterket de siste decennier. Man skal også ha i tankene at HPM-teknologien på 
ingen måte er ny. Det finnes en rekke forklaringer til at man ikke har 
operasjonalisert denne teknologien tidligere, og spesielt da i de vestlige 
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forsvarsmakter. Kanskje er forklaringen at man ikke har innsett behovet for denne 
teknologien? Er det slik at det hurtig fremvoksende IT-samfunnet har gjort oss 
oppmerksom på sårbarheten overfor HPM-effekten? Kanskje er det sågar slik at 
våpenprodusentene ikke har villet gå videre med en videreutvikling, for på den 
måten å kunne opprettholde en produksjon av allerede etablerte systemer med 
dokumentert effekt? Jeg overlater derfor til leseren å dra slutninger på disse 
spørsmålene. 

 
Avslutningsvis vil jeg poengtere at undersøkelsen og det valgte scenariet tar inn 

problemstillinger som er gyldige for svenske militære avdelinger både nasjonalt og 
internasjonalt. En tidligere studie ved FHS peker på den operative nytten av HPM-
våpen spesielt i internasjonelle operasjoner.137 Her gis det eksempler på bruk av 
HPM-våpen i andre former enn det jeg har beskrevet i denne opssatsen. Eksempelvis 
antydes det at HPM-våpen er effektive når det gjelder å sikre kontrollposter eller 
egne forlegningsområder ved å rette effekten mot kjøretøyer som forsøker å ta seg 
gjennom sperringer.  

En slik operativ undersøkelse kan ikke i tilstrekkelig grad avdekke alle forhold 
som kan ha betydning, og som kan variere avhengig av situasjonen. Undersøkelsen 
og oppsatsen må derfor ses på som et bidrag for å operasjonalisere kapasiteter i 
NBF. Dette er etter mitt syn nødvendig for å prøve å komme videre og utvikle 
kapasiteter FM har behov for. 
   
 

                                                 
137 Callert, Anders (2000): HPM-tillämpningar i internationella insatser, Enskild uppsats, 

Försvarshögskolan, Stockholm. 
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8. Avslutning og oppsummering 

8.1. Sentrale funn i oppsatsen 
Den viktigste konklusjonen og funnet er selvsagt det svar som jeg avdekker på 
hovedspørsmålet og det tilhørende støttespørsmålet. Jeg har funnet et grunnlag for at 
man kan integrere og operasjonalisere HPM-våpen til støtte for landstridsavdelinger, 
dog vel og merke innenfor det valgte scenariet og de tilhørende faktorer. 
 
Utover dette har jeg avdekket andre viktige momenter som jeg her løfter frem: 
 

• HPM-våpen alene kan ikke erstatte dagens tradisjonelle LV-
/luftforsvarssystemer. Løsningen ligger ventelig i at HPM-våpen 
implementeres i sterk integrasjon med øvrige kapasiteter. 

• HPM-teknologien medfører fortsatt noen tekniske/fysiske begrensninger, 
som nøye må vurderes ved en eventuell utvikling, implementering og 
operasjonalisering i FM. Spesielt gjelder dette valg av bølgeleder/antenne ifh 
til valgt primær trussel.  

• Operativ bruk av HPM-våpen bør nøye planlegges for å unngå utilsiktet 
effekt på egne systemer og sivil infrastruktur, og samordningsbehovet tilsier 
at HPM-kapasiteten i utgangspunktet organisatorisk og ledningsmessig bør 
tillegges det fellesoperasjonelle nivå. 

• HPM-avdelingen bør innplasseres på det operasjonelle nivå, da operativ bruk 
medfører en rekke koordinerings- og samordningsbehov med andre 
interessenter utover landarenaen. HPM-våpenet har likevel den nødvendige 
fleksibilitet til å innordnes på flere nivåer avhengig av oppdragets art.  

 

8.2. Forslag til videre studier 
Jeg har forsøkt å konkretisere et scenario som har gjort det mulig å undersøke et 
fåtall faktorer som har betydning for HPM-våpensystemet for landstridsavdelinger. 
Som min operative undersøkelse har avdekket, så er det åpenbart at innføringen og 
bruk av slike våpensystemer genererer en rekke samordningsspørsmål. Dette er 
spørsmål som går på tvers av alle forsvarsgrener og det er derfor nærliggende å 
antyde at HPM-våpensystemet må koordineres på det fellesoperasjonelle nivå. Ett 
interessant forskningsområde kan derfor være å se på hvordan aktiv bruk av HPM-
våpen påvirker den operasjonelle planprosess og hvilke detaljerte og konkrete 
koordineringsproblemer som kan avdekkes. 

 
Jeg har kun undersøkelsert HPM-våpen innenfor rammen av landstriden 

(landarenaen). Luftforsvar/luftvern er jo noe som i høyeste grad er av interesse både 
for Marinen og Luftforsvaret. Det er derfor nærliggende å foreta tilsvarende studier 
innenfor de øvrige forsvarsgrener (arenaer). Dette vil kunne antyde likheter og 
forskjeller og understøtte utvikling og implementering i et felles FM-perspektiv. 

 
Ser man på problematikken omkring ny teknologi og innføringen i ulike 

forsvarsmakter opp gjennom historien, vil man raskt avdekke den stadige kampen 
som følger mellom våpen og effektive mottiltak. Jeg har redegjort for den sårbarhet 
vi selv står overfor dersom vi blir utsatt for effekten fra HPM-våpen og ikke har den 
nødvendige beskyttelse. Her kan det listes en rekke områder som inngående kan 
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studeres med tanke på å optimalisere beskyttelsen mot HPM-effekten for våre 
systemer. 

 
I oppsatsen har jeg nyttet et scenario som baserer seg på at HPM-våpenet utgjør 

en selvstendig modul. Med det jeg har beskrevet om farene med utilsiktet skade på 
egne komponenter/systemer ved operativ bruk av HPM-våpen, kan det være 
interessant å studere om HPM-våpen kan integreres på eksisterende/fremtidige 
plattformer. 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 62 (70)
 

9. Literaturliste 

9.1. Publisert materiale 
Bøker 
Alberts D S & Gartska J J m fl (1999): Network Centric Warfare. Developing 

and Leveraging Information Superiority, 2nd Edition (Revised), 
DoD Command and Reasearch Programme (CCRP), ISBN 1-
57906-019-6. 

 
Alberts D S & Garstka J J m fl (2001): Understanding Information Age Warfare, 

DoD Command and Control Research Program (CCRP), 
Washington D. C. 

 
Benford J & Swegle J (1992):High-Power Microwaves, Artech House, Boston. 
 
Beng & Pettersson (1999): Sun Zis Krigskonst, Försvarshögskolan, Stockholm, 

2. upplagan, ISBN 91-87136-53-8. 
  
Clausewitz C von (1991/2002); Om kriget, svensk översättning, Mårtenson m.fl, 

Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm. 
 
Creweld M van (1991): The Transformation of War, New York, The Free Press, 

ISBN 0-02-933155-2. 
 
Evjegård Rolf (1993/1996): Vetenskaplig metod, andra upplagan, 

Studentlitteratur, Lund (2000), ISBN 91-44-36612-4. 
 
Forsvarets Overkommando (2000): Forsvarets Fellesoperative Doktrine 

(FFOD), del B – Operasjoner. 
 
Forsvarets stabsskole (2001): Introduksjon til Nettverksbasert Forsvar, 

Militærteoretisk skriftserie-nr. 1, ISSN 1502-6280 
 
Försvarshögskolan (2003): NätversBaserad Försvar – En introduktion och 

diskussion till utvecklingen i Sverige, upplaga 2, 
Samordningsgruppen NBF, Stockholm. 

 
Försvarsmakten (2001): Grundsyn Ledning, Högkvarteret, 09 833:64664, 

Stockholm, M7740-774001. 
 
Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin 2002, Högkvarteret, 

Stockholm, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, M7740-774002. 
 
Försvarsmakten (2003): Utkast, Försvarsmaktens Grundsyn 

informationsoperationer (IO), HKV, 01-600:78657, 2003-12-11. 
 
Lind W (1993): ”The Theory and Practice of Maneuver Warfare” i Hooker, R. 

(red): Maneuver Warfare – An Anthology. Presidio Press, 
Novato, CA 1993. 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 63 (70)
 
Rekkedal N M (2003): Modern krigskonst – militärmakt i förändring, 

Försvarshögskolen/KVI, Elander Gotab 2003, ISBN 91-89683-
11-0. 

 
Rekkedal N M (2004): ”Koncept för nätverksbaserad användning av militär 

makt” och ”Kommandokoncept i nätverksbaserat försvar” – En 
kritisk genomgång med kommentarer till två norska studier, 
Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr. 4, 
Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, 
Stockholm, ISBN 91-89683-85-4. 

 
Silfverskiöld S (2002): Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High 

Power Microwaves on Military Electric Systems, Uppsala 
University, ISBN 91-554-5362-7.  

 
Rapporter/artikler/intervjuer/reglementer 
 
Andersson H (1999): HPM-vapen, ett ökande hot?, Enskild uppsats, 

Försvarshögskolan, Stockholm, LCU 19 100:6078. 
 
Bäckström M G, Lövstrand K-G (2003): Susceptibility of Electronic Systems to 

High Power Microwaves. Summary of Test Experiences, 
Publisert i IEEE Transaction on EMC, 2004. 

 
Callert, Anders (2000): HPM-tillämpningar i internationella insatser, Enskild 

uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm, 19 100:6039. 
Forsvarets Overkommando (2003): Kommandokonsept i Nettverksbasert 

Forsvar-Grunnlag, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 
(FMU) 2003. 

 
Försvarets Forskningsanstalt (1999): Hotbildsstudie. Högeffekt Pulsad 

Mikrovågsstrålning (HPM), H. Andersson, FOA-R—99-01244-
612—SE, november 1999, ISSN 1104-9154. 

 
Försvarets Forskningsanstalt (FOA 1998): Teknisk hotbild 2015-25 Delrapport 1 

– Teknikutveckling, underlagsrapport, E. Berglund (red), FOA-
R—98-00890-201—SE, oktober 1998, ISSN 1104-9154. 

 
Försvarsmakten (2002); FMA – Försvarsmaktens Arkitektur, Tjänstebegreppet, 

deldokument i en serie overlevert FM 2002-01-15. 
 
Försvarsmakten (2003): Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, 

Rapport 7, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003, 
Högkvarteret, Stockholm, M7740-779005. 

 
Försvarsmakten (2003): Slutrapport från studien ATK99064S HPM – Hot och 

möjligheter i NBF, Högkvarteret, Stockholm, 2003-12-01. 
 
Nato (2000): Final Study Draft Allied Joint Publication 3 (AJP-3) 
 
 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 64 (70)
 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2001): FOI orienterar om 

Elektromagnetiska vapen och skydd,( red.) Henrik Moberg & 
Åke Wiss, Nummer 1, 2001, Stockholm FOI 2000, ISBN 91-
7056-104-4. 

 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2003): HPM-strålningens utbredning 

från källa till mål, Bo Johansson, FOI-R—1013—SE, teknisk 
rapport, ISSN 1650-1942. 

 
Savage S J (2004): Nanotechnology-a Revolution in Material Affairs?, artikkel 

trykt i Militärteknisk Tidskrift # 1 2004. 
 

9.2. Internett 
Abrams M: The dawn of the e-bomb, 

www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/publicfeature/nov03/1103ebo
mb.html, 2004-03-17. 

 
Air Force Research Laboratory (AFRL 2002),High-Power Microwaves,  

http://www.de.afrl.af.mil/Factsheet/HPM.html, 2004-10-04. 
 
Arquilla J & Ronfeldt D (2000): Swarming & The Future of Conflict, RAND 

National Defense Research Institute, 
http://www.rand.org/publications/DB/DB311/DB311.pdf, 2004-
09-17. 

 
DARPA (1997): Ytterligere utfyllende beskrivelse av Micro Air Vehicles, 

http://www.darpa.mil/tto/mav/mav_auvsi.html, 2004-12-11. 
 
Försvarsberedningen (2004): Försvar för en ny tid (Ds 2004:30), overlevert til 

Försvarsminister L Björklund, kap. 7.1, 
http://www.forsvarsberedningen.gov.se, 2004-09-17. 

 
Grasmeyer J M & Keennon M T (2001): Development for the Black Widow Micro 

Air Vehicle, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 
http://www.aerovironment.com/area-aircraft/prod-serv/bwidpap.pdf, 
2004-09-17. 

 
Huber A F II. (2002): Death by a thousand cuts: Micro-Air Vehicles in the service of 

Air Force missions, Occasional Paper No. 29, Center for Stretegy 
and Technology, Air University, Maxwell Air Force Base, Alabama 
36112, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/csat29.pdf, 2004-
09-17. 

 
Janes (2004): Beskrivelser av EMT Mikado som produseres av EMT GmbH og DO-

MAV som produseres av EADS Dornier GmbH, 
http://www.janes.com, 2004-10-13. 

 
The British Military Doctrine (1996), UK Ministry of Defence, chapter 4, Military 

Effectiveness, 



 C-UPPSATS  19 100:2063 

Mj Jostein Borkhus 2004-11-30 Side 65 (70)
 

http://www.defence.gov.au/army/LWD1/pdfs/docs/British_Military
_Doctrine.pdf, 2004-11-18. 

 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, 2001): High Power Microwave Weapons, 

særtrykk av poster tatt frem ifm FOI Grindsjöns 60-års jubileum 
2001-05-17—19,  
http://nbf.fhs.mil.se/cimi/pdf/verkan/HPM-vapen.pdf, 2004-10-04. 

 
USA DoD (2002): UAV Roadmap 2002-2027, Washington, USA, december 2002. 

UAV Roadmap 2002-2027 fragment, 
http://www.acq.osd.mil/usd/uav_roadmap.pdf, 2004-09-21. 

 

9.3. Intervjuer/seminarer 
2004-03-12;  Intervju med Prosjektleder Nyholm, Sten E, FOI/Grindsjön, svensk 

og internasjonal forskning innen HPM-våpen. 
 
2004-03-09; Intervju med Dr. Bäckström, Mats G og Docent Lövstrand, Karl G, 

FOI/Linköping, svensk og internasjonal forskning innen HPM-
våpen og beskyttelse mot HPM-våpen. 

 
2004-10-06; Temadag HPM i regi av FM avholdt på FMV/Stockholm.   

 

Formelsamling 
Nr: Formel: Forklaring: 

(1) 
00 DeG cd=  0G , Maksimal antenneforsterkning [ggr]. 

cde , Antennens strålingseffektivitet. 

0D , Maksimal direktivitet [ggr]. 
(2) 

16
3

3104112,10 
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+≈

−

p

luft
b pT

pE
τ

 

luft
bE , Toppverdien til det elektriske feltet [kV/m]. 

p , Lufttrykket [Pa]. 
T, Gassens temperatur [K]. 

pτ , Pulslengden [s]. 
 

(3) 
24 R

PGS
π

=  S , Effekttettheten [W/ 2m ]. 
P, Utstrålt effekt fra antennet [W]. 
G , Antenneforsterkningen [ggr]. 
R , Avstand fra antennen [m]. 

Forklaring SI-enheter 
Måleenhet: SI-enhet: Full beskrivelse: 
Antennedirektivitet (D) ggr* ganger 
Antenneforsterkning (G) ggr* ganger 
Antennens 
strålingseffektivitet (e) 

 
ggr* 

 
ganger 

Avstand (R) m meter 
Båndbredde (B) Hz Herz 
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Bølgelengde ( λ ) m meter 
Effekt (P) W Watt 
Effekttetthet (S) W/ 2m  Watt/kvadratmeter
Elektrisk feltstyrke (E) V/m Volt/meter 
Elektrisk spenning (U) V Volt 
Elektrisk strøm (I) A Ampere 
Energi (E) J Joule 
Frekvens (f) Hz Herz 
Lufttrykk (p) Pa Pascal 
Pulslengde (τ ) s sekund 
Stigid ( rt ) s sekund 
Temperatur (T) K Kelvin 
Vekt g gram 
 
* Det er også vanlig å anvende decibel (dB) i denne sammenhengen. 
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Vedlegg 1: Regneeksempler HPM-applikasjoner 
De to regneeksemplene nedenfor bygger på formler anvendt under kurset Robuste 
Radarsystemer (RRS) for ChP T 02-04 og er hentet fra en tidligere oppsats ved 
FHS.138 Hensikten med eksemplene er å påvise teoretiske rekkvidder for kapittel 3’s 
valgte HPM-konfigurasjon: 
 

Parameter: Verdi/størrelse: 
Antennediameter: 3 m 
Bølgelengde: 0,03 m 
Pulseffekt: 10 GW 
Pulslengde: 0,1 sµ  
Båndbredde: 10 GHz 
Prf : 200 Hz 

 
Eksempel 1: 
Dette eksempelet anskueliggjør rekkevidde med den valgte HPM-modul for 
ødeleggende virkning gjennom bakvegskobling mot en agripende sverm av MAV.  
 
Tekniske data:   HPM-modulen         MAV 
       Pulseffekt, P=10 GW         Antatt skjermvirkning, S=20dB 
       Pulslengde, sµτ 1,0=          Antar 1/ =BBm  
       Antennediameter, D=3 m 
       Sendefrekvens, f=10 GHz 
 
Jeg vurderer så HPM-modulens rekkevidde mot MAV. 
 
Løsning: 
 

τµτ ⇒= s1,0 > 1τ . Vilkåret for ødeleggelse gis således av ligningen 
 

0
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0
2
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τ

λτ
π

⋅⋅⋅
⋅
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Nødvendig feltstyrke for ødeleggende effekt (iht FOI): ( ) mkVE f /100 =τ  
HPM-modulens frekvens gir bølgelengden                       

m
f
c 03,0

1010
103

9

8

=
⋅
⋅

==λ  

 
Bakvegskobling er gitt ved        S=10dB=10 ggr 
Erfaringsmessig iht FOI gjelder sµτ 50 =  
 
 
 
 
                                                 
138 Andersson H (1999): HPM-vapen, ett ökande hot?, Enskild uppsats, Försvarshögskolan, 

Stockholm, Bilaga 3. 
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Innsatt i [1] gir dette således 
 

( ) ( ) 5
1,0

10
11

03,0
31010

1010
120

2

29

23

2 ⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅

<
πR  

 
Svar: R<2309 meter. 
 
Kommentar: 
Den beregnede rekkevidden for HPM-modulen mot en angripende sverm av MAV 
ligger i overkant av 2 km. Som jeg tidligere har diskutert i oppsatsen, så må denne 
rekkevidden kun ses på som en teoretisk rekkevidde, og må betraktes som et ideelt 
tilfelle. Til avregning på denne rekkevidden må vi vurdere inn effekttap som er 
beskrevet i kapittel 3. 
 
 
 
 
 
Eksempel 2: 
 
Dette eksempelet anskueliggjør rekkevidde med den valgte HPM-modul for 
ødeleggende virkning gjennom fremvegskobling mot en agripende sverm av MAV.  
 
Tekniske data:     HPM-modulen           MAV 
          Pulseffekt, P=10 GW           Frekvens, f=2,0 GHz 
          Pulslengde, sµτ 1,0=          Antenneforsterkning, G=20dB 
         Antennediameter, D=3 m    Båndbredde mottag.,Bm=25MHz 
   
Jeg vurderer så HPM-modulens rekkevidde mot MAV basert på at effekten trenger 
inn gjennom primærsensorene. 
 
Løsning: 
 

τµτ ⇒= s1,0 > 1τ . Vilkåret for ødeleggelse gis således av [1] i eksempel 1. 
 
Nødvendig feltstyrke for ødeleggende effekt (iht FOI): ( ) mkVE f /100 =τ  
HPM-modulens frekvens gir bølgelengden:                       

m
f
c 15,0
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=
⋅
⋅

==λ  

 
Fremvegskobling innebærer at 1/S erstattes med G.       Bm/B=1 
Bakvegskobling er gitt ved:                                             S=10dB=10 ggr 
Erfaringsmessig iht FOI gjelder:                                     sµτ 50 =  
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Innsatt i [1] gir dette således 
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Svar: R<4618 meter. 
 
Kommentar: 
Den beregnede rekkevidden for HPM-modulen mot en angripende sverm av MAV 
ligger i overkant av 4,6 km. Vi ser av disse to eksemplene at rekkevidde blir en 
høyst variabel størrelse å diskutere, og i ideelle tilfeller gir virkningen fra HPM-
våpen med fremvegskobling store fordeler i rekkevidden. Samtidig er dette forhold 
som man nøye må vurdere da det i høyeste grad kan berører egen manøverfrihet, 
ikke minst i luftrommet. Begge regneeksemplene understøtter dog den oppskatning 
vi kan gjøre i figur 6 i kap. 3 (HPM). 
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Vedlegg 2: Forkortelser/akronymer 
 

AO Area of Operations (Operasjonsområde) 
BDA Battle Damage Assessment (Virkningsevaluering i målet) 
C2 Command & Control (Kommando og kontroll, Ledning) 
C2IS Command & Control Information System (Kommando og 

kontroll informasjonssystem, Ledningssystem) 
C2W  Command and Control Warfare (Ledningskrigføring) 
CJTF  Combined Joint Task Force 
CNO Computer Network Operation  
COTS Commercial-off-the-shelf (Hyllevareprodukter) 
EA Electronic Attack (Telekrig, Elektronisk angrep) 
EBO Effects-Based Operations 
EK Elektronisk Krigføring 
EMP Electromagnetic Pulse (Eletromagnetisk puls) 
EP Electronic Protection (Telekrig, Elektronisk beskyttelse) 
EW Electronic warfare (Elektronisk krigføring) 
FM  Försvarsmakten 
FMV  Försvarets Materielverk 
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 
GOP Guidelines for Operational Planning(Standard 

planleggingsprosedyre i Nato) 
HPM High-Power Microwave (Høyeffekt Pulsert 

Mikrobølgestråling) 
HUMINT Human Intelligence (Etterretningsinnhenting med 

menneskelige ressurser) 
IMINT Imigary Intelligence (Etterretningsinnhenting med teknologi 

som produserer bilder)  
ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 

Recconaissance 
IT  Informasjonsteknologi 
MAV  Micro Air Vehicle (Miniatyriserte UAV) 
MSD Militärstrategisk doktrin 
NBF  Nätverksbaserad Försvar 
NCW Network Centric Warfare 
NNEMP Non-Nuclear Electromagnetic Pulse (Ikke-nukleær 

elektromagnetisk puls) 
OPIL  Operative Innsatsledningen 
prf  pulsrepetisjonsfrekvens 
PUT  Planlegging under tidspress 
RMA  Revolution in Military Affairs 
ROE Rules of Engagement (Engasjementsregler) 
SEAD Suppression of Enemy Air Defenses (Tidsbegrenset 

nedholdelse av en motstanders luftvern) 
SIGINT Signal Intelligence (Etterretningsinnhenting med teknologi 

som registrerer elektroniske signaler i atmosfæren) 
SOF  Special Operations Forces (Spesialstyrker) 
UAV  Unmanned Aerial Vehicle (Ubemannet flyvende farkost) 
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle (UAV med 

virkningskapasitet) 


