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  Skyddet av en camp vid internationella insatser mot komplexa hot 
 
Abstract 

 
The thesis demonstrates protection solutions that can be suitable for a camp during international 
missions in order to resist complex threats. The threats could consist of small arms, machineguns, 
RPG 7, anti armour missiles, mortar, artillery, HPM-weapons, car bombs, biological and chemical 
weapons as well as sabotage and theft. It’s not the technology itself that makes the threat scenario 
complex it’s the way the opponent acts during the operations. The opponent acts usually in 
civilian clothes and therefore he is difficult to distinguish from other civilians. To be able to resist 
the complex threat scenario, new solutions of protection need to be suggested for example warning 
systems.  
 
It’s important to see the protection solutions as a part of the whole camp concept. Amongst other 
things the geographical position of the camp and how the units are deployed in it, affects the 
possibility of protection and the need for it. Some protection solutions are usable against several 
threats. A protection solution that involves a rapid establishment with sufficient protection is 
preferable, instead of the very best adapted and time-consuming solution.   
 
Keywords: Camp, Threat, Effect, Protection 
 

 
 



FHS ChP T 02-04 2004-12-16  C-uppsats 19 100:2069  
Mj Göran Hemlén  1(58) 

 

1. Innehållsförteckning 
 

1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING..........................................................................1 

1 INLEDNING ........................................................................................................3 
1.1 BAKGRUND .....................................................................................................3 
1.2 PROBLEMFORMULERING .................................................................................4 
1.3 SYFTE .............................................................................................................5 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR.......................................................................................5 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ...........................................................................................5 
1.6 METOD............................................................................................................6 
1.7 CENTRALA BEGREPP .......................................................................................6 

1.7.1 Komplexa hot .........................................................................................6 
1.7.2 Camper...................................................................................................7 

1.8 UPPSATSENS MILITÄRA NYTTOASPEKT............................................................7 
1.9 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK ...........................................................................7 

2 CAMPER..............................................................................................................8 
2.1 ALLMÄNT .......................................................................................................8 
2.2 OLIKA CAMPTYPER OCH KOSTNADER FÖR DESSA ............................................8 

2.2.1 Tältcamper .............................................................................................9 
2.2.2 Containercamper ...................................................................................9 
2.2.3 Platsbyggda camper...............................................................................9 
2.2.4 Camper av Kosovomodell ......................................................................9 

2.3 TIDER FÖR TRANSPORT OCH ETABLERING .....................................................11 
2.4 SLUTSATSERCAMPER....................................................................................11 

3 SCENARIO OCH HOTBILD...........................................................................12 
3.1 SCENARIO .....................................................................................................12 

3.1.1 Allmänt.................................................................................................12 
3.1.2 Scenariobeskrivning.............................................................................12 
3.1.3 Svenska förband som deltar i missionen..............................................14 

3.2 HOTBILD .......................................................................................................14 
3.2.1 Allmänt.................................................................................................14 
3.2.2 Direkta vapensystem ............................................................................14 
3.2.3 Indirekta vapensystem..........................................................................16 
3.2.4 HPM vapen ..........................................................................................16 
3.2.5 Bilbomber.............................................................................................16 
3.2.6 Biologiska stridsmedel .........................................................................17 
3.2.7 Kemiska stridsmedel ............................................................................17 
3.2.8 Toxiner .................................................................................................18 
3.2.9 Sabotage och stölder............................................................................18 

3.3 SLUTSATSER SCENARIO OCH HOTBILD ..........................................................18 

4 VERKAN AV HOTSYSTEMEN OCH SKYDDSLÖSNINGAR MOT 
DESSA.........................................................................................................................20 

4.1 ALLMÄNT .....................................................................................................20 



FHS ChP T 02-04 2004-12-16  C-uppsats 19 100:2069  
Mj Göran Hemlén  2(58) 

4.2 VERKAN AV DIREKTA VAPENSYSTEM............................................................21 
4.3 VERKAN AV INDIREKTA VAPENSYSTEM ........................................................23 
4.4 SKYDD MOT DIREKTA OCH INDIREKTA VAPENSYSTEM ..................................25 
4.5 SLUTSATSER  VERKAN AV DIREKTA, INDIREKTA VAPENSYSTEM OCH SKYDDET 

MOT DESSA:...................................................................................................30 
4.6 VERKAN AV HPM VAPEN .............................................................................31 
4.7 SKYDD MOT HPM.........................................................................................32 
4.8 SLUTSATSER  VERKAN AV HPM-VAPEN OCH SKYDDET MOT DESSA :............33 
4.9 VERKAN AV BILBOMBER ...............................................................................33 
4.10 SKYDD MOT BILBOMBER ...............................................................................37 
4.11 SLUTSATSER VERKAN AV BILBOMBER OCH SKYDDET MOT DESSA: ...............39 
4.12 VERKAN AV BIOLOGISKA STRIDSMEDEL........................................................39 
4.13 VERKAN AV KEMISKA STRIDSMEDEL.............................................................40 
4.14 VERKAN AV TOXINER....................................................................................40 
4.15 SKYDD MOT BIOLOGISKA-, KEMISKA STRIDSMEDEL OCH TOXINER................40 
4.16 SLUTSATSER VERKAN AV BIOLOGISKA-, KEMISKA STRIDSMEDEL OCH 

SKYDDET MOT DESSA: ...................................................................................43 
4.17 EFFEKTERNA AV SABOTAGE OCH STÖLDER ...................................................43 
4.18 SKYDD MOT SABOTAGE OCH STÖLDER ..........................................................43 
4.19 SLUTSATSER EFFEKTER AV SABOTAGE, STÖLDER OCH SKYDDET MOT DETTA:

......................................................................................................................44 

5 SVAR PÅ STÄLLDA FRÅGOR ......................................................................45 
5.1 DELFRÅGA 1: ”VILKA HOT FINNS DET MOT VERKSAMHETEN I EN CAMP”? ....45 
5.2 DELFRÅGA 2:”VILKEN VERKAN KAN HOTEN ÅSTADKOMMA”? .....................45 
5.3 HUVUDFRÅGAN: ”VILKA SKYDDSLÖSNINGAR BÖR EN CAMP INNEHÅLLA VID 

INTERNATIONELLA INSATSER FÖR ATT KUNNA MOTSTÅ KOMPLEXA HOT”?...45 
5.3.1 Allmänt.................................................................................................45 
5.3.2 Skydd mot de olika hotsystemen...........................................................46 

6 DISKUSSION, SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE 
STUDIER INOM OMRÅDET..................................................................................49 

6.1 DISKUSSION ..................................................................................................49 
6.1.1 En komplex hotbild kräver en högre nivå av högteknologiskt skydd än 

vad  tidigare skyddslösningar erbjudit ................................................49 
6.1.2 Den ökade vapeneffekten bidrar till behovet av ökad skydd................49 
6.1.3 Vad är acceptabelt skadeutfall.............................................................49 
6.1.4 Tempot och tidens påverkan på valet av skyddslösningar...................50 
6.1.5 Behovet av professionalism vid utbyggnad av camper sett främst ur ett 

skyddsperspektiv. .................................................................................50 
6.2 SAMMANFATTNING .......................................................................................50 
6.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER INOM OMRÅDET .............................................51 
6.4 AVSLUTNING.................................................................................................51 

7 BEGREPPSFÖRTECKNING ..........................................................................52 

8 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .............................................53 

BILAGA  EXEMPEL PÅ SKYDDSLÖSNINGAR ................................................57 
 
 



FHS ChP T 02-04 2004-12-16  C-uppsats 19 100:2069  
Mj Göran Hemlén  3(58) 

1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Internationella säkerhetspolitiska utgångspunkter 
Vår omvärld fortsätter att präglas av stora och viktiga förändringar. Sedan det 
kalla krigets slut har överlag mellanstatliga spänningar minskat såväl i Sveriges 
närområde som globalt. Samtidigt har andra hot och utmaningar för 
världssamfundet vuxit sig starkare. De är ofta mer komplexa och mer 
svårförutsägbara än gårdagens hot om väpnade angrepp.1 Sverige och övriga 
världen har ett ansvar att möta de hot som finns mot vår gemensamma säkerhet. 
Genom konfliktförebyggande insatser och konflikthantering i aktuella området 
kan omvärlden bidra till stabilisering och därmed reducera effekterna av 
konflikten. För att göra detta krävs att tillgängliga medel används och utvecklas. 
Ett snabbt agerande för att förebygga hot och väpnade konflikter bidrar till 
säkerheten även för de länder som inte gränsar till konfliktområdet. 
Utvecklingen går mot att ta ett helhetsgrepp på konflikter med traditionellt 
säkerhetsfrämjande åtgärder såväl som med nya insatser som syftar till bl.a. 
återuppbyggnad och utveckling. 
 
I proposition 2004/05:5 föreslår Regeringen att Försvarsmakten skall ha 
förmåga att samtidigt leda och genomföra två insatser av bataljonsstorlek eller 
motsvarande och ytterligare tre insatser i mindre förbandsenheter.2 Förmågan 
skall omfatta både nya insatser med kort förvarning men även uthålligt 
deltagande i långvariga operationer. 
 
Försvarsmakten skall kunna verka i hela skalan av krishanteringsuppgifter från 
förtroendeskapande till, konfliktförebyggande till, fredsbevarande uppgifter till 
fredsframtvingande operationer och i vissa fall även stödja humanitära insatser. 
 
Målet är att svenska insatsförband skall utformas för att kunna hantera de mest 
komplicerade situationerna och de svåraste uppgifterna. Därmed skapas även 
förutsättningar för att Försvarsmakten skall ha förmågan att medverka i hela 
skalan av internationell krishantering. 
 
Ett svenskt bidrag till EU:s snabbinsatsstyrka är av stor vikt. Regeringen anser 
att Sverige, senast den 1 januari 2008, skall bidra med förband till 
snabbinsatsstyrkan, i första hand tillsammans med Finland. För närvarande är  
Sveriges inriktning att ta det sammanhållande ansvaret för planering och 
genomförande samt ansvaret för manöverenheter, lednings- och 
logistikfunktioner inklusive styrkans högkvarter. 
 
Beredskapssystemen måste därför utvecklas för att i framtiden kunna svara mot 
krav på periodvis upp till 10 dagars insatsberedskap.3 Övrig tid kan förbanden 
ha 30 dagars beredskap vilket ger möjligheten till viss övning och utbildning. 
 

                                                 
1 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar, 2004/05:5, sid 13 
2 Ibid, sid 69 
3 Ibid, sid 73 
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 Den form av insatsstyrka och den insatstid som begärs ställer kravet på olika 
former av transportresurser. Fartyg har stor lastförmåga, är billiga i inköp och 
drift, men är relativt långsamma. Flygplan å andra sida har liten lastförmåga, är 
dyra i inköp och drift, men är i gengäld snabba. Dagens befintliga och hittills 
planerade lufttransportresurser saknar förmåga att transportera de stridsfordon 
Sverige har. Skall endast en begränsad styrka transporteras är flygtransport ett 
möjligt alternativ och det snabbaste transportsättet. Skall däremot en hel 
mekaniserad bataljon förflyttas en längre sträcka så är sjötransport i praktiken 
nödvändig. Sverige förfogar inte heller över någon militär transportförmåga till 
sjöss med rätt typ av kapacitet. Brister i strategisk transportförmåga är ett 
generellt problem, under många år framöver både för EU:s medlemsstater och 
det internationella samfundet i övrigt. 
 
1.2 Problemformulering 
Skapa en balans mellan bedömd hotbild och framtagna skyddslösningar. 
Jag har under min utbildning upplevt en diskrepans mellan den 
hotbildbedömning som utarbetats av Försvarsmakten och de skydd som 
etablerats i camperna.4Både i fallet Kongo och Bosnien uppfyllde inte skyddet 
den nivån som den framtagna hotbilden, av Försvarsmakten, innehöll. 
Diskrepansen kan bero på olika orsaker, den bedömda hotbilden kan ha varit 
felaktig, att de deltagande förbanden, beställare Försvarsmakten, inte vidtog 
adekvata åtgärder avseende det egna skyddet eller otillräckliga resurser. Det kan 
även vara en kombination av dessa. Om ett svenskt förband ska ut i en mission 
med en mera komplex hotbild än tidigare missioner kan det vara rimligt att anta 
att en diskrepans mellan hotbildsbedömningen, om den är korrekt och 
skyddslösningen för campen inte kan tillåtas. Konsekvensen av att negligera 
hotet och brister i skyddslösningarna kan innebära förluster av svensk personal. 
 
Dagens komplexa hotbild möts med förhoppningsvis rätt utbildade och rätt 
utrustade förband men också av att ha rätt typ av skyddslösning för de egna 
camperna. För att kunna rekrytera och göra ett bra jobb under en mission är det 
rimligt att anta att deltagande förband är rätt utbildade, rätt utrustade och att allt 
rimligt gjorts för att minimera risken för egna skador och förluster.  
 
Den politiska viljan att ta egna förluster få anses som låg.5 Det innebär att även 
ur ett politiskt perspektiv så bör förbanden som skickas ut till ett 
missionsområde ha bästa möjliga utbildning och materiel och därmed en väl 
avvägd skyddsnivå också inkluderande camperna.6Våra camper av idag är 
konstruerade för att möta en relativt icke komplex hotbild. Sådant hot av idag  
kännetecknas exempelvis  av s k Sliboskjutningar ( berusade individer som  

                                                 
4 Intervju med Percy Hanssson, C första Kongo missionen, 2004-05-13 
Föreläsning av Ingvar Anglevik, Erfarenheter camper m.m. 2003-04-14 i vilken han visar ett obrukbart 
skyddsrum i campen i Bosnien. 
5 I väst är viljan att ta förluster direkt eller indirekt orsakade av ett lands deltagande i en konflikt 
begränsad, exempelvis Spanien tar hem alla sina soldater från Irak. De skall vara hemma senast i 
mitten på juni 2004. Källa TVv-nyheterna TV 4 kl.2200, 19 april 2004 
Filippinerna drar tillbaka sina styrkor tidigare efter hot om avrättning av den kidnappade 
lastbilschauffören. Dagens Nyheter, http://www.dn.se/Dnet/JSP/polopoly.jsp?d=148&a=28688 (2004-
06-29) 
6 Ref. centrala begrepp s.6 
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medvetet eller av misstag skjuter med eldhandvapen in mot egna förläggningar) 
och av säkerhetshotande verksamhet.7 
 
1.3 Syfte 
Uppsatsen syfte är att visa möjliga skyddslösningar för att en camp skall kunna 
motstå komplexa hot. För att därigenom försvåra motståndarens möjligheter att 
åstadkomma skador på och förluster av svensk personal och materiel.  
 
1.4 Frågeställningar 
 
Huvudfråga 
Vilka skyddslösningar bör en camp innehålla vid internationella insatser för att 
kunna motstå komplexa hot? 
 
Delfrågor: 
Vilka hot finns det mot verksamheten i en camp?  
 
Vilken verkan kan hoten åstadkomma? 
 
1.5 Avgränsningar 
Egengenererade fel. Jag kommer inte att beröra skador och förluster som kan 
orsakas av det egna förbandet i sig, exempelvis; felaktig hantering av vapen och 
ammunition, felaktig gruppering av ammunitions- och bränsleförråd, 
lekmannainstallation av el m.m. Jag anser att egengenererade fel kan inrymma 
så mycket stoff att det kan avhandlas i en egen C-uppsats. 
 
Hoteffekter ur ett  icke-tekniskt perspektiv. Hotens effekter kommer att i 
huvudsak beskrivas ur ett tekniskt perspektiv. Detta på grund av svårigheten att 
bedöma till exempel vilka effekter som bekämpningen av ett ledningssystem får 
för ett förband. Effekterna är beroende av sådana faktorer som vilka rutiner och 
erfarenheter man har i förbandet, stridsvärde, ledarskap, reparationsberedskap 
m.m.  
 
Kostnadskalkyler. Endast i de fall jag har kostnadskalkyler att tillgå kommer 
ekonomin att beröras.  
 
Sjukvårds-, räddnings- och röjningsorganisation. Jag kommer inte att beröra 
vikten av att ha en sjukvårds-, räddnings- och röjnings organisation gripbar om 
olyckan skulle vara framme eftersom detta ligger utanför mitt valda 
ämnesområde. 
 
Avlyssnings-/pejlings- och störutrustning kan förekomma hos en motståndare 
och riktas mot en camp. Ämnesområdet är omfattande varför jag valt att utesluta 
detta för att kunna huvudsakligen koncentrera uppsatsen till hot från olika 
former av vapensystem.  
 

                                                 
7 Intervju med Sven Olof Lundgren, Must, 2004-03-25 
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Icke specifikt scenario. Jag kommer att använda mig av ett allmänt hållet 
scenario även om hotbilden kommer att bygga på sådan svår operativ miljö som 
för närvarande råder i Irak (2004).   Verkliga operationers scenarier är ofta 
klassade som hemliga. En c-uppsats skall vara tillgänglig för alla och kan 
därmed  inte innehålla hemlig information. 
 
Hot och verkan av kärnvapen . Jag kommer inte att behandla hot och verkan av 
kärnvapen. Jag anser det rimligt att anta att regeringen inte skickar svenska 
förband till ett område där risk finns för ett kärnvapenangrepp, i vilken form det 
än är. 8 
 
Psykologiska faktorer. Uppträdande och attitydpåverkan Jag kommer inte att 
behandla eget förbands uppträdande och hur det påverkar omgivningens attityd 
och därmed hotbilden. Att förbandets uppträdande har betydelse för hotbilden är 
känt, men den kan vara svår att värdera.9  
 
1.6 Metod 
Inledningsvis har jag samlat in fakta genom att läsa aktuella böcker och 
tidskrifter samt genomfört intervjuer. Med insamlade fakta som grund har jag 
beskrivit i nästa steg olika typer av camper, scenario och den hotbild campen 
skall verka inom.  
 
Med stöd av olika beräkningsprogram har jag analyserat den verkan 
vapensystemen har mot i huvudsak olika materielsystem och materielslag samt 
verkans konsekvenser.   
 
Jag har redovisat hur svenska förband kan skydda sig mot de olika vapentyperna 
med skyddslösningar av idag och bedömda som tillgängliga i en nära framtid.  
 
Slutligen har jag redovisat slutsatser och besvarat ställda frågor inom respektive 
kapitel. 
  
1.7 Centrala begrepp 
 
1.7.1 Komplexa hot 
Det är inte i första hand tekniken som gör hotbilden komplex utan det är 
motståndarnas tillvägagångssätt vid sina insatser. Motståndarna uppträder oftast 
i civila kläder och är därmed svår att urskilja från övriga civila. Det faktumet 
försvårar identifiering och en tidig insats mot uppdykande hot. Att motståndaren 
även uppträder asymmetriskt är en försvårande omständighet. Motståndarnas 
uppträdande kännetecknas av uppfinningsrikedom och att han hela tiden strävar 
efter att påverka våra svagheter, t.ex. hemmaopinionen. 10Den materiella 
hotbilden kan bestå av eldhandvapen, kulsprutor, granatkastare (grk), artilleri 

                                                 
8 Hotet kan utgöras av riktiga kärnvapen men det kan också vara så kallade smutsiga bomber, 
radioaktiva ämnen som med hjälp konventionella sprängmedel sprids ut. Statens strålskyddsinstitut, 
http://www.ssi.se/News/newsEntire.asp?ID=49 (2004-04-01) 
9 Föreläsning av Genmaj. Cammaert, Lessons learned as Force Commander, and way ahead for UN 
peace keeping, Chef för Military /Departement of Peacekeeping Operations, FN Högkvarteret, 2004-
10-26 
10 Ref. s. 13, stycke 2 



FHS ChP T 02-04 2004-12-16  C-uppsats 19 100:2069  
Mj Göran Hemlén  7(58) 

(art), Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålnings vapen (HPM-vapen), bilbomber, 
biologiska-(B-) och kemiska stridsmedel (C-stridsmedel). Det förekommer även 
sabotage och stölder. Motståndarna har god färdighet att hantera egna 
vapensystem. 
 
1.7.2 Camper 
Fasta grupperingsplatser för förband med faciliteter för förläggning, ledning, 
underhåll, sjukvård etc. som är utformade för användning en lägre tid och för 
skydd.11 
 
1.8 Uppsatsens militära nyttoaspekt 
Både den  utökade internationaliseringen och att svenska förband kan komma 
att delta i insatser med en mer komplex hotbild än hitintills medför att det 
behövs en översyn på skyddet av camper.  
 
1.9 Material och källkritik 
Hotbilden är framtagen med stöd av dokument från FM och nyhetsunderlag bl.a. 
från den pågående konflikten i Irak och kompletterat med högteknologiska 
system. Prestanda på vapen finns väl dokumenterat och är därmed underbyggda. 
För att få fram vilken verkan vapensystemen åstadkommer på personal och 
materiel, har jag använt mig av FOI rapporter och olika beräkningsprogram. 
Beräkningsprogrammen ger ett ungefärligt resultat på de effekter som 
åstadkoms mot olika materialslag och byggnader. En campmiljö är utifrån 
verkansperspektiv oerhört komplex. Genom att flytta en byggnad, ändra dess 
storlek eller konstruktion kan helt andra beräkningsresultat fås. Därmed vill jag 
ha sagt att beräkningarna gäller för en typ av situation och var och en måste inse 
att små förändringar kan påverka resultatet ur ett skydds- och verkansperspektiv 
i både positiv och negativ riktning. Skyddslösningarna bygger i huvudsak på 
dokument från Försvarsmakten, FOI rapporter jämte olika beräkningsprogram 
och bör därmed vara väl underbyggda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 12 
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2 Camper12 
 
2.1 Allmänt 
En internationell insats präglas ofta av bristfällig eller sönderslagen 
infrastruktur, t.ex. vägar, förbindelser i allmänhet, byggnader, el, vatten och 
avlopp. Det kan innebära stora begränsningar att nyttja den befintliga 
infrastrukturen i missionsområdet. Camper måste vara utformade för att klara av 
sådana brister och samtidigt vara flexibla nog för att möta ett förändrat behov. 
Uppbyggnaden av camper kräver omfattande planerings-, mark- och 
byggnadsarbete samt transport resurser. De taktiska förutsättningarna för att 
etablera en camp kan ibland vara oklara intill ett sent skede, vilket i sig inte 
underlättar planeringen av campuppbyggnaden.13 
 
Det första förbandet i en mission skall ha förmågan att gruppera i 
fältförläggning och kunna utveckla dessa till ” tillfälliga camper” med en 
uthållighet upptill ca sex månader.14 Förbandet är grupperat i tillfälliga camper 
intill att läget i insatsområdet medger beslut om etablering av en” permanent 
camp”. Den permanenta campen byggs i ett annat område än den "tillfälliga" för 
att bl.a. minimera friktioner15 mellan förband och byggnadsansvariga företag. 
Förbandet understödjer dock entreprenörerna med skydd och bevakning.16 
 
Ansvaret för att etablera camperna har skilt sig mellan de olika svenska 
missionerna. I Bosnien och Kosovo hade Sverige som nation ansvaret för 
campetableringen till skillnad från tidigare FN missioner där FN har haft 
ansvaret. Sverige som nation genomförde då en förhandling med FN om vår 
kravspecifikation och den ekonomiska ersättningen från FN. Camplösningen 
tillhandahåller vi själva.17 
 
När man planerar för en etablering av en camp bör skyddsnivån väljas utifrån de 
stridande parternas hela kapacitet, eftersom deras vilja och upptrappning kan 
ändras snabbare än vad skyddet kan anpassas.18 
 
2.2 Olika camptyper och kostnader för dessa 
I en studie från 2001 framtagen av operativa insatsledningen  kom man fram till 
fyra olika typer av permanenta camper. 
• Tältcamper 
• Containercamper 
• Platsbyggda camper 
                                                 
12 Ref begreppsförteckningen, sid 52 
13 Camp Victoria i Kosovo, Sverige var nästa sist att etablera sig vilket innebar att det endast fanns ett 
fåtal platser kvar att välja för etableringen, enligt Ingvar Angelvik, Försvarsmaktens 
Anläggningskontor 2004-06-29 
14FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 5 
15 Ett pågående byggandsarbete i en camp kan t.ex. begränsa förbandets möjligheter att verka på ett 
effektivt sätt, exempelvis störande fordonsrörelser, säkerhetsapekten ( mer personal och fordon inom 
campen att hålla reda på) m.m. 
16 Ingvar Anglevik, Försvarsmaktens Anläggningskontor, 2004-10-13  
17 Ibid 
18 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 25 
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• Camper av Kosovomodell 
 
2.2.1 Tältcamper 
Tältcamper ska inte förväxlas med tillfälliga camper eller fältförläggningar. 
Kraven på tältcamper är lägre avseende inre miljö, komfort och därmed 
uthållighet än de övriga alternativen. Dessa camper bör ses som en tillfällig 
lösning medan camputbyggnad sker enligt någon av de övriga varianterna. Trots 
detta, definieras tältcamper som en camp av permanent karaktär. 
 
Tältcamperna innehåller samma typ av utrustning för installation som 
containercamper, se nedan. De innehåller även ett stort antal specialcontainers 
vilket sammantaget underlättar ombyggnad till en containercamp. 
 
Studiens tids- och kostnadsbedömningar utgår ifrån att all materiel är inköpt och 
lagerhållen eller finns på avropsavtal. Bedömningarna förutsätter även ett tidigt 
beslut om gruppering samt andra utgångsvärden. 
 
2.2.2 Containercamper 
Containercampen är en flyttbar camp och de flyttbara campmaterielen är 
utformade för att kunna användas under flera missioner. Varaktigheten beräknas 
till ett eller flera år. Campmaterielen förutsätts vara anskaffade i god tid före 
missionstillfället. Behovet av fasta installationer och ledningsdragningar är 
minimerade. Exempelvis genomförs installationer och ledningsdragningar med 
hjälp av elskenor respektive konsoler. VVS kopplas samman med hjälp av 
snabbkopplingar m.m. Sammantaget medger detta en bygg- eller avvecklingstid 
på 1-2 månader. 
 
2.2.3 Platsbyggda camper 
Den platsbyggda campen förutsätter en nyttjande tid på minst 5 år. Under 
användningstiden erfordras endast normala underhållskostnader.  
 
2.2.4 Camper av Kosovomodell 
Camper av denna modell förutsätts att användas under 5 år. Om camperna ska 
nyttjas längre tid behövs mera omfattande investeringar än normala 
underhållskostnader. De faciliteter som inte är platsbyggda kan återanvändas 
någon gång. 
 
Valet av campmodell är beroende av ett antal kriterier19: 
 
• Förbandets uthållighet med hänsyn till respektive alternativs utformning 

avseende inre miljö eller komfort 
• Tiden för de förberedelser som genomförs i anslutning till utbyggnaden,      

bl.a. projektering och viss materielanskaffning 
• Tiden för markarbeten, installation och byggnadsarbete 
• Transportbehov och erforderliga tider för att tillgodose dessa 
• Möjligheter att utnyttja faciliteterna i ytterligare insatser eller nya 
grupperingsplatser 

                                                 
19 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 45 
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• Möjligheterna till utbyggnad för tillkommande förband 
• Det skydd mot vapenverkan som fås i byggnader och lokaler 
• Bedömning av totalkostnaden per gruppering och insats 
 
Av kriterierna framgår det att komforten för personalen är viktig. Det är ju 
självklart för att kunna fungera väl och under en lägre tid i ett operationsområde 
måste personal ”trivas och må bra”.20 Alternativet tältcamper tillgodoser endast 
kraven på uthållighet under en begränsad tid.21 
 
Tidsfaktorn är centralt för vilken typ av etablering som väljs. Möjligheten att 
merutnyttja campen är också en viktig faktor och självklart spelar kostnaden in. 
 
Skyddet nämns bara i en strecksats ovan. Detta kan bero på att de olika 
modellerna i sig inte ger någon nämnvärd skillnad i skyddet, utan det är de 
utökningar som jag kommer till som ger en ökad skyddseffekt och därmed kan 
vara särskiljande. Det kan också vara så att man avser det skydd som befintliga 
byggnader kan ge, vilket i sin tur kan påverka övrig utbyggnad. Det kan finnas 
risker med att ta till vara befintliga byggnader och i dessa risker ingår bl.a. 
undermålig byggnadskonstruktion och elsäkerhet m.m.22 Möjligheten att 
bedöma en byggnads kondition med hjälp av expertis kan resultera i att vi får en 
byggnad med en högre skyddsnivå än i de vi själva planerat bygga.23 
 
Kostnaden för samtliga nämnda alternativ (bataljons camp) är höga : 
• Mark och anläggningsarbete: ca 60-70 mkr 
• Installationsarbete: ca 30-40 mkr 
• Byggnadsarbete: ca 90-190 mkr 
• Övrigt: ca 30-50 mkr 
• Totalt: ca 220-350 mkr 
 
Kostnadsberäkningarna för etablering av camper avser svenska förhållanden år 
2000.24 Dyrast är att etablera en containercamp och det billigaste alternativet är 
tältcamp. 
 
Befästningar ingår i ovanstående kostnadsberäkningar och omfattar skyddsmur, 
bevakningstorn och lätta befästningar för in- och utfartsposter. 
  
Skyddet kan utökas med bl.a. observationsvärn, skyddade utrymmen25, 
skyddsrum26, materiel- och installationsskydd varvid kostnaden givetvis ökar.  

                                                 
20 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 45 
21 Ibid, sid 9 
22 Ingvar Anglevik, Erfarenheter camper m.m. 200-04-14 
23 Slutsats efter diskussion med Bengt Vretblad, 2004-06-29 
24 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 46 
25 Skyddade utrymmen är utrymmen som personalen kan vistas i under kortare tid( timmar) och dessa 
är splitterskyddade, se bilaga s. 
26 Skyddsrummen är utrymme som personalen kan vistas i en längre tid(dagar) och de är splitter eller 
fullträffskydde men i vilka personalen inte kan arbeta i främst beroende på tillgängligt utrymme, Ref 
bilaga, sid 57-58 
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2.3 Tider för transport och etablering  
Tider för tilltransport inom Europa är med en containercamp( bataljons storlek) 
16-42 dygn och övriga camper bedöms till 6-22 dygn. Den lägre siffran avser 
Baltikum och den högre Balkan. Transporterna som genomförs är en 
kombination av väg-, järnväg och sjötransporter. 
 
Med etableringstiden menas hur lång tid det tar att bygga campen. Byggtiden 
för de olika alternativen är: 
 
Tältcamp ½ - 1 ½ månad 
Containercamp  1-2 månader 
Platsbyggda camper 6-10 månader plus att förberedelsetiden är 1-2 månader 

längre än för övriga campmodeller 
Kosovomodellen 4-5 månader 
 
Etableringen av huvudcampen, camp Victoria, (bataljons storlek, 
containercamp) i Kosovo tog delvis beroende på nya inriktningar ca 6 månader 
att etablera.27 
 
Etablering av camper är indelad i 6 faser28: 
• Planläggning 
• Klargöring 
• Initial 
• Kondoliseringsfas 
• Drift 
• Brytning och avveckling 
 
Vid en etablering är det viktigt att titta på alla faser även när det gäller valet av 
skyddsutformning. Att se etableringen som en helhetslösning och inte fokusera 
endast vid enskilda faser möjliggör en smidig och kostnadseffektiv etablering 
och avveckling. Störst möjligheter att påverka campens utformning finns i 
början för att senare vara mera begränsade.  
 
2.4 SlutsatserCamper 
 
• Skyddsnivån ska väljas efter motparternas hela kapacitet. Det innebära 

att en mission med förhållande låg spänning mellan parterna ändå bör 
planeras ur ett skyddsperspektiv efter deras förmåga. 

 
• Befintliga byggnader bör undvikas av flera skäl, men kan dessa värderas 

på ett professionellt sätt, kan man i vissa fall uppnå en bättre skyddsnivå 
än det man kan åstadkomma med egna resurser. 

 
• För att slippa kostsamma och fördröjande ändringar är det viktigt att 

planen för etableringen, drift och avveckling i förväg är noggrant 
genomtänkt.  

                                                 
27 Fortifikation, nr1/2001, sid 31 
28 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 25 
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3 Scenario och hotbild 
  
3.1 Scenario 
 
3.1.1 Allmänt 
Jag kommer att använda mig av ett allmänt hållet scenario för att inte låsa 
uppsatsen till en specifik geografisk miljö eller situation. 
  
Övergripande är att uppgiften löses inom ramen för ett FN mandat. Mandatet för 
operationen sträcker sig över en period av 6 månader för att därefter ytterligare 
kunna förlängas med 6 månader. Operationen kommer att äga rum på ett stort 
avstånd från Europa men dock inom de 600 mil som är 
planeringsförutsättningarna för insatser av EU. Aktörer som antas kunna 
uppträda inom konfliktområdet är stater, organisationer, företag, nätverk och 
löst sammansatta grupper. Dessa representerar olika målsättningar och 
ambitioner, de disponerar olika medel och har troligtvis olika potentiella 
svagheter.29Kvaliteten på den militära utrustningen kan i princip vara densamma 
men när det gäller möjligheten att samordna resurserna och insatser är det oftast 
förebehållet stater eller statsliknande aktörer.30 
 
3.1.2 Scenariobeskrivning 
Operationen är initierad av EU och är en fredsframtvingande operation i syfte att 
tvinga de stridande parter att uppfylla ett antal krav. 31 Den fredsframtvingande 
operationen kommer vara i ca sex månader och planeras därefter att avlösas av en 
fredsbevarande operation i FN regi. De första förbanden skall kunna vara på plats 
senast inom 10 dagar efter beslut om insats. De potentiella motståndarna delas in i 
motparter, motståndsrörelser och terrorister. Motparterna är stater med gammal 
teknologisk status32 Motparterna disponerar materiel med etablerad teknik, ofta några 
år gamla. Materiel finns i tillräcklig omfattning och med god verkan förutom mot den 
absolut senaste teknologin. Inslag av nyare teknologi finns men är inte avgörande för 
den totala förmågan.  
 
Efter en lyckad intervention har läget stabiliserats men inslag av 
”terrorhandlingar” försvårar och stör det fortsatta fredsarbetet. Alliansen 
initierad av EU behärskar både mark-, sjö-, luftluftrummet inom tilldelat Area 
Of Operations (AOO).33 
 
Hotet från de inblandade motparternas reguljära förband får anses som ytterst 
begränsat för att i nuläget respekterar de vår närvaro. Hotet utgörs nu främst av 
motståndsrörelser och terrorister.  
 

                                                 
29 Stater har i regel ett brett spektrum av sårbarheter medan en löst sammansatt terroristgrupp inte har 
det. FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 70 
30 Ibid, sid 70 
31  Fredsframtvingande operationer får mandat av FN enligt FN-stadgans kapitel VII. En 
fredsframtvinga operation genomförs utan minst en av parternas medgivande. Militärstrategisk doktrin, 
Aerotech Telub Information & Media AB, 2002, sid 107 
32 Ref begreppsförteckningen s 52 
33 Ref begreppsförteckning s 52 
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Terrorhandlingarna som har genomförts kännetecknas av stor villighet att ta 
förluster i människoliv, egna eller andras. Motståndsrörelser och terrorister 
disponerar stridsmedel som vi är sårbara för, i vilka det även kan ingå mycket 
kvalificerade system men de är färre till antal. Insatserna tycks inte vara 
koordinerade utan bedömningen är att det finns ett antal olika enheterna med 
skilda målsättningar men det de har gemensamt är viljan att påverka vår närvaro 
och utgången av konflikten.  
 
Metoderna karaktäriseras av att de genomförs på okonventionella sätt vilket har 
visats att vi är sårbara för men även mindre reguljära strider förekommer. 
Exempel på okonventionella metoder är att de möter vår taktik och stridsteknik 
med bilbomber, kampanjer i media innehållande falsk information, attacker mot 
alliansens hemmavarande civila infrastruktur, kidnappningar m.m. Stölder och 
sabotage förekommer med olika syften allt ifrån egen vinning till att försvåra 
vår verksamhet. De mål som kan uppnås med dessa metoder är begränsade, de 
stör dock pågående operation och kan i ett längre perspektiv få allvarliga 
konsekvenser. Den allvarligaste effekten som kan uppnås är att de på sikt 
påverkar vår vilja att fortsätta med operationen. Till delar har de uppnått sina 
syften, hemmaopinionen i visa länder har medfört att några deltagande nationer 
har reducerat sin närvaro eller helt avbrutit missionen.34 Det faktumet ställer 
ännu högre krav på kvarvarande förband och inriktningen är nu att förhindra 
eller begränsa verkan av dessa insatser. 
 
Ledningsstrukturerna i dessa organisationer kan ta sig många olika uttryck t.ex. 
individuella celler, traditionell hierarki eller löst sammansatta nätverk.  
Terroristernas och motståndsrörelserna insatser kraftsamlas mot militära 
förband, resurser, myndigheter, viktiga beslutsfattare och rent civila mål. 
 
Stridsmedel:  
De olika terrorgrupperna och motståndsrörelserna disponerar olika typer av 
medel. Det finns konventionella vapen så som eldhandvapen, tyngre kulsprutor, 
granatkastare, artilleri och sprängämne för tillverkning av bomber och de 
senaste rapporterna tyder på att de har använt någon form av HPM-vapen.35 Det 
kan även finnas massförstörelsevapen av typen B- och C-stridsmedel.  
 
Uppträdande:  
Terroristerna och motståndsrörelsen uppträder i huvudsak i civila kläder och är 
därmed svår att urskilja från övriga civila. Insatserna genomförs av enstaka 
individer upp till max kompanis storlek vid kvalificerade insatser. Insatserna 
sker över hela operationsområdet. Stridsteknik och taktik är ofta innovativ. Man 
är inte fast i reglementen eller någon typ av taktik utan söker nya lösningar med 
så stort genomslag som möjligt. Vetskapen om vilka ROE alliansen innehar, 
nyttjas till egen fördel.36 Koncept som når framgång verkar kopieras av andra.  

                                                 
34 Ref, sid 4, stycke 4 
35 Ref, sid 14, stycke 2 
36 Exempelvis under BA 02 innebar en ROE att deltagande förband kunde endast avge moteld mot 
vapensystem som man såg skjuta. Vi ett tillfälle sköts fientlig granateld, den jordanska artlokradar 
fastställde utskjutningsplats, attackflyget kallades in, flyget såg pjäserna men kunde inte öppna eld mot 
dessa i och med att eldgivningen var avslutad. Intervju med Mats Sunnelid, elev vid Ch P/T 02-04, 
2004-10-05 
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3.1.3 Svenska förband som deltar i missionen 
Sverige deltar med en enhet av bataljon storlek. Förbandets uppgifter genomförs 
inom ramen för fredsframtvingande operationer och enheten ska kunna övergå 
till att genomföra fredsbevarande insatser. Sverige kommer att skicka en 
pansarskyttebataljon med en huvudbeväpning bestående av stridsfordon 90. De 
svenska förbanden ska kunna påbörja etablering i insatsområdet max 10 dagar 
efter det att ett svenskt beslut om insats skett. Förbandet är förstärk med 
ingenjörresurser för att initialt kunna understödja bl.a. med utbygganden av 
skyddet runt den tillfälliga campen. 
 
3.2 Hotbild 
 
3.2.1 Allmänt 
Hotbilden kan i stora drag jämställas med den i Irak idag plus inslag av 
högteknologiska vapensystem37 så som HPM. Valet av hotsystem bygger på 
rapporter från MUST, ATK och är kompletterat med högteknologiska system 
för att få nya infallsvinklar på valet av skyddslösningar.38 
 
Vapensystem som disponeras är enligt klassificering gammal teknologisk status 
med inslag av nyare teknologier. Hotbilden bedöms i allmänhet att initialt vara 
större för att på lite längre sikt minska. Det bör ju rimligtvis vara tanken med en 
insats att den på sikt ska normalisera förhållandena i missionsområdet. Det är 
rimligt att anta att hotbilden kan fluktuera över tiden, men på lång sikt minska.39 
De hotsystem som kan verka mot campen kommer jag att beskrivas i detalj.  
 
3.2.2 Direkta vapensystem 
Exempel på eldhandvapen:   
Ak 47 är ett eldhandvapen med en kaliber på 7.62 mm och har en effektiv 
räckvidd på 300 m. Räckvidden på vapnen påverkar utsträckningen på det 
område som personalen i campen bör ha uppsikt över och kunna ingripa emot. 
 
Ak 47 är ett av världens mest spridda vapen.40 Ammunitionen består av den 
traditionella helmantlade blykulan men förekomsten av mera avancerade 
ammunitionssorter kan inte uteslutas, exempelvis tungmetallkulor och 
underkalibrerad ammunition.  Den absoluta merparten av ammunition är 
fortfarande den traditionella kulan.  
 
Tillgång till eldhandvapen är vida utbrett och det ses nästan som en rättighet att 
bära vapen för att skydda sig själv och sina närmaste. Det förekommer även 
eldhandvapen med kikarsikte. Förekomsten av dessa vapen har konstaterats 
främst hos terroristgrupper. 
 
 
 
 
                                                 
37 Ref, centrala begrepp sid 7 
38 Preliminär taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning för La 01 för internationell 
tjänstgöring, ATK, 2003-12-12 
39 OPIL, Kosovo, våren 2004, ATK, 2004-10-01 
40 Kalashnikov, http://kalashnikov.guns.ru/ (2004-03-24) 
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Exempel på tung kulspruta:   
Den ryska NSV (Nikitin, Sokolov, Volkov – namn på vapendesignerna)  med en 
kaliber på 12,7 mm. Den har en räckvidd mot markmål på ca. 1000 m.41 Det 
gäller samma sak för denna typ av vapen som för Ak 47 dvs. förekomsten av 
mera avancerade ammunitionssorter kan inte uteslutas. Vapnet kan grupperas på 
fordon men även direkt på marken. Det kan hanteras av en person men för att 
omgrupperas buret krävs flera personer. 
 
Exempel på raketgevär:  
RPG 7 (Rocket Propelled Grenade) har en kaliber på 70 alternativt 85 mm med 
en räckvidd mot rörliga mål på 300 m och 500 m mot stillastående mål. 42 
Stridsdelen består av en RSV-laddningen ( Riktad Spräng Verkan) men även 
termobariska laddningar är utvecklade för RPG 7. Den termobariska laddningen 
är framtagen för att kunna verka i främst stadsmiljö. RPG 7 är ett av det mest 
vanliga granatgevären i världen. Den kan skjutas och bäras av en man men 
normalt är en laddare med för att understödja vid laddning och skydda skytten 
från eventuell fientlig påverkan. Vapnet kan förses med mörkersikte. Förmågan 
till strid i mörker påverkar bevakningen i den meningen att räckviddsområdet 
bör övervakas med Infrared Vision (IRV)-kameror eller att området är belyst. 
Omladdningstiden är ca 15 s men skytten har med den första avfyringen 
avslöjad sin position på ett riskabelt sätt beroende av rök-, ljud- och 
ljusbildningen efter avfyring. Om vi har förmågan att lokalisera skytten och 
skjuta verkanseld eller på annat sätt förhindra honom, kan det i sin tur medföra 
en mindre risk för en andra insats.43 
 
 

http://www.defenseupdate.com/products/r/rpg.ht 
 
 
Exempel på pansarvärnsrobotsystem: 
Hellfire är i första hand en Air to ground pansarvärnsrobot men har i Sverige 
utvecklats för att kunna bekämpa fartyg. I Hellfires utveckling ingår både 
markbaserade versioner och versioner baserade på UAV:er. Fördelarna med 
detta system jämfört med exempelvis RPG 7 är en både förbättrad räckvidd och 

                                                 
41Passagen, http://hem.passagen.se/firefoxx/mil/t_ksp.htm,  (2004-03-24) 
  
42Global security, http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/rpg-7.htm, (2004-04-22) 
43 Ibid, 2004-04-22 
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precision mot rörliga mål.44 Båda systemen har dock den stora fördelen att de 
snabbt kan komma till verkan och är bärbara. Hellfire har som RPG 7 en RSV-
stridsdel. 
 
3.2.3 Indirekta vapensystem 
Dessa består av antingen granatkastare eller artilleripjäser. Granatkastartyper 
som förekommer är M 74, M 43 m.m. med en räckvidd på ca 6 km. 
Artilleripjäser som finns är D-30, D-20 m.m. med en räckvidd mellan 15- 20 km 
och en kapacitet att skjuta upptill ca 6 skott i minuten.45Det finns också 
modernare system motsvarande den svenska Haubits 77 B med en räckvidd på 
ca 28 km.  
 
3.2.4 HPM vapen 
HPM- vapen som motståndare kan disponera är granater och robotar i mycket 
begränsad antal. En insats med en robot mot ett mål nära oss, utan att vara avsett 
för oss, kan påverka vår förmåga att verka.46 Granaternas effekt är 
förhållandevis begränsad47 vilket gör mindre troligt att de används.48 Insatser 
med HPM vapen kan anses som mera humana än insatser med konventionella 
vapen i och med att dessa endast stör eller förstör utrustning. Att vapnets verkan 
är mera human tilltalar troligtvis inte motståndare. Det är dock möjligt att 
motståndaren använder sig av HPM vapen i kombination med konventionella 
eller andra stridsmedel.  
 
Räckvidden på granaterna är motsvarande den för konventionella granater, dvs. 
ett maximalt avstånd på ca 28 km. Roboten kan avfyras på ett avstånd av ca 50 
km. 
 
3.2.5 Bilbomber 
Bilbomber utgörs normalt av konventionella sprängmedel, exempelvis TNT, 
som placerats i en bil för att utlösas av en självmordsbombare eller fjärrstyrt, 
men det finns exempel på när man använt andra ämnen för att konstruera en 
bilbomb. 49 
 
Bilbomb kan ses som ett samlingsnamn för attentat med sprängmedel där 
fordonet kan utgöras av olika typer allt ifrån en bil till en lastbil.50  
 
Historiskt sett har bilbombers storlek varierat från en sprängeffekt motsvarande 
ca 100 kg TNT upp till en av de största bilbomber som någonsin detonerat - ca 6 
000 kg TNT! Laddningen med 6000 kg detonerade i Beirut 1983.  Måltavlan för 
attentatet var bl.a. den amerikanska marinkårs förläggningen och över 300 
människor omkom. 51 Följden blev att USA lämnade Libanon. Just denna 
                                                 
44 Räckvidd på 8-9 km, beroende av version, styrning med hjälp av semiaktiv laser. Janes defence, 
http://www.janes.com/defence/air_forces/news/jalw/jalw001013_1_n.shtml  (2004-04-26) 
45 Global security, http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/rpg-7.htm, 2004-06-28 
46 Beroende av den stora verkansradien, Elektromagnetiska vapen och skydd, FOI, nr.1/2001sid  22 
47 Ungefär samma verkan som en konventionell granat. Föreläsning,, Mikael Reberg, 2004-08-18 
48 Ibid 
49 Oklahomaboben som bestod av gödningsmedel blandat med bränsle, Hinman consulting engineers, 
http://www.hce.com (2004-01-17) 
50 Hinman consulting engineers, http://www.hce.com (2004-01-17) 
51 Ibid 
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dramatiska effekt har inneburit att antalet bilbombsattentat har ökat.52För att 
sätta bilbomben storlek i relation till andra bomber så innehöll en typisk bomb, 
MK 82, under det första Gulfkriget 250 kg sprängmedel.53 
 
Terroristerna och motståndrörelsen har gott om stridsmedel, fordon och 
frivilliga som är beredda att genomföra attentat. Motståndaren har använt 
okonventionella metoder för att försöka komma så nära sitt tänkta objekt som 
möjligt. Ett exempel är att vid ett tillfälle nyttjade attentatsmannen en ambulans 
för att kunna komma närmare sitt tilltänkta mål och effekten blev avsevärt värre 
än om attentatet hade hindrats på ett längre avstånd.54 
 
3.2.6 Biologiska stridsmedel 
Allmänt 
B-stridsmedel består av levande organismer. B-stridsmedel utgörs i regel av 
bakterier, virus och svampar och kan spridas via luft, mat, vatten och insekter. 
Terroristerna bedöms även använda mera okonventionella spridningsmetoder, 
till exempel att sprida B-stridsmedel via brev m.m.55  
 
Vissa bakterier kan bilda tåliga sporer. Bakterier kan i spolform överleva under 
lång tid för att under rätta förhållanden gå in i en tillväxtfas.56 Den mest kända 
bakterien med dessa egenskaper är mältbrandsbakterien, även kallad Anthrax, 
vars sporer kan överleva tiotals år och kanske ännu längre, för att sedan komma 
till liv i en människokropp efter överföring via andningsorganen. Möjligheten 
att förvara och lagra Anthrax gör den lämplig att använda som B-stridsmedel.  
 
Terroristerna bedöms bl.a. ha tillgång till Antrax i begränsad mängd. Han 
förväntas även att nyttja rädslan och oron som finns för B-stridsmedel genom att 
t.ex. skicka brev som för en okunnig tycks innehålla Antrax men de facto inte 
gör det. Syftet är att skapa sådan osäkerhet att alliansen tvingas arbeta med 
problem som inte direkt för huvudoperationen framåt.  
 
3.2.7 Kemiska stridsmedel  
Allmänt 
Bland de vanligaste C-stridsmedlen återfinns nervgaserna sarin, soman och VX. 
Utspridningen av stridsmedlen kan ske med en rad olika vapensystem. Vissa 
typer kan spridas genom luftintag.57. Modern C-ammunition är ofta binär. Det 
innebär att två relativt ofarliga ämnen separeras med ett tunt membran. 
Membranet brister vid avfyring och ämnena blandas samman och bildar 
nervgas.58 Huvuddelen av stridsmedlena är i vätskeform och bildar vid 
utspridning en blandning av vätskedroppar och gas. Vätskedropparna bildar 
beläggning på utspridningsplatsen och tränger in genom huden och via 
                                                 
52 Om Islam, professor John Järpe, FHS, 2004-08-20 
53 http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/mk83.htm (2004-04-25) 
54 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,382065,00.html (2004-09-
01) 
55  Spridningen av Antrax i USA år 2002, 
Internetmedicin,http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=996&sub=126&item=7&main=ref
(2004-06-28) 
56 Illustrerad vetenskap, nr 3/2002, Bonniers bokförlag 
57FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 78 
58 Kemiska vapen-hot, verkan och skydd, FOI, nr.2/2002.sid 20 
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andningsvägarna. Från utspridningsplatsen dunstar vätskan och driver i väg i 
vindens riktning och kan påverka verksamhet flera kilometer bort. 
 
Terroristerna bedöms disponera granater innehållande nervgas av typen sarin. 
Han misstänks även kunna producera nervgas i begränsad omfattning.59 Insatser 
med andra typer av C-stridsmedel kan inte uteslutas. 
 
Terroristerna förväntas även med C-stridsmedel utnyttja vår rädsla och oro för 
stridsmedlet genom "fejkade" insatser alternativt genom hot att nyttja medlet. . 
 
Hotet behöver inte bara utgöras av medel framtagna för strid utan att spridning 
av farliga kemikalier kan ske genom att någon kemisk industri utsätts för ett 
attentat eller olycka.   
 
3.2.8 Toxiner 
Allmänt 
Toxiner är ämnen som befinner sig någonstans mellan biologiska och kemiska 
stridsmedel. Toxinerna produceras av levande organismer. Toxiners giftighet 
har inbördes stor variation. Toxinen Botulinus har en giftighet som är flera 
tiopotenser högre än nervgas. Toxiner är inte generellt sett flyktiga och med 
något få undantag penetrerar de hud. Utspridningen kan ske utöver vad som 
ovan angivits även genom mat och dryck.  
 
Fördelen - och därmed kanske en nackdel för motståndaren - med toxiner som 
stridsmedel är att de inte som kemiska stridsmedel ger ett sekundärmoln utan 
kvarstannar på utspridningsplatsen. 60 
 
Även med användning av toxiner förväntas terroristerna utnyttja vår rädsla och 
oro som finns för stridsmedlet genom "fejkade insatser" alternativt hot att nyttja 
medlet.  
 
3.2.9   Sabotage och stölder 
Målet med sabotage och/eller stölder kan variera från konfliktområde till 
konfliktområde.  Ett av målen med sabotage kan vara att försvåra vår 
verksamhet genom att förstöra faciliteter eller utrustning och därmed nedsätta 
funktionen för deltagande förband. Stölder kan ske för personlig vinnings skull 
eller med annat syfte. Sabotage och stölder har förekommit i begränsad 
omfattning, men hotet av mera omfattande sabotage kan inte uteslutas. Hot kan 
komma inte bara utifrån utan även inifrån. Både personal från hemlandet och 
anställd personal på plats kan utgöra ett hot mot säkerheten. 
 
3.3 Slutsatser Scenario och hotbild 
Hotbilden mot campen är komplex, och kräver ett brett spektrum av 
skyddslösningar. 
 

                                                 
59 Cordesman, Anthony H, Terrorism, asymmetric warfare and weapons of mass destruction: 
defending the homeland U.S, Praeger Publisher, 2002, sid 122 
60 FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 76 
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Att hotbilden är normalt störst i början innebär att skyddslösningarna bör kunna 
möta detta initiala behov. Verkligheten har ofta varit det motsatta dvs. skyddet 
har byggts ut efter hand och under längre tid.61 
Villigheten att offra sitt eget liv vid ett attentat måste tas med i beräkningarna 
när vi utformar skyddet. Motståndaren är beredd att ta större risker än vi själva 
och därmed komma närmare oss med sina vapen. Vi kan komma in i en 
situation som inte kan påverkas med egen eldkraft utan endast genom 
förekomsten av att ha adekvata skyddslösningar.  
 
Utifrån givna exempel åstadkommer bilbomber den största skadeverkan. Mot 
dessa måste vi ha ett bra skydd. 
 
Verkansradien för direkta vapensystem och självklart beroende av 
terrängförhållandena påverkar det område, som vi bör kunna övervaka och vidta 
åtgärder emot, dag som natt. 
 
Hotet från B- och C-stridsmedel kan, utan att dessa kommer till användning, 
påverka vår förmåga att genomföra missionen med maximal effekt. 
 
Svårigheten att identifiera motståndare försvårar våra möjligheter till en tidig 
insats. Vilket kan innebära att vi måste förlita oss mer på vår förmåga att 
skyddas oss genom adekvata skyddslösningar än en egen eldkraft.  
 
På grund av att motståndaren använder sig av okonventionella metoder krävs 
omfattande skyddslösningar, inrymmande både hängsle och livrem.62Vid 
analysen av motståndarens tillvägagångssätt bör alliansen försöka vara mera 
öppen för olika handlingsalternativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Ingvar  Anglevik, Försvarsmaktens Anläggningskontor, 2004-10-13 
62 Exempel: om motståndaren lyckas passera första infartsspärren ska det finnas fler möjligheter att 
stoppa honom innan han kommer in i hjärtat av campen.  
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4 Verkan av hotsystemen och skyddslösningar 
mot dessa 
 
4.1 Allmänt 
Vid en analys av hotbilden mot en camp bör hela hotspektrat ses över.  I denna 
uppsats har jag avgränsat mig främst till vapensystem inklusive HPM vapen, 
bilbomber, biologiska och kemiska stridsmedel jämte toxiner, stöld och 
sabotage.63 De hotsystem jag kommer att beskriva verkar alltså främst genom 
tryck, splitter, värme, smitta eller förgiftning. 
 
I kapitlet kommer att redovisas vilken verkan som hotsystem64 kan åstadkomma 
mot olika typer av skyddsmateriel.  
 
Kapitlet omfattar även beskrivningar på olika skyddslösningar mot de olika 
hotsystemen, lösningar som finns idag eller i en nära framtid.65 
 
Tidsfaktorn och grupperingsplatsen läge kommer att beröras för att de påverkar 
möjligheten till skydd och skyddslösningar. Verkan av ett visst vapensystem går 
att beräkna men den psykologiska effekten kan bara bedömas. Att utsättas för 
fara som att se kollegor och kamrater dö eller skadas påverkar självklart den 
psykiska hälsan.  Vältränad och motiverad trupp har i regel större 
motståndskraft emot psykologisk påverkan än annan trupp.66Utöver det som 
campen kan erbjuda i form av skydd är det viktigt att påpeka att den enskildes 
skyddsutrustning (skyddsväst, skyddsmask, hjälm) bidrar till personalens 
säkerhet. Strävan att uppnå ett fullgott skydd genom att bygga en camp kan inte 
eliminera alla risker utan skyddet bör vid denna typ av hotbild kompletteras 
med bl.a. personlig skyddsutrustning, utbildning och rutiner. 
 
Skyddet omfattar normalt att förhindra upptäckt genom att använda Signatur 
Anpassnings Teknik (SAT), förhindra träff med hjälp av ett Varnar och 
Motmedels System (VMS), förhindra penetration genom att ha ett ballistiskt 
skydd, förhindra utslagning genom att ha redundanta system och att ha en 
tillräckligt klar omvärldsuppfattning.67 Jag kommer att genomföra en analys 
omfattande alla skyddsbegrepp. Vissa begrepp som exempelvis SAT är inte lika 
naturliga för en camp. Det kan dock tänkas att svenska förband vill dölja vissa 
delar för att försvåra bekämpning bl.a. genom maskering. I begreppet 
omvärldsuppfattning ingår bl.a. underrättelser, egna och andras. Samverkan och 
delgivning av underrättelser över nationsgränser och mellan olika organisationer 
möjliggör att förbanden har rätt beredskap inför ett eventuellt hot. En 
försvårande omständighet är att alla inte får ta del av all information. 
Exempelvis delges viss information internt bara mellan Nato- länder.  
 
 

                                                 
63 Ref. 1.5 Avgränsningar,. Sid 5 
64 Ref. Kap 3.2 Hotbild. Sid 14-19 
65 Upptill max 5 år framåt 
66 Sjöartilleriets grunder, FM, Stockholm, Enator Försvarsmedia, 1997, sid 222 
67 Under kursen teknisk framtid/syntes framkom att även begreppet omvärldsuppfattningen är en viktig 
del av skyddet. 
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Objektskydd av anläggningar 
Nedanstående tabell visar på möjliga skyddsåtgärder efter när de skapas 
respektive när de verkar.68Med inbyggt skydd menas skydd som måste byggas 
in redan från början och med tilläggsskydd menas åtgärder som kan läggas till 
efter hand. Det är alltid svårt att i efterhand komplettera skyddet av en byggnad 
eftersom tilläggsskyddet måste anpassas till befintlig byggnad och inte kan 
utformas lika fritt och kanske effektivt som ett från början inbyggt.69 
Tabell 170 Skyddsåtgärder uppdelade efter när de skapas respektive verkar 

 Upptäckt Träff Verkan Utslagning 
Inbyggt 
skydd 

Sekretess 
Signaturanpassni
ng (permanent) 

Mindre mål 
Särlokalisering 

Högprestera
nde betong 
Pansarplåt 
Utspridning 

 

Tilläggs 
skydd 

Omgruppering Signaturanpassning 
(tillfällig), skenmål 
Fysisk barriär 
Telemotmedel 
Lasermotverkan 
Sprängmotverkan 

Redundans 
 

Reservutrustning, 
reservkapacitet 
Tryckavlastning 
m.m 

 
Tabellen visar att skyddet mot upptäckt och verkan bör i hög grad vara inbyggt 
men skyddet mot träff och utslagning kan kompletteras i en större utsträckning.   
Att förhindra upptäckt genom att omgruppera utrustning eller till och med en 
hel camp får anses som mindre trolig åtgärd med hänsyn till campens statiska 
karaktär. När det gäller att förhindra träff finns en rad åtgärder som kan vidtas 
inom ramen för tilläggskydd. Jag återkommer till skydd mot verkan.  De 
skyddslösningar mot verkan jag i huvudsak kommer att presentera får anses 
tillhöra kategorin tilläggsskydd men de omfattar samtidigt lösningar som 
återfinns under rubriken ”Inbyggt skydd i tabellen”. Skälet härtill är i första 
hand transportrelaterat; hög vikt och skrymmande kollin ger dyra och 
tidskrävande transporter.  
 
Att förhindra utslagning av elberoende utrustning genom att exempelvis ha en 
överkapacitet på elkraft, flera elverk, är något som är applicerbart i en camp. 
 
4.2 Verkan av direkta vapensystem 
Jag kommer att redovisa vilken verkan finkalibrig ammunition71 har mot stål, 
betong m.m. och skillnaden på penetrationsdjup om man använder olika typer 
av projektiler, exempelvis hårdstål eller underkalibrerad ammunition. 
 
En projektils genomslag är beroende av anslagsvinkeln, anslagshastighet och 
målets beskaffenhet.72 Är anslagsvinkel sned utsätts projektilen för en snedkraft 

                                                 
68 Wulf Peter, Infrastrukturens skydd motprecisionsvapen, FOA-R—98-00786-240—SE , 1998, 
sid 13 
69 Ibid, sid 8 
70 Ibid, sid 13  
71 Med finkalibrig ammunition avses en kaliber som är mindre än 20 mm, Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd 
Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 
13 
72 Sjöartilleriets grunder 1997, Försvarsmakten, Stockolm, Enator Försvarsmedia, sid 220 
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som kan vrida och bryta sönder projektilen. 73 Vid genombrott ur en plåt slits 
delar av plåtens bakyta loss och kastas ut som en splitterkärve. Hård plåt ger 
större antal splitter än en mjukare plåt. 74  
 
Hastighetens påverkan på genomträngningsförmågan varierar starkt med typen 
av projektil och målmateriel. När hastigheter överstiger ca 700 m/s, får 
hastigheten en ökad betydelse för genomträngningsförmågan i bl.a. stål.75  
 
Förhållandet mellan kaliber och penetration är linjärt om övriga egenskaper inte 
förändras dvs. likadan projektil, samma hastighet, målmateriel m.m. 76En 
hårdstål kula med kalibern 7,62 penetrerar ca 10 mm pansarstål typ HB 400 på 
ett avstånd av 100 m, medan en 14,5 mm hårdstål kula penetrerar ca 19 mm 
pansarstål av samma typ på motsvarande avstånd. Används tungmetallkulor 
istället ökar genomträngningsförmågan med nästan det dubbla och nyttjas 
underkalibrerad ammunitionen tre-dubblas genomträngningsförmågan jämfört 
med en kula av hårdstål. Gör man jämförelsen mellan underkalibrerad 
ammunition och standardammunition av typen helmantlad blykula är skillnaden 
i genomträngningsförmågan ca. 5 gånger.77Det finns en uppsjö av olika typer av 
finkalibrig ammunition och därför är det nästan omöjligt att uttala sig generellt 
om genomslagsförmågan för projektiler av en viss kaliber, av den orsaken är det 
alltid viktigt att specificera vilken projektil som avses.78 
 
Genomslag på en container79 fås med en standardkula från en Ak 47 på drygt 
900 m avstånd. Med en NSV, tung kulspruta, fås genomslag på ett avstånd 
upptill 2700 m. För att förhindra penetration på ett avstånd av 100 m av en kula 
från en AK 47 krävs det ett tilläggskydd av betong med en tjocklek av ca 6 cm 
alternativt 60 cm lera. För NSV behövs 12 cm betong eller 1,3 m lera. 
 
Det som avgör vilken verkan en projektil kan åstadkomma i en människokropp 
är dess energi och vilken förmåga som projektilen har att avge denna i en 
människa. Förmågan att avge energi påverkas bl a av var projektilen träffar på 
människokroppen, projektilens storlek, dess form, hastighet, energin i 
anslagsögonblicket samt hur stabil projektilen är vid anslaget och därefter.80 

                                                 
73 Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 19 
74 Ibid, sid 19 
75 Ibid, sid 21 
76 Holmberg Lars, Penetrerande stridsdelar, FOI, våren 2003-02-18 
77 Föreläsning Stridsdelar och verkanformer, FHS, våren 2003  
78 Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 20 
79 I mina beräknigar har jag räknat med en containertjocklek på 2 mm. Enligt Containerhandel I 
Göteborg AB är deras containrar 1,5 mm tjocka, mailkontakt, info@containerhandel.com, 2004-07-01. 
De bostadscontainrar som i huvudsak har använts vid FN-missioner är gjorda av plast, slutsatsen av det 
är att de i likhet med stålcontainrar inte är konstruerade för att ge ett skydd mot kulor och splitter. 
80 Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 17 
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En konventionell helmantlad blykula avger ca 20 % av sin energi vid en 
fullständig penetration av en människokropp medan halvmantlade projektiler 
avger mer än 80 % av sin energi.81 
 
Vapensystem med RSV-laddning t.ex RPG 7 penetrerar 40 cm betong och ca 30 
cm pansarstål och Hellfire penetrerar upptill 1,7 m betong eller 1,2 m 
pansarstål.82  
 
En termobarisk laddning verkar genom tryck och värme. Övertrycket och 
impulsen är nästa dubbelt så stor som för trotyl medan varaktigheten är endast 
något längre.83I ett slutet utrymme med avlastning, t.ex. inne i en tegelbyggnad 
med fönster, är det troligtvis temperaturen som spelar den mest avgörande 
rollen för vilka konsekvenserna blir för personalen som vistas där. Är utrymmet 
ca 50 m3 stort fås en temperatur av ca 1000 Kelvin eller motsvarande ca 720 
grader.84     
 
4.3 Verkan av indirekta vapensystem 
Spränggranater verkar genom tryck och splitter. Med tryckverkan menas det 
skador som uppkommer genom den alstrade luftstötsvågen antingen i fri rymd 
eller i ett slutet utrymme. Verkan av trycket är bl.a. beroende av typen och 
laddningsvikten samt den volym på rummet som detonationen sker i. 85 Om en 
granat briserar i ett slutet utrymme kommer trycket att förstärkas genom 
reflektion och ett gastryck att byggas upp och verkan av detta kommer att vara 
betydande. Rummets väggar kan som ett resultat av detta kollapsa. 
Luftstötvågen påverkar människors öron, lungor och bukorgan.  
 
Gränsvärden för skador är beroende av tryckets intensitet och varaktighet.86 
Gränsvärdena är följande: 
 
 Varaktighet 3 ms 40 ms 
Öron  35 kPa 35kPa
  
Lungor 230-340 kPa 80-100 kPa 
 
Dödlig skada 800-1100 kPA 250-350 kPA 
 
 
Splitterverkan är beroende av splittrets hastighet, form, storlek, massa, material 
och krevadpunktens läge i förhållande till målet. Vanliga spränggranater ger 
upphov till mer än 1000 splitter och med hastigheter över 1000 m/s.87 För att få 
                                                 
81Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994Stridsdelar, skydd och deras växelverkanEwa Lidén, 
sid 17 
82 Beräkningar som jag gjort är gjorda i beräkningsprogrammet splittermodul erhållet under det 
tekniska basåret 2003 
83 Karlsson Svante, Termobariska vapeneffekter, FOI-R—0589—SE, 2002, sid 6 
84 Ibid, sid 6 
85 Sjöartilleriets grunder, FM, Stockholm, Enator Försvarsmedia,1997, sid 220 
86 Föreläsning, Om luftstötvåg, FHS, Professor Bengt Vretblad, 2003-03-11 
87 Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 54 
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verkan från krevadpunkten mot hårda mål och på längre avstånd, krävs större 
splitter.88 Splitterverkan är i hög grad beroende av var brisaden sker. Därför 
görs skillnad på luft-, studs-, ögonblicks- och inträngningsbrisad. 
Ögonblicksbrisad detonerar vid anslag och är lämplig för hårda markmål medan 
om effekt vill uppnås på oskyddad trupp är luftbrisad lämpligare att använda sig 
av för maximera antalet splitter mot målet.  
 
Om man jämför mellan tryckverkan och splitterverkan så åstadkommer splittren 
definitivt den största skadeverkan.89 
 
Granaterna kan innehålla radarzonrör för att kunna utlösa vid rätt höjd/eller 
avstånd från målet. En spränggranat till en 15,5 cm artilleripjäs väger ungefär 
45 kg varav ca 7 kg är pressad trotyl90. En granat till en 8 cm grk väger ca 5 kg 
och innehåller ca 0,7 kg trotyl. 
 
I beräkningen av verkan av olika vapensystem mot betong, jord och stål har jag 
använt mig av ett beräkningsprogram som heter splittermodul, ett program jag 
fick tillgång till under mitt tekniska basår. Resultatet av beräkningarna redovisas 
nedan: 
 
Beräkningarna visar att splitter, som väger 8 gram, från en Haubits 77 granat 
penetrerar en container, med väggar av 2 mm handelstål, på ett avstånd av ca 70 
m. Tjockleken på handelsstålet måste öka till 11 mm för att klara av en träff på 
ett avstånd av 10 m eller att stålet byts ut mot pansarstål. För att få en större 
skillnad i dimensioner på tjockleken mellan handelsstål och pansarstål måste 
man gå upp i hårdhet på pansarstålet. Skillnaden mellan handelsstål och 
pansarstål(HB 300) är inte speciellt stor, ett par millimeter i ovanstående 
räkneexempel men skillnaden ökar med hårdheten på pansarstålet. 
 
För att förhindra penetration genom lerjord, krävs det på ett avstånd av 10 m 
drygt 0,5 m jord alternativt att man använder 5 cm betong. I mina beräkningar 
har jag valt en betongkvaliteten av klassen K 35. 
 
Ökas splittervikten till ca 100 gr krävs det en betongtjocklek på motsvarande 25 
cm för att förhindra penetration på samma avstånd. 
 
I splitterfördelning från en 15,5 cm spränggranat m/77 optimerad för trupp 
återfinns det ungefär ca 1000 splitter i intervallet 3,8 –8,5 gram och ca 25 
splitter med en vikt över 63,5 gram.91 Det kan vara rimligt att anta att en granat 
som är optimerad för hårda mål har en högre andel tyngre splitter och färre antal 
lättare splitter enligt tidigare resonemang. 
 

                                                 
88 Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 54 
89 Ibid, 1994, sid 54 
90 Försvarsmaktens vapen, fordon och utrustning, http://www.soldf.com/fh77.html (2004-06-29) 
91Ewa Lidén, Lars Holmberg, Ingegärd Mellgard och Lars Westerling, Stridsdelar, skydd och deras 
växelverkan, , FOA-R—94-00035-2.3—SE, 1994, sid 55 
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En granat från en GRK genererar något lägre hastighet på splittren. Det beror på 
den mindre mängd sprängmedel som finns i granaten och därmed påverkas 
också förmåga att tränga igenom olika typer av skydd.92 
 
4.4 Skydd mot direkta och indirekta vapensystem 
Skyddet kan utgöras av skalskydd som lätta befästningar, skyddsrum, skyddade 
utrymmen, observationsvärn, stridsvärn och förbindelsevärn samt skyddade 
containers93. Skyddet bör kunna klara av upprepade fientliga insatser. Jag har 
tidigare med mina beräkningar visat att det mest effektiva skyddet mot direkt 
och indirekt eld i en camp utgörs av pansarstål eller betong. I försök med en 
kombination av betong och singel för att motstå en RSV-laddning reduceras 
tjockleken på betongen avsevärt. Exempelvis penetrerar en 105 mm RSV  1,3 m 
betong men om man använder 1 m fyllnadsmassa bestående av singel reduceras 
behovet av betongtjocklek till mindre än 3 dm.94  
 
Så kallade T-wall är gjorda av betong och står uppställda som ett upp och 
nervänt T. Kan dessa gjutas på plats sparar man transportresurser. Som jag 
tidigare nämnt är betong förträffligt för att skydda verksamhet i en camp mot 
splitter och projektiler. Nackdelen med T-walls är att de tar tid att konstruera, 
förbandet har inte egen kompetens att genomföra betongarbete och de är 
otympliga att flytta vid en omgruppering. Genom sin höjd försvårar T-wall 
också obehöriga tillträden till campen. Skulle man kunna gjuta T-wall i 
högpresterande betong krävs det endast en ringa tjocklek i förhållande till vanlig 
betong för att uppnå samma skyddseffekt. 95 
Vid valet av betongsort kan i många fall kostnaden och möjligheten att på plats 
få tillgång till högpresterande betong vara avgörande.96 Om man väljer 
högpresterande betong kan det påverka förmågan att motstå en luftstötvåg om 
det visar sig att lösningen med högpresterande betong väger mindre än vanlig 
betong.97 
 
Ett alternativ till betong är Hesco Bastions. Hesco Bastions är stora 
sammanbundna säckar inramade med stålgaller som man fyller med sten och 
grusmassor för att förhindra penetration av projektiler eller splitter.98 Hesco 
Bastions finns i olika dimensioner, från 1 m (höjd)*0, 76 (bredd)*4, 57 (längd) 
upptill dimensionen 4, 58 m (höjd)*2, 13 m (bredd)* och 8, 52 m (längd). 
Fördelen med dessa Hesco Bastions är att fyllnadsmassan kan hämtas på plats 
och att de går relativt fort att färdigställa.  Norrmännen hade under sitt 
deltagande i Kosovo med sig en stenkross för att bl.a. kunna producera egen 
fyllnadsmassa i rätt dimension till Hesco Bastions, anpassat till rådande hotbild. 
Fyllnadsmassans konsistens ska anpassas efter de hot som finns, en tumregel är 
att stenarna i fyllnadsmassan skall vara 2-3 gånger större än hotprojektilens 

                                                 
92 Beräkningsprogramet Splittermodul 
93 Försvarsmaktens Anläggningskontor definition av vad skyddet mot splitter och projektiler omfattar. 
Bilder på några skyddslösningar återfinns i bilagan 
94 Elving Carl, Försök med RSV mot betong och skicktad täckning, FOI-R—0711-SE, 2001 
, sid 38 
95 Skydd och anläggningsteknik, Årsrapport 1997 för FoT-området, FOA. 
96Anglevik Ingvar, Försvarsmaktens Anläggningskontor, 2004-10-13  
97 Ref sid 37 ,skydd mot bilbomber 
98 Ref. Bilaga, sid 58 
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diameter.99 Svårigheten med den hotbild som är presenterad är att det inte 
förekommer bara en typ av hotprojektil utan det är flera vapensystem som kan 
verka mot campen. 
 
Det finns ett motsatsförhållande mellan exempelvis skyddet mot en projektil 
och skyddet mot en bilbomb när det gäller val av grovlek på fyllnadsmassan. 
Jag har tidigare redovisat att tunga splitter flyger längre och penetrerar djupare 
än lättare splitter. Låt oss säga att hotprojektilen har kalibern 12,7 mm. Det 
innebär att Hesko Bastions ska fyllas med en fyllningsmassa av dimensionen 
25-40 mm för att optimalt förhindra penetration och därmed kan i detta exempel 
samtidigt fyllnadsmassan utgöra ett farligt splitter vid en bilbombsexplosion i 
förhållande till om fyllnadsmassan hade varit sand. Om förbandet väljer att 
prioritera skyddet mot bilbomber och fyller Hesco Bastiens med lera100 bör den 
största dimensionen av Hesco Bastions användas, alternativt flera lager av en 
mindre modell för att även utgöra ett skydd mot projektiler. Hesco Bastiens med 
en bredd på 2,20 m som fylls med lera förhindra penetration av en 12,7 mm 
underkalibrerad projektil på ett skjutavstånd av 100 m. 
 
Ett alternativ till betong och Hesco Bastions är att tillverka containrar i 
pansarstål och därmed uppnås nästan motsvarande skyddseffekt. Det som talar 
emot alternativet är kostnaden, vikten (påverkar transportkostnaden), 
hanterbarheten på plats och att vid vissa missioner är tält den enda möjliga 
lösningen på kort sikt. Fördelen med container i pansarstål är att förbandet och 
materielen får ett skydd mot splitter även uppifrån. 
 
T-wall och Hesco Bastions har den begränsningen att de inte skyddar mot 
splitter m.m. uppifrån. Ett alternativ som kan övervägas är att etablera 
exempelvis kommandocentralen i ett skyddat utrymme, motsvarande det som de 
amerikanska trupperna gjorde i Kosovo 1999101, eller att man väljer en 
splitterskyddad containerlösning. Att skydda alla arbetsplatser skulle troligtvis 
bli mycket dyrt.102 
 
Skyddet av lätta befästningar i anslutning till infartsposter eller motsvarande 
kan utgöras av en plåtkonstruktion med förstärkt skydd. Försök har visat 
följande resultat:103 
 
• För att ge skydd mot eldhandvapen med kalibern 7,62 mm 
(standardammunition) krävs 2 skikt av 25 mm tjocka plank av högpresterande 
betong104 med förskjutna skarvar. Om kalibern är 12,7 mm 
(standardammunition) krävs 3-4 plank av densamma.  
                                                 
99 Anteckningar från lektion med Professor Bengt Vretblad, 2003-03-11 
100 I beräkningsprogrammet splittermodul saknas möjligheten att välja sand som fyllnadsmassa. Enligt 
tidigare resonemang avseende fyllnadsmassans storlek i förhållande till projektilen är det rimligt att 
anta att sand förhindra penetration bättre än lera. 
101 Intervju Erland Bekkestad Ch P 03-05, 2004-07-01 
102 Tobias Pontius, Hans Dirlewanger, Various shelter designs for out of area missions based on iso 
containers, Bundeswher technical center for protective and special technologies, 2004 
103 Elving Carl, Försök med eldhandvapen mot lätta befästningar, FOI-R—0036—SE, 2001,sid 
22. 
104 Hög presterande betong, Högpresterande betong är en betong som, jämfört med betong tillverkad 
enligt konventionella metoder och material, har förbättrade egenskaper i ett eller flera avseenden. 
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• För skydd mot splitterverkan från en handgranat typ m/56 krävs ett skikt 
av 25 mm plank av högpresterande betong. 
• Om man istället använder pansarplåt av ARMOX 600 T så krävs det 2 
skikt av 5 mm tjocka plåtar för att ge skydd mot eldhandvapen med kalibern 
7,62 mm (standardammunition). 
 
Vid en jämförelse mellan plank av högpresterande betong (33 kg) och 
pansarplåt (19 kg) så har pansarplåten hanteringsmässiga fördelar och dess 
skyddspotential bedöms som större. I avsnittet skydd mot bilbomber redovisar 
jag massans betydelse för att kunna motstå en luftstötvåg och det kan möjligen 
tala för att lösningen med högpresterande betong är bättre ur luftstötsperspektiv. 
 
Tidsförhållanden för insatsen, varaktigheten och avståndet påverkar i hög grad 
vilken lösning som kan väljas. Initialt under en mission disponeras endast 
camper av tillfällig karaktär, bestående av tält och då utgörs skyddet i första 
hand av Hesco Bastions och högpresterande betong. 105 Medförda fordon kan 
också nyttjas för att uppsöka skydd i mot exempelvis en granatattack. 
Förbandens förmåga till utbyggnad av camper avseende skydd är avhängigt av 
vilket stöd de kan få av egna eller andra förbands ingenjörtrupper samt tillförsel 
av skyddsmateriel. Svenska ingenjörstrupper kan understödja med visst 
befästningsarbete, t.ex. utbyggnad av observationsplatser, färdigställandet av 
Hesco Bastions, skyddsrum m.m. Ingenjörsförbanden kan dock inte genomföra 
någon form av betongarbete.106 
 
Grupperingsplatsens geografiska läge107 påverkar både möjligheten till skydd 
och vilka hotsystem som kan verka mot campen. Det är rimligt att anta att en 
gruppering som ligger högre än omgivande terräng, tillsammans med 
exempelvis Hesco Bastions, ger ett bra skydd  mot direktriktad eld. Ligger 
campen lägre än omgivande terräng är det svårare att skydda sig mot 
direktriktad eld, möjligheten att bygga upp ett skalskydd runt campen som helt 
kan förhindra möjligheten att skjuta direktriktad eld in i campen begränsas av 
praktiska orsaker. Om omgivande terräng är öppen eller inte, påverkar 
möjligheten till överblick och därmed bl.a. förvarningen för att kunna vidta 
motåtgärder. Ligger campen i anslutning till en bergskant kan det i en viss 
riktning försvåra möjligheten för motståndare att verka mot hela campen med 
indirekt eld, beroende av kulbanans nedslagsvinkel. Campens yta påverkar 
möjligheten att begränsa effekterna av exempelvis bilbomber.108 
 
När den permanenta campen upprättas medges en kvalitetsökning på skyddet, 
T-walls grupperas, mera kvalificerade skyddsrum och värn kan byggas. 
Skyddsrum som t.o.m. kan medge att man även kan arbeta i dessa. Om 
                                                                                                                                            
Förbättringarna kan gälla betongmassans egenskaper, betongens mekaniska egenskaper eller 
beständighet. Många av egenskapsförbättringarna är en följd av ett reducerat vattenbindemedelstal. 
Materialet kan karaktäriseras såsom starkare, styvare och mer beständigt än betong av lägre hållfasthet. 
Sverige Byggindustrier http://www.bygg.org/publikationerbfvast/material_00.htm (2004-11-22) 
105 Intervju med Greger Myrbo, VVK , 2004-06-20 
106 FM, Operativa insatsledningen, Utkast 2 till rapport från Funktionsstudie fältarbete, delstudie 
Camper, 2002, sid 26 
107 Intervju med Greger Myrbo är inte det alltid möjligt att välja den mest gynnsam terrängen utan den 
tilldelas av högre chef, ex Batcampen i Kosovo. 
108 Ref. 4.1.9 skydd mot bilbomber sid 37 
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resurserna medger, finns möjligheten att upprätta en kommandocentral av typen 
containerlösning.109 
 
Internationella erfarenheter avseende skyddsrum.  
I Tyskland har man sett ett behov av att utveckla sina skyddsrum. De har 
genomfört prov och försök på skyddsrumslösningar som är byggda av 
containrar. Containrarna är vanliga eller förstärkta containrar som de 
merutnyttjar till skyddsrum. Dvs. de containrarna som ingår vid transporter av 
utrustning till en mission används även som skyddsrum. Något förenklat 
förstärks containrarna antingen mera permanent, förstärkning genom svetsning, 
eller genom att ha stålbalkar på taket. Därefter skyddas containrarna med Hesco 
Bastions eller bara genom övertäckning med fyllnadsmassa. Ett annat alternativ 
är att fyllnadsmassa sätts i containrar som omgärdar de containrarna som ska 
skyddas. En av tyskarnas erfarenheter från deras pågående mission i 
Afghanistan är betydelsen av att ha tillgång till skyddsrum väldigt nära övriga 
befintliga lokaler i campen, detta på grund av tidsförhållandena vid exempelvis 
en granatattack.110 
 
Varnar och motmedelssystem 
För att möjliggöra att personalen skall hinna uppsöka skydd krävs en viss form 
av förvarning. Behovet av förvarningstid är bl.a. beroende av avståndet till 
skyddsrummen och inkommande hots hastighet. Det finns en rad system som är 
utvecklade för att ge förvarning. Jag kommer att redovisa några system som kan 
vara möjliga för att ge den förvarning som förbandet behöver för att de ska 
hinna uppsöka skydd innan projektiler/granater slår ner i campen. 
 
Om antalet incidenter med indirekt eld ökar eller förekommer överhuvudtaget 
kan ett system som Arthur (den svenska artillerilokaliserings radarn) övervägas 
för att ge förvarning till förbandet i campen så att personalen hinner uppsöka 
skydd. I Arthurs planerade modifiering ingår en option som går ut på att 
åstadkomma en förvarning mot inkommande projektiler för andra förband. 
Arthur kan redan efter 10-15 s i projektilbanan fastställa projektilens 
nedslagspunkt med en nogrannhet på plus minus ca 150 meter.111 För en 
artillerigranat, från en Haubitz 77, med ett bekämpningsavstånd på 20 km, tar 
det ca 60 sekunder från avfyring till nedslag i tilltänkt mål.112 Det ger en möjlig 
förvarningstid på ungefär 40 sekunder om man tar med en viss 
tidsfördröjningstid av själva larmningsförfarandet. En granat från en 8 cm GRK 
har en bantid mellan 31 och 52 sekunder beroende på skjutavstånd och 
laddning, vilket ger i sämsta fall 10 sekunders förvarning. Det innebär att med 
en löphastighet på 5 m/s kan skyddssökande personal förflytta sig minst 50 m 
och upptill 200 m. Vilket torde räcka för att uppsöka ett skyddsrum. För att 
personalen ska få förtroende för ett varningssystem kräver det att det är 
tillförlitligt. Arthur diskriminerar alla mål som inte intar en bana motsvarande 
en projektil. De falsklarm man erhållit vid försök och övning har varit att 

                                                 
109 Uniteam AB, www.uniteam.se, (2004-09-06) 
110 Tobias Pontius, Hans Dirlewanger, Various shelter designs for out of area missions based on iso 
containers, Bundeswher technical center for protective and special technologies, 2004 
111 Intervju med Kn Mats Lindell, systemledare artlokradar, A9, 2004-09-23 
112 Skjuttabell 15,5 haub 77, M7780-001520, Försvarets Materielverk,1982 
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projektiler har förväxlats med helikoptrar och UAV:er.  En tränad operatör ser 
dock skillnaden mellan helikoptrar, UAV:er och projektiler. 113 
 
SEPS114 är en lösning för att tidigt kunna utlösa en inkommande granats zonrör. 
Dock måste man vid användandet av SEPS överväga risken för skador på tredje 
man. 
 
Ett alternativ till lösning om campen utsätts för kontinuerlig bekämpning kanske 
är att istället överväga valet av geografisk lokalisation.   
 
Om eldgivning med eldhandvapen sker med hjälp av kikarsikte kan förvarning 
fås genom att använda en optikscanner115, men beroende på omgivningen kan 
det innebära ohanterligt många falsklarm och därför inte vara en lämplig 
lösning. Det finns också alltid en risk att man bekämpar oskyldiga med de korta 
tidsförhållanden som råder i en sådan situation. 
 
Vid attack från vapensystem där vapenlasten styrs med laser kan laservarnare 
nyttjas för att få förvarning. Motverkan består av system som försöker påverka 
skyttens möjligheter att träffa målet, vapnets sensorer eller den belysande 
enheten. Det kan göras med exempelvis rök, bländlaser116 m.m. Kraven på 
motverkanssystemen är många, bl.a. att de har hög upptäcktssannolikhet, är 
reaktionssnabba för att kunna förhindra eller försvåra träff, ha förmågan att 
kunna avgöra vad hotet är riktat emot och har ett minimum av falsklarm för att 
inte i onödan orsaka höjning av beredskapen.  
 
Jag har redovisat några former av sensoraktiverade skydd som redan idag finns 
på stridsfordon. Det har dock uttalats den bestämda uppfattningen, att 
”anläggningar kommer i framtiden att skyddas med sensoraktiverade skydd”.117 
Anläggningarna som avses i utredningen är inte camper men resonemanget bör 
vara tillämpligt även på dem. Vissa av skyddlösningarna, exempelvis Artur, får 
anses som en exklusive resurs men i ett större campområde med flera 
deltagande nationer kan man kanske ändå motivera att ett sådant system 
används i den roll jag beskrivit. I en konflikt med begränsade resurser måste 
prioriteringar göras vid fördelningen av kvalificerad utrustning. Det kan vara 
rimligt att förbanden som är operativa i fält i första hand tilldelas den 
utrustningen, men i takt med att utrustningen eventuellt blir mer vanlig, är det 
möjligt att skyddet av en camp även kan innehålla ett sådant kvalificerat system.  

                                                 
113 Intervju med Kn Mats Lindell, systemledare artlokradar, A9, 2004-09-23 
114 Shortstop Electronic Protection System, ett motmedelssystem som utlöser granatens zonrör. 
115 Optikscanner scanner av sin omgivning med en laser och erhåller en reflex från all omgivande optik. 
Det finns även autosensorlaser som både skannar och bländar men den folkrättsliga aspekten på system 
som kan skada ett mänskligt öga bör kontrolleras 
116 Att använda sig av bländlaser är inte helt okontroversiellt: Sverige har skrivit på ett avtal som 
innebär att vi inte kommer att använda sådana system. Riksdagen, www.riksdagen.se/debatt/ 
9697/utskott/UU/UU4/uu400002.htm (2004-06-29) 
117 Lindgren Rolf, Dérans Douglas, Widegren Ingmar, ” Teknisk utveckling och dess påverkan 
på ledningsorganisationen” i framtida regionala och lokala ledningsorganisationer, FOA D—
95-00117-1.1—SE maj 1995, sid 205 
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För att förhindra fortsatta incidenter med exempelvis indirekt eld är det viktigt 
att kunna avge egen motverkanseld. Den möjligheten kan begränsas av t.ex. 
gällande ROE118. 
 
Utvecklingen av skyddet mot termobariska laddningar är i princip näst intill 
obefintligt.119 Det man kan göra i dagsläget är att förhindra att laddningen kan 
komma in i byggnader eller lokaler genom att till exempel skydda ingångarna 
med betongväggar. 
 
4.5  Slutsatser  Verkan av direkta, indirekta vapensystem och skyddet mot 

dessa: 
Campen bör dimensioneras för värsta scenario, enligt tidigare dragna slutsatser. 
Om ett system förekommer mycket mera frekvent än andra system kan det 
kräva extraordinära skyddslösningar eller att campen omgrupperar till ett 
lugnare område. 
 
Övervakning av campens närområde är viktig för att bl.a. försvåra insatser med 
direktriktad eld. Gäller dag som natt. 
 
ROE kan begränsa vår förmåga till verkan vilket gör att vi måste förlita oss mer 
på det egna skyddet än att kunna vidtaga aktiva motåtgärder, exempelvis 
motverkanseld. 
 
Ingångar till byggnader bör vara väl skyddade för att förhindra verkan av 
splitter och termobariska laddningar. 
 
Containrar i sig innehåller ett obetydligt skydd och måste därmed skyddas med 
hjälp av andra lösningar. 
 
Betong och pansarplåt utgör ett bra skydd mot direkt och indirekt eld. Vid valet 
av material bör skyddet mot luftstötsvåg beaktas. 
 
Att använda singel i kombination med betong reducerar avsevärt kravet på 
betongens tjocklek för skydd mot RSV. 
 
För att minska effekterna av motståndarens insatser, med bl.a. indirekt eld, kan 
någon form av VMS ingå i campens skyddslösning 
 
Verkan av en detonation i ett slutet utrymme är betydande. Det innebär att 
åtgärder bör företas för att förhindra penetration in i lokaler som personal vistas 
eller arbetar i.  
 
Skyddet bör kunna klara av upprepade fientliga insatser. Detta gäller inte bara 
skydd mot direkt och indirekt eld utan är applicerbart på övriga områden av hot. 
 
Förekomsten av mera kvalificerade ammunitionstyper ställer avsevärt större 
krav på skalskyddet. 

                                                 
118 Ref begreppsförteckning s 52 
119 Karlsson Svante, Termobariska vapeneffekter, FOI-R—0589—SE, 2002, sid 5 
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Skyddet bör tidigt kunna upprättas med tillräcklig effekt.  
 
4.6 Verkan av HPM vapen 
Hot från HPM( Högeffekt Pulsad Mikrovågstrålning) uppträder i olika former 
och förekommer i såväl defensiva som offensiva stridssituationer. Med HPM 
vapen menas källor som avger relativt smalbandigt pulsad mikrovågstrålning av 
hög intensitet samt bredbandigt pulsad elektromagnetiska källor inom 
frekvensområdet från noll till mikrovågsområdet.120 Elektroniken störs genom 
att det uppstår falska signaler eller förstörs genom att den bränns sönder. Syftet 
med en insats styr valet av puls; om pulsen skall vara en enkelpuls eller om den 
ska repeteras. Om man vill uppnå förstörande verkan talar mycket för att 
använda en enkelpuls beroende på de höga pulsenergier som krävs för att 
förstöra elektronisk utrustning.121 HPM-vapnet verkar genom att pulserna 
tränger in genom framvägskopplingen122 eller bakvägskopplingen.123 
 
HPM vapnet utgör ett särkilt hot gentemot kommunikations-, lednings-, 
informationssystem och stridsdelar innehållande egna sensorer. Nackdelen med 
att använda ett HPM vapen är att det kan vara svårt att bekräfta att man uppnått 
önskad verkan, inget utåt sett är ju förstört. Det är dock rimligt att kunna anta 
om man efter användning av HPM-vapnet mot exempelvis en 
kommunikationscentral kan konstatera att verksamhet nedgått eller helt 
avbrutits, bör insatsen ha varit lyckad. Effekt av insatsen kan dock vara 
svårbedömd. Är målet stört till huvuddel, förstört till mindre del, eller?  
 
HPM vapen tillhör kategorin icke dödliga vapen om än inte ofarligt för 
människan. HPM vapen har också relativt liten verkan mot en motståndare med 
gammal teknik.  
 
Det finns två huvudtyper av HPM stridsdelar. Dels explosivämnesdrivna 
granater eller robotar med momentan insats, dels elkraftsdrivna större 
plattformar som är fasta installationer med långvarig operationsförmåga. HPM 
vapensystem har fördelen att den kan verka mot mål med ljusets hastighet och 
osynligt. Vissa system kan verka med upprepade insatser.124  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Håkan Andersson, Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning(HPM), FOI, FOA-R—99-01244-612-SE, 
sid 2 
121 Ibid, sid 4 
122 Framvägkoppling är antennen, sensorn etc. 
123 Bakvägskopplingen är att energi tränger in via hål, skarvar etc. 
124 Här avses stationära eller fordons/fartygsbundna system 
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Tabellen nedan visar ett uppskattat maximalt verkansavstånd125 för olika typer 
av HPM- vapen mot oskyddad elektronik. Tabellen avser framvägskoppling. 
 
TYP Störande Förstörande 
Granat ej aktuellt <10 m 
 
Robot ej aktuellt <1000 m 
 
Fordonsmonterat 10-100 km 2-10 km 
system 
Handburet system 100-500 m < 10 m 
 
 
Tabellen visar tydligt att det är betydligt svårare att förstöra utrustning än att 
bara störa. Den visar också att för granater och robotar är verkan konstruerad för 
att i första hand förstöra elektronik.126 Vår sårbarhet har ökat med dagens 
informationssamhälle genom att vi använder mera produkter från den civila 
marknaden som inte är skyddade mot HPM.127 Idag är inte våra informations- 
och bevakningssystem m.m i camperna skyddade mot verkan från ett HPM-
vapen.128En skärmverkan på 60-70 dB torde vara fullt tillräcklig för att skydda 
våra system även mot mycket kraftfulla HPM-vapen ( klassen 10-tals GW).129 
 
Granaterna har en förstörande verkan av oskyddad elektronik upptill ca 10 m 
medan de robotar motståndaren disponerar har en verkansradie upptill bedömt 
1000 m. Granaternas ringa verkan, likvärdigt med effekten av en traditionell 
granat av storlek, gör det mindre troligt att dessa används.130 
 
En reflektion jag gör är att om man med en HPM-bomb kan slå ut t.ex. 
elförsörjningen så ”stannar” i princip allt i en camp eftersom så många av 
systemen är beroende av elförsörjning.  
 
Beroende på vilken reparationsberedskap förbandet har och vilken utrustning 
som förstörts kan effekterna av en HPM-insats bli olika långvariga.  
 
4.7 Skydd mot HPM 
Det är mycket svårt att skydda elektronisk utrustning. En del av den militära 
utrustningen är skyddad mot EMP men det behöver inte innebära att 
utrustningen klarar av verkan från ett HPM-vapen.  

                                                 
125 Håkan Andersson, Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning(HPM), FOI, FOA-R—99-01244-612-SE 
, sid 23 
126 Det är rimligt att anta att det har att göra med att dessa system är engångssystem och kan inte utsätta 
elektroniks utrustning för en långvarig kontinuerlig störning. 
127Ökad sårbarhets genom användandet av civila komponenter i militär utrustning?, Sensor to shooter, 
NPS, Kalifornien, sommaren 2003   
128 Ingvar Angelvik, ANFA kontoret, 2004-10-13 
129 Elektromagnetiska vapen och skydd, FOI, nr.1/2001, sid 68 
130 Föreläsningen Teknik, Mikael Reberg, 2004-08-18 
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De korta våglängderna som HPM-vapen har ställer helt andra krav på 
genomföringar och apparaturer som ska skyddas.131 
Skyddet kan utgöras av ett så kallat volymskydd där exempelvis ett helt rum 
innesluts i en skyddande skärm av metall. Man kan också välja att bara 
innesluta viss utrustning med ett finmaskigt nät. Ytterligare åtgärder som kan 
vidtas är att kabelgenomföringar skärmas av m.m. och att man istället för 
metalliska ledare använder optiska länkar för transmission av signaler. Ett  
annat alternativ är att det införs komponenter som reagerar snabbt på hög 
fältstyrka och spärrar utrustningens ingång. 
 
4.8 Slutsatser  Verkan av HPM-vapen och skyddet mot dessa : 
Det ökade inslaget av civil utrustning har gjort oss mera sårbara för HPM-
vapen. Det innebär att åtgärder bör vidtagas för att minska effekterna av en 
insats med HPM vapen. 
 
Verkan mot bl.a. elförsörjningen kan få stora konsekvenser. Det innebär att all 
essentiell utrustning bör skyddas, kunna repareras snabbt eller ersättas.  
 
4.9 Verkan av bilbomber 
Effekten av att en bilbomb kommer nära sitt mål kan vara förödande. I attentatet 
mot italienska förband i Irak den 12 november 2003 lyckades förövarna köra in 
i entrén till Italienska karabinjärernas högkvarter varefter dödades minst 27 
personer och skadades ett 80-tal. Inte sedan andra Världskriget har Italien mist 
lika många på en gång i ett stridsområde.132 
 
Verkan av en bilbomb utgörs av ett antal effekter. Explosionen som åstadkoms 
av en bilbomb är densamma som för andra vapensystem som verkar i första 
hand genom tryck och splitter, men är betydligt kraftfullare främst beroende av 
laddningens storlek. Vid en detonation sker en kemisk reaktion som 
åstadkommer en extremt snabb frigörelse av energi. Energin innehåller flera 
former så som ljud, värme och en luftstötvåg som utvecklas radiellt från 
explosionspunkten med en hastighet högre än ljudhastigheten. Luftstötvågen är 
huvudorsaken till de skador som åstadkoms på en byggnad.133Effekten av 
bomben är beroende av dess vikt i kg TNT, avståndet till byggnaden och 
byggnadens egenskaper. Jag kommer att med mina beräkningar visa att effekten 
är i högsta grad beroende av avståndet till byggnaden och byggnadstypen. 
Luftstötvågen som genereras är ungefärligen proportionell mot laddningsvikten 
och avtar med avståndet i kubik. Det innebär att en dubblering av avståndet 
minskar trycket upptill åtta gånger. 134 
När tryckvågen breder ut sig över en yta uppkommer det ett tryck som är lika 
stort som fronttrycket. Om trycket möter en yta i dess väg reflekteras trycket 
och kan beroende på ytans beskaffenhet förstärkas upp till 8 gånger.135 
Räckvidden på luftstötvågen vid detonationen av en konventionell laddning 
varierar beroende på laddningens storlek enligt tidigare, men kan räknas i tiotal 

                                                 
131 Håkan Andersson, Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning(HPM), FOI, FOA-R—99-01244-612-SE, 
sid 23 
132 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=202955 (2004-06-29) 
133 Hinman consulting engineers, http://www.hce.com (2004-01-17) 
134 Professor Bengt Vretblad lektioner i luftstötvågor, 2003-03-11 
135 Ibid 
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upptill kanske några hundratal meter. Varaktigheten136 av luftstötvågen för en 
konventionell laddning kan räknas i millisekunder.  
 
Delar av energin fortplantar sig i marken, en så kallad markvåg men för en 
konventionell laddning är effekten försumbar. Att människor som har blivit 
utsatta för en kraftfull bilbomb beskriver att byggnaden riste till eller skakade 
generas inte av en markstötvåg utan av luftstötvågen. 137 
 
Om en detonation sker inuti ett slutet utrymme kommer trycket att förstärkas 
genom reflektion och ett gastryck att byggas upp och verkan av detta kommer 
att vara betydande. 
 
Generellt sätt brukar fönster utgöra den svagaste delen i en konstruktion och 
brukar därmed vara det första som går sönder vid en explosion. Det flesta 
skador på människor uppkommer av glassplitter. När en byggnad utsätts för en 
luftstötvåg, är det upp till 75 % som skadas av just glassplitter. 138 
 
När luftstötsvågen kommer in i en byggnad verkar den mot väggar, golv och 
tak, vilka i första hand är konstruerade för att ta upp last i huvudsak i en eller 
några riktningar. När luftstötvågen bredder ut sig så verkar den även i riktningar 
som är ogynnsamma för byggnadskonstruktionen, vilket kan påverka hela 
byggnadens hållbarhet. Luftstötvågen kan till och med få byggnaden att 
kollapsa. Effekten av luftstötvågen är beroende av ett antal parametrar bl.a. 
byggnadens konstruktion och materialsort. En tegelbyggnad har liten 
motståndskraft mot en luftstötvåg medan en byggnad av betong och dessutom 
platsbyggd har betydligt bättre motståndskraft. Det är inte bara massan som gör 
att en platsbyggd byggnad av betong motstår en detonation bättre utan det är 
även dess förmåga att absorbera energin genom deformering istället för kollaps.  
139 
 
I följande avsnitt beskrivs vilka effekter av olika storlekar av bilbomber som 
åstadkommes på byggnader och containrar. Beskrivningarna kommer att stödjas 
av verkliga händelser och egna beräkningar. Verkan sker genom tryck, impuls 
och splitter. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot en bilbomb är att öka 
avståndet mellan detonationsobjektet och det som ska skyddas, men det är inte 
alltid den möjligheten finns.  
 
Jag har valt att redovisa effekterna av bilbomber med storleken 250 och 3000 kg 
TNT. 250 kg, för att det är en rimlig volym och vikt att få med i en personbil.140 
3000 kg, för att den storleken på bomb är verkansmässigt i närheten av de 
största bilbomber som någonsin detonerat. Detonationsavståndet är från 10 
meter upptill 100 meter. Anledningen att jag valt dessa avstånd är att kunna 
belysa avståndets inverkan på resultatet. Jag använder mig av 
beräkningsprogrammet BEC V6 för att få fram tryck och impuls. De beräknade 

                                                 
136 Med varaktighet avses tidsintervallet för övertrycksfasen och undertrycksfasen. 
137 Anteckningar från en diskussion med Professor Bengt Vretblad, FHS, MTI, 2004-09-09. 
138 Rickard Forsén Skador vid explosionslast mot glasade ytor, förstudie, Försvar och säkerhet, 2002 
139 Hinman consulting engineers, http://www.hce.com (2004-01-17) 
140 TNT har densitet 1,630 kg per liter, ett normal bagageutrymme på en bil är någonstans mellan 250 
och 500 liter stort 
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värdena används sedan i diagrammet för Structural Damage för att få fram vilka 
skador som bilbomben åstadkommer. 141 
 
Effekter av en bilbomb mot en liten( 270 m2) oförstärkt tegelbyggnad med 
trätak.142 
 

 
 
Bilbomben på 250 kg förstör 100 procent av byggnaden vid en detonation 10 
meter ifrån den. På 100 m klarar sig byggnaden med mindre ( 5 %) skador. 
Dock förstörs alla rutor och det kan enligt tidigare åstadkomma stor personell 
skada. 
 
Bilbomben på 3000 kg förstör 100 procent av byggnaden vid en detonation 10 
meter från byggnaden. På det längre avståndet förstörs 80 procent av 
byggnaden. Att en byggnad totalförstörs behöver inte innebära att alla 
omkommer. Resultatet av 250 kg bomben på 10 m avstånd blir att av dem som 
vistas i byggnaden skadas 100 % allvarligt och av dessa dör ca 60 %.143 
 
Nästa räkneexempel är en förrådsbyggnad av metall på ca 1100 kvm.144Med 
beräkningsvärdena från tidigare uträkning får jag fram följande resultat. 
 

 
 
Bilbomben på 250 kg förstör 70 procent av byggnaden vid en detonation 10 
meter ifrån den. På det längre avståndet klarar sig byggnaden med marginella 
(0,1 %) skador. Dock förstörs alla rutor och det kan enligt tidigare åstadkomma 
stor personell skada. 
 
Bilbomben på 3000 kg förstör 100 procent av byggnaden vid en detonation 10 
meter ifrån den. På det längre avståndet förstörs 30 procent av byggnaden. 
 

                                                 
141 Blast Damage, Serious Injury and Fatality for structures and Windows, Report No.00-444/16.4-03, 
ACTA 
142 Ibid, sid 38 appendix A 
143 Ibid, sid 39-40 appendix A 
144 Ibid, sid 60 appendix A 
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Resultatet av 3000 kg bomben blir att på 10 m avstånd så skadas 100 procent 
allvarligt och 60 procent dör av personerna som vistades i byggnaden. 
 
Om byggnaden i det första räkneexemplet (250 kg, 10 m) är förstärkt med 
betong i väggar, pelare och tak, förstörs ca 50 procent av byggnaden, 30 procent 
skadas och någon procent dör.145 
 
Byggnaders hållfasthet påverkar vilka effekter det blir av detonation. Det kan 
vara svårt att veta vad en befintlig byggnad tål i belastning. Det vore olyckligt 
om det fanns byggnader inom campområdet som erbjuder bättre skydd än vad vi 
själva kan åstadkomma och inte utnyttjades enbart på grund av att vi saknar 
kompetens att bedöma byggnadens skyddsförmåga att motstå attentat. 
 
Mina beräkningar ger att en standardcontainer totalförstörs om den utsätt för en 
3000 kg bilbomb på ett avstånd av 110 m.146 
 
Den verkan som är mest svårbedömd är verkan av splitter. Splitter har olika 
storlek, form och vikt. Detta innebär i sin tur att splitter tar sig fram i luften 
olika långt och med olika mängd rörelseenergi i sig. Antalet splitter av olika 
typer är också svårt att bedöma beroende på komplexitet i den omgivning som 
bomben exploderar i. Fordonet i sig skapar olika typer av splitter och det är 
likadant med den närmaste omgivningen vid detonationsplatsen.   
 
För att kunna beräkna splitterverkan har jag använt mig av 
beräkningsprogrammet splittermodul och jämfört en 250 kg bilbomb med en 
MK 82 som har ungerfärlig motsvarande laddningsvikt. En begränsning i 
beräkningsprogrammen är att endast splittervikten kan förändras, även formen 
och materialslaget påverkar vilken verkan det blir. Beräkningarna visar att med 
en splittervikt på 7 gram får man en splittergenomträngning på en vanlig 
stålcontainer upptill ett avstånd på 90 m. Skyddas förläggningen av 
betongväggar krävs det en tjocklek på 8 cm för att förhindra genomträngning 
med motsvarande splitterstorlek på ett avstånd av 10 m.  
 
Ökar vikten på splittret till 18 gram tränger den igenom en container på 180 m. 
Men med ökat avstånd minskar också risken att träffas av splitter beroende på 
spridningen. Men det är inte bara splittret som är farligt utan även luftstötvågen. 
Jag har använt mig av beräkningsprogrammet BEC V6 för att beräkna 
luftstötvågen. Av en oskyddad trupp drabbas, på ett avstånd av 30 m från en 
bilbomb på 250 kg, 40 % av hörselskador. Om avståndet ökar till 70 m erhålls 
inga skador alls på truppen. Luftstötvågen kommer dock att slå sönder fönster i 
campen vilket i sin tur troligtvis leder till personskador.  
 
Vid användandet av enkla beräkningsregler som inte tar hänsyn till glasets 
orientering eller egenskaper erhålls följande diagram.147 
                                                 
145 Blast Damage, Serious Injury and Fatality for structures and Windows, Report No.00-444/16.4-03, 

ACTA, sid 50 appendix A.  
146 Burbach Albert, Dipl-Ing, German Armed Forces Technical Center for Protection and Special 
Technologies 
147 Rickard Forsén Skador vid explosionslast mot glasade ytor, förstudie, Försvar och säkerhet, 2002 
, sid 10 
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Skador på fönster vid explosionsbelastning (Graham, Albritton och Cheek, 
1989). 
 
En begränsning med ovanstående tabell är att det finns många olika sorters glas 
och resultatet skulle skilja sig beroende på vilken typ av glas som används. 
Graham m.fl. anger att gränsen för fönsterskador går vid 0,21 kPa och att 
omfattande fönsterskador uppkommer vid 1,3 kPa. Ur diagrammet går det att 
utläsa att en laddningsvikt på 250 kg ger omfattande skador på ett avstånd av 
200 m och att skador på fönster uppkommer ända ut på ett avstånd av ca 1300 
m. Det framgår inte av tabellen vad det är för typ av sprängämne som används 
vilket påverkar resultatet.148Jag har förutsatt att sprängämnet är trotyl. 
 
4.10 Skydd mot bilbomber 
En fordonsspärr måste kunna hindra ett fordon upp till lastbils storlek att forcera 
igenom infarten/erna till en camp. Detta hinder kan utgöras av betongklumpar, 
eventuellt minor, i syfte att få ner hastigheten på fordonet och med kraftfulla 
bommar som hindrar olovlig passage. En aspekt vid valet av fordonsspärr är att 
den trafik som har tillstånd att passera bör kunna göra det utan större 
tidsfördröjning, dvs. man får inte i ivern att åstadkomma en perfekt fordonsspärr 
allvarligt begränsa campens möjligheter att fungera.  
HPM-vapen medger möjligheten att stoppa ett fordon på ett mindre 
provocerande sätt.149Det gäller dock inte äldre fordon utan elektronisk 
insprutningsmotor. 
Vid en detonation av en bilbomb är det viktigaste att kunna skydda sig mot 
splitter. Hur man skyddar sig mot splitter har jag redovisat tidigare.  
Enligt vad jag också redovisat tidigare avtar effekten på luftstötvågen med 
avståndet i kubik. Det innebär fördelar att ha en gruppering som är utspridd och 
där infartspostens grupperingsplats ligger så långt ifrån själva campen som 
möjligt. Men det är inte alltid som tilldelat campområde medger en sådan 
utspridd gruppering. Det finns också ett motsatsförhållande mellan det praktiska 
d.v.s. närheten till olika faciliteter och behovet av att skydda sig mot effekten av 
en bilbomb. 
                                                 
148 Trotyl har detonationshastighet 7 km/s och ett detonationstryck på 19000 Mpa emedan Oktogen har 
en detonationshastighet 9,1 km/s och ett detonationstryck på 38000 Mpa, enligt föreläsning våren 2003 
149 Håkan Andersson, Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning(HPM), FOI, FOA-R—99-01244-612-SE 
, sid 44 
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En viktig del i skyddet mot en bilbomb är att välja rätt typ av lokaler för sin 
verksamhet och råder osäkerhet om någon byggnads hållbarhet bör denna 
undvikas. 
 
Luftstötvågen har en kort varaktighet (se ovan) och genom att öka massan på 
skyddsföremålet kan effekten av detonationen reduceras.150 
 
Fysiskt skydd i den meningen att man hinner söka sig till ett skyddat utrymme 
innan explosionen sker reducerar också effekterna av attentatet. Samtidigt krävs 
då en förvarning som man troligtvis inte får. Hela poängen med att genomföra 
attentatet är att det ska ske överraskande och inte ge personalen i exempelvis en 
camp möjligheten att söka skydd. 
 
Det går att reducera luftstötvågen genom användning av olika geometriska och 
motståndskraftiga strukturer där luftstötvågen avleds i en mera ofarlig 
riktning.151 
 
Glas åstadkommer det flesta personskadorna. Dagens camper har vanligt glas i 
både byggnader och containrar. Glas kan på relativt stort avstånd från en 
explosionsplats gå sönder och bildar då glasskärvor som kan ha dödlig effekt.152 
Det finns ett antal alternativ att reducera effekterna av glassplitter: 
• att ha en typ av gardiner vilka fångar upp glassplitter men släpper 

igenom luftstötvågen153 
 
• att använda sig av plastfolie på baksidan av fönstren för att hålla ihop 

glasbitarna och eliminera kringflygande glassplitter 
 
• att använda sig av härdat glas för att minimera antalet farliga glasbitar 
 
Principskiss för skydd mot en explosion154 
 

 

                                                 
150 Försök filmade och visade för oss under 2003-03-11 av professor Vretblad. Skillnade mellan 
plåtkonstruktioners motståndskraft med och utan ifyllnad av sand. 
151 U.S Seeks Anti-terror Toll, Defence News April 19, 2004, s. 22 
152 Ingvar Angelvik, Försvarsmaktens Anläggningskontor, 2004-10-13, svar på mail frågor 
153 Hinman consulting engineers, http://www.hce.com (2004-01-17) 
154 Rickard Forsén Skador vid explosionslast mot glasade ytor, förstudie, Försvar och säkerhet, 2002 
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4.11 Slutsatser Verkan av bilbomber och skyddet mot dessa: 
Verkan av bilbomber kan bli förödande och adekvata åtgärder måste vidtas för 
att förhindra och reducera effekten av dessa. 
 
Glas bör i största möjliga mån undvikas i konstruktioner beroende på att det 
orsakar flest skador på människor. Om man ändå måste använda glas, för 
exempelvis ökad trivsel, bör man överväga glaskonstruktioner gjorda för att 
motstå en luftstötvåg  alternativt metoder för att reducera glassplittrens effekt. 
För att undvika det reflekterande trycket vid en detonation på marken kan man 
överväga att ha glas på taket, men detta får andra negativa konsekvenser som att 
motståndskraften mot luftbrisader minskar.155 
 
Stor massa på skyddsobjekten är ett sätt att minska effekten av en detonation. 
Ett exempel på lösning är att använda bevakningstorn i plåt i vilka man kan 
fylla stenmassor mellan inner och yttervägg för att öka massan.156 
T-walls är ett annat exempel på konstruktion som kan minska effekten av en 
luftstötvåg. 
 
Vid etableringen av en camp bör det i rekognoseringsomgången ingå kompetens 
som kan bedöma befintliga byggnaders hållfasthet. Vid behov bör byggnader 
förstärkas för att ytterligare reducera effekten av en bilbomb. 
 
Bilbombers effekt ökar bl.a. med närheten till tilltänkt objekt. Därför måste det 
vidtagas åtgärder som förhindrar att bilbomber kan komma intill skyddsobjektet 
eller ännu värre köras in i det. 
 
Hesco Bastiens fyllda med sand istället för sten och grus reducerar räckvidden 
på de egengenererade splitter. 
 
4.12 Verkan av biologiska stridsmedel 
Allmänt 
Biologiska stridsmedel är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, 
djur eller växter.157  
 
Bakterier kan orsaka sjukdom genom att invadera vävnad eller genom att 
producera toxiner.  
 
Virus är mindre i storlek än bakterien och är beroende av en värdcell för att 
överleva och orsakar många gånger värdcellens död.158 
 
Svampar är större än bakterier och med få undantag bildar svampar sporer. 
Vissa svamparter producerar mycket giftiga toxiner.159 
 

                                                 
155 Enligt Professor Bengt Vretblad FHS/MTI 
156 Ingvar Angelvik, ANFAkontoret Stockholm, redovisade en prototyp av ett bevakningstorn, 2003-
04-14. 
157 FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 74 
158 Försvarsmakten, “ NBC faktabas B-delen,”, förhandsutgåva på CD-rom 2002 
159Ibid 
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Rent generellt finns en rad faktorer som begränsar antalet smittämnen som är 
möjliga att använda som stridsmedel. Dels måste medlet vara tillräckligt 
infektiöst. Det ska kunna produceras i tillräcklig omfattning, kunna lagras och 
tåla påfrestningarna vid utspridning.160 Beroende på användarens syfte finns det 
stridsmedel som leder till sjukdomar med kortvarig och häftig karaktär eller ger 
längre sjukdomsförlopp.  
 
4.13 Verkan av kemiska stridsmedel 
Allmänt 
Kemiska stridsmedel är giftiga ämnen som sprids ut i syfte att förgifta 
människor och djur. De indelas i dödande C-stridsmedel, prestationsnedsättande 
C-stridmedel och växtutrotningsmedel.  
 
Inom grupperingen dödande C-stridsmedel ingår bl.a. nervgas. Nervgasen 
påverkar andningssystem genom att förhindra muskulaturen att slappna av, 
vilken i sin tur kan leda till döden om inte motmedel fås. Nervgasen kommer in 
i kroppen genom andningsvägar och huden. Symtom kan uppstå redan efter 
några få minuter. Normala symtom på nervgasförgiftning är andnöd, tryck över 
bröstet, pupillsammandragningar, salivavsöndring med mera.  
 
Prestationsnedsättande C-stridsmedel indelas i hud och vävnadsskadande 
ämnen, tårgaser och psykokemiska substanser.  
 
Hud och vävnadsskadande ämnen kan ge skador på hud, ögon, andningsvägar 
och inre organ med åtföljande symtom som ögonsveda, slemhinneirritation, 
hosta m.m. Stridsmedel som träffar huden ger efter några timmar hudrodnad och 
smärta som sen övergår i brännskadeliknade vätskefyllda blåsor. Exempel på 
vanliga hud- och vävnadsskadande ämnen är senapsgas och lewisit.  
 
Tårgaser orsakar sveda i ögon samt irritation i andningsvägar.  
 
Psykokemiska substanser är ämnen som i låga doser (<10 mg) framkallar 
tillstånd som påminner om psykisk sjukdom eller ger andra symtom som härrör 
till det centrala nervsystemet såsom förlamning, stelhet m.m. Effekterna ska 
vara övergående och orsakar bl.a. handlingsförlamning och stridsoduglighet. En 
av de vanligare psykokemiska substanserna är LCD. LCD är förhållandevis 
instabilt och det gör det olämpligt att använda som stridsmedel, men det finns 
liknade medel som är mera stabila. 161 
 
4.14 Verkan av toxiner 
Toxiner påverkar nervsystemet genom förgiftning som sin tur kan leda till 
förlamning och ge störningar i andning eller blodtrycksregleringen. 
 
4.15 Skydd mot biologiska-, kemiska stridsmedel och toxiner 
Allmänt 
Idag finns en konvention från 1997 som förbjuder utveckling, produktion, 
innehav och lagring av kemiska vapen samt krav på att alla befintliga lager skall 

                                                 
160 FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 75 
161 Kemiska vapen-hot, verkan och skydd, FOI, nr.2/2002, sid 50 
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förstöras inom en tioårs period. 162 Med de stora lager av stridsmedel som finns i 
världen idag är det inte troligt att dessa kommer att vara destruerade inom den 
angivna tiden. 163  
 
För detektering av biologiska stridsmedel finns inte idag (2002) fältmässigt 
fungerande system. Detekteringsmetoder och utrustning för kemiska 
stridsmedel finns mot de vanligaste stridsmedlena. 
 
Skyddet mot biologiska och kemiska stridsmedel består av164 
• Fysiskt skydd: kroppsskydd, andningsskydd och kollektivt skydd 
• Medicinskt skydd: förbehandling, vaccinering, antibiotika 
• Indikering: Övervakning, larm, verifiering, identifiering och avlarmning. 
• Sanering: personsanering och sanering av materiel. 
 
Utöver materiel krävs kunskap, utbildning och ett rätt taktiskt uppträdande för 
att minimera risker och följder av en insats. Förmågan att lösa uppgifter 
försämras alltid med skyddsutrustningen påtagen och speciellt under varma 
klimatförhållanden. 
 
Det kollektiva skyddet kan utgöras av bl.a. fordon eller lokaler med filtersystem 
och övertryck. Om fordonen är relativt täta, luften renas och tillförseln av luft 
ger ett övertryck, fås en C-fri miljö. Övertrycket i fordonen måste vara högre än 
eventuell blåst eller fartvind.165 Fördelen med ett fordon är bl.a. att personal kan 
lämna det kontaminerade området. C-skyddet av byggnader bygger på samma 
princip som skyddet av fordon. Svårigheter som kan uppstå är om det redan 
vistas personer i de kollektiva skyddsutrymmena och någon passerar genom ett 
kontaminerat område för att söka skydd. Vederbörande måste då före inträdet 
först saneras. 
Dagens containerlösningar som Sverige använder sig av vid internationella 
insatser innehåller inget c-skydd och skyddet i fordonen är till för att kunna köra 
ur eller igenom ett kontaminerat område men inte att verka i densamma.166 
Containrarna ger dock ett skydd mot C-stridsmedel i vätskeform och därigenom 
får personalen mera tid att ta på sig skyddsmasken än om de hade vistats 
utomhus. Om hotbilden är att en insats kan ske med exempelvis C-stridsmedel, 
bör en camp innehålla ett kollektivt skydd för att kunna bibehålla ett godtagbart 
stridsvärde. Man bör också kunna genomföra sanering av personal och materiel 
inom campområdet, beroende av kontamineringens omfattning, eller på annan 
skyddad plats. 
 
Den personliga skyddsutrustning167, som är framtagen främst mot C-
stridsmedel, ger med skyddsmasken en bra skydd för 

                                                 
162 FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 74  
163 Ibid, sid 75 
164 Ibid, sid 80 
165  Kemiska vapen-hot, verkan och skydd, FOI, nr.2/2002, sid 72 
166 Enligt Ingvar Angelvik Försvarsmakten Anläggningskontor 2004-06-29 
167 Skyddsmask 90, ev. skyddsmaskglasögon, c-vätskeskyddet, personsaneringsmedel, autoinjektor 
med nervgasmotmedel, indikeringspapper, plastpåse, torkduk, skyddshandske 7, stövel 90, medicinska 
nervgasmotmedel 
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andningsvägarna.168Viktiga delar av skyddet mot biologiska vapen är utbildning 
i form av information om hotbild, infektionssjukdomar och att man har en 
mental beredskap på att ett attentat kan inträffa.169Vaccination är en annan 
viktig del i att förhindra epidemier. I övrigt bör förbandet tänka på att 
kontrollera rutiner vid mat- och vattenhantering, att använda sig av insektsmedel 
och råttbekämpningsmedel m.m. 
 
Möjligheten till information om en C-attack erhålls inte bara genom egen 
indikering utan informationen kan fås av annan nation. Det är då viktigt att 
informationen är i ett tolkningsbart skick. Den standard som finns idag på 
mallar är ATP45B och AEP 45. Allied Tactical Publication, används för 
rapportering och varning för bl.a. C-attacker inom NATO, mellan andra 
nationers militära enheter eller civila myndigheter.170 Sverige har tagit fram en 
risk- och saneringsmall för B- och C-stridsmedel för att enkelt och snabbt kunna 
uppskatta riskområden efter en insats. Den är även tillämpningsbar 
utomlands.171 Utrustning för larm utgörs ofta av ljud- eller ljussignaler. 
 
Att ha kunskap om vilka farliga kemiska industrier som finns i området och 
etablera en kontakt med dessa är ett sätt att förebygga konsekvenserna av 
industrikemikalie läckage. 172 
 
Åtgärder för att förhindra ett attentat, t.ex. genom bevakning är också ett led i 
att skydda sig. 
 
Exempel på indikeringsutrustning är indikeringspapper, brickor för att kunna 
konstatera C-vätske nedfall och C-stridsmedel i luften. Dessa har funnits än 
längre tid och fungerar mot de vanligaste C-stridsmedlena.173 Ny 
indikeringsutrustning anskaffad av bl.a. USA och Storbritannien klarar av att 
indikera nivåer som är 1/10 av vad tidigare utrustning klarat. 174Exempel på ny 
utrustning är GARDS (Ground Area Reconnaissance Detection system), ett 
system som är främst utvecklat för att förbättra förmåga att indikera markbelagt 
C-stridsmedel. Ett annat exempel är den tyska RAPID (Remote Air Pollutant 
Infrared Detector) som kan upptäcka kemiska stridsmedel och 
industrikemikalier på avstånd under förutsättning att C-molnet har en 
temperaturskillnad mot bakgrunden. Är skillnaden tillräckligt stor mellan 
molnet och bakgrunder kan det indikeras på ett avstånd upptill flera 
kilometer.175 
 
Genom att höja beredskapsnivån på campen kan man minska effekterna av en 
C-insats. Exempel på C-nivåer är att beredskapen höjs till nivån C-beredskap. 
                                                 
168 Biologiska stridsmedel: hot mot svenska förband vid internationella operationer, 
Användarrapport, FOA-R—99-01004-862, 1999, sid 11 
169 Ibid, sid 11 
170 Thaning Lennart, B- och C-mallar för internationella operationer, FOI rapport 1078, 2003, 
sid 5 
171 Ibid, sid 5 
172 Biologiska stridsmedel: hot mot svenska förband vid internationella operationer, 
Användarrapport, FOA-R—99-01004-862, 1999, sid 3 
173 Exempel Sarin, VX, senapsgas 
174 Kemiska vapen-hot, verkan och skydd, FOI, nr.2/2002, sid 74 
175Ibid, sid 76 
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C-beredskap innebär att förbandet har med sig medicinska motmedel, har 
beredskap att indikera och sanera samt att soldaterna är beredda att sätta på sig 
skyddsmasken.176 
 
Åtgärder som vidtas mot C-stridsmedel skyddar till del även mot B-stridsmedel, 
exempelvis skyddsmasken. Andra åtgärder som kan vidtagas är att ha fullgod 
hygien, god vattenkvalitet, samt ha möjligheten att ordna karantän.177  
 
Avlarmning sker efter det att man har konstaterat att nivåerna avsevärt har gått 
ner. 
 
4.16 Slutsatser Verkan av biologiska-, kemiska stridsmedel och skyddet mot 

dessa: 
Utbildning och kunskap är en viktig del i skyddet. 
 
Förmågan att utbyta informationen mellan deltagande förband och myndigheter 
och att hålla rätt beredskapsnivå är angeläget. 
 
Det kollektiva skyddet är begränsat och bör utvecklas. 
 
Den personliga skyddsutrustningen är om den används rätt ett bra skydd emot 
B- men framförallt C-stridsmedel. 
 
En bra upprättad bevakning kan försvåra eller förhindra en B- och C- insats. 
 
4.17 Effekterna av sabotage och stölder 
Verkan av ett sabotage är beroende av vad som saboteras. Är det utsatta målet 
vitalt för campens funktion och möjligheten att ersätta eller reparera är 
begränsat kan sabotaget få konsekvenser för förbandets förmåga att lösa sin 
uppgift. Det kan röra sig om attentat mot exempelvis elförsörjningen eller IT-
systemen m.m. Stölder av hemlig information kan röja planerade aktioner eller 
t.ex. hur säkerhetsrutinerna är uppbyggda, och få förödande effekter. 
Spännvidden är stor från en mera harmlös insats med små konsekvenser till en 
allvarlig insats som kan få mera allvarliga och långtgående konsekvenser. 
 
4.18 Skydd mot sabotage och stölder 
Skyddet kan indelas i och omfattar:178 
 
• Tekniskt objektskydd exempelvis: larm med vidare koppling till 

insatsstyrka, system för passage kontroll, IRV (Infrared Vision), 
kameror, kikare, strålkastare m.m. 

 
• Bevakning179 exempelvis: Inpasseringskontroll, bevakade infarter med 

fordonsspärr 

                                                 
176 Gjöthlén Agneta, NBC-hot mot internationella insatser: en översikt, FOA-R—98-00897-170, 
1998, sid 18   
177 FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295, sid 80 
178Elving Carl, Modell för klassificering och värdering av skyddsobjekt, FOI-R—0079—SE, 
2001, sid 11 
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• Administrativt objektsskydd exempelvis: Den personalkontroll som 

genomförs innan personal får ingå i missionen och därmed begränsa 
riskerna för insider brott. Begränsning av tillgång till visst materiel eller 
utrymme som ett led i att minska möjligheterna till stöld eller åverkan. 
Utarbetade rutiner för hantering av hemlig information minimera risken 
för att någon otillbörlig kan ta del av informationen. 

 
• Fysiskt objektsskydd exempelvis: Stängsel med taggtråd, T-walls både 

för skalskydd och olovligt tillträde. 
 
• Tekniskt verksamhetsskydd exempelvis: Skydd mot elektromagnetisk 

puls (EMP), HPM, IT skydd (brandvägg, internt nät), RÖS-skydd( 
Röjande av Strålning), brandskydd, skydd mot C-stridsmedel, 
reservkraft m.m. 

 
Delgivning av underrättelser är viktigt både mellan nationer och organisationer 
för att campens ska inneha rätt beredskap inför en eventuellt förestående attack. 
I första hand handlar detta om att ha personal i rätt beredskap för att möta hot. 
De fasta skyddssystemen finns redan och används förhoppningsvis. Systemen 
kan kompletteras eller utökas vid en förändrad hotbild och/eller att ytterligare 
medel (pengar) tillförs.  
 
4.19 Slutsatser Effekter av sabotage, stölder och skyddet mot detta: 
Viktiga system för campens verksamhet bör innehålla en redundant förmåga 
alternativt hög reparationsberedskap. 
 
Tillträde/ tillgång till hemlig information, nätverk bör vara restriktivt. 
 
Skyddet bör vara flexibelt, så att förbandet kan inta rätt beredskap i förhållande 
till hotbilden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
179 Den Gröna zonen i Bagdad, Irak, skyddas förutom med stängsel, betongmurar m.m av tungt 
beväpnade förband. Förbanden består av stridsvagnar typ M1, Bradleyvagnar och Humvees beväpnade 
med 50 mm kalibers akan. Och det kan vara ett skäl till att man har förhindrat bilbombsattentat inne I 
den gröna zonen.  
Un regard moderne,www.unregardmoderne.com/spip/viewvoir.php3?id_mot=43&debut_article=220 - 
36k (2004-09-22) 
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5 Svar på ställda frågor   
 
5.1 Delfråga 1: ”Vilka hot finns det mot verksamheten i en camp”?  
Hotbilden är komplex. Den utgörs av flera olika hotsystem. Hotsystemen kan 
bestå av eldhandvapen, tunga kulsprutor, RPG 7, pv-robotar, grk, artilleri, 
HPM-vapen, bilbomber, B- och C-stridsmedel samt sabotage och stölder. Det är 
svårt att peka ut ett enskilt system som det mest dimensionerande.  
 
Hotet mot campen är normalt störst i början på en mission för att därefter 
minska.  
 
Terroristerna och motståndsrörelsen kan vara svår att urskiljas som stridande 
fiender, de använder okonventionella metoder och är villiga att offra sina egna 
liv vid ett attentat vilket sammantaget komplicerar hotbilden.  
 
5.2 Delfråga 2:”Vilken verkan kan hoten åstadkomma”? 
Hoten kan åstadkomma skada på både personal och materiel. Beroende på 
vilken materiel som skadas eller slås ut kan detta få olika konsekvenser för 
campens möjligheter att verka. 
 
Hoten verkar genom tryck, splitter, värme, sjukdom och förgiftning och kan i 
värsta fall leda till dödliga personskador.  
 
Det är inte bara rent fysiskt som personalen kan skadas utan även psykiskt. På 
grund av den psykologiska effekten av att ständigt leva under hot kan förmågan 
indirekt påverkas att genomföra missionen med maximal effekt. 
 
5.3 Huvudfrågan: ”Vilka skyddslösningar bör en camp innehålla vid 

internationella insatser för att kunna motstå komplexa hot”? 
 
5.3.1 Allmänt 
Skydden bör kunna möta en motståndares insatser inom hela hotspektrat. Även 
upprepade insatser mot samma mål bör kunna hanteras. Skyddsnivån bör väljas 
efter motpartens offensiva och förväntade kapacitet. Motståndarens strategi kan 
ändras snabbare än vår förmåga att anpassa skyddet.  
 
Hänsyn till hoten bör tas tidigt för att vid en etablering kunna optimera 
skyddslösningen utifrån, resurser, grupperingsmöjligheter m.m. 
 
Det är svårt att peka ut ett enskilt hotsystem som det mest dimensionerande, 
varför campen kräver olika former av skyddslösningar. Ett skyddskoncept som 
innebär en snabb etablering med "tillräckligt bra skydd"är att föredra framför ett  
allra bäst anpassat men  tidskrävande skyddssystem. 
 
Grupperingsplatsen geografiska läge påverkar bl.a. möjligheten till ett effektivt 
skydd. Finns det möjlighet att välja en plats för campen bör denna vara högt och 
fritt belägen över omgivande terräng för att få bl.a. underlätta bevakning, 
försvåra möjligheten till direkt eld. 
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Viktig utrustning för campens funktion bör skyddas och vid eventuell skada 
kunna repareras snabbt eller ersättas.  
 
Samarbete över nations- och organisationsgränser inom missionsområdet är 
vitalt bl. a. för att få förvarning och därmed rätt beredskap inför en eventuellt 
förestående attack. Vi kan utgå från att vi själva aldrig kommer att ha råd med 
den absolut senaste tekniken för bl.a. inhämtning av underrättelseinformation, 
utan att den kan komma att delges av allierade. Det finns dock vissa 
restriktioner mellan länder och organisationer vad gäller delgivning av hemliga 
uppgifter. 
 
Att ha system som kan skjuta verkanseld mot en motståndare skyddar indirekt 
campen. En försvårande omständighet för ett sådant agerande är ROE och 
risken att skada tredje part. Detta innebär att vi kanske måste kunna förlita oss 
mer på det egna skyddet än förmågan att avge verkanseld. 
 
Den personliga skyddsutrustningen utgör ett viktigt komplement till övrigt 
skydd av campen. 
 
5.3.2 Skydd mot de olika hotsystemen 
 
Direktriktad eld: 
Övervakning av campens närområde dygnet runt är viktigt bl.a. för att försvåra 
insatser med direktriktad eld. Övervakningssystem kan utgöras av beväpnad 
personal utrustade med tekniska hjälpmedel så som IRV-kameror, kikare m.m. 
 
Hesco Bastions eller betongkonstruktioner av typen T-wall samt konstruktioner 
av pansarstål utgör ett bra skydd mot finkalibrig ammunition. Dessa kan 
användas till en yttre skyddsmur, ett inre skyddsmur närmaste arbets- och 
bostadscontainrarna, bevakningstorn, samt lätta befästningar för in- och 
utfartsposter. 
 
För skyddet mot RPG med RSV- stridsdel krävs nästa orimligt tjocka 
betongväggar eller en kombination av betong och singel. För närvarande finns 
inget bra skydd mot RPG med termobarisk-stridsdel Skyddet mot dessa 
vapensystem bör i första hand handla om att förhindra en skytt att kunna avge 
verkanseld genom övervakning och egen verkanseld eller andra motåtgärder. 
Om skytten ändå kommer till verkan kan stridsdelen hindras komma in i 
byggnader genom att exempelvis ha en inre skyddsmur. 
 
Indirekt eld: 
Hesco Bastions eller betongkonstruktioner av typen T-wall samt konstruktioner 
av pansarstål utgör ett bra skydd mot splitter. Dessa kan användas till en yttre 
skyddsmur, ett inre skyddsmur närmast arbets- och bostadscontainrarna, 
bevakningstorn samt lätta befästningar för in- och utfartsposter. 
 
Skyddsrum som finns tillgängliga i omedelbar närhet till bostads- och 
arbetsutrymmen kan ge skydd mot både splitter och en eventuell direktträff. 
Stridsfordon kan även utnyttjas som skydd mot splitter. För att hinna uppsöka 
skydd innan den första granaten landar i campen, kan det krävas ett 
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förvarningssystem motsvarande Arthur och någon form av larmning. Arthur får 
anses som en exklusive resurs men i ett större campområde med flera 
deltagande nationer kan man kanske ändå motivera att ett sådant system 
används i den roll jag beskrivit. 
 
HPM-vapen: 
Skyddet kan utgöras av ett volymskydd där exempelvis ett helt rum innesluts i 
en skyddande skärm av metall. Man kan också välja att innesluta viss utrustning 
med ett finmaskigt nät. Ytterligare åtgärder som kan vidtas är att 
kabelgenomföringar skärmas och istället för metalliska ledare använder optiska 
länkar för transmission av signaler. Ett ytterligare alternativ är att införa 
komponenter som reagerar snabbt på hög fältstyrka och spärrar utrustningens 
ingångar. 
 
Bilbomber: 
Att åstadkomma så stort avstånd som möjligt mellan en bilbomb och campen är 
avgörande för att reducera dess effekt. Fordonsspärrar måste kunna hindra ett 
fordon upptill lastbils storlek att forcera infarten/erna till en camp. 
Fordonsspärren kan utgöras av betongklumpar, eventuellt minor, i syfte att få 
ner hastigheten på fordonet, och kraftfulla bommar eller någon annan lösning180 
för att förhindra olovlig passage. En aspekt vid valet av fordonsspärr är att den 
trafiken som har tillstånd att passera kan göra det utan större tidsfördröjning, 
dvs. man får inte i ivern att åstadkomma en perfekt fordonsspärr allvarligt 
begränsa campens möjligheter att fungera.  
 
Glas bör i största möjliga mån undvikas i konstruktioner efter som glassplitter 
orsakar de flesta personskadorna. Om man ändå väljer att använda glas i 
byggnader, till exempel för ökad trivsel, bör glaskonstruktioner som är gjorda 
för att motstå en luftstötvåg nyttjas. Alternativt kan andra metoder för att 
reducera glassplittrens effekt användas. 
 
Vid etableringen av en camp bör det i rekognoseringomgången ingå kompetens 
som kan bedöma befintliga byggnaders hållfasthet. Vid behov bör byggnader 
förstärkas för att ytterligare reducera effekten av en bilbomb. 
 
B-och C-stridsmedel: 
Skyddet mot biologiska och kemiska stridsmedel bör bestå av 
• Fysiskt skydd: kroppsskydd, andningsskydd, och kollektivt skydd 
• Medicinskt skydd: förbehandling, vaccinering, antibiotika 
• Indikering: Övervakning, larm, verifiering, identifiering och avlarmning. 
• Sanering: personsanering och sanering av materiel. 
 
Utbildning och kunskap är en viktig del i skyddet. 
 
Med hjälp av bra upprättad bevakning och skalskydd kan förbandet försvåra 
eller förhindra en B- och C- insats. 
 
 

                                                 
180 En fast installation som kan föra upp och ner ett hinder efter behov. 
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Sabotage och stölder 
Skyddet kan indelas i och omfattar: 
 
• Tekniskt objektskydd exempelvis: larm med vidare koppling till 

insatsstyrka, system för passage kontroll, IRV( Infrared Vision), 
kameror, kikare, strålkastare m.m. 

 
• Bevakning exempelvis: Inpasseringskontroll, bevakade infarter med 

fordonsspärr 
 
• Administrativt objektsskydd exempelvis: Den personalkontroll som 

genomförs innan personal får ingå i missionen och därmed begränsa 
riskerna för insider brott. Begränsa tillgången till visst materiel eller 
utrymme är också ett led i att minska möjligheterna till stöld eller 
åverkan.    

 
• Utarbetade rutiner för hantering av hemlig information minimerarrisken 

för att någon otillbörlig tar del av informationen. 
 
• Fysiskt objektsskydd, exempelvis: Stängsel med taggtråd, T-walls både 

för skalskydd olovligt tillträde. 
 
• Tekniskt verksamhetsskydd  exempelvis 

Skydd mot HPM, reservkraft m.m. 
 
Skyddet bör vara flexibelt, så att förbandet kan inta rätt beredskap i förhållande 
till hotbilden.  
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6 Diskussion, sammanfattning och förslag på 
vidare studier inom området  
 
6.1 Diskussion 
I denna del har jag tänkt föra ett resonemang runt nedanstående påståenden eller 
frågeställningar. Diskussionen kommer att omfatta resultatet av min uppsats 
samt min egen uppfattning rörande påståendena och frågorna. 
 
6.1.1 En komplex hotbild kräver en högre nivå av högteknologiskt skydd än 
vad  tidigare skyddslösningar erbjudit 
Mycket av skyddet fram tills idag har handlat om Hesco Bastions, betong, 
taggtråd, m.m. För att hantera komplexa hot kan det kräva det enligt min 
mening mer kvalificerade system för att förhindra skador på utrustning och 
förluster av personal. Jag har i uppsatsen redovisat en del kvalificerade system 
så som Arthur, optikscanner m.m. Dessa system möjliggör att personalen hinner 
uppsöka skydd eller att andra motåtgärder kan vidtas. Systemen skulle kunna 
vara gemensamma för ett större campområde med flera deltagande nationer och 
därvid motivera att sådan kvalificerad utrustning finns vid camperna.  
 
Skyddet mot bl.a. C-stridsmedel är begränsat. Det finns ett behov av att se över 
vilka skyddslösningar som krävs för att möta ett sådant hot. Ett kollektivt skydd 
bör tillföras till camperna samt möjligheten till att upprätta saneringsplatser. 
 
6.1.2 Den ökade vapeneffekten bidrar till behovet av ökad skydd. 
Redan idag finns kvalificerad ammunition såsom kulor med tungmetallkärnor 
och ytterhölje av hårdstål samt underkalibrerad ammunition. Det är bara en 
tidsfråga innan förband i internationella konflikter utsätts för denna typ av 
ammunition. Skillnaden i genomslag mellan standard ammunition och 
underkalibrerad ammunition är 5 gånger större till den underkalibrerade 
ammunitionens fördel. Detta kan få konsekvenser för hur skyddet byggs upp. 
Beroende på kaliber kan det innebära ohanterligt tjocka och tunga 
skyddslösningar. Lösningarna för skyddet kan i sådana situationer inriktas mot 
att komplitteras med någon form av VMS.  
 
Effekterna av en bilbomb måste förebyggas. Det går inte att använda sig av 
byggnader endast utifrån ett praktiskt perspektiv utan byggnadens 
skyddsförmåga bör bedömas. Bedömningen resulterar antingen i att byggnaden 
inte kan användas överhuvudtaget eller att den behöver förstärkas eller att den 
uppfyller skyddskraven. Glas bör i största möjliga mån undvikas i byggnader 
eftersom det orsakar flest personskador. Om man ändå väljer att använda glas, 
för tillexempel ökad trivsel, bör man använda sig av konstruktioner som  
motstår en luftstötsvåg bättre alternativt andra metoder som reducerar 
glassplittrens effekt. 
 
6.1.3 Vad är acceptabelt skadeutfall 
Det kommer alltid att finnas praktiska och ekonomiska gränser för hur mycket 
ett skydd kan byggas ut. Vad är då ett acceptabelt skadeutfall? Det är enligt min 
mening beroende på omständigheterna. I reguljära strider måste man acceptera 
att förluster av personal kan uppkomma. Gäller samma förhållande för en 
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camp? Kanske inte. Att helt eliminera risken för skador på personal och materiel 
är inte rimligt, men den bör minimeras. Vid bedömning av acceptabelt 
skadeutfall bör det göras åtskillnad på personal och materiel. Acceptansen är 
rimligtvis större för förluster av eller skador på materiel. Materiel kan ersättas 
men inte liv. 
 
6.1.4 Tempot och tidens påverkan på valet av skyddslösningar.  
Insatstiden, dvs. tiden från beslut tills att förbandet ska vara på plats minskar. 
Hotet är i regel störst i början aven mission för att därefter avta. Med dessa 
ingångsvärden bör skyddslösningar som snabbt erbjuder tillräckligt skydd 
prioriteras framför tyngre och långsammare lösningar. Det kan inte vara 
meningen att ett komplett skydd är etablerat först när hotbilden redan är på väg 
att avta eller t.o.m. helt försvunnit. 
 
6.1.5 Behovet av professionalism vid utbyggnad av camper sett främst ur ett 
skyddsperspektiv. 
Det bör finnas ett väl fungerande samarbete mellan de som formulerar hotbilden 
och de som planerar och tar fram skyddslösningar. Man kan inte begära att 
förbandschefen eller hans personal även ska kompetensmässigt stå för 
utbyggnaden av skyddet i en camp. De ska vara inriktade på att lösa sina 
missionsspecifika uppgifter och möjligtvis bistå med skydd och bevakning för 
de som etablerar campen. Att bedöma en byggnads hållbarhet, beräkna 
tjockleken på skyddet för att motstå ett viss vapenverkan, föreslå och genomföra 
adekvata skyddslösningar kräver expertkunnande. 
 
6.2 Sammanfattning 
Utvecklingen av svenska Försvarsmaktens (FM) internationella förmåga innebär 
att FM kan tänkas delta i konflikter som är fredsframtvingande.181Det kan 
innebära att svenska förband dagligen kommer att utsättas för ett hot som 
motsvarar situationen i Irak (2004). Det kommer att påverkar utformningen av 
skyddet av camper. Det har funnits en obalans mellan den hotbild som FM tagit 
fram och det skyddet som etablerats vid camperna. Denna obalans, i en miljö 
med en komplex hotbild182, är inte godtagbar. 
 
Jag har genom att ta fram fakta och utfört beräkningar visat vilken effekt som 
hotsystemen kan åstadkomma och föreslagit olika skyddslösningar för att 
motstå sådana komplexa hot. Utvecklingen av bl.a. ammunitionen har lett till en 
femdubbling av genomträngningsförmågan för en projektil i skyddsmaterial.  
 
Vad skyddslösningarna kan bestå av påverkas bl.a. av den tid, resurser och 
geografiskt läge som står till förfogande för att etablera dem i missionsområdet. 
För att få med ett bredare perspektiv på skyddslösningar har jag valt att titta 
närmare på vilket skydd som kan åstadkommas initialt eller efter en kort period 
med förbandets egna resurser och vilka skyddslösningar som kan tillkomma i ett 
lite längre tidsperspektiv på upp till ett år.   
 

                                                 
181 Ref. sid 3, stycke 3 
182 Ref. Centrala begrepp, sid 7 
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Den komplexa hotbilden medför att nya tillämpningar på skydd kan övervägas. 
Varnar- och motmedels system (VMS) av typen Arthur möjliggör för 
personalen att uppsöka skydd innan den första granaten slår ner i campen. Nya 
vapensystem som HPM kräver specifika lösningar för att minska dess effekter.  
Effekterna av en bilbomb kan bli förödande och måste förebyggas. 
Konsekvenserna av glassplitter vid en detonation är underskattade av 
Försvarsmakten. I dagsläget tas det ingen hänsyn till detta vid etablering och 
utbyggnad av camper. Det finns dock olika lösningar på att förebygga effekter 
av glassplitter. Även förmågan att motstå effekterna av kemiska stridsmedel bör 
ses över. 
 
6.3 Förslag på vidare studier inom området  
Jag har bl.a. med mina avgränsningar tagit bort områden som kan vara 
intressanta att studera närmare. Efter hand som arbete fortskridit har nya 
uppslag tillkommit. Nedan presenteras förslag på möjliga områden inom ramen 
för skyddet av en camp. 
 
• I denna uppsats avgränsade områden så som hot mot och skydd av 

ledningssystem. 
 
• Närmre undersöka och redovisa aktuella internationella skyddslösningar. 
 
• Diskussion av "mjuka skyddslösningar" avseende uppträdande, 

diplomati, och samverkan.  
 
• IO’s( informationsoperationer) möjlighet att påverka skyddet av en 

camp( eventuellt en hel mission). 
 
6.4 Avslutning  
I uppsatsen redovisas skyddslösningar som kan vara lämpliga för en camp vid 
internationella insatser för att den ska kunna motstå komplexa hot. Hoten kan bestå av 
eldhandvapen, tunga kulsprutor, RPG 7, pv-robotar, grk, artilleri, HPM-vapen, 
bilbomber, B- och C-stridsmedel samt sabotage och stölder. Det är inte i första hand 
tekniken som gör hotbilden komplex utan det är motståndarnas tillvägagångssätt 
under sina insatser. Motståndarna uppträder oftast i civila kläder och är därmed svår 
att urskilja från övriga civila. För att kunna bemöta den komplexa hotbilden förslås 
även nya tillämpningar av skydd, t.ex. VMS. 
  
Det är viktigt att se skyddslösningarna som en del i helhet vid etableringen av en 
camp. Bl.a. campens geografiska läge och hur förbandet grupperar sin materiel i 
campen, påverkar möjligheten till skydd och behovet av det. Vissa skyddslösningar är 
tillämpbara mot flera hot. En skyddslösning som innebär en snabb etablering med 
tillräckligt skydd är att föredra, framför den allra bäst anpassade men tidskrävande 
lösningen.  
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7 Begreppsförteckning 
AOO, 
Area of operations 
“An operational area defined by a joint commander for land or maritime forces 
to conduct military activities. Normally, an area of operations does not 
encompass the entire joint operations area of the joint commander, but is 
sufficient in size for the joint force component commander to accomplish 
assigned missions and protect forces”183. 
 
Camp 
Avses grupperingsplatser för förband under längre tid som innehåller faciliteter 
för främst förläggning, ledning, logistik, hälso- och sjukvård samt befästningar. 
 
HPM   
Högeffektpulsad mikrovågsstrålning. Huvudsyfte är att störa eller förstöra 
elektronik. Under effektgräns anges ofta som ca 100 MW för att skilja HPM 
från andra mikrovågskällor såsom radar m.m.184 
 
Gammal teknologisk status 
Innebär att aktörerna disponerar materiel med etablerad teknik, ofta några år gammal. 
Materiel finns normalt i tillräcklig omfattning och med god verkan utom mot den 
senare teknologin. Mätt mot en högteknologisk part är ofta flygstridskrafternas status 
relativt sett sämre än markstridskrafternas. Enstaka system med modernaste teknik 
kan hanteras men påverkar ej den totala förmågan. 185 
 
ROE 
Rules of engagement  
“Directives issued by competent military authority which specify the 
circumstances and limitations under which forces will initiate and/or continue 
combat engagement with other forces encountered”186.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 AAP-6, Nato glossery of terms and definitions( English and French), 2003 
184 Elektromagnetiska vapen och skydd, FOI, nr.1/2001, sid 50 
185 FM, HKV, Internationella insatser MUST00018S, beteckning 10450:69295 
186 AAP-6, Nato glossery of terms and definitions (English and French), 2003 
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Bilaga  Exempel på skyddslösningar 
Skyddade utrymmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skyddsrum 
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Hesco Bastions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


