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Splitterskyddad granatkastare (Grkpbv 90120) – ett system för strid i bebyggelse? 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Grkpbv 90120 är ett system för framtiden och är så 
flexibel att den kan fortsatt utgöra ett understödssystem även för strid i bebyggelse. 
De förändringar som försvarsmakten genomgår, berör bland annat förändrade uppgifter och 
införande av nätverksbaserat försvar. En tendens i detta är att betydelsen av strid i bebyggelse 
ökar, framförallt med tanke på fredsfrämjande insatsers karaktär och den ökade 
urbaniseringstrenden i världen. Problemet består i att Grkpbv 90120 utvecklades för att ingå i en 
förbandstyp för främst strid i annan terräng än bebyggelse. Genom inventering av terrängen och 
dess betingelser vid strid, så har krav på förmåga hos ett förbandsanknutet understödssystem 
kunnat genereras. Kraven har sedan jämförts med de förmågor Grkpbv 90120 besitter. Strid i 
bebyggelse utgör en starkt kuperad terräng som kännetecknas av svåröverskådlighet och korta 
skjutavstånd, närhet till skydd, den tredimensionella striden samt blandningen av egen trupp, 
motståndaren och civila. Grkpbv 90120 uppfyller ett antal grundläggande krav för strid i 
bebyggelse men måste vidareutvecklas inom områdena verkan och skydd, avseende bland annat 
precisionsbekämpning, avpassad verkan och inträngning samt skydd mot burna vapen i alla 
attityder även under mörker. 
Grkpbv 90120 kommer efter viss utveckling att var ett system väl lämpat för framtida strid i 
bebyggelse som förbandsanknutet understödssystem. 
 
Nyckel ord: splitterskyddad granatkastare, strid i bebyggelse, strid i urban miljö 
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Abstract 
The purpose of this paper is to examine if Grkpbv 90120 (Mortar Combat Vehicle 
90120) is a system for the future, and can continue to constitute an indirect fire 
support system even for urban warfare. 
The transformation of the Swedish Armed Forces affects, among other things, a 
change in tasks and the introduction of Network Centric Defence. One of the 
implications is an increased significance of urban warfare, especially when 
keeping peace support operations and global urbanisation trends in mind. The 
problem comes out of the fact that Grkpbv 90120 was originally intended for a 
type of unit that normally does not fight in urban terrain. By examination of the 
terrain and its conditions for combat, it has been possible to specify requirements 
for the indirect fire support system of an attached unit. Subsequently, the 
requirements have been compared to the abilities of Grkpbv 90120. Urban warfare 
constitutes hilly terrain characterised by difficulty of observation, short firing 
distances, proximity to protection, three-dimensional combat and the mix of 
civilians, friends and foes. Grkpbv 90120 fulfils a number of basic requirements 
for urban warfare, but must be developed within the areas of target engagement 
and protection, among other things, precision engagements, gradable effect and 
penetration and also protection against handheld weapons at every angle of attack, 
also during darkness. 
After some development, the Grkpbv 90120 will be an indirect fire support 
system for an attached unit, which is well suited for future urban warfare. 
 
Key words: mortar combat vehicle, MCV, urban warfare, MOUT 
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1 Inledning 
Mitt intresse för problematiken kring strid i bebyggelse väcktes av bland annat 
följande citat: 
 
”Den bästa strategin är att sabotera fiendens planer, den näst bästa att motverka 
allianser, sedan att segra i strid. Sämst är att angripa städer med ringmur.”1 
Sun Zi 
500-talet f Kr 
 
Redan Sun Zi ansåg att strid i städer är något man bör undvika. Denna typ av strid tar 
ofta lång tid, kräver stora resurser och innebär större förluster av människoliv, 
materiel och infrastruktur. Hittills har inriktningen hos många länder varit att 
undvika strid i större bebyggelse vid höga konfliktnivåer. Detta är inte alltid möjligt, 
särskilt när det gäller att skydda humanitära insatser och fredsfrämjande insatser då 
uppgiften i sig kräver närvaro i städer.2 
 
Under min tid som Teknisk chef på en Mekaniserad brigad 122/90 kom jag i kontakt 
med problematiken kring det indirekta understödet på bataljonsnivå, i form av 
bandvagnsdragna Granatkastare modell 1941 (Grk m/41) i ett i övrigt starkt 
mekaniserat förband med högt anfallstempo. Då SSG1203 (Splitterskyddad 
Granatkastare med 120 mm kaliber) projektet startade, såg jag det som ett 
välkommet tillskott till förbandets arsenal. Nu när strid i bebyggelse alltmer kommit i 
ropet kan det vara intressant att koppla ihop dessa två fenomen, framförallt med 
tanke på att materielprojektet påbörjades innan strid i bebyggelse blev ett riktigt 
aktuellt ämne. 

1.1 Bakgrund 
I och med Försvarsmaktens (FM) ominriktning har uppgifterna förändrats och 
förskjutits. I dag är det inte att möta en invasion av Sverige som är det troligaste 
scenariot för FM insats. I dag skall FM, utifrån huvuduppgiften väpnad strid, kunna 
lösa uppgifter inom följande områden:4 

- Hävda Sveriges territoriella integritet. 
- Medverka i fredsfrämjande insatser. 
- Vid ett försämrat omvärldsläge hantera händelseutvecklingar och möta hot 

som kan uppstå till följd av en kris eller konflikt. 
- Kunna bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner 

och infrastruktur vid hot eller insatser mot civila mål, samt även i övrigt 
kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred med de resurser som 
skapats för ovanstående uppgifter. 

                                                 
1 Beng & Pettersson 1999, s. 25  
2 Eriksson 2002, s. 19 och 20 
3 Grkpbv 90120 är ett delprojekt i SSG120 projektet, i vissa fall används SSG120 i uppsatsen när det 
gäller mer än Grkpbv:n och då vissa dokument är benämnda SSG120. 
4 Regeringen/Försvarsdepartementet 2003, s. 1 
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I dagligt bruk används inom FM följande benämningar för att beskriva ovanstående 
uppgifter; territoriell integritet, internationella insatser, väpnat angrepp och stöd till 
samhället. 
 
Ett väpnat angrepp kommer i framtiden troligtvis vara mindre omfattande jämfört 
med det tidigare invasionshotet. När det gäller den väpnade striden, framförallt vid 
ett väpnat angrepp och vid internationella insatser av framtvingande karaktär, 
kommer behovet av att kunna strida i bebyggelse öka och beröra alla 
markstridsförband. Detta beror främst på den fortsatta urbaniseringstrenden i 
världen.5 Andra orsaker till att denna typ av strid ökar i betydelse, bland annat med 
tanke på tyngdpunktsbegreppet6, kan vara: 

- Den politiska och militära ledningen finns ofta i städer, 
- här finns en stor koncentration av den befolkning man vill påverka eller få 

stöd av samt ge stöd till och skydda vid humanitära insatser, 
- stora städer är oftast den ekonomiska motorn och har stora resurser samt är 

ofta en kommunikationsknutpunkt, 
- strid i städer kan utgöra en fördel för den svagare parten och/eller den som 

försvarar sig. 
 
I samband med ominriktningen har man också pekat på att försvaret skall få en ny 
utformning som bättre svarar mot den nya hotbilden och den informationstekniska 
utvecklingen. Den nya utformningen har getts namnet Nätverksbaserat Försvar 
(NBF). En av tankarna är att resurserna skall kunna utnyttjas effektivare genom att 
till exempel fler skall ha tillgång till ett och samma bekämpningssystem.7 
Bekämpningssystemet skall alltså vara en gemensam resurs i nätverket. Det skall 
kunna genomföra bekämpning med hög precision indirekt eller direkt, det skall 
kunna vara uppkopplat mot nätverket hela tiden för att kunna ta emot order och 
måldata samt kunna lämna information. Ovanstående kommer att ställa nya krav på 
bekämpningssystemen som skall ingå i den framtida försvarsmakten. Systemen kan 
vara anpassade traditionella bekämpningssystem, såsom markrobotar, artilleri, 
granatkastare, attackflygplan och attackhelikoptrar, men det kommer även att 
utvecklas nya system typ ”eldpall” eller liknande, som är mer modulariserade och 
flexibla.8 Det finns likheter mellan fördelarna med framtida bekämpningssystem i 
NBF och traditionella system för indirekt eld såsom granatkastare. Båda ger 
möjlighet att till exempel: 

- Kraftsamla elden på kort tid, 
- utnyttja bekämpningsresurserna effektivare, 
- nå på djupet av motståndarens gruppering utan att exponera skjutande system. 

 
Vid införandet av Pansarsprängvinggranat 94 slutfasstyrd (Psvinggr 94 SLUFA), 
även kallad STRIX, under 1994 samt när Mekaniserad bataljon med stridsvagn 122 
och stridsfordon 90 (Mekbat 122/90) sattes upp, först i samband med organisation 

                                                 
5 Eriksson 2002, s. 18 
6 ”Tyngdpunkt är den eller de faktorer som parterna baserar sin förmåga till kamp”, se Försvarsmakten 
2002, s. 78 
7 Försvarsmakten/HKV 2003a, bilaga 1, s. 33 
8 Eldpallen innehåller ett antal styrda robotar och kan stå för sig själv eller lastas på en lämplig bärare, 
se Isacsson 2001, s. 59  
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2001, senare organisation 2004, så identifierades en brist på ett i förbandet ingående 
indirekt understöd som kunde hålla samma tempo som bataljonens stridande delar. 
De gamla terrängbils- eller bandvagnsdragna granatkastarpjäserna var för långsamma 
och hade dåligt egenskydd. Därför beställdes en utveckling av ett splitterskyddat 
granatkastarsystem som skulle kunna monteras på hjul- eller bandgående fordon 
samt på båtar för amfibiekårens behov. Systemet har utvecklingsnamnet SSG120.9 
För förband av typen Mekbat 122/90 och Mekaniserad bataljon med stridsfordon 90 
för internationell tjänst (Mekbat 90 I) skall systemet monteras på ett bandgående 
chassi av typen Stridsfordon 90 (Strf 90) och kallas Granatkastarpansarbandvagn 
90120 (Grkpbv 90120). Detta kommer tillsvidare att vara huvudalternativet för 
arméns förband, men en hjulgående variant finns som ett tänkbart alternativ för vissa 
förbandstyper. För närvarande är målsättningen att Grkpbv 90120 skall börja 
levereras någon gång 2008 avseende en förenklad variant (A) för Mekbat 90 I10 och 
omkring 2011 för den slutliga varianten (B).11 

Figur 1: SSG120 PT1 på Strf 90 chassi 

1.2 Problemformulering 
Som tidigare nämnts så ökar betoningen på strid i bebyggelse och att 
bekämpningssystem skall kunna ingå i ett nätverk som en lämplig 
bekämpningsresurs. Grkpbv 90120 är sprungen ur ett behov i en förbandstyp som 
främst har till uppgift att utföra mekaniserad strid i öppen och småbruten terräng. 
Man kan då på goda grunder anta att denna typ av strid har varit en tungt vägande 
faktor i målbilden för utvecklingen av Grkpbv 90120. SSG120 projektet är ett av 
Arméns större projekt för närvarande och därigenom finner författaren det intressant 
att undersöka systemets relevans med avseende på de förändringar som skett de 
senaste åren inom FM. 

                                                 
9 Försvarets Materielverk 2004a, s. 3 
10 Mekbat 90 I kommer att omorganiseras för att ingå i EU:s stridsgrupp. 
11 Jonsson 2004-11-15 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna om ett av delprojekten i SSG120 projektet, 
Grkpbv 90120, är så flexibel att den kan fortsatt utgöra en av bekämpningstjänsterna 
i en mekaniserad bataljon, vid framtida strid i bebyggelse, en något annorlunda miljö 
än vad den i första hand utvecklades för. 

1.4 Frågeställning 
Den övergripande frågan blir: 

• Uppfyller Grkpbv 90120 kraven på framtida förmågor vid strid i bebyggelse? 
 
För att kunna svara på denna så skall följande delfrågor besvaras: 

o Vilka krav på förmågor hos ett förbandsknutet understödssystem efterfrågas i 
framtida strid i bebyggelse? 

o Vilka förmågor har Grkpbv 90120? 

1.5 Centrala begrepp och definitioner 
I uppsatsen nyttjas centrala begrepp enligt nedan, övriga begrepp som används 
återfinns definierade i avsnitt 7.1. 
 
FM grundläggande förmågor 
Dessa består av sex förmågor; ledning, verkan, rörlighet, skydd, underrättelser och 
information samt uthållighet. Förmågorna utgör en tankemässig modell av vad som 
krävs för att nå avsedd effekt. 12 
 
Bekämpningskedjan 
Följande definition kommer att användas: Upptäckt – klassificering – identifiering – 
inmätning – överföring av måldata – verkanssystemets reaktionstid – träff – verkan – 
utvärdering. I verkanssystemets reaktionstid ingår åtgärder mellan mottagande av 
måldata till avfyrning samt bantid. I träff ingår räckvidd, banform och precision. 
 
Taktisk förmåga 
Förmåga är: ”… en verksamhet som utförs under vissa villkor och som kan mätas. 
Exempel kan vara luftmålsbekämpning mot kryssningsrobotar i alla väderbetingelser 
med 100 % träffsannolikhet.”13 En taktisk förmåga är i denna uppsats knuten till 
lägre taktisk nivå, d.v.s. bataljonsnivå. 
 
Strid i bebyggelse (SIB) 
Beskriver stridsverksamhet inne i själva stadskärnan. ”Bebyggelsen består då 
framförallt av en betydligt större mängd hus av olika slag som försvårar insatsen.”14 
Förtydligande: ”Omfattar främst stadsmiljö som kraftigt begränsar manöverutrymme 
vilket innebär korta stridsavstånd.”15 
 
                                                 
12 Försvarsmakten/ATK 2004, s. 16 
13 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 1, s. 6 
14 Eriksson 2002, s. 34 
15 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 2, s. 3 
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Strid i urban miljö 
Beskriver stridsverksamhet i den infrastruktur som oftast återfinns i städernas 
utkanter, till exempel hamnar, flygfält eller mindre villaområden.16 Förtydligande: 
”Omfattar miljöer med [----] utbyggd infrastruktur som medger stort 
manöverutrymme och varierande stridsavstånd.”17 
 
Nätverksbaserat försvar 
Det nätverksbaserade försvaret (NBF) har som syfte att är att öka förmågan till 
samordning som ger möjlighet till kraftsamling och ett effektivare utnyttjande av 
resurserna (rätt verkan på rätt plats och i rätt tid). Detta skapas genom att inordna 
beslutsfattare, informations- och verkanssystem i en nätverksorganisation för att vid 
behov kunna sammanlänkas. En robust och nätverksbaserad infrastruktur för 
informationsutbyte mellan enheterna underlättar samordningen.18 Resurserna kan 
vara de som ingår i de militära basfunktionerna,19 i denna uppsats kallas de FM 
grundläggande förmågor. 

1.6 Avgränsningar 
Avseende vilka konflikttyper och konfliktnivåer som skall beröras så kommer 
uppsatsen koncentrera sig på det som ligger inom internationella insatser och väpnat 
angrepp i form av större och mer ihållande strider mot en motståndare som består av 
mer eller mindre reguljära förband med olika grad av beväpning, från enklare 
infanteriförband upp till motsvarande en mekaniserad bataljon, eventuellt med 
stridsvagnar. Kvalitén kan skifta inom förbandet från i stort sett modern materiel, till 
exempel små UAV:er (Unmanned Arial Vehicle), till äldre öststatsmateriel, till 
exempel stridsfordon. 
 
Eftersom framtida insatser för FM kan komma ske i olika delar av världen så kan 
olika typer av bebyggelse förekomma. Författaren kommer dock att koncentrera sig 
på den typ av miljö som återfinns i bland annat europeiska städers stadskärnor, eller 
stadskärnors periferi när det gäller mycket stora städer. Denna typ av bebyggelse 
torde återfinnas på flera andra platser i världen, främst i den mer industrialiserade 
världen men även enstaka större städer (huvudstäder) i tredje världen. Valet görs 
främst för att denna typ av bebyggelse genom sin mera uttalade tredimensionella 
karaktär och små öppna ytor troligtvis påvisar de flesta möjligheter och problem som 
kan uppstå. Urban miljö20 kommer inte att behandlas, förutom i ett avseende; risker 
för oönskad sidoverkan i industriområden kopplat till farliga ämnen och miljöer. 21 
 
Grkpbv 90120 kommer att behandlas som ett understödssystem inom mekaniserad 
bataljons eller mekaniserad bataljonsstridsgrupps ram. Detta innebär att taktiska krav 
kommer att genereras utifrån den normala roll ett indirekt (i vissa fall direkt) 
understödssystem har i bataljonen. Bekämpning av markmål för att understödja 
bataljonens strid är systemets huvuduppgift, medan till exempel underrättelser för 
                                                 
16 Eriksson 2002, s. 34 
17 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 2, s. 3 
18 Försvarsmakten 2002, s. 127 
19 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 1, s. 15 
20 Se även definitioner under avsnitt 1.6 
21 Som jämförelse till detta resonemang, se även diskussionen i: Eriksson 2002, s. 33, punkt c 
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och ledning av indirekt eld sköts av bataljonen ingående eldledningsgrupper och 
skydd mot lufthot sköts normalt av bataljonens luftvärnsenhet.  
 
Understödssystemets grupperingsplats kan vara utanför bebyggelsen och skjuta in 
mot densamma (om räckvidden tillåter detta) eller inne i bebyggelsen. Författaren 
har valt titta på situationen då systemet följer med förbandet in i bebyggelsen för att 
kunna undersöka vad bebyggelsen innebär för till exempel systemets rörlighet och 
närskydd. 
 
Tidsmässigt avgränsas uppsatsen till att behandla perioden 2010-2020 främst för att 
nuvarande Taktisk, Teknisk och Ekonomisk Målsättning (TTEM) kan antas vara 
mest giltig denna period med tanke på leveranstidpunkt. Efter 2020 är det troligt att 
systemet blir föremål för någon form av modifieringsåtgärd. 

1.7 Antaganden 
De grundläggande förhållanden som strid i bebyggelse innebär och de metoder som 
olika erfarenheter från och studier av strid i bebyggelse föreslår, antas i stort gälla för 
tidsperioden 2010-2020 om de är gjorda från 1990 och framåt.  
 
NBF antas under tidsperioden 2010-2020 vara under införande och viss teknik har 
införts för att kunna bygga upp ett informations och ledningsnätverk. 
Manöverförband, bekämpningssystem och ledningsfunktioner kan bland annat utbyta 
måldata och positionsdata. Förband av bataljons storlek med mer eller mindre fast 
indelning och organisation antas fortfarande vara vanligt förekommande för att hålla 
ihop ett visst antal resurser. 
 
Den mekaniserade bataljonen eller bataljonsstridsgruppen antas, utöver Grkpbv 
90120, dessutom innehålla mekaniserat infanteri, i vissa förband även stridsvagnar, 
samt bland annat lednings-, luftvärns-, pionjär- och underhållsfunktioner. I 
bataljonen ingår tre till fyra (beroende på bataljonstyp) Grkpbv 90120 organiserade i 
en granatkastarpluton.22 

                                                 
22 Jonsson 2004-11-15 
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2 Tillvägagångssätt och material 

2.1 Tillvägagångssätt, analysverktyg och disposition 

Figur 2: Översikt tillvägagångssätt 

 
Tyngdpunkten i uppgiften ligger på att försöka identifiera de krav som ställs på ett 
understödssystem inom ramen för en mekaniserad bataljon vid strid i bebyggelse. 
Kraven skall vara de som kan identifieras under systemets tio första år efter 
leveransstart, det vill säga under perioden 2010-2020. Därefter skall Grkpbv 90120 
värderas mot dessa krav. I slutresultatet skall det framgå vilka krav systemet 
uppfyller samt vilka som inte uppfylls och därigenom kan vara ett underlag för 
vidareutveckling.  
 
(3A) Uppsatsen inleds med en inventering av de problem och möjligheter som strid i 
bebyggelse representerar utifrån; 

o terrängen, 
o tredje part och känsliga objekt, 
o hotbilden, 
o egen taktik/stridsteknik och 
o utvecklingstendenser fram till 2020.  

De fyra första områdena har valts utifrån att de flesta militära planeringsmetoder 
använder liknande utgångsfaktorer i ett bedömande. Arméreglemente 2 (AR 2) 
använder till exempel benämningarna terräng, väder och sikt, fiendens läge och 
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stridsvärde, vårt läge och stridsvärde och civilläge. Styrkejämförelse har dock 
utelämnats då uppsatsen inte utgår ifrån någon fastställd motståndare.23 Utöver dessa 
har författaren lagt till ett avsnitt för att även bedöma eventuella förändringar som 
utvecklingen kan leda till avseende strid i bebyggelse under studerad tidsperiod. 
Underlag till ovanstående hämtas ur svenska och utländska reglementen 
(utbildningsanvisningar), olika rapporter och utländska erfarenheter av strid i 
bebyggelse. 
 
(3B) Ur ovanstående beskrivning identifierar författaren kravställande faktorer som 
har knytning till Grkpbv 90120:s roll inom bataljonen. Utifrån systemets roll så är till 
exempel inte alla mål lämpliga att bekämpa med denna typ av plattform utifrån andra 
i förbandet ingående system, system som understödjer förbandet eller system som 
finns tillgängliga som tjänster i NBF. Från denna punkt och i resterande del av 
uppsatsen används de sex för FM grundläggande förmågorna (ledning, verkan, 
rörelse, skydd, underrättelser och information, uthållighet)24 som analysverktyg för 
att välja och sortera faktorer, krav, och förmågor samt för att underlätta jämförelsen i 
det sista steget (kapitel 5). De grundläggande förmågorna ger tillsammans möjlighet 
för FM att uppnå önskad effekt. Samma resonemang borde kunna användas på ett 
materielsystems förmåga att uppnå avsedd effekt i det lilla perspektivet. I uppsatsen 
används bekämpning som ett begrepp ingående i verkan då bekämpning är det 
viktigaste medlet för vår grundläggande förmåga till verkan.25 Förutom FM 
grundläggande förmågor används även bekämpningskedjan när förmågorna verkan 
och skydd behandlas. 
 
(3C) De kravställande faktorer används som underlag för att ta fram möjliga och 
lämpliga taktiska krav på ett understödssystem. För att inte behöva specificera alla 
situationer och måltyper så har kraven valts och formulerats som de mest 
dimensionerande kraven för systemet. I vissa fall har kraven anpassat efter vad som 
till exempel är tekniskt möjligt på grund av viktbegränsningar eller stridsekonomiskt 
sunt. I detta fall måste behovet lösas genom till exempel anpassning av taktik och 
stridsteknik inom förbandet. Dessutom kommer specifika krav på gemensamma 
system såsom lednings- och sambandssystem inte att tas med, då de inte kravsätts 
inom SSG120 projektet. Dock kommer eventuella krav som dessa system ställer på 
plattformen att redovisas. 
 
(4) Därefter beskrivs Grkpbv 90120-systemets nuvarande taktiska förmågor och vid 
behov tekniska förmågor enligt Preliminärt TTEM (PTTEM) för SSG120 och andra 
TTEM kopplade till systemet. I vissa fall används olika tekniska beskrivningar och 
expertis. Förmågorna beskrivs inom de områden som har identifierats i den 
föregående kravgenereringen.  
 
(5) Författaren gör därefter en jämförelse mellan de framtagna kraven på förmågor 
och de förmågor som Grkpbv 90120 har. Sedan redovisas vilka krav som kan, 
respektive inte kan uppfyllas, samt en summering av svaret på den övergripande 
frågeställningen. 
                                                 
23 Försvarsmakten 1995, bilaga 1, s. 185 
24 Se även definition under avsnitt 1.3 
25 Försvarsmakten/ATK 2004, s. 16 och 18 
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(6) Detta kompletteras med författarens avslutande diskussion kring bland annat 
antaganden och avgränsningar, rimligheten i kraven, resultatet av undersökningen, 
och förslag på fortsatta studie. 

2.2 Källmaterial och källkritik 
De källor som använts i uppsatser har till större delen varit tryckt material i form av 
litteratur, artiklar, skrivelser och rapporter, en del av dessa har hämtats från Internet. 
Vissa kompletteringar har gjorts via muntliga och skriftliga frågor till personer med 
kunnande inom speciella områden. En källgranskning av de typerna av källor som 
huvudsakligen använts framgår nedan. Källorna granskas utifrån äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet.26 

 Svenska reglementen för bland annat SIB 
Svenska reglementen om SIB samt Doktrin för markoperationer har utgjort grunden 
för beskrivningen av strid i bebyggelse samt olika begrepp som används i uppsatsen. 
I svenska reglementen om SIB kan man skönja ett visst beroende till amerikanska 
erfarenheter och reglementen. Detta är i och för sig naturligt då reglementsarbete 
bygger på att samla in erfarenheter, har man inga själv så får man studera andra. Vad 
avser Förbandsreglemente för Armén – Strid i bebyggelse kan man skönja ett visst 
mått av tidssamband. Detta reglemente är från 1998 och kan upplevas som något 
färgad av det kalla kriget när det gäller beskrivning av motståndaren, men i övrigt ger 
den en god beskrivning av strid i bebyggelse. I övrigt fyller de kravet på äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendens. 

 Svenska studier och rapporter från HKV, FOI 
De studier och rapporter som använts har bland annat kommit från arbetet med 
Perspektiv Planeringen (PerP) och Forskningen kring ”Revolution in Military 
Affairs” (FoRMA) inom Högkvarteret (HKV) och Försvarets forskningsinstitut 
(FOI). De har i huvudsak utgjort grund för att bedöma utvecklingstendenserna fram 
till 2020 samt definiera olika begrepp. Dessa dokument borde kunna anses som 
aktuella för denna typ av fakta då de är producerade på 2000-talet förutom ett 
dokument som är från 1998. I övrigt finns inget att anmärka avseende äkthet och 
tendens. 

 Amerikanska reglementen för SIB 
För att om möjligt få en bredare bild av strid i bebyggelse så har amerikanska 
reglementen för SIB studerats. Dessa har som sagt tidigare en viss likhet med de 
svenska avseende många allmänna faktorer. Detaljeringsgraden är dock något högre 
när det till exempel gäller fakta kring bebyggelse och vapenverkan. De är utgivna 
2002/2003 och beskriver konflikter på 90-talet och i ett fall från 70-talet. 
Erfarenheter från senaste Gulf-kriget har tydligen inte inarbetats men de är annars så 
aktuella man kan begära. En tendens kan möjligtvis återfinnas i det faktum att 
reglementena speglar en amerikansk verklighet och därmed vilka uppgifter och 
resurser man hanterar. Äkthet och oberoende är utan särskilda anmärkningar. 

                                                 
26 Thurén 2003, s.11 
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 Utländska erfarenheter SIB 
Erfarenheterna är nästan uteslutande amerikanska och ryska. Dels är det litteratur 
från RAND Corporation och artiklar från Military Review och Parameters som 
beskriver kriget i Grozny 1994 och 2000. Dessa bygger på ryska källor i huvudsak, 
varför det får en viss slagsida i hur mycket som skrivs om respektive sida. De pekar 
ändå på hur dugliga rebellerna var och vilken taktik de använde samt kritiserar 
ryssarnas uppträdande. Detta samt att båda författarna är amerikaner gör att 
tendensen kan bedömas som låg men det finns ett klart inslag av beroende av ryska 
källor. I övrigt finns inget att anmärka på. Förutom dessa har bland annat en 
fältrapport från Gulfkriget 2003 använts. Denna har hämtats från en länk på ett av US 
Marine Corps förbands hemsida. Utifrån hemsidan verkar äktheten vara godkänd, 
men eftersom denna rapport är en omedelbar och inte bearbetad utgåva så kan det 
finnas felaktigheter. Den har dock mera använts som referens för att se 
överensstämmelsen med andra dokument. 

 Målsättningar, specifikationer och rapporter för Grkpbv 90120 
Diverse TTEM, produktplaner, specifikationer, rapporter och information har 
använts från HKV och Försvarets Materielverk (FMV) rörande SSG120 projektet 
och andra relaterade system. Dessa har i många fall varit av formen av utkast och 
preliminära utgåvor då systemet är under utveckling. Därför har vissa uppgifter 
kontrollerats och kompletterats genom detaljfrågor till berörda personer på FMV, 
HKV och Markstridsskolan (MSS). I vissa fall har uppskattning via jämförelse med 
öppna källor gjorts där uppgifterna varit hemliga. Äkthet och tendens och oberoende 
bedöms inte vara något problem, bland annat då det varit fråga om personal som är 
direkt inblandade i projektet samt att både källor från beställare (FM) och leverantör 
(FMV) har använts. Tidssambandet kan dock vara osäkert på grund av ovanstående, 
det gäller att få tag i rätt utgåva. 

2.3 Andra arbeten inom området 
Det finns ett antal andra studier och arbeten som berör strid i bebyggelse och 
indirekta bekämpningssystem. Bland dessa kan följande nämnas: 

 Värdering av ammunitionsportfölj till SSG120; genomförd av ROTE 
Consulting AB på uppdrag av FMV. Rapporten slutfördes 2003-11-14. Den 
behandlar främst vilken typ och fördelning av ammunition som bör finnas för 
SSG120. Bland annat strid i bebyggelse ingår som en av stridstyperna  

 Markmålsstudien; genomförs av HKV med stöd av FOI, FMV och delar av 
FM. Den behandlar markmålsbekämpning i ett visst antal scenarier, bland 
annat i bebyggelse. Tidshorisonten är 2020. Rapport föreligger i december 
2004. 

 Utveckling av strid i urbaniserad miljö; genomförs av MSS och HKV, har 
bland annat resulterat i Utbildningsanvisning SIB 03-04. I denna studie ingår 
även Studie BatSIB 2004 som blir klar i december 2004. Den behandlar 
främst bataljon ur organisation 2004 vid strid i bebyggelse. Denna studie 
övergår sedan i Studie MOUT 2010, med fokus på bland annat FM förband i 
EU:s stridsgrupp och strid i bebyggelse. 
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 För närvarande studerar FMV framkomlighet i bebyggelse inom Forsknings- 
och Teknikutvecklingsområde 23 (FOT 23). 

3 Taktiska krav på förmågor 
I Sverige har vi ofta riktat vår fokus på strid i öppen, småbruten och betäckt terräng. 
Endast undantagsvis har vi tränat och utvecklat metoder och materiel för strid i 
bebyggelse. Bebyggelse är en unik terräng som kännetecknas av framförallt den 
tredimensionella, komplexa och komprimerade stridsmiljön.27 Frågan är då, vilka 
taktiska krav ställs då på understödssystem i bebyggelse? 
Första steget blir att identifiera kravställande faktorer ur terrängen, 3:e part, känsliga 
objekt, krigets lagar, hotbilden, egen taktik/stridsteknik samt utvecklingstendenser 
fram till 2020. De kravställande faktorerna skall vara sådana som påverkar ett 
indirekt understödssystems möjlighet att nå effekt utifrån den roll den har i ett 
bataljonsförband. Faktorerna väljs och sorteras utifrån FM grundläggande förmågor. 

3.1 Terrängen 
Terrängen får sin karaktär från de konstbyggnader som återfinns i bebyggelse. Dessa 
består bland annat av byggnader för olika syften så som kommersiella och 
förvaltningsbyggnader, bostäder, industrilokaler med mera. Utöver byggnader kan 
det finnas olika typer av kommunikationsförbindelser och anläggningar såsom 
järnvägar, tunnelbana, trafikleder och hamnar i eller i nära anslutning till 
bebyggelsen.28 Till detta kan läggas olika nät och kulvertar/tunnlar för till exempel 
elektricitet, värme, gas, telekommunikation, vatten, avlopp och dagvatten. 
Bebyggelse representerar en extremt kuperad miljö med djupa och branta skärningar 
som är genomborrad av våningsplan, tunnlar och kulvertar. 
 
Bebyggelsen i europeiska städers stadskärnor eller stadskärnors periferi, när det 
gäller mycket stora städer, består av en större mängd hus som är konstruerade av 
tegel, sten, betong och/eller stål. Enligt FM 03-06.11 är cirka 63 % av världens 
husbestånd av tegel. Kvarteren delas upp av gator som är 12 till 25 meter breda och 
upp till avenyer som är 25 till 50 meter breda samt öppna ytor såsom parker och torg. 
Gator som är 16 meter breda är vanligt förekommande i Europa. Dock kan det i 
gamla stadsdelar finnas trånga gränder som är 7 till 15 meter breda. Husens höjd 
varierar men det stora flertalet ligger i spannet 3-10 våningar. Av dessa är de med 
upp till 6 våningar vanligast, då hus av tegel normalt inte är högre. Hushöjderna är 
cirka 20 m för hus med 6-7 våningar och 30 m för hus med 9-10 våningar.29  
 
Utöver terrängens grundläggande egenskaper så tillkommer de effekter som striden 
skapar, särskilt när striden går långsamt eller böljar fram och tillbaka. Vid 
beskjutning av hus skapas ofta rasmassor av betong och tegel med inslag av 
armeringsjärn, stålplåtar och glassplitter samt fordonsvrak och krevadgropar. 
Beskjutningen kan också skapa bränder, rök, damm och kvarliggande oexploderad 

                                                 
27 Försvarsmakten 1998a, förord och Rindstål 2001, kap. 2.4.1.2 
28 Försvarsmakten/HKV 2003b, s. 65 och Försvarsmakten 1998a, s. 11 
29 US Army 2002, s. 2-3, 2-29, 2-30, 7-2 och 7-32 
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ammunition (OXA).30 Ett extremt exempel på stridseffekter är Grozny 2000 som i 
princip jämnades med marken.31 
 
Miljön erbjuder många gömställen och möjligheter till dold förflyttning samt skydd 
och skjutställningar för den enskilde soldaten, både under, på och över gatunivån, till 
exempel inne i byggnader, i tunnlar och avloppssystem samt på våningsplan och tak. 
Eld kan ofta öppnas från oväntade riktningar.32 På grund av möjligheterna att erhålla 
en hög skyddsnivå i bebyggelse så tenderar ammunitionsförbrukningen att bli hög.33 
Terrängen är svåröverskådlig även från höga punkter och kännetecknas även av korta 
siktsträckor och skjutavstånd samt målexponeringstider.34 I 90 % av fallen är 
skjutavstånden lika med eller kortare än 50 meter. Städer förbrukar mycket energi för 
belysning och uppvärmning. Detta ger många varma punkter i terrängen vilket 
framförallt påverkar termiska sensorers möjlighet att skilja ut mål från bakgrunden. 
Generellt kommer mål ofta att upplevas som odistinkta och uppträder ofta som 
punkt- och linjemål p.g.a. gatornas kanaliserande effekt. Sammantaget innebär detta 
att striden ofta blir mycket fragmenterad; många små strider och korta avstånd 
mellan egen trupp och motståndaren.35 I Grozny kunde gränsen mellan ryssar och 
tjetjener gå både vertikalt och horisontellt i samma byggnad, de behärskade olika 
våningsplan vilket ofta ledde till vådabeskjutning.36 Ett stort antal sensorer, både 
mänskliga och tekniska, krävs för att upptäcka, urskilja och mäta in mål och göra 
verkansbedömningar, på grund av brist på överskådligheten, målens svårbedömda 
skyddsnivå och den fragmenterade striden.37  
 
Rörlighet för fordon är starkt kanaliserad till gator, parker och torg. Stridseffekterna 
kan i sin tur ge en förhållandevis svår terräng som begränsar framkomlighet genom 
att rasmassor utgör vertikala hinder eller skapar trånga passager på gatorna. De vassa 
föremål på marken, hindren och den trånga ytan för manövrering av fordon gör att 
hjulfordon har en nackdel, vilket bland annat kan innebära problem för 
underhållstransporter. Detta var också en av erfarenheterna i Grozny. 
Ledningsmöjligheterna påverkas också av bebyggelse. Radiosamband begränsas av 
byggnader och är svårberäknat, särskilt UHF-bandet (Ultra High Frequency) ger 
korta räckvidder i bebyggelse. Här är VHF-bandet (Very High Frequency) att 
föredra. Detta bekräftas av US Marine Corps erfarenheter i Irak 2003. Läges- och 
riktningsbestämning kan vara svårt, dels på grund av dåligt kartunderlag i vissa delar 
av världen och dels på grund av många objekt som ger magnetiska störningar. 
Eftersom byggnader varierar både i storlek, hållfasthet och utformning så är det svårt 
att korrekt bedöma verkan och skydd i byggnader. Detta gäller även verkan av rök- 
och lysgranater som påverkas av många skärmande objekt samt att de kan starta 
oavsiktliga bränder. Hög bebyggelse och smala gator kan ge svårberäkneliga 
vindeffekter såsom vindvirvlar och konstant föränderliga vindriktningar och styrkor. 

                                                 
30 Försvarsmakten 1998a, s. 13, 21 och 43 
31 Thomas 2000, s. 1 
32 Försvarsmakten/HKV 2003b, s. 66 
33 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 19 
34 Försvarsmakten 1998a,s. 13 
35 US Army 2002, s. 2-13, 7-1, H-9, och K-1 till K-2 
36 Thomas 1999, s. 8 
37 Försvarsmakten 1998a, s. 117 och 118 
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Denna effekt gör det svårt att förutspå påverkan på granater vid skjutning med 
indirekta system samt effekten av rökgranater, NBC-stridsmedel (nukleära, 
biologiska och kemiska stridsmedel) och utsläpp av giftiga och brandfarliga ämnen 
(ROTA) m.m.38 

3.1.1 Kravställande faktorer 
Verkan 
o Den canyonliknande terrängen ger i extremfallet, när man skjuter mot en gata 

som går tvärs skjutriktningen, hög mask framför och bakom mål på gatunivå. 
Detta ställer karv på projektilbanans form. 

o En motståndare kan ofta utnyttja byggnader som skydd vilket ställer krav på 
verkansdelens penetrationsförmåga. 

o Korta målexponeringstider och att det ofta går snabbt att hitta skydd i närheten, 
ställer krav på snabbhet i bekämpningsförloppet och momentan eldkraft för att 
nå effekt. 

o Mål uppträder ofta som punkt- och linjemål p.g.a. terrängens kanaliserande 
effekt. Detta ställer krav på precision. 

o Korta avstånd mellan egen trupp och motståndaren ställer krav på hög 
precision och/eller möjlighet till graderad verkan för att undvika 
vådabeskjutning. 

o Fragmenteringen och förekomsten av många små strider samtidigt ställer krav 
på att kunna lösa flera elduppgifter samtidigt och/eller i snabb följd. 

 
Rörlighet 

o Små ytor, hinder, rasmassor, krevadgropar, vassa objekt och fordonsvrak 
ställer krav på god rörlighet avseende manövrerbarhet, hindertagning, 
gravtagning, tålighet mot skärskador och möjlighet att flytta fordonsvrak. 

 
Ledning, underrättelser och information 

o Terrängen försvårar möjligheten att upprätthålla kontinuerligt radiosamband, 
VHF är att föredra framför UHF. 

o Målfångning och inmätning m.m. som enbart bygger på IRV-teknik (Infra 
Red Vision) bör undvikas, detta gäller särskilt autonoma målsökare. 

o Positions- och bäringsbestämmning bör inte vara magnetiskt beroende eller 
beroende av kontinuerligt radiosamband. 

o Svårigheten att bedöma måltillgänglighet och verkan av ammunitionen samt 
risken för vådabeskjutning av egen trupp, ställer krav på någon form av 
gemensam lägesuppfattning, terrängdatabas samt beräkningsstöd, eventuellt 
kompletterat med någon form av identifieringsmetod. Detta på grund av 
förekomsten av mask, den varierande skyddsnivån i olika byggnader och 
korta avstånd mellan egen trupp och motståndaren. 

  
Uthållighet 

o Hög ammunitionsförbrukning och problem med underhållstransporter ställer 
krav på inbyggd uthållighet för understödssystemet. 

                                                 
38 Försvarsmakten 1998a, s. 21, 97, 113, 116 och 133; US Army 2002, s. 2-12, H-3 och H-13; US 
Marine Corps 2003, s.  6 
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3.2 Tredje part, känsliga objekt och krigets lagar 
En faktor som är särskilt framträdande vid strid i bebyggelse är förekomsten av tredje 
part i form av civila människor och daglig samhällsverksamhet. I vissa delar av 
staden kan det vara i princip ostörd miljö med full civil verksamhet medan det i 
andra delar av samma stad kan vara full strid och ödeläggelse. Dessa förhållanden 
kan skifta snabbt.39 Detta gäller både vid väpnat angrepp och internationella insatser. 
Vid internationella insatser accentueras ofta dessa förhållanden av en större 
förekomst av olika hjälporganisationer och media med flera och mer normal 
samhällsverksamhet. Den tidigare omnämnda fragmenteringen mellan egen trupp 
och motståndaren förstärks alltså ytterligare av civila som är skadade, vägrar följa 
direktiv, spontanutrymmer, nyttjas som sköldar/gisslan av motståndaren och deltar i 
folkuppbåd. Även personal med legitima uppgifter kan befinna sig i stridsterrängen 
såsom civilförsvar, räddningstjänst och polis.40 Detta gör det svårt att skilja på egen 
trupp, motståndaren och civila samt att undvika vådabeskjutning och oönskad 
sidoverkan.  
 
Utöver tredje part så återfinns ofta en stor mängd känsliga objekt som inte bör 
bekämpas, dels sådana som är kulturella eller direkt kopplade till människors 
överlevnad samt sådana som innehåller farliga ämnen eller krafter som kan skada 
egen trupp, tredje part och/eller orsaka stor förödelse på miljön. Den första gruppen 
av objekt kan bestå av sjukhus, kyrkor, moskéer och andra kulturminnen. Den andra 
gruppen, även kallad ROTA, återfinns också i städer men framförallt i urbana 
miljöer41 såsom industriområden, kraftverk, hamnar och flygplatser. Exempel på 
dessa är högspänningsledningar och ställverk, gastankar, kemikalietankar och 
radioaktiva material. De kan orsaka brand, explosion, förgiftning och farlig strålning 
om de beskjuts eller på annat sätt hanteras vårdslöst.42 
 
Att man inte skall skada eller döda tredje part avsiktligt är ju självklart, men att 
undvika skada genom sekundärverkan eller undvika skada på känsliga objekt kan 
vara svårare då militär vinst ställs mot lidande och skada. Krigets lagar sätter upp ett 
antal folkrättsliga principer, bland dessa kan nämnas; 

- ”distinktionsprincipen: kravet på att åtskillnad skall göras mellan civila eller 
civil egendom, kombattanter och militära objekt 

- proportionalitetsprincipen: skyldigheten att undvika oproportionerliga 
förluster i civila och civil egendom 

- försiktighetsprincipen: skyldigheten att vidta försiktighetsåtgärder för att 
minimera förluster i civila och civil egendom 

- förbudet mot onödigt lidande och överflödig skada; skyldigheten att inte 
åsamka överdrivna eller onödiga skador på fiendens kombattanter.” 43 

                                                 
39 Försvarsmakten 2002, s. 65 
40 Försvarsmakten 1998a, s. 47 
41 Se Definition under punkt 1.3 
42 Försvarsmakten 1998a, s. 49 och 54 
43 Försvarsmakten/ATK 2004, s. 8 
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Proportionalitetsprincipen innebär också att det inte bara är känsliga objekt som skall 
värderas utan även övriga civila objekt. En aspekt till kan återfinnas i dagens 
situation där Sverige med flera länder oftare deltar i fredsfrämjande operationer och 
interventioner än konflikter kopplade till existens, så är omfattande förstörelse 
kontraproduktivt när stabilitet och återuppbyggnad är målet.44 
 
Förutom de rent legala och moraliska aspekterna kan civila förluster och 
oproportionerligt stora förluster hos motståndaren45, innebära att befolkning och 
världsopinionen vänder sig mot den som förorsakat dessa. Den ofta nämnda CNN-
effekten (massmedia) förstärker detta. Trots strikta ROE (Rules Of Engagement) kan 
olämpliga vapensystem förorsaka onödigt lidande och prestigeförlust. I Mogadishu 
(Somalia 1993) lade amerikanska ROE starka begränsningar på att använda artilleri 
och granatkastare. I stället användes pansarvärnsrobot typ TOW (Tube launched, 
Optical guided and Wire controlled) som trots sin förhållandevis höga precision 
förorsakade civila förluster och vände befolkningen mot amerikanarna. Behovet av 
icke-dödliga vapen har framkommit i erfarenheter från Grozny och Hue City 
(Vietnamkriget), framförallt av typen tårgas och sömngas. I Hue City hade det en 
tydlig koppling till strikta ROE men i Grozny framgick det inte om det var ROE eller 
till exempel undvikandet av egna förluster som var huvudorsaken.46  
 
Även användning av precisions och effektanpassade vapen torde också vara ett 
behov för att undvika civila förluster, skador på känsliga objekt och oönskad 
sidoverkan på övriga civila objekt. Av denna anledning kan ROE lägga stora 
begränsningar på användandet av konventionell yttäckande ammunition vilket i sin 
tur innebär att den totala ammunitionsförbrukningen nedgår för till exempel 
granatkastare.47 Ett exempel på effektanpassade vapen är de kolfiberbomber som 
USA använde i Serbien 1999, vilket orsakade reparerbara kortslutningar i 
eldistributionsnätet och inte totalförstörelse.48 Slutligen kan nämnas att motståndaren 
kan utnyttja opinionseffekten genom att tvinga oss att bekämpa känsliga objekt, se 
beskrivningen av tjetjensk taktik under avsnitt 3.3. En lösning på problemet kan vara 
ett informationssystem som presenterar ett gemensamt läge där det framgår var tredje 
part och känsliga objekt finns samt tydliga ROE,49 eller möjlighet att korrekt 
identifiera och verifiera mål då underrättelser saknas enligt ovan (misstänkta punkter, 
dolda mål).50 

3.2.1 Kravställande faktorer 
Verkan 

o Risken för vådabeskjutning av tredje part och känsliga objekt samt onödigt 
lidande ställer krav på hög precision och/eller möjlighet till graderad verkan 
eller icke-dödande verkan. Detta ger också möjlighet att minska den allmänna 
förödelsen av bebyggelsen. 

                                                 
44 Eriksson 2002, s. 19  
45 ”Dödens väg” under Gulf-kriget 1991 är ett exempel på detta. 
46 US Army 2002, s. H-6 till H-7 och H-12 samt Rindstål 2001, kap. 2.4.1.2 
47 US Army 2002, s. 4-7 
48 Eriksson 2002, s. 19, fotnot 13 
49 Försvarsmakten 1998a, s. 116 
50 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 14 
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Ledning, underrättelser och information 

o Svårigheten att skilja på fienden och tredje part samt identifiera känsliga 
objekt ställer krav på en gemensam lägesuppfattning för att undvika 
vådabeskjutning. 

 
Uthållighet 

o I vissa typer av insatser kan strikta ROE innebära ett mindre behov av 
konventionell yttäckande ammunition men större behov av 
precisionsammunition eller liknande. 

3.3 Hotbild (taktik och vapensystem) 
Vem eller vad som är vår framtida motståndare är svårt att förutsäga. Författaren har 
valt att beskriva två olika typer av motståndare som kan sägas utgöra ytterligheterna 
på skalan för uppträdande i bebyggelse. Dels en välutrustad och numerärt stor 
motståndare så som han beskrivs i Förbandsreglemente Armén SIB (FörbR A SIB), 
vilket torde motsvara den ryska försvarsmakten igår och även idag. Som jämförelse 
beskrivs även rysk taktik i Grozny. Dels en resurssvag och numerärt liten 
motståndare i form av tjetjenska rebeller i Grozny, deras agerande torde ha stora 
likheter med de grupper som amerikanarna möter i Irak för tillfället (sommaren och 
hösten 2004). 
 
Vid anfall satsar motståndaren på att ta oförsvarad terräng och vara i förhand. 
Tätförbanden kringgår försvarad bebyggelse och bakre förband slår dessa. Han 
använder taktisk luftlandsättning med helikopter och förband som anfaller på djupet 
för att hålla ett högt anfallstempo. Förbekämpning med flyganfall och sabotage 
används för att avskära våra förstärkningar och skapa kaos. Han använder främst 
mekaniserade förband med god rörlighet, eldkraft och skydd, han strävar efter 
uppsutten framryckning för att bibehålla snabbheten. Understödet består av direkt 
och indirekt eld, attackflyg och attackhelikoptrar. Anfallet genomförs på flera platser 
snabbt och överraskande, där framgång nås kraftsamlar han. För att skapa 
genombrott kan stridsvagnar gå främst med understöd av pansarskytteförband. Vid 
anfall med bataljon nyttjas breda gator och stråk. Anfallsmålet är ett till två kvarter 
som tas med två förstärkta kompanier (avsuttna) som understöds av stridsvagnar. Ett 
kompani avdelas för att fullfölja eller kringgå. Rensning undviks i det längsta men då 
så krävs görs det genom att gå in, bränna, spränga eller skjuta sönder byggnaden. 
Kännetecknande är hans stora tillgång på direkt och indirekt eld. Han har tillgång till 
UAV:er med dygnetruntkapacitet och andra sensorer såsom bildförstärkare och 
IRV.51 Vid försvar stödjer han sig på mineringar, befästningar och anfall med del av 
förband. Striden förs rörligt och aktivt. Längst fram används mindre förband med 
eldledare och prickskyttar som stöds av fältarbeten. Den indirekta elden används för 
uppehållande eld mot anfallsförberedelser och kringgångar samt spärreld vid 
stridsställningar.52 
 

                                                 
51 Försvarsmakten 1998a, s. 17 till 25 
52 Försvarsmakten 1998a, s. 26 
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Som jämförelse så använde sig ryssarna i Grozny 1995 av en taktik som liknar den 
som ovan beskrivits, med fyra anfallskilar som skulle ta nyckelterräng och viktiga 
punkter. Främst gick stridsvagnar och pansarskyttefordon men rakt mot väl 
förberedda försvarsställningar. Det kanske inte var så mycket dålig taktik som 
bristande utbildning för strid i bebyggelse och dålig underrättelsetjänst som skapade 
enorma svårigheter för ryssarna.53 Andra gången i Grozny, år 2000, valde ryssarna 
att isolera staden och sedan med spaning, eldledare, prickskyttar och UAV:er 
genomföra underrättelseverksamhet, och förbekämpning med artilleri och flyg. 
Denna ”manöver genom eld” jämnade i princip staden med marken. Först när de 
tjetjenska rebellerna bedömdes som i stort sett nedkämpade, så gick man in med 
stridsvagnar och trupp.54 Sedan visade det sig att försvararen inte alls var så 
nedkämpad som man trott. Rebellerna gav ryssarna intrycket, genom vilseledning, att 
den förbekämpning som genomfördes var effektiv och att de hade lämnat staden, på 
så sätt lockades ryssarna in i staden som de trodde var tom på försvarare. Man kan 
konstatera att enbart brutal eldkraft inte alltid fungerar på en välutbildad motståndare 
som dessutom kan sin terräng.55 
 
Den tjetjenska taktiken gick ut på att skapa bakhållslägen för de mekaniserade 
kolonnerna. Prickskyttar och RPG-skyttar (ryskt buret raketgevär med riktad 
sprängverkan; RSV) öppnade eld från alla riktningar, tak, våningsplan, källare och 
täckta gropar. Striden fördes rörligt med dold förflyttning och med stöd av 
stridsvagnshinder. För att undgå ryskt flyg och artilleri så höll man alltid nära 
kontakt med ryska förband, ”kram-taktik”, därigenom vågade inte ryssarna skjuta 
med risk för vådabeskjutning.56 Ett team av prickskyttar och RPG-skyttar kunde 
kontrollera en till två gator och fördröja konvojer eller få dessa att byta rutt. Man 
använde många enkla vapen såsom försåt, kemiska stridsmedel och bomber. RPG var 
dock ett av de större hoten och användes för både punktmål och ytmål. Tjetjenerna 
uppträdde också i civila fordon och kläder samt grupperade nära sjukhus och skolor 
varifrån de öppnade eld och sedan snabbt försvann. Man undvek att nyttja 
stödjepunkter och satsade i stället på korta eldöverfall och förflyttning. Ryssarna 
hade därför svårt att upptäcka och hinna bekämpa mål.57 
 
Oavsett om det är en mer eller mindre välutrustad motståndare så tenderar strid i 
bebyggelse att öka förekomsten av burna vapensystem. I många fall har 
eldhandvapen, kulsprutor, prickskyttevapen, granatsprutor, pansarskott (RPG eller 
motsvarande), eldkastare58, tårgas, minor och sprängmedel varit de typiska 
vapensystemen.59 Detta bidrar till att hoten dyker upp snabbt och från alla 
riktningar60 vilket även gäller för understöds-, lednings- och underhållsförband på 
grund av fragmenteringen. Hotet från markbaserade vapen ställer krav på skydd i alla 

                                                 
53 Oliker 2001, s. 12 till 13 
54 Thomas 2000, s. 2, 3 och 11 
55 Oliker 2001, s. 16, 17, 85 
56 Thomas 2000, s. 8 till 9 
57 Thomas 1999, s. 6 och 7 
58 Eller de mera moderna eller termobariska vapnen (amerikanska SMAW eller ryska RPO-A): 
Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 86. 
59 US Army 2003, s. 3-10 
60 Försvarsmakten 1998a, s. 13 
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attityder.61 En välutrustad motståndare har troligtvis också förmåga till avståndslagd 
minering. För understödssystem med branta projektilbanor finns dessutom hotet att 
bli inmätt av artillerilokaliseringsradar och bekämpad av motståndaren.62  
 
Fragmenteringen och tidvis högt tempo kommer att vara påtaglig då motståndaren 
försöker tränga snabbt in på djupet av vår gruppering och/eller försöker innästla och 
lura in oss i bakhåll. Vår försörjning av förnödenheter, till exempel ammunition, kan 
därför snabbt bli avbruten.63 Mål för våra understödssystem kommer att variera från 
oskyddad personal till personal under mer eller mindre kraftigt skydd och pansrade 
fordon, både som enskilda och i större antal. Framförallt stridsfordon kommer att 
vara kanaliserade till gator, torg och parker. Vi bör ha förmåga till yttäckande eld 
mot till exempel luftlandsättningar i vår rygg och motståndarens samlingsplatser för 
anfall på öppna ytor av typen parker och torg.64 Motståndarens UAV:er, olika 
sensorer och truppspaning på djupet innebär högt krav på vår rörlighet och förmåga 
att dölja oss samt andra skyddsåtgärder. Hot från burna system, minor och flygande 
bekämpningssystem kommer att vara vanligt förekommande, även i bakre delar av 
egen gruppering. För att om möjligt kunna dölja understödssystemet så måste 
signaturen i olika våglängdsområden vara anpassad till aktuell miljö.65 

3.3.1 Kravställande faktorer 
Verkan 

o Vi måste kunna bekämpa; 
- stridsfordon och oskyddad trupp längs gator, 
- trupp i byggnader och 
- eldledare och prickskyttar på tak, 
vilket ställer krav på bland annat verkansdel och precision. 

o Yteld kan vara aktuellt mot mål som består av en större mängd objekt på 
öppna ytor, till exempel luftlandsättningar och samlingsplatser för anfall. 

o Motståndarens strävan efter högt tempo längs gator och stråk, ställer krav på 
snabbhet i bekämpningsförloppet för att kunna bekämpa tidskritiska mål. 

o Bekämpning/strid måste kunna genomföras dygnet runt på grund av 
motståndarens mörkerkapacitet. 

 
Skydd 

o Ett understödssystem bör kunna skydda sig mot motståndarens förband, 
vapensystem och sensorer som kan uppträda på djupet av vår gruppering 
beväpnade med splittervapen, finkalibervapen upp till tung kulspruta, och 
burna RSV-vapen i alla attityder och dygnet runt. 

o Minor, både platslagda som man inte hunnit röja och avståndslagda, kan vara 
ett hot mot understödssystemet. 

o Förekomsten av många olika sensorer ställer krav på en till miljön anpassad 
signatur och maskering för att om möjligt undgå eller försvåra upptäckt och 
bekämpning i olika våglängdsområden. 

                                                 
61 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 7 
62 US Army 2002, s. K-1 och US Army 2003, s. 5-20 
63 Försvarsmakten 1998a, s. 119 och s. 169 
64 US Army, s. K-2 
65 Försvarsmakten 1998a, s. 154 till 155 
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o Risken för ABEK (Artilleribekämpning), efter till exempel upptäckt och 
inmätning av artillerilokaliseringsradar, ställer krav på kort tid från första 
skott till intagande av skyddsställning. 

 
Uthållighet 

o Risken för att bli avskuren och strid dygnet runt ställer krav på systemets 
egen uthållighet. 

3.4 Egen taktik/stridsteknik 
Vår taktik och stridsteknik är hämtad från Doktrin för Markoperationer, FörbR A 
SIB och Utbildningsanvisning SIB 03-04. Vissa jämförelser görs också med 
amerikansk taktik i Irak 2003-2004 och rysk i Grozny 2000. 
 
Vid anfall är vår strävan att ta oförsvarad terräng varifrån motståndaren kan 
bekämpas. Att slå en försvarsgrupperad motståndare skall i det längsta undvikas. 
Genom snabbhet kan vi även med mindre styrkor nå framgång då motståndarens 
möjlighet att förbereda ett försvar minskar. Kringgångsmöjligheter skall utnyttjas för 
att komma in på motståndarens djup. Spaningsförband med eldledare skall tidigt 
innästla för att störa motståndaren på djupet. Inledningsvis sker framryckning på stor 
bredd och om möjligt direkt mot slutmålen. Mekaniserade förband utnyttjar om 
möjligt öppna stråk. Förband som hejdas sätts in där framgång nåtts. Efter hand 
säkras underhålls- och omgrupperingsvägar. Slutligen skall vid behov motståndaren 
delas och slås del för del om han inte kan förmås att ge upp.66 Anfallsmål för bataljon 
är normalt cirka 1 km brett (6-10 gator). Bataljonens djup varierar beroende på 
uppgift, men ligger uppskattningsvis på cirka 5 km men kan vara ända upp till 10 
km.67 Man använder sig oftast av en blandad stridsindelning med stridsvagnar, 
stridsfordon och skyttesoldater för att kunna understödja varandra. Bataljonen kan 
välja olika grupperingsformer beroende på syfte och underrättelseläge. Från bred 
(stridslinje) till mycket smal gruppering (stridskolonn) vilket bland annat innebär 
varierande förmåga att skydda egna lednings-, understöds- och underhållsfunktioner. 
Olika stridsteknik kan också väljas; urban penetration, urbant genombrott och urban 
svärm. Här skiljer sig framförallt urban penetration från de övriga med sin mera 
”våghalsiga” och snabba framryckning till en viktig punkt eller ett viktigt objekt på 
djupet.68  
 
Den indirekta elden används för att få motståndarens förband att röra sig så att den 
blir åtkomlig för direkt eld samt tillsammans med direkt eld möjliggöra rörelse vid 
anfall mot försvarad bebyggelse. Dessutom kan den få uppgift att nedkämpa 
motståndaren i anfallsmålet, bekämpa oskyddad trupp såsom omgrupperande 
enheter, eldledare och prickskyttar, skydda flanker genom avskärmning eller 
nedhållning. Här kan nämnas att nedhållande eld över längre tid är 
ammunitionskrävande.69 På djupet kan till exempel understödsförband, 
fordonsanhopningar och förbindelser bekämpas.70 En försvarsgrupperad motståndare 
                                                 
66 Försvarsmakten/HKV 2003b, s. 68 till 69 
67 Walldén 2004-11-19 
68 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 8 och s. 31 till 34 
69 Försvarsmakten/Artreg 2004, s. 3 
70 Försvarsmakten 1998a, s. 65 till 66, 74 och 79 
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i byggnader som inte kan eller bör kringgås kan antingen slås genom rensning med 
trupp, ”bära in eldkraft”, eller genom bekämpning med direkt och/eller indirekt eld, 
”skjuta in eldkraften”. Här måste man väga risken för oavsiktlig verkan mot civila, 
förstöring av byggnader, tidsåtgång och risk för egna förluster när man väljer metod. 
Det senare fallet innebär en ökad risk för civila och att bygganden förstörs, å andra 
sidan kan tidsåtgången minska samt att risken för egna förluster blir mindre.71 Om 
byggnaden skjuts sönder för mycket kan rasmassorna innebära nackdelar för oss, till 
exempel försvårar vår rörlighet och ger motståndaren bättre skydd och skyl.72  Ett 
sätt att minska förstöringen kan vara att skjuta med hög momentan eldkraft i stället 
för att under längre tid och ihållande mala ned försvaret.73  
 
Vid försvar skall striden föras rörligt med stöd av fältarbeten och indirekt eld. Om vi 
har ett statiskt och starkt försvar i en byggnad så kan det få motståndaren att 
nedkämpa byggnaden i stället för att rensa. Där motståndaren bedöms framrycka 
skapas ett sammanhängande motståndsområde. Det skall finnas möjlighet att anfalla 
in på djupet av motståndaren. Blockering av framryckningsstråk genomförs för att 
tvinga honom till avsittning och röjning samt eldledare och prickskyttar grupperas 
långt fram för att störa honom.74 Bataljon försvarar normalt område om 1000 x 1000 
meter. Även om understödsförband bör skyddas av bataljonen så kan de av 
resursbrist vara tvungna att försvara sig själva. Detta ställer krav på 
observation/eldkraft i alla attityder, även i mörker.75 Den indirekta elden skall kunna 
lösa uppgifter såsom spärreld framför motståndsnäste, uppehållande eld där 
motståndaren samlas för anfall eller övergår till avsutten strid. Andra uppgifter kan 
vara understödjande eld vid omgruppering och motstöt, bekämpning av röjningstäter 
samt eldöverfall på djupet av motståndarens gruppering.76 Observera att enligt 
SkjutR Ny:s indelning av elduppgifter borde uppehållande översättas till nedhålla, 
och spärreld översättas till nedkämpa.77 
 
Vid strid i bebyggelse behöver understödet levereras till flera olika platser samtidigt 
och med stor precision. Detta kan innebära att man behöver skjuta pjäsvis och från 
delad gruppering.78 För att öka precisionen (skjuta med branta vinklar) så bör ett 
granatkastarsystem ligga nära förbandets främre delar, cirka 1-2 km bakom, men 
även för att öka räckvidden på djupet och dra fördel av förbandets skydd.79 I Grozny 
2000 såg man ett behov av att fördela ett batteri per kompani och decentralisera 
ledningen och insats av indirekt eld. Detta gav en aktiv, snabb och effektiv indirekt 
eld för att bland annat kunna bekämpa rörliga mål.80 Amerikanska förband i Irak 
2003-2004 gick in för att isolera städerna och ta nyckelpunkter samt utföra 
raidföretag i syfte att hålla motståndaren ur balans (författarens tolkning: liknar 
”urban penetration”). Erfarenheterna här var bland annat att understöd och underhåll 
                                                 
71 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 7 
72 US Army 2003, s. 5-23 
73 US Army 2002, s. 4-3 
74 Försvarsmakten/HKV 2003b, s. 71 
75 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 7 och 58 till 59 
76 Försvarsmakten 1998a, s. 86, 90 och 114 
77 Försvarsmakten/Artreg 2004, s. 2 till 3 
78 Försvarsmakten 1998a, s. 118 
79 Walldén 2004-11-19 
80 Thomas 2000, s. 5 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 19 100:2062 
  Sida 23 av 65 

inte hängde med i de snabba framryckningarna.81 I vissa fall kan man ha behov av att 
använda indirekta system för att skjuta direkt eld. Detta torde vara mest 
förekommande i förband som saknar stridsvagnar eller andra system för tung direkt 
eld. Det är inte alltid man kan komma åt vissa mål med indirekt eld utan måste skjuta 
direktriktat för att till exempel kunna bekämpa ett mål på en viss våning med 
tillräcklig precision.82 Det är en fördel om ett understödssystem även kan lösa sådana 
uppgifter. Nackdelen är att det minskar den indirekta eldkraften samt ökar risken för 
bekämpning och förlust av ett exklusivt system.83 Ett annat problem är att kunna 
skjuta på avstånd under 50 meter med tanke på riskavstånd för egen vagn och 
armeringssträckan84 för granaten.85 

3.4.1 Kravställande faktorer 
Verkan 

o Bekämpning på djupet av motståndarens förband ställer krav på minsta 
räckvidd som systemet bör klara. 

o Behovet av att skjuta med hög precision och lösa flera elduppgifter samtidigt 
ställer krav på granatkastarplutonens förmåga att kunna skjuta pjäsvis. 

o För att kunna minska risken för onödig förstörelse av byggnader bör man 
kunna skjuta med hög momentan eldkraft, detta krävs aven för att enskild 
pjäs skall kunna lösa en elduppgift med tillräcklig effekt. 

o Vissa typer av mål kräver tung direkt eld, till exempel trupp på en viss våning 
i en byggnad, särskilt i förband utan stridsvagnar kan understödssystemet 
behöva lösa denna uppgift. 

o Armeringssträcka och riskområde måste beaktas vid direktskjutning på korta 
avstånd. 

o Elduppgifterna avskärmning och nedhållning i flank kan ställa krav på andra 
verkansformer, till exempel rök och avståndslagd minering. 

o Elduppgifterna nedhålla och nedkämpa kan behöva skjutas mot mål som inte 
lämpar sig för precisionsbekämpning såsom utbredda mål, mål som är svåra 
att lägesbestämma eller misstänkta mål.86 Detta ställer krav på yttäckande eld. 

 
Skydd 

o Behovet av att understödssystemet skall ligga nära bataljonens främre 
enheter, för att bland annat få tillräcklig precision, ställer krav på 
skyddsnivån. 

o Understödssystemet kan inte påräkna avdelad trupp för skydd, utan måste 
kunna klara visst egenförsvar. 

 
Rörlighet 

o Understödssystemet måste hänga med i stridstempot och kunna lämna i 
princip kontinuerligt understöd vilket ställer krav på rörligheten. 

 

                                                 
81 Walldén 2003, s. 4 till 6 
82 US Army 2002, s. 4-3 
83 Försvarsmakten 1998a, s. 115 
84 Den sträcka, efter granaten lämnat eldröret, som den är oarmerad och inte kan detonera. 
85 US Army 2002, s. 7-1 
86 Se även avsnitt 3.1, 4:e stycket avseende odistinkta mål 
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Uthållighet 
o  Behov av nedhållande och yttäckande eld ställer krav på medförd 

ammunitionsmängd. 

3.5 Utvecklingstendenser fram till 2020 (NBF) 
NBF strävar efter att ge oss möjlighet att nå ledningsöverläge och nyttja resurserna 
mer effektivt. I ledningsöverläget ingår att i nära realtid kunna överblicka hela 
insatsområdet samt genom att integrera lednings-, informations- och verkanssystem i 
ett nätverk kunna öka möjligheterna till snabb identifiering av mål, bekämpning och 
utvärdering. För att nyttja resurserna effektivt skall en större flexibilitet finnas genom 
att kunna länka ihop olika funktioner allt efter uppgiftens krav. Plattformar kommer i 
större utsträckning bli leverantörer av olika tjänster i nätverket, till exempel 
bekämpning. Sammantaget innebär det att möjligheterna till avvägda insatser i tid, 
rum och verkan ökar. Andra trender är ökat krav på taktisk och strategisk rörlighet, 
precisionsvapen med lång räckvidd, obemannade farkoster för olika uppgifter, ökad 
verkan bland annat genom högre precision samt skydd genom en kombination av 
signaturanpassning, vilseledning, rörlighet samt sensoraktiverade och ballistiska 
skydd.87 
 
I FoRMA årsrapport 2002 som behandlar utvecklingen 10 år framåt så kan man 
bland annat se ett antal tendenser för strid i bebyggelse. Vid ett anfall in i bebyggelse 
skall vi främst agera genom fjärrnärvaro, det innebär insatser mot motståndarens 
kritiska punkter utan att exponera oss själva. Inledningsvis skall vi ha full kontroll 
över stadens omgivningar samt in- och utfarter. Vi skall sedan genom lokal 
överlägsenhet som bygger på god lägesuppfattning, god ledning, hög mobilitet, dolt 
uppträdande och vilseledning kunna slå mot motståndarens kritiska sårbarheter. 
Insatser genomförs med inledningsvis UAV:er som inhämtar information och leder 
in eld från understödssystem. Senare sker detta även med närvaro av soldater och 
obemannade markfarkoster (UGV) samt utplacering av sensorer. Slutligen tas delar 
av bebyggelsen och styrkepunkter upprättas av marktrupp med stridsfordon. 
Insatserna kan ske med indirekta eller direkta system med hög precision för att 
minimera förstörelse samt egna och tredje parts förluster. Allt efter behov skall 
verkan kunna väljas från icke-dödlig, över graderad, till yttäckande.88  
 
Att kunna dokumentera händelseförlopp kommer att bli mer och mer betydelsefullt, 
särskilt vid fredsfrämjande operationer. Dels för att kunna bevisa sin egen oskuld och 
dels för att kunna peka ut skyldiga vid till exempel vådabeskjutning av civila. Även 
verkan måste kunna bekräftas och dokumenteras. 89 En del i detta är att kunna 
registrera viktiga parametrar från det skjutande systemet. Detta har även en betydelse 
utifrån problemen med bedömning av träff- och verkansmöjligheter i bebyggelse. 
Om lämpliga data kan samlas in från bland annat skjutande system och sensorer på 
plats så kan verkansutvärdering och skapande av en erfarenhetsdatabas underlättas. 
 

                                                 
87 Försvarsmakten/HKV 2003a, bilaga 1, s. 33 till 35 
88 Söderqvist 2003, s. 17 till 19 
89 Isacsson 2001, s. 78-80 
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Ovanstående kan även nyttjas för att bedöma den framtida hotbilden. Även om det 
kanske är mindre sannolikt att våra framtida motståndare är lika högteknologiska så 
kan teknik- och kostnadsutvecklingen innebära att även en mindre bemedlad 
motståndare kan dra nytta av denna teknik. För oss innebär det bland annat att hotet 
från precisionsbekämpningssystem och olika sensorsystem även på djupet av egen 
gruppering kan öka. Motståndarens ökade förmåga till korta bekämpningscykler, från 
upptäckt till bekämpning, innebär att våra skyddsåtgärder måste anpassas till denna 
hotbild. 
 
Framtida åtgärder avseende signaturanpassning bör omfatta våglängder inom hela 
optikområdet och radarområdet för att förhindra eller begränsa möjligheten till 
upptäckt, klassificering, identifiering och inmätning av markplattformar. Här ingår 
ultravioletta (UV), visuella, infraröda (IR) och radarvåglängder. Särskilt markant är 
utvecklingen inom optronik- och laserområdet. Laser kan som vapen bli ett hot i sig 
genom ögon-, optik och optronikförstörande förmåga. Retroreflexlaser som kan 
upptäcka system med optik på långa avstånd är också ett område under utveckling.90 
Vid internationella insatser där motståndaren inte är fullt kvalificerad bedöms 
åtgärder inom visuella och IR området vara viktigast utifrån mängden av system. I 
vissa fall även mot äldre markradar av öststatsmodell.91 

3.5.1 Kravställande faktorer 
Verkan 

o Behovet av räckvidd accentueras i framtiden när man vill agera genom 
”fjärrnärvaro” d.v.s. bekämpa på djupet innan inbrytning. 

o Behovet av precision, graderad verkan och icke-dödlig verkan ökar men 
yttäckande verkan kommer fortfarande att behövas. 

 
Skydd 

o Framtida sensorhot ställer krav på signaturanpassning inom UV, visuella, IR 
och radarvåglängdsområdena samt skydd mot retroreflexlaser. 

o Laservapenhotet ställer krav på skydd i optik och optronik. 
o Kortare bekämpningsförlopp, fler precisionsbekämpningssystem och större 

mängd sensorer ökar tempot och antalet hot. Sensoraktiverade skydd kan vara 
ett sätt att öka överlevnadsförmågan och minska behovet av viktkrävande 
ballistiskt skydd. 

 
Ledning, underrättelser och information 

o Nya lednings- (sambands-) och informationssystem ställer krav på 
integreringsmöjligheter i plattformen. 

o Understödssystemet måste via ledningssystemet kunna ta emot måldata från 
alla i förbandet förekommande typer av sensorer. 

o Behovet av att dokumentera insatser ställer krav på att kunna samla in 
information om systemets viktiga parametrar för att kunna utvärdera verkan, 
förbättra erfarenhetsdatabas och utreda vådabeskjutningsincidenter av egen 
trupp och 3:e part. 

                                                 
90 Försvarets forskningsanstalt 1998, kapitel 3 och Bohman 2003, kapitel 3 
91 Henningsson 2004 
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3.6 Generering av taktiska krav på förmåga 
Vilka taktiska krav kan man då ställa på ett understödssystem för strid i bebyggelse 
utifrån de identifierade kravställande faktorerna? Några av faktorerna ställer 
egentligen inte krav på själva plattformen utan på i förbandet ingående stödjande, 
samverkande eller gemensamma system som behövs för ett väl fungerande 
understödssystem. Exempel på detta är eldledningssystem och invisningssystem för 
indirekt eld (eldledare, UAV:er, laserpekare m.m.), väderinformationssystem, 
lednings- och sambandssystem, övriga informationssystem m.m. Kraven som 
redovisas här är grundläggande krav på själva plattformen för att kunna lösa de 
problem som uppstår i bebyggelse. Vissa krav löses dock mer kostnadseffektivt 
genom taktikanpassning eller av annan enhet eller system inom förbandet. För att 
inte behöva redovisa alla möjliga tänkbara situationer så redovisar författaren bara de 
krav som är dimensionerande för systemet. De kravställande faktorer som används är 
understrukna för lättare identifiering. En del av faktorerna som inte används här, 
används i vissa fall i jämförelsen längre fram. Många av kraven måste självklart 
kunna preciseras ytterligare och verifieras, men detta kräver mer djuplodande 
utredningar och försök. Kraven skall här ses som ett första utkast och inringning av 
problemområden och ungefärliga storheter som är kopplade till strid i bebyggelse. 
Under ”verkan” och ”skydd” används hela eller delar av bekämpningskedjan som 
struktur. 

3.6.1 Verkan 
Här redovisas de krav som författaren anser vara de mest dimensionerande för 
systemets möjlighet att kunna lösa de bekämpningsuppgifter som efterfrågas vid strid 
i bebyggelse. Utifrån framtagna kravställande faktorer för verkan i tidigare avsnitt 
konstrueras ett antal typmål samt övriga krav.  

 Måltyper 
Utifrån de kravställande faktorerna kan man identifiera fem måltyper: 

- Bekämpa stridsfordon på gata 
- Bekämpa oskyddad trupp på gata 
- Bekämpa trupp i byggnad 
- Bekämpa eldledare och prickskyttar på tak 
- Nedhålla/nedkämpa truppsamling på öppen yta 

Av dessa är de två sista ganska likartade när det gäller frånvaron av mask och 
lämplig typ av verkansdel (spränggranat med zonrör). Skillnaden är främst 
ammunitionsinsatsen och att eldledare och prickskyttar i första hand skall bekämpas 
med egna prickskyttar utifrån stridsekonomi och precision. Därför tas inte 
nyckelpersonal med i den fortsatta diskussionen utan täcks in av övriga krav. När det 
gäller trupp i byggnad kan denna bekämpas på främst två sätt om man vill undvika 
onödig förstöring samt beroende av måltillgänglighet; takpenetrerande granat eller 
vägg-/fönsterpenetrerande granat. I båda fall ställs det krav på liknande 
penetreringsförmåga men i det senare fallet är det frågan om direkt eld vilket i sig 
ställer särskilda dimensionerande krav. Därför kopplas denna uppgift till krav på 
direkt skjutning. 
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 Upptäckt, klassificering, identifiering, inmätning och överföring av måldata 
Denna del av bekämpningskedjan genomförs av andra system inom bataljonen vid 
indirekt eld. Däremot är detta kravställande avseende direkt eld då sensorn finns 
inom systemet. Måltypen som är kopplad till direkt eld måste därför kompletteras 
med kravet på mörkerförmåga. 

 Verkanssystemets reaktionstid 
Av måltyperna ovan, till exempel stridsfordon och trupp på gata, finns det sådana 
som är tidskritiska om de framrycker. Detta ställer krav på snabbhet i 
bekämpningsförloppet och därigenom systemets reaktionstid, från det att måldata 
erhålls till målträff. Kravet ingår alltså redan i måltypen. Då flera mål behöver 
bekämpas i snabb följd behöver systemet också kunna växla mål snabbt. Dessa två 
krav är svåra att kvantifiera utifrån de använda källorna. Dessutom behöver 
granatkastarplutonen kunna lösa flera elduppgifter samtidigt, detta ställer krav på en 
sådan autonomitet att pjäsvis skjutning är möjlig. 

 Träff 
Ovanstående måltyper har redan kopplingar till olika krav/variationer inom 
faktorerna precision och målform (punkt-, linje- och ytmål). De bör sedan kläs på 
och kompletteras med övriga faktorer som är direkt kopplade till möjligheten att få 
träff (räckvidd och banform). Behovet av bekämpning på djupet av motståndarens 
förband måste preciseras ytterligare. Utifrån resonemanget att motståndaren till vår 
bataljon i de flesta fall borde vara ungefär av bataljons storlek, så gör författaren 
bedömningen att det är på djupet av motståndarens bataljon som borde vara ett 
minsta krav på räckvidd. När det gäller krav på banans form så har Mask från 
bebyggelse störst inverkan vid skjutning tvärs gaturiktningen mot ett mål på 
gatunivå. Ett annat alternativ är att gruppera så att man kan skjuta längs med gator, 
men detta val har man troligtvis inte alltid. 

 Verkan 
Måltyperna i sig ställer krav på verkansdelens verkanssätt och effekt men även på 
momentan eldkraft, som är betydelsefull när oskyddad trupp på en gata skall 
bekämpas. Sekunderna efter det att första granaten har landat är de som ger effekt, 
efter några sekunder har de flesta hunnit ta skydd i till exempel intilliggande 
byggnader. Ett exempel på situation då graderad verkan eller icke-dödlig verkan 
behövs är när egen trupp och/eller tredje part befinner sig i samma byggnad som 
motståndaren.92 Här uppstår dock ett problem. Att garantera icke-dödlig verkan när 
en 120 mm granat med hög rörelseenergi träffar målet är nog svårt, det finns alltid 
risk att någon dödas av granatdelarna i sig. Sådana uppgifter bör lösas av andra 
system eller vapen. Behovet av rök har framkommit i de kravställande faktorerna. 
Här måste man dock komplettera med krav på avskärmning inom IR-området då 
denna typ av observationsutrustning blir allt vanligare. För att skydda flank genom 
avståndslagd minering får Sverige, enligt gällande internationellt avtal, inte använda 
personminor, endast fordonsminor är tillåtna. 

                                                 
92 Se erfarenheter från Grozny i avsnitt 3.1, fjärde stycket. 
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 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall kunna 

o bekämpa punktmål i form av stridsfordon på tvärgående gata, 
o bekämpa linjemål i form av oskyddad trupp på tvärgående gata, 
o med direkt eld bekämpa trupp i ett rum i en flervåningsbyggnad med tak/vägg 

av betong eller tegel utan att skada egen trupp eller 3:e part i angränsande 
rum, även i mörker, 

o nedhålla/nedkämpa ytmål i form av truppsamling på öppen yta 
o bekämpa mål på djupet av motståndarens bataljon avseende räckvidd, 
o skjuta autonomt med endast tillförsel av tillämpliga måldata och väderdata 

m.m., 
o på kort tid växla mål horisonten runt utan svansning93, 
o skjuta rök med effekt inom visuella och IR-området samt 
o lägga en avståndslagd fordonsminering. 

3.6.2 Skydd 
Man kan inte skydda sig mot alla typer av hot med tekniska lösningar. Ett sådant 
system skulle bli extremt komplext, dyrt samt tungt. Dock måste de utifrån systemets 
uppträdande mest förekommande hoten kunna hanteras. Skyddsåtgärderna kan delas 
upp utifrån de delar av bekämpningskedjan som plattformen kan påverka.  

 Skydd mot upptäckt, klassificering, identifiering, inmätning och träff 
En del av skyddet är att ha förmåga till signaturanpassning och skydd mot 
retroreflexlaser för att begränsa eller undgå upptäckt, klassificering och identifiering 
från spanings och bekämpningssystem. Detta skydd bör ha förmåga inom de 
våglängdsområden som ingår i den framtida hotbilden.  
 
För att undgå inmätning och träff så är rörlighet ett sätt att uppnå detta om man inte 
kan undvika de första stegen i kedjan. Hotet att bli inmätt på första skottet av 
artillerilokaliseringsradar vid indirekt eld är stor om sådant hot föreligger. Detta 
kräver att man hinner slutföra elduppgiften och systemet hinner omgruppera till 
säkert avstånd från skjutplatsen innan verkanseld från motståndarens ABEK hinner 
nå skjutplatsen. 
 
Skydd mot verkan är sällan heltäckande; får motståndaren tillräckligt med tid så kan 
han hitta han en svag punkt. Här kan man med aktiva åtgärder skydda sig genom att 
helt sonika avbryta motståndarens bekämpningskedja genom att bekämpa honom 
eller dölja sig. Eftersom systemet inte kan påräkna skydd av annan trupp bör det ha 
någon form av självförsvarsförmåga mot marktrupp av den typ som tidigare 
omnämnts samt även sensorer i form av lågflygande mini-UAV:er. Striden har 
karaktären att hotet kommer från alla attityder och sker dygnet runt vilket ställer krav 
på skjut- och observationsförmåga i olika riktningar och mörkerförmåga.  Ökat 
tempo och ökat antal hot gör att besättningen kan få svårt att hinna upptäcka och 
reagera på hot. Ett sensoraktiverat skyddssystem kan vara ett stöd för att överleva hot 
från till exempel aktiva sensorer, samtidigt som en viktbesparing i vissa fall är 
möjlig. Här kan både bekämpning och döljande åtgärder ingå. Närskyddsrök är ett 
                                                 
93 Svansning innebär att vrida lavetten (i det här fallet vrida chassit). 
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sätt att skydda sig om bekämpning inte är ett alternativ, denna bör åtminstone ha 
förmåga inom visuella och IR-området utifrån mängden hotsystem.  

 Skydd mot verkan 
Blir man träffad så är nästa steg att undgå verkan. Systemet bör ha en skyddsnivå 
som motsvarar vad huvuddelen av förbandet har för att kunna uppträda långt fram, 
dock inte motsvarande eventuella stridsvagnar av bland annat viktsskäl. Detta kan 
ses som den minsta nivån. Utifrån hotnivån i bebyggelse och vilka verkanstyper som 
bör klaras, så bestäms skyddsnivå av den typ av motståndarens förband som kan 
förväntas uppträda där systemet normalt verkar. Här är det främst burna vapensystem 
eller indirekt eld som är hotet då systemet normalt skall uppträda bakom egna 
förband. Skydd behövs också mot verkan från framtida laservapen mot optiska och 
optroniska delar i systemet. Fordonsminor i form av platslagda och avståndslagda 
kommer att vara ett hot även mot denna typ av system. Alla mineringar kommer inte 
att upptäckas eller röjas av främre delar av förbandet och avståndslagda mineringar 
kan över tiden vara ett hot på djupet av vår gruppering. Här är det viktigast att kunna 
överleva en påkörning av en mina eller kunna ta sig ut från en avståndslagd 
minering. Röjning är normalt en uppgift för pionjär- eller ingenjörförband. 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o signaturanpassning inom UV, visuella, IR och radarvåglängdsområdena samt 
skydd mot retroreflexlaser, för att undgå eller begränsa upptäckt, 
klassificering, identifiering och inmätning, 

o förmåga att hinna lösa en elduppgift och omgruppera till ny eldställning eller 
skyddsställning efter sista skottet, innan verkan från ABEK kan påräknas, 

o huvud- eller sekundärbeväpning, observationsförmåga och närskyddsrök 
inom visuella och IR-området som medger närskydd/självförsvar mot trupp, 
även sådan som är grupperade i källare och på tak/våningsplan samt 
lågflygande mini-UAV:er, i mörker, samt stöd av ett sensoraktiverat 
skyddssystem 

o minst skydd motsvarande huvudfordonet inom förbandet, 
o minst skydd mot splitter, 12,7-14,5 mm pansarprojektil och 40 mm RSV-

granat samt RPG i alla attityder utom golv, 
o skydd mot laservapen i optik och optronik samt 
o skydd mot tryckverkande fordonsminor och möjlighet att ta sig ur en 

avståndslagd minering. 

3.6.3 Rörlighet 
Eftersom understödssystem skall röra sig i samma terräng som understött förband så 
bör kraven ligga på samma nivå som stridande delar i förbandet för att hänga med i 
stridstempot. För att kunna nå verkan med hänsyn till mask och kunna överleva så 
behöver systemet byta eldställning ofta, även tvärs anfallsriktningen. Av denna 
anledning så kan kravet eventuellt behöva vara större. Ofta är ju stråk i 
anfallsriktningen de som röjs först avseende hinder m.m. Kravet på rörlighet omfattar 
främst förmåga till manövrering på små ytor, hindertagning, gravtagning, tålighet 
mot skärskador och möjlighet att flytta på fordonsvrak. En kvantifiering av kraven 
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har inte kunnat återfinnas i använda källor. Rörligheten måste kunna uppfyllas även 
under mörker på grund av kravet att kunna verka under 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o minst samma rörlighet som stridande delar i förbandet, dock skall rörligheten 
vara god avseende manövrering på små ytor, hindertagning, gravtagning, 
tålighet mot skärskador och möjligheten att flytta på fordonsvrak. 

3.6.4 Ledning, underrättelser och information 
De flesta krav inom detta område gäller stödjande eller gemensamma system inom 
förbandet. Därför blir kravet mer av integrationskaraktär, vilket bland annat ställer 
krav på information som systemet skall kunna lämna samt diverse installationskrav. 
Ett för förbandet gemensamt lednings- underrättelse- och informationssystem skall 
för understödssystemets behov kunna 

- presentera gemensam lägesuppfattning för att bland annat undvika 
vådabeskjutning av egen trupp, 3:e part och känsliga objekt, 

- ha ett integrerat identifieringssystem för att kunna skilja ut egen trupp, 
- beräkna måltillgänglighet och verkan utifrån en gemensam terräng- och 

fastighetsdatabas, 
- ta emot måldata från alla förekommande sensorer och vidarebefordra dessa 

till understödssystemet samt 
- dokumentera insatser för att utvärdera verkan, återmata erfarenheter till 

informationssystemet och utreda vådabeskjutningsincidenter. 
Ovanstående ställer krav på information som systemet skall kunna samla in, spara 
och leverera samt att kunna integrera nya lednings-, sambands- och 
informationssystem. Dessutom måste systemet ha utrustning för att kunna lämna sin 
position till ledningssystemet. Denna utrustning bör inte vara beroende av magnetisk 
positionsbestämmning eller kontinuerligt radiosamband med tanke på förekommande 
störkällor och vågutbredningshinder. Här finns kopplingar till krav som stödjer 
bekämpningskedjans ”överföring av måldata” och ”utvärdering”. Övriga faktorer, 
IRV-teknikens lämplighet och VHF-frekvensers fördelar tas med till jämförelsen. 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o utvecklingspotential att kunna integrera nya lednings-, sambands- och 
informationssystem, 

o förmåga till dokumentering av insatser genom datainsamling av viktiga 
parametrar för erfarenhetsåtermatning och utvärderingar samt 

o förmåga till positionering och bäringsbestämning med hög precision, som 
inte är magnetiskt beroende eller behöver kontinuerligt radiosamband. 

3.6.5 Uthållighet 
Behovet att kunna lämna kontinuerligt stöd och/eller med korta reaktionstider gör att 
varje avbrott för återfyllnad av förnödenheter minskar systemets tillgänglighet och 
effekt över tiden. Kopplar man detta till risken för att bli avskuren och den besvärliga 
terrängen så krävs ett visst mått av inbyggd eller framkörd uthållighet så att systemet 
inte behöver lämna stridsområdet för ofta. Uthålligheten omfattar bland annat 
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ammunition, drivmedel, mat och vatten samt materielunderhållsbehov. 
Materielunderhållsbehovet utelämnas här då det ofta krävs särskilda resurser i 
bataljonen, förutom enklare fel som kan avhjälpas av besättningen. Här finns inget 
stöd i källorna hur ofta man kan tillåta att systemet är otillgängligt på grund av 
påfyllning av förnödenheter. Författarens ansatts blir att systemet bör ha en 
uthållighet på ett stridsdygn. Normalt återfyller man när mängden är under 50 % för 
att inte ta för stora risker, vilket innebär åtminstone återfyllnad två gånger per dygn. 
Om man blir avskuren under längre tid så räcker dock ammunition ett dygn. 
Mängden ammunition är svår att kvantifiera utifrån tillgängliga källor. Det finns 
både tendenser att förbrukningen ökar i bebyggelse (högre skyddsnivå) och att den 
minskar (högre andel precisionsbekämpning). 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall kunna 

o medföra ammunition, drivmedel, vatten och stridsportioner för ett dygns strid 
alternativt försörjas av ett ammunitionsfordon med samma skydd och 
rörlighet. 

4 Beskrivning av Grkpbv 90120:s förmågor 
Då systemet ännu inte är levererat och inte heller specifikationen är fastställd så har 
underlag avseende systemets tänkta förmågor hämtats från i första hand PTTEM för 
SSG120.94 Detta underlag har inte varit tillräckligt på grund av bland annat 
hänvisningar till andra system och delsystem, inte ännu fastställda krav, hemliga krav 
och att vissa generiska egenskaper inte finns beskrivna i nu gällande PTTEM. För att 
få tillräckligt underlag har även generiska beskrivningar av granatkastarsystem och 
andra system, övriga beskrivningar och TTEM för system och delsystem använts. 
Andra system används senare som jämförande referens då föreslagna krav inte alltid 
kan kvantifieras. I första hand har taktiska förmågor använts och i andra hand 
tekniska då så har varit nödvändigt. Skall- och bör-krav är ett vanligt uttryckssätt i 
TTEM sammanhang, bör-kraven är sådana krav som man tar ställning till efter hand 
som systemet utvecklas eller offereras för att bland annat kunna väga nytta mot 
kostnad och ta ställning till ett eventuellt införande. 

4.1 Allmänt95 
Grkpbv 90120 är ett autonomt granatkastarsystem med två 120 mm granatkastare 
monterade i ett vridbart torn på ett strf 90 chassi. Systemet skall överensstämma med 
respektive bataljons Taktiska, Organisatoriska och Ekonomiska Målsättning 
(TOEM). Bland annat skall (bör) en mekaniserad bataljon med egna resurser kunna 

- leverera indirekt eld så att ett mål träffas inom 3 (2) minuter från 
måldetektering, levererat från en eller flera granatkastare mot ett eller flera 
mål. 

                                                 
94 Försvarsmakten/HKV 2002 
95 Försvarets materielverk 2004a, s. 3 till 4 och 7, samt Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 1.3.1, 
2.1, 3.2.2, 5.1.3 
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Systemet skall kunna integreras i divisionens96 artillerisystem och skall kunna 
operera i samma terräng-, ljus-, väder- och siktförhållanden som Strf 90 samt kunna 
uppträda enskilt eller i pluton. 
 
Systemets totala krigsoperativa profil definieras som fem stridsperioder: 

- varje stridsperiod består av 1-2 dygns strid och 1-2 dygns återhämtning och 
transport 

- varje stridsdygn skjuts det 150 skott per eldrör, totalt 300 skott per 
stridsdygn. 

 
Grkpbv 90120 skall bland annat kunna vidareutvecklas enligt följande: 

- framtida utveckling bör inkludera förmåga att skjuta under gång och 
förbättrat ballistiskt skydd och minskydd 

- bör vara förberedd för införande av mynningsreferenssystem97 

4.2 Generella förmågor hos ett granatkastarsystem 
Skillnaden mellan ett granatkastarsystem och andra system för indirekt eld ligger 
främst inom egenskaper såsom räckvidd, banans form, utgångshastighet och 
banhastighet samt systemets dimensioner och vikt. Ett granatkastarsystem har oftast 
kortare räckvidd cirka 0,7-12 km. Genom att granatkastarsystem alltid skjuter med 
övergrader (elevation mer än 45 grader) så kommer nedslagsvinkeln i de flesta fall 
vara brantare. Utgångshastigheten ligger i området 100-450 m/s och banhastigheten 
ligger oftast under ljudhastigheten (340 m/s). Granatkastarnas förhållandevis låga 
utgångshastighet ger lägre rekylkrafter på systemet vilket är en bidragande orsak till 
att granatkastare kan göras lättare än andra system för indirekt eld, även med ungefär 
samma projektilvikt och verkan i målet men med kortare räckvidd.98 
 
Eftersom Grkpbv 90120 ersätter bandvagnsdragen Grk m/41 så kan det vara lämpligt 
att använda de krav och förmågor som en granatkastarpluton av den gamla typen har 
som en jämförelse och referens när vissa krav och förmågor jämförs. 
Granatkastarpluton med Grk m/41 har 6 pjäser och har krav/förmågor enligt följande: 
Tabell 1: Krav på granatkastarpluton med Grk m/4199 

Krav/förmåga Värde 
Verkansyta 100 x 100 m 
Gruppering 10 min 
Utryckning 10 min 

4.3 Verkan 
Detta avsnitt delas upp utgående från bekämpningskedjans olika delar; upptäckt – 
klassificering – identifiering – inmätning – överföring av måldata – verkanssystemets 
reaktionstid – bantid – träff – verkan – utvärdering. ”Överföring av måldata” och 
                                                 
96 I dag finns inte divisionen kvar som begrepp, detta kan istället översättas till markförbandens 
system för indirekt eld eller liknande (författarens anmärkning). 
97 Ett system som gör att man kan ta hänsyn till eldrörsmynningens svängningar för att öka 
precisionen. 
98 Andersson 2004-11-11 
99 Försvarsmakten 1998b, s. 20 
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”utvärdering” berörs i avsnitt 4.6 och stegen ”upptäckt” till ”överföring av måldata” 
tas endast upp i samband med direkt eld då dessa steg vid indirekt eld berör andra 
system inom bataljonen. 
 
Allmänt skall, enligt PTTEM SSG120, alla krav på bekämpningsprestanda kunna 
uppfyllas för alla kombinationer av elevation och tornlägen relativt bäraren. 

4.3.1 Indirekt eld 

 Verkanssystemets reaktionsförmåga 
Övergripande krav på bataljonens bekämpningsförlopp är som tidigare nämnts att 
kunna träffa ett mål inom 3 (2) minuter från måldetektering, vilket här kan översättas 
till ”upptäckt” i bekämpningskedjan. Del av denna tid ligger alltså utanför 
verkanssystemets (Grkpbv 90120) påverkan. Systemets reaktionstid ligger från 
mottagande av måldata och fram till träff. Som underlag för beräkning av systemets 
reaktionsförmåga används skjutavstånd 6 000 m och laddning 8 på grund av MRSI-
kravet (Multiple Rounds Simultaneous Impact ) och på grund av att så hög laddning 
som möjligt ger brantast möjliga bana för att kunna skjuta bakom mask (se längre 
fram i avsnitt 4.3.1): 
Tabell 2: Beräkning av systemets reaktionsförmåga 

Bekämpningsdelmoment Tid [s] 
- tid från mottagande av måldata till avfyrning, inklusive gruppering, 
skall (bör) vara inom:100 

15 (10)  

- bantid på avstånd 6 000 m och laddning 8:101 58  
tid från mottagande av måldata till eld i målet: 73 (68)  

 
Krav på målväxlingstider framgår av nedanstående tabell: 
Tabell 3: Krav på målväxlingstider 102 

Målväxling Tidskrav [s]
skjuta mot två mål, som är åtskilda i sida med ≤ 45° 
och i längd ≤ 1 km, med 4 skott per mål 

< 30 s 

skjuta mot två mål, som är åtskilda i sida med > 45° 
och i längd > 1 km, med 4 skott per mål 

< 45 s  

 
För att möjliggöra ovanstående tider skall bland annat: 103 

- inga förberedelser på skjutplats behöva göras utanför vagnen 
- automatisk beräkning av skjutelement104 med en PCSKER (PC-baserad 

skjutelementräknare) kunna ske med mottagna måldata från en sensor 
- systemet vara försedd med utrustning för manuell (automatisk) detektering av 

mask i granatens initiala bana. 

                                                 
100 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.5 
101 Försvarets materielverk 2001, s. 52 
102 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.2.2 
103 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.1, 2.5, 3.1, 3.1.1, 8.3 l 
104 Värden som behövs för att kunna rikta in pjäsen rätt, välja rätt laddning m.m. 
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- riktsystemet vara automatiserat vilket kan tolkas som att pjäsen riktar in sig i 
sida och höjd automatiskt så snart beräkningarna i PCSKER är klara.105 

 
Tornlösningen bidrar dessutom till att riktning horisonten runt går förhållandevis 
snabbt jämfört med en vanlig markgrupperad eller fordonsburen granatkastare där 
pjäsen eller fordonet måste svansa106 eller svänga runt för att kunna täcka en stor 
sektor.  

 Träff 
För att träffa ett visst mål måste systemet ha en tillräcklig räckvidd, lämplig banform 
och tillräcklig precision. Enligt PTTEM SSG120 så skall systemets 
bekämpningsräckvidd vara bättre eller lika med Grk m/41 med ammunition enligt 
nedan.107 FMV:s bedömning i dagsläget är att maximal skottvidd (Dmax) med 
Sprängvinggranat m/86Z (Svinggr m/86Z) kommer att vara cirka 8 900 meter.108 
Dmax för STRIX bedöms bli cirka 8400 m vid skjutning med Grkpbv 90120.109 
Normalt så strävar man efter att skjuta på maximalt ⅔ av ammunitionens Dmax med 
indirekt eld system med tanke på att precision avtar avsevärt på längre avstånd, detta 
gäller inte i lika hög grad för STRIX då den är slutfasstyrd.110 
Tabell 4: Bedömda skottvidder för Grkpbv 90120 

Ammunitionstyp Bedömt 
Dmax [m] 

Bedömt ⅔ 
Dmax [m] 

Svinggr m/86Z 8 900 6 000 
Psvinggr 94 SLUFA (STRIX) 8 400 - 
 
För att kunna träffa måste också systemet ha en förmåga att komma åt mål bakom 
mask, det vill säga ha förmåga att skjuta med branta nedslagsvinklar. Studium av 
skjuttabellen för Svinggr m/86Z och Grk m/41D ger följande ungefärliga värden på 
nedslagsvinklar och olika avstånd när man skjuter med så hög laddning som möjligt: 
Tabell 5: Nedslagsvinklar vid olika avstånd och högsta möjliga laddning111 

Skjutavstånd [m] Laddning Nedslagsvinkel [°] 
2000 3 78 
4000 8 79 
6000 (⅔ Dmax) 8 72 
8000 8 60 
 
Krav på systemets precision anges i PTTEM SSG120 under standardiserade 
väderförhållanden, d.v.s. temperatur +5°C, lufttryck 1000 mbar och ingen vind. För 
STRIX förutsätts precisionskravet vara ungefär lika fram till att slutfasstyrningen 
startar i banan, under slutfasstyrningen gäller helt andra precisionskrav då den skall 

                                                 
105 Försvarets materielverk 2004b, s. 4 
106 Lyfta lavettbenen och vrida runt hela pjäsen. 
107 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2 
108 Försvarets materielverk/KC Vapen 2003, bilaga 4.1, s. 1 
109 Jonsson 2004-11-15 
110 Andersson 2004-11-11 
111 Försvarets materielverk 2001, s. 20, 50, 52 och 56 
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kunna träffa ett stridsfordon. Utifrån storleken på till exempel Strf 9040 (bredd: 3,2 
m och längd: 6,6 m) så kan man uppskatta precisionskravet för att erhålla hög 
sannolikhet för träff. Det finns förstås både större och mindre stridsfordon men det 
ger en indikation på vilka storheter det rör sig om. Några av kraven på precision för 
ammunitionstyperna framgår av nedanstående tabeller: 
Tabell 6: Precisionskrav för Grkpbv 90120112 

Ammunitionstyp Eldhastighet Skjutavstånd Krav på maximal 
spridningsarea [m] 

Konventionell am 4 skott/5 s ≤ ⅔ Dmax 20 x 20 
Tabell 7: Bedömt precisionskrav för STRIX 

Ammunitionstyp Precisionskrav 
Psvinggr 94 SLUFA (STRIX) < 3 m 
 
Som referens redovisas precisionsförmåga för Svinggr m/86Z och Grk m/41: 
Tabell 8: Spridningsvärden för Svinggr m/86Z och Grk m/41113 

Skjutavstånd 
D [m] 

Spridning i längd 
σl [m] 

Spridning i sida 
σs [m] 

≤ 6 000 ≤ 75 ≤ 60 
> 6 000 0,0125 x D 0,01 x D 
Anm.: Sigma (σ) står för standardavvikelsen, ±σ är den sträcka inom vilket 68 % av 
skotten landar. Om σ är 75 m så blir sträckan ±σ =150 m. 
 
Precision och även autonoma förmågan möjliggörs genom att systemet bland annat 
skall kunna: 114 

- mäta granaternas utgångshastighet (v0) för att få kontroll över variationer i 
bland annat kruttemperatur och eldrörsförslitning, 

- mäta in egen position och bäring med prestanda motsvarande minst 
Positionsbestämningsutrustning 2, 

- automatiskt beräkna skjutelement med PCSKER och med mottagna måldata, 
väderdata och egen position/bäring samt uppmätt utgångshastighet. 

 Verkan 
I PTTEM samt tillägg till PTTEM framgår att ett antal nuvarande 120 mm 
ammunitionstyper och tändrörstyper för granatkastare skall kunna användas med 
Grkpbv 90120. Bland dessa kan följande nämnas:115 

- Svinggr 86/Z 
- Psvinggr 94 SLUFA (STRIX) 
- Lysvinggranat m/70 (Lysvinggr m/70) 
- Rökvinggranat m/74 (Rökvinggr m/74) 
- Zonanslagsrör m/70 (Zonar m/70) 

 

                                                 
112 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.1.1, 2.2.2.1 
113 Försvarets materielverk 2001, s. 61 
114 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.2.1, 3.1, 3.1 och 3.1.1 
115 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.1.1 
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Systemet skall kunna skjuta framtida ammunitionstyper med en vikt av maximalt 25 
kg och längd som inte överskrider STRIX med banmotor. Även nya typer av tändrör 
skall kunna användas, här är målsättningen att införa ett standardtändrör (tändrör 
m/ny) för alla ammunitionstyper och ytterligare kunna automatisera 
laddningsproceduren.116 
 
Ammunitionstypernas verkan framgår av nedanstående uppställning: 
Tabell 9: Verkan av befintliga ammunitionstyper117 

Typ Verkan Anmärkning 
Svinggr Cirka 50 % sannolikhet att sätta 

oskyddad trupp ur stridbart skick 
inom 35 m radie. Genomslag i betong 
cirka 0,5-0,6 m, slår igenom tak och 
möjligtvis översta våningen. Flera 
rum upp till en hel lägenhet kan 
skadas. Svagare konstruktioner kan ge 
djupare inträngning och effekt.  

Systemet skall kunna 
engagera och bekämpa ett 
utspritt mål på 100 x 100 
m.118 

Psvinggr Kan bekämpa stridsfordon i takattityd. Har en IR-målsökare och 
ett målbibliotek som är 
utformat för att upptäcka 
och mållåsa på 
stridsfordon. 

Rökvinggr Döljande rök i visuella området i cirka 
4 minuter. Kvarligger normalt under 
längre tid i bebyggelse, verkan svår att 
beräkna. 

Kan förorsaka brand. Klara 
ej att dölja i IR-området. 

Lysvinggr Belysning av stridsfältet i cirka 45 
sekunder. Verkan i bebyggelse svår att 
beräkna. 

Kan förorsaka brand. 

Zonrör Lämplig för bekämpning av ytmål typ 
oskyddad trupp på öppna ytor och 
nyckelpersonal typ 
eldledare/prickskytt på tak. 

Zonrör kan utlösas för 
tidigt av kringliggande 
huskroppar; passar sämre 
för gatumål. 

Tändrör 
m/ny119 

Klarar genomslag i 0,2 m armerad i 
betong och kunna ge brisad efter 
genomträngning även i anslagsvinklar 
ned till 60°. Tändröret har dessutom 
zonfunktion, ögonblicklig 
anslagsfunktion och tidfunktion. 
Säkerhetssträcka minst 80 m. 

Skall kunna användas i 
urban miljö. 

 

                                                 
116 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.1.1, 2.2.1.2 
117 Försvarets forskningsanstalt 1983, s. 47 och 49, Försvarsmakten/MSS 2003, Underbilaga 1, s. 6, 
US Army 2000, s. 7-26 till 7-27 och K-2 till K-3 samt Försvarets materielverk 1979, s. 53 och 57 
118 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, s. 11, 2.2 h 
119 Försvarsmakten/HKV 2003, bilaga 1, s. 1 och 3 
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Möjligheterna att verka i bebyggelse med Psvinggr är inte klarlagd på grund av 
kombinationen IR-målsökare och IR-bakgrunden i bebyggelse vilket torde påverkar 
förmågan till målupptäckt och mållåsning.120 
 
Andra faktorer som bidrar till hög verkan är förmåga till hög eldhastighet och MRSI, 
d.v.s. momentan eldkraft. 
Tabell 10: Krav på eldhastighet och momentan eldkraft 

Faktor Eldhastighet Anm. 
4 skott/5 s  Eldhastighet; 

konventionell am 8 skott/20 s  
2 skott/4 s  Eldhastighet; 

precisionsam. (STRIX) 4 skott/20 s  
MRSI 6 skott i målet inom 2 s Upp till minst 2/3 av Dmax för 

all ammunition utom STRIX. 
 

4.3.2 Direkt eld 

 Upptäckt, klassificering, identifiering, inmätning, överföring av måldata, 
systemets reaktionsförmåga och träff 
Enligt PTTEM SSG120 skall systemet vara försett med direktsikte med 
laseravståndsmätare. Det skall vara möjligt att förse vapensystemet med passivt 
nattsikte. Ett urval av övriga krav framgår av tabellen:121 
Tabell 11:  Direktskjutningskrav för Grkpbv 90120 

Egenskap Krav 
Träff  
(räckvidd) 

direktsiktet skall medge bekämpning av mål 
på avstånd upp till: 

1 500 m 

Träff 
(skjutvinklar) 

skall (bör) kunna skjuta i elevationer upp 
till: 

15 (17)° 

Träffsannolikheten svinggr m/86Z, 4 skott på 5 s, stillastående 
mål (2,3 x 2,3 m) på 700 m 

0,9 

 
Det finns förslag på att sänka kravet på träffsannolikhet för att inte behöva anskaffa 
en direktskjutningskalkylator till systemet. Träffsannolikheten blir då 0,5.122 

 Verkan 
Se avsnitt 4.3.1.3, dock inte avseende MRSI. 

                                                 
120 Försvarsmakten/MSS 2003, bilaga 1, s. 14 
121 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 
122 Jonsson 2004-11-15 
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4.4 Skydd 

4.4.1 Passiva skydd mot upptäckt, klassificering, identifiering och 
inmätning123 

När Grkpbv 90120 opererar på stridsfältet skall (bör) den inom UV, visuella, nära 
infraröda (NIR), termiskt infraröda (TIR) och radarspektrat ha en; 

- icke-karaktäristisk signatur, för att minimera sannolikheten för klassificering 
och identifiering (låg signatur för att reducera sannolikheten för upptäckt). 

 
Systemet skall vara försett med ett kamouflagesystem som förhindra upptäckt från 
luften i visuella, infraröda (IR) och millimeter våglängdsområdet på avstånd enligt 
följande: 
Tabell 12: Krav på upptäcktsavstånd för Grkpbv 90120 

Aktivitet Upptäcktsavstånd mellan sensor 
och Grkpbv 90120 

Körning ≥  2 500 m 
Skjutning ≥  1 500 m 
Stationär ≥  250 m 
 
Utöver detta skall Grkpbv 90120 ha; 

- optiska system vara utformade så att de minimerar retroreflex från laser eller 
annan ljuskälla. 

4.4.2 Aktiva skydd mot inmätning och träff 
I PTTEM SSG120 nämns ett dimensionerande hot avseende ABEK. Från det att 
systemet öppnar eld så tar det cirka 40 sekunder innan verkansdelar från 
motståndarens ABEK når skjutplatsen. Här räknar man med en bantid för 
motståndarens verkansdelar på 30 sekunder. 
 
För att undandra sig bekämpning så skall Grkpbv 90120 kunna: 

- omgruppera 10 sekunder efter sista skott i genomförd elduppgift.124 
 
Andra aktiva försvar i form av tekniska system finns också kravsatta. Grkpbv 90120 
skall (bör) bland annat vara: 125 

- förberedd för ett varnare och motverkanssystem (VMS) som kan detektera 
laser, IR, radar och akustiska källor, 

- försedd med rökkastare motsvarande de som sitter på Strf 90, d.v.s. ge 
momentan närskyddsrök inom det visuella och IR-våglängdsområdet.  

 
Ett VMS-system kan bestå av olika varnare, VMS-dator, presentationsutrustning, 
som är ihopkopplade med observationsutrustning och stridsledningssystem i vagnen. 

                                                 
123 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.4.2 
124 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 1.2.1, 2.5 
125 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.4.6, 2.3.7 
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Systemet kan initiera motverkan genom invisning av observationsutrustning, 
vapensystem och eventuell avfyrning av vapen och rökkastare eller vattendimma.126 
  
När det gäller självförsvar skall Grkpbv 90120: 127 

- kunna skydda sig själv mot trupp, lätta pansarvärnsenheter och lätta 
splitterskyddade fordon inom 400 m, 

- ha observationsmöjlighet för besättningen 360° runt vagnen och i en vertikal 
zon som är jämförbar med Strf 90, d.v.s. ±45°.128 

 
Krav på mörkerobservation finns inte. Det framgår inte heller av PTTEM SSG120 
om närskyddet skall lösas bara med huvudbeväpningen eller om en 
sekundärbeväpning kommer att ingå i den färdiga lösningen. 

4.4.3 Passiva skydd mot verkan 
I PTTEM SSG120 framgår att Grkpbv 90120 skall: 

- Ha ett ballistiskt skydd på tornet som är bättre eller lika bra som sin bärare 
(Strf 90) avseende splitter- och finkaliberverkansdelar, 

- vara förberedd för att kunna förse tornet med tilläggskydd, till exempel vid 
internationell tjänst, 

- vara försedd med skydd mot förstörande laserstrålning för optik, optronik och 
mänskliga ögat.129 

 
I TTEM Strf 9040 är skyddsförmågan hemlig, dock kan man med ledning av texten 
konstatera att någon form av skydd mot pansarprojektil och splitter finns, dock är 
avstånd och kaliber hemligt. Skyddet skall vara täckande runt hela vagnen avseende 
splitter. Ytterligare fingervisning om skyddsnivån på Strf 90, och därigenom Grkpbv 
90120, kan man få av häftet Vapenprestanda. Om man kombinerar denna 
information så har Grkpbv 90120 troligtvis följande skyddsförmåga: 130 

- skydd mot splitter runt hela vagnen, 
- skydd i front mot 14,5 mm kulspruta på 500 m avstånd, 
- skydd i front mot 30 mm pansarprojektil (inte underkalibrerad) på 700 m 

avstånd, 
- bandet på skall medge kortare förflyttning efter utlösning av två fjärrutlagda 

minor med bredd 150 mm och 250 gram sprängämne. 
 
Om Grkpbv 90120 förses med skyddspaket för hela vagnen, så kan man jämföra med 
det skyddspaket som Strf 9040C har försetts med för internationell tjänst. 
Skyddspaketet, bestående av minskydd och tilläggsskydd, har förmåga att skydda 
mot: 

- tryckverkande och projektilbildande stridsvagnsminor, 
- ammunition med kinetisk energi eller RSV. 

                                                 
126 Försvarets materielverk 2004c, s. 16 
127 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.4 
128 Normalutblickarna (förstoring 1:1) medger på Strf 9040 observation i en vertikal zon om cirka 
±45° för vagnchef och skytt: Tegré 2004-11-16 
129 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.4.1, 2.4.3 
130 Försvarsmakten/MSS 2004, 2.3.1, 2.3.3 och Försvarsmakten 1998b, s. 26 
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I källan framgår dock inte vilka kalibrar, eller motsvarande, som det rör sig om.131 
Detta kan ge en indikation om vad som är möjligt att uppnå, förutsatt att Grkpbv 
90120 kan ta den ökade vikten av ett skyddspaket. 

4.5 Rörlighet 
Här framgår väldigt lite i PTTEM SSG120 vad Grkpbv 90120 skall klara avseende 
rörlighet eftersom man hänvisar till strf 90. Det man kan få ut av ovanstående 
PTTEM och TTEM Strf 9040 är bland annat: 

- den taktiska och operativa rörligheten inte skall inte försämras mer än 5 % 
jämfört med Strf 90. 132 

- kunna framföras i mörker med släckt belysning.133 
 
Grkpbv 90120 kommer att väga cirka 24 ton Detta ger ett effekt/vikt förhållande på 
cirka 23 hk/ton med en motor på 550 hk. Vikten blir bedömt cirka 29 ton om man 
monterar samma skyddspaket som Strf 9040C.134 
 
Utifrån tekniska data för Strf 9040 och kombinerat med ovanstående kan man göra 
en sammanställning av troliga egenskaper för Grkpbv 90120. För att underlätta 
senare jämförelse mellan krav och förmåga används några moderna hjulgående 
stridsfordon i form av Piranha 8x8 och Stryker 8x8 fått utgöra referens. Dessa har 
valts som referens då något liknande kan vara ett alternativ till Strf 90 som chassi.  
Tabell 13: Jämförelse tekniska data mellan grkpbv och vissa hjulfordon 

Tekniska data/Fordonstyp Grkpbv 90120135 Hjulgående stridsfordon136 
Bredd x längd 3,2 x 6,6 m 2,7 x 7,0 m 
Höjd till tornets tak 2,5 m beroende av beväpning 
Hindertagning 1,0 m 0,6 m 
Gravtagning 2,6 m 2,0 m 
Vändradie 3,7 m 8,2 m 
Effekt/vikt förhållande 23 hk/ton 20 hk/ton 
Övrigt Stålband Gummihjul 

4.6 Ledning, underrättelse och information137 
 
I Grkpbv 90120 skall sambandssystem för intern och extern kommunikation bland 
annat kunna integreras: 

- med nytt stridsledningssystem bataljon (SLB), 
- med nytt taktiskt dataradiosystem (TDRS). 

Själva SLB-systemet skall naturligtvis också kunna integreras. Här finns 
möjligheterna till bekämpningskedjans ”överföring av måldata”. 
 
                                                 
131 Försvarets materielverk, 2004c, s. 6 
132 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.3 
133 Försvarsmakten/MSS 2004, 2.2.1 
134 Försvarets materielverk 2004c, s. 4, 6, 7, 12 
135 Försvarets materielverk 2000 och Foss 2004-2005, s. 385, FMV 
136 Foss 2004-2005, s. 561, 583 
137 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.7, 3.1.1, 3.2.7 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 19 100:2062 
  Sida 41 av 65 

I vagnens system skall data kunna loggas avseende: 
- antal skjutna granater, typ av laddning, typ av granat och tändrörsinställning, 
- bäring, elevation och avstånd till mål, 
- även data relevant för bland annat teknisk utvärdering och systemsäkerhet, 

inkluderande väderdata, materieltemperatur m.m. 
Ovanstående har betydelse för bekämpningskedjans ”utvärdering” av insatsen. 
 
Som tidigare nämnts skall Grkpbv 90120 vara försett med ett 
positionsbestämningssystem, som enligt FMV skall vara av typen: 

- tröghetsnavigering kombinerat med Global Positioning System (GPS).138  

4.7 Uthållighet 
Vagnen skall (bör) bland annat kunna:139 

- medföra 72 (80) spränggranater och ett hemligt antal precisionsstyrd 
granatkastarammunition (STRIX eller motsvarande),  

- eller enbart medföra 80 spränggranater, 
- medföra besättningens förnödenhetsbehov för 1 (2) stridsdygn 

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att antalet STRIX som kan medföras ligger i 
storleksordningen 10 stycken.  
 
Som komplement till systemet har Utkast till TTEM (UTTEM) för en 
Splitterskyddad lastmodul 120 mm Granatkastare (SPLSK LM 120) tagits fram. 
SPLSK LM 120 och bäraren skall:140 

- ha samma taktiska rörlighet som Grkpbv 90120, 
- ha ballistiskt grundskydd för besättningen, 
- ha en signatur som inte avviker från Grkpbv 90120 avseende storlek och 

värme, 
- kunna understödja en till två Grkpbv 90120, 
- kunna medföra 210 skott utan banmotor samt 20 skott STRIX med banmotor, 
- kunna medföra 800 liter vatten och reservmateriel.141 

 

5 En jämförelse mellan krav och förmåga 
I detta avsnitt jämförs de krav och förmågor som tagits fram i tidigare avsnitt, som 
skall resultera i slutsatser avseende vilka förmågor som Grkpbv 90120 klarar 
respektive inte klarar. Det är Grkpbv 90120 förmågor i form av skall-krav som är de 
som i första hand jämförs med när kravuppfyllnaden bedöms. Då krav och förmåga 
kan ha olika nivå i detaljeringsgrad, allt från övergripande taktisk till detaljerad 
teknisk, så måste jämförelsen och motiveringen ta stöd i resonemang och 
beräkningar med fakta från tidigare avsnitt. Varje jämförelse inleds med de 
systemkrav som tagits fram i avsnitt ”3.6 Genrering av taktiska krav på förmåga” och 
förmågor som tagits fram i avsnitt ”4 Beskrivning av Grkpbv 90120:s förmågor”. 

                                                 
138 Försvarets materielverk 2004b, s. 4 
139 Försvarsmakten/HKV 2002, bilaga 1, 2.2.1.3, 2.10 
140 Försvarsmakten/HKV 2003c, bilaga 1, s. 2 till 3 
141 Jonsson 2004-11-15 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 19 100:2062 
  Sida 42 av 65 

5.1 Verkan 

5.1.1 Indirekt eld; måltyper 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall kunna 

o bekämpa punktmål i form av stridsfordon på tvärgående gata, 
o bekämpa linjemål i form av oskyddad trupp på tvärgående gata samt 
o nedhålla/nedkämpa ytmål i form av truppsamling på öppen yta. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Verkanssystemets reaktionsförmåga 
- från mottagning av måldata till träff, 600 m, laddning 8 73 s 
- varav bantid 58 s 
- och gruppering m.m. 15 s 
Träff 
- nedslagsvinkel på avstånd upp till ⅔ Dmax 72-79° 
- precisionskrav konventionell ammunition, vid 4 skott/5s 20 x 20 m 
- precision STRIX (träffa stridsfordon) < 3 m 
Verkan 
- svinggr mot oskyddad trupp ger 50 % utslag inom 35 m 
- zonrör lämpligt mot oskyddad trupp på öppna ytor 
- Psvinggr 94 SLUFA (STRIX) kan bekämpa stridsfordon 
- ytmålsbekämpningsförmåga (en pjäs); 100 x 100 m 
- MRSI-förmågan; 6 skott/2 s 

 Verkanssystemets reaktionsförmåga 
För att kunna bekämpa tidskritiska (rörliga) mål som trupp och fordon, krävs att 
systemet har en snabb reaktionstid från det att en sensor upptäcker målet och verkan 
levereras i målet. Bataljonen som Grkpbv 90120 ingår i skall (bör) kunna lösa detta 
på 3 (2) minuter. Om denna förmåga sedan är tillräckligt kan bara omfattande 
simulering ge svar på. När det gäller ett stridsfordon som framrycker bedöms tiden 
som väl så kort. Den måste bli fördröjd eller hindrad för att man skall hinna slå ut 
den med STRIX, som har ett begränsat täckningsområde. Den kanaliserande 
terrängen i sig erbjuder möjlighet att skapa hinder och mineringar. Den del av 
bekämpningsförloppet som omfattar ”verkanssystemets reaktionsförmåga” skall 
(bör) ta högst 73 (68) s för Grkpbv 90120 på 6 000 m skjutavstånd och laddning 8 
(72° nedslagsvinkel). Grupperingstiden är mycket kort med sina 15 (10) s. Särskilt 
om man jämför med en granatkastarpluton med Grk m/41 som behöver 10 min. Det 
är inte här som tiden förloras utan snarare är tiden från upptäckt till överföring av 
måldata (klassificering, identifiering och inmätning) samt bantiden som är den största 
begränsningen. Den första sekvensen ligger utanför Grkpbv 90120 påverkan. 
Bantiden däremot som ligger på 58 s är en följd av avståndet till målet och önskad 
nedslagsvinkel. Jämfört med Grk m/41 så har Grkpbv 90120 en fördel av att kunna 
ligga så nära det understödjande förbandet vilket ger kortare bantider. Kan en flack 
banvinkel användas, om masken tillåter, så minskar bantiden ytterligare. Grkpbv 
90120 kan anses uppfylla kravet på korta reaktionstider, då det blivit en avsevärd 
förbättring jämfört med Grk m/41. 
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 Träff 
För att kunna bekämpa mål på en tvärgående gata med höga byggnader på båda 
sidor, ställer det krav på branta nedslagsvinklar. Grkpbv 90120 kan skjuta med 
vinklar 72-79° på avstånd under ⅔ Dmax. Om man utgår från en 16 m bred gata och 
hus som är 6-7 våningar142 så krävs 68° nedslagsvinkel om man vill träffa minst 
halva gatans bredd. Det är alltså möjligt att skjuta tvärs gatans bredd vilket kan 
betecknas som det svåraste fallet. Här saknas dock underlag om vad som är den 
vanligaste kombinationen av hushöjder och gatubredder. En slutfasstyrd granat typ 
STRIX eller liknande, kan troligtvis bryta av banan något brantare än en 
konventionell granat utan styrning vilket gör den ännu mer lämpad i detta fall. 
 
Mål i form av trupp på gator med en bredd som ofta ligger runt 16 m (8 m träffyta 
om jämför med föregående resonemang) och punktmål i form av stridsfordon (3 x 6 
m) ställer höga krav på precision för att erhålla träff. Även om precisionskravet i 
PTTEM, träff inom 20 x 20 m för konventionell ammunition, kan uppfyllas så räcker 
inte detta för att med stor sannolikhet erhålla träff utan att riskera oavsiktlig 
sidoverkan och onödigt stor ammunitionsinsats. Kravet borde snarare ligga inom 
någon eller några meter. Vid en jämförelse med Grk m/41 och Svinggr m/86Z (68 % 
av skotten inom 75 m respektive 60 m), så inser man att det krävs någon form av 
styrning/korrektion i banan för att nå PTTEM-kravet eller bättre. STRIX däremot, 
har förmåga att kunna träffa stridsfordon men inte andra typer av mål. En 
osäkerhetsfaktor när det gäller STRIX och strid i bebyggelse är förmågan till 
målupptäckt och mållåsning i denna miljö, som inte är verifierad.  

 Verkan 
Dagens ammunition (Svinggr m/86Z med zonrör och STRIX) har en god förmåga att 
ge verkan mot oskyddad trupp respektive stridsfordon. Men för att kunna erhålla god 
verkan mot oskyddad trupp som ett utspritt mål där det krävs flera granater, måste 
verkan vara hög och momentan för att inte truppen skall hinna ta skydd efter första 
granaten. Detta är särskilt problematiskt om bara en pjäs genomför bekämpningen. 
Tack vare MRSI-förmågan (6 skott som träffar inom 2 s), eldhastigheten samt 
förmågan att bekämpa ett ytmål på 100 x 100 m så har Grkpbv 90120 goda 
möjligheter att nå verkan mot ett sådana mål. Som jämförelse kan nämnas att kravet 
på verkansyta för en granatkastarpluton med 6 stycken Grk m/41 är samma som för 
en Grkpbv 90120. Nackdelen med MRSI jämfört med fler eldrör är att man måste 
skjuta med varierande laddningar vilket begränsar förmågan att skjuta bakom mask 
då optimal nedslagsvinkel fås med högsta möjliga laddning. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o kunna nedhålla/nedkämpa ytmål i form av truppsamling på öppen yta, 
 
Följande krav uppfylls inte: 

o kunna bekämpa punktmål i form av stridsfordon på tvärgående gata, 
avseende osäkerheten i STRIX förmåga till målupptäckt och mållåsning i 
bebyggelse. 
                                                 
142 Vanligaste hushöjd och gatubredd, se avsnitt 3.1, andra stycket och beräkningar i bilaga 1. 
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o kunna bekämpa linjemål i form av oskyddad trupp på tvärgående gata, 

avseende för låg förmåga till precision med dagens ammunition samt för låga krav i 
TTEM. 

5.1.2 Indirekt eld; övriga krav 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall kunna 

o på kort tid växla mål horisonten runt utan svansning, 
o skjuta autonomt med endast tillförsel av tillämpliga måldata och väderdata 

m.m., 
o bekämpa mål på djupet av motståndarens bataljon avseende räckvidd, 
o skjuta rök med effekt inom visuella och IR-området samt 
o lägga en avståndslagd fordonsminering. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Verkanssystemets reaktionsförmåga 
- Målväxling (2 mål, 4 skott vardera)  30-45 s 
- Autonom förmåga   Ja 
Träff 
- Skottvidd svinggr (⅔ Dmax)  8 900 m (6 000 m) 
- Skottvidd psvinggr (STRIX)  8 400 m 
Verkan 
- rökgranat med döljande verkan inom det visuella området 

 Verkanssystemets reaktionsförmåga 
Strid i bebyggelse karaktäriseras också av den fragmenterade striden med många små 
strider på olika platser. Detta gör att understödsenheten på bataljonen (till exempel 
granatkastarplutonen) kan behöva lämna understöd i flera riktningar samtidigt och i 
snabb följd. Grkpbv 90120 har förmåga att skjuta på två mål med 4 skott vardera 
utan att svansa (vrida chassit), inom på 30 till 45 s, beroende på hur mycket målen är 
åtskilda. Detta får anses vara ganska korta tider jämfört med till exempel en 
markgrupperad granatkastare som måste svansa. Dessutom kan en Grkpbv 90120 
bekämpa mål autonomt med enbart tillförsel av måldata och väderdata via till 
exempel radio vilket också bidrar till snabbhet och möjlighet till 
flermålsbekämpning.  

 Träff 
Att kunna bekämpa mål på motståndarens djup kräver ofta förmåga till långa 
skottvidder hos bekämpningssystemen och granatkastare har normalt inte sin styrka i 
räckvidden. Grkpbv 90120 har en maximal skottvidd på 8 900 m med Svinggr m/86Z 
och 8 400 m med STRIX. Om man avser bekämpa mål som kräver högre precision 
så skjuter man normalt inte längre än 6 000 m, om inte styrd ammunition disponeras. 
Kravet på räckvidd kan man uppskatta genom att det från spel visat sig att 
bataljonens djup är 5 km men ända upp till 10 km. Om man antar att motståndarens 
bataljon har ett motsvarande djup samt att våra Grkpbv 90120 står ungefär 2 km 
bakom främsta egna enhet så skulle det behövas cirka 7-12 km räckvidd för att kunna 
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bekämpa motståndarens underhållsdelar eller liknande.143 Huvuddelen av 
motståndarens bataljon täcks in men inte de bakersta delarna i extremfallet. Om man 
avser genomföra ABEK mot motståndarens granatkastare, så är det troligtvis alltid 
möjligt, förutsatt att han har samma grupperingsprincip (1-2 km) som vi har. 

 Verkan 
Nuvarande rökgranat har inte döljande förmåga inom IR-våglängdsområdet. Med 
tanke på den ökade förekomsten av spanings- och bekämpningssystem med kapacitet 
inom IR-området så ökar behovet av en sådan granat. När det gäller mineringsgranat 
så finns det inget krav i PTTEM för närvarande och ingen granat att tillgå inom FM. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o kunna på kort tid växla mål horisonten runt utan svansning, 
o kunna skjuta autonomt med endast tillförsel av tillämpliga måldata och 

väderdata m.m. 
 
Följande krav uppfylls inte: 

o kunna bekämpa mål på djupet av motståndarens bataljon avseende räckvidd, 
avseende brist i förmågan att bekämpa de bakersta delarna på motståndarens bataljon 
vid största förekommande djup. 
 

o kunna skjuta rök med effekt inom visuella och IR-området, 
avseende brist på döljande förmåga i IR-området. 
 

o kunna lägga en avståndslagd fordonsminering, 
avseende brist på mineringsgranat. 

5.1.3 Direkt eld 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall kunna 

o med direkt eld bekämpa trupp i ett rum i en flervåningsbyggnad med tak/vägg 
av betong eller tegel utan att skada egen trupp eller 3:e part i angränsande 
rum, även i mörker. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Upptäckt, klassificering, identifiering och inmätning 
- direktsikte med laseravståndsmätare, endast dagsikte 
Träff 
- skottvidd (siktets förmåga)   1 500 m 
- elevationsförmåga    15 (17)° 
- träffsannolikhet, 700 m, stillastående mål 2,3 x 2,3 m 0,9 
Verkan 
- svinggr med tändrör m/ny kan slå igenom 0,2 armerad betongvägg med 

anslagsvinkel ned till 60° och förstöra/skada ett till flera rum, säkerhetssträcka 80 m 

                                                 
143 För bataljonens djup m.m., se avsnitt 3.4, andra och femte stycket. 
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 Upptäckt till och med inmätning 
Grkpbv 90120 kan skjuta direktriktad eld med direktsikte, vilket är ganska ovanligt 
för ett granatkastarsystem. Det gör att systemet blir mer flexibelt. Mörkerförmåga 
finns inte, men möjlighet att förse vapensystemet med passivt nattsikte finns.  

 Träff 
För att kunna bekämpa mål högt upp i byggnader måste beväpningen kunna eleveras 
tillräckligt mycket samt att siktet för direkt eld skall medge riktning i sådana 
elevationer. Elevation av eldröret är i det här fallet inte gränssättande. Siktet på 
Grkpbv 90120 skall (bör) kunna användas i elevationer upp till 15 (17)°. Jämfört 
med ett 6-7 våningshus respektive 9-10 våningshus, så ger 15° ett avstånd på cirka 
75 m respektive 112 m för att kunna träffa översta våningen.144 I anslutning till 
öppna platser är det troligtvis ett mindre problem att få ut dessa avstånd, men om 
man betänker vilken gatubredd som finns inne i kvarteren så blir anslagsvinkeln 
väldigt flack mot husväggen för att man skall kunna ta ut dessa skjutavstånd. 
Skjutavstånden är dessutom i 90 % av fallen 50 m eller lägre.145 Om man värdera 
denna uppgift utifrån att den mest förekommande bekämpningssituationen troligtvis 
är mellan soldater, så bör avstånden ligga något högre för tunga system. För att 
beskriva vanliga skjutavstånd för tyngre system kan man som hypotes ansätta 50 m 
som ett krav. Om man då vill träffa översta våningen på tidigare nämnda hustyper så 
blir vinkeln cirka 21° respektive 31°.146 Sikteselevationen borde alltså snarare ligga i 
området kring 20 till 30° för att kunna bekämpa en större andel sådana mål i 
bebyggelse. Om man väger in armeringssträcka och riskområde för en granat, så blir 
det problem att skjuta på så korta avstånd som 50 m. Säkerhetssträckan för tändrör 
m/ny är 80 m. Om detta är liktydigt med armeringssträcka så är den alldeles för lång 
för strid i bebyggelse. Riskområde för framförallt spränggranat är ett annat problem 
som måste undersökas, särskilt om personalen inte kan ta skydd i stridsfordon. Dessa 
två faktorer kan göra att avstånden av säkerhetsskäl måste vara minst 80 m, varför 
kravet på elevation kan sänkas till området 14° till 21°.147 Det innebär att minst bör-
kravet 17° borde omvandlas till skallkrav. Detta måste verifieras mer noggrant med 
försök och simuleringar för att kunna fastställa ett väl avvägt krav. 
 
Vid skjutning på 700 m mot ett mål som är 2,3 x 2,3 är träffsannolikheten 0,9. Detta 
borde i storlek ungefär motsvara väggen till ett rum. Eftersom avståndet är betydligt 
mindre än 700 m i vårt exempel så borde precisionen vara mer än tillräcklig. Det 
finns ett förslag att minska kravet till 0,5. Detta är olyckligt, då man inte kan utesluta 
att längre skjutavstånd kan förekomma, till exempel hus i anslutning till öppna ytor 
samt att kravet att undvika vådabeskjutning ställer ganska höga krav på precision (se 
nästa stycke). I övrigt torde räckviddsförmågan 1 500 m vara tillräcklig för strid i 
bebyggelse. 

                                                 
144 Se avsnitt 3.1, andra stycket och beräkningar i bilaga 1. 
145 Se avsnitt 3.1, fjärde stycket. 
146 Se beräkningar i bilaga 1. 
147 Se beräkningar i bilaga 1. 
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 Verkan 
Med svinggr och tändrör m/ny så kommer Grkpbv 90120 ha möjlighet att bekämpa 
trupp bakom en vägg/tak av armerad betong. För att undvika oavsiktlig sidoverkan 
och vådabeskjutning så måste spridning, inträngningsdjup och verkan kunna 
hanteras. En del av lösningen är att ha hög precision så att till exempel rätt rum 
träffas vilket för närvarande bara uppfylls i direktskjutningsfallet med nuvarande 
krav på 0,9. Problemet är också att inträngningen och verkan kan bli väldigt olika 
beroende på husets konstruktion. Detta kan för närvarande inte hanteras med 
nuvarande ammunition då mer än ett rum påverkas beroende på konstruktion. Det 
finns ingen ammunition med graderad verkan.  

 Resultat 
Följande krav uppfylls inte: 

o kunna med direkt eld bekämpa trupp i ett rum i en flervåningsbyggnad med 
tak/vägg av betong eller tegel utan att skada egen trupp eller 3:e part i 
angränsande rum, även i mörker, 

avseende brist på mörkerförmåga med direktsiktet, osäkerheter kring för låg 
sikteselevation och för lång armeringssträcka, brist på ammunition med graderad 
verkan och inträngning. 

5.2 Skydd; passiva skydd mot upptäckt m.m. 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o signaturanpassning inom UV, visuella, IR och radarvåglängdsområdena samt 
skydd mot retroreflexlaser, för att undgå eller begränsa upptäckt, 
klassificering, identifiering och inmätning. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Skydd mot upptäckt, klassificering, identifiering och inmätning 
- skall (bör) inom UV, visuella, IR Och radarspektrat ha en signatur som minimerar 

sannolikheten för klassificering och identifiering (låg signatur för att reducera 
sannolikheten för upptäckt) 

- skall inom visuella, IR och millimeter våglängdsområdet ha ett kamouflagesystem 
som ger ett upptäcktsavstånd på minst: 

- körning, 2 500 m 
- skjutning, 1 500 m 
- stationär, 250 m 

- optiska system skall vara utformade så att retroreflex från laser minimeras 

 Passiva skydd mot upptäckt, klassificering, identifiering och inmätning 
Jämför man med Grkpbv 90120 förmågor så kan man konstatera att man täcker in de 
flesta våglängdsområden avseende signatur. Sedan är det en fråga hur långt man kan 
driva signaturanpassning inom respektive våglängdsområde. En viktig egenskap för 
att undgå upptäckt är att vagnen skall ha en signatur som inte är så låg som möjligt 
utan som är anpassad efter bakgrunden i den miljö man uppträder i. Annars kan det 
bli ett ”svart hål” som är lätt att upptäcka. Därför borde ordet ”låg signatur” bytas ut 
mot ”anpassad signatur” i PTTEM SSG120. Det framgår inte i vilka miljöer som 
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skyddet skall fungera i, till exempel bebyggelse eller skog. Troligtvis måste att flera 
olika kamouflagesatser medföras för att kunna växla typ av miljö man uppträder i. I 
bebyggelse kommer det att vara svårt att undgå upptäckt, då strids- och 
observationsavstånden är mycket korta. Upptäcktsavstånden för kamouflagesystemet 
är sådana att de har mindre betydelse för strid i bebyggelse med sina korta avstånd. 
Dock bidra kamouflagesystemet antagligen till minskad risk för klassificering, 
identifiering och inmätning från till exempel en autonom IR-målsökare. Kravet på 
skydd mot retroreflex från laser är omhändertaget i PTTEM SSG120. Största bristen 
är alltså frågan om anpassning till strid i bebyggelse. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls inte: 

o ha signaturanpassning inom UV, visuella, IR och radarvåglängdsområdena 
samt skydd mot retroreflexlaser, för att undgå eller begränsa upptäckt, 
klassificering, identifiering och inmätning. 

avseende osäkerhet i anpassningsförmågan till bebyggelse. 

5.3 Skydd; aktiva skydd mot träff 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o förmåga att hinna lösa en elduppgift och omgruppera till ny eldställning eller 
skyddsställning efter sista skottet, innan verkan från ABEK kan påräknas. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Verkanssystemets reaktionsförmåga 
- eldhastighet konventionell am  4 skott/5 s, 8 skott/20 s 
- eldhastighet STRIX (utan banmotor)  2 skott/4 s, 4 skott/20 s 
- tid för uppbröstning148   10 s 
Träff 
- är utrustad med positionsbestämningsutrustning, v0-mätutrustning, automatisk 

skjutelementräknare  

 Aktiva skydd mot träff (verkanssystemets reaktionsförmåga, träff, rörlighet) 
För att undgå träff måste följande delmoment gå snabbt: skjutning av första till sista 
skott, uppbröstning och förflyttning till skydd. Första delmomentet kan sägas vara 
beroende av två saker; förmåga att träffa i med första skottet utan behov av 
inskjutning eller anskjutning149 samt förmåga att skjuta med hög eldhastighet. För att 
erhålla träff i första eldöppnandet med ett ballistiskt vapensystem måste det 
eldtekniska underlaget150 vara säkert. Om man förutsätter att systemet kan förses 
med tillräckligt korrekta väderdata och måldata så borde Grkpbv 90120 med 
positionsbestämningsutrustning, v0-mätutrustning samt automatisk 
skjutelementräknare, ha förutsättning att kunna träffa i första eldöppnandet. Detta 
                                                 
148 Åtgärder för att gå från skjutläge till körläge. 
149 Metod för att stegvis från ett avsiktligt felläge flytta elden till målet. 
150 Det består av: geodetiska underlaget i form av noggrant inmätt skjutande enhet, mätande enhet och 
mål samt ballistiska underlaget i form av riktiga värden för temperatur, vind, tryck och 
utgångshastighet: Kustartilleriets stridsskola 1994, s. 99, 110, 122 
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gäller åtminstone vid ytmålsbekämpning. När det gäller bekämpning av stridsfordon 
med STRIX är detta ett mindre problem då granaten är slutfasstyrd. 
 
När det gäller uppbröstning skall Grkpbv 90120 kunna omgruppera inom 10 
sekunder efter utförd elduppgift. Sedan måste vagnen förflytta sig till ett säkert 
avstånd från skjutplatsen innan eld når fram. Detta underlättas av att vagnen har en 
god rörlighet, även på trånga ytor. ABEK kan påräknas 40 sekunder efter första 
eldöppnandet som tidigare nämnts. Om man antar att det tar cirka 10 sekunder att 
förflytta sig i skydd eller till ett betryggande avstånd från skjutplatsen, så återstår 
cirka 20 sekunder för att lösa elduppgiften. Detta innebär att man med förmågan till 
eldhastighet kan skjuta 8 skott (STRIX 4 skott) innan man måste omgruppera. Detta 
borde vara en tillfredsställande förmåga. För att ytterligare öka skyddet mot ABEK, 
kan möjlighet att skjuta under gång vara en attraktiv lösning. I bebyggelse kan detta 
vara av mindre värde då varierande mask vid skjutplats och mål gör det mycket svårt 
att kontinuerligt beräkna denna. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o ha förmåga att hinna lösa en elduppgift och omgruppera till ny eldställning 
eller skyddsställning efter sista skottet, innan verkan från ABEK kan 
påräknas. 

5.4 Skydd; passiva skydd mot verkan 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o minst skyddsnivå motsvarande huvudfordonet inom förbandet, 
o minst skydd mot splitter, 12,7-14,5 mm pansarprojektil och 40 mm RSV-

granat samt RPG i alla attityder utom golv, i övrigt motsvarande 
huvudfordonet inom förbandet, 

o skydd mot tryckverkande fordonsminor och möjlighet att ta sig ur en 
avståndslagd minering, 

o skydd mot laservapen i optik och optronik. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Skydd mot verkan 
- skall ha lika eller bättre skydd än Strf 90 
- bör vara förberedd för tilläggsskydd för internationell tjänst 
- skydd mot splitter runt hela vagnen 
- skydd i front mot 14,5 mm kulspruta på 500 m 
- skydd i front mot 30 mm pansarprojektil (inte underkalibrerad) på 700 m 
- förmåga till förflyttning efter verkan i band från två 250 gram fjärrutlagda minor 
- skydd mot förstörande laserstrålning för optik, optronik och mänskligt öga 
Skydd mot verkan motsvarande skyddspaket Strf 9040C 
- skydd mot ammunition med kinetisk energi eller RSV 
- skydd mot tryckverkande och projektilbildande minor 
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 Passiva skydd mot verkan 
Om Grkpbv 90120 ingår i en Mekbat 122/90, där Strf 9040B är ett av 
huvudfordonen, så kan första punkten sägas vara uppfylld med skyddsförmågor 
enligt PTTEM SSG120. Om den skall ingå i Mekbat 90I för internationell tjänst 
krävs att den förses med samma skyddspaket som Strf 9040C. Här finns bara ett bör 
krav på att den skall kunna förses med tilläggsskydd för internationell tjänst. 
 
Skydd mot splitter uppfylls men kravet avseende 14,5 mm ammunition uppfylls 
endast i front och mot RSV och tryckverkande minor troligtvis inte alls. Om fordonet 
ur viktssynpunkt kan klara 29 ton kan skyddspaket liknande Strf 9040C införas och 
då bör en större del av kraven kunna uppfyllas. Dock är det osäkert om kravet i tak 
och bakdel kan uppfyllas avseende 14,5 mm pansarprojektil. För att kunna ta sig ur 
en avståndslagd minering bör det finnas ett sätt att bryta mineringen, till exempel 
schaktblad eller sekundärbeväpning som kan skjuta på minor nära fordonet. Enligt 
PTTEM finns varken det ena eller andra, därför blir systemet beroende av andra för 
att lösa problemet. Slutligen så skall vagnen vara försedd med skydd mot 
laserstrålning som kan förstöra optik, optronik eller ett mänskligt öga, detta krav kan 
anses uppfyllt. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o minst skyddsnivå motsvarande huvudfordonet inom förbandet. 
o skydd mot laservapen i optik och optronik 

 
Följande krav uppfylls inte: 

o minst skydd mot splitter, 12,7-14,5 mm pansarprojektil och 40 mm RSV-
granat samt RPG i alla attityder utom golv, i övrigt motsvarande 
huvudfordonet inom förbandet, 

avseende skydd mot 14,5 mm pansarprojektil i sida och tak samt mot RSV. 
 

o skydd mot tryckverkande fordonsminor och möjlighet att ta sig ur en 
avståndslagd minering. 

5.5 Skydd; aktiva skydd mot inmätning och träff 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o huvud- eller sekundärbeväpning, observationsförmåga och närskyddsrök 
inom visuella och IR-området som medger närskydd/självförsvar mot trupp, 
även sådan som är grupperade i källare och på tak/våningsplan samt 
lågflygande mini-UAV:er, i mörker, samt stöd av ett sensoraktiverat 
skyddssystem 

 Grkpbv 90120 förmåga 
Aktiva skydd mot inmätning och träff 
- skall kunna skydda sig mot trupp, lätta pansarvärnsenheter och lätta 

splitterskyddade fordon på 400 m 
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- ha observation observationsmöjlighet för besättningen 360° runt vagnen och ±45° 
vertikalt 

- skall vara försedd med närskyddsrök i visuella och IR-området samt förberedd för 
ett VMS-system 

 Aktiva skydd mot inmätning och träff 
I PTTEM SSG120 framgår att vagnen skall kunna försvara sig mot trupp m.m. inom 
400 m. Detta krav torde vara till fyllest då stridsavstånden sällan är så stora i 
bebyggelse. Då ingen sekundärbeväpning nämns och den angivna 
självförsvarsuppgiften kan lösas delvis med huvudbeväpningen så antas det att det 
bara finns huvudbeväpning på vagnen. Dock är det tveksamt om huvudbeväpningen 
har en sådan dumpningsförmåga att den kan bekämpa mål i källarfönster nära 
vagnen. Andra begränsningar är siktets elevationsförmåga (15-17°) som gör att 
bekämpning av mål högt upp och UAV:er är svårt.151 Observationsförmågan är också 
en begränsning. För att kunna försvara sig så måste mål kunna upptäckas runt hela 
vagnen. Vagnen klarar observation i horisontalplanet runt vagnen. I vertikalplanet är 
det sämre. Vid uppträdande på en 16 m bred gata med 6-7 våningshus (20 m höga) så 
kommer man i och för sig att upptäcka mål i källarfönster men bara halvvägs upp på 
husfasaden (9 m).152 Personalen kan förstås välja att lucka upp, men då förloras 
skyddet. Dessutom saknas mörkerförmåga för observation och bekämpning. 
 
Kraven på närskyddsrök är uppfyllt men vagnen saknar ett sensoraktiverat 
skyddssystem, även om den är förberedd för VMS. Om VMS införs så ökar vagnens 
självförsvarsförmåga ytterligare genom invisning av eller automatisk motverkan med 
huvudbeväpningen och närskyddsrök. 

 Resultat  
Följande krav uppfylls inte: 

o huvud- eller sekundärbeväpning, observationsförmåga och närskyddsrök 
inom visuella och IR-området som medger närskydd/självförsvar mot trupp, 
även sådan som är grupperade i källare och på tak/våningsplan samt 
lågflygande mini-UAV:er, i mörker, samt stöd av ett sensoraktiverat 
skyddssystem, 

avseende beväpningens bekämpningsförmåga i höjdled och i mörker, bristande 
observationsförmåga i höjdled och i mörker och avsaknad av sensoraktiverat 
skyddssystem. 

5.6 Rörlighet 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o minst samma rörlighet som stridande delar i förbandet, dock skall rörligheten 
vara god avseende manövrering på små ytor, hindertagning, gravtagning, 
tålighet mot skärskador och möjligheten att flytta på fordonsvrak. 

                                                 
151 Se avsnitt 5.1.2 avseende elevationsförmåga och beräkningar i bilaga 1. 
152 Se beräkningar i bilaga 1. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 19 100:2062 
  Sida 52 av 65 

 Grkpbv 90120 förmåga 
- rörligheten skall inte försämras mer än 5 % jämfört Strf 90 
- kunna framföras i mörker med släckt belysning 
- övriga förmågor jämfört med referensfordon: 
 Grkpbv 90120  Hjulgående stridsfordon 
Hindertagning 1,0 m  0,6 m 
Gravtagning 2,6 m  2,0 m 
Vändradie 3,7 m  8,2 m 
Effekt/vikt förhållande 23 hk/ton  20 hk/ton 
Övrigt Stålband  Gummihjul 
 
Ingående i Mekbat 122/90 och Mekbat 90I har systemet minst lika god 
framkomlighet som övriga delar av förbandet i form av Strf 9040. Eftersom övriga 
krav inte är kvantifierat så görs en jämförelse med hjulgående stridsfordon för att få 
en uppfattning om systemets förmåga. Utifrån ovanstående tabell så kan man 
konstatera att manövrering på små ytor, hindertagning och gravtagning är bättre än 
motsvarande hjulfordon. Tack vare stålbanden så är Grkpbv 90120 motståndskraftig 
mot vassa föremål på marken vilket skulle ha kunnat skära sönder däcken på ett 
hjulfordon. Vagnens höga vikt, goda effekt/vikt-förhållande och långa 
bandanliggning (hög friktion) gör att den har bättre möjligheter än ett hjulfordon att 
flytta på fordonsvrak. Eftersom rörligheten skall vara lika som övriga förbandet, så 
krävs även mörkerkörningsförmåga. Detta uppfylls av Grkpbv 90120. En eventuell 5 
%-ig minskning av rörligheten jämfört Strf 9040 kommer inte att ha någon 
avgörande betydelse. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o ha minst samma rörlighet som stridande delar i förbandet, dock skall 
rörligheten vara god avseende manövrering på små ytor, hindertagning, 
gravtagning, tålighet mot skärskador och möjligheten att flytta på 
fordonsvrak. 

5.7 Ledning, underrättelse och information 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall ha 

o utvecklingspotential att kunna integrera nya lednings-, sambands- och 
informationssystem, 

o förmåga till dokumentering av insatser genom datainsamling av viktiga 
parametrar för erfarenhetsåtermatning och utvärderingar samt 

o förmåga till positionering och bäringsbestämning med hög precision, som 
inte är magnetiskt beroende eller behöver kontinuerligt radiosamband. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
- skall kunna integrera bland annat nytt stridsledningssystem bataljon (SLB) och 

nytt taktiskt dataradiosystem (TDRS) 
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- skjutdata skall kunna loggas avseende bland annat antal skott, granattyp, 
laddning, tändrörsinställning, bäring, elevation, avstånd till mål och andra 
relevanta parametrar för utvärdering och systemsäkerhet 

- skall vara försedd med tröghetsnavigeringssystem kombinerat med GPS 
 
Grkpbv 90120 skall kunna integrera nya sambands- och ledningssystem såsom 
TDRS och SLB. Den skall kunna logga viktiga parametrar och information från 
skjutningar. Positionsbestämningsutrustningen bygger på tröghetsnavigering med 
stöd av GPS vilket gör den mindre känslig för magnetiska störningar och 
sambandsavbrott till GPS-satelliter på grund av skärmande byggnader. I övrigt bör 
nya sambandssystem vara anpassade till användning i bebyggelse och den telemiljö 
som råder där. Till exempel att man nyttjar VHF framför UHF. Grkpbv 90120 
bedöms vara i stor utsträckning förberedd för framtida förmågor avseende lednings- 
och informationssystem. I vagnen befintliga system innehåller antagligen en hel del 
information som skulle kunna nyttjas i sådana system. Härmed så uppfyller den de 
krav som tagits fram. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o utvecklingspotential att kunna integrera nya lednings-, sambands- och 
informationssystem, 

o förmåga till dokumentering av insatser genom datainsamling av viktiga 
parametrar för erfarenhetsåtermatning och utvärderingar samt 

o förmåga till positionering och bäringsbestämning med hög precision, som 
inte är magnetiskt beroende eller behöver kontinuerligt radiosamband. 

5.8 Uthållighet 

 Förslag på systemkrav 
Grkpbv 90120 skall kunna 

o medföra ammunition, drivmedel, vatten och stridsportioner för ett dygns strid 
alternativt försörjas av ett ammunitionsfordon med samma skydd och 
rörlighet. 

 Grkpbv 90120 förmåga 
- skall (bör) kunna medföra 72 (80) granater varav precisionsammunition cirka 10 

stycken 
- skall (bör) kunna medföra besättningens förnödenhetsbehov för 1 (2) stridsdygn 
- SPLSK LM 120 med bärare skall ha samma rörlighet och signatur som Grkpbv 

90120 men dock endast ballistiskt grundskydd, samt kunna försörja en till två 
Grkpbv 90120 och medföra 210 skott utan banmotor, 20 skott med banmotor samt 
800 liter vatten och reservmateriel 

 
Jämfört med den krigsoperativa profilen153 och beräknad förbrukning av 150 skott 
per dygn, skulle vagnens medförda mängd innebära ett ammunitions-
ersättningsbehov två gånger per dygn. Ammunitionsförbrukningen vid strid i 

                                                 
153 Se avsnitt 4.1. 
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bebyggelse kan bli större utifrån högre skyddsnivå eller mindre utifrån större behov 
av precisionsbekämpning, vilket som ger mest genomslag är svårt att bedöma. Att 
behöva åka till underhållsplats påverkar systemets tillgänglighet. Om detta bedöms 
som en stark begränsning bör ammunitionsfordon typ SPLSK LM 120 tillföras 
organisationen. Rörlighetskravet för SPLSK LM 120 överensstämmer med Grkpbv 
90120 men skyddet är antagligen något sämre; splitter och finkaliberskydd. Övriga 
förnödenheter för besättningen har Grkpbv 90120 förmåga att medföra för minst ett 
dygn, detta torde vara tillräckligt med tanke på att ammunition ändå måste fyllas på 
minst lika ofta. Kravet på uthållighet och framkörd ammunitionsersättning måste 
vägas mot behovet av drivmedelsersättning. Om vagnen ändå måste återvända till 
underhållsplats mer än en gång per dygn så minskar motivet för ett 
ammunitionsfordon om den inte också medför drivmedel. 

 Resultat 
Följande krav uppfylls: 

o medföra ammunition, drivmedel, vatten och stridsportioner för ett dygns strid 
alternativt försörjas av ett ammunitionsfordon med samma skydd och 
rörlighet, 

om särskilt ammunitionsfordon anskaffas. 

5.9 Svar på den övergripande frågeställningen 
• Uppfyller Grkpbv 90120 kraven på framtida förmågor vid strid i bebyggelse? 

 
Svaret på huvudfrågeställningen blir att Grkpbv 90120, enligt skall-krav i PTTEM, 
uppfyller inte alla men dock ett antal grundläggande krav för att bli användbar vid 
strid i bebyggelse. Vagnen kan sägas ha generiska förutsättningar för att bli ett bra 
understödssystem för framtida strid i bebyggelse om vissa områden utvecklas vidare. 
 
Grkpbv 90120 uppfyller kraven avseende: 

Rörlighet 

Ledning, underrättelse och information 

Uthållighet 
 
Dock finns det ett antal krav som inte uppfylls eller är osäkra avseende: 

Verkan 
 förmåga till bekämpning av stridsfordon med STRIX i bebyggelse är inte 

verifierat 
 förmåga att precisionsbekämpa oskyddad trupp är otillräcklig 
 förmåga att bekämpa mål på djupet av motståndarens bataljon är i viss mån 

begränsad avseende räckvidd 
 förmåga att understödja med döljande rök som täcker IR-området saknas 
 förmåga att understödja med avståndslagd minering saknas 
 förmågan att skjuta direkt eld i mörker saknas 
 förmåga att skjuta direkt eld mot högt belägna mål är begränsad 
 förmåga att avpassa inträngning och verkan, i bland annat byggnader, saknas 

för att undvika vådabeskjutning och oönskad sidoverkan 
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 förmåga att skjuta direkt eld på korta avstånd är begränsad på grund av lång 
armeringssträcka 

Skydd 
 förmåga till signaturanpassning i bebyggelse är osäker 
 förmåga till skydd mot 14,5 mm pansarprojektil i attityder utöver front och 

skydd mot RSV saknas 
 förmåga till skydd mot tryckverkande minor och till brytning av 

avståndslagda minor saknas 
 förmåga till självförsvar i höga och låga elevationer är otillräcklig 
 förmåga till självförsvar i mörker saknas 
 förmåga till sensoraktiverat skydd (VMS) saknas 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Avgränsningar, antaganden 
Har denna uppsats någon giltighet? De avgränsningar och antaganden som är gjorda 
avseende konfliktnivåer, konflikttyper, motståndaren och terrängen kan ju visa sig 
vara felaktiga. Konfliktnivåer och typer som svenska förband kan bli tvungna att 
hantera i framtiden sägs ofta vara av gerillakaraktär, eller åtminstone av lågnivåtyp. 
Detta stämmer nog i de flesta fall utifrån vårt deltagande i fredsfrämjande insatser 
där sällan fullt och öppet krig pågår. Exempel på sådana är nuvarande missionen i 
Liberia, Kosovo och Kongo. Här är motståndaren sällan utrustad med tunga vapen 
såsom stridsfordon, artilleri och flyg eller med modern materiel. Däremot är 
handeldvapen, kulsprutor, RPG och granatkastare vanligt förekommande. Därför 
skulle Författarens avgränsning till större och mer ihållande strider med reguljära 
förband från enklare infanteri upp till mekaniserade förband ha en slagsida åt fel håll. 
Det kan synas som en korrekt iakttagelse men det finns några förhållanden som gör 
att detta inte är hela sanningen. För det första när det gäller konfliktnivån så kan det 
fortfarande blossa upp strider lokalt som gör att i den lilla striden på bataljonsnivå 
kan det upplevas som fullt krig. Striden kan snabbt ändras från precisions- till 
högintensitetsförhållanden.154 Då har det mindre betydelse om konflikten i det stora 
hela är av lågnivåtyp. Man kan ju fundera över hur soldaterna i filmen Black Hawk 
Down upplevde det. För det andra så kan vi som till exempel deltagare i EU:s 
stridsgrupp, som en del i ett större förband, bli insatta i något som liknar USA:s 
insats i Irak nyligen. Motståndaren i Irak var kanske inte av modernaste snitt men 
hade tung materiel och stor numerär. Vi måste antagligen satsa på en minst lika hög, 
om inte högre, kvalité och precision än vad USA hade i detta krig. Detta med tanke 
på EU:s numerära förmåga som troligtvis kommer vara mindre än USA:s. Slutligen, 
för det tredje så tenderar teknikutvecklingen och prisfallet på modern elektronik göra 
det möjligt för även en mindre bemedlad motståndare att till exempel skaffa sig 
moderna sensorer, till och med UAV-burna med hjälp av modellplan. Författarens 
slutsats blir att vi än så länge måste utveckla oss för att kunna möta en kvalificerad 
motståndare men vi måste säkerställa att vi också kan hantera en mera 
gerillaliknande motståndare. Från ”klangrupper” i Mogadishu till reguljära förband 
med stridsfordon i Irak. 

                                                 
154 US Army 2002, s. 4-9 
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Den typ av bebyggelse som uppsatsen utgår ifrån är mest förekommande i länder 
med någorlunda väl utvecklad ekonomi. Insatserna för svenska förband tenderar att 
hamna i Afrikanska länder för närvarande. Om det är en trend som håller i sig är 
svårt att säga. Dessa länder har inte denna typ av bebyggelse annat än i huvudstaden 
och kanske några ekonomiskt viktiga städer. Det är troligtvis snarare låga 
flerfamiljehus, kåkstäder och liknande bebyggelse som är mer frekvent. Att då ha 
diverse förmågor som lämpar sig för städer med stora och välbyggda europeiska hus 
kan synas onödigt. Å andra sidan tenderar vissa problem som upplevs i moderna 
städer såsom korta observations- och skjutavstånd, uppblandningen med civila och 
känsliga objekt vara likartade men på en lägre nivå. Samma resonemang kan föras 
avseende bebyggelse med extrema hushöjder eller urbana miljöer såsom 
villaområden och industriområden; det kan vara samma typ av problem men i mindre 
eller högre grad. Därför är en hel del av förmågorna användbara även i sådan 
bebyggelse. Dessutom torde befolkningsexplosionen, urbaniseringstrenden och en 
eventuellt förbättrad ekonomi i flera länder driva utvecklingen mot fler städer med 
modern bebyggelse. Om författarens avgränsningar och antaganden inte stämmer så 
förändras kanske många av slutsatserna. Däremot tror författaren att framförallt att 
kraven på precision, graderad eller icke-dödande verkan samt skyddet mot burna 
vapen har sin giltighet även i lägre konfliktskalor och fredsfrämjande insatser. Det 
två första på grund av blandningen av civila och motståndare i bebyggelse som helst 
inte får raseras utifrån den humanitära aspekten. Den sista på grund av att denna typ 
av vapen alltid kommer att vara vanliga, oavsett konfliktnivåer och motståndare. 
 

6.2 Resultat 
Resultatet av uppsatsen ger inga slutliga svar på vilka krav man bör ställa och inte 
heller om systemet klarar dessa enligt nuvarande TTEM. Detta har berott på bristen 
på underlag för att kvantifiera vissa krav samt bristen på öppen information om vissa 
av systemets tänkta förmågor. Resultatet skall ses som en indikation på vilka 
förmågor som bör studeras djupare.  
 
Det kan se ut som en avsevärd mängd krav som systemet inte klarar. Det som måste 
övervägas innan man slutgiltigt är vilka krav som samverkar till exempel avseende 
skydd, vissa krav kan förändras eller tas bort om en noggrannare analys visar att de 
är överlappande. Det kan mycket väl vara så att vissa av kraven bör överföras till ett 
annat system inom bataljonen eller kompenseras genom taktikanpassning. Dessutom 
skall framtagna krav inte ses som de enda krav systemet behöver, författaren har ju 
endast studerat strid i bebyggelse. Andra miljöer m.m. ställer ytterligare krav. 
 
Vilka av resultaten är viktigast och vilka rekommendationer kan författaren göra? 
Utifrån ovanstående resonemang samt att vissa faktorer och förmågor återkommer 
oftare än andra gör att följande krav/förmågor bör prioriteras: 

o förmåga att precisionsbekämpa oskyddad trupp 
o förmåga att precisionsbekämpa stridsfordon 
o förmåga att avpassa inträngning och verkan i bland annat byggnader 
o förmåga till skydd mot burna vapen upp till RPG i alla attityder, aktivt eller 

passivt samt i mörker 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 19 100:2062 
  Sida 57 av 65 

6.3 Har Grkpbv 90120 en framtid? 
För att svara på frågan så jämförs några olika markbaserade indirekta 
bekämpningssystem. Grkpbv 90120 har ett antal fördelar som gör den väl lämpad för 
förbandsnära understöd även i framtiden. Den kan ligga nära förbandet tack vare 
förhållandevis låg vikt och liten storlek och god skyddsnivå. En artilleripjäs har i och 
för sig längre räckvidd men den är tyngre och större om den skall ha likvärdigt 
skydd, vilket är en nackdel i bebyggelse och framförallt vid operativ och strategisk 
förflyttning. Till detta tillkommer att själva lavetten är dyrare. Även ammunitionen 
kan bli dyrare då precisionsammunitionen måste göras tåligare på en artilleripjäs 
jämfört med en granatkastare på grund av högre påkänningar i avfyringen. 
Granatkastarens korta räckvidd har mindre nackdel i bebyggelse och den branta 
banformen passar väl med den höga masken. 
 
Robot, i form av till exempel en eldpall, skulle kunna vara ett alternativ men den har 
ett mycket högre pris för varje skott men längre räckvidd. Å andra sidan om 
framtiden innebär att precisionsbekämpningen kommer att vara allenarådande och 
behovet av ytmålsbekämpning är försumbar, ja då kommer priset att bli mera 
likvärdigt då behovet av antal skott nedgår. Detta på grund av att granatkastarens 
precisionsammunition i och för sig inte blir lika dyr, men få skott skall slås ut på en 
dyrare plattform. En viktig fråga är om framtiden innebär en sådan god 
lägesuppfattning att vi kan lägesbestämma alla mål så att de kan precisionsbekämpas. 
Med tanke på hur medel och motmedel genom tiderna växelvis har haft en fördel 
gentemot den andra, så är det troligt att en motståndare även i framtiden kan 
motverka våran lägesuppfattning. Om vi inte kan mäta in motståndaren så måste vi 
kanske skjuta yteld mot det misstänkta området för att åtminstone hålla ned honom. 
Även behov av att bekämpa ett utbrett mål som en pluton kan vara aktuellt. Då är 
dyra robotskott bortkastade pengar. Så även om precisionsbekämpning blir vanligare 
så tror författaren att visst behov av ytmålsbekämpning kommer att kvarstå i 
framtiden och därigenom blir totalekonomin lägre för granatkastaren. Tidskritiska 
mål gör att bekämpningstiderna bör vara så korta som möjligt. En robot kan flyga i 
princip raka vägen, därför måste en granatkastare stå närmare målet på grund av 
kastbanan, även om banhastigheten är högre. Bekämpningstiderna borde bli 
likvärdiga eller något kortare för Grkpbv 90120 då den kan ligga närmare understött 
förband. Om man å andra sidan flyttar eldpallen närmare förbandet för att få kortare 
bantider så kommer behovet av skydd och rörlighet göra att plattformen blir nästan 
lika dyr. 
 
Författaren tror att Grkpbv 90120 kommer att vara ett system som är ett bra 
komplement i sin nisch, även i framtiden, framförallt på grund av sin totalekonomi 
och flexibilitet att kunna skjuta precisionsammunition och billig yttäckande 
ammunition samt möjligheten till direktskjutning. Förmågan att ligga nära förbandet 
och möjligheten till branta skjut- och nedslagsvinklar bidrar till att 
bekämpningstiderna blir så korta som möjligt och att den kommer vara väl lämpad 
för strid i bebyggelse. 
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6.4 Fortsatta studier 
Utifrån den brist på vissa underlag till uppsatsen samt de avgränsningar som gjorts, 
så finns det ett behov av studier, simuleringar och försök för att bättre kunna 
precisera och verifiera de krav som har berörts i uppsatsen. Här nedan kommer några 
förslag på fortsatta studier. 
Inledningsvis bör en studie av bebyggelse och konflikter på tänkbara platser runt om 
i världen där svenska förband kan tänkas göra en insats: 

o vilka avstånd, höjder, bredder, konstruktioner m.m. skall vara 
dimensionerande (hur ser den dimensionerande terrängen ut)? 

o hur ser den framtida motståndaren i bebyggelse ut? 

 
Därefter behövs en mer djuplodande studie och simulering av de krav som strid i 
bebyggelse ställer på ett indirekt understödssystem, men även på hela systemet från 
upptäckt till utvärdering, inom till exempel följande område: 

o krav på reaktionstider med hänsyn till tidskritiska mål, 
o krav på precision för att bekämpa oskyddad trupp som punkt och linjemål 

utan att skada kringliggande bebyggelse, 
o verifiering av STRIX förmåga i bebyggelse, 
o krav på olika former av verkan och inträngning och hur de skall kunna 

kombineras och växlas, 
o krav lednings-, underrättelse- och informationssystem för att bekämpningen 

skall kunna ske med träff och rätt avvägd verkan för att undvika 
vådabeskjutning och oönskad sidoverkan, 

o lämplig avvägning mellan olika former av skydd, till exempel 
signaturanpassning, störning, sensoraktiverat skydd, självförsvarsförmåga 
och ballistiskt skydd. 

Efter hand måste jämförelse och avgränsningar mot andra system göras, för att inte 
suboptimera det totala systemet. 
 

7 Referenser och bilagor 

7.1 Definitioner 
Bekämpning 
”Bekämpning är en metod där olika former av verkan samlas mot ett avgränsat och 
tydligt mål. Ytterst syftar de totala bekämpningsinsatserna till att bryta 
motståndarens vilja. [---] Bekämpning över ytan och på ett stort djup reducerar 
motståndarens kapacitet och förmåga samtidigt som de leder till egen framgång.”155 
 
Direkt eld 
Skjutning med vapnet direkt riktat mot ett mål som kan observeras från skjutplatsen. 
Eldreglering kan ske vid skjutande enhet eller en annan plats. 
 

                                                 
155 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 1, s. 4 
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Elduppgifter 
Elduppgifter som normalt ges till indirekta eldsystem: 156 

- Nedkämpa; tillfoga motståndaren sådana förluster att hans vilja och 
motståndskraft bryts, 

- Nedhålla; tvinga motståndaren att under viss tid avbryta pågående 
verksamhet, 

- Varna; uppmana motståndaren att avbryta pågående verksamhet utan att han 
tillfogas förluster, 

- Eskalera; avbryta motståndarens verksamhet då varna inte räcker, 
- Avskärma; begränsa motståndarens insyn i vår verksamhet, 
- Förblinda; begränsa motståndarens möjlighet att avge riktad eld och förflytta 

sig, 
- Belysa; skapa möjlighet att observera stridsfältet. 

 
Graderad verkan 
”Förmåga att välja en verkansform och stridsdel som ger "lämplig" verkansnivå i 
målet. Kan inkludera förmåga att välja mellan permanent och tillfällig verkan (till 
exempel förstöra, förlama eller försvåra användande).”157 
 
Granatkastarpansarbandvagn 90120 
Behandlas som ett system bestående av torn, chassi, ammunition, 
underhållsutrustning, tillförd utrustning för montering i vagn (radio, PCSKER m.m.). 
 
Icke-dödande vapen 
”Vapen som primärt utvecklas och utnyttjas för att försätta människor eller materiel 
ur stridbart skick, samtidigt som de minimerar antalet döda och permanent skadade 
människor samt oönskade skador på egendom och miljö.”158 
 
Indirekt eld 
”Skjutning med vapnet indirekt riktat mot ett mål som inte kan observeras från 
skjutplatsen. Eldreglering sker från annan plats än vid skjutande enhet.”159 
 
Markmålsbekämpning 
”… markmålsbekämpning innefattar fysisk bekämpning av upptäckta (lokaliserade 
eller identifierade) fasta eller rörliga markmål vilket innebär en fokusering på 
fordon, vapensystem, byggnader och infrastrukturmål.”160 
 
Oönskad sidoverkan 
Oönskad verkan vid bekämpning av ett mål, till exempel civila, byggnader, 
miljöfarliga ämnen. Motsvarar det engelska uttrycket ”Collateral damage”. 
 

                                                 
156 Försvarsmakten/Artreg 2004, s. 2 till 3 
157 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 1, s. 7 
158 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 1, s. 8 
159 Försvarsmakten/HKV 2003a, underbilaga 1, s. 8 
160 Eriksson 2002, s. 33 
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Precisionsvapen 
Vapen som kan leverera verkan med en precision där 50 % av verkansdelarna träffar 
inom 3 meter från målets mittpunkt (R50 ≤ 3 m).161 

7.2 Akronym- och ordlista 
Akronym/ord Utskrivet Anm. 
ABEK Artilleribekämpning  
Armerings-
sträcka 

- Den sträcka, efter granaten lämnat 
eldröret, som den är oarmerad och inte 
kan detonera. 

Dmax - Ammunitionens maximala skottvidd 
FM Försvarsmakten  
FMV Försvarets materielverk  
FOI Försvarets forskningsinstitut  Före detta FOA. 
FoRMA Forskning om ”Revolution in 

Military Affairs” 
RMA är en beteckning på den nya 
krigföringen. 

FörbR A SIB Förbandsreglemente Armén Strid I 
Bebyggelse 

 

GPS Global Positioning System Satelitbaserat positioneringssystem. 
Grk m/41 (D) Granatkastare modell 1941 Grupperad direkt på marken. 
Grkpbv 90120 Granatkastarpansarbandvagn 

90120 
120 mm granatkastare monterad på strf 
90 chassi. 

HKV Högkvarteret  
IR Infraröd strålning Optiska våglängdsområdet. 
IRV Infra Red Vision Teknikområde inom IR-området. 
Lysvinggr Lysvinggranat Granat med belysningsförmåga. 
Mekbat 122/90 Mekaniserad bataljon med strv 

122 och strf 90 
 

Mekbat 90 I Mekaniserad bataljon med strf 90 
för internationell tjänst 

 

MOUT Military Operations in Urbanized 
Terrain 

Militära operationer i urbaniserad 
terräng. 

MRSI Multiple Rounds Simultaneous 
Impact 

Förmåga att skjuta så att ett antal skott 
landar inom några sekunder. 

MSS Markstridsskolan  
Mynnings-
referenssystem 

- Ett system som gör att man kan ta 
hänsyn till eldrörsmynningens 
svängningar för att öka precisionen. 

NBC Nukleära, biologiska och kemiska 
stridsmedel 

 

NBF Nätverksbaserat försvar  
NIR Nära infraröda Optiskt teknik och våglängdsområde 

inom IR. 
OXA Oexploderad ammunition  
PCSKER PC-baserad skjutelementräknare  

                                                 
161 Eriksson 2002, s. 33 
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Akronym/ord Utskrivet Anm. 
PerP Perspektiv Planeringen FM:s långsiktiga planering. 
Psvinggr 94 
SLUFA 

Pansarsprängvinggranat 94 
slutfasstyrd 

Granat med RSV-verkan avsedd för 
bekämpning av stridsfordon med 
indirekt eld. Även kallad STRIX. 

PTTEM Preliminärt TTEM Se även TTEM. 
ROE Rules Of Engagement Regler för användande av våld i strid. 
ROTA Releases Other Than Attack Farliga kemiska, biologiska och nukleära 

ämnen (ej vapen). 
RPG - Ryskt buret raketgevär med riktad 

sprängverkan. 
RSV Riktad sprängverkan  
Rökvinggr Rökvinggranat Granat med rökläggningsförmåga. 
SIB Strid i bebyggelse  
Skjutelement - Värden som behövs för att kunna rikta in 

pjäsen rätt, välja rätt laddning m.m. 
SLB Stridsledningssystem bataljon Nytt ledningssystem under framtagning. 
SPLSK LM 
120 

Splitterskyddad lastmodul Grk 
120 

Lastmodul för förnödenheter. 

SSG120 Splitterskyddad Granatkastare 
med 120 mm kaliber 

 

Strf 90 Stridsfordon 90 Samlingsnamn för fordonsfamiljen på 
samma chassi  

Strf 9040 Stridsfordon 9040 Pansarskyttefordon med 40 mm 
automatkanon. 

Strf 9040C Stridsfordon 9040C Särskild version för internationella 
insatser med bland annat högre 
skyddsnivå 

STRIX Latinskt namn för slaguggla. Annat namn för Psvinggr 94 SLUFA 
Strv 122 Stridsvagn 122 Stridsvagn med 120 mm kanon 
Svansa - Lyfta lavettbenen och vrida runt hela 

pjäsen. 
Svinggr Sprängvinggranat Granat med splitterverkan främst avsedd 

för oskyddad trupp. 
TDRS Taktiskt dataradiosystem Nytt radiosystem under framtagning. 
TIR Termiskt infraröd Optiskt teknik och våglängdsområde 

inom IR. 
TOEM Taktisk, Organisatorisk och 

Ekonomisk Målsättning 
Målsättningsdokument för förband. 

TOW Tube launched, Optical guided 
and Wire controlled 

Amerikansk styrd pansarvärnsrobot, 
finns även i Sverige 

TTEM Taktisk, Teknisk och Ekonomisk 
Målsättning 

Målsättningsdokument för 
materielanskaffning. 

Tändrör m/ny Tändrör modell ny Författarens benämning på nya tändröret 
med multifunktion som är under 
anskaffning. 

UAV Unmanned Arial Vehicle Obemannad flygande farkost. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 19 100:2062 
  Sida 62 av 65 

Akronym/ord Utskrivet Anm. 
UGV Unmanned Ground Vehicle Obemannad markfarkost. 
UHF Ultra High Frequency Frekvensområde för radio. 
Uppbröstning - Åtgärder på en pjäs för att gå från 

skjutläge till körläge. 
UTTEM Utkast till TTEM Se TTEM. 
UV Ultraviolett strålning Optiskt teknik och våglängdsområde. 
v0 Granatens utgångshastighet då den 

lämnar eldröret 
 

VHF Very High Frequency Frekvensområde för radio. 
VMS Varnare- och motverkanssystem En typ av sensoraktiverat skydd. 
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7.5 Bilagor 
Beräkningar av snedslagsvinklar, skjutvinklar 
och observationsvinklar    Bilaga



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Mikael Svartz, ChP T 02-04 2004-11-30 Bilaga till 19 100:2062 
  Sida 1 av 2 

Bilaga: Beräkning av nedslagsvinklar, skjutvinklar 
och observationsvinklar 
Nedslagsvinkel vid skjutning på en tvärgående gata 
Gata 16 m, hus 6-7 våningar (20 m): 

Vinkel som krävs för att träffa mitt i gatan: 

≈





=

8
20arctanα  68° 

 

Skjutvinklar vid skjutning mot övre våning i hus 
 

Skjutvinkel α=15° mot hus som är 6-7 våningar (h=20 m) respektive 9-10 
våningar (h=30 m) så blir avstånden: 
 

a = ≈
°15tan

20 75 m respektive  a = ≈
°15tan

30 112 m 

 
Skjutavstånd a=50 m mot hus som är 6-7 våningar respektive 9-10 våningar så 
blir skjutvinkeln: 
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Skjutavstånd a=80 m mot hus som är 6-7 våningar respektive 9-10 våningar så 
blir skjutvinkeln: 
 

≈





=

80
20arctanα 14° respektive  ≈






=

80
30arctanα 21° 

 

Observationsvinklar från vagn på gata 
Vagnen står mitt på gata som är 16 m bred, vagnens höjd (tornets utblickar): cirka 
2,5 m, vagnens bredd: cirka 3 m, utblickarnas observationsvinkel i höjd: ±45°.  

 
Observation mot källarfönster: 
Avståndet (a) blir 2,5 m tack vare den likbenta rätvinkliga triangeln. Avståndet (b) 
mellan husvägg och den punkt närmast vagnen som kan observeras blir: 
 
b = 8-1,5-2,5 = 4 m 
 
Den högsta punkt som kan observeras på husets vägg: 
Den likbenta rätvinkliga triangeln ger c = a+b, d.v.s. c = 2,5+4 = 6,5 m. Den höjd 
(h) som kan observeras blir: 
 
h = c+2,5 = 6,5+2,5 = 9 m 
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2,5 m 
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