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Sammanfattning:  
Syftet med uppsatsen är att visa på vilka taktiska och operativa fördelar AUV-system 
kan ge, främst inom sjöminröjning, samt visa på hur AUV-system kan integreras i ett 
nätverksbaserat försvar.  
 
Hot- och kravbilden förändras med tiden. Sjöminan har utvecklats från kontakt- och 
avståndsminor till självsökande sjöminor med stora räckvidder. Personalens säkerhet 
värderas högt.  Nätverksbaserat försvar är under införande och ställer krav på god 
kontroll över operationsområdet. Obemannade och autonom undervattensfarkoster 
(AUV) kan möta dessa krav. AUV-system är under utveckling men systemen behöver 
utvecklas ytterligare vad avser uthållighet och autonomi. Sensorer för sjöminröjning 
är under ständig utveckling. Hydroakustiska och optiska sensorsystem kommer i 
framtiden öka förmågan att detektera objekt på havsbotten. AUV-system i 
sjöminröjningstillämpning kommer att förbättra förmågan till lägesuppfattning och 
bidra till en förbättrad lägesbild i militära operationer. Genom att AUV-system kan 
operera i tidigt skede, dolt och framskjutet kan de bidra med information om 
otillgängliga områden, vilket borgar för genomförande av gemensamma operationer 
med högt tempo. 
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Abstract:  
The main purpose with this thesis is to highlight the tactical and operational 
capabilities with an AUV system, mainly in mine hunting, and show how an AUV 
system can be integrated in a network based defence.  
 
The threat and required capabilities are changing as time passes by. The sea mine has 
evolved from contact and influence mines to today’s torpedo mines with a greater 
performance. The safety of personnel is important. Network based defence is 
introduced.  Control over the area of operation is required. With unmanned and 
autonomous underwater vehicles (AUV’s) it’s possible to meet the required demands. 
AUV systems with enhanced capability are being developed. The systems need 
further progress in fields like sustainability and autonomy. Sensors in Mine warfare 
applications are getting better and better. Hydro acoustic and optical sensors will have 
better capabilities of detecting objects on the seabed. AUV systems in mine hunting 
applications will enhance the capabilities of understanding and awareness in military 
operations. An AUV system can operate, early, hidden and in the frontline in areas 
that in the past were unapproachable. This contributes, and makes it possible to 
conduct joint operations in high tempo. 
 
Key words: Mine warfare, Mine hunting, network centric defence, sensor, 
autonomous underwater vehicle, AUV, UUV, MCM, NCW, SAS 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100: 2057 
Krigsvetenskapliga institutionen 2003-12-09 Sid 3(54) 
Örlkn Gunnar Hansen 
 
 

  

 
Autonom och obemannad undervattensfarkost med 

sjöminröjningsapplikation i ett nätverksbaserat försvar. 
 
1 Inledning............................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 4 
1.2 Problemformulering och frågeställningar .................................................................. 7 
1.3 Forskningsanknytning ................................................................................................ 9 
1.4 Metod och material..................................................................................................... 9 
1.5 Avgränsningar och antaganden ................................................................................ 10 
1.6 Centrala begrepp ...................................................................................................... 11 

2 Nya hot och nya krav ....................................................................................................... 12 
2.1 Hotbild...................................................................................................................... 12 
2.2 Kravbild.................................................................................................................... 13 
2.3 Scenarier för autonom sjöminröjning....................................................................... 15 
2.4 Slutsatser .................................................................................................................. 16 

3 Autonom och obemannad undervattensfarkost (AUV).................................................... 18 
3.1 Inledning................................................................................................................... 18 
3.2 Navigering och positionering ................................................................................... 19 
3.3 Kommunikation........................................................................................................ 21 
3.4 Energi- och framdrivningssystem ............................................................................ 22 
3.5 Slutsatser .................................................................................................................. 26 

4 Sensorer för sjöminröjning i undervattensfarkost ............................................................ 27 
4.1 Inledning................................................................................................................... 27 
4.2 Hydroakustiska sensorer .......................................................................................... 28 
4.3 Optiska sensorer ....................................................................................................... 32 
4.4 Elektromagnetiska sensorer...................................................................................... 35 
4.5 Slutsatser .................................................................................................................. 36 

5 Integrering av AUV.......................................................................................................... 38 
5.1 Inledning................................................................................................................... 38 
5.2 Integration av farkost och sensorer till ett AUV system .......................................... 38 
5.3 AUV system i ett nätverksbaserat försvar................................................................ 39 
5.4 Exempel på AUV ..................................................................................................... 44 
5.5 Slutsatser .................................................................................................................. 46 

6 Resultat............................................................................................................................. 47 
6.1 AUV system ur ett operativt och taktiskt perspektiv ............................................... 47 
6.2 AUV system och NBF.............................................................................................. 47 

7 Diskussion ........................................................................................................................ 48 
7.1 Inledning................................................................................................................... 48 
7.2 AUV system ur ett operativt och taktiskt perspektiv samt i NBF............................ 48 

8 Referenser och bilagor ..................................................................................................... 51 
8.1 Källförteckning......................................................................................................... 51 
8.2 Förteckning över bilagor .......................................................................................... 54 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100: 2057 
Krigsvetenskapliga institutionen 2003-12-09 Sid 4(54) 
Örlkn Gunnar Hansen 
 
 

  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen av vapen- och ledningssystem sker ofta genom att medel och motmedel 
kontinuerligt utvecklas.1 Utvecklingen av sjöminan och sjöminröjningen visar tydligt på detta 
förhållande. Sjöminan har utvecklats från stångminan och kontaktminan till dagens 
avståndsminor och målsökande minor med större räckvidder. I och med att sjöminan har 
utvecklats har det tagits fram metoder för att oskadliggöra, röja, sjöminan.  
 
Utvecklingen av sjöminan startade 1777 med att undervattensminan utvecklades av Bushnell. 
Minan bestod av en träkagge fylld med krut som antändes och drev ned med strömmen mot 
fiendens förankrade skepp. Kontaktminorna var, och är, en mintyp som utvecklades under 
mitten på 1800-tal och fick sitt genombrott under Krimkriget 1853-56. Kontaktminan hade 
vanligtvis en förankringsanordning som säkerställde att själva minan höll sig på lämpligt djup, 
normalt ett fåtal meter. Passerande fartyg var tvungna att stöta ihop med minan för att minan 
skulle avfyras. Kontaktminan hade, och har, ett litet verkansområde, fartygets bredd, och 
utvecklades genom att förses med propellersnärjare som utgjordes av tamp som flöt på ytan 
för att snärjas in i propeller eller skrov och därmed få sjöminan att avfyras. Sjöminan fick sitt 
andra genombrott under första världskriget av två anledningar, dels lades det ut ett stort antal 
sjöminor, närmare en kvarts miljon, dels lades sjöminan ut dolt med hjälp av ubåtar. För att 
möta sjöminans utveckling togs det fram motmedel, minsvepning. Det började med att man 
under 1800-talets andra hälft utvecklade skyddssvep och rekognoseringssvep som drogs efter 
fartyg och kunde detektera sjöminor. I början på 1900-talet utvecklades mekaniska svep som 
var bogserade efter fartyg som bestod av skärvajer som skar av förankringsvajern mellan 
ankare och sjöminan. Sjöminan flöt då upp till ytan och kunde därefter oskadliggöras genom 
desarmering eller sprängning.2  
 
Under andra världskriget kom avståndsminan. Den lades för att verka mot ubåtar, 
ytstridsfartyg och handelsfartyg. Avståndsminan använde inledningsvis magnetik- och 
akustiksensorer. Avståndsminan kompletterades senare med trycksensorer. Fartygen var 
byggda i stål och hade därmed en magnetisk signatur. Maskineri och propellerarrangemang 
spred akustiska vågor i omgivande vatten. Fartygets framfart och undervattenskropp skapade 
tryckskillnader i vattnet. Dessa egenskaper hos fartygen utnyttjades för att utveckla sensorer 
som tillsammans med en verkansdel fortfarande utgör ett undervattensvapen, avståndsminan. 
Det var ett stort genombrott eftersom minan nu placerades under fartyget och sprängmedlets 
stöt- och tryckverkan utnyttjades för att oskadliggöra fartygen. Verkansområdet för minan 
blev större och kunde nu uppgå till flertalet meter. Under andra världskriget lades det ut 
närmare en miljon sjöminor vilket påverkade både handelstrafiken och militära operationer 
väsentligt. Sensorerna var inte begränsande utan det var sprängämnet och laddningens storlek 
som begränsade verkansområdet för sjöminan. För att möta hotet från avståndsminan 
utvecklades avståndssvepen. Avståndssvepen var magnetik och akustisksvep vilket de är än 
idag om än i mer utvecklad form. Magnetiksvepen kan vara slingor, elektroder eller spolar 
som driftsätts med ström och skapar magnetfält för att påverka sjöminans sensorer och 

                                                 
1 Hughes Wayne P., Fleet Tactics and Coastal Combat, s.232, (2000) 
2 http://www.4minkriflj.mil.se/, 2003-09-22 
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därmed få sjöminan att detonera. Permanentmagneter kan också förekomma som 
avståndssvep. Akustiksvep består av en eller flera sensorer som avger akustiskt ljudtryck 
vilket sprider sig i vattnet. Bullerbojar och tonsändare är exempel på akustiksvep. Försök med 
att utveckla trycksvep har genomförts men utan framgång. Trycksvep finns inte i operativt 
utförande. För att komma åt sjöminor med trycksensor använde man sig först av spärrbrytare, 
ett enkelt fartyg som minan skall utlösa mot istället för mot efterkommande och mer 
betydelsefulla fartyg. Under 50-talet påbörjades utveckling av sonarteknik. Från 70-talet och 
framåt har det funnits minjaktfartyg som använder sig av sonarteknik för att detektera 
sjöminor. Fördelen med sonartekniken är att även sjöminor med trycksensorer kan detekteras 
för att sedan oskadliggöras.3  
 
I den svenska Försvarsmakten finns idag minröjningsfartyg och de använder sig av både 
minsvepnings- och minjaktteknik för att oskadliggöra sjöminor. Avståndsminan har 
utvecklats genom att olika sensorer kombineras. Nya teknikområden som används för att 
detektera fartyg är undervattenselektrisk potential, Underwater Electric Potential (UEP), och 
extremt låga frekvenser, Extreme Low Frequency Electric field (ELFE). UEP uppstår när 
material via vatten kommer i kontakt med varandra vilket ger upphov till potentialskillnader 
som kan detekteras. ELFE-sensorer mäter det lågfrekventa elektriska fältet som fartyg 
generar. Den stora förändringen idag är att sjöminan blivit självgående vilket gör att 
verkansområdet ökar dramatiskt. Det tillsammans med den förfinade sensortekniken gör att 
minröjande enheter inte kan befinna sig i samma område som sjöminan för att oskadliggöra 
den utan hög risktagning. Det finns sedan 80-talet självgående minsvep och sedan 90-talet 
självgående minjaktfarkoster. De typer som finns idag är fjärrstyrda fartyg. Ombord på 
minjaktfartygen finns det fjärrstyrda farkoster, Remotely Operated Vehicles (ROV), som kan 
identifiera och oskadliggöra, spränga, sjöminor. Farkosterna har utvecklats mot att kunna bära 
sonarer vilket möjliggör detektion på större avstånd, flera hundra meter mellan sjömina och 
fartyg. Utvecklingen av sjöminan idag gör att avstånden inte är tillräckliga. En självgående 
mina har verkansområde på flera kilometer.4 Utvecklingen av minröjningssystem i vår 
omvärld pekar mot att autonoma farkoster kommer att användas för sjöminröjning. 
Utvecklingen av autonoma fartygssystem pågår. Sverige har idag självgående minsvep, 
självgående magnetiskt och akustiskt minsvep (SAM), som skall ersättas inom några år. 
Tyskland har ett liknande koncept, TROIKA-systemet, som nyligen förnyats med bl.a. sonarer 
ombord. Utvecklingen av autonoma undervattensfarkoster pågår i ett flertal länder, bl.a. USA, 
Storbritannien, Frankrike och Norge. Sverige har också visat intresse för autonoma 
undervattensfarkoster vilket tas upp i Försvarsmaktens perspektivplanering som ett 
fördjupningsområde.  
 
Sjöminröjningssystemet är ett delsystem bland våra marina system. Systemet används för att 
hålla sjöfartsleder öppna för marina enheter och för handelssjöfarten. De svenska 
sjöminröjningssystemen har tidigare varit utvecklade för att öppna sjöfartsleder för svenska 
marina enheter. Dagens behov är utökade. Flera svenska förband är anmälda till olika 
styrkeregister och bland dem ett sjöminröjningsförband. De marina förbanden är avsedda att 
operera tillsammans med marina enheter från andra länder vilket ställer krav på 
interoperabilitet. Sjöminröjningssystemen skall kunna röja för marina enheter från andra 
länder. Att hålla sjöfartsleder öppna för handelssjöfarten är av betydelse. Europa är beroende 

                                                 
3 http://www.4minkriflj.mil.se/, 2003-09-22 
4 http://www.milparade.com/1998/26/084.htm, 2003-09-22 
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av sin handel. Stor del av importen och exporten går via sjövägarna. För svensk del går 82% 
av de gränsöverskridande godstransporterna med fartyg eller färja.5 Trenden är att 
godstransporter med fartyg ökar. 6 Terrorhotet mot sjötrafiken är påtagligt och sjöminor eller 
terroristbomber mot handelsfartyg utgör ett hot mot handeln. För svenskt vidkommande kan 
terrorhandlingar mot sjöfarten till Göteborgs hamnar och genom Öresund påverka Sverige 
väsentligt. Terroristhandlingar mot Europas större hamnar kan påverkan hela Europas import 
och export. I övriga världen finns det andra känsliga områden och förträngningar som kan 
mineras med sjöminor eller terroristbomber vilket skulle påverkar handeln avsevärt, 
exempelvis Gibraltarsund, Suezkanalen, Malackasundet, Hormuzsundet och Bosporen. 
Behovet av sjöminröjningssystem blev senast accentuerat under Irakkriget 2003 då humanitär 
hjälp och förnödenheter till Umm Kasr fördröjdes p.g.a. av minhotet i farleden in till 
hamnstaden. Koalitionens minröjningsenheter undanröjde minhotet bl.a. med hjälp av 
autonoma undervattensfarkoster. 
 
Minröjningssystemens utnyttjande har breddats och systemen kan nyttjas såväl i krig som i 
kris. Systemen kan även nyttjas i den djupaste fred för att utöver träning och utbildning av 
förband även genomföra miljöoperationer7 där kvarlämnade ammunitionseffekter på 
havsbotten behöver undersökas eller omhändertas. För att utnyttja dagens moderna system, 
t.ex. korvett typ Visby, optimalt krävs en ordentlig sjömätning med digitala underlag. 
Sjömätningsresurserna har de senaste åren nedgått dramatiskt samtidigt som det finns ett 
utökat behov av digitalt sjömätningsunderlag.  Försvarsmaktens behov är inte enbart för 
navigering utan även för att användas i ledningssystem vilket inte ställer samma höga krav 
som vid navigering. Det medför att Försvarsmakten kan använda sig av egen taktisk kartering 
av havsbotten och därmed utnyttja underlaget ombord ytfartyg och ubåt i flera olika 
tillämpningar, t.ex. ubåtsjakt och sjöminröjning. Denna kartering kan även användas som 
underlag över operationsområdet och dess miljö vilket utgör betydelsefull information under 
planeringen inför en operation, jämför Storbritanniens Rapid Environmental Assessment 
(REA)8. 
 
I krig men framförallt i kris och i fred sätts personsäkerheten högt. I Sverige finns en human 
grundsyn och vid insatser eftersträvas en hög personsäkerhet. I USA har man antagit US 
Naval Mine Warfare Plan som beskriver utnyttjandet av sjöminor och sjöminröjningssystem 
på kort och lång sikt. Det framtida målet är att ingen människa skall befinna sig i ett minerat 
området. 
 
” The far-term objectives for organic MCM are development of advanced generation sensors 
and weapons to improve upon the effectiveness of initial generation systems fielded. These 
next-generation systems will shorten the MCM tactical timeline, minimizing the impact of 
MCM operations on the overall joint war fighting campaign. They will also remove the need 
for humans to conduct MCM within the minefield. 9” 
 
                                                 
5 SIKA, Transporter och kommunikationer - årsbok 2003, s.80, http://www.sika-institute.se/utgivet_fr.html, 
2003-09-22 
6 SIKA, Utrikes och inrikes trafik med fartyg tredje kvartalet 2002, s.4, http://www.sika-institute.se/index.html, 
2003-09-22 
7 FöD, Regeringens samlade syn på minhantering, s.18, Promemoria Fö/2002/350/MIL, Sverige, (2002) 
8 http://www.saclantc.nato.int/highlights.html, 2003-09-22 
9 http://www.exwar.org/Htm/4000.htm, 2003-09-22 
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Sammanfattningsvis så har utvecklingen av sjöminan, behovet av att sjöminröjningssystem 
skall kunna röja för fler olika typer av fartyg i svenska, utländska och internationella farvatten 
samt att om möjligt undvika personal i minerade områden visat på nödvändigheten av att 
utveckla systemen för sjöminröjning.  
 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Utläggning av sjöminor kan förhindras genom tidig upptäckt av förberedelser och genom att 
aktivt förhindra utläggning av sjöminor och därmed undanröja hotet mot sjöfarten. 
Utvecklingen av sensorsystem, satelliter och radarkedjor för att övervaka havsområden talar 
för en tidig upptäckt av sjöminor som läggs ut. Det som talar emot är att det är stora områden 
att övervaka, då jorden till 75 % består av hav och oceaner10. I militära operationer 
eftersträvas dessutom dold utläggning av minfält vilket försvårar upptäckt. Sjöminor kan även 
nyttjas av andra organisationer än stater, t.ex. terroristorganisationer, som försöker dölja sina 
planerade avsikter. 
 
Sjöminan har utvecklats till att bli självgående och har därmed fått avsevärt längre räckvidd. 
Gränsdragningen mellan torped och sjömina håller på att suddas ut och utvecklas mot ett 
undervattensvapen som kan användas på olika stridstekniska sätt men med samma syfte, att 
stoppa sjöfarten och handeln inom ett område. Sjöminans långa räckvidder innebär att färre 
minor krävs för att utgöra ett hot. Det är också svårare att detektera utläggning av enstaka 
sjöminor jämfört med äldre sjöminor som lades ut i stora mängder. Möjligheten till dold 
utläggning med ubåt eller med sjöminor som förflyttar sig själva till avsett område gör det än 
svårare att detektera minutläggning. 
 
Terrorhandlingar där undervattensvapen används kan få stora konsekvenser för världshandeln 
och begränsa utnyttjandet av militära medel. Terrorhandlingar mot handeln kan styras mot 
önskad part. Genom att hota betydelsefulla förträngningar eller farleder hotas världshandeln. 
Hotas större hamnar i Europa hotas handeln i Europa och genom att hota större svenska 
hamnar hotas svensk handel. Terroristgrupper som planerar och genomför attentat är svåra att 
detektera och de har förutsättningar att verka dolt. Det har inte minst attentaten mot USA den 
11 september 2001 och de många attentaten i Mellersta Östern visat.  
 
Dagen sjöminröjningssystem klarar inte av långräckviddiga sjöminor utan att utsätta 
sjöminröjande enheter för stora personella och materiella risker. Militära operationer inom 
ramen för internationella insatser sätter säkerheten i främsta rummet. Svensk personal skall 
fortsatt kunna skickas ut internationellt och det skall vara möjligt att rekrytera till 
insatsförbanden. Den ökade risken med moderna sjöminsystem och den minskade 
riskbenägenheten i internationella insatser måste hanteras för att säkerställa insatser med 
militära förband i framtiden. 
 
Sjöminröjningen har fram till idag inneburit tidskrävande operationer. Det finns behov av att 
sjöminröja snabbare vilket flera militära operationer har visat. Gulf- och Irakkriget är sentida 
exempel på hur sjöminan påverkat krigföringen. Under Gulfkriget begränsades fartygsrörelser 
i operationsområdet och under Irakkriget försenades humanitär hjälp till den drabbade 
civilbefolkningen. Sjöminröjningen fördröjer, med dagens taktik och stridsteknik, andra 
                                                 
10 http://www.geocities.com/ashirafk/ocean, 2003-09-22 
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pågående operationer inom ett operationsområde. Genom att tidigt och dolt etablera kontroll 
över de delar av operationsområdet som befinner sig under havsytan och få kontoll över det 
totala undervattenshotet kan ett informationsöverläge erhållas. Det kan utnyttjas och därmed 
skapa förutsättningarna för ett högt tempo i operationen. Bland de svenska marina systemen 
är det amfibie-, ubåts-, ubåtsjakt-, och sjöminröjningssystemen som skapar kontroll under 
vatten. Ubåtssystemen kan operera dolt och initialt i ett operationsområde. Amfibie-, 
ubåtsjakt- och sjöminröjningssystemen kan idag inte operera dolt eller utan skydd i ett 
operationsområde vilket försvårar kontroll i ett tidigt skede av operationsområdet under 
havsytan och kan därmed sänka tempot i operationen. 
 
I den moderna krigföringen är målet att nå informationsöverläge väsentligt. Det 
nätverksbaserade försvaret (NBF) skall bl.a. ge en förbättrad lägesbild och 
informationsöverläge. Det gäller att inneha ett informationsöverläge i alla dimensioner; under 
havsytan, på havet, över land, i luften och i rymden. För att nå informationsöverläge krävs 
kontroll. Under havsytan krävs kontroll över de farligheter som finns på havsbotten och i 
havet, dvs. det totala undervattenshotet. Information från de enheter som skapar kontroll 
under havsytan behöver kommuniceras med beslutsfattare för operationen samt till övriga 
sidoordnade deltagare i operationen som är beroende av havet.  
 

1.2.1 Problemformulering 
Sjöminan utvecklas mot att bli ett långräckviddigt undervattensvapen. Förutsättningarna för 
att använda sjöminan dolt har ökat med självgående minor, ubåtar och genom 
terroristangrepp. Det finns ett behov av att i ett tidigt skede etablera kontroll över 
operationsområdet under vatten för att nå framgång i militära operationer. 
Sjöminröjningsoperationer behöver bli snabbare eller genomföras i initialt skede för att inte 
sinka andra deloperationer. Det utgör en risk för personal och materiel med människor och 
fartyg i ett minerat havsområde. Det kan äventyra operationen och de ansvarigas vilja att 
genomföra operationen. Det är därför nödvändigt att utveckla systemen för sjöminröjning mot 
dagens och framtida behov. I det nätverksbaserade försvaret finns behov av att skapa 
informationsöverläge och kontroll över operationsområdet, även under havsytan.  
 
Syftet med uppsatsen är att visa på vilka taktiska och operativa fördelar autonoma och 
obemannade undervattensfarkoster, Autonomous Underwater Vehicle (AUV), kan ge, främst 
inom sjöminröjning, samt visa på hur AUV-system kan integreras i ett nätverksbaserat 
försvar.  
 

1.2.2 Frågeställningar 
 

• Kan autonoma och obemannade undervattensfarkoster avsedda för sjöminröjning nå 
operativa och taktiska fördelar i militära operationer? 

 
• Kan autonoma och obemannade undervattensfarkoster nyttjas inom andra 

funktionsområden än sjöminröjning? 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100: 2057 
Krigsvetenskapliga institutionen 2003-12-09 Sid 9(54) 
Örlkn Gunnar Hansen 
 
 

  

• Kan autonoma och obemannade undervattensfarkoster användas i ett nätverksbaserat 
försvar? 

 

1.3 Forskningsanknytning 
I flera länder förekommer idag projekt med autonoma undervattensfarkoster. Försvarsmakten 
i USA har ett projekt som heter Near-term Mine Reconnaissance System (NMRS), 
torpedliknande undervattensfarkost för minsökning. Projektet skall sedermera övergå till 
Long-term Mine Reconnaissance System (LMRS) vilken är en farkost för minsökning med 
längre uthållighet och ökad förmåga till autonomt uppträdande. Flera länder har liknande 
utvecklingsprojekt. I Norge pågår ett projekt som kallas HUGIN vilket är ett projekt med en 
autonom och obemannad undervattensfarkost. De olika projekten har snarlika målsättningar 
som syftar till förbättrad förmåga inom områden som sjöminröjning, bottenkartering och 
ubåtsjakt vilka syftar till förbättrad kontroll av området under havsytan.  
 
I Sverige har FOI startat ett utvecklingsprojekt som behandlar högupplösande sensorsystem 
till obemannad undervattensfarkost, Unmanned Underwater Vehicle (UUV). Projektet har 
arbetsnamnet SAPHIRES, Synthetic APaperture HIgh REsolution Sensor. Det bedrivs också 
forskning inom optik, elektromagnetik, hydroakustik, sensorer samt inom 
navigationsområdet, som har anknytning till autonoma undervattensfarkoster. Optiska 
sensorer som använder laserteknik är tillämpningar som det bedrivs forskning kring och som 
är intressanta i sjöminröjningstillämpning. Inom det hydroakustiska området är det framför 
allt forskningen kring syntetisk apertursonar, synthetic aperture sonar (SAS). som har stor 
utvecklingspotential. Forskningen kring och utvecklingen av nätverksbaserat försvar (NBF) 
berör samtliga funktioner inom Försvarsmakten och har stor betydelse även för marinens 
sjöminröjningssystem och dess utveckling. 
 

1.4 Metod och material 
I uppsatsen används både deskriptiva och komparativa metoder. Hot- och kravbilden belyses 
och de förändringsfaktorer som finns idag blir ett ingångsvärde för fortsatta jämförelser. 
Centrala områden för autonoma och obemannade undervattensfarkoster analyseras och 
jämförs med hot- och kravbilden. Sensorer som är lämpliga för undervattenstillämpning 
analyseras och jämförs med hot- och kravbilden. Integration av system för farkosten samt 
sensorsystem belyses. Integration av AUV-system analyseras. AUV-system i ett 
nätverksbaserat försvar (NBF) analyseras och diskuteras. Slutligen besvaras 
frågeställningarna utifrån de slutsatser som dragits från jämförelser och analyser, följt av en 
diskussion. 
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I uppsatsen används litteratur, rapporter, skrivelser, hemsidor på Internet och intervjuer som 
underlag. Det finns material i olika delområden men det finns väldigt lite material som belyser 
helheten, autonoma och obemannade undervattensfarkoster. Hot- och kravbild har hämtats 
från Internet och rapporter. Artiklar i tidsskrifter, Internetsökningar, FOI-rapporter och 
intervjuer har gett en bild av helheten kring autonoma undervattensfarkoster. Litteratur och 
FOI-rapporter har i huvudsak utgjort underlag till beskrivning av sensorer. I avsnittet om 
integration av farkost och sensorer samt NBF har litteratur och Internetsökningar utgjort 
underlag.  
 

1.5 Avgränsningar och antaganden 
Uppsatsen utgår från den teknik och de systemlösningar som finns idag samt de 
utvecklingstrender som är överblickbara inom ett tioårsperspektiv.  
 
Beskrivning av autonoma och obemannade undervattensfarkoster avgränsas till 
sjöminröjningstillämpning, övriga applikationer berörs endast ytligt. 
 
Sjöminröjning kan delas in i minsvepning, minjakt samt röjdykning och EOD, Explosive 
Ordnance Disposal. Sjöminröjningen avgränsas till minjakt och till de tre inledande faserna; 

• Sökfasen – ett eko som liknar en mina upptäcks och positioneras 
• Klassificeringsfasen – ekot klassificeras mina eller icke mina. 
• Identifieringsfasen – minan identifieras för att ge underlag till beslut om 

omhändertagande beroende på typ av sjömina och underrättelsevärde. 
 

AUV 
SENSORER

ANALYS 
JÄMFÖRELSE

INTEGRATION

NBF 

SLUTSATSER 

Bild 1.1  Metodbeskrivning 

HOT 

KRAV 
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1.6 Centrala begrepp 
Autonom Den som har egna regler och lagar och styr sig själv genom att 

fatta egna beslut.  
 
Sjöminröjning Medel för att möta hot från sjöminan, med aktiva system vilka 

reducerar eller förhindrar farligheter eller skador mot fartyg eller 
personal. 

 
NBF Metod för att effektivt och anpassat till aktuell insats samordna 

tjänster kopplade till de militära basfunktionerna så att rätt verkan 
sätts in på rätt plats och i rätt tid. 
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2 Nya hot och nya krav 

2.1 Hotbild 
Under 2002 pågick i världen 15 större konflikter. De var samtliga av inomstatlig karaktär. De 
internationella fredframtvingande insatserna genomfördes med högteknologisk krigföring. 
Även fortsättningsvis kommer det att förekomma konflikter och kriser som kräver omvärldens 
engagemang. Det ställer höga krav på den internationella viljan och förmågan att förebygga 
och hantera kriser. Även i framtiden kommer ett betydande antal konflikter i vår omvärld med 
följder i och utanför operationsområdet att inträffa. Sveriges deltagande i internationell 
krishantering kan innebära ökad risk. Hot mot svenska förband och det svenska samhället kan 
förekomma. Omfattningen av svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser bör öka i 
framtiden.11  
 
Terroristattacker har sedan attacken mot USA den 11 september 2001 accentuerat behovet av 
att försvara sig mot liknande attacker. Terroristdåd är att betrakta som en kriminell handling 
och bör hanteras av ordinarie rättsapparat där Försvarsmakten stödjer med kompetens och 
materiel. Terroristgrupper kan via attacker mot IT-system, elförsörjning, telekommunikationer 
och ekonomiska system påverka det svenska samhället vilket det förut krävdes militära 
system för. Samhället måste således ha förmåga att hantera denna typ av kriser.12  
 
Försvarsmakten har i huvudsak bedrivit perspektivplanering utifrån tre strategiska och 
normerande situationer. Det är ett begränsat angrepp mot Sverige (STS A), 
fredsframtvingande insatser inom ramen för en FN-operation globalt (STS D) och 
fredsframtvingande insatser inom ramen för en gemensam EU operation i randområdet (STS 
G).13  
 
Militära hot mot Sverige bedöms som låga och det bedöms som osannolikt att annan stat inom 
en 10-årsperiod angriper Sverige. Incidenter kopplade till territoriell integritet kan dock inte 
uteslutas.14  
 
För Försvarsmakten innebär det nationellt att hotet avseende sjöminor i svenska farvatten är 
lågt och sannolikt inte kommer från annan stat. Förekomsten av terroristdåd med sjöminor, 
bomber eller försåtminor på fartyg avhandlas inte i Försvarsberedningens rapport15. Det är en 
hotbild som andra nationer och deras marina förband är väl medvetna om. Amerikanska 
örlogsfartyg förtöjda i svensk hamn lämnar inte kaj innan en kontroll av fartygets 
undervattenskropp genomförts, allt för att förhindra terrordåd. Det åligger polisen att ta hand 
om ammunition som förekommer på svenskt territorium, undantaget är militära områden där 
Försvarsmakten har ansvaret. Försvarsmakten skall bistå polisen med kompetens vad gäller 
militär ammunition. Detta samarbete fungerar vanligtvis bra på lägre nivåer men måste 
utvecklas för att möta terrorhotet. Ett ökat svenskt deltagande i internationella konflikter kan 

                                                 
11 Försvarsberedningen. Säkrare grannskap – osäkrare värld, Försvarsberedningens rapport 2003:08, s.18 
och.26, Stockholm, Sverige (2003) 
12 Ibid. s.22 och.26 
13 Försvarsmakten, Målbildsinriktning inför Försvarsbeslut 2004 – Rapport 7, s.152, Sverige, (2003) 
14 Försvarsberedningen. Säkrare grannskap – osäkrare värld, s.18 och.26, Stockholm, Sverige (2003) 
15 Ibid. 
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innebära ett ökat hot mot svenska samhället vilket Försvarsberedningen belyser. Det finns 
tydliga exempel på att terrorhandlingar utförts mot marina enheter och sjöfarten. I oktober 
2000 utsattes USS Cole för en terroristattack och i oktober 2002 utsattes ett franskt tankfartyg, 
Limburg, för terrordåd. Båda händelserna inträffade utanför Yemen16.  
 
I internationella kriser är hotet från sjöminor och annan ammunition överhängande och måste 
hanteras när Sverige och andra länder avdelar marina enheter och handelsfartyg. I Irakkriget 
2003 användes sjöminor. I det forna Jugoslavien förekom minhot men den största utmaningen 
var att röja flygbomber som fälldes i havet innan flygplanen landade på flygbas efter 
genomfört uppdrag. NATO genomförde 1999-2000 två sjöminröjningsoperationer för att röja 
flygammunitionen efter kriget på Balkan. Under Gulfkriget 1991 var minhotet stort och det 
förekom även moderna avståndsminor vilket försvårade sjöminröjningen. Minhotet fick 
konsekvenser för den militära operationens genomförande under Gulfkriget då ett antal fartyg 
minsprängdes och sjöfartsleder inte kunde utnyttjas som planerat. Dessa tre exempel tar upp 
tre olika fall där det finns behov att röja sjöminor för att lyckas med en operation. I Irakkriget 
behövde man komma in med förnödenheter, sjöfartsleder behövde röjas åt militära 
transportfartyg och civila handelsfartyg. I det forna Jugoslavien behövde man röja 
ammunition för att säkerställa att tredje man och fiskenäringen inte tog skada av 
ammunitionen på havsbotten. I Gulfkriget planerade man för landstigning vilket krävde 
sjöminröjning i frontlinjen nära motståndarens stridskrafter. 
 
Hotet från sjöminan har fram till idag utgjorts av kontaktminor, avståndsminor och 
försåtminor. De kan dessutom kombineras i en minering. Det har ännu inte förekommit 
självgående minor. Hotet finns dock och Sverige planerar att införskaffa självgående sjöminor 
inom ramen för projektet torped-mina-sensor (TMS). Inom ramen för projektet finns också 
planer på trådstyrda obemannade undervattensfarkoster (UUV)17. I Ryssland har man 
utvecklat självgående minsystem sedan 70-talet och några system finns operativa i den ryska 
marinen18. De tidigare hoten från sjöminan med förankrade kontaktminor, förankrade 
avståndsminor, bottenavståndsminor och försåtminor kvarstår. Hotbilden har utvidgats med 
självgående minor, sjöminor och bomber som används av terrorister samt egenhändigt gjorda 
sjöminor och bomber, improvised explosive device (IED). 

2.2 Kravbild 
Fyra olika dimensionerande mintyper kommer att vara utgångspunkt i jämförelsen av hur ett 
AUV system med sensorer för sjöminröjning möter kravbilden. De fyra typerna av sjöminor 
beskrivs nedan för att ge en bild av hur de ser ut och verkar.  
 
Förankrad kontaktmina (FK). Minan är försedd med ankare placerat på botten. Sjöminan, 
befinner sig ett fåtal meter under havsytan, förbunden med en vajer till ett ankare. Ankaret har 
dimensionerna 1x1x1 meter, vajern är 10 mm tjock och sjöminan har sfärisk form med en 
diameter av 1 meter. Verkansområdet är 0 meter, det krävs kontakt mellan fartyg och sjömina 
för att erhålla detonation. 
 

                                                 
16 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2305751.stm, 2003-09-23 
17 http://www.fmv.se/, 2003-09-23 
18 http://www.milparade.com/1998/26/084.htm, 2003-09-23 
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Förankrad avståndsmina (FA). Minan är försedd med ankare placerat på havsbotten. 
Sjöminan, som befinner sig ett antal meter under havsytan är förbunden med en vajer till ett 
ankare. Ankaret har dimensionerna 1x1x1 meter, vajern är 10 mm tjock och sjöminan har 
sfärisk form med en diameter av 1 meter. Sensorerna i sjöminan detekterar fartyg på flera 
hundra meters håll men laddningens storlek begränsar verkansområdet till en radie ett tiotal 
meter. 
 
Bottenavståndsmina (BA). Minan är försedd med en kombination av sensorer, magnetik-, 
akustik- och trycksensorer. Sensorerna detekterar fartyg på flera hundra meters håll men 
laddningen storlek begränsar verkansområdet till en radie av ett tiotal meter. Minan är rund i 
botten och har en diametern av 1 meter, minan är 0.5 meter hög och har en rund topp där 
diametern är 0.5 meter.    
 
Självgående sjömina (SS). Minan är försedd med en kombination av sensorer, magnetik-, 
akustik- och trycksensorer. Sensorerna detekterar fartyg på flera kilometers håll. 
Verkansområdet för den självgående sjöminan är flera kilometer. Minan är utformad som en 
torped och har diametern 0.5 meter och en längd av 5 meter. 
 
Ett sjöminröjningssystem skall kunna detektera sjöminor för att i första hand finna områden 
eller sjöfartsleder där det inte förekommer sjöminor och i andra hand röja sjöminor. Det tar 
med dagens sjöminröjningssystem relativt lång tid att söka av områden och det tar flera dagar 
upp till veckor att sjöminröja ett begränsat område. Sökfarten är låg, 2-5 knop. Sensorsystem, 
normalt sonarsystem, täcker relativt små områden med sökbredd om ett fåtal hundra meter. 
Vid upptäckt av ett minliknande eko under avsökningen av havsbotten skall klassificering och 
identifiering genomföras vilket betyder av sökningen stoppas. Om det funna ekot är en mina 
kan det även undanröjas vilket tar ytterligare tid medan sökningen är stoppad. Det beskrivna 
förfarandet ät tidsödande och medföra att andra militära, marina eller humanitära operationer 
påverkas, försenas eller förhindras. Det krävs snabbare sjöminröjningssystem för att kunna 
hålla samma tempo som övriga deloperationer i ett operationsområde. För att åtgärda orimligt 
långa tider så kan operationen påbörjas i ett tidigare skede vilket kan möjliggöras om förmåga 
att operera dolt finns. Det räcker förstås inte alltid utan i vissa fall behövs snabbare system för 
att röja sjöminor. Försvarsmakten i Danmark använder sig av ett system med fjärrstyrda 
fartygsfarkoster, Unmanned Surface Vehicle (USV), som söker av havsområden. Därefter 
genomförs identifiering och röjning från moderfartyget som dessutom leder USV systemet. 
Det har visat sig att vara ett effektivt system och under övningar har tiden för avsökning 
halverats jämfört med traditionella minjaktfartyg där samtliga funktioner finns ombord på ett 
och samma fartyg. Tiden för genomförandet är ett sätt bli effektivare men det är förstås även 
intressant om man kan söka av större områden på samma tid, det skulle också öka 
effektiviteten. Genom att kunna genomföra flera aktiviteter samtidigt med olika system kan 
effektiviteten öka ytterligare. Kravet är att sjöminröjningssystemen blir effektivare för att om 
möjligt komma i fas med övriga deloperationer. Jämförelser med dagens minjaktsystem kan 
dock bli missvisande. En autonom undervattensfarkost kan ha genomfört uppdraget innan ett 
av dagens sjöminröjningssystem påbörjat planering för uppdraget vilket måste beaktas i 
jämförelsen för att verifiera effektivitetskravet. 
 
En autonom undervattensfarkost bör kunna sjösättas från internationellt vatten, förflytta sig 
till ett kustområde för att genomföra sökning och sedan förflytta sig tillbaka till internationellt 
vatten där moderplattformen finns. Det innebär att farkosten skall kunna förflytta sig långa 
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distansen som kan uppgå till ca 100 NM. Positionering skall vara god för att säkerställa att 
farkosten söker av området utan missar och för att minimera risken att samma område söks av 
flera gånger, minska överlappen. En AUV i sjöminröjningstillämpning bör ha stor uthållighet 
och klara av att operera autonomt under ett till flera dygn med en hög navigerings- och 
positioneringsnoggrannhet.  
 
En autonom undervattensfarkost skall kunna kommunicera till en mottagare, t.ex. ett 
moderfartyg. Den skall kunna lämna information och position för de objekt som klassificerats 
och identifierats som sjöminor. En noggrann positionering är viktig för fortsatt hantering av 
detekterade objekt. Dessutom kan det finnas behov av att korrigera farkostens sökprogram 
eller utbyta information under operationens genomförande. Ju längre uthållighet AUV 
systemet har desto viktigare blir förmågan till kommunikation och informationsutbyte. Efter 
genomfört uppdrag skall resultatet kunna analyseras ombord på moderfartyget vilket kräver 
lagring av sensordata. 
 

2.3 Scenarier för autonom sjöminröjning 

2.3.1 Typfall – nationellt 
Försvarsmakten skall ha god förmåga till anpassning och långsiktig utveckling. Det kräver en 
försvarsmakt med hög teknisk nivå, hög kvalitet över tiden samt personal som besitter hög 
kompetens. Förmåga till kvalificerad väpnad strid inom ramen för gemensamma operationer, 
hög kvalitet hos förbanden och bred kompetensbas ger Försvarsmakten förutsättningar för att, 
om så erfordras, öka i volym och skapa nya förmågor för höga konfliktnivåer i närområdet. 
Försvarsmakten skall över tiden ha förmåga att övervaka svenskt territorium och möta 
kränkningar, intrång och säkerhetshotande verksamhet.19  
 
Det första typfallet är ett väpnat angrepp mot Sverige där svenska förband används för att 
försvara svenskt territorium. Det som är karaktäriserande är miljön för svenska farvatten, 
interoperabilitet med svenska förband och att det finns relativt god data över 
operationsområdet. Miljön runt den svenska kusten varierar men är väl känd och det finns 
erfarenheter inom landet för att ta fram system som fungerar i denna miljö. Det skall gå att 
kommunicera med svenska förband vad avser ledning, planering och resultat. Man kan 
förvänta sig att det finns goda förutsättningar för att underlag över operationsområdet finns 
tillgängligt i de format som önskas. Det går att välja om man skall operera från land eller från 
havet. Typsituationen kan karaktäriseras som en strategisk typsituation A (STS A) som finns 
redovisat i Försvarsmaktens perspektivplanering, begränsat väpnat angrepp mot Sverige.20 
 

2.3.2 Typfall – internationellt 
Försvarsmakten bör inriktas mot att kunna deltaga i internationella insatser på alla 
konfliktnivåer, inklusive fredsframtvingande insatser och krävande krishanteringsoperationer. 
Detta förutsätter förmåga till väpnad strid och bidrar också till att utveckla denna förmåga. 
Deltagande förband behöver hålla hög kvalitet och successivt förnyas och utvecklas mot 
behoven i insatsmiljöerna. Inriktningen mot internationella insatser innebär att kraven på 
                                                 
19 Försvarsmakten, Målbildsinriktningar mot FB 2004, rapport 7, s.120-121, Sverige, (2003) 
20 Ibid. s.152 
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interoperabilitet är högt ställda. Kraven på interoperabilitet, standardisering och mångsidig 
användbarhet innebär att svenska särlösningar bör undvikas.21 
 
Det andra typfallet är en internationell insats, fredsframtvingande operation, som leds av FN, 
EU eller NATO. Det som är karaktäriserande är miljön för utländska farvatten, 
interoperabilitet med utländska förband och begränsad tillgång till data över 
operationsområdet. Miljön som kan variera avsevärt beroende på var på jorden operationen 
äger rum. Temperaturer, havets salthalt, vegetation och djurliv är exempel på faktorer i miljön 
som kan variera och påverka operationen. Det skall gå att kommunicera med svenska och 
utländska förband vad avser ledning, planering och resultat. Det kan finnas stora 
begränsningar i underlaget över operationsområdet. Underlaget kan vara bristfälligt eller 
finnas i format som ledningssystemen inte stödjer. Med största sannolikhet genomförs 
operationen från havet. Typsituationen är att karaktärisera som en strategisk typsituation C 
(STS C) som finns redovisad i Försvarsmaktens perspektivplanering, fredsframtvingande 
insatser inom ramen för en EU/NATO operation globalt.22 
 

2.4 Slutsatser 
Hotbilden mot Sverige har förändrats avsevärt de senaste åren. Det föreligger inget direkt hot 
idag men Sverige skall kunna möta ett begränsat väpnat angrepp. Terrorismen har blivit 
accentuerad sedan attacken mot USA den 11 september 2001. Terrorismen är global och är ett 
hot även mot Sverige, svenska intressen och svenska förband i utlandstjänst. Internationella 
insatser med svenska förband förekommer och flera förband står i beredskap för 
internationella insatser inom ramen för FN, EU eller NATO. Internationella insatser kan 
innebära fredsbevarande eller fredsframtvingande insatser vilket innebär allt i från insättande 
av enkla förband med bevakningsuppgifter till insättande av kvalificerade förband med 
striduppgifter.  Motståndaren vid internationella insatser kan bedriva olika typer av krigföring, 
utnötningskrigföring, manöverkrigföring och asymmetrisk krigföring vilket ställer höga krav 
för att kunna möta den mångfacetterade hotbilden. 
 
Säkerheten för egen personal är av stor betydelse och kraven på säkerhet för svenska förband 
har ökat med internationella insatser. För att kunna motivera för Sveriges befolkning att 
insätta svenska män och kvinnor i internationella konflikter samt att kunna rekrytera till 
förbanden krävs ett högt säkerhetsmedvetande. Förluster av personal måste undvikas. I USA 
har man en målsättning att ingen människa skall befinna sig i ett minfält vilket ställer krav på 
obemannade farkoster. Obemannade system möter säkerhetskraven. 
 
Sjöminan har utvecklats till att få längre räckvidder och kan även framgent utläggas dolt, med 
ubåt, genom egen förflyttning eller användas som ett dolt vapen för terrorister. Sjöminan har 
visat sig vara effektiv och har sänkt många fartyg vilket har påverkat militära operationer 
fram till idag. Sjöminan utgör ett hot och det är svårt, och ofta omöjligt, att förutse när och var 
hotet dyker upp. Fjärrstyrda system möter inte de långa räckvidderna, det krävs obemannade 
och autonoma system som kontinuerligt eller regelbundet spanar av viktiga områden. 
 

                                                 
21 Försvarsmakten, Målbildsinriktningar mot FB 2004, rapport 7, s.120-121, Sverige, (2003) 
22 Ibid., s.152 
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Sjöminröjningen måste effektiviseras för att harmonisera med övriga militära operationer. 
Kontroll över operationsområdet under havsytan krävs för att ge handlingsfrihet och 
förutsättningar till framgångsrika operationer.23 Tidig förvarning och kontroll över det totala 
undervattenshotet krävs. Kraven på att få effektivare sjöminröjningsoperationer som 
harmoniserar med övriga operationer kan mötas med autonoma och obemannade system som 
sätts in initialt och dolt. 
 
Två typfall används för att belysa dimensionerande typsituationer. Det ställs krav på att kunna 
verka i olika miljöer och att vara interoperabel med olika nationer och förband samt att kunna 
verka med varierad tillgång på information. Ett nationellt och ett internationellt typfall nyttjas 
för jämförelser. Svenska förband skall kunna verka nationellt samt internationellt med 
utländska förband. 
 
Sjöminröjningssystem skall sammanfattningsvis möta följande hot- och kravbild. 

• Sjöminor av typ FK, FA, BA och SS 
• Möta terrorhot från undervattensvapen 
• Effektivare sjöminröjning – fjärrstyrd eller autonom farkost 
• Säkrare sjöminröjning – obemannad farkost 
• Verka nationellt och internationellt  

 
Ett AUV system skall möta följande kravbild. 

• Dold sjöminröjning 
• Uthållighet 
• Kommunikationsförmåga 
• Navigations- och positioneringsnoggrannhet 

 
Sensorer för sjöminröjning skall klara följande kravbild. 

• Detektera, klassificera och identifiera sjöminor av typ FK, FA, BA och SS 

                                                 
23 Vego Milan N, Naval strategy and operations in narrow seas, s.110-112, UK, (2003) 
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3 Autonom och obemannad undervattensfarkost (AUV) 

3.1 Inledning 
Skälen att utnyttja obemannade farkoster är främst lägre anskaffnings- och driftskostnader än 
för bemannade farkoster samt att risken minskar för besättningen i särskilt riskabla 
operationer. Centrala teknikområden för obemannade undervattensfarkoster är, energisystem, 
sensorer, navigering, samband och styrsystem24. Robotik som behandlar tekniker för robotar 
är ytterligare ett centralt område. 
 
Det finns en mängd olika benämningar på obemannade undervattensfarkoster och någon 
vedertagen indelning av obemannade undervattensfarkoster i olika kategorier finns ännu inte. 
För att ge en förståelse av vad olika typer av undervattenfarkoster kan utföra görs följande 
indelning och beskrivning. 
 
Unmanned Unverwater Vehicle (UUV) är ett samlingsbegrepp för olika typer av obemannade 
undervattensfarkoster.  
 
Remotely Operated Vehicle (ROV) är en undervattensfarkost som styrs från en plattform med 
hjälp av styrsignaler via kablage. Farkosten kan antingen ha eget energisystem eller 
strömförsörjas från plattformen. Farkosten opererar i närheten av plattformen på ytan. 
Farkosten kan vara försedd med olika sensorer t.ex. högfrekventa sonarer och kameror. Det 
förkommer farkoster med vapen för att oskadliggöra ammunition under vatten, ROV-M och 
ROV-E. Farkosten kan även förses med verktyg som gripklor och bärgningsutrustning. Det 
finns flera olika operativa system idag. 
 
Autonomus  Underwater Vehicle (AUV) är en obemannad undervattensfarkost som har en 
förprogrammerad förflyttningsväg som möjligen kan korrigeras med jämna intervall. 
Farkosten har ett internt energisystem. Farkosten opererar på stora avstånd från en eventuell 
moderplattform. Farkosten kan vara försedd med olika typer av sensorer och med olika typer 
av verktyg. Det finns ett fåtal system som är operativa idag.  
 
Unmanned Combat Underwater Vehicle (UCUV) är en obemannad undervattensfarkost som 
skiljer sig från en AUV genom att den för med sig vapen och att konfigurationen vad avser 
sensorer kan variera, i övrigt är den lik en AUV. Det finns olika tänkbara vapen som kan 
medföras, tex minförstöringsladdningar, torpeder och olika typer av robotar. Det finns inga 
operativa system idag, studier och utvecklingsprojekt förekommer. 
 
Torped är en obemannad undervattensfarkost som är försedd med en verkansdel som har för 
avsikt att förstöra eller sänka andra fartyg. Torpeden skjuts ut från ubåt, ytfartyg, eller 
flygande farkoster och har energisystemet i torpeden. Inledningsvis kan torpeden styras med 
styrsignaler via tråd men kan även, med hjälp av sensorer, söka efter målet autonomt om 
tråden bryts. Det finns flera olika operativa system idag. 
 

                                                 
24 Wikström Petter, Karlsson Per-Axel, Söderqvist Olof, Teknisk-startegisk studie av obemannade farkoster, OF. 
Delrapport 2 rörande obemannade undervattensfarkoster, UUV. FOA, Sverige, (1997) 
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Bild 3.1. AUV Martin-200. Källa: Maridan, Danmark. 
 

3.2 Navigering och positionering 
En farkost som befinner sig under vatten har jämfört med ytfartyg svårt att navigera och 
positionera sig då signaler från de vanligen förekommande navigationssystemen inte breder ut 
sig i vatten. Därför skall andra lösningar belysas samt hur man kan överbrygga problemet med 
navigationssystemens utbredning i vatten.  
 
Tröghetsnavigering är en navigeringsmetod, där farkostens hastighet och position erhålls 
genom att accelerationer i kända riktningar mäts med hjälp av accelerometrar och gyron. 
Tillsammans med en dator för beräkningar bildas ett tröghetsnavigeringssystem (TNS). 
Fördelarna med TNS är att det är autonomt, okänsligt för störning, ger kontinuerlig och 
omedelbar information. Nackdelarna är att positionsfelet växer med tiden och att noggranna 
system är dyra. Ringlasergyron (RLG) finns i olika prestanda klasser; 0,1, 0,01 och 0,003 
grader/h i avvikelse under drift. Det finns RLG med en noggrannhet på 0,0005 grader/h i 
avvikelse under drift som används i ubåtar med Ships Inertial Navigation System (SINS). I 
ubåtar används dock normalt kursgyron med noggrannhet 0,001 grader/h i avvikelse under 
drift. Ett TNS måste ställas in i förväg antingen genom att systemet befinner sig i ett 
stillastående läge eller genom att systemet stöttas med yttre referenser som kurs och fart.25   
 
Terrängnavigering är en metod som används för att stötta ett TNS och undvika en av 
nackdelarna med TNS, avdriften som växer med tiden. Terrängnavigering, eller snarare 
terrängpositionering, har fördelarna av att farkosten kan bedriva sökning med sensorer 
samtidigt som positionering sker. Terrängnavigering kan ske med olika metoder. Två vanliga 
metoder är satsmetoden och rekursiva metoden. Satsmetoden tar hänsyn till hela gångvägen 
farkosten genomfört och jämför denna med ett kart- eller sjökortsunderlag. Rekursiva 
metoden beräknar ny position från senaste positionen. Positionsnoggrannheten för den 

                                                 
25 Arnzén Sylve, Tröghetsnavigering –översikt över funktion och principer, FOA, Sverige, (1999) 
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rekursiva metoden kan inte mäta sig med den satsvisa metoden tillsammans med 3-
dimensionell (3D) sonar. 26 För att minska korrelationssummans varians mellan sonarbild och 
kart- eller sjökortsbild krävs flera mätningar. Det krävs tät sampling för att minimera 
problemet med flera tänkbara positioner. För att begränsa beräkningar görs mätning endast i 
området för felnavigering, cross error probability (CEP). I ett besvärligt område med flera 
tänkbara positioner kan man räkna med att det tar kortare tid än en minut att beräkna 
positionen med dagens teknologi. Noggrannheten för terrängpositionering är mycket hög, 
några få meters fel. 27 Terrängnavigering kräver ett kart- eller sjökortsdataunderlag. För 
kuperad botten ger terrängnavigering en unik position med hög noggrannhet men vid släta 
bottnar kan flera tänkbara positioner erhållas. För att komma till rätta med detta problem kan 
andra bottenegenskaper än djupdata ingå i korrelationsprocessen.28 
 
Navigering och positionering med Global Positioning System (GPS) kan användas för att 
stötta TNS. Systemet består av 24 satelliter. Systemet garanterar med 95% sannolikhet att 
noggrannheten är 18 m i horisontalplanet och 28 m i höjdled samt en fartnoggrannhet på 0.2 
m/s.29 Positionen erhålls genom att GPS mottagaren gör en triangulering av signaler från tre 
satelliter. Varje signal som sänds ut från satelliten har en egen kod, pseudo-random code 
(PSC), för att kunna urskilja signalerna från de olika satelliterna. Signalen har liten bandbredd 
och sänder ut en tidssignal och en korrigeringssignal för satellitens position som kräver lite 
energi vilket medför små antenner på mottagaren. Den utsända signalen korreleras med en 
likadan signal i mottagaren vilket kräver en exakt tid i satellit och mottagare. I satelliten sitter 
en atom klocka men i GPS mottagaren sitter en enklare klocka som felkorrigeras med hjälp av 
en fjärde satellit. Genom att använda en basstation på jorden kan felsignalen från satelliten 
korrigeras och medge bättre noggrannhet, några meter. Denna utveckling av GPS benämns 
differentierad GPS (DGPS). Genom en faskodad signal från satteliten kan man erhålla en 
noggrannhet på 3-6 meter. Utvecklingen går mot att bärvågsfrekvensen på den utskickade 
signalen från satelliten analyseras vilket kan ge en mycket god noggrannhet, centimeter och 
kanske millimeternoggrannhet.30 Signalerna från GPS systemet tränger inte ned i havet. För 
att en autonom undervattensfarkost skall få tillgång navigationssystemet krävs antingen att 
farkosten går till ytan med jämna mellanrum eller att t.ex. en boj på ytan tar emot signalen åt 
farkosten. Det kan finnas flera olika lösningar men GPS systemet har hög noggrannhet och är 
ett alternativ som komplement till ett TNS system.  
 
Offshoreindustrin sig använder av akustiska positionerings- och navigeringssystem som 
utplaceras på botten. Farkosten kan positionerar sig genom att beräkna sitt läge från bojar eller 
motsvarande på botten. Long BaseLine (LBL) system använder sig av tre eller fler 
basstationer, ofta små transpondrar, som utplaceras på havsbotten med sändare och mottagare 
som följer och positionerar undervattensfarkoster eller dykare relaterat till basstationerna. 
Short BaseLine (SBL) system är placerade på sonarens antenn ombord på ett fartyg och följer 
samt positionerar undervattenfarkoster eller dykare relativt till fartyget. SBL system är vanligt 
förekommande för att positionera ROV system. Ultra Short BaseLine (USBL) system 
används för att följa, positionera och navigera en undervattensfarkost eller dykare relativt till 
ett fartyg eller mindre båt. På utsidan av fartyget eller båten placeras en överföringsutrustning. 
                                                 
26 Nygren Ingemar, Terrängnavigering för undervattensfarkoster, s.8, FOA, Sverige, (2000) 
27 Ibid. s.28 
28 Ibid. s.35 
29 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025, Delrapport 1 – Teknikutveckling, s.48, FOA, Sverige, (1998) 
30 http://www.trimble.com/gps/, 2003-09-25 
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USBL är mindre noggrant jämfört med andra system och ger en sämre kvalitet på 
positionsdata31. Undervattenssändare för positionering arbetar vanligen med en kontinuerlig 
puls, Continous Wave (CW), och vanligen på frekvenser mellan 8-16 kHz, högre frekvenser 
kan förekomma32. 
 
Ett integrerat navigeringssystem är sannolikt den bästa lösning för ett AUV system. De olika 
navigationssystem som är valda och finns tillgängliga kopplas ihop till ett system vilket ger 
ökad noggrannhet och ökad redundans33.  
 
För att en AUV skall kunna klara sig under vattnet krävs någon form sensor som varnar för 
hinder. Sensorn måste vara kopplad till navigationssystemet för att förhindra att farkosten 
fastnar eller krockar med hinder i vattenvolymen. Det finns en mängd av hinder som farkosten 
måste kunna detektera och därefter vidta åtgärder för att undvika. Hindren kan bestå av branta 
klippväggar, stora stenar, vrak, drivande nät, fiskeutrustning etc. I minfält till havs 
förekommer sjöminor i vattenvolymen som är förbundna med en vajer eller kätting till ett 
bottenankare vilka kan utgöra hinder för farkosten. Sjöminor på havsbotten antas inte utgöra 
ett hinder. 
 

3.3 Kommunikation 
Idag används lågfrekvent radiokommunikation till ubåtar. I Sverige används det lågfrekventa 
(LF) bandet. Flera länder använder det extremt lågfrekventa (ELF) bandet för att 
kommunicera med ubåtar under vatten. Nackdelen med dessa system är att det krävs stora 
landanläggningar för att sända signaler. Då bandbredden är begränsad så kan endast enklare 
information sändas över. Ubåten kan inte kommunicera tillbaka på LF eller ELF bandet utan 
måste sända upp en mast och kommunicera på ett annat bandområde, t.ex. det högfrekventa 
bandet (HF). Nedan belyses andra kommunikationslösningar för en AUV. 
 
Hydroakustisk kommunikation använder vattenvolymen som medium att överföra signaler i. 
Signalerna överförs lämpligen i frekvensområdet 2-20 kHz i Östersjön och räckvidden blir ca 
10 km, större räckvidder kan erhållas vid så kallade ljudkanaler som kan uppstå i vatten där 
temperatur och salthalt varierar.34 Överföringshastigheter av storleksordningen några kbit/s 
kan uppnås. Data kan utgöras av textmeddelande, lägesinformation och måldata. 
Sensorinformation kan ej överföras och informationsöverföringen kan vara begränsad 
beroende på vilken typ av information som skall översändas.  
 
Optisk kommunikation baserad på laserteknik och fiberoptik erbjuder nya möjligheter att 
överföra information. Fördelen med optisk kommunikation är den höga datatakten och 
därmed möjlighet att översända stora mängder information. Nackdelen är den begränsade 
räckvidden. Det finns tre intressanta fall där optisk kommunikation kan användas. Första 
fallet är kommunikation mellan en sändare/mottagare i luften och en sändare/mottagare på 

                                                 
31 http://www.diveweb.com/uw/archives/arch/uw-wi97.02.htm, 2003-10-09 
32 Lurton Xavier, An introduction to underwater acoustics-principles and applications, s.217-218, Tyskland, 
(2002)  
33 Ibid. s.52 
34 Nilsson Håkan, Hydroakustisk kommunikation, nya förmågor i Marinen?, s.63, Försvarshögskolan, Sverige, 
(2002), 
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vattenytan i form av boj eller mast. Andra fallet är kommunikation från sändare/mottagare i 
luften till en farkost under vatten. Tredje fallet är kommunikation under vattenytan i likhet 
med hydroakustisk kommunikation.35 Från luften till en boj eller mast vid vattenytan sker 
kommunikation mellan en boj eller mast som är passiv och en flygande farkost som sänder ut 
och tar emot en laserstråle. Bojen eller masten har en laservarnare som öppnar en 
retroreflektor som tar emot laserstrålen och sänder tillbaka information genom att 
amplitudmodulera det reflekterade laserljuset.36 Om bojen eller masten befinner sig på 
vattenytan kan man använda sig av våglängder i det infraröda (IR) området. Fördelarna är 
flera, med våglängder som är säkra för ögonen, kompatibilitet med fiberkabel samt svårare att 
upptäcka med elektrooptiska (EO) sensorer. Överföringshastigheter av en storleksordning på 
några Gbit/s kan uppnås på avstånd av 10 km. Det går att kommunicera med AUV, mast eller 
boj som befinner sig under ytan. Det kräver en annan typ av laser, ultraviolett eller blågrön 
laser, som sänder i våglängdsområdet 350-550 nm. Räckvidden under vatten är dock 
begränsad. Kommunikationsräckvidden från 300 m höjd mot en reflektor under vattnet kan 
beräknas till 6-25 m och en överföringshastighet av 10 Mbit/s kan uppnås i svenska 
farvatten37. I oceanvatten ökar räckvidderna. När hela den optiska länken befinner sig under 
vatten kan räckvidder mellan 70-220 m uppnås och överföringshastigheter av 
storleksordningen 100 Mbit/s uppnås. Överföringshastigheterna är även beroende av vilka 
tekniker som används för att bl.a. modulera laserljuset i reflektorn så att information kan 
överföras. För boj eller mast på ytan kan man t.ex. använda en kvantbrunnsmodulator som har 
en överföringshastighet av 10-100 Mbit/s eller en vätskekristallmodulator med en 
överföringshastighet av 10-100 kbit/s38. Utvecklingspotentialen för optisk kommunikation är 
stor och det är framförallt överföringshastigheterna som kan komma att bli stora.  

3.4 Energi- och framdrivningssystem 
Försvarsmakten gjorde 1997 en teknisk- strategisk studie över obemannade 
undervattensfarkoster och jämförde bl.a. olika energisystem vilket ger en bra bild över 
skillnader och vad de olika energisystemen klarar av. 
 
Jämförelse av olika energisystem39. 
Batterier 
Blybatteri  25 Wh/kg 
Silver/zink batteri 80 Wh/kg 
Lithium/kobolt batteri 120 Wh/kg 
Bränsleceller 
Bränslecell  300-600 Wh/kg (NASA rymdskyttel 1200Wh/kg) 
Semi-bränslecell 260-360 Wh/kg 
Termiska energisystem 
Stirlingmotor  200 Wh/kg (15 kW, systemvikt 3000 kg) 
Turbinmotor   320 Wh/kg (20 kW, systemvikt 500 kg) 
 
                                                 
35 Sjöqvist Lars, Kullander Fredrik, Lindgren Mikael, Steinvall Ove, Optisk kommunikation i 
undervattenstillämpningar, s.5, FOI, Sverige, (2001) 
36 Ibid, s.6 
37 Ibid. s.21 
38 Ibid. s.7 
39 Wikström Petter, Karlsson Per-Axel, Söderqvist Olof, Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster, OF. 
Delrapport 2 rörande obemannade undervattensfarkoster, UUV. FOA, Sverige, (1997) 
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Batterier utvecklas kontinuerligt och används i några tillämpningar av AUV system. I ett 
batteri produceras elektroner genom en elektrokemisk reaktion mellan två strömledare, en 
anod och en katod, i en elektrolyt40. Under lång tid har blybatterier används i UUV system, 
blybatteriet har använts p.g.a. sin låga kostnad, känd prestanda, pålitlighet och långa 
livscykel. Nackdelarna är bl.a. en låg specifik energi, ca 30 Wh/kg, och minskad kapacitet vid 
låga temperaturer. Nickel Kadmium batterier har en specifik energi på ca 30 Wh/kg och är 
jämförbara med blybatteriet. Låga temperaturer påverkar dock inte Nickel Kadmium 
nämnvärt men en nackdel är effekten som nedgår vid upprepad laddning, förvaring eller lång 
laddning. Stringent hantering av batteriet krävs. Silver Zink batterier har hittills utgjort det 
främsta valet av batterisystem för AUV system som opererar på långa distanser. Silver Zink 
batterier är hyllvara och har en hög specifik energi, ca 130 Wh/kg. Höga kostnader, begränsad 
livscykel och lång uppladdningsprocess är nackdelarna med Silver Zink batterier. 
Nackdelarna gör att andra tekniska alternativ bör övervägas.41 
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Bild 3.2. Jämförelse mellan olika typer av batterier. Källa FOI, 2003. 
 
I bränsleceller erhålls energi genom en elektrokemisk process som omvandlar väte och syre 
till vatten. Processen påminner om att batteri som laddas samtidigt som energi förbrukas. 
Anod sidan tillförs väte och katod sidan tillförs syre. Väteatomen delas upp i en elektron och 
en proton som tar olika vägar till katoden. Protonen går via elektrolyten medan elektronen går 
en separat väg vilket medför att elektronernas ström kan utnyttjas innan elektronerna når 
katoden för att återförenas med protonerna och där tillsammans med tillfört syre bilda 
vattenmolekyler42. Det finns flera olika typer av bränsleceller. För stora anläggningar som 
städer, sjukhus och fabriker kan Phosphoric Acid FuelCell (PAFC) och Solid Oxid FuelCell 
(SOFC) användas, tester har gjorts med Molten Carbonate FuelCell (MCFC). För mindre 
applikationer som mobiltelefoner och datorer kan Direct Metanol FuelCell (DMFC) 
användas. För fordon och farkoster kan Proton Exchange Membran FuelCell (PEMFC) samt 
regenererande bränsleceller som Zink Air FuelCell (ZAFC) och Protonic Ceramic FuelCell 
(PCFC) vara lämpliga.  
 

                                                 
40 http://www.tudor.se, 2003-10-06 
41 http://www.futurepundit.com/archives/000835.html, 2003-11-11 
42 http://www.fuelcells.org, 2003-10-06 
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En PEMFC arbetar på en låg temperatur, ca 80 grader Celcius, och kan variera utgående 
energimängd snabbt och därmed möta behovet av energi snabbt. PEMFC är primärt en 
kandidat inom följande användningsområden, lätta fordon, byggnader och har potential att 
ersätta laddningsbara batterier i mindre applikationer. PEMFC har ett proton exchange 
membran som är ett tunt plastiskt ark som tillåter vätejoner att passera. Membranet är belagt 
med metallpartiklar på båda sidor, som verkar som aktiva katalysatorer. Elektrolyten är en fast 
syra med fördelen att den reducerar korrosion och underlättar hantering. Anoden tillförs väte 
där katalysatorerna får vätet att sönderdelas i elektroner och vätejoner, protoner. Elektronerna 
bildar en ström som kan tas tillvara innan de når katoden där syre tillförs. Vätejonerna 
återförenas med elektronerna och väteatomen återbildas för att sedan reagera med det tillförda 
syret och bilda vatten. PEMFC är känsliga för föroreningar i bränslet. Effekten är mellan 50 
till 250 kW hos en PEMFC43. 
 

 
Bild 3.3. Beskrivning av processen i en PEMFC. Källa http://www.fuelcells.org. 
 
En typisk ZAFC består av en gas diffusion electrode (GDE), en zinkanod separerad med 
elektrolyt och någon form av mekanisk åtskiljare. GDE är ett permeabelt membran som 
tillåter syre att passera. Efter att syret blivit omvandlat till hydroxyljoner och vatten passerar 
hydroxyljonerna elektrolyten och når zinkanoden. En reaktion sker med zinken i zinkanoden 
och zinkoxid bildas. Processen ger en elektrisk potential. ZAFC ger jämfört med batterier en 
hög specifik energi och har i elektriska fordon visat på betydligt längre färdsträckor innan 
bränslepåfyllning behöver ske. Fördelen med ZAFC är att zinkanoderna som sönderdelas och 
bildar zink som restprodukt kan återvinnas och bli zinkanoder ånyo. Då materialen i ZAFC är 
billiga bedöms produkten bli relativt billig. Industrin har långsiktiga mål för ZAFC och att de 
skall uppnå en specifik energi på 200 Wh/kg år 201044. 
 
En PCFC är en ny typ av bränslecell med keramiskt material som elektrolyt vilken uppvisar 
en hög ledningsförmåga för protoner vid förhöjda temperaturer. Elektroner kan frigöras och 
bilda en ström. För att få en hög effektivitet med bränslen av kolväte krävs en hög temperatur, 
                                                 
43 http://www.fuelcells.org, 2003-10-07 
44 http://www.powerzinc.com, 2003-10-06 och http://www.fuelcells.org, 2003-10-06 
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ca 700 grader Celcius. Fossila bränslen oxideras elektrokemiskt direkt vid anoden. Det 
medför att den dyrbara processen med att omvandla bränslen till väte inte behövs. 
Gasmolekylerna från kolvätebränslet absorberas på anodens yta och väteatomerna absorberas 
i elektrolyten. Koldioxid blir den primära produkten av reaktionen. Elektrolyten är av fast 
material och kan inte torka ut som i PEMFC ej heller kan vätskeläckage ske som i PAFC. 
PCFC är under utveckling45. 
 
Semi-bränsleceller har utvecklats och har energimängder på 6-7 gånger ett silver-zink batteri 
som varit vanliga i AUV system. Semi-bränsleceller är ett elektrokemiskt system som baseras 
på en magnesiumanod, elektrolyt av havsvatten/katolyt och en elektrokatalysator av palladium 
och iridium på karbonpapper. Temperaturen under processen är mellan rumstemperatur och 
55 °C46. Semi-bränsleceller används bl.a. i AUV systemet HUGIN 3000. 
 
En Stirlingmotor är en termodynamisk motor. Varje Stirlingmotor har en sluten cylinder med 
en varm och en kall del. Gasen som finns i motorn genomför ett arbete genom att en 
mekanism förflyttas från den varma sidan till den kalla. När gasen befinner sig i den varma 
delen expanderar gasen och förflyttar en kolv. När gasen befinner sig i den kalla delen 
minskar gasens volym. För att få en jämnare gång har bra Stirling maskiner två pulser, t.ex. 
kolvar, som påverkar en vevstake vid varje varv på vevstaken. Två vanliga typer av 
Stirlingmotorn är den kolvdrivna Stirlingmotorn och Stirlingmotorn av displacer-type där en 
platta och en kolv förskjuts fram och tillbaka. Stirlingmotorer finns idag i ubåtar men även på 
NASA´s rymdfarkoster47. Stirlingmotorn har en hög systemvikt48. 
 

 
Bild 3.4. Beskrivning av processen i en Stirlingmotor, med förskjutningsprincip. Källa 
http://www.stirlingengine.com 
 
Valet av energisystem är avgörande för om det blir elektrisk, mekanisk eller hydraulisk 
framdrivning. Skall farkosten enbart drivas framåt vilket t.ex. kan innebära en propeller och 
roderarrangemang eller skall farkosten kunna stanna upp och hovra på en bestämd plats. Det 
innebär flera propellrar för att kunna positionera farkosten i sidled, längdled och i djupled. Ett 
arrangemang med flera propellrar innebär sannolikt elektrisk framdrivning. 
                                                 
45 http://www.fuelcells.org, 2003-10-07 
46 http://www.fuelcelltoday.com/index/, 2003-10-17 
47 http://www.stirlingengine.com, 2003-10-07 
48 Wikström Petter, Karlsson Per-Axel, Söderqvist Olof, Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster, OF. 
Delrapport 2 rörande obemannade undervattensfarkoster, UUV. FOA, Sverige, (1997) 
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3.5 Slutsatser 
Det finns navigeringssystem för AUV system. Tröghetsnavigeringssystem (TNS) kan 
användas men då TNS driver är korrektion nödvändigt. Korrektion kan ske med hjälp av 
andra navigationssystem som terrängnavigering eller GPS. Båda systemen har sina för- och 
nackdelar. Terrängnavigering kräver digitala sjökort och bottenkartering vilket idag endast 
finns över ett begränsat antal områden. GPS kräver att farkosten med viss periodicitet kan ta 
emot GPS signaler på ytan samt att GPS-systemet fungerar i området för att ge en acceptabel 
positioneringsnoggrannhet. Transpondrar utlagda på botten har en hög 
positioneringsnoggrannhet men bedöms inte vara operativt tillämpbara i ett internationellt 
scenario. Integrerat navigationssystem med TNS, terrängnavigering, GPS och SBL bedöms 
vara den mest lämpliga lösningen för att navigera och positionera farkosten. 
 
Val av kommunikationssystem är beroende av vilka informationsmängder som skall överföras 
samt hur överföringen skall gå till, t.ex. via mast eller boj på ytan eller direkt till farkost som 
befinner sig några meter under havsytan. Skall en begränsad mängd information överföras är 
en hydroakustisk länk sannolikt tillräcklig. Skall större mängder information överföras krävs 
en länk med stor överföringsförmåga, t.ex. optisk kommunikation. En av fördelarna med en 
AUV är att den kan verka dolt och under lång tid utan kontinuerlig styrning från en operatör. 
Det finns dock behov av att med viss periodicitet få information om operationsområdet. 
Dessutom krävs det sannolikt korrigering av farkosten med jämna mellanrum, t.ex. 
korrigering av sökprogram, sökområde, rapporteringsintervall etc. Det kräver överföring av 
informationsmängder som sannolikt kan hanteras av HF radio eller hydroakustiska 
kommunikationssystem. Överföring av sensordata kräver dock en optisk länk till farkosten. 
Beslutsfattare ombord på moderplattformen har sannolikt behov av att verifiera identifiering 
av undervattensvapen som sjöminor innan verkansdel avdelas för att röja objektet eller innan 
området avlyses som minfarligt. Det kräver överföring av sensordata och därmed stora 
informationsmängder som bäst hanteras av optiska kommunikationsmedel. För att 
överföringen skall vara möjlig krävs någon form av länk, t.ex. via satellit eller flygande UAV. 
Farkosten bör kunna kommunicera genom optisk länk, HF radio och hydroakustisk 
kommunikation och välja kommunikationssätt beroende av informationsmängd och avstånd 
till moderplattform. 
 
Valet av energisystem till farkosten styrs av den långa operationstiden och val av sensorer. 
Batterisystem används idag på AUV system med liten uthållighet och med ett begränsat antal 
sensorer. För att erhålla en ökad uthållighet och möjlighet att använda flera samt nyare och 
mer energikrävande sensorer krävs andra energisystem än batterier. Stirlingsystem är möjliga 
att nyttja som energisystem men de har en hög systemvikt. Bränsleceller är det energisystem 
som är mest lämpat för framtida AUV system. Systemet kompletteras med batterier för att 
erhålla ökad driftsäkerhet och backup.  
 
Val av framdrivning är beroende av hur farkosten skall operera och vilket energisystem som 
är valt. Farkosten skall kunna lösa de tre faserna i sjöminröjningen, sökning, klassificering 
och identifiering. Det innebär förmåga att hålla position, hovra, vilket kräver flera propellrar i 
olika ledder. Elektrisk framdrivning är därmed att föredra.  
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4 Sensorer för sjöminröjning i undervattensfarkost 

4.1 Inledning 
Detektion av undervattensammunition som sjöminor sker i huvudsak med aktiva sensorer. 
Sjöminor är vanligen försedda med passiva sensorer som inte avger signaler, vilket gör det 
omöjligt att med passiva sensorer söka efter sjöminor. Undantaget utgörs av magnetiska 
sensorer, passiva, vilka kan detektera sjöminor av magnetiskt material. Med aktiva sensorer 
menas att sensorn avger energi för att kunna detektera. Minsvepningsutrustning dvs. emitter 
som avger magnetism och ljud i syfte att aktivera avfyringsalgoritmer och därmed avfyra 
sjöminan bedöms inte rymmas i en AUV. De minsvepningstillämpningar som finns idag är 
skrymmande och bundna till fartyg, bemannade eller obemannade som fjärrstyrs. De 
huvudgrupper av sensorer som kan vara lämpliga för ett AUV system i 
sjöminröjningsapplikation är hydroakustiska-, optiska- och elektromagnetiska sensorer.  
 
För att kunna värdera vilka sensorer som kan vara mest lämpade för en AUV i 
sjöminröjningstillämpning krävs insikt i de olika faserna vid detektion. För att detektera en 
sjömina måste följande faser genomgås; 

• Sökfasen – ett objekt som liknar en mina upptäcks och positioneras 
• Klassificeringsfasen – ekot klassificeras mina eller icke mina. 
• Identifieringsfasen – minan identifieras för att ge underlag till beslut om 

omhändertagande beroende på typ av sjömina och underrättelsevärde. 
 
I de olika faserna kan olika typer av sensorer vara mer lämpliga än andra. Varje fas har sina 
utmaningar. Den initiala sökfasen kräver hög upplösning och en garanterad yttäckning för att 
kunna detektera intressanta objekt. En kritisk fas är klassificeringsfasen. Den skall avgöra om 
objektet är en mina eller ej. Genom att göra en storleksberäkning av objektet och en 
bedömning av reflekterad målstyrka klassificeras objektet. Det kan vara en sten eller annat 
minliknande eko med storlek och målstyrka som för en sjömina. Det finns behov av en 
förbättrad klassificeringsförmåga. För att avgöra om klassificeringen var riktig görs en 
identifiering av ekot. Under identifieringsfasen är avståndet till sjöminan litet för att 
möjliggöra identifiering.  Avståndet måste dock vara så pass stort att farkosten inte påverkar 
sjöminan och dess sensorer. 
 
Sonarer är vanligen monostatiska, dvs. sändare och mottagare sitter på samma plattform. 
Bistatiska sonarer är sonarer där sändare och mottagare är separerade, normalt till olika 
plattformar. Tillförs ytterligare sändare eller mottagare till systemet kallas det multistatiska 
sonarer. Fördelen med multistatiska sonarer är att sökområdet utökas, mottagarens position 
kan döljas och att flera mottagare med simultan mottagning ger hög noggrannhet i inmätning 
av mål och därmed kurs och fart på rörliga mål. Nackdelen är att målstyrkan blir lägre samt 
att det blir en mer komplicerad kompensation för dopplereffekten49. Det krävs också flera 
plattformar i ett operationsområde. Bistatiska och multistatiska sonarer används lämpligen i 
ubåtsjaktsammanhang, nedan belyses monostatiska sonarer lämpliga för sjöminröjning. 
 

                                                 
49 Jörgen Pihl m.fl., Multistatic sonar for shallow water surveillance, FOI, Sverige,  (2000) 
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4.2 Hydroakustiska sensorer 
Sonarer som används för minjakt och för att lokalisera små objekt opererar på höga kHz 
frekvenser genom att mäta in ekon med en ljudomvandlare med hög noggrannhet i sida och 
med kort puls för att kunna detektera sjöminan eller ett litet objekt i omgivande klotter50. 
Sonarer delas vanligen in i två huvudgrupper, aktiva och passiva sonarer. Passiva sonarer som 
används för att detektera akustiska vågor från t.ex. ubåtar under vatten är inte tillämpbara för 
minjakt och kommer inte att avhandlas. En AUV kan dock förses med passiva sonarer men då 
i syfte att detektera andra fartyg eller ubåtar, t.ex. i ubåtsjaktoperationer, och är ett exempel på 
hur AUV system kan merutnyttjas. Ytterligare ett exempel är AUV-system som används för 
att inhämta information från passiva sonarbojar i ett operationsområde med syfte att skapa 
kontroll i ett havsområde. 
 
Nedan följer en beskrivning av aktiva sonarer som kan användas för detektion av sjöminor. 
De typer av sonarer som beskrivs delas in i högfrekventa, lågfrekventa, syntetisk apertur och 
parametriska sonarer. Ekolod är också en typ av sonar och den information ekolodet ger, 
djupinformation, är viktigt för navigeringen.  
 
Aktiva sonarer används för spaning av havsbotten, vattenvolymen eller i bottensedimentet. 
Aktiva sonarer kan även delas in beroende på hur de är installerade. Sonarer som är 
installerade i en dom under fartyget, Hull Mounted Sonar (HMS), där sonaren söker framför 
fartyget. Sonarer som är dragna efter fartyget, Variable Depth Sonar (VDS), och söker bakom 
fartyget. De utgörs vanligen av sidsökande sonarer, Side-Scan Sonar (SSS). Dessutom finns 
det en utveckling av VDS som är installerade på en undervattensfarkost, ROV, och som styrs 
från fartyget och opererar framför fartyget, Propelled Variable Depth Sonar (PVDS).51  
 

4.2.1 Aktiva och högfrekventa sonarer 
Högupplösande sonarer används för att avbilda ett begränsat område. De kan lokalisera en 
stor variation av objekt som t.ex. pipelines, kablar, förlorade objekt och fartygsvrak. Militära 
applikationer inkluderar detaljerad karaktäristik av havsbotten i grunda vatten med syfte att 
detektera, klassificera och identifiera sjöminor och andra minliknande objekt samt farligheter 
vid navigering52. 
 
Ekolod är den vanligaste och bland de enklaste av sonartyperna. Ekolodet används i första 
hand inte för att detektera sjöminor utan för att delge djupinformation till farkostens 
navigationssystem. Ekolodet består av en sändare som omvandlar en elektrisk signal till ljud. 
Ljudet tas emot, vanligen av samma omvandlare som sände ut ljudet, och omvandlas till en 
elektrisk signal som visas på en skärm.53 De vanligaste frekvenserna är från 10 kHz till flera 
hundra kHz, valet av frekvens är beroende av vattendjupet. Professionella ekolod har vanligen 

                                                 
50 Urick J. Robert, Principles of sound – third edition, s.10, USA, (1983) 
51 Lurton Xavier, An introduction to underwater acoustics-principles and applications, s. 225-226, Tyskland, 
(2002) 
52Pinto M.A., High resolution seafloor imaging with synthetic aperture sonar, 
http://www.ieee.org/organizations/society/oes/html/summer02/hires_seafloor.html, 2003-10-09 
53 Medwin H., Clay C.S., Fundamentals of acoustical oceanography, s. 407, USA, (1998) 
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en noggrannhet som motsvarar ca 1% av vattendjupet.54 I slutet på 1970-talet kom de första 
multi-beam ekoloden. Multi-beam ekolod är enkelt uttryckt en kombination av flera 
ekolodsvängare som sänder ut var sin puls. Fördelen med multi-beam ekolod är att de kan 
täcka ett större område. I början var det ingen yttäckning men dagens ekolod med 100 till 200 
pulser och en vinkelsektor av 75 grader på varje sida av farkostens centerlinje ger täckning 
över havsbotten.55  
 
Högfrekventa sonarer är högupplösande sonarer som arbetar på höga kHz-frekvenser, 
vanligen 10 kHz till 1 MHz. Ju högre frekvens sonaren har desto kortare räckvidd har den. 
För att detektera ett föremål önskas så låg frekvens som möjligt men med så pass bra 
upplösning att målet kan detekteras. Sonarer som kan användas för minjakt i sökfasen sänder 
vanligen på frekvenser mellan 100 till 500 kHz. För att kunna klassificera ett eko krävs en 
storleksberäkning av ekot, vanligen genom att mäta ekots utsträckning och längden av 
skuggan från ekot56. Högupplösande sonarer med höga frekvenser mellan 600-1200 kHz 
används för detektion på nära håll i syfte att genomföra identifiering. Högupplösande sonarer 
med höga frekvenser kan med hög noggrannhet bestämma form och storlek på ekot vilket är 
till stor hjälp vid klassificering och även identifiering. Jämförelse med databaser där olika 
sjöminor finns samlade görs. Högupplösande sonarer underlättar även invisning av farkosten 
till ekot under identifieringsfasen. 
 
Sonarer som arbetar på flera frekvenser inom området för sonarens bandbredd har en utökad 
pulsrepeterfrekvens (PRF) vilket ger en bättre täckning och möjlighet att öka farten under 
sökningen. Frekvenserna måste vara åtskilda så att eventuella dopplerfenomen, vilket kan 
uppstå när farkosten närmar sig ett bottenliggande eko med en viss fart, inte interfererar med 
ljud som sänds ut på närliggande frekvens. Det finns idag exempel på sonarer som använder 
sig av flera frekvenser samtidigt. 
 
Högfrekventa sonarer kan även användas för navigering och framförallt för att undvika hinder 
i vattenvolymen. Hindren kan vara förankrade sjöminor, fartygsvrak, fiskenät eller branta 
klippväggar som befinner sig i farkostens färdriktning. Farkosten måste skapa ett underlag 
över den kommande färdvägen för att kunna undvika eventuella hinder. Sonar systemen för 
att undvika hinder har utvecklat från sökljusliknande system till dagens multi-beam sonarer. 
Multi-beam sonarer sänder ut strålar via flera kanaler i ett mönster som är inställt i förväg i 
syfte att få bättre yttäckning vilket medger en högre fart under sökningen. 
 
För att få en pålitlig storleksberäkning av objektet krävs en hög upplösningsförmåga som 
motsvarar en liten del av objektets storlek, normalt en 1/10 till 1/20. Beroende på applikation 
kan sonarens upplösning variera från några få centimeter till några meter och avstånd som 
varierar från ett tiotal meter till några hundra meter. Upplösningen i en linjär sändare och 
mottagare karaktäriseras av två parametrar, sonarens upplösning i längd, avståndsupplösning, 
som bestäms av sonarens bandbredd samt upplösning i sida, vinkelupplösning, som bestäms 
av förhållandet mellan aperturlängden och den akustiska våglängden. Sonarens upplösning är 

                                                 
54 Lurton Xavier, An introduction to underwater acoustics-principles and applications, s.218-219, Tyskland, 
(2002) 
55 Ibid. s.234 
56 Ibid. s.227-228 
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en produkt av vinkelupplösning och avståndsupplösning vilket medför att upplösningen avtar 
ju längre avståndet är då vinkelupplösningen ökar för ett eko som befinner sig längre bort.57 
 
Ett exempel är en sonar med aperturlängd L=1.2 meter med frekvensen 500 kHz (våglängden 
λ=3 mm) och med bandbredden 2 kHz, 4% relativt frekvensen. Avståndsupplösningen är 3.75 
cm vilket bör vara tillräckligt för de mest krävande applikationerna. Korresponderande 
vinkelupplösning är på 150 m avstånd 37.5 m, tio gånger så stor. En ökning av aperturlängden 
är vanligen ej genomförbar med tanke på de begränsningar som finns i utformningen av 
plattformens storlek och vikt. Upplösningen kan därmed enbart förbättras genom att avståndet 
minskas och genom att använda en högre frekvens, t.ex. 25 m avstånd och en frekvens nära 
900 kHz. Det skulle innebära att tiden för att söka av ett område ökar. Det finns sonartekniker 
som hanterar detta problem, syntetisk apertursonar58. 

4.2.2 Aktiva och lågfrekventa sonarer 
Lågfrekventa sonarersystem i militär tillämpning är framtagna för att detektera, följa och 
identifiera ubåtar. De arbetar på låga frekvenser från ett tiotal hertz till några få kHz. 
Detektionsavstånd är längst på de låga frekvenserna pga. lägre absorptionsförluster.  
Lågfrekventa sonarer lämpar sig inte för sjöminröjning. Anledningen är att de arbetar på låga 
frekvenser och med långa pulser. De är ypperliga för att detektera stora föremål som t.ex. 
ubåtar men små föremål som sjöminor detekteras inte. Lågfrekventa sonarer kan dock vara 
lämpliga till AUV system som inte enbart är framtagna för sjöminröjning utan även för 
ubåtsjakt vilket är en viktig del för att skapa kontroll i operationsområdet, i havet.  

4.2.3 Parametriska sonarer 
För kartläggning av bottenstrukturer finns det idag bottenpenetrerande sonarer och ekolod. 
Tekniskt sett är de ekolod som sänder ut en lågfrekvent stråle där 3,5 kHz är en vanligt 
förekommande frekvens. Sedimentsonarer använder sig ofta av frekvensmodulerad signal och 
pulskomprimerade tekniker för att öka penetrationsdjupen i sedimenten.59 De är lågfrekventa 
för att kunna tränga ned i bottensedimentet. För akustisk detektion av begravda objekt i 
bottensedimentet krävs det mer högupplösande sonarer. Parametriska sonarer ger en hög 
upplösning och förmåga till bottenpenetration. FOI har gjort försök med parametrisk sonar i 
frekvensområdena 5, 10 och 20 kHz. En parametrisk sonar skickar ut ljud vid två 
primärfrekvenser. Icke linjära effekter gör att ljudenergi spiller över på den låga 
skillnadsfrekvensen, dvs. skillnaden mellan primärfrekvenserna, och kan därmed penetrera 
sediment. Samtidigt bibehålls den goda direktiviteten som erhållits genom de höga 
primärfrekvenserna.60 Nackdelen med parametriska sonarer är att sökområdet är smalt och 
vertikalt, ingen yttäckning. De geologiska undersökningar som idag sker med 
bottenpenetrerande sonarer sker genom att man lägger upp rutmönster för att se hur 
havsbotten är uppbyggd. Någon yttäckning förekommer inte. Utvecklingen går mot 
parametriska sonarer med multi-beam konfiguration vilket kommer att öka yttäckningen. 

                                                 
57 Pinto M.A., High resolution seafloor imaging with synthetic aperture sonar, 
http://www.ieee.org/organizations/society/oes/html/summer02/hires_seafloor.html, 2003-10-09 
58 Ibid. 
59 Lurton Xavier, An introduction to underwater acoustics-principles and applications, s. 236-237, Tyskland, 
(2002) 
60 Ivansson Sven, Jacobsen Niels m.fl., Akustisk detektion av begravda objekt, FOI, Sverige, (2002)  
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4.2.4 Syntetisk apertursonar  
Syntetisk apertursonar (SAS) gör det möjligt att öka vinkelupplösningen, dvs. minska 
lobbredden, vid inmätning av ett eko med en begränsad aperturstorlek. Idén med SAS är att 
flytta mätningen i längd och sida från en utsänd puls genom att förlänga aperturen med en 
virtuell antenn.  Data från flera pulser tas emot och processas som om de vore från en virtuell, 
syntetisk, sändare och mottagare vars längd bestäms av hur långt den verkliga antennen 
förflyttar sig under tiden då insamling av data sker. Det medför att upplösningen i längd och 
sida av ett eko är konstant, oberoende av avstånd från sonaren. SAS tekniken kan användas 
för olika typer av sonarer. 
 
Ett exempel är den 500 kHz sonar tidigare använts. Sonaren förflyttar sig med en hastighet av 
v = 6 knop och med en pulsrepeter period (PRP) av T = 0,2 s vilken korresponderar med ett 
maximalt avstånd av 150 meter. Det är tillräckligt att integrera Nmax = 10 pulser för att få en 
upplösning på 3,75 cm oberoende av sökavstånd. Det korresponderar till en maximal SAS 
integreringstid, TSAS = Nmax, * T = 2 s.61 
 
När man integrerar flera pulser får man en hög upplösning i sida men nackdelen är att man får 
en lägre yttäckning, area coverage rate (ACR). För att få en yttäckning och en upplösning 
med 3,75 cm upptill ett avstånd av 150 meter blir sökfarten lägre än 0,5 knop. Genom att 
använda sig av fler mottagarelement kan man åtgärda problemet. För exemplet ovan krävs 
minst 16 mottagarelement, varje element med en längd av 7, 5 cm, för att nå en upplösning på 
3,75 cm.62 
 
SAS med flera element, som ökar ACR men också ökar aperturlängden, kommer att bli ett 
problem. Exempelvis kommer en sonar med sökfarten 10 knop och 750 meter sökavstånd i 
sida behöva en 10 meter lång apertur. Utveckling av flera sändare, multipla frekvenser eller 
kodade pulser är försök att erhålla en utökad ACR. Men det innebär också en del nackdelar 
som sämre bildkvalitet, sämre upplösning eller kontrast. Om detta är acceptabelt eller inte 
beror på applikation. För minjakt medför det sämre skuggor av ekon vilket försvårar 
klassificering. En lösning är längre aperturer med hjälp av släpsonar liknande TAS, Towed 
Array Sonar system. 
 
Det största praktiska problemet med att implementera SAS är positioneringsfelet som uppstår 
under tiden då pulserna inhämtas och integreras. Felet kan uppkomma av flera anledningar 
t.ex. farkostens framdrivningssystem, havet som strömmar och vågor. Det krävs en hög 
momentan positioneringsnoggrannhet. För att beskriva problemet har termen mikronavigering 
introducerats63. Utvecklingen av ringlasergyron och integrerade navigationssystem gynnar 
situationen. 
 
För att åtgärda problemet med att farkosten ändrar position under tiden som insamling av data 
till SAS sker har det genomförts försök med Displaced Phase Center Antenna (DPCA) där 

                                                 
61 Pinto M.A., High resolution seafloor imaging with synthetic aperture sonar, 
http://www.ieee.org/organizations/society/oes/html/summer02/hires_seafloor.html, 2003-10-13 
62 Ibid. 
63 Belletini A., Pino M., Experimental inverstigation of synthetiv aperture sonar micronavigation, PM, (2000)  
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man funnit en robust lösning på problemet med mikronavigering64. DPCA kräver dock en 
noggrann kursangivning under tiden då SAS genom beräkningen. Försök har gjorts med goda 
resultat. 
 
En tillämpning av SAS som är tilltalande är där man opererar ur flera aspekter, multi-aspect 
SAS. Det innebär att en bred puls sänds ut och kompletteras med flera riktade pulser som 
sänds ut samtidigt och processas med den breda pulsen, Därmed uppnås en hög upplösning 
samt att ekots och skuggbildningens struktur framgår65. 
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Bild 4.1.  Bilder från SAS över ett minfält på 50 m avstånd. Vänstra bilden visar 
bilden av en enskild puls. Högra bilden visar bilden av flera pulser som integrerats, 
adderats. Källa A Belletini och M. Pinto, NATO SACLANT Undersea Research 
Centre. 
 
Det finns exempel på SAS system som används för avbildning under vatten. Ett intressant 
system är ett amerikanskt system som utvecklats på uppdrag av DARPA, the Defence 
Advanced Research Project Agency, i USA. Projektet har som målsättning att utveckla ett 
SAS system som är lämpligt för detektion och klassificering av sjöminor med en upplösning 
av 10 cm på 1 km avstånd66. I Sverige förekommer en viss utveckling inom ramen för FOI.  

4.3 Optiska sensorer 
De lasersystem som lämpar sig för undervattensplattformar är; linjeskannande system, kamera 
för grindad avbildning, kamera för full 3-D avbildning och STIL- kamerateknik67.  
 
Konventionella optiska system som kamera och videokamera är system som används idag för 
identifiering på svenska ROV-system. Kameratekniker och program för bildbehandling har 
utvecklats och skapat nya möjligheter. CCD tekniken tar emot bilden i fokalplanet på ett 
ljuskänsligt skikt som är indelat i en mängd antal rutor, pixlar. Med hjälp av 
bildbehandlingsprogram kan man sedan förändra bilden så att den blir lättare att tolka. 
Bilderna går dessutom att skicka med kommunikationsmedel, t.ex. på HF bandet. 

                                                 
64 Belletini A., Pino M., Theoretical accuracy of synthetic aperture sonarmicronavigation using a displaced 
phase center antenna, PM, (2000) 
65 Pinto M.A., High resolution seafloor imaging with synthetic aperture sonar, 
http://www.ieee.org/organizations/society/oes/html/summer02/hires_seafloor.html, 2003-10-13 
66 Bonifant W.W. Jr, Interferometic synthetic aperture sonar processing, s.1, USA, (1999) 
67 Steinvall O. Tulldahl M. m.fl., Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning, s.22,FOI, 
Sverige, (2001) 
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4.3.1 Lasersystem 
Lidar, light detection and ranging, är ett system som kan användas för 
undervattenstillämpning. I Sverige har FOI gjort försök med Lidar på helikopter, Hawk Eye 
systemet. Systemet har använts operativt av Sjöfartsverket för sjömätning. Marinen, FMV och 
FOI har även gjort prov för detektion av sjöminor. Framtida system kan detektera mål med 1 
m storlek ned till ca 10 m djup i Östersjövatten, troligen djupare i klarare vatten68. Systemet 
använder sig av grön laser. Med flygburen, UAV, lidar är det möjligt att detektera sjöminor i 
grunda farvatten med autonoma system. Nedan beskrivs lasersystem som kan användas på 
sjögående AUV-system.  
 

4.3.2 Linjeskannande system. 
I ett linjeskannande system sveper en kontinuerlig eller pulsad laserstråle tvärs emot 
systemets rörelseriktning och en mottagare försedd med en fotomultiplikator betraktar de 
bestrålade ytelementen. Genom att laserstrålens riktning och mottagarens symmetriaxel är väl 
separerade så reduceras bakåtspridningen från vattenvolymen. Mycket skarpa bilder kan 
uppnås inom 5-6 dämningslängder. En dämpningslängd är den sträcka vilken laserenergin 
minskat med 37 % av den ursprungliga sträckan.  
 
Ett linjeskannande system kan skanna upp till 120 grader på 1 ms vilket ger god yttäckning. 
Räckvidden med kontinuerlig laser bedöms för ett rimligt kompakt undervattenssystem som 
avsöker botten, vara 6-12 m för inre skärgård, 10-20 m för yttre skärgård och 15-30 m 
utomskärs. Om man kombinerar linjeskanning, synkron skanning av laser, och en pulsad laser 
med tidsupplöst mottagning, kan räckvidden för detektion med pulsad synkronskanning öka 
till 12-13 dämpningslängder. Det motsvarar 12-24 m för inre skärgård, 20-40 m för yttre 
skärgård och 30-60 m utomskärs. 
 
Fördelarna med linjeskannande system är stor svepbredd, hög upplösning, etablerad teknik, 
enkel konstruktion och att systemet kan kompletteras med fluorescenskanal, se kapitel 4.3.5. 
Nackdelen är begränsat synfältsdjup69. 
 

4.3.3 Grindad avbildning 
Grindad avbildning avser en teknik där en kort laserpuls skickas mot objektet och 
kameraslutaren öppnas endast under den tid då det från objektet reflekterande ljuset beräknas 
nå kameran. Detta medför kontrastförbättring jämfört med konventionell videokamera p.g.a. 
bakåtspridning reducerats väsentligt. På samma sätt reduceras mottagarens brusnivå, om 
störljus förekommer. Man kan genom att titta inom flera tidsintervall skapa en 3-D bild av 
föremålet, eftersom en skiva i taget av objektet avbildas. Praktiskt användbara bilder verkar 
kunna erhållas ut till ett avstånd av 6-7 dämpningsländer. Det finns idag system som använder 

                                                 
68 Steinvall O. Tulldahl M. m.fl., Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning, s.31,FOI, 
Sverige, (2001) 
69 Ibid. s.22-24 
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grönt ljus, 532 nm, och violett ljus, 395 nm. Grönt ljus ger räckvidder på ca 12 m i klart 
Östersjövatten och violett ljus ger räckvidder på ca 17 m i klart Östersjövatten.70 
 

4.3.4 3-D avbildning 
En 3-D arraydetektor ger möjlighet till god upplösning både i lateral- och i vertikalled. Det 
pågår utvecklingsarbete för att realisera denna typ av detektor för måligenkänning på långa 
avstånd för landtillämpningar. Detektorn kommer även att användas för minspaning och 
ubåtsjakttillämpningar. Förhoppningen är att kunna öka målkontrast och 
målavbildningsförmåga, tyvärr på bekostnad av maximal räckvidd. Möjlighet att tillämpa 
bildbehandlingsrutiner och 3-D korrelationsteknik bör leda till ett mer kapabelt system 
jämfört med endetektoralternativet för lidar, t.ex. linjeskannande system. 
 
Genom att använda två CCD kameror och en teknik som kallas R2M, reflectance and range 
map, erhålls både avstånd och reflektion.71 Tekniken ger hög upplösning och möjlighet till en 
bättre igenkänning än med en konventionell CCD kamera. 
 
Streakkameratekniken är väl känd inom fysiken när det gäller att fånga mycket snabba 
ljusförlopp. Streakkamera i kombination med laser, för erhållandet av högupplösta avstånds- 
och intensitetsbilder, är emellertid en ny och intressant teknik inte minst inom 
undervattenstillämpningar. STIL, streaktube imaging lidar, utvecklas både för flygburna och 
undervattensplattformar för att detektera, klassificera och identifiera undervattensobjekt som 
minor. Principen för en streakkamera är att en speciell optik framför lasern omvandlar det 
cirkulära stråltvärsnittet till en spalt, vinkelrätt mot plattformens rörelseriktning. Lasern 
sänder en kort puls, 5-10 ns, och reflekterade fotoner från den belysta volymen träffar den 
spaltförsedda fotokatoden. Elektroner emitteras från fotokatoden och accelereras över en 
potential på 15 kV och avlänkas samtidigt tvärs rörelseriktningen av ett elektrodpar. 
Elektronerna omvandlas tillbaka till fotoner på fosforanoden där bilden registreras med en 
CCD. Den resulterande bilden, en för varje puls, svarar mot ett tidsutsnitt ur den belysta 
volymen. Plattformens egen rörelse bygger upp en 3-D bild av flera 2-D bilder. En 
upplösningen av 1,3 cm har erhållits 10 m från botten. Från flygburna system är motsvarande 
siffra i storleksordningen 12 cm. Upplösningen beror bl.a. på vattnets grumlighet. Svepbredd 
och upplösning tvärs sökriktningen bestäms av laserspaltbredden, avståndet till målet och 
antalet pixlar i CCD kameran. Längs sökriktningen bestäms upplösningen av plattformens 
hastighet och laserns PRF. Avsökningshastigheten och avståndet till botten inverkar på 
bildkvaliteten. Typiska värden för svensk skärgård torde ligga i området 10-25 knop med 10 
m höjd över botten samt en stråkbredd på 10-20 m, beroende på om man har en eller två 
kameror samt krav på upplösning. 
 
Fördelarna med STIL tekniken är hög upplösning, ingen skanning behövs samt möjlighet till 
signal- och bildbehandlingsförbättring. Nackdelarna är att det är en ny teknik som inte 
utprovats i tillräcklig omfattning, högspänning krävs samt att räckvidderna är begränsade.72 
 

                                                 
70 Steinvall O. Tulldahl M. m.fl., Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning, s.25-26, 
FOI, Sverige, (2001) 
71 Ibid. s.28 
72 Ibid. s.26-30 
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4.3.5 Fluorescensteknik 
Något känt system med fluorescenssensorer för att enbart leta sjöminor finns inte. Metaller 
och trä som används för att kamouflera minan ger vanligen ingen fluorescens när det bestrålas 
med UV- eller synligt ljus. Däremot kan man tänka sig att omgivande miljö ger fluorescens 
medan minan inte gör vilket då ger ett avvikande mörkt mönster i miljön. Färger och plaster 
kan ge upphov till fluorescens. Vissa mineraler samt explosivämnen kan också ge upphov till 
fluorescens. Organismer, växter och kringliggande omgivning detekteras med fluorescens. 
Tekniken skulle därför kunna användas för att se om något bryter från den naturliga miljön. 
En teknik som avbildar miljön, t.ex. streakkameratekniken, skulle kunna användas för att se 
avvikande konturer. En mina som läggs bland tång eller annan fluorescerande miljö kommer 
att upptäckas även om själva minan inte fluorescerar därför att omgivande miljö gör det.73 
 

4.4 Elektromagnetiska sensorer 
Tekniken med magnetiska (H) fältsändare och mottagare är väl etablerad. Man använder sig 
av spolar eller slingor för att generera magnetiska fält och mäta den uppkomna fältbilden. 
Beroende på omgivningens fördelning av elektriska materialkonstanter fås olika fältbild som 
funktion av dessa samt påfört fält, position och tid. Detektion av anomalier i fältbilden ger 
information om avvikande närvaro av fältförvrängande objekt. Dessa objekt kan vara minor. 
Även om det kan tyckas vara en enhetlig mätmetod så är det inte så. Mätmetoden är avhängig 
av vad som är av intresse i mätningen. Om det är ferromagnetiska egenskaper som eftersöks 
så kopplas detektorn med fördel som differentiell induktionsmagnetometer. Om detektorn har 
lokaliserat en mina som skall klassificeras så kan frekvenssvep eller pulsbreddsvep vara en 
bättre metod. Sensorer nyttjande denna princip finns i en mängd utföranden, där de fysiskt 
kan se annorlunda ut med en eller flera primär- eller sekundärspolar. Olika frekvenser 
förekommer. Låga frekvenser har mindre dämpning och större inträngningsdjup men sämre 
målupplösning och för högre frekvenser gäller motsatsen74. 
 
Det finns flera olika typer av magnetometrar som mäter intensiteten och direktiviteten från ett 
magnetiskt fält. Protonmagnetometrar har länge varit den dominerande typen av portabla 
magnetometrar trots begränsningar som hög energiåtgång och relativt låg känslighet.75 Proton 
mätningar som genomförs är sekventiella. Det betyder att först är det en initial polarisation, 
följt av en frekvensmätning och därefter repeteras cykeln. Det skiljer sig från kontinuerliga 
mätningar där kärnan av mätningarna, polarisation och frekvens, genomförs samtidigt. Proton 
magnetometrar använder en enkel polarisationsmetod, mätningarna når en känslighet av 
någon nT och upptill 2-3 mätningar per sekund. Overhausermagnetometern som är en annan 
typ av magnetometer har hög känslighet, är rundstrålande, har inga döda zoner och är 
okänslig för temperaturer. Overhausermagnetometern har en tålig och pålitlig design och är i 
det närmaste underhållsfri. Andra fördelar är hög noggrannhet, att den opererar snabbt och 
kräver lite energi.  Overhausermagnetometrar når en noggrannhet på några 0,01 nT och de 
kan operera på två sätt, med puls eller kontinuerligt. Exempel på andra typer av 
magnetometrar är kalium-, cesium- och helium 4 magnetometrar.76  

                                                 
73 Steinvall O. Tulldahl M. m.fl., Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning, s.32-34, 
FOI, Sverige, (2001) 
74 Ibid s.18-21 
75 Hrvoic I., Hollyer G. M., Brief rewiev of quantum magnetometers, www.gemsys.ca, 2003-10-14 
76 Ibid. 
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Magnetiska gradiometrar är sensorer som kan användas för detektion. Gradiometern består av 
två eller flera sensorer, magnetometrar, med hög känslighet och stabilitet. Gradiometrar med 
Overhausermagnetometerar är lämpliga p.g.a. den höga känsligheten och robustheten. 
Gradiometern är idealisk för att lokalisera små anomalier som är nära marken eller 
havsbotten. Fördelen med gradiometern är att det är möjligt att beräkna på vilket djup som 
objektet befinner sig om man vet vilket typ av objekt man försöker lokalisera.77 

4.5 Slutsatser 
Sonartekniken är en etablerad teknik. Signalbehandling, utformning av antennelement, multi-
beam och multi-frekvensteknikens utveckling leder till ökade sonarprestanda. SAS-tekniken 
förbättrar möjligheten till detektion för sonarsystem. Tekniken är under utveckling. 
Högfrekventa SAS-system beräknas få en hög upplösning på stora avstånd vilket skulle 
förbättra förmågan att detektera objekt under sökfasen vid sjöminröjning. Det innebär 
dessutom att effektiviteten i sjöminröjningsoperationer ökar då tiden för att söka av ett 
område minskar. 
 
Parametrisk sonar med multi-beamkonfiguration ger yttäckning vilket parametriska sonarer 
tidigare inte haft. Dessutom ger SAS-tekniken en bättre förmåga till detektion av begravda 
objekt i bottensediment. Elektromagnetiskasensorer kan också nyttjas för detta ändamål. 
Systemen är känsliga och energisnåla. Parametrisk sonar med multi-beamkonfiguration och 
SAS-teknik är lämplig för detektion av objekt i bottensediment och systemet kan kompletteras 
med elektromagnetisk sensor. 
 
Multi-beamekolod eller multi-beamsonar ger en god förmåga att detektera hinder och 
sjöminor framför farkosten. Systemen kan användas dels för detektion av sjöminor dels för 
navigation. 
 
Högfrekventa sonarsystem kan användas för klassificering. De mest högfrekventa systemen 
ger en mycket god upplösning vilket kan göra det möjligt att få fram karaktäristiska former av 
objekt vilket underlättar en klassificering och kan vara ett ingångsvärde för identifiering.  
Optiska sensorer lämpar sig väl för klassificering och identifiering. Linjeskannande laser, 
grindad kamera och streakkamera ger en god förmåga till klassificering och identifiering. 
 
Sensorer som kan användas i identifieringsfasen har fram till idag utgjorts av konventionella 
optiska system som kameror och videokameror. Dessa system har utvecklats till digitala 
system, CCD tekniken. Tekniken medför möjlighet till bildbehandling, bildöverföring och 
lagring av bilder vilket är till fördel för AUV-system. Lasertekniken ger system med relativt 
lång räckvidd för identifiering, 2-4 gånger längre än med konventionell kamera.78 
Streakkamera som kombineras med fluorescensteknik ger en god förmåga till identifiering. 
Fördelen är dessutom att objektet kan visualiseras i 3-D vilket möjliggör förbättrad förmåga 
att tolka bilden och identifiera objektet.  
 
För att sensorerna skall kunna användas i ett AUV system med lång uthållighet krävs att 
systemen är energisnåla. Dagens sonarsystem behöver ungefär 100-200 W i ineffekt, 
                                                 
77 www.gemsys.ca, Advantages of magnetic gradiometers, 2003-10-14 
78 Tulldahl Michael, Bevakning av området lasersystem för sjöminspaning, FOI, (2003) 
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magnetiska sensorer med låg energiåtgång behöver en ineffekt av ca 50 mW79. De flesta 
sensorsystemen är dock mer energikrävande system och kräver en effekt i storleksordningen 
kW.80 
 
För att detektera objekt på havsbotten används flera sensorer. Det är olika sensorsystem som 
används i de olika faserna. Dessutom kan flera sensorsystem nyttjas samtidigt, t.ex. tre 
sonarsystem för att spana framåt, åt sidan och i bottensedimentet. Informationen från 
sensorerna skall integreras för att ge en bild över området som söks av och för att leda in 
andra sensorer i de andra faserna, klassificering och identifiering. Sensorerna skall 
komplettera varandra och genom integration samutnyttjas81. Sensorerna skall inte användas 
för att konkurrera med varandra eller som oberoende system. 
 

                                                 
79 www.kleinsonar.com, www.gemsys.ca, 2003-10-15 
80 Steinvall O. Tulldahl M. m.fl., Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning, s.37, FOI, 
Sverige, (2001) 
81 Brooks R. Richard, Iyengar S.S., Multi-sensor fusion, s.32, USA, (1997) 
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5 Integrering av AUV. 

5.1 Inledning 
Farkosten behöver en hög grad av automation om den skall klara av att kunna operera 
framskjutet och dolt på stora avstånd från ett moderfartyg. Farkosten skall kunna förflytta sig 
och söka av ett område vilket kan betyda räckvidder upp mot 100 NM. Resultatet under och 
efter genomsökning skall överföras för vidare åtgärder. Navigations- och 
positioneringssystem skall kunna fungera tillsammans. Sensorsystem för detektion, 
klassificering och identifiering skall kunna fungera tillsammans. Dessutom behöver 
navigations- och sensorsystem integreras för att stödja varandra.  
 
I ett nätverksbaserat försvar skall information utbytas. För autonoma undervattensfarkoster 
innebär informationsöverföring i havet en utmaning då kommunikationssystem har 
begränsningar vad avser räckvidder och överföringshastigheter i detta medium. 

5.2 Integration av farkost och sensorer till ett AUV system 
Navigations- och positioneringssystemet bör utgöras av ett integrerat navigationssystem vilket 
är en av slutsatserna i kapitel 3.5. Systemet utgörs av ett tröghetsnavigeringssystem som kan 
kompletteras med terrängnavigeringssystem, GPS och USBL som är ett positioneringssystem 
knutet till moderfartyget. Multi-beam ekolod och sonar ger underlag för att undvika hinder 
under vatten. De olika systemen skall kunna fungera tillsammans i syfte att ge ingångsvädren 
till navigeringen och positioneringen. Exempelvis måste ett objekt som detekteras av en 
sensor positioneras och en SAS behöver kontinuerligt en noggrann positionering av farkosten 
för att integrera sonardata. 
 
Sensorsystemen skall fungera tillsammans, se kapitel 4.4. I sökfasen bör SAS användas 
tillsammans med multi-beamekolod eller sonar. Systemen ger en god yttäckning i sida och 
framför farkosten. Vid övergång till klassificeringsfasen övergår sonaren till högre frekvens. 
Högfrekvent sonar och möjligen linjeskannade laser tillsammans med SAS klassificerar 
objektet. Identifieringsfasen genomförs med streakkamera och möjligen med konventionell 
optisk kamera med CCD teknik. Det är flera sensorsystem som skall fungera tillsammans. 
Objektets position skall överföras mellan de olika systemen och de skall rimligen inte slås på 
förrän objektet är inom sensorns detektionsområde. Sensorsystem skall kunna avge data vad 
gäller objektets storlek, utseende och målstyrka m.m. för att kunna jämföras med en databas 
över sjöminor. Idag finns data kring flera undervattensvapen samlade i databaser som den 
svenska EOD IS, Explosive Ordnance Disposal Information System. Databasen eller delar av 
databasen bör finnas tillgänglig för att kunna genomföra en korrekt klassificering och 
identifiering. I nästa steg uppstår en valsituation. Skall minan röjas eller skall den kvarligga 
och området avlysas? 
 
För att styra de olika navigations- och sensorsystemen kan regler för hur systemen skall 
utbyta information och fungera tillsammans sättas upp, dvs. styr- och reglerteknik. Artificiella 
neurala nätverk, Artificial Neural Networks (ANN)82, har funnits sedan 1950-talet men inte 
kunnat utvecklas förrän på 1980-talet då algoritmerna blev tillräckligt sofistikerade för 

                                                 
82 http://www.emsl.pnl.gov/proj/neuron/neural/what.html, 2003-11-03 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100: 2057 
Krigsvetenskapliga institutionen 2003-12-09 Sid 39(54) 
Örlkn Gunnar Hansen 
 
 

  

vanliga applikationer. ANN är bra på att känna igen mönster och klassificera samt har 
förmåga att generalisera beslutsfattning när osäkerhet föreligger vad avser ingångsvärden, 
indata. Fördelen med ANN är att de kan stå emot störningar vad avser indata och har 
förmågan till inlärning. ANN finns i en mängd olika utföranden. Fuzzy logic83 introducerades 
på 1960-talet men utvecklades i slutet på 1980-talet och framåt. Fuzzy-teorin delar in data i 
klasser eller grupperingar som har gränser som inte är distinkta. Då fuzzy logic kan hantera 
approximativ information på ett systematiskt sätt är det idealt för att kontrollera ickelinjära 
system och för att göra modeller till komplexa system där det förkommer otydligheter och 
obestämdheter. Fuzzy logic system består vanligen av ett regelsystem, ingående funktioner 
och en procedur som interfererar. Fuzzy logic har visat sig vara speciellt framgångsrikt vad 
gäller sensorfusion.84 Det har visat sig i applikationer där sensordata associeras till mål, där 
problem uppstår med flera mål när flera sensorer används, och vid hjälp att identifiera ett mål. 
Genetic Programming85 (GP) är en automatiserad metod för problemlösning. Systemet startar 
med tusentals program som skapas slumpmässigt. GP utgår från Darwins urvalsprocess, 
rekombination, mutation, duplicering av gener och mekanismer för biologisk utveckling. GP 
startar och utgår från en hög nivå för att finna en lösning på problemet och dess krav samt 
försöker skapa ett program som löser problemet. Människan måste specificera ingångsvärden 
för att GP skall starta och utvecklas i önskad riktning. GP har förmåga att kontrollera, 
klassificera och sortera. GP är under utveckling inom området för automatiserad 
problemlösning. Automatiserade system kräver algoritmer som både är effektiva och kapabla 
att hantera data som inte är perfekta86. 
 
AUV system skall dessutom integreras med övriga förband i Sverige och med utländska 
förband vid internationella insatser. Systemen i farkosten skall kunna fungera såväl i svensk 
miljö som i förkommande miljöer utomlands. 

5.3 AUV-system i ett nätverksbaserat försvar 

5.3.1 Inledning 
Samhället är på väg från industrisamhället till informationssamhället. För Försvarsmakten 
innebär informationssamhället nya utmaningar med fördelar och nackdelar. Försvarsmakten 
har tagit sig an utmaningarna och är på väg in i ett nätverksbaserat försvar (NBF). Syftet är att 
skapa förutsättningar för ett helt nytt slags försvar, ett flexibelt insatsförsvar. Tanken med 
NBF är att kunna kommunicera och förstå, använda varandras resurser och att vid behov 
arbeta jämsides. NBF utgår från de militära basfunktionerna, ledning, verkan, rörlighet, 
skydd, underrättelser och uthållighet, istället för som tidigare, typförband och system. 
Försvarsmakten har valt att inleda med funktionerna information och ledning. I NBF talas det 
mycket om informationsöverläge. Det innebär bättre kontroll över aktuellt läge än 
motståndaren. Det är av särskild vikt att ha kontroll över var egna styrkor befinner sig. 
Information från flera olika system skall insamlas, bearbetas och delges. Modern teknik är en 
viktig del i NBF. Tekniken skall säkerställa säkrare och snabbare insatser. Utveckling av 
tekniksystem sker integrerat med utveckling av metoder, personal och organisation. NBF i 

                                                 
83 http://www.emsl.pnl.gov/proj/neuron/fuzzy/what.html, 2003-11-03 
84 Brooks R. Richard, Iyengar S.S., Multi-sensor fusion, s.167, USA, (1997) 
85 http://www.genetic-programming.com/ieeeis2003.pdf, 2003-11-04 
86 Brooks R. Richard, Iyengar S.S., Multi-sensor fusion, s.321, New Jersey, USA, (1997) 
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framtidens försvar ger förutsättningar för överlägsen lägesuppfattning, situationsanpassade 
insatser och precisionsinsatser på rätt tid och plats.87 
 
NBF skall förbättra förutsättningarna att operera mellan försvarsgrenarna, joint, och även 
mellan svenska och utländska förband, combined. I arbetet med utformningen av NBF har 
man funnit några kritiska problemområden och frågeställningar. Gemensam lägesbild, vilka 
krav ställs och är det möjligt att uppnå?  Självsynkronisering, hur skall ledningsprinciperna 
vara i NBF? Kontrollspannet, hur många underställda enheter och hur många ledningsnivåer 
skall finnas? Kritisk information, hur skall informationsprocessen utformas för att stödja en 
gemensam lägesbild? Andra kritiska områden är ledningsöverläge, påverkan av 
operationsområdet samt styrkeförhållanden och styrkesammansättning.88 
 
Nedan beskrivs fyra centrala områden inom NBF, gemensam lägesbild, informationsöverläge, 
ledning och organisation samt nätverkstänkande. Varje område och avsnitt inleds med vad 
som finns beskrivet i litteraturen och eventuella slutsatser från tidigare kapitel. Därefter följer 
en diskussion om tillämpningar för AUV-system. 

5.3.2 Gemensam lägesbild 
Ett av de viktigaste syftena med NBF är att uppnå en väsentligt förbättrad gemensam 
lägesbild. Sensorer och andra informationskällor integreras och databehandlas. Informationen 
distribueras till olika beslutsfattare, vilket ger möjlighet att etablera en grundval i 
organisationen för en gemensam förståelse av och medvetenhet om insatsområdet. Det ger 
underlag för snabbare beslutsprocesser, hög grad av självorganisering och inte minst 
möjlighet till snabbare tempo i operationen på alla nivåer. En bättre lägesbild stärker 
förmågan att reagera och ger därför möjligheter att forma insatsområdet till egen fördel.89 
 
AUV-system med sensorer ger information om lägesbilden vad avser undervattensvapen i ett 
operationsområde, se kapitel 4.4. Informationen beskriver var undervattensvapen finns men 
också information om var det inte finns undervattensvapen vilket är viktig information i ett 
nätverksbaserat försvar. 
 
5.3.2.1 Gemensam lägesbild, diskussion 
AUV-system bidrar till den maritima gemensamma lägesbilden av operationsområdet. En 
AUV med sensorer för sjöminröjning ger underlag till var operationsområdet är fritt från 
hinder och farligheter. Farkosterna ger underlag till var farliga områden finns och var 
vapeninsats skall ske för att undanröja farligheter, sjöminor eller andra undervattensvapen. En 
AUV som bestyckas med sensorer för ubåtsjakt kan ge underlag till den gemensamma 
lägesbilden vad avser främmande ubåtar och ytfartyg i det maritima operationsområdet. I den 
gemensamma lägesbilden skall information kunna spridas snabbt till olika nivåer där 
storleksordningen för överföringstiden är från sekunder till minuter.90 Fördelen med att 
använda sig av AUV-system är att det går tidigt och dolt att skapa en lägesbild över ett 
område som annars skulle vara otillgängligt. Det medför att lägesbilden inte är i realtid då 
kommunikation på långa avstånd sker periodiskt, vilket kan vara en nackdel. För att 

                                                 
87 http://www.mil.se/nbf/, broschyr om NBF, 2003-11-04 
88 http://nbf.fhs.mil.se/, 2003-11-04 
89 Försvarshögskolan, Introduktion till nätverksbaserat försvar, s.17, (2002) 
90 Alberts, Gartska, Stein, Network centric warfare, s.188, USA, (2000) 
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lägesbilden skall vara i realtid krävs kontinuerlig överföring av information. AUV-systemets 
fördelar med ett dolt och framskjutet uppträdande uteblir. Vid en kontinuerlig kommunikation 
och informationsöverföring är systemet snarare fjärrstyrt än autonomt. Fjärr- och trådstyrda 
undervattensfarkoster, ROV, finns operativa idag men räckvidden från moderplattformen är 
begränsad samt att moderplattformen är bunden till att styra undervattensfarkosten. Det 
innebär också att det kommer att befinna sig personal i eller i anslutning till 
operationsområdet för farkosten opererar. Fördelarna med att operera i ett tidigt skede, 
framskjutet, dolt och obemannat överväger nackdelen med realtidsöverföring av information. 
I andra AUV-tillämpningar som ubåtsjakt där en samordnad vapeninsats kräver 
realtidsöverföring för att få verkan mot ett rörligt mål kan man överföra information med 
hydroakustisk kommunikation till närliggande enheter eller kommunicera via boj som firas 
upp till havsytan. Den gemensamma lägesbilden från en AUV i sjöminröjningstillämpning 
sammanställs lämpligen på ett moderfartyg som farkosten opereras ifrån. Använder man sig 
av ett koncept med flera typer av autonoma farkoster, AUV, USV och UAV, sammanställs 
informationen bäst från de olika autonoma farkosterna på moderplattformen, synergi kan 
uppnås. Den sammanställda informationen över lägesbilden i havet delges övriga intressenter. 
Den information som i första hand är intressant är lägen på sjöminor och annan 
undervattensammunition. Det minfarliga området avlyses. Information om var farlig 
undervattensammunition befinner sig och om områden som är avlysta är kritisk information 
för den gemensamma lägesbilden. Nästa steg är att ta beslut om ammunitionen skall röjas 
direkt, vid annan lämplig tidpunkt eller om ammunitionen skall kvarligga utan åtgärd vilket 
inverkar på om området skall förbli avlyst eller ej. Den information som är intressant i ett 
andra steg är den geografiska informationen som har insamlat med farkostens sensorer. 
Informationen kan ingå som taktiskt underlag till andra system och utgöras av 3-D sjökort i 
geografiska informationssystem. En AUV med sjöminröjningsresurser ger information till en 
gemensam och förbättrad lägesbild.  
 

5.3.3 Informationsöverläge 
Vikten av information är det som tydligast skiljer informationsålderns krigföring från äldre 
tiders krigföring. I framtida militära operationer kommer informationsöverlägsenhet troligen 
att bli den viktigaste styrkemultiplikatorn. För att bli effektiva kräver emellertid 
nätverksbaserade lösningar att vi förändrar vårt sätt att tänka i fråga om doktriner, ledning 
(command and control), organisation, taktik och plattformar.91 Informationsöverläge ger 
förutsättningar för att komma innanför motståndarens OODA-loop92, Observe, Orient, Decide 
and Act loop. Det är av stor betydelse i syfte att få ett överläge gentemot motståndaren. 
Informationsöverläge innebär inte bara mer information utan mer information som deltagande 
enheter kan använda sig av vilket i många fall innebär en bearbetad och sammanställd 
information. Information skall vara noggrann, tillförlitlig och i rätt tid. Informationsbehovet 
skall mötas.93 Införandet av NBF kan betyda att sekventiell planering enligt OODA-loopen 
kan bli obsolet och ersättas av mer dynamiska alternativ.94 
 

                                                 
91 Försvarshögskolan, Introduktion till nätverksbaserat försvar, s.17, (2002) 
92 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s.87, (2002) 
93 Alberts, Gartska m.fl, Understanding Information Age Warfare, s.55, (2001) 
94 Ibid., s.23-24, 
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Genom att skapa kontroll med bl.a. AUV-system kan en bättre gemensam lägesbild än vad 
motståndaren har ge ett informationsöverläge. 
 
5.3.3.1 Informationsöverläge diskussion. 
Genom att använda sig av AUV-system kan man på taktisk och operativ nivå nå ett 
informationsöverläge inom operationsområdet. Informationen från ett AUV-system som 
insätts tidigt, dolt och framskjutet överförs med viss periodicitet men inte i realtid. Istället får 
man ett informationsöverläge över ett området som man annars inte skulle ha haft information 
om. Det går att avgöra vilka delar av operationsområdet som kan användas utan obehagliga 
överraskningar och risker från undervattensvapen och därmed erhålls en operation med högt 
tempo. Det går att erhålla realtidsinformation från ett AUV-system om andra enheter är i 
närheten och inom räckhåll för kommunikationssystemen. Det är dessutom möjligt att via 
länk överföra information. Nackdelen är dock att egna plattformar finns på havet eller i luften 
vilka kan detekteras och utgöra en risk om de är bemannade. AUV-systemet kan dessutom 
inte verka dolt då realtidsinformation överförs kontinuerligt. 
 

5.3.4 Ledning och organisation 
Tekniska fördelar är inte enbart det som definierar informationssamhället. Det viktigast är vad 
vi gör med de nya tekniska förmågorna, att få individer och organisationer att med nya sätt 
erhålla ett mervärde. Största omedelbara intresse för genomförande av nätverksbaserad 
krigföringen är nya organisationskoncept.95 När NBF beskrivs kan intrycket vara att de 
hierarkiska nivåerna kommer att försvinna. Det är sannolikt inte fallet. Hierarkiska 
organisationer är naturliga och finns från familjen till stora organisationer. Det är svårt att 
finna organisationer där det inte förekommer strukturer där några har mer att säga till om vad 
avser beslutsfattning och inriktningar.96 Hierarkiska organisationer kan vara hämmande, det 
gäller att få dem effektiva och hälsosamma. Genom att organisationen tillåter och uppmuntrar 
att information och kunskap sprids över de gränser som finns i vertikal led, till chefer och 
underställda, och horisontal led, till sidoordnade förband, ges förutsättningar att utnyttja 
informationssamhällets fördelar inom ramen för NBF. Organisationer av idag behöver bli 
gränslösa, med det menas att interna och externa gränser görs mer genomskinliga.97  NBF 
kräver en organisation som släpper igenom information och kunskap.  
 
5.3.4.1 Ledning och organisation, diskussion. 
Ett AUV-system i sjöminröjningstillämpning befinner sig på en låg taktisk nivå där 
stridteknik utövas. Farkosten leds från en moderplattform som sammanställer informationen. 
Moderplattformen bör ses som den nivå som delger och tar emot information. Informationen 
från farkosten bör analyseras och bearbetas innan den delges för att informationen skall vara 
noggrann och tillförlitlig. Självsynkronisering mellan enheter inom ett specifikt område kan 
ske i första hand med moderplattformen. Självsynkronisering och samverkan mellan 
sidordnade förband underlättas genom nätverksbaserad struktur. Informationsutbyte med 
sidoordnade förband kan ske men sannolikt behöver en högre ledningsnivå döma av vem som 
är chef och ansvarig även i framtiden. NBF ger möjligheten att sätta samman 
behovsanpassade stridsgrupper för att lösa en specifik uppgift. Behovsanpassade stridsgrupper 

                                                 
95 Alberts, Gartska m.fl, Understanding Information Age Warfare, s.45, USA, (2001),  
96 Ashkins, Ulrick m.fl., The Bounderyless organization, s.42, USA, (2002) 
97 Ibid., s.304, 
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har prövats tidigare bl.a. i den svenska marinen under ubåtsjaktåren på 1980- och 1990-talet 
med mycket gott resultat.  
 
Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik.98 NBF ger förutsättningar för ledning med 
uppdragstaktik genom att order, riktlinjer och chefens intentioner snabbt kan delges och 
effektueras. NBF ger dessutom de tekniska förutsättningarna för detalj- och 
kommandostyrning. Vilket tillämpas idag i de uppgifter som faller inom territoriell integritet 
och internationella insatser. Vid ingripande enligt IKFN kontrolleras genomförandet på 
taktisk och operativ ledningsnivå. I internationella insatser kan ett beslut från en enskild 
soldat eller sjöman påverka insatsen vilket medför att uppträdande och insättande av vapen 
detaljstyrs från högre ledningsnivåer, kommandostyrning. Det finns tillfällen då 
kommandostyrning anses nödvändigt vilket underlättas genom NBF. För god beslutsfattning 
krävs förståelse för situationen, medvetenhet om situationen och dess utveckling samt 
förmåga att leda, samordna och kontrollera situationen.99 Informationssystemen skapar 
förutsättningar för ledning.  Det finns ledningsnivåer som har olika funktioner vilket talat för 
att det även i framtiden kommer att finnas flera ledningsnivåer.100  
 
Informationen från ett AUV-system med sensorer kan delges och användas på flera av dagens 
nivåer, taktisk, operativ och strategisk nivå. Informationen måste dock valideras och bearbetas 
innan den sänds vidare till övriga ledningsnivåer. Det kan t.ex. finnas information om att 
handels- och logistikvägar är öppna eller stängda vilket är av stor betydelse för högre 
ledningsnivåer och de som skall nyttja lederna. 
 

5.3.5 Nätverkstänkande 
Ett nätverksbaserat försvar representerar ett paradigmskifte. Bort från plattformstänkande, 
över till framtida koncept som ska ge informationsöverlägsenhet i operationer och kan koppla 
de militära förmågorna till flexibla nätverk med syftet att nå överlägsenhet. Informations- och 
kommunikationsteknik gör det möjligt att frigöra militär stridsförmåga från enheternas fysiska 
placering i insatsområdet. Därigenom går det att växla fokus från koncentration av enheter till 
koncentration av verkan. Genom en sammanläkning av operationernas samtliga resurser i ett 
dynamiskt nätverk kan vi uppnå en gemensam lägesbild som ger grund för ökad snabbhet i 
kommandokedjan och beslutsprocessen, högre tempo i operationerna, större dödsbringande 
verkan, ökad överlevnadsförmåga och en betydande grad av självorganisering.101  
 
5.3.5.1 Nätverkstänkande, diskussion. 
Ett AUV-system är ett av flera autonoma system som kan användas i framtida krigföring 
inom ramen för nätverkstänkande. En AUV med sensorer ger en förbättrad lägesbild över 
områden där operationer med bemannade och fjärrstyrda farkoster inte är möjliga. För att få 
fördelarna med dolt och framskjutet uppträdande kan en kontinuerlig kommunikations- och 
informationslänk inte erhållas. Däremot är det möjligt med en periodisk uppföljning med 
hjälp av flygande UAV system eller USV system som länkar informationen vidare till 
moderplattform och övriga enheter i nätverket. Koncept där sensorer och vapen finns på 

                                                 
98 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s.87, Sverige, (2002) 
99 Alberts, Gartska m.fl, Understanding Information Age Warfare, s.136, USA, (2001) 
100 Potts David, The Big Issue, s.118, USA, (2003) 
101 Försvarshögskolan, Introduktion till nätverksbaserat försvar, s.19, (2002) 
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autonoma enheter och som leds från ledningsplattformar ger ett nätverksbaserat försvar där 
säkerheten för människan ökar.  
 

5.4 Exempel på AUV 
Det finns idag ett 20-tal olika prototyper av AUV-system i världen.102 De som utvecklar 
AUV-system är vanligen Offshore-industrin, geologiska institutioner och försvarsindustrin. 
AUV-teknologin har gått framåt de senaste åren och det finns exempel på AUV-system som 
nyttjas kommersiellt. Flera av försvarsmakterna och bland dem USA:s och Norges utvecklar 
farkoster för sjöminröjning, Mine Counter Measure (MCM). Nedan redovisas två olika AUV-
system för att åskådliggöra var utvecklingen står idag, amerikanska REMUS och norska 
HUGIN 3000.  REMUS är en relativt enkel farkost medan HUGIN 3000 är en mer 
sofistikerad farkost.  

5.4.1 REMUS 
REMUS, Remote Environmental Monitoring Units, är en autonom och obemannad 
undervattenfarkost som har använts under senaste Irak kriget under operationen Iraqi 
Freedom.103 Farkosten användes för att söka efter sjöminor i området utanför hamnstaden 
Umm Kasr där koalitionen fann sjöminor som omhändertogs av brittiska och australiska 
enheter. REMUS är en farkost som är torpedliknande, 1,6 m lång, 19 cm i diameter, väger 37 
kg och har en uthållighet på 8-22 h beroende av fart. Farkosten är energiförsörjd med batterier 
av litiumtyp och navigerar med hjälp av LBL, USBL, död räkning och en dopplerlogg. 
Sensorn utgörs av en sidsökande sonar med frekvenserna 600 kHz och 900 kHz.  
 
REMUS är en enkel AUV med en låg förmåga till autonomt uppträdande. Den har liten 
uthållighet, behöver ett externt navigationssystem för positionering, har inga sensorer för att 
undvika hinder, kan endast detektera och klassificera, saknar förmåga att identifiera samt 
saknar förmåga till positionshållning, hovring. REMUS uppfyller inte de krav som är ställda i 
kapitel 2.4 för en AUV i sjöminröjningstillämpning. REMUS-systemet är ett exempel på ett 
enklare AUV-system.  
 
 

 
Bild 5.1. REMUS. Källa http://www.hydroidinc.com/, 2003-11-08 

 

                                                 
102 http://www.ausi.org/auvs/auvs.html, 2003-11-12 
103 http://www.hydroidinc.com/, 2003-11-07 
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5.4.2 HUGIN 
Det norska Försvarets forskningsinstitut (FFI) startade 1991 ett AUV-program.104 Två av 
farkosterna som har utvecklats används kommersiellt, NUI Explorer som genomfört 
undersökningar för oljebolag och HUGIN 3000 som genomfört bottenundersökningar bl.a. i 
Mexikanska Gulfen.  
 
HUGIN 3000 är 5,3 meter lång och har en diameter av 1 meter105. Farkosten använder sig av 
navigationssystem av typen INS som stöttas med GPS via ett Super-Short BaseLine (SSBL) 
system vilket ger en positionsnoggrannhet av 2 meter på djup ned till 1300 meter. Farkosten 
har ett ytfartyg i närheten för positionering och överföring av information. Energisystemet är 
ett semi-bränslecell system som utvecklar 40 kWh. Sensorerna utgörs av ett multi-
beamekolod med frekvensen 200 kHz, en sidsökande sonar med frekvenserna 120 kHz och 
410 kHz, en sonar som penetrerar havsbotten på frekvensbandet 2-10 kHz samt en kamera. 
Systemet har en uthållighet av 48-60 h med en fart av ca 4 knop. HUGIN-konceptet kan 
detektera, klassificera och positionera. Konceptet skall även kunna utföra neutralisering av 
sjöminor men det hanteras av manuellt styrda farkoster, konventionella ROV-system, av 
säkerhetsskäl. Projektet har koncentrerats sig på tre utvecklingsområden, noggrann autonom 
navigering, SAS samt automatiserad detektion och klassificering av sjöminor. Projektet har 
dragit slutsatserna att AUV-teknologin kan inom ett par år öka effektiviteten och säkerheten 
för sjöminröjningsoperationer samt att neutraliseringsfasen bör hanteras av system som 
kontrolleras av människor, t.ex. ROV-system. 
 
Farkosten uppfyller flera av de krav som är ställda i kapitel 2.4 för en AUV i 
sjöminröjningsapplikation. Farkosten är dock något stor för att vara enkel att hantera 
dessutom är graden av autonomt uppträdande och uthållighet begränsad. Farkosten saknar 
även förmåga till positionshållning, hovring. HUGIN 3000 systemet är ett exempel på ett mer 
kvalificerade AUV-system.  
 
 

 
Bild 5.2. HUGIN 3000. Källa http://www.cctechnol.com/, 2003-11-08 

                                                 
104 http://www.mil.no/felles/ffi/hugin/start/, 2003-11-08 
105 http://www.mil.no/felles/ffi/hugin/start/, http://www.kongsberg-simrad.com, http://www.cctechnol.com/. 
2003-11-08 
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5.5 Slutsatser 
Det finns idag program, tekniker och metoder för integration av navigations- och 
sensorsystem i ett AUV-system. Det finns flera tillämpningar som även möjliggör en 
automatiserad detektion av objekt.  
 
AUV-system har mycket att tillföra ett nätverksbaserat försvar. De ger möjlighet till en bättre 
lägesuppfattning över operationsområdet genom ett framskjutet och dolt uppträdande i delar 
av operationsområdet där bemannade system inte kan befinna sig. AUV-system i 
sjöminröjningstillämpning ger förutsättningar att kartlägga områden med sjöminor på ett 
tidigt stadium, och eventuellt neutralisera sjöminor, vilket möjliggör ett högt tempo för den 
militära operationen. En AUV kan delge information till andra enheter samt ta emot 
information från andra enheter, i närområdet. Det möjliggör förmåga till realtidsinformation 
vid t.ex. vapeninsats samt förmåga till självsynkronisering med andra enheter i närområdet.  
 
AUV-system finns idag i flera utföranden. De visar på brister i autonomt uppträdande och i 
uthållighet. Det finns utvecklingsprojekt inom och mellan flera länder som behandlar AUV-
system i sjöminröjningstillämpning.  
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6 Resultat 

6.1 AUV-system ur ett operativt och taktiskt perspektiv  
Kan autonoma och obemannade undervattensfarkoster avsedda för sjöminröjning nå operativa 
och taktiska fördelar i militära operationer? 
 
Ja det går att nå operativa och taktiska fördelar med AUV-system. Teknikutvecklingen inom 
centrala områden som energiförsörjning med energisystem som ger god uthållighet, 
kommunikationssystem som ger förmåga att kommunicera via länk eller genom vatten och 
navigations- och positioneringssystem som integreras ger en god noggrannhet. 
Sensorsystemens teknikutveckling har inom hydroakustikområdet givit en ökad förmåga att 
detektera objekt på havsbotten och inom optronikområdet ger utvecklingen en ökad förmåga 
att klassificera och identifiera objekt. Integrering av navigations- och sensorsystem i en AUV 
är genomförbart med program, tekniker och metoder för integration. De möjliggör även en 
automatiserad detektion av objekt. AUV-system kan verka autonomt och med god uthållighet 
vilket ger förmåga till att operera tidigt, dolt, framskjutet och utan risk för personal. Det finns 
förutsättningar för att skapa kontroll över ett operationsområde. Centrala områden för AUV-
system som uthållighet, kommunikation och autonomi har begänsningar.. 
 
 
Kan autonoma och obemannade undervattensfarkoster nyttjas inom andra funktionsområden 
än sjöminröjning? 
 
Ja, AUV-system kan nyttjas i andra funktionsområden än sjöminröjning. AUV-system kan 
användas för att spana i områden samt för ubåtsjakt om farkosten utrustas med lämpliga 
sensorer för detta ändamål. AUV-system ger förutsättningar att etablera kontroll över det 
totala undervattenshotet. Dessutom kan AUV-system inhämta geografisk information över 
områden. 
 

6.2 AUV-system och NBF 
Kan autonoma och obemannade undervattensfarkoster användas i ett nätverksbaserat försvar? 
 
Ja, AUV-system kan användas i ett nätverksbaserat försvar. De ger möjlighet till en bättre 
lägesuppfattning över operationsområdet genom ett framskjutet och dolt uppträdande i delar 
av operationsområdet där bemannade system inte kan befinna sig. En AUV opererar autonomt 
och på stora avstånd vilket ger överföring av information med viss periodicitet. En AUV kan 
dock delge och ta emot information från andra enheter i närområdet om farkosten 
programmeras eller beordras att göra så. Det möjliggör förmåga till realtidsinformation samt 
förmåga till självsynkronisering med andra enheter i närområdet. 
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7 Diskussion 

7.1 Inledning 
Hotbilden har förändrats från att Sverige skall försvara sig mot en motståndare som avser inta 
svenskt territorium till att möta konflikter i världen som påverkar svenska intressen och till att 
möta det nu accentuerade terrorhotet. Hotet från undervattensvapen och sjöminor har 
utvecklats från att vara vapen som används i krig och med små räckvidder till vapen med 
stora räckvidder som kan användas i hela konfliktskalan och även som ett terrorvapen. 
Dessutom ställs det idag högre krav på säkerhet för egna förband. I USA har man en vision 
om att inga människor skall befinna sig i ett minfält. Fjärrstyrda system har utvecklats för att 
möta hotbilden. För att möta de längre räckvidderna och för att inte överraskas av vapen med 
låg signatur, Stealth, eller av terrorvapen krävs system som är obemannade och autonoma, där 
personalen befinner sig på ett betryggande avstånd. 
 
AUV-system har utvecklats och kan i framtiden möta den förändrade hotbilden och de högre 
säkerhetskraven. Teknikutvecklingen inom AUV-området har fortfarande utmaningar vad 
avser uthållighet och autonomi. Teknikutvecklingen inom sensorområdet kan ge en förbättrad 
förmåga till detektering, klassificering och identifiering av föremål på havsbotten. Metoderna 
för att integrera information från olika delsystem är under utveckling och ger förutsättningar 
för ett autonomt uppträdande med AUV-system.  
 
Det nätverksbaserade försvaret skall bl.a. skapa förutsättningar för en förbättrad lägesbild. 
AUV system tillför nätverket information om avlägsna delar av operationsområdet där 
bemannade system inte kan befinna sig. AUV-system kan verka i ett tidigt skede i operationen 
samt dolt och framskjutet i operationsområdet. 
 
Det finns idag flera AUV-system, flertalet av dem är prototyper. Systemen har begränsningar 
i uthållighet och i autonomi men systemen visar på en utveckling som sannolikt kan möta den 
förändrade hot- och kravbilden. 
 

7.2 AUV-system ur ett operativt och taktiskt perspektiv samt i NBF  
AUV-system har fördelen att de är obemannade vilket gör att de kan sättas in i områden där 
säkerheten inte kan garanteras. Det är idag lättare att ta materiella förluster än personella. Ett 
AUV-system kan förvisso vara dyrt och medföra stora ekonomiska konsekvenser för 
Försvarsmakten och landet om det förloras. Mänskligt lidande och död får mycket större 
konsekvenser på alla nivåer och framför allt kan det påverka operationens genomförande. Den 
beslutsfattande nivån kan påverkas av personella förluster så att operationens mandat 
förändras eller att riskerna i operationen bedöms vara så stora att operationen avbryts. AUV-
system möjliggör säkrare operationer för deltagande personal och för den beslutsfattande 
nivån.   
 
Under flera konflikter, bland annat Gulfkriget och Irakkriget, har vi sett att operationer 
påverkats av undervattensvapen och sjöminor. Planerade landstigningar har ställts in och 
humanitär hjälp har försenats. Anledningen är att dagens sjöminröjningssystem är bemannade 
och kräver skydd från andra enheter för att kunna genomföra sjöminröjningsoperationer samt 
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att det tar tid att söka av havsbotten och undanröja ammunition. Genom att använda sig av 
AUV system som tidigt kan sättas in för att detektera förekomsten av undervattensvapen som 
sjöminor kan problemet undkommas. Operationerna kan genomföras dolt och utan risk för 
personella förluster. Spaning ger en förbättrad bild över operationsområdet som möjliggör en 
förbättrad lägesuppfattning och därmed kan chefer fatta bättre beslut genom att undvika vissa 
platser och leda styrkorna till områden där undervattenshotet är lågt. Det finns förutsättningar 
för bättre planering och genomförande av operationer med högt tempo. AUV-system ger en 
förbättrad lägesbild genom tidigt, dolt och framskjutet insättande. 
 
Ur ett taktiskt perspektiv ger AUV-system en högre säkerhet och förbättrad lägesbild. Dagens 
sjöminröjningsförband kräver skydd av andra enheter för att möta hot från luften, marken och 
havet. Obemannade AUV-system kräver inte samma skyddsnivå om det finns en acceptans 
för materiella förluster. AUV-system i sjöminröjningsapplikation klarar en delfunktion av 
sjöminröjningen, minjakt. Minsvepning som innebär att sjöminans sensorer aktiveras med 
hjälp av aktiva motmedel i syfte att få sjöminan att detonera kan inte hanteras av små AUV-
system. Anledningen till att minsvepningsmetoder finns kvar är att minjaktsystemen inte kan 
detekterar alla objekt. Det kan bero på att objekten har låg signatur, Stealth-teknik, eller att de 
är begravda i havsbotten. Dessutom sker det idag en utveckling av okänsliga sprängämnen 
som är svåra att röja med minförstöringsladdningar. För att erhålla en hög sannolikhet att det 
inte förekommer sjöminor i ett område genomförs idag sjöminröjning med flera olika system 
inom samma område. Metoden används såväl nationellt som internationellt. AUV-system 
löser minjaktuppgifter inom sjöminröjningen men inte minsvepningsuppgifter och inte de 
uppgifter som idag löses av röjdykare och EOD personal. AUV-system skall ses ett av flera 
sjöminröjningssystem. Det som talar för AUV-system är att de är autonoma och man kan även 
tänka sig autonoma minsvepningssystem, t.ex. med USV-system. Genom denna åtgärd har 
man fått de system som skall detektera undervattensammunition som sjöminor obemannade 
och autonoma. Bemannade system som finns kvar är röjdykare och EOD-system som behövs 
för känsliga ammunitionsröjningsuppdrag och för underrättelseinhämtning samt de lednings- 
och underhållsplattformar som krävs för obemannade och autonoma system. De taktiska 
fördelarna är att AUV-system ger en förbättrad säkerhet och lägesbild samt att de inte kräver 
skydd av den omfattning som dagens system gör. AUV-system ger en förmåga till autonom 
minjakt vilket ger stora fördelar i sjöminröjningsoperationer men ersätter inte minsvepnings-, 
röjdykar- och EOD-system. 
 
AUV-system i sjöminröjningsapplikation ger många operativa och taktisk fördelar. De kan 
bestyckas med andra sensorer för att nå andra fördelar. Genom att utrusta AUV-system med 
passiva och aktiva sonarsystem för ubåtsjakt kan man erhålla samma fördelar som beskrivits 
ovan. AUV-system i ubåtsjaktapplikation kan operera tidigt, dolt och framskjutet vilket ger en 
förbättrad lägesbild, en utökad kontroll över operationsområdet till havs och det totala 
undervattenshotet. AUV-system används dessutom idag i civila applikationer för 
bottenundersökningar och kontroll av ledningar och pipelines på havsbotten.  
 
Neutralisation eller oskadliggörande av undervattensammunition som sjöminor har inte 
belysts i detta alster. Anledningen är dels att det finns system som ROV-M och ROV-E för 
detta ändamål dels att det är tveksamt om det är juridiskt och moraliskt rätt att överlåta 
vapeninsats till en fullt automatiserad farkost. Konsekvenserna kan bli förödande om man 
låter vapeninsatsen bli automatiserad. Det föreligger risk för vådabeskjutning samt risk för att 
el- och kommunikationsledningar, pipelines och att tredje man skadas vid vapeninsats vilket 
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kan få stora följdverkningar för operationen. Människan bör komma in i beslutsprocessen när 
det rör sig om insättande av vapen för att göra en bedömning av och ta ansvar för de 
följdverkningar en vapeninsats medför.  
 
Flygande UAV-system har använts i operationer med stor framgång och det finns mycket som 
tyder på att sjögående AUV-system skall bli lika framgångsrika. Trenden är att gå från 
plattformsbaserade system till nätverksbaserade system. Genom att sensorerna skickas ut från 
plattformar som styr och sammanställer informationen som inhämtas uppnås fördelar som 
säkerhet och framskjutet uppträdande. För de flygande UAV-systemen utvecklas även 
vapenbärare, UCAV-system. Liknande system kan utvecklas för de sjögående systemen. I 
enlighet med resonemanget i stycket ovan lämpar sig inte AUV-system för detta ändamål 
däremot är ROV- och USV-system bättre lämpade då det går att kommunicera i realtid med 
dessa farkoster. Människan kommer med i beslutsfattningen.  
 
AUV-system som inte är i närheten av eller förbunden med kabel till en moderplattform har 
nackdelen att de inte delger och tar emot information i realtid. Begränsningen beror inte på 
AUV-systemen utan på de utbredningsförhållanden som råder i havet och de stora avstånden 
mellan AUV och andra enheter. Genom att upprätta kommunikationslänkar kan en periodisk 
kommunikation och informationsutbyte ske. AUV-system har dock den stora fördelen att de 
kan operera framskjutet i områden där inga andra system kan vara. För enheter som befinner 
sig i närområdet kan utbyte av information ske genom kommunikationslänk vilket ger 
förutsättning för självsynkronisering i ett nätverksbaserat försvar.  
 
Genom att sprida obemannade sensor- och vapenbärare kan man nå fördelar som säkert och 
framskjutet uppträdande. Fördelen är också att när en motståndare sätter in moteld eller 
störning så stör man ut en del av nätverket men genom att ha flera sensor- och vapenbärare 
blir man mindre känslig för denna påverkan, redundansen ökar.  
 
Försvarsmakten har gjort en studie om framtida sjöminröjningssystem, Minkrigssystemet 
2015106. Studien kommer fram till att autonoma och fjärrstyrda enheter ska kunna verka över 
stora avstånd i flera delområden samtidigt i konceptet för motåtgärder, sjöminröjning. 
Marinen i USA har en UUV master plan107 som inbegriper kortsiktiga förvärv samt 
inriktningar på lång sikt vad avser utveckling och investeringar i teknologi. I UUV master 
plan framgår att UUV-system signifikant kan bidra till Marinens framtida förmågor och möta 
den oväntade framtiden.  
 
 
 
AUV-system är en av flera olika typer av autonoma farkoster som kan ingå i ett system. För 
Marinens del vore ett system med AUV-, USV- och UAV-system som sensorbärare samt 
UCAV- och USV-system som vapenbärare intressant att se närmare på. 
 
 

                                                 
106 Försvarsmakten, Slutrapport Minkrigsstudie 2015, (2002) 
107 Department of the Navy, The Navy unmanned undersea vehicle (UUV) master plan, USA, (2000), 
http://www.onr.navy.mil/02/baa/expired/baa01%5F012/pip/uuvmp.pdf, 2003-11-12 
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Akronymlista. 
 
Akronym Betydelse engelska Betydelse svenska 
3-D  3 dimensionell 
ACR Area Coverage Rate  
ANN Artificial Neural Network  
AUV Autonomous Underwater Vehicle Autonom undervattensfarkost 
BA  Botten Avståndsmina 
CCD Charge Coupled Device  
CEP Circular Error Probability Radie för felavstånd 
CW Continues Wave  
DARPA Defence Advanced Research 

Project Agency 
 

DGPS Differentiated Global Positioning 
System 

 

DMFC Direct Metanol Fuel Cell  
DPCA Dispalced Phase Center Antenna  
ELF¹ Extreme Low Frequency Extremt Låg Frekvens 
ELFE² Extreme Low Frequency  
EM  Elektro Magnetiska 
EO  Elektro Optiska 
EOD Explosive Ordnance Disposal Ammunitionsröjning 
EOD IS Explosive Ordnance Disposal 

Information System 
 

FA  Förankrad Avståndsmina 
FFI Försvarets forskningsinstitut (NO)  
FHS  Försvarshögskolan 
FK  Förankrad Kontaktmina 
FM  Försvarsmakten 
FMV  Försvarets Materielverk 
FOI  Försvarets Forsknings Institut 
GDE Gas Diffusion Electrode  
GP Genetic Programming  
GPS Global Positioning System  
HF¹ High Freqency Hög Frekvens 
HKV  Högkvarteret 
HMS Hull Mounted Sonar  
IED Improvised Explosive Device  
IKFN  FM Ingripanden vid Kränkning av 

svenskt territorium under Fred, 
Neutralitet 

INS Inertial Navigation System Tröghetsnavigeringssystem 
LBL Long BaseLine system  
LF¹ Low Freqency Låg Frekvens 
LIDAR Light Detection And Ranging  
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Akronym Betydelse engelska Betydelse svenska 
LMRS Long-Term Mine Reconnaissance 

System 
 

MCFC Molten Carbonate Fuel Cell  
MCM Mine Counter Measures Sjöminröjning 
MW Mine Warfare Minkrigsföring 
NATO North Atlantic Treaty Organisation  
NBF  Nätverksbaserat försvar 
NMRS Near-Term Mine Reconnaissance 

System 
 

OF Unmanned Vehicle Obemannade farkoster 
OODA-loop Observe, Orient, Decide and Act 

loop 
 

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell  
PCFC Protonic Ceramic Fuel Cell  
PEMFC Proton Exchange Membran Fuel 

Cell 
 

Pixel Picture element Bildpunkt 
PRF  Puls Repeter Frekvens 
PRP  Puls Repeter Period 
PSC Pseudo Random Code  
PVDS Propelled Variable Depth Sonar  
R2M Reflectance and range map  
REA Rapid Environmental Assessment Inhämtning av geografisk- och 

miljödata 
REMUS Remote Environmental 

Monitoring UnitS 
 

ROV Remotely Operated Vehicle  
ROV-E Remotely Operated Vehicle 

Expendable 
 

ROV-M Remote Operated Vehicle – Mine 
clearance 

 

ROV-S Remote Operated Vehicle – Sonar  
SACLANT Supreme Allied Commander 

Atlantic 
 

SAM  Självgående akustiskt magnetiskt 
minsvep 

SAPHIRES Synthetic Aperture High 
Resolution Sensor 

 

SAS Synthetic Aperture Sonar Syntetisk apertursonar 
SBL Short BaseLine system  
SOFC Solid Oxid Fuel Cell  
SS  Självsökande Sjömina 
SSBL Super Short BaseLine  
SSS Side-Scan Sonar Sidsökande sonar 
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Akronym Betydelse engelska Betydelse svenska 
STIL Streak Tube Image Lidar  
STS  Strategisk typsituation 
TAS Towed Array Sonar system  
TMS  Torped, Mina, Sensor 
TNS  Tröghetsnavigeringssystem 
UAV Unmanned Aerial Vehicle Obemannad flygande farkost 
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle  
UCUV Unmanned Combat Underwater 

Vehicle 
Obemannad beväpnad 
undervattensfarkost  

UEP Underwater Electric Potential  
USBL Ultra Short BaseLine  
USV Unmanned Surface Vehicle  
UUV Unmanned Underwater Vehicle Obemannad undervattensfarkost 
UV Unmanned Vehicle Obemannade farkoster 
VDS Variable Depth Sonar  
ZAFC Zink Air Fuel Cell  

1. Kommunikation 
2. Signatur 


