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Elektriska Undervattenssignaturer. Är de viktiga i en framtida marin? 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka behov av satsning på reduktion av 
elektriska undervattenssignaturer som föreligger ur ett taktiskt perspektiv. 
Uppsatsen redovisar även bakgrunden till signaturerna samt vilka möjligheter som finns till 
reduktion av desamma.  
En framtida hotbild innefattande minor och spaningssystem med sensorer avseende 
elektriska signaturer ställer nya och högre krav på en fartygsplattform. Ett uppträdande inom 
ramen för fredsbevarande operationer i kustnära områden med en undervattensmiljö skild 
från den på svenskt territorium ställer krav på möjlighet att mäta och om möjligt justera en 
plattforms elektriska signaturer i syfte att reducera undervattenshotet, inte minst i samband 
med minröjningsoperationer. 
En genomlysning av brittisk och svensk marin doktrin görs i syfte att finna tecken på att 
behovet av signaturreducerande åtgärder återfinns i de dokument som tjänar som ledstjärnor 
för utnyttjande av marina stridskrafter i en nära framtid.  
Egenskyddet, samt säkerställande av egna systems prestanda, kommer att kräva 
lågsignaturuppträdande ur alla aspekter. För att kunna utnyttja framtida tekniska 
signaturreducerande system i ett taktiskt syfte krävs en förhöjd utbildningsnivå hos den 
sjögående personalen.  
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Underwater electric signatures. 
Are they important for a future navy? 

 
The main purpose of this paper is to show the need for putting effort into reduction of 
electric underwater signatures from a tactical point of view. The paper also gives the 
technical background of the signatures and describes possibilities for signature reduction.  
A future threat assessment including sea mines and underwater reconnaissance systems, 
with sensors for electric signatures, puts new and higher demands on a naval platform. 
Acting in peacekeeping operations in littoral waters, involving an underwater environment 
different from those of Swedish territorial waters, demands the possibility to measure and, if 
possible, adjust the electric signatures of a platform in order to reduce the underwater threat, 
especially concerning mine-clearance operations.  
A perusal of the British and the Swedish maritime doctrines has been done in order to find 
signs of need for measures concerning reduction of signatures, since these documents serve 
as guiding stars for the future use of the naval forces. 
In order to ensure self-protection and performance of own weapon- and reconnaissance 
systems, acting with low signature is in all aspects necessary. There is also a need for higher 
standards concerning level of training and education for onboard stationed personnel 
regarding subjects related to signatures and signature reduction. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
 
Sedan införandet av propellerdrivna fartyg har det vi idag kallar ett fartygs 
signatur spelat en, över tiden, allt större roll. John Ericssons Monitor hade 
förutom ett starkt pansar även en mycket liten optiskt synlig signatur vilken 
helt enkelt gjorde det svårt för motståndaren Merrimac att träffa. Till optisk 
signatur kan man även räkna ”att lägga ut rök” vilket omöjliggjorde 
motståndarens förmåga till att rikta in elden.  
Under första världskriget påbörjade engelsmännen försök med avlyssning 
under vattnet i syfte att varna för ubåtar. En kommitté med arbetsnamnet Asdic 
(Anti-Submarine Detection & Investigation Commity) utvecklade utrustning 
som bestod av mikrofoner för undervattensbruk. Asdic, som även apparaturen 
kom att kallas, visade sig bli ett effektivt medel mot ubåtsjakt. Enligt vissa 
strateger var det Asdic som gjorde att de allierade vann slaget om Atlanten.1 
Utvecklingen avseende sonarer, både aktiva och passiva, har möjliggjort dels 
längre upptäcktsavstånd dels möjlighet att klassificera och individbestämma 
mål. 
 
Inträdet av radarn i slutet på 1930-talet utgjorde ett omvälvande skeende. 
Plötsligt utgjorde nu inte horisonten respektive dagsljuset gränsen för kontakt 
med fienden.  
Men radarn utgjorde även källa att utnyttja för motståndaren. Genom förmågan 
att detektera radarenergin fick man möjlighet att inte bara peka ut riktningen 
som sändningen kom ifrån utan sedermera även möjlighet att individbestämma 
radarstationen, och därmed även plattformen den var placerad på, med alla 
fördelar det medförde.  
 
Styrning och kontroll av oönskade signaturer är idag föremål för avsevärda 
insatser vid konstruktion och vid operativt användande av örlogsfartyg. Den 
nya generationens sensorer placerade i minor, torpeder och underrättelsesystem 
har lett till att ökad fokus lagts på reduktion och modifiering av fartygs 
signaturer i syfte att öka smygförmågan och därigenom reducera 
undervattenshotet.  
Signaturkontroll har en naturlig plats i ett komplett örlogsmarint system. Den 
kan användas inom hela spektret från spaning och detektion till slutlig attack. I 
spanings och detektionsfas kan en genomtänkt signaturkontroll tvinga en 
fiende till åtgärder som i sig är röjande, samtidigt som den egna enheten kan 
bibehålla relativ handlingsfrihet. I samband med vapeninsats kan låg egen 
signatur få en fiende till att avstå från, eller fördröja, vapeninsats i avsaknad av 
distinkta målvärden för spanings- och vapensensorer. Avslutningsvis kan en 
god signaturkontroll starkt öka möjligheten för egna motmedelsystem att verka 
då en målstyrka som överstiger den egna plattformens kan genereras.  

                                                 
1 Hydroakustik och Sonarteknik Kompendium, sid. 3 
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Några signaturområden, exempelvis den magnetiska signaturen, har under en 
längre tid varit föremål för stor uppmärksamhet. Utveckling av system och 
koncept för minimering av magnetisk signatur sporrades t.ex. under 2:a 
världskriget av det ökade antal handelsfartyg som föll offer för minor med 
magnetisk utlösning.  
 
Även andra signaturområden, om ej lika uppenbara, röjer ett fartygs närvaro. 
Kemikalier och bubbelspår i kölvatten, ljuseffekter p.g.a. störningar hos mikro- 
organismer, tryckeffekter från skrov samt ytvågsmönster avslöjar närvaron av 
icke naturlig aktivitet. Jämfört med radar-, akustisk-, magnetisk- och IR-
signatur är de idag inte lika betydande, men de kommer att öka i betydelse som 
spanings- och målbekräftande medel i en framtid där stor kraft läggs på att 
minimera och kontrollera mera traditionella signaturområden. Ett område som 
redan tagit steget in bland de betydande är de elektriska signaturerna, och 
denna uppsats fokuseras just därför på vad detta innebär.  
Vetenskapen avseende kontroll och modifiering av signaturer enligt ovan 
benämns smygteknologi. För närvarande läggs inte bara kraft på att reducera 
signaturer utan man söker även modifiera dem så att de, för ett fientligt 
sensorsystem, representerar något helt annat än den egna plattformen. 
Betydelsen av olika typer av signaturer kommer helt säkert att variera även i 
framtiden, i takt med att sensorer utvecklas och nya teknikområden kommer till 
användning i den marina miljön.  
  
Det elektromagnetiska spektret (bild 1) spelar en stor roll i den marina miljön, 
både vad gäller kommunikation och signaturer. Dock kan endast de lägre 
frekvensbanden fortplanta sig några längre sträckor genom vattenvolymer på 
grund av den höga ledningsförmågan jämfört med luft. Plattformar och system 
som nyttjar det elektromagnetiska spektret inom ramen för militär marin 
verksamhet spänner från det självklara med ytfartyg, ubåtar och obemannade 
farkoster, till mindre uppmärksammade sensorer och vapen såsom minor, 
övervakningssystem m.m. 
 
Benämning Frekvens Användningsområde 
ELF Extr.-low frequency 0 Hz-3 kHz Elektr.magn.signaturer,ubåtskomm. 
VLF Very-low freq. 3-30 kHz Ubåtskommunikation 
LF    Low frequency 30-300 kHz Kommunikation, navigation 
MF   Medium freq. 300kHz-3 MHz Komm.,navigation,AM rundradio 
HF    High frequency 3-30 MHz Kommunikation kortvåg 
VHF Very-high freq. 30-300 MHz FM-rundradio,TV,nödapplikation 
UHF Ultra-high freq. 300MHz-3 GHz Satellit, Mobiltel., TV, radar 
SHF  Super-high freq. 3-30 GHz Satellitkomm., radar 
EHF  Extr. high freq. 30-300 GHz Satellitkomm.,radar(inkl. eldled.) 

Bild 1. Frekvensband samt marina användningsområden. 
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Viktiga användningsområden gällande elektromagnetism under vattnet utgörs 
av upptäckt och bearbetning av signaturer från ytfartyg och ubåtar å ena sidan 
och metoder att reducera dessa signaturer å andra sidan,2 vilket leder till en 
kamp mellan medel och motmedel. 
I takt med att ubåtar och fartyg blivit allt mer ”tysta”, både akustiskt och 
magnetiskt, har intresset ökat för att detektera de elektriska fält som 
plattformarna omger sig med. Korrosionsströmmar mellan olika metaller i 
bottenstrukturen flyter i omgivande vattenvolym och kan utbreda sig på stora 
avstånd.  
Strömmarna moduleras dessutom med axelvarvtalet vilket innebär att 
karaktäristiska toner uppkommer och utbreder sig genom vattnet. Ovanstående 
ger upphov till en elektromagnetisk signatur som är tydligt detekterbar (bild 2). 
 

Bild 2. Exempel på bruslik elektromagnetisk (EM) signal utstrålad från fartyg 
vid passage över sensor.3 

 
För att öka säkerheten mot minor med sensorer för elektriska/magnetiska 
signaturer bör alla till buds stående medel användas som kan minska fartygets 
förändring av den detekterbara elektriska bakgrundsmiljön. 4 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att ge en sammanfattande bild av signaturområdet 
”elektriska signaturer under vattnet” och inom ramen för detta ämne söka göra 
en beskrivande belysning av orsaken till signaturerna samt hur de kan 
kontrolleras, styras, begränsas och detekteras. Då elektrisk 
undervattenssignatur förekommer som en av länkarna i den signaturkedja som 

                                                 
2 Naval Applications of Marine Electromagnetics, paper, Marelec 2001 
3 Bild från ”Detection of wideband EM signals in a non-gaussian environment, paper, Marelec 
2001. 
4Brage A., Crona L., Oktober 2000, Ytbehandlingssätt att reducera ett fartygs elektriska UEP 
signatur, sid 5. 
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ofta presenteras som vital i samband med nyproduktion av stridsfartyg, görs 
även en genomlysning av den hotbild som föreligger samt en genomgång av 
relevanta doktrinära dokument i syfte att söka tydliga tecken på att vikten av 
låg signatur även återfinns i inriktning av marina stridskrafters utnyttjande.  
Inom ramen för ovanstående syfte är följande frågeställningar speciellt 
intressanta: 
 

- Kan taktikanpassning minska riskerna knutna till de elektriska 
signaturerna? 

- Är en satsning på signaturområdet elektriska undervattenssignaturer 
vital för en marin med inriktning mot kustnära uppträdande? 

- Finns tydliga tecken på ökat fokus, militärt och inom försvarsrelaterad 
forskning, avseende reduktion av elektriska signaturer? 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar elektriska undervattenssignaturer och därtill knuten 
korrosionsrelaterad magnetism. Med begreppet signatur avses det avtryck som 
en fartygsplattform sätter i sin omgivning, och som kan detekteras av tekniska 
system. 
Elektriska undervattenssignaturer är för närvarande föremål för omfattande 
uppmärksamhet varför tillgången till öppen information avseende operativa 
eller planerade system för signaturreduktion är förhållandevis begränsad. Trots 
detta kommer uppsatsen enbart behandla öppen information i syfte att inte 
komma i konflikt med eventuella sekretessbelagda uppgifter samt säkerställa 
att sekretessbelagd information inte kommer i orätta händer. Exempel på medel 
och metoder för signaturreduktion kommer därför att beskrivas utan angivande 
av specifika systemlösningar. 
Signaturer grundade på ferromagnetisk magnetism kommer ej att behandlas då 
dessa varit föremål för stor uppmärksamhet i ett historiskt perspektiv och de 
ferromagnetiska signaturernas ursprung och egenskaper är förhållandevis väl 
kända i det örlogsmarina etablissemanget. 
Uppsatsen kommer att behandla signaturer och signaturreduktion ur ett 
perspektiv där en fartygsplattform dels utgör källan för signaturerna dels är 
föremål för åtgärder avseende reduktion av signaturer. Hotsystem såsom 
minor, torpeder och spaningssystem kommer endast att behandlas såsom 
referenser till uppsatsens diskussion. 
Uppsatsen behandlar konsekvenser för en marin som opererar i huvudsak i 
kustnära (eng. littoral) vatten och tar därför endast i förekommande fall 
översiktligt upp de förhållanden som gäller i en miljö med stora djup. 
 

1.4 Informationsinhämtning 
 
Materialet består i huvudsak av böcker, forskningsrapporter samt andra tryckta 
källor presenterade på seminarier eller motsvarande. Vissa referenser har 
endast nyttjats i syfte att ge författaren bakgrundsinformation varför de, i 
förekommande fall, inte finns angivna i notapparaten, men är medtagna i 
referenslitteraturlistan. Teknisk bakgrund samt beskrivning av medel och 
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metoder är resultat av författarens sammanfattande värdering av ett stort antal 
dokument. 
Avseende eventuell förekomst av nationell inriktning rörande elektriska 
signaturer vid konstruktion och produktion av örlogsfartyg har 
uppmärksamheten främst riktats mot Storbritannien, USA och Sverige. Viss 
uppmärksamhet har även riktats mot nationer i Västeuropa med marin 
produktion samt Australien. 
  

1.5 Tvingande begränsningar 
 
Som tidigare nämnts är mycket information inom uppsatsens område belagd 
med sekretess. Orsaken härtill är såväl rent militär/nationell som beroende på 
att området som sådant är en förhållandevis ny nisch inom konstruktion och 
produktion av örlogsfartyg. Även i de fall jag tagit del av sekretessbelagd 
information har denna inte återgivits i uppsatsen. De uppenbara skälen har 
redan angivits, men anledningen är även att undvika att ge en alltför ensidigt 
svenskt färgad bild av området då en av ambitionerna med uppsatsen är att 
söka sammanfatta och förklara den öppna information som finns tillgänglig. 

1.6 Uppsatsens struktur 
 
Uppsatsen består av fem delar (bild 3).  
I det inledande kapitel 2 redovisas dels den tekniska bakgrunden för galvanisk 
korrosion och därmed även grunden för signaturernas uppkomst ur ett 
beskrivande vetenskapligt perspektiv, dels de olika formerna av elektriska 
undervattenssignaturer.  
Därpå följer kapitel 3 med metoder för styrning och kontroll som kan vidtas i 
syfte att reducera korrosion samt styra, kontrollera och reducera signaturerna 
ifråga. Eventuell konflikt mellan dessa åtgärder beskrivs.  
I kapitel 4 redovisas detektion av signaturer ur ett övergripande och 
förklarande perspektiv, inkluderande exempel på sensorer och system. 
I kapitel 5, analysen, ges förutom en hotbild samt taktiskt nyttjande en 
redovisning av doktrinärt innehåll avseende signaturer. Här beskrivs även 
pågående svensk forskning och utveckling. Innehållet i detta kapitel ligger som 
grund för diskussionen. I det avslutande kapitel 6 besvaras frågeställningarna. 
Därefter diskuteras konsekvenserna av analysen samt pågående 
plattformsutveckling, i Sverige och utomlands. 
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                         Bild 3. Uppsatsens struktur. 
 
 

2 Teknisk bakgrund 

2.1 Allmänt 
 
Ett av de tidigaste användningsområdena för magnetism till sjöss (förutom 
magnetkompassen) var utnyttjandet av ett fartygsskrovs ferromagnetism i syfte 
att utlösa minor, ett hot som än idag är högaktuellt.  
En elektrisk ström som flyter i vattnet kan härröra från olika källor. 
Exempelvis uppkommer elektriska strömmar då en ledare rör sig i det 
jordmagnetiska fältet. Ledaren kan vara vattnet självt, som rör sig med 
havsströmmarna, eller vågor på vattenytan orsakade av vind eller svallvågor.  
Elektroder för mätning av elektriska potentialskillnader i havet har använts 
sedan första världskriget. 
 
Det ”naturliga” elektriska fältet under vattnet har flera källor. Vid lägre 
frekvenser rörande mikropulsationer (även kallade geomagnetiska pulsationer), 
i det ultralåga frekvensbandet (ULF), kan fältet förändras snabbt över tiden. 
Dessa pulsationer beror på solens och jordens samverkan som driver strömmar 
i jonosfären.  
 
Vid högre frekvenser uppkommer så kallade Schumannresonanser som är 
orsakade av åskväder som exciterar jonosfären vid distinkta frekvenser. Även 
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havsströmmar och tidvatten inducerar observerbara elektromagnetiska fält när 
de rör sig genom det jordmagnetiska fältet. Brus från kraftledningar, 
elförsörjning till järnvägar och annan mänsklig aktivitet kan också påverka det 
”bakgrundsfält” som ständigt är närvarande.5  
Andra källor till elektriska strömmar i vattnet är tektoniska (struktur) rörelser 
och mekaniska spänningar i jordskorpan, sammansättningsvariationer i olika 
vattenvolymers salthalt och föroreningsgrad, variationer i olika vattenvolymers 
temperatur och syrehalt i kontakt med ett ledande och/eller korroderande 
material och solvindens varierande intensitet i växelverkan med det 
jordmagnetiska fältet. 
 
Båtar och fartyg ger bidrag till de elektriska strömmarna genom korrosion och 
genom att elektriska strömmar induceras från maskindelar i rörelse i en 
magnetisk omgivning. Genom ett fartygs rörelser i det jordmagnetiska fältet, 
induceras i skrovet elektriska potentialskillnader. Genom att fartyget kopplar 
som antenn mellan luft och vatten överförs elektromagnetiska signaler genom 
skrovet till vattnet. Ett plastskrov av dielektriskt (icke ledande) material 
kommer att verka som en skärm mot den elektriska miljöns bakgrund och vid 
förflyttning ändra bakgrundens karaktär på ett ströminducerande sätt.  
 
Att ur ett omfattande bakgrundsbrus kunna särskilja olika källor till en elektrisk 
signal är föremål för en omfattande och pågående utveckling av elektronik, 
elektroder, material och analysmetoder.6  
 
Ett av de mest effektiva vapnen mot fartyg i kustnära miljö är sjöminan. 
Moderna avståndsminor är ofta försedda med sensorer för detektion av de 
förändringar i det jordmagnetiska fältet (likfält) som uppstår i samband med 
passage av ett fartyg. Det krävs inga oöverstigliga insatser för att utsträcka 
denna förmåga till att även omfatta detektion av de magnetiska växelfält samt 
statiska och växlande elektriska fält som ett fartyg genererar. Framtida 
minkonstruktioner kommer att innefatta dessa förmågor, bl.a. i syfte att kunna 
stärka motståndskraften mot minsvep med avståndsverkan samt för att kunna 
verka effektivt mot fartyg som är ”tysta” ur ett akustiskt och magnetiskt 
perspektiv. Avseende statiska elektriska fält finns redan idag sensorer och 
minor på marknaden.  
Följande avsnitt beskriver uppkomsten av de nämnda statiska- och modulerade 
elektriska fälten samt korrosionsrelaterade magnetiska fält. 
 

2.2 Undervattenselektrisk Potential (UEP) 
 
En fartygsplattforms statiska elektriska signatur (eng. static electric, SE eller 
underwater electric potential, UEP) uppkommer som ett direkt resultat av 
användandet av mer eller mindre ädla metaller på den våta ytan av ett skrov, 
samt det system, aktivt eller passivt, som är applicerat i syfte att minska 
korrosion (kapitel 3). 

                                                 
5 Dalberg E., June 2001, A measurement of the Underwater Electric Field Off the West Coast 
of Sweden, sid. 5 
6 Ibid 
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UEP utgörs av potentialskillnaden mellan två punkter i en vattenvolym, där 
vattnet utgör ett elektriskt motståndsmaterial för elektriska strömmar som flyter 
genom vattnet (där vattnets elektriska ledningsförmåga domineras av 
protonhopp mellan vattenmolekyler, och där ledningsförmågan ökar med 
salthalten.7). En specifik källa för dessa strömmar är ett korroderande 
fartygsskrov. I en typisk strömbana flyter strömmen från skrovet, genom 
vattnet, via propeller och propelleraxel, genom tryck- och bärlager åter till 
skrovet. 
Strömmar uppstår genom bildande av galvaniskt element vilket innebär att en 
oädel metallyta blir positiv elektrod (anod) och en ädlare metall bildar en 
negativ elektrod (katod), se bild 4.  

            Bild 4. Galvaniskt element.8 
 
 
 
Det galvaniska elementet uppkommer på grund av de skillnader i 
normalpotential som naturen givit olika ämnen (bild 5). Metallernas 
normalpotential i den elektrokemiska spänningsserien avgör om en metall ska 
oxidera eller reducera med en annan metall. Vid elektrolys sker alltid oxidation 
vid anoden och reduktion vid katoden.   
Strömmen kan även uppkomma genom yttre tillförsel och i praktiken sker det 
till exempel genom att jordströmmar flyter i ett fartygsskrov. Så snart en sluten 
krets har bildats börjar den metall som utgör positiv elektrod (anod) att lösas 
upp. Metalljoner går i lösning och väte bildas vid den negativa elektroden. 
Korrosionshastigheten bestäms av vilket motstånd man får i den galvaniska 
cellen vilket i sin tur beror på vilka metaller som är involverade och vilken 
miljö de befinner sig i. 
 
 
 
 
 

Metall Normalpotential 
(Volt) 

                                                 
7 Brage A., December 1999, Silverkloridelektroder för marint bruk, sid.5 
8 Bild från Nature of Discharge report. 
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Natrium -2,71 

Magnesium -1,55 

Aluminium -1,33 

Zink -0,76 

Krom -0.56 

Järn -0.44 

Kadmium -0,4 

Nickel -0.23 

Tenn -0.14 

Bly -0.12 

Väte 0 

Koppar -0.34 

Silver 0.8 

Guld 1,36 
Bild 5. Tabell över normalpotential hos metaller.9 

 
 
Låt följande tjäna som ett exempel (med bild 4 som vägledning): 
Ett fartyg har ett skrov av stål och en ickeferritisk propeller (annan metall än 
järn). Under dessa förhållanden, genereras fartygets statiska elektriska signatur 
i huvudsak genom galvanisk verkan mellan skrovet (som här utgör anod) och 
propellern (katod).  
Fartygets undervattenskropp uppför sig som ett batteri, där den ena polen 
(skrovet) korroderar. Potentialskillnaden mellan propeller och skrov ger 
upphov till ett elektriskt fält, vilket kan mätas på avstånd från fartyget. Ett, i 
detta fall, korroderande fartyg är inget attraktivt objekt ur vare sig ur 
signatursynpunkt eller ur ett underhålls-perspektiv. 
Om roterande propeller- och axelarrangemang utgör en del av den galvaniska 
kretsen i det korroderande systemet genereras ett modulerat elektriskt fält som 
innehåller ytterligare information som kan användas för t.ex. klassificering (se 
avsnitt 2.3). 
 
 
 
 

2.3 Extremt Lågfrekvent Elektromagnetisk Strålning (ELFE) 
 
Signaturen stammar från fyra huvudsakliga källor: 
                                                 
9 En metalls normalpotential definieras som potentialskillnaden mellan en halvcell i aktuellt 
material och en vätgaselektrod vid normaltillstånd (298 K, då koncentrationerna är 1M och då 
gastrycket är 101,3kPa). 
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- Modulering av korrosionsströmmar (propeller- och bladfrekvenser). 
- Elektrisk utrustning ombord (oftast 50/60 Hz). 
- Störningar (rippel) hos minskydd och ”Impressed Current Cathodic 

Protection Systems”, ICCP-system. 
- Ej avsiktliga jordströmmar.10 
 

Elektriska strömmar genererade av det statiska elektriska fältet flyter i 
propeller och axelsystem och moduleras i bärlagren. Denna modulation beror 
på resistansvariationer i kontaktytor mellan statiska och roterande delar. 
Variationerna beror till exempel på varierande elektrisk kontakt i lagerrullar 
samt oljefilm. Det därigenom skapade modulerade elektriska fältet, benämnt 
”extremly low frequent electromagnetic field” (ELFE), utbreder sig i fartygets 
omgivande vattenvolym. 
 
Även propellerbladens rotation, där avståndet varierar mellan strömkälla och 
propellerblad, ger upphov till modulation av strömmar.  
 
ELFE-signaturen kan separeras i två definierade frekvensband. Det ena är det 
band som beror på dåligt filtrerad kraftförsörjning till aktiva 
korrosionsskyddssystem (avsnitt 3.4) som ligger i storleksordningen 50-100 Hz 
(beroende på systemlösning). Det andra är det band som beror på 
korrosionsskyddsströmmar som flyter genom propelleraxeln och som 
moduleras i bärlagren med propelleraxelns varvtal eller övertoner därav. Det 
senare bandet sträcker sig upp till 10-tals Hz. ELFE-signaturer utbreder sig 
betydande distanser, speciellt i det lägre frekvens-området.  
 
ELFE-signatur från ett enskilt objekt är, i förhållande till UEP-signatur, enklare 
att detektera då bakgrundsbuset avseende extremt lågfrekventa elektriska fält är 
mycket lägre än för likfält. Ett fartygs ELFE-signatur möjliggör inte bara 
fastställande av fartygstyp, utan kan även ge så pass detaljerad information att 
identifiering av enskilda fartygsindivider kan göras. ELFE-signaturen kan då 
utgöra ett komplement i avsikt att bekräfta en kontakt erhållen med t.ex. sonar 
(akustiskt system). 
 
Ett fartygs ELFE-signatur är med tanke på det ringa bakgrundsbruset samt den 
egenskapen att lågfrekventa fält kan detekteras på relativt stora avstånd från 
källan det kanske största potentiella hotet avseende elektriska signaturer.  
 
ELFE-signatur kan undertryckas genom kortslutning av strömbanor samt 
genom passiv eller aktiv jordning av propelleraxel (se avsnitt3.5 respektive 
avsnitt 3.6).  
 
 

2.4 Korrosionsrelaterade Magnetiska Fält (CRM) 
 

                                                 
10 Davidson J., ELFE and Acoustic Signature Threat Analysis, Paper UDT 2003, Malmö. 
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Den grundläggande fysiken säger att en elektrisk ström som flyter i en ledare 
producerar ett magnetfält, och att ett elektriskt fält alltid ackompanjeras av ett 
motsvarande magnetiskt fält (bild 6 och 7).  
 

 
            Bild 6. Sambandet mellan elektriskt och magnetiskt fält.11 

 
Bild 7. Sambandet mellan elektrisk ström och magnetfält.12 
 

 
De elektriska strömmarna rörande den statiska elektriska signaturen lyder 
under samma fysiska lagar vilket innebär att ett magnetiskt fält genereras pga. 
de elektriska strömmarna (tillhörande UEP och ELFE) som flyter i 
vattenvolymen. Detta magnetfält benämns korrosionsrelaterad magnetisk 
signatur (Corrosion Related Magnetism, CRM).  
 
Denna signatur innefattar olika egenskaper beroende av hur den genererats. 
Eftersom den elektriska signaturens strömmar distribueras genom fartygets 
omgivande vattenvolym (teoretiskt till ett oändligt avstånd), är även källan till 
det magnetiska fältet distribuerad. Därigenom avtar inte det magnetiska fältet 
med kubiken på avståndet, vilket är vedertaget avseende ferromagnetiska 
källor. Det är istället möjligt att påvisa att fältet avtar med kvadraten på 
                                                 
11 Bild från Nationalencyklopedin (www.ne.se). 
12 Bild från Nationalencyklopedin (www.ne.se) 
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avståndet från aktuell plattform när det rör sig om korrosionsrelaterade 
magnetiska fält (bild 8).13 
 

 
Bild 8. Förhållandet mellan CRM och ferromagnetisk signaturs avtagande med 

avseende på avståndet från plattformen.14 
 
En vanlig missuppfattning är att ett fartygs magnetminskydd har förmåga att 
reducera signaturen som härrör från CRM. CRM-signaturen är, som beskrivits, 
inte ett resultat av magnetfält genererade av ferromagnetiska massor utan 
härrör från det faktum att strömmar flyter i fartygets omgivande vatten. Det är 
därför inte möjligt att använda sig av magnetminskydd, som i allt väsentligt 
bygger på tekniken att ringa in magnetiska källor med slingsystem med 
motriktade fält i syfte att minimera den magnetiska signaturen. 
Signaturkontroll erhålls i stället genom att kontrollera den elektriska 
signaturen, källan till CRM.15 
CRM får ökad betydelse då åtgärder vidtas i syfte att reducera ett fartygs 
permanenta- och inducerade ferromagnetism. Ett minröjningsfartyg med en 
mycket låg ferromagnetisk signatur kan samtidigt ha en tydlig signatur 
avseende CRM, trots att skrovet är byggt i ickemetalliskt material. Detta beror 
på att vissa bottendelar, som propellrar, intag och sonarer, näst intill utan 
undantag är tillverkade i metalliska material. 
 

2.5 Sammanfattande Slutsatser 
 

- Ett fartyg med metallisk undervattenskropp och/eller bottendelar av 
oskyddade metalliska material ger upphov till ett statiskt elektriskt fält, 
UEP-signatur. 

- Överlagrat på UEP finns ofta en modulerad elektrisk signatur, ELFE. 
- Bakgrundsbruset inom ELFE-området är mycket lågt. 
- ELFE-signatur kan tjäna som underlag för identifiering av 

fartygsklasser/enskilda fartygsindivider. 
- CRM-signatur är i allt väsentligt ett resultat av befintlig UEP- och 

ELFE-signatur 

                                                 
13 Hubbard J C och Beattie G A, The static electric signature and another related influence,sid 
3. 
14 Bild från “How to get a balanced stealth quality for a submarine” av Fredrik Hellström, UDT 
2003. 
15 Hubbard J C och Beattie G A, The static electric signature and another related influence, sid 
4. 
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- UEP/ELFE/CRM får framtida ökad betydelse då stor kraft tidigare lagts 
på reduktion av akustiska och magnetiska signaturer. 

 

3 Metoder för styrning och kontroll av elektriska 
signaturer 

 
Både den statiska elektriska signaturen och den korrosionsrelaterade 
magnetiska signaturen kan variera inom ett stort spann och är beroende av flera 
faktorer, varav några är listade nedan: 
 
Plattformsberoende faktorer 

- Materialval och placering av delar ingående i undervattenskroppen. 
- Passiva åtgärder (offeranoder) 
- Konstruktion/applicering av ICCP-system. 
- Inställningar av ICCP-system. 
- Bottenmålningens kondition. 
- Skrovform. 

 
Miljöfaktorer 

- Djupförhållanden samt variationer i den nära omgivningen.  
- Vattnets ledningsförmåga (temperatur- och salthaltsberoende). 
- Havsbottens ledningsförmåga. 
- Syrehalt 

 
Konstruktion, byggnation, underhåll och modifieringar är viktiga i syftet att nå 
och vidmakthålla en låg signatur hos en fartygsplattform. Beroende på hur man 
gått till väga erbjuds möjligheter att applicera aktiva eller passiva 
skyddssystem. Eftersom miljöfaktorerna står utanför mänsklig kontroll, är det 
viktigt att vara medveten om de beroenden som råder och de medel som står till 
buds för att hålla de plattformsberoende faktorerna under kontroll, och därmed 
signaturerna på en låg nivå. 
 
I stort sett alla fartyg använder någon form av katodiskt skydd, tillsammans 
med korrosionshämmande bottenmålning, i syfte att förhindra korrosion av 
skrov och/eller andra undervattenstrukturer. I teorin skulle ett katodiskt skydd 
ensamt kunna utgöra korrosionsskydd för undervattenskroppen, men det skulle 
medföra ett mycket stort antal offeranoder för ett passivt system respektive 
förhållandevis höga strömmar för ett aktivt system. När ett katodiskt 
skyddssystem används i samband med bottenmålning reduceras effekterna av 
slitage och skador hos bottenmålningen samt medför att behovet av periodiskt 
och avhjälpande underhåll minskar.  
 
 
 
 
 
I princip används idag två typer av katodiskt skydd.  

- Passiva system i form av offeranoder.  
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- Aktiva system under samlingsnamnet “Impressed Current Cathodic 
Protection Systems” (ICCP-system). 

Den förra lösningen kräver att anoder byts ut med jämna intervall då de 
förbrukas. Dessutom ger de en låg förmåga att aktivt påverka fartygets 
elektriska signatur.16 Den senare lösningen medger goda möjligheter till 
optimering av både korrosionskontroll och signaturer men innebär samtidigt en 
mer komplicerad fartygsfast utrustning. 
 
Sammanfattningsvis bör en plattformskonstruktion innefatta ett flertal åtgärder 
syftande till att nå de målsättningar som satts upp för plattformen i fråga. En 
målsättning att nå och vidmakthålla mycket låga signaturnivåer under alla för-
hållanden kan medföra skenande kostnader samt ett stort mått av oprövad 
teknik, vilket i sig är en risk. Åtgärderna bör ställas i relation till hela 
plattformskonceptets uppgift och budget. 
 
Ett balanserat åtgärdspaket kan t.ex. innefatta nedanstående åtgärder: 
 

- Minimalt användande av olika metaller/legeringar på 
undervattenskroppen. 

- En elektriskt isolerad, dåligt ledande eller icke elektriskt ledande 
propeller. 

- Ett flerzons ICCP-system innefattande:  
• En zon nära den huvudsakliga strömmottagare, d.v.s. propellern 
• Ett kontrollsystem som medger strömbalans mellan zoner i syfte 

att säkra ett elektriskt dipolmoment på nära noll vid korrekt 
injustering. 

• Ett kontrollsystem som är stabilt och kan hantera en degradering 
det yttäckande rostskyddet (genomslag i bottenmålning). 

 

3.1 Materialval 
 
Vid framtagandet av metoder för styrning och kontroll av elektrisk signatur 
samt CRM, kan den fysikaliska kopplingen dem emellan utnyttjas i meningen 
att angripa den elektriska signaturen. Resultatet har direkt påverkan på CRM-
signaturen. De metoder som står tillbuds kan indelas i passiva åtgärder, det vill 
säga de som är beroende av plattformens konstruktion och dess system och 
aktiva åtgärder som är beroende av plattformens användande, uppträdande och 
underhåll. 
Utvecklingen av komposit- och sandwichmaterial kan komma att resultera i 
framtagning av propellrar och axlar i kompositmaterial. Försök med 
propellerblad i komposit har gjorts redan på 1980-talet (HMS Viksten, 
Karlskronavarvet).  
En propeller och axel i ett elektriskt isolerande material kan reducera UEP- och 
ELFE-signaturen hos ett fartyg avsevärt. 
Andra skrovmaterial än stål har under lång tid använts i syfte att främst 
reducera magnetisk signatur. Trä har idag ersatts av främst glasfiberarmerad 
                                                 
16 Hubbard J C och Beattie G A, The static electric signature and another related influence,sid 
1-2. 
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plast (eng. glassfiber reinforced plastic, GRP) och kolfiberarmerad plast 
(carbon fibre reinforced plastic, CRP), men även skrov helt i rostfritt material 
har tillverkats (tyskt minröjningsfartyg). Materialval diskuteras vidare i avsnitt 
6.2. 

3.2 Ytbeläggning 
 
Bottenmålning, vars uppgift främst är att begränsa korrosion samt hämma 
beväxning, har oftast brister i form av slitage eller skador. Dessutom är vissa 
bottendelar ännu inte praktiskt möjliga att belägga med skyddande skikt av 
konstruktions- eller funktionsskäl (t.ex. propellrar). Prov och försök med 
ickemetallisk ytbeläggning på kylvattenintag samt propellerarrangemang har 
gjorts av FOI. Resultaten visar på kraftigt reducerade elektriska signaturer.17  
 

3.3 Offeranoder 
 
Offeranoder står i galvanisk kontakt med fartygsskrovet eller den utrustning 
den är tillsatt att skydda. Ett elektrokemiskt element uppstår då mellan anod 
och katod (strukturen till vilken anoden är ansluten, dvs. fartyget) genom det 
omgivande havsvattnet. Anoden korroderar eller ”offras” under ett flöde av 
elektroner till katoden (bild 9).  
Resultatet blir att korrosion hos katoden minskar eller upphör helt. Antal och 
storlek av anoder som appliceras är beroende på bl.a. underhållsintervall, 
storlek av undervattenskropp samt fartygets historia ur ett 
korrosionsperspektiv.    
Näst intill uteslutande används zink som material i offeranoder, men även 
skydd med anoder av aluminium förekommer.18 

Bild  9. Offeranoder samt ICCP-system.19 
 
Aluminiumanoder har 3,4 ggr större kapacitet att leverera ström jämfört med 
zinkanoder, vilket främst beror på att aluminium har tre valenselektroner mot 

                                                 
17 Brage A., Crona L., Oktober 2000, Ytbehandlingssätt att reducera ett fartygs elektriska UEP 
signatur. 
18 Nature of discharge report.sid.3 
19 Bild från Nature Discharge Report. 
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zinkens två men även aluminiumets lägre densitet spelar en roll. Aluminium 
har dock en större benägenhet att bli inaktivt genom bildande av oxidskikt. 
Aluminium kan vara ett alternativ i de fall när låg vikt och hög strömförmåga 
har prioritet framför stor volym relativt zink.20 
 
Förmågan hos ett system med offeranoder att påverka ett fartygs signatur 
hänger ihop med antal anoder samt dess placering. Genom att skapa flera korta 
strömbanor (flera anoder, rätt placerade), istället för enstaka långa strömbanor 
(få anoder), erhålls en lägre elektrisk signatur. Detta faktum ställs mot bland 
annat vikt och konstruktions- och underhållskostnader.  
 

3.4 Aktiva korrosionsskyddssystem (ICCP-system) 
 
Ett örlogsmarint ICCP-system måste inte bara kunna reducera korrosion, det 
skall även vara konstruerat för att bibehålla ett fartygs låga signatur (stealth-
förmåga). 
Ett ICCP-system arbetar genom att tillhandahålla en tillräcklig förspänd 
negativ potential till fartygsskrovet i syfte att säkra att skrovet uppträder som 
katod i sin omgivning, och därigenom inte korroderar (bild 9). Fartygsinterna 
kraftaggregat spänningsförsörjer skrovmonterade anoder som är isolerade från 
undervattenskroppen (bild 10). Exempel på sådana anoder tillverkas av tantal 
med en plätering av platina. En sådan materialkonstellation ger en förväntad 
livslängd hos anoden på ca 20 år.21 Skrovets elektriska potential övervakas, och 
utmatning av strömmar (upp till 50 Ampere, beroende på fartygstyp) styrs med 
hjälp av skrovmonterade referensceller. Exempel på sådana referensceller är 
elektroder av silver/silverklorid (Ag/AgCl, se avsnitt om sensorer). 
Algoritmerna för dessa kontrollsystem är ofta förenklade men medger en viss 
kontroll över fartygets statiska elektriska signatur.22 
 

            Bild 10. Exempel på ytfartyg med ICCP-system.23 
 

                                                 
20 Nature of discharge report.sid.3 
21 Nature of discharge report, sid. 3 
22 Hubbard J C och Beattie G A, The static electric signature and another related influence,sid 
2. 
23 Bild från Davis Engineering Ltd. 
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Det ideala utgångsläget vore att ha en jämn potential över hela ytan. Mätningar 
på fartyg samt simuleringar visar dock att det aldrig är fallet. Över- respektive 
underkompensering förekommer på olika ytor av undervattenskroppen. Det har 
visat sig att placeringen av ICCP-systemets referenselektroder är av stor vikt, 
speciellt i området runt fartygets akter. 
 
Data från örlogsfartyg till sjöss (bild 11) visar på lågfrekvent utstrålning på 
flera Hz från det katodiska skyddet under gång. Denna strålning är 
axelvarvtalsberoende och hänförs vanligtvis till att propelleraxeln jordas en 
gång per varv och därigenom ger förändringar i resistansen mellan skrov, 
bärlager och propelleraxel.24 (se avsnitt 2.3, ELFE) 
 

Bild 11. Exempel på modulation av ström från ett ICCP-system beroende på 
propeller/axelrotation.25 
 
 
Det senaste årtiondets utveckling avseende förmåga till datorsimulering har 
möjliggjort prediktering av den galvaniska interaktionen mellan fartygsskrov 
och havsvatten. Således finns nu möjligheten att prediktera förändringar i ett 
fartygs elektriska fält, och därmed skyddsnivå, orsakat av justeringar i ett 
ICCP-system.26 
 
Vid simuleringar kan problemet angripas olika vinklar: 
 

- Söka lägsta erforderliga anodström för skydd av skrovet. 
- Söka optimal anodplacering i syfte att ge ett tillräckligt skydd över hela 

ytan. 
- Söka erforderliga anodströmmar för att erhålla lägsta möjliga elektriska 

fält. 
- Söka vilka anoder som ger vilket bidrag till en specifik signatur. 

 
 
Exempelvis har man vid simuleringar fått en reduktion av den elektriska 
signaturen med 60 % genom omplacering av anoder.27  
                                                 
24 Effect of warship ICCP configuration upon the low frequency current output modulations 
associated with propeller/shaft rotation. 
25Modellförsök. Bild från ”Effect of warship ICCP configuration upon the low frequency 
current output modulations associated with propeller/shaft rotation”, Marelec 2001. 
26 Optimisation of ICCP systems to minimise electric signatures, Marelec 2001 
27 Ibid 
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Problemet, som i allt väsentligt kvarstår, är att konstruera ett reglersystem som 
kan hantera ett flerzons ICCP-system. Flera närliggande zoner påverkar 
varandra. Referensceller i respektive zon känner inte bara av ström utstyrd i 
”egen” zon utan även strömmar från närliggande zoner, vilket leder till att 
systemet kommer i självsvängning. 
 
När väl ett ICCP-system är injusterat är det av vikt att följa upp systemets 
status konternuerligt. Skador på undervattenskroppen eller gång i vatten med 
annan sammansättning kan t.ex. leda till ökande eller minskande 
strömutmatning från de olika zonerna. Detta är indikatorer på att fartygets 
signaturstatus är försämrad, vilket kan medföra att ett alternativt taktiskt 
uppträdande kan vara nödvändigt. Parallellerna med ett minskyddssystem och 
dess påverkan på fartygets uppträdande är stora. 
 

3.5 Passiv jordning av axelsystem (PSG) 
 
Passiv jordning (Passive Shaft Grounding, PSG) innebär att elektrisk 
förbindelse upprättas mellan axel och skrov med hjälp av borstar och släpring. 
Därigenom minskar resistansen mellan statiska och roterande delar och den 
axelvarvtalsberoende ELFE-signaturen reduceras. Borstarna är utsatta för 
konternuerligt slitage vilket äventyrar förmågan att bibehålla god elektrisk 
kontakt mellan statiska och roterande delar.. Ett bristande underhåll leder 
ofelbart till att ELFE-signaturen återintroduceras i fartygets omgivning.28 
 

3.6 Aktiv jordning av axelsystem (ASG) 
 
Aktiv jordning (Active Shaft Grounding, ASG) baseras på elektronik och har 
sensorer för mätning av potentialskillnad mellan skrov och propelleraxel. 
Syftet med systemet är att eliminera, eller reducera, ett fartygs ELFE-signatur 
som i mångt och mycket genereras genom modulation av korrosionsströmmar i 
propeller och tillhörande axelsystem.  
Den potentialskillnad som uppmäts vid avbrott i kontakt mellan roterande och 
statiska delar nyttjas till att öppna elektrisk lågresistant förbindelse mellan den 
roterande axeln och skrovet. Strömmen, som annars hade gått via bär- och 
trycklager med modulering som följd, leds istället över den lågresistenta 
förbindelsen. Det ideala resultatet är att ingen ström flyter via bärlagren, där 
resistansen varierar, och därigenom genereras inget modulerat elektriskt- eller 
magnetiskt fält (se bild 12).  
 
 
Systemet kräver inget löpande underhåll och säkerställer en långsiktig effekt 
avseende reduktion av ett fartygs ELFE-signatur.29  
 
                                                 
28 Hellström F., Signature Management: How to get a balanced stealth quality for a submarine 
,sid.3 
29 Hellström F., Signature Management: How to get a balanced stealth quality for a 
submarine, sid.3 
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         Bild 12. Aktiv jordning av axelssystem.30 
 
Bidraget till ELFE-signaturen kan härmed kraftigt reduceras samtidigt som ett 
effektivt korrosionsskydd kan vidmakthållas.  
System av denna typ finns idag inte på svenska marina enheter, men kommer 
sannolikt att installeras på framtida koncept, då ELFE-signaturen betraktas som 
ett potentiellt stort hot avseende minsensorer. Systemet kräver dessutom en 
liten grad av löpande underhåll, vilket säkerställer en långsiktig låg 
signaturnivå även i en situation där personalreduktion sker på den tekniska 
sidan samtidigt som antalet komplexa tekniska system ökar. 
 

3.7 Sammanfattande Slutsatser 
 

- Förutsättningar för låg undervattenssignatur hos ett fartyg grundläggs 
redan på ritbordet och i val av material avseende alla element på 
fartygets undervattenskropp. 

- Väl skött periodiskt underhåll är en förutsättning för bibehållande av ett 
fartygs låga elektriska undervattenssignatur. 

- Miljöfaktorer påverkar elektriska signaturers styrka och utbredning. 
- Offeranoder erbjuder liten eller ingen förmåga att påverka ett fartygs 

elektriska signaturer. 
- Förändrad strömutmatning från ett ICCP-system är en indikation på att 

fartygets elektriska signatur har förändrats. 
- Aktiv jordning av axelsystem (ASG) ger kraftig reduktion av ett fartygs 

ELFE-signatur. 

4 Detektion av undervattenssignaturer 

4.1 Vågutbredning 
 
Elektromagnetiska vågor i havsvatten försvagas snabbt och dämpningen ökar 
vid ökad ledningsförmåga (konduktivitet) och ökad frekvens. I djupa vatten 
kan utbredning för extremt lågfrekventa signaler på avstånd upp till några 
hundra meter förväntas. För signalkällor som befinner sig nära gränsytan 
luft/vatten eller vatten/botten är dock utbredning på långa avstånd möjlig 
genom laterala vågor. Vågutbredning sker i gränsskikten och dämpas där 

                                                 
30 Bild från Davis Engineering Ltd. 
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avsevärt mindre eftersom de delvis är bundna till ett nära förlustfritt media 
(luften/havsbotten).31  
 
Det är opraktiskt att söka detektera en statisk elektrisk signatur genom att mäta 
absolut potential. Således måste detektering ske genom mätning av potentialens 
gradient (förändring). Det är endast möjligt att detektera inom vattenvolymen 
som omger plattformen (alltså inte från ovan ytan). Möjliga ”plattformar” för 
sensorer är t.ex. minor i olika former, bojsystem eller specifika 
spaningsplattformar utplacerade i vattenvolymen/på havsbotten. 
 
Styrkan hos det statiska elektriska fältet i en punkt fjärran från källan 
(plattformen) är starkt beroende av djupet i det område plattformen befinner sig 
i. Ett minskande vattendjup kan ses som en ökning av vattnets resistivitet 
(elektriska motstånd) vilket leder till ett större potentialfall, det vill säga en 
större statisk elektrisk signatur på ett specifikt avstånd från plattformen. 
Avseende den korrosionsrelaterade magnetiska signaturen borde man kunna 
förvänta sig att ovanstående effekt skulle bli än tydligare, eftersom signaturens 
källa (den elektriska signaturens ström) är distribuerad (se avsnitt 2.4). Denna 
slutsats skall dock hanteras med viss försiktighet då CRM-signaturen även 
påverkas av faktorer som kan knytas till bland annat bottnens magnetiska 
beskaffenhet.32 
 
Vattnets ledningsförmåga, ökar med ökande salthalt och temperatur (0,8 S/m i 
Stockholms skärgård och 3,0 S/m på västkusten). Den elektriska 
ledningsförmågan beror av vattenmolekylernas rörlighet, som ökar med 
temperaturen och tillgången på H3O+-aggregat och liknande komplex kring 
lösta joner. 
Den elektriska signal som utgör en tidsberoende variation av den elektriska 
potentialen propagerar som en våg. Den elektromagnetiska fashastigheten i 
vatten ges överslagsmässigt av formeln: 
 
c=k * σ / f  
 
Där: 
c =  Vågens fasutbredningshastighet i m/s 
k =  3160 (konstant) 
f  =  Frekvensen  i hertz (Hz) 
σ = Vattnets ledningsförmåga i S/m.33 
 
Ovanstående leder till att fasutbredningshastigheten i en sjöbotten med låg 
ledningsförmåga mycket väl kan överstiga den i havsvatten med en faktor 
103.34 

                                                 
31 Abrahamsson L., Andersson B., Oktober 1997, NLAYER, An ELFE code for horizontally 
stratified media, sid. 1 
32 Hubbard J C och Beattie G A, The static electric signature and another related influence,sid 
4. 
 33Brage A., December 1999, Silverkloridelektroder för marint bruk, sid. 7 
34 Abrahamsson L., December 2000, An FDTD method for ELFE propagation in seawater, sid. 
2 
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Vågutbredning avseende lågfrekvent elektromagnetisk strålning är inte bara 
starkt frekvensberoende (låga frekvenser dämpas mindre) utan är även starkt 
påverkad av geometrin i omgivningen. I kustnära vatten i allmänhet, och 
Östersjön i synnerhet, påverkar bottens utseende möjligheten till utbredning. 
Beräkningar påvisar att fältökningar kan förväntas nära kustlinjer beroende på 
att havsbotten bildar en kil upp mot land. Dessa effekter förstärks när källan 
befinner sig nära havsbotten och den utstrålade frekvensen är förhållandevis 
hög.35 
Man måste dock ta hänsyn till bottnens elektriskt ledande beskaffenhet när man 
predikterar signaturen.  En botten bestående av slam och sand kan antas ha 
ledningsförmåga i likhet med havsvattnet, då bottensedimentet är mättat med 
vatten. Ett underliggande skikt bestående av berg kan uppföra sig mera som en 
isolator och har ledningsförmåga liknande luftens. Oavsett situation kommer 
ledningsförmågan att förändras jämfört med havsvattnets och därmed förändra 
de elektriska strömmarna som flyter i området. Eftersom strömmarna som 
flyter i havsbotten avsevärt kan skilja sig från dem som flyter i vattnet kommer 
ett fartygs elektriska signatur att vara annorlunda i kustnära miljö jämfört med 
ute på djupt vatten.  
Bottenbeskaffenheten påverkar endast de elektromagnetiska signaturer som 
beror på elektriska strömmar som flyter i vattnet, såsom UEP, ELFE, CRM och 
magnetiska växelfält. Permanenta och inducerade magnetiska likfält påverkas 
ej av havsbotten i denna mening då de ej är beroende av elektriska strömmar i 
vattnet (de påverkas dock av bottens ferromagnetiska beskaffenhet). 

 

Bild 13. Salthalter i Västerhavet och Östersjön.36 
 
Vattnet i kustnära miljö kan ha en annan ledningsförmåga jämfört med vatten 
fritt till sjöss då tillskott av sötvatten från åar och floder med lägre salthalt 
minskar vattnets ledningsförmåga (bild 13). Är dessutom området utsatt för 
tidvatten kan ledningsförmågan genomgå stora förändringar även på 
dygnsbasis.  
 

                                                 
35 Bhakta N., ELFE propagation in environments with non-parallel interfaces, Paper, UDT 
2001. 
36 Bild från FOA-tidningen nr.3 Juni 1997. 
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      Bild 14. Temperaturförhållanden i Östersjön under vinter.37 
 
Temperaturen hos kustnära vatten (bild 14) skiljer sig ofta från vatten på större 
djup, det kan vara både varmare och kallare beroende på årstid, strömmar, 
tillflöden m.m. 
Vattnets temperatur har en direkt påverkan på hur mycket syre som kan vara 
löst i vattnet. Generellt kan kallt vatten innehålla mer syre än varmt vatten. 
Korrosionsprocessen är beroende av syre för att forma till exempel järnoxid 
(rost). Härigenom kommer vattnets temperatur att till del påverka t.ex. hur 
mycket ström ett aktivt korrosionsskyddssystem måste mata ut för att inhibera 
korrosion. Som konsekvens kommer den statiska och modulerade elektriska 
signaturen (UEP, ELFE) och den korrosionsrelaterade magnetiska signaturen 
(CRM) att påverkas. Korrosionsprocessen är inte bara beroende av 
syreinnehållet i vattnet utan även hur olika föreningar, inklusive syre, förs till 
och utmed ett fartygsskrov. Om fartyget rör sig genom vattnet, genom egen fart 
eller på grund av strömmar, kommer de föreningar som bildas att bortföras 
snabbare än om fartyget ligger stilla. Den kemiska processen, och därmed de 
elektromagnetiska konsekvenserna därav, kommer att påverkas av vattnets 
hastighet utmed ett skrov.  

4.2 Sensorer 
 
Genom att med sensorer mäta ett känt objekts (t.ex. ytfartyg eller ubåt) 
elektriska och magnetiska fält i en känd miljö kan relationen mellan uppmätt 
signatur och källan fastställas. Dessa relationer förklaras av Maxwells 
ekvationer (fysiker som förklarade sambandet mellan elektricitet och 
magnetism på 1800-talet). Eftersom dessa ekvationer kan förklara sambanden 
mellan elektriska och magnetiska fält i vilken möjlig miljö som helst kan man 
med hjälp av erhållna resultat i en känd miljö prediktera signaturerna i andra 
miljöer. Härigenom kan ett operativt perspektiv läggas på signaturer. Vid 
genomförande av operationer i nya miljöer kan, genom mätningar eller 
erhållande av data, miljön avseende temperatur, salthalt, bottendjup och botten-
beskaffenhet m.m. klarläggas. Härigenom kan signaturers utseende och 
utbredning predikteras. Jämförelse med förväntad eller känd hotbild kan då ge 
värdefull insikt hur fartyget/förbandet bör operera i syfte att minimera den egna 
risktagningen gentemot fientlig verksamhet. 

                                                 
37 Bild från sonarkompendium. 
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FOI har sedan länge utvecklat elektriska sensorer för att kunna mäta elektriska 
fält i saltvatten.38 En typisk sensor för mätning av det statiska elektriska fältets 
riktning och styrka kräver två elektroder separerade med mellan 20cm och 1 
meter för varje rymd-koordinat (x, y, z). Genom att mäta potentialskillnaden 
hos respektive elektrodpar kan styrkan hos fältet samt riktningen till källan 
erhållas.  
Två, fyra eller sex elektroder kan arrangeras i syfte att forma två- eller treaxliga 
system (bild 15). Avståndet mellan respektive elektrodpar varierar beroende på 
vilket användningsområde som är tänkt med den aktuella installationen. 
 

           Bild 15. Treaxlig sensor.39 
 
Ett stort avstånd mellan elektroderna gör sensorn mycket känslig, men 
samtidigt även känsligare mot omgivande brus samt mekanisk påverkan på 
grund av vattenrörelser. 
En sådan installation blir dessutom skrymmande och kräver därigenom större 
resurser vid utplacering.  
Ett litet avstånd mellan elektroderna gör i motsvarande grad sensorn mindre 
känslig, men prestanda och noggrannhet är fortfarande goda avseende 
närliggande mål. Sensorn är också kompakt och därmed lätt att applicera i sin 
mätmiljö.  
Ursprungligen utvecklades elektrodsystem med zinkelektroder. Problemet med 
zinkelektroder är att spontana likspänningar uppkommer mellan elektroderna, 
vilket resulterar i ökat egenbrus och likspänningsdrift. Det tar därför en viss tid 
för dem att stabiliseras vilket medför att de börjar fungera bra först efter ca en 
vecka i vatten. 
  
På senare år har tillämpningar dykt upp som ej är lämpade för användning av 
zinkelektroder. I ett koncept som framtagits finns elektroder placerade 
tillsammans med hydrofoner och magnetometrar i en snabbt utläggningsbar 
spaningsboj. Kraven på elektroderna, förutom att de måste fungera omedelbart 
                                                 
38 Rikberg A-M, Norrbrand E., Oktober 1998 , Årsredovisning 1997, FOA, sid. 13 
39 Bild från Polyamp AB. 
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efter iläggning, är att de måste vara robusta och lätta att hantera under skiftande 
utläggningsförhållanden. Den sensortyp som synes vara bäst lämpad i nämnda 
tillämpning är kolfiberelektroden, utvecklad och patenterad av Anders Brage, 
Materielinstutitionen, FOI (bild 16). 
 
 

Bild 16. Kolfiberelektrod, 50x150mm.40 
 
Kolfiberelektroden presenterades första gången 1997 vid konferenser i London 
och San Diego, och rönte vid båda tillfällen stort intresse. 
Varje elektrod består av ett knippe kolfibrer. De många fibrerna utgör en stor 
yta (4m2) mot det omgivande havsvattnet och medger därmed mycket god 
elektrisk kontakt. Kolfiberknippet är i ena änden, i en vattentät inneslutning, 
ansluten till en ledare. Detta utgör den grundläggande utformningen av 
elektroden och utgör basen för ett stort antal användningsområden. I 
brusreducerande syfte, mot brus som uppstår p.g.a. vattencirkulation, är 
kolfiberknippet inneslutet i en tub av fiberväv. Denna tub utgör även ett 
mekaniskt skydd, samt har en begränsande verkan avseende beväxning (t.ex. 
genom att minska ljusinsläpp). Sensorn är okänslig mot varierande salthalt, 
biologiskt stabil samt förbrukas ej vid användning. 
Kolfibersensorn har en begränsning i att den inte kan mäta likspänningsfält, 
eftersom den uppför sig som en stor kondensator och efter en viss 
uppladdningstid neutraliserar den yttre pålagda spänningen. I praktiken är den 
användbar ned till 1 mHz. 
Ett flertal sensorsystem har levererats till FMV för att användas vid mätning av 
elektriska signaturer från fartyg.41 
 
Elektrodens egen normalpotential (se bild 5) varierar mellan +0.6 Volt till 
+0.23 Volt. 
I syfte att få en sensor med stabil potential har en variant på elektroden tagits 
fram, innefattande en metallplatta med kortslutande funktion.   
 
Ett annat exempel på sensorelement för detektion av elektriska signaturer är 

                                                 
40 Bild från Polyamp AB. 
41 Rikberg A-M, Norrbrand E., Oktober 1998 , Årsredovisning 1997, FOA, sid. 13-14
  



Försvarshögskolan C-uppsats FHS Beteckning : 19 100:2065 
Anders Lundin  ChP T 01-03 2003-12-09 28(48) 
 
silverkloridelektroden (bild 17). 

Bild 17. Ag/AgCl-elektrod.42 
 
Silverkloridelektroden har en konstant potential (0,197 Volt vid 0 grader C) 
relativt en mättad vätgaselektrod och erbjuder möjlighet att mäta långsamma 
förändringar i elektrisk potential. Sensorn har funnits länge på marknaden och 
är ett resultat av militär forskning och utveckling. Den används, förutom i 
militära applikationer, inom oceanografin för mätning av bland annat 
havsströmmar samt inom medicin för mätning av svaga strömmar i 
människokroppen.43 Elektroden förbrukas under användning till skillnad mot 
kolfiberelektroden. 
 

4.3 System 
 
Uppmätning och analys av ett fartygs signatur ger inte bara möjlighet att 
utvärdera hotbilden, utan ger även värdefull information avseende konstruktion 
av framtida fartygssystem. 
 
Flera företag på världsmarknaden, och med sin huvudsakliga verksamhet inom 
försvarssektorn, har tagit fram sensor- och analyssystem för 
undervattenssignaturer. Tidigare har det främst rört sig om system för fast 
montering i till exempel mätstationer för uppmätning och korrigering av en 
nations egna fartygsplattformar.  
En delvis ny marknad har öppnat sig då flera mindre nationer nu har 
internationell verksamhet på agendan, vilket medfört behov av egna mobila 
sensorsystem för uppmätning av aktuella signaturer i en tidigare okänd marin 
miljö i samband med deltagande i fredsbevarande operationer. 
 
Sådana system har använts vid ett flertal tillfällen vid krishärdar runt om i 
världen, inkluderande Persiska Gulfen och operation ”Desert Storm”.  
 
Systemen har innefattat sensorer för främst akustiska och magnetiska 
signaturer. Teknikutvecklingen har lett till att även sensorer för elektriska fält 
inkorporerats i mätsystemen. Ett exempel är sensorplattformen på bild 18.  
 

                                                 
42 Bild från FOA-tidningen nr.3, Juni 1997. 
43 Askelin J-I, FOA tar pulsen på Stockholms Gibraltar, FOA-tidningen nr.3, Juni 1997, sid. 13 
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Bild 18. Exempel på multisensorplattform med sensorer för mätning av 
akustiska, magnetiska och elektriska signaturer.44 

 
Ett exempel på ett mobilt komplett system framgår av bild 19. Vid verksamhet 
i vatten med delvis okänd miljö, och därigenom okända nivåer och 
utbredningsförhållanden för egna signaturer, ger inmätning och analys 
underlag för en befälhavares beslut avseende taktiskt uppträdande. Information 
kan även fås avseende egna spaningssytems prestanda i aktuell miljö. 
 

Bild 19. Exempel på transportabel mätstation för 
uppmätning av signaturer i aktuell miljö.45 

 
På motsvarande sätt har en utveckling avseende aktiva motmedel mot minor 
med sensorer för elektriska fält skett. Flera länder (inklusive Sverige) har 
system som kan simulera fartygs elektriska fält (UEP och ELFE). I flera fall är 
systemen hitintills begränsade till styr- och reglerutrustning, medan själva 
svepen ännu ej tagits fram.  
 
Det första svep (se bild 20) som inbegriper UEP/ELFE och som till del är 
operativt är framtaget av Australiska ADI. Svepet är sålt till 7 länder (januari-
03) inkluderande bl.a. Danmark och Storbritannien och har använts av brittiska 
minröjningsförband i samband med insatser i Persiska Gulfen under våren 
2003.  
 

                                                 
44 Bild från Ultra Electronics. 
45 Bild från ”Management of multi-influence signatures in littoral waters”. 
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Bild 20. UEP/ELFE-svep från konsortiet ADI (Australien).46 

 

4.4 Sammanfattande Slutsatser 
 

- Vattnets ledningsförmåga ökar med ökad salthalt, vilket leder till ökad 
dämpning av elektriska signaturer.  

- Kallt vatten har högre syreinnehåll än varmt vatten. Högt syreinnehåll 
leder till ökad korrosion, vilket i sin tur medför ökade nivåer avseende 
elektriska signaturer. 

- Elektriska signaturer förändras med minskat vattendjup, ofta med en 
ökning som följd. 

- Utvecklingen av sensorer för mätning av elektriska fält medför inte bara 
större förmåga avseende inmätning av egna signaturnivåer, utan även 
en potentiellt ökad hotbild då sensorerna kan appliceras på minor och 
spaningssystem. 

- Behovet av mobila system för mätning och analys av 
undervattenssignaturer har ökat som en följd av ambition att deltaga i 
internationella fredsbevarande operationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Analys 

5.1 Hotbild 
 
Minan är en av de mest kostnadseffektiva formerna av marin krigföring. Minor 
är små, billiga i anskaffning, kräver en liten grad av underhåll och kan läggas 
ut från i stort sett vilken plattform som helst. Minor kan användas både i 

                                                 
46 Bild från www.adi-limited.com/2-01-030-030-012.html. 
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strategiskt och taktiskt syfte i avsikt att begränsa en fiendes tillgång till 
specifika områden och som försvar av specifika högvärdiga objekt såsom 
hamnar, basområden m.m. Att möta och neutralisera minor kräver insats och 
ansträngning som ej står i proportion till motståndarens insats. Minan är 
sannolikt det farligaste vapen en flotta kan ha i sin arsenal. Den förankrade 
minan spelar fortfarande en roll avseende spärrning av sund och andra 
förträngningar (där djupförhållanden ej tillåter bottenminor), tack vare att den i 
modernt utförande är försedd med avståndssensorer för bl.a. detektion av 
elektromagnetiska fält. Bottenavståndsminor bringas att detonera med hjälp av 
sensorer för akustik, elektromagnetik och tryck, eller kombinationer av 
ovanstående. Sofistikeringsgraden är så pass hög att en förprogrammerad 
avståndsmina kan bringas att detonera inte bara vid erhållande av sensorvärden 
för en viss fartygsklass, utan även avseende en enskild fartygsindivid under 
förutsättning att erforderliga mätvärden erhållits tidigare, från t.ex. 
spaningssensorer. CRM-, UEP- och ELFE-signaturer kan idag detekteras på 
stora avstånd. De båda senare kan med dagens sensorteknik även nyttjas för 
aktivering av minor. I tillägg till dessa mångsidiga och raffinerade metoder för 
aktivering kan tidstyrda avaktiveringsdon kombineras med 
fördröjningsmekanismer m.m. Stigande minor med egen framdrivning (bild 21) 
har utvecklats både av USA och tidigare Sovjetunionen. Dessa minor har 
sensorer som aktiveras av annalkande fartygs signaturer, varefter minan lösgörs 
från sin förankring/bottenplats och går mot målet. System finns även som 
använder externa sensorsystem för aktivering, och därefter går mot målet under 
styrning av intern målsökare. Dessa minor kan i utgångsläge vara placerade på 
djup över 300 meter.47   

 
Bild 21. Exempel på stigande mina.48 

 
Då moderna plattformar konstruerats och producerats med tonvikt lagd på 
reduktion av akustisk och magnetisk signatur har minkonstruktörer sökt 
inkorporera nya former av sensorer i minan. Av den anledningen har ökad 
uppmärksamhet riktats mot sensorer för detektering av UEP- och ELFE-
signaturer samt, som en följd, reduktion av en plattforms UEP- och ELFE-
signaturer.   
 

                                                 
47http://wwww4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata 
48 Bild från www.milparade.com/1998/26/084.htm 
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Dagens moderna minor med sensorer känsliga för ett fartygs genererade UEP 
avfärdar med lätthet ett elektrodsvep, som har syfte att simulera ett fartygs 
magnetiska signatur. Ett sådant svep har en styrka hos källan på 
storleksordningen 50 000 Am, medan ett fartyg genererar en styrka på 
storleksordningen 500 Am.49  
 
En annan konsekvens av att förmågan att reducera ett fartygs magnetiska 
signatur har förbättrats, är att den korrosionsrelaterade magnetiska signaturen 
fått ökad betydelse. Moderna plattformar i kompositmaterial och med aktivt 
minskydd påverkar jordmagnetiska fältet i liten grad. En minmonterad sensor 
för ferromagnetism får svårt att detektera en fartygspassage. Det är därför 
nödvändigt ur en minkonstruktörs perspektiv att övergå till uppmätning av 
magnetiska växelfält. Växelfält, om än med låga nivåer, blir lättare att 
detektera då bakgundsbruset är betydligt lägre för växelfält än för det ständigt 
närvarande jordmagnetiska fältet. 
 
Hoten mot ett fartyg som opererar kustnära kan vara avsevärt annorlunda 
jämfört med hoten för ett fartyg som opererar fritt till sjöss. Bortsett från det 
påtagliga hot som uppträdande i kustnära miljö innebär med begränsad 
rörelsefrihet och närhet till ökat antal möjliga hotsystem, så kommer ett fartygs 
olika elektriska signaturer att förändras (ofta öka) avsevärt jämfört med 
uppträdande ute på fritt hav. För att kunna uppskatta i vilken grad dessa hot 
förstärks eller försvagas måste man vara medveten om de signaturförändringar 
som kan uppstå i kustnära vatten, och vilka konsekvenser miljön medför för 
vågutbredning m.m. 
 
Även sensorsystem avsedda för inmätning av fartygs elektriska signaturer 
utgör ett hot då mätningar utförda av andra nationer kan utgöra underlag för 
uppbyggnad av referensbibliotek. Innehållet i dessa bibliotek kan mycket väl 
nyttjas för förprogrammering av minor i syfte att uppnå verkan mot 
fartygsklasser eller enskilda fartygsindivider. Vid besök i andra nationers 
hamnar och örlogsbaser uppträder svenska fartyg regelmässigt med avstängda 
minskyddssystem i syfte att ej medge inmätning av plattformar med operativ 
status. Detta förfarande medges inte avseende elektriska signaturer då 
förmågan att förändra signaturerna ej finns. Svenska plattformar kan mycket 
väl vara inmätta redan idag.  
 
 
 
 

5.2 Elektriska Signaturer och Taktikanpassning  
 
Tekniskt minskydd innebär vidtagande av tekniska åtgärder för att kunna röra 
sig med reducerad risk i ett minfarligt område (bild 22).  
Taktiskt uppträdande innefattar, förutom flera andra åtgärder, undvikande av 
leder med djup understigande 50 meter. Minan har på större djup svårt att 
detektera signaturer som indikerar fartygspassage. Dessutom ökar erforderlig 
                                                 
49 Turner M., Electric cable sweep days are numbered, Paper, UDT 2003, Malmö 
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minladdning proportionellt mot kvadraten på djupet (avser 
bottenavståndsminor).50  
 
En mina med kombinerade sensorer (tryck, akustik, magnetik, elektriska fält) 
kräver ofta indikation i flera eller samtliga sensorsystem för att lösa ut.51 

 
Bild 22. Önskvärd relation mellan detektions- och verkansavstånd.52 

 
Sofistikeringsgraden hos moderna sensorer samt eldlednings- och vapensystem 
kräver att flera av en plattforms signaturer reduceras till lägsta möjliga nivå. 
Trots att avsevärd uppmärksamhet och kraft riktas mot just detta, både under 
konstruktion och under produktion, är det ett obestridligt faktum att ett fartyg 
fortfarande har en bestämd signatur som, likt ett fingeravtryck möjliggör 
upptäckt och identifiering.  
I avsikt att komma runt denna begränsning är det av stor betydelse att 
användaren är bekant med signaturernas beskaffenhet, och har tillgång till 
medel och metoder för att kunna minimera dem och, i vissa lägen, kunna vända 
dem till sin fördel. 
En befälhavare ombord vill inte bara veta sin plattforms signaturer och hur han 
kan påverka dem. Han vill även veta vilka effekter signaturerna har på olika 
hotsystem i syfte att kunna nyttja egna motmedel i samklang med de befintliga 
signaturerna så att optimal effekt av en motmedelsinsats uppnås.  
 
Taktiskt sett finns inget sätt att reducera UEP-signatur. ELFE-signaturen kan 
däremot reduceras genom att propellerrotationen stoppas.53  
Detta påstående är en sanning med modifikation. Nedan följer ett exempel på 
hur en befälhavare kan använda ett fartygs ICCP-system i syfte att prioritera 
reduktion av elektrisk signatur: 
 
Ett fartyg är försett med ett trezons ICCP-system (akter, midskepps, bog). 
Fartyget har en bottenmålning i god kondition, och systemet är inställt på att 
hålla en korrosionshämmande potential på –750mV vid alla referensceller, 
vilket medför att utstyrning av ström görs i samtliga tre zoner. Om prioritet 
önskas avseende reduktion av fartygets elektriska signatur i fjärrfältet kan 
bogsektionen inaktiveras. Det medför att, för en given ström, den längsta 
strömbanan och därmed det största dipolmomentet, (akter-bog) tas bort. 
Beräkningar som gjorts, med ovanstående situation som bas, visar att en 
reduktion av signaturen i fjärrfältet på upp till 66 % är möjlig att uppnå jämfört 

                                                 
50 Försvarsmakten, Handbok i Minmotmedesltjänst, 1996, M7744-328033, sid. 19. 
51 Ibid, sid. 20. 
52 Bild från: Webb G.J., Davidson S.J”Why bother with signature reduction”. 
53 Försvarsmakten, Handbok i Minmotmedesltjänst, 1996, M7744-328033, sid. 21. 
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med ett driftläge där systemet är satt att vidmakthålla en potential på –750mV 
hos alla referensceller.54 
 
Långsiktigt påverkas skrovets motstånd mot korrosion negativt men för en 
given taktisk situation kan en anpassning enligt ovan vara nödvändig. 
Framförallt pekar situationen ovan på att kunskap om de system som finns 
installerade ombord, inklusive ett ICCP-system, medger möjlighet till taktisk 
anpassning till en given situation.  
Ovanstående förfarande kräver givetvis att ett ICCP-system finns installerat 
ombord. Idag har våra svenska plattformar ej sådana system, men utvecklingen 
pekar på att det bara är en tidsfråga innan så är fallet, även vad gäller system 
för aktiv jordning av propelleraxelarrangemang, och därmed en begränsning av 
fartygets ELFE-signatur. 
 
För ELFE-signatur finns som tidigare beskrivits metoder för reduktion genom 
applicering av passiva eller aktiva jordningssystem för 
propelleraxelarrangemang. Några sådana system finns idag inte inom svenska 
marinen, men kommer med all säkerhet att finnas på framtida 
plattformskoncept. 
 
Utvecklingen av minsensorer, kombinerat med lägre vilja till risktagning har 
lett till att utvecklingen av obemannade system har fått hög prioritet, såväl i 
Sverige som utomlands. Denna utveckling medger att bemannade plattformar 
kommer att kunna operera på förhållandevis stort avstånd från minfarligt 
område, och därigenom inte exponera egna signaturer för eventuella 
minsensorer. Men det är lång väg kvar innan vi är där. 
  
En annan aspekt är att höga nivåer hos plattformens egna elektriska signaturer 
kan komma att få negativ påverkan på framtida minsökningssystem genom 
förhöjning av bakgrundsbruset. Minsökningssystem kan mycket väl komma att 
arbeta med detektion av elektriska fält i syfte att finna minor.  
Forskning på, och utveckling av, sådana system pågår.55 
 
Svenska örlogsfartyg har idag, som tidigare nämnts, inga reella möjligheter att 
taktiskt påverka sina elektriska signaturer. Förutom det faktum att flera av 
plattformarna (med minröjning/minjakt som huvuduppgift) är tillverkade i 
ickemetalliskt material, vilket är en stor fördel, är separation mellan hot och 
plattform det främsta taktiska medlet som står till buds. Vid kommande 
uppträdande i en internationell miljö, med en eventuellt oklar hotbild, kommer 
fjärrmanövrerade obemannade system för minjakt att få en initialt avgörande 
betydelse för framgång. Avseende ubåtars och ytstridsenheters uppträdande är 
separation från hotet det främsta medlet som står till buds. Alltså undvikande 
av områden där minor med sensorer för elektriska fält kan förväntas.  
 

                                                 
54 Rawlins P.G., Ganderton C.P., Davidson S.J., Twelvetrees A.R., The design of ICCP systems 
for stealth vessels, sid. 5 
55 Alin N, Brage A, m.fl., Undervattenssignaturer, framkomna forskningsresultat med 
diskussion ur ett systemperspektiv, september 2003, sid. 5 
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För att taktiskt fullt ut kunna nyttja kommande system för signaturreduktion 
krävs att  utbildningsnivån höjs och förståelsen för elektriska signaturers 
egenskaper ökar. 
 

5.3 Signaturer i doktrinära sammanhang 
 
Följande genomlysning redovisar vilka hänsyn som tas i nedanstående 
doktrinära dokument avseende det faktum att ett utökat engagemang i kustnära 
miljö medför delvis nya hotbilder, främst avseende egna signaturer, och i viss 
mån utökade risker. Genomlysningen avser även redovisa om studie av dessa 
dokument kan medge en tolkning som tyder på att vikten av låg signatur i 
allmänhet och undervattenssignaturer i synnerhet har ökat och kommer att 
återspeglas i framtida plattformskoncept. 
 

5.3.1 Brittisk Maritim Doktrin (BR 1806) 
 
Som ledande sjömakt under flera århundraden intar Storbritannien även en 
ledande ställning avseende doktrinär framställning. Vad som varit, och är, 
styrande för Royal Navy är även åtminstone i tillämpliga delar styrande för 
västvärldens övriga marina styrkor.   
Den brittiska marina doktrinen56 tar redan i förordet upp den nya riktningen av 
styrkornas utnyttjande, från uppgifter ute på fritt hav till ”littoral operations”57  
där nya hot och förmågor gör sig gällande. Den största orsaken till denna nya 
inriktning är det ökade behovet av ”joint operations” där den marina 
komponenten förväntas uppträda i anslutning till kust och skärgård i syfte att 
tillsammans med övriga försvarsgrenar genomföra komplexa operationer där 
hot kan appliceras från luft, land, sjö samt från under vattnet.58 
Alla operationer kommer inte att genomföras i kustnära områden. Dock 
kommer sannolikt en övervägande del av verksamheten att bedrivas i sådana 
områden, då befolkning, industricentra samt handel är koncentrerade till 
kustområden. Förmågan till effektiva operationer i dessa kustnära områden, 
vilka griper över både land och hav, är av framtida avgörande betydelse.59 
Nedan följer egna översättningar av de delar i BR 1806 som berör områden där 
plattformars signaturer omnämns eller spelar en viktig roll: 
 

- Den kustnära miljön kommer att gynna marina förband som kan 
utnyttja begränsad förvarning till sin fördel, samt har förmågan att 
anpassa sig till det skifte det innebär att röra sig i en miljö där hotet 
underifrån får nya dimensioner.60 

                                                 
56 BR 1806 British Maritime Doctrine, second edition, 1999. 
57 Definition: ”The area from the open ocean which must be controlled to support operations 
ashore, and the area inland from shore that can be supported directly from the sea”, BR 1806, 
sid. 163. 
58 BR 1806, sid. 3. 
59 Ibid, sid. 163. 
60 Ibid, sid. 22. 
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- Uppnående av kontroll över stridsområdet (battlespace dominance) 
kommer nödvändigtvis att medföra kontroll över det ingående 
havsområdet innefattande även det elektromagnetiska spektret.61 

- Inom ramen för lednings- och informationssystem (C4I) måste 
övervakning och utnyttjande av stridsfältets alla dimensioner 
genomföras med alla tillgängliga typer av sensorer i syfte att stödja 
beslutsfattning.62  

- En marin befälhavare måste förstå, och kunna nyttja, den marina miljön 
och de konsekvenser den får på verksamheten. En ”joint” operation 
kräver utvärdering av den miljö som enheterna skall verka inom 
avseende bl.a. vattenförhållanden i syfte att kunna inträda i 
operationsområdet på ett säkert sätt och kunna skydda egna styrkornas 
förmåga. 63  

- Genom att hålla en hög beredskap kombinerat med kontroll över 
stridsområdet och läget, som ett väl utvecklat informations- och 
ledningssystem medger, kan en befälhavare fortskrida operationen 
under reducerad risk- och chanstagning.64 

- Inför insats i operationsområde är förmågan till utvärdering av aktuell 
hotbild vital i syfte att anlägga en lämplig skyddsnivå.65  

- Minröjningsförband kontrollerar områden avseende förekomst av minor 
och genomför vid behov röjning inför ankomst och gruppering av 
huvudstyrka. Minröjningsförband är under denna fas sårbara och 
erfordrar skydd från andra förbandstyper. 

- Enheter för kartläggning av djupförhållanden och andra miljöfaktorer 
såsom temperatur, salthalt m.m. tillhandahåller indata till övriga 
enheter. Därmed medges möjlighet till fullt utnyttjande av aktuella 
miljöfaktorer i operationsområdet avseende t.ex. vapenprestanda och 
utbredningsförhållande för undervattenssystem. 66 

 

5.3.2 Svensk Marin Doktrin 
 
Arbetet med svensk marin doktrin initierades hösten 1999. Parallellt med detta 
arbete pågår framtagande av strategisk och operativ doktrin. Den marina 
doktrinen kommer att utges i fastställd utgåva under 2004.67 Den marina 
doktrinen skall vara vägledande för vårt tänkande och handlande och innehålla 
grundläggande principer för hur militära stridskrafter genomför verksamhet för 
att nå mål.68 Doktrinen skall behandla hur de marina stridskrafterna skall 
nyttjas idag och de närmaste åren, utan att för den skull utgöra ett reglemente 69 
En av grundstenarna i den svenska marina doktrinen är förmåga att uppträda 
och verka i kustnära och grunda farvatten. Det i sig är inget nytt. Det som är 

                                                 
61 Ibid, sid. 35. 
62 Ibid, sid. 98, 119. 
63 Ibid, sid. 120. 
64 Ibid, sid. 121. 
65 Ibid, sid. 127. 
66 Ibid, sid. 134, 151. 
67 Missiv till provisorisk utgåva av marin doktrin, daterad 2002-12-19. 
68 Svensk marin doktrin, sid. 12. 
69 Ibid, sid. 15 
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nytt är att denna förmåga även skall kunna nyttjas och vara verksam 
internationellt. Det ställer nya krav, då till exempel undervattensmiljön i de 
flesta fall starkt skiljer sig från den vi själva agerat i på hemmaplan. 
Nedan följer en redovisning av de avsnitt där den marina doktrinen tar upp 
eller tangerar områden som berör signaturer hos plattformar: 
 

- De kustnära farvattnen ställer särskilda krav på spanings- och 
vapensystem, och att verka i gränslandet mellan hav och land kräver 
särskilda kompetenser.70 

- ”Minors intelligens har skärpts. Tempot har ökat både avseende anfall 
och försvar. Spaning under vattnet bedrivs främst med hjälp av 
reflekterande ljudvågor istället för med reflekterande elektromagnetiska 
vågor. Havet är i stort sett ogenomskinligt för de flesta sensorer. Havet 
kan därför användas för dolt uppträdande, till exempel av ubåtar med 
akustiska sensorer och avancerade vapen. Marina system kan även 
bidra med information från dolda sensorer som berikar det totala 
informationsflödet”.71 

- Skärgårdsområden samt områden med flod- och älvdeltan ställer 
särskilda krav på maritima resursers egenskaper och förmågor.72 

- Det får inte glömmas bort hur sårbar vår sjöfart är. Hotet kan komma 
från alla riktningar inkluderande underifrån.73 

- Undervattenskriget innehåller överraskning och möjligheter för nationer 
eller organisationer med begränsade resurser att nå påtaglig effekt. 
Förmåga att uppträda och lösa uppgifter i kustnära och grunda farvatten 
är den marina insats som Sverige i första hand erbjuder för den 
internationella krishanteringen.74 

- Ur ett internationellt perspektiv har den svenska marinen genom år av 
anpassning av taktik, stridsteknik, sensor- och vapensystem skapat en 
unik kompetens att uppträda i kustnära och grunda farvatten framför allt 
avseende till exempel minröjning. Det marina bidraget till 
fredsfrämjande operationer skall därför förankras och utvecklas utifrån 
dessa förmågor. Utifrån denna profil skall de marina förmågorna 
utvecklas för att lösa uppgifter i ett vidgat spektrum, såväl nationellt 
som internationellt.75 

- Genom ett dolt agerande (ubåt, korvetter) kan en motståndares 
rörelsefrihet begränsas påtagligt och osäkerhet skapas. Vår osynlighet 
mångdubblar det område som vi kan kontrollera.76 

- Förmågan att skapa informationsöverläge omfattar kontroll på, under 
och över havsytan samt inom den elektromagnetiska arenan. Marina 
system som nyttjas för spaning är främst fasta passiva och aktiva 
undervattenssensorer samt fartyg till sjöss.77 

                                                 
70 Ibid, sid. 17. 
71 Ibid, sid. 17 
72 Ibid, sid. 18 
73 Ibid, sid. 23. 
74 Ibid, sid. 24. 
75 Ibid, sid. 32. 
76 Ibid, sid. 57. 
77 Ibid, sid. 70. 
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- Kompetens måste byggas upp inom nya och oprövade områden, och 
nya taktiska koncept måste utvecklas i syfte att anpassa sig till nya 
uppgifter och hot i ett längre tidsperspektiv. Signaturanpassning i alla 
dess former, anpassat till hotets karaktär, är av stor betydelse såväl för 
egenskydd som för möjlighet till framgång i strid.78 

 

5.4 Svensk forskning och utveckling 
 
Sverige har en lång tradition inom signaturreduktion, främst avseende akustik 
och magnetik, men på senare år även inom en vidare ram där ubåtsprojektet 
Viking samt korvett typ Visby tagit ett helhetsgrepp. 
 
Som tidigare nämnts har FOI tagit fram kolfiberelektroden för detektion av 
elektriska fält. Forskningsgrupper inom FOI har indelat sina 
verksamhetsområden inom hydroakustiska-, hydrodynamiska- och 
elektromagnetiska signaturer och därigenom säkerställt en allsidig 
genomlysning av undervattenssignaturer. Delstudier har under senare år 
genomförts i syfte att öka kunskapen om grundläggande mekanismer avseende 
signaturer, miljöpåverkan på signaturer samt samverkan mellan olika 
signaturer. 79 
Specifikt har till exempel studerats förmågan att med hjälp av ett ICCP-system 
kunna reducera strömmarna runt ett fartygs undervattenskropp och därigenom 
hålla den elektriska signaturen på en konstant låg nivå, ett så kallat DeAmping-
system.80 
FOI har även tagit fram flera simuleringsverktyg i syfte att kunna prediktera 
elektriska signaturer samt presentera de olika signaturernas utbredning i olika 
miljöer. 
 
Avseende uppmätning och, i förekommande fall, justering av fartygs 
magnetiska undervattenssignaturer finns sedan länge flera anläggningar. På 
senare år har avmagnetiseringsstation Hårsfjärden kompletterats med sensorer 
för mätning av UEP- och ELFE-signaturer vilket ytterligare ökat 
förutsättningarna för framtida möjlighet till mätning och reduktion av de 
elektriska signaturerna. 
Ett tätt samarbete föreligger mellan FOI, FMV och flera försvarsindustrier i 
syfte att bibehålla och stärka svensk position som ledande avseende 
signaturreduktion av fartygsplattformar. Som exempel kommer kommande 
beställningar från Försvarsmakten avseende ubåten Viking och ytstridsfartyget 
YS Ny att för första gången innefatta kravställningar avseende tillåtna nivåer 
för UEP- och ELFE-signatur. 
 

5.5 Sammanfattande slutsatser 
 
                                                 
78 Ibid, sid. 73. 
79 Alin N, Brage A, m.fl., Undervattenssignaturer, framkomna forskningsresultat med 
diskussion ur ett systemperspektiv, september 2003, sid. 5 
80 Ibid, sid. 6 
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Hotet från minor och andra vapen- och spaningssystem under vattnet kommer 
att få en större omfattning än tidigare i och med införandet av sensorer för 
elektriska fält. Ytterligare ett teknik- och signaturområde måste härmed 
hanteras ur ett plattformsperspektiv i syfte att minimera risker för egen 
verksamhet och besättning. Att minimera denna risk genom att uppehålla sig 
utanför område med hot enligt ovan är en framtidsvision som ännu ej är möjlig 
att verkställa. 
 
Svenska plattformar har idag ingen eller liten möjlighet att påverka egna 
elektriska signaturer i ett taktiskt syfte. Genom införande av aktiva tekniska 
system såsom ICCP- och ASG-system fås dels en övergripande signatur-
reduktion dels får en befälhavare verktyg för att, till viss del, kunna påverka 
egen signatur i taktiskt syfte. 
 
För att kunna tillämpa ett taktiskt synsätt på signaturreduktion måste utbild-
ningsnivån hos svenska sjöofficerare, avseende signaturer, generellt höjas. 
Kunskap finns idag avseende akustik, magnetik och i viss mån avseende radar-
målyta. Vad gäller elektriska undervattenssignaturer återstår dock mycket 
innan förmåga att nyttja hela signaturkedjan till sin fördel föreligger. 
 
Den brittiska maritima doktrinen och den svenska marina doktrinen behandlar 
båda det faktum att kustnära uppträdande (littoral operations) innebär nya krav 
på plattformar och förmågor. Att signaturer inte omnämns explicit i någon 
större omfattning beror sannolikt på att dokumenten i huvudsak beskriver krav 
och förmågor ur ett övergripande perspektiv. Dock pekar dokumenten, främst 
det svenska, på vikten av anpassning till teknikutvecklingen avseende alla 
aspekter av undervattenskriget, och därmed fortsatt behov av utveckling av 
egna förmågor inom detta område, inte minst avseende uppträdande i 
främmande vatten i samband med fredsfrämjande operationer. 
 
Signaturanpassning är, såväl gällande egenskydd som förmågan till framgång i 
strid, av stor vikt när det gäller förmågan skapa kontroll i ett område. Det 
elektromagnetiska spektret, som är en av hörnstenarna i det framtida 
nätverksbaserade försvaret, existerar inte bara i luften utan likväl under vattnet.  
Svensk forskning och utveckling ligger, ur ett internationellt perspektiv, väl 
framme avseende undervattenssignaturer i allmänhet. Konstruktion av 
tillförlitliga aktiva och passiva system för signaturreduktion är beroende av 
modeller (främst datorbaserade) för prediktering då ett flertal faktorer påverkar 
signaturerna i fråga, och sambandet dem emellan är komplicerat. Dessa 
predikteringsmodeller erbjuder även möjlighet att ombord uppskatta och 
utvärdera signaturerna i realtid under olika operationella förhållanden. 
 
Vidmakthållande av låga elektriska signaturer fordrar kunskap avseende allt 
från att kunna utvärdera data erhållna vid mätstation, till åtgärder som krävs 
ombord i syfte att minimera signaturerna. Detta gäller inte minst om ett ICCP-
system appliceras. 
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6 Avslutning 

6.1 Svar på inledande frågeställningar 
 
Kan taktikanpassning minska riskerna knutna till de elektriska signaturerna? 
 
Utan tvekan är så fallet. Förutom den uppenbara åtgärden, att ej operera i 
vatten där minfara kan förväntas, står flera medel till buds. Dock förutsätter de 
i allt väsentligt att taktiken stöds av installerade tekniska system som genom 
medvetet handlande kan bidra till att signaturnivåer sänks.  
En absolut förutsättning, för att fullt ut kunna nyttja framtida tekniska system i 
ett taktiskt syfte, är att utbildningsnivån höjs avseende signaturer och den 
verkan de har på den egna enhetens förmåga att operera med tanke på aktuell 
hotbild, men även avseende prestanda hos egna spanings- och vapensensorer. 
 
Är en satsning på signaturområdet elektriska undervattenssignaturer vital för 
en marin med inriktning mot kustnära uppträdande? 
 
Svaret är ja, åtminstone med ett perspektiv på 10 till 15 års sikt. En 
förutsättning för inträde i ett område med förband från kanske flera 
försvarsgrenar är att området är rimligt säkert. Idag kan en sådan säkerhet 
endast skapas med bemannade enheter, om än med viss förmåga till att kunna 
verka på avstånd. Utvecklingen pekar dock mot användande av helt autonoma 
enheter som kan operera på stort avstånd från moderskepp eller motsvarande. 
Man skall dock vara medveten om att även dessa autonoma plattformar 
erfordrar låga signaturnivåer avseende elektriska fält i syfte att undgå 
bekämpning. Sensorer för elektriska fält kommer även, med stor sannolikhet, 
att användas för minsökning, vilket medför krav på att den sensorbärande 
plattformen har låg egen elektrisk signatur. 
 
Finns tydliga tecken på ökat fokus, militärt och inom försvarsrelaterad 
forskning,  avseende reduktion av elektriska signaturer? 
 
Svaret är ja. I en minskande svensk försvarsmakt har satsningar gjorts på 
signaturreduktion, innefattande även elektriska signaturer. Visby och Viking är 
goda exempel på detta. Som nämnts kommer nivåer avseende UEP- och ELFE 
signatur att för första gången kravsättas i kommande fartygskoncept.  
FOI bedriver omfattande forskningsverksamhet inom elektriska signaturer. Ur 
ett internationellt perspektiv har intresset ökat betydligt i samband med 
övergång mot operationer i kustnära miljöer vilket givit ökad förståelse för den 
hotbild som där kan förväntas. Forskning och utveckling är som sagt 
omfattande, men tyvärr inte känd i allt för vida kretsar. 
 
 

6.2 Diskussion 
 
Som synes har elektriska undervattenssignaturer tidigare ej spelat någon 
avgörande roll avseende en fartygsplattforms förmåga till dolt uppträdande då 
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sensorer och system för detektion ej funnits, alternativt existerat i mycket liten 
omfattning.  
Teknikutvecklingen har dock medfört att de elektriska signaturerna framöver 
kommer att vara en lika viktig parameter som signaturerna avseende akustik 
och magnetik.  
En förändring av kravbilden rörande skyddsåtgärder i samband med deltagande 
i internationell verksamhet, där signaturanpassning är en komponent i 
förmågan att skydda förband och funktioner, talar även för detta. 
 
Tack vare en inriktning mot uppträdande i kustnära områden hos västvärldens 
marina styrkor kommer svenska marinen att få draghjälp i utveckling av 
signaturreducerande åtgärder. Sverige kan här inta en ledande roll då den egna 
marinen har lång tradition av uppträdande i skärgårdsmiljö och därigenom är 
bekant med de förmågor som krävs. Dessutom finns stor kunskap inom landet 
avseende de möjligheter och begränsningar som vapen- och spaningssystem 
uppvisar i en miljö skild från öppet hav. 
 
Det kommer alltid att finnas luckor i den information en befälhavare har 
tillgänglig. Å andra sidan kan för mycket information handlingsförlama. 
Genom ett lågsignaturuppträdande kan beroende av riktig, eller någon, 
information minskas då risken för detektion och bekämpning reduceras tack 
vare ett dolt uppträdande i flera dimensioner där låg egen signatur ökar 
förmågan hos egna sensorer eftersom störningar från egen plattform och 
verksamhet reducerats. 
 
Det är lätt att tro att endast enheter avsedda för minröjning/minjakt främst är de 
som är i behov av låga undervattenssignaturer, men så är icke fallet. 
Inte minst doktrinernas innehåll pekar på behovet av skydd för dessa enheter 
under utförande av sin uppgift, ett skydd som i allt väsentligt ytstridsenheter 
skall bistå med. Det medför att ytstridsenheterna är beroende även de av låga 
signaturnivåer i syfte att nå ett gott egenskydd mot undervattenshot. 
 
Utvecklingen pekar dessutom på framtagande av plattformar med flera 
funktioner inbegripande ubåtsjakt, ytstrid och minjakt (t.ex. Visbykorvetten 
och kommande YS Ny). Sverige ligger här på framkant avseende 
teknikutvecklingen, då Visbykorvetten tagits fram med hänsyn tagen till alla 
former av signaturer.  
 
Avseende elektriska signaturer kan följande nämnas: 
 

- Skrovet är tillverkat i kolfiber och är ”ädelt” ur ett elektrokemiskt 
perspektiv. 

- Skrovets våta yta är belagd med ett elektriskt isolerande skikt i 
vinylester. 

- Propelleraggregat är framtagna i en legering unik för fartygsklassen. 
- Övriga metalliska bottendelar är i allt väsentligt tillverkade i rostfritt 

omagnetiskt stål. 
 
Visbykonceptet har rönt stort intresse internationellt och har utan tvekan haft 
inverkan på till exempel USA:s kommande produktion av ”Littoral Combat 
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Ship”, ett koncept som förutom mycket annat har låga egna signaturer som ett 
absolut krav. 
 
Avseende anpassning av befintliga svenska enheter som står i beredskap för 
internationella fredsbefrämjande insatser (Minröjningsfartyg, Kustkorvett, 
Ubåt) görs inga eller små insatser i syfte att reducera befintliga elektriska 
signaturer. Dels beroende på att hotnivån fortfarande betraktas som låg dels 
beroende på att åtgärderna är kostsamma och får förhållandevis begränsad 
verkan i ett redan operativt system. 
 
Mot argument avseende signaturanpassning kan anföras att framtida 
kvalificerade och bemannade plattformar inte kommer att operera i områden 
där hot från minor eller andra bottenbaserade vapensystem föreligger. 
Dokument rörande amerikansk utveckling av militärt försvar tar upp olösta 
problem avseende skydd mot olika typer av undervattensvapen inom ramen för 
”full-dimensional protection”, som i sin tur är ett av de nya koncepten som 
nämns inom ramen för ”revolution in military affairs” (RMA).81 
Utvecklingen pekar på att helt autonoma obemannade system kan komma att 
utföra uppgifter i minfarligt område medan moderfartyg eller motsvarande 
kommer att uppträda tillbakadraget och vara utom räckhåll för sensorer och 
vapen. Ovanstående är en vision i den amerikanska ”Naval Mine Warfare 
Plan”. Forskning avseende autonoma farkoster och system pågår även hos 
svenska FOI. 
 
Det bör finnas stora möjligheter för framtagande av framtida röjningssystem 
mot minor med sensorer för elektriska signaturer. Att skapa ett fartygslikt 
elektriskt fält, inkluderande modulerade komponenter, erbjuder inga större 
svårigheter. Två eller flera spänningssatta elektroder för fältgenerering kan 
exempelvis bäras och styras från helikopter, obemannade farkoster eller kanske 
släppas över ett område i form av bojsystem. 
Problemet består snarare i att lyckas åstadkomma en total signaturbild som 
inbegriper även akustik, magnetik och tryck, och där samtliga dessa uppvisar 
en samtidig fartygslik signatur.  
 
Det är nödvändigt att utbildningsnivån höjs så att personal verksam inom 
marinen får vetskap om vikten av låg signatur i den marina miljö vi verkar i, 
idag och framöver. Som kan noteras omnämns inte signaturer explicit i någon 
större omfattning i de doktrinära dokumenten. Man kan argumentera för att 
dessa tämligen specifika områden inte skall redovisas eller behandlas inom 
ramen för en maritim eller marin doktrin, men man är då på fel spår. Enligt 
svensk syn på doktriner så är de, om inte främst, ett verktyg för att utbilda den 
egna personalen och därigenom nå samsyn avseende stridskrafternas 
utnyttjande i syfte att uppnå hög och snabb effekt. Om viktiga områden 
utelämnas i dessa dokument är risken stor att de även utesluts i underliggande 

                                                 
81 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idebilder och 
fördjupningsområden inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 6, 2002-02-28, HKV beteckning 23 
210: 62 285, sid. 57. 
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dokument, såsom taktisk handböcker och andra skrifter rörande utnyttjande av 
de egna resurserna.  
 
 



Försvarshögskolan C-uppsats FHS Beteckning : 19 100:2065 
Anders Lundin  ChP T 01-03 2003-12-09 44(48) 
 
 

7 Referenser 

7.1 Lista över använda förkortningar 
 
ADI Australian Defence Industries 
Ag/AgCl Silver/Silverklorid 
AM Amplitudmodulering 
Am Amperemeter 
ASG Active Shaft Grounding 
BR 1806 British Maritime Doctrine 
C4I Command, Control, Computer, Combat and Information System 
CRM Corrosion Related Magnetism 
CRP Carbon Reinforced Plastic 
ELFE Extreme Low Frequency Electric Field 
EM Electro Magnetic 
FM Frekvensmodulering 
FMV Försvarets Materielverk 
FOA Försvarets Forskningsanstalt 
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 
GRP Glassfibre Reinforced Plastic 
HMS Hans Majestäts Skepp 
Hz Hertz 
ICCP Impressed Current Cathodic Protection 
K Kelvin 
kPa Kilopascal 
M Mol  
m/s meter/sekund 
PSG Passive Shaft Grounding 
RMA Revolution in Military Affairs 
SE Static Electric 
S/m Siemens/meter 
UEP Underwater Electric Potential 
ULF Ultra Low Frequency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Försvarshögskolan C-uppsats FHS Beteckning : 19 100:2065 
Anders Lundin  ChP T 01-03 2003-12-09 45(48) 
 
 

7.2 Böcker 
 
Cheng David K., 1989, Field and Wave Electromagnetics, second edition, 
United States of America, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., ISBN 
0-201-52820-7. 
 
Försvarsmakten, Handbok i Minmotmedesltjänst, 1996, M7744-328033 
 
Jones Denny A., 1996, Principles and Prevention of Corrosion, second edition,  
Upper Saddle River, New Jersey, Simon&Schuster, ISBN 0-13-359993-0. 
 

7.3 Rapporter och trycksaker 
 
Abrahamsson L., Andersson B., Oktober 1997, NLAYER, An ELFE code for 
horizontally stratified media, , FOA, Avdelningen för Styrning, material och 
undervattenssensorer,  FOA-R—97-00586-409—SE, ISSN 1104-9154 
 
Abrahamsson L., December 2000, An FDTD method for ELFE propagation in 
seawater, FOA, Division of Systems an Underwater Technology, FOA—00-
01735-409—SE, ISSN 1104-9154. 
 
Akomah A.O, Dahele J.S, Tighe-Ford D.J, 2001,Effect of warship ICCP 
configuration upon the low frequency current output modulations associated 
with propeller/shaft rotation. (föredrag vid seminarie Marelec 2001) 
 
Alin N, Brage A, m.fl., Undervattenssignaturer, framkomna forskningsresultat 
med diskussion ur ett systemperspektiv, september 2003, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Systemteknik, FOI-R—0931—SE, ISSN 1650-1942. 
 
Baranenko A, Belyayev V, m.fl., Protection of 200-mile zone, a priority task 
for coastal states, Januari 1999,  från hemsida 
www.milparade.udm.ru/31/048.htm, 2002-06-03. 
 
Bhakta N., ELFE propagation in environments with non-parallel interfaces, 
Paper från mässan UDT 2001, Nice, Frankrike. 
 
Birsan M, Detection of wide-band EM signals in a non-Gaussian environment, 
2001, Defence Research Establishment Atlantic, Nova Scotia, Canada, paper 
från seminarie Marelec 2001. 
 
BR 1806 British Maritime Doctrine, second edition, 1999, ISBN 0 11 772910 8 
 
Brage A., December 1999, Silverkloridelektroder för marint bruk, FOA, 
Avdelningen för Styrning, simulering och undervattensteknik, FOA-R—99-
01343-409—SE, ISSN 1104-9154 
 



Försvarshögskolan C-uppsats FHS Beteckning : 19 100:2065 
Anders Lundin  ChP T 01-03 2003-12-09 46(48) 
 
Brage A., Crona L., Oktober 2000, Ytbehandlingssätt att reducera ett fartygs 
elektriska UEP signatur, FOA, Avdelningen för Styrning, simulering och 
undervattensteknik, FOA-R-00-01762-409—SE, ISSN 1104-9154. 
 
Brage A, Lindqvist P, m.fl., The Potential Stabilised Carbon Fibre Electrode, 
paper från seminarie Marelec 2001. 
 
Claésson H, Brage A., September 2001, Results from an Experimental and 
Theoretical Study of Reduction and Prediction of UEP-Signatures, FOI, 
Systems Technology, FOI-R—0194—SE, ISSN 1650-1942. 
 
Claésson H, En modell för prediktion av statiska elektriska signaturer, Augusti 
2002, FOI, Systemteknik, FOI-R—0561—SE, ISSN 1650-1942 
 
Constable S, The Use of Electromagnetic Methods in Marine Geophysics, 
2001, Scripps Institution of Oceanography, Ca, USA, paper från seminarie 
Marelec 2001. 
 
Crona L., Fristedt T., Mattsson J., Sigray P., December 2000, Försök med aktiv 
EM för detektering av sjöminor, FOA, Avdelningen för Styrning, material och 
undervattenssensorer, FOA-R—00-01757-313—SE, ISSN 1104-9154. 
 
Dalberg E., June 2001, A measurement of the Underwater Electric Field Off 
the West Coast of Sweden, FOI, Systems Technology, FOI-R0146SE, ISSN 
1650-1942. 
 
Davidson J., ELFE and Acoustic Signature Threat Analysis, 2003, Ultra 
Electronics, Paper från mässa UDT 2003, Malmö. 
 
Davidson S.J., Rawlins P.G., A multi-influence range, , paper hämtat från 
www.ultra.demon.co.uk, 2003-09-12, Ultra Electronics, United Kingdom. 
 
Davidson S.J., Application of a novel magnetic tracking method to multi-
influence ranges and security monitoring systems, paper hämtat från 
www.ultra.demon.co.uk,, 2003-09-12, Ultra Electronics, United Kingdom. 
 
DeGiorgi V.G., Computional Modeling of Shipboard ICCP Systems, Naval 
Research Laboratory, Washington, DC., USA, erhållen vid besök på Polyamp 
AB. 
 
Diaz E Santana, Adey R, Baynham J, Pei Y H, 2001, Optimisation of ICCP 
systems to minimise electric signatures, paper från seminarie Marelec 2001. 
 
Försvarsmakten, Provisorisk utgåva av Marin doktrin och maritime 
operationer, 2002-12-19. MTK beteckning: 21 120:61575. 
 
Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idebilder 
och fördjupningsområden inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 6, 2002-02-28, 
HKV beteckning 23 210: 62 285. 
 



Försvarshögskolan C-uppsats FHS Beteckning : 19 100:2065 
Anders Lundin  ChP T 01-03 2003-12-09 47(48) 
 
Hellström F., Signature Management: How to get a balanced stealth quality 
for a submarine, 2003, Paper från mässan “Underwater Defence Technology 
(UDT)”, Malmö 
 
Holmberg J., Examensarbete, 1996-12-31, Materielförstöring i havsvatten 
orsakad av korrosion, , Chalmers Tekniska Högskola, Ingenjörs- och 
Sjöbefälsskolan, Instutitionen för nautik. 
 
Hubbard J C och Beattie G A, The static electric signature and another related 
influence, Fraiser-Nash Consultancy, dokument erhållet vid besök på Polyamp 
AB, Sollentuna. 
 
Hydroakustik och Sonarteknik Kompendium, Remissutgåva 1998-05-06. 
 
Jeffrey I, Brooking B, A survey of New Electromagnetic Stealth Technologies, 
paper publicerat under hemsida www.davis-eng.com/papers.htm, 2003-09-15, 
Davis Engineering Ltd. 
 
Lepelaars E, UEP Inversion, 2001, Physics and Electronics Laboratory, The 
Hague, Netherlands, paper från seminarie Marelec 2001. 
 
Lindh J-O., Managing Systems for Network-Centric Warfare, 2003, paper från 
mässa UDT-03. Malmö. 
 
Nature of discharge report, okänt ursprung. 
 
Peddel J B, Garnett G W, 2001, Naval applications of marine 
electromagnetics, (föredrag vid seminarie Marelec 2001). 
 
Rawlins P.G., Davidson S.J., Webb G.J., Management of multi-influence 
signatures in littoral waters, 1999, Ultra electronics, magnetic division. 
 
Rawlins P.G., Ganderton C.P., Measurements of Corrosion Currents In 
Seawater In Order to Validate Vessel Corrosion Modelling, paper från 
seminarie Marelec 2001. 
 
Rawlins P.G., Ganderton C.P., Davidson S.J., Twelvetrees A.R., The design of 
ICCP systems for stealth vessels, Paper från hemsida : www.ultra.demon.co.uk 
tillhörande firma Ultra electronics. 
 
Rikberg A-M, Norrbrand E., Oktober 1998 , Årsredovisning 1997, FOA, 
Avdelningen för Styrning, material och undervattenssensorer, FOA-R—98-
00882—SE, ISSN 1104-9154. 
 
Rikte S, Formulation of the signature problems of galvanic origin, 2003, 
Kockums AB, paper från mässa UDT-03, Malmö. 
 
Steinvall O, Andersson M, m.fl., Integration av optisk sensor i 
undervattensplattform för minsökning, December 2001, FOI Sensorteknik, 
FOI-R—0297—SE, ISSN 1650-1942. 



Försvarshögskolan C-uppsats FHS Beteckning : 19 100:2065 
Anders Lundin  ChP T 01-03 2003-12-09 48(48) 
 
 
Technical Manual 2003, UEP Sensors and platforms, Polyamp AB, Sweden 
 
The Australian minesweeping system (AMAS), 2002, från hemsida www.adi-
limited.com/2-01-030-030-012.html, 2003-06-11, ADI Ltd. 
 
Turner M., Electric cable sweep days are numbered, Paper från mässan UDT 
2003, Malmö 
 
US Navy Warfare Development Command, NWDC, Littoral Combat Ship, 
Consept of Operations, Februari 2003, från 
www.nwdc.navy.mil/Consepts/LCSCONOPS.asp, 2003-10-17. 
 
Watts A., Mines, November 2002, från hemsida www4.janes.com, 2002-12-03. 
 
Webb G.J., Davidson S.J, Why bother with signature reduction, 1998, Ultra 
Electronics Magnetics Division. 
 

7.4 Intervjuer 
 
Krylstedt Peter, med flera, FOI, Instutitionen för Systemteknik, Stockholm 
 
Hellström Fredrik , FMV, Kompetenscentrum Systemsamordning  
(KC Systsam), Stockholm 
 
Rockman Göran, Polyamp AB, Sollentuna 
 
 
 


