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Ledningssystem för indirekt eld - så erhålls optimal verkan i framtiden. 

 
 
Denna uppsats vill komma fram till en framtida lösning av ett ledningssystem för indirekt eld 
och vilka krav det skall uppfylla för att åstadkomma en effektiv bekämpning. Uppsatsen har till 
syfte att beskriva några delar av bekämpningskedjan. De studerade delsystemen är pjässtyrning, 
ballistikberäkningssystem och system för ledning och lägesuppfattning för de skjutande 
enheterna. Den övergripande frågan är ”hur skall det integrerade ledningssystemet i ett framtida 
system för indirekt eld vara utformat för att uppnå optimal verkan”? Frågan besvaras i tre delar 
genom att tidsbegreppet delas in i perioderna ”i närtid” vilket innebär fram till år 2007, ”målbild 
2010” vilket innebär mellan år 2008-2012 och ”idébild 2020” vilket innebär från år 2013 och 
framåt. För att kunna besvara frågeställningen tas utgångspunkt i en systembeskrivning och vilka 
krav Försvarsmakten har på ett ledningssystem för indirekt eld. De områden som belyses av 
uppsatsen är bl.a. hur indirekt eld funktionen i ledningssystemet skall vara för att möjliggöra 
effektiv bekämpning och artilleriets behov i en multinationell miljö där ledningssystem skall 
kunna utbyta målinformation för att komma till verkan. 
 
Nyckelord: Indirekt eld, verkan, ledningssystem, ballistikberäkning, framtida lösning. 
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Abstract 
 
This paper is about which future solution for an artillery command and control 
system that will be needed for an effective suppression. The purpose is to 
describe some parts of the artillery system. The main issue is “In what way 
should the integrated command and control system for indirect fire be designed 
to match the demands in the future to achieve an optimised effect”. 
The question will be divided into three sub-sections by answering it in relation 
to different time-periods: “In near future” up until the year 2007, “A 
perspective for 2010”, implying from the year 2008 to 2012 and “A vision for 
2020”, which means after the year 2013. As a starting point for being able to 
answer this question, I will use a description of the artillery system and 
demands from the Swedish Armed Forces on what a command and control 
system for artillery should consist of. This paper will highlight, among other 
things, how the functionality for indirect fire should get the maximum effect 
owing to the command and control system and the needs in a multinational 
environment for an exchange of fire and targeting data in order data to achieve 
effect. 
 
Key words: 
indirect fire, command and control system, ballistic calculation, 
weapons effect, future solution. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Dagens och framförallt morgondagens strid med hög intensitet och krav på 
precisionsbekämpning samt förmåga till egen rörlighet i syfte att kunna verka 
och även undgå verkan kommer att ställa nya och höga krav på våra framtida 
bekämpningssystem. 
 
Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande. Manöver-
tänkande är Försvarsmaktens uppfattning om hur vilja och resurser på bästa 
sätt skall användas för att uppnå uppsatta mål i en konflikt eller annan situation 
där militära medel används. Idéerna i manövertänkande är giltiga på samtliga 
krigförings- och konfliktnivåer. Här beskrivs manövertänkande främst utifrån 
en konflikt med väpnad strid. De principer och begrepp som framhävs är dock 
generella och kan därför tillämpas även i andra situationer.1 
 
Utifrån ett översiktligt perspektiv kan man se den militära strukturen uppbyggd 
som ett komplext system med flera av varandra beroende funktioner. För att få 
ut effekt av detta system måste det sammanhållas som till exempel 
bekämpningssystemet. Det är beroende av sensorer, ledningssystem, 
kommunikationssystem, skjutande enheter och logistik funktioner. Var och en 
av dessa funktioner är också systemuppbyggda. Påverkas någon av dessa 
ingående delar så innebär det förr eller senare att en systemchock inträffar och i 
värsta fall till att systemet totalt sönderfaller. Kan man uppnå detta genom 
minimala insatser och ändå vinna kriget så är ju det att föredra. 
 
Ett bidrag till att uppnå denna förmåga i framtiden är att ta fram ett 
bekämpningssystem som svarar upp på kraven att med korta insatstider och 
hög precision samt med önskad verkan i målet på ett effektivt sätt ta bort en 
fiendes vilja och förmåga till motstånd. Förutsättningarna för att vinna en strid 
ligger i förmågan att snabbt kunna samla eld. Det snabbaste sättet, åtminstone 
inom det ”taktisk och operativa djupet”, är genom samling av markbaserad 
indirekt eld som kan avfyras från vitt skilda geografiska positioner 2. 
Framtida uppgifter innebär även att vi skall kunna verka vid internationella 
insatser där uppgifter och krav i många fall kommer att ställas mycket högt på 
just dessa förmågor. 
 
Utifrån följande resonemang framkommer ett stort antal funktionaliteter som 
måste finnas för att möjliggöra dessa förmågor. Det krävs vidare att man kan 
koppla samman många av dessa funktionaliteter i ett ledningssystem för att 
uppnå en hög förmåga till bekämpning. 
 

                                                 
1 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002 års utgåva, s. 81. 
2 Artilleristen nr 1 2002 års utgåva, Artikel ”Artilleriet och manövertänkande – hur hänger det 
ihop”? Gäst krönikör Öv. Anders Carell Chef KRI/mark, s. 12. 
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I detta ämne finns ett antal frågeställningar att studera som behövde besvaras. 
 
I ett ledningssystem önskar man finna de komponenter som ger ett bra 
Människa System Interaktion (MSI).De funktioner för den indirekta elden som 
skall ingå är: 

• Ballistikberäkning  
• Interna störningar (V0, Tkrut, ∆P)3 
• Externa störningar (Väderinflytelser) 
• Förbandsledning 
• Understödsledning. 

 
Hur skall ballistikräknare, ledningssystem och positionsbestämnings-
utrustningar integreras och kunna utvecklas i framtiden samt pjäsinflytelser 
såsom V0, Tkrut, ∆P samt olika laddningar och granattyper hanteras vid 
skjutning? Hur säkerställer vi det eldtekniska underlaget om vi flyttar pågående 
skjutning mellan pjäser och hur fördelas målpunkter vid samlad skjutning på 
ett utsträckt mål med flera skjutande enheter? Dessa frågeställningar har gjort 
att jag blivit intresserad av detta ämne och vill därför fördjupa mig inom detta 
område. 
 
Denna uppsats vill komma fram till vilka framtida möjligheter som finns för 
ledningen av indirekt eldsystem. 
 

1.2. Syfte och problemställning 
Denna uppsats vill komma fram till en framtida lösning av ett ledningssystem 
för indirekt eld och vilka krav det skall uppfylla för att åstadkomma en effektiv 
bekämpning. 
Delsystemen i bekämpningskedjan som kommer att belysas av författaren är 
pjässystemen och den ledning som krävs för att de skall kunna verka. 
Den övergripande frågan är ”hur skall det integrerade ledningssystemet i ett 
framtida system för indirekt eld vara utformat för att uppnå optimal verkan?” 
Frågan besvaras i tre delar genom att dela upp tidsbegreppet ”i närtid” vilket 
innebär fram till år 2007, ”målbild 2010” vilket innebär åren mellan 2008-2012 
och ”idébild 2020” vilket innebär från år 2013 och framåt. 4 
 
Utgångspunkt skall tas med erfarenheter från studier utav REMO Haub 77 B 
och splitterskyddad granatkastare (SSG120). Ballistik- och ledningssystem som 
kommer att studeras är skjutelementräknare (PC-SKER) och ballistikräknare 
samt funktionsmodell Stridsledningssystem Bataljon (FUM SLB) och en 
applikation ur norska arméns ledningssystem som heter ComBatt Artillery Fire 
Support. 
 
                                                 
3 Granatens utgångshastighet, kruttemperatur, avvikelse i granatvikt. 
4 Val av tidsperioder utgår ifrån två källor som sedan har kunnat sammanfogas till lämplig 
omfattning. Artilleriregementet, Artilleristudie 2002, bilaga 21 500.70820, 2002-11-22, s. 13. 
Högkvarteret, PerP 7, skr: 23 210:63182, bilaga 1, 2003-02-28, s. 18. 
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Under arbetet kommer uppsatsen även att fokusera på hur man genom en 
evolutionär materielutveckling skall kunna tillgodose systemsäkerheten, främst 
avseende överförda skjutdata och mjukvaruuppdateringar. 
 
Motiv till valda delsystem är att dessa lever upp till kriteriet att bära mot 
framtiden. Genom att på ett bra vis åskådliggörs de tekniska möjligheter och 
förutsättningar som finns. Påvisa de förmågorna som är viktiga för ett 
bekämpningssystems ledningsfunktion i framtiden. 
 

1.3. Antaganden och avgränsningar 
 
Följande antaganden har gjorts; 
Detta bekämpningssystem skall kunna verka inom ramen för befintliga och 
framtida organisationsstrukturer för våra stridskrafter. 
Detta ledningssystem är avsett för markbaserade bekämpningssystem och 
syftar till att möjliggöra dess taktiska uppträdande. 
Författaren till denna uppsats är officer vid Artilleriregementet sedan 1988 och 
har erfarenheter av tidigare system samt från tjänstgöring vid Utvecklings 
Enhet. Dessa kunskaper och erfarenheter kommer att utnyttjas i 
uppsatsskrivandet. 
Följande avgränsningar har gjorts; 
Rena kommunikationslösningar kommer inte att beskrivas förutom i 
förekommande fall då så är nödvändigt ex. i en integrerad lösning. 
Ingen beskrivning av Man-Machine-Interface (MMI) lösningar kommer att 
ske. 
Krav och behov för utbildning i form av simuleringsfunktioner kommer inte att 
beröras. 
 

1.4. Underlag 
 
Materialet utgörs av olika dokumentation från industri och Försvarets Materiel 
Verk samt Försvarsmakten. 
Dessa underlag är inte avsedda för att ge en komplett bild av alla tillgängliga 
system på marknaden, inte heller måste underlagen kvalitativt eller kvantitativt 
motsvara varandra. 
Mitt syfte är främst att se på möjliga lösningar i ett framtida ledningssystem för 
indirekt eld. 
 
Materialet i uppsatsen är öppna dokument och arbetshandlingar. För att få 
ytterligare fakta och förklaringar har faktainhämtning även gjorts via intervju 
och personliga kontakter. Där det har funnit behov av att förstärka de tekniska 
beskrivningarna har bilder infogats. 
Där det är möjligt kommer engelska fackuttryck att översättas till svenska men 
om risken är att betydelsen blir oklar kommer jag att använda det engelska 
uttrycket och acceptera nackdelen med att blanda språken. 
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1.5. Begrepp och definitioner 
 
Bekämpning 
Syftar till att reducera fiendens förmåga till strid så att eget och överordnat 
syfte uppnås genom att negativt påverka fiendens resurstillgångar (inklusive 
lägesinformation). Indirekt bekämpning är en delmängd i bekämpningen. 5 
 
Bekämpningssystem 
System som kan åstadkomma verkan till exempel indirekt eldsystem, 
televapensystem, attackflyg, beväpnade helikoptrar mm. 
 
Ledningssystem 
Såsom militärt begrepp omfattande helheten, organisation, personal och 
materielstrukturen. Försvarsmakten utgår ifrån ett i förväg fastställt regelverk, 
ledningsdoktrinen, för att leda försvarets förband vid krigs-, kris- och 
fredsoperationer.6 
 
Ledningsstödsystem 
Är olika IT-system som har som funktion att stötta ledningen av operationer 
och omfattar den tekniska delen av begreppet ledningssystem. I framtiden är 
detta system ett sätt att knyta ihop människan och intelligenta datorsystem med 
sensorsystem via kommunikations- och bearbetningssystem. Systemen 
kommer att innehålla viktiga automatiska stödfunktioner såsom 
informationshantering och filtrering, sammanställning och tolkning.7 

                                                 
5 Artilleriregementet, Ledning Markstrid del 5, Indirekt Bekämpning, 2003-02-18, bil 101 s. 4. 
6FMV, Tekniska utvecklingstrender, Analys 23210:2515/2001, 2001-02-14, s. 165. 
7 Ibid. 
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1.6. Metod 
 

 
Figur 1:  Bild över metoden. 

 
Utgångspunkt tas i de systembeskrivningar som finns och där främst de 
förutsättningar och möjligheter som Försvarsmakten ser. 
Nästa steg blir att se till vilka krav Försvarsmakten har på ett ledningssystem 
för indirekt eld. Därefter studeras de delsystem som finns för att skaffa 
information och finna lösningar utifrån kraven. Slutligen, utifrån studier av 
olika delsystem, föreslås hur den fortsatta utvecklingen av ett ledningssystem 
för indirekt eld kan utformas. Avslutningsvis väljs att sätta in indirekt eld 
funktionen i sitt framtida sammanhang i en avslutande diskussion och 
reflektion. 
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2. Systembeskrivning 

2.1. Inledning 
 

Ett indirekt eldsystem utgörs av: 
• sensorer, som kan observera, ange mål och reglera eldens läge, mål, 

kända av såväl sensorer som skjutande pjäser, 
• bekämpningsledning, vars uppgift är att så optimalt som möjligt 

använda systemets resurser för att tillgodo se sensorns behov av 
verkan, 

• skjutande pjäser, med eldområde som möjliggör bekämpning av 
upptäckta mål. 

 

 
 
 
Figur 2:  Indirekt eld systemet – utvisande kommunikation och förhållanden 
mellan ingående delar. 
 
De uppgifter som ett indirekt eldsystem skall lösa är att bekämpa mål. 
Insatserna syftar till att, främst bortom de direktriktade vapnens räckvidd, 
störa, begränsa eller slå ut olika funktioner för motståndaren och därigenom 
minska hans anfalls- och motståndskraft. 8 Detta sker genom bekämpning av 
mål samt bekämpning för stöd av manöverförband. 
 

                                                 
8 Artilleriregementet, Ledning Markstrid del 5, Indirekt Bekämpning, 2003-02-18, s. 3. 
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2.2. Funktioner 
 

2.2.1. Sensorer 
 
Sensorn är systemets ”öga” exempel på sådana är eldledningsgrupp och 
artillerilokaliseringsradar (ARTHUR). 
Sensorns uppgift är att lokalisera och identifiera ett eventuellt mål. Vid 
upptäckt av ett bekämpningsbart mål skickas målets position till högre chef 
eller skjutande pjäser. 
 

2.2.2. Indirekt bekämpningsledning 
 
Bekämpningsledaren samordnar den indirekta elden inom den taktiska nivån, 
ställer uppgifter till sensorerna att skjuta med brigadens alternativt bataljonens 
artilleri/granatkastar förband. Bekämpningsledningen kan även själv skjuta och 
bekämpa mål med de skjutande enheter som står till hans förfogande. 
 
Bekämpningsledning omfattar alla de åtgärder som måste vidtas för att kunna 
leda och samordna bekämpningsinsatser. Som bekämpningsledning ingår att 
fatta beslut om indelning, gruppering och uppgifter för bekämpningsförbanden. 
Svara för fördelning av bekämpningsresurser utifrån chefens vilja och 
prioriteringar. 
 

2.2.3. Skjutande förband 
 
De skjutandeförbanden består av artilleri eller granatkastare. De får 
information från sensorer via bekämpningsledning, i undantagsfall direkt från 
sensorn, var målet som skall bekämpas befinner sig någonstans samt hur 
mycket de skall skjuta. Uppgifter om målet som erhålls från 
sensor/bekämpningsledning omvandlas till skjutelement med hjälp av 
skjutelementsräknare eller ballistikräknare (ballistik kärna). 
 

2.3. Uppgifter 
 

2.3.1. Bekämpning av mål 
 
För att få ut optimal effekt ur ett bekämpningssystem är det önskvärt att den 
taktiska chefen har gjort en prioritering av mål (target list). Det är en 
förutsättning att beslut kan fattas på förhand för att ett mål med kort 
exponeringstid skall kunna bekämpas exempelvis en fientlig raketartilleri 
enhet. När en sensor ex. artillerilokaliseringsradar upptäcker ett prioriterat mål 
och har eldtillstånd så sänder den målkoordinater till skjutande enhet direkt. 
Har sensorn inte eldtillstånd så sänds målrapporten till bekämpningschefen 
som vidarebefordrar till skjutande enhet som når och kan bekämpa målet. När 
en sensor upptäcker ett oprioriterat mål så sänder den in en målrapport till 
bekämpningschefen som då bestämmer vad som skall ske. Om den skall 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2059 
ChP T 01-03  
Mj Anders Persson 2003-12-09 Sida 12(55) 
 
effektueras ändå så skickas den vidare till skjutande enhet annars så registreras 
den i en sammanställd målrapport. 
 

2.3.2. Bekämpning för stöd av manöverförband 
 
I princip sker målrapporteringen på samma sätt. Bekämpningschefen vid 
manöverförbandet utnyttjar sina tilldelade indirekt eld resurserna utifrån vilka 
uppgifter som skall lösas. Det är ofta så att bekämpningschefen behåller 
eldtillståndet själv och vidarebefordrar målrapporter som skall effektueras. 
 

2.4. Förmågor 
 
Lägesuppfattning: För att ha förmåga till att utföra bekämpning krävs att 
pjäser och sensorer vet sina positioner och meddelar det samt sin status till 
bekämpningsledningen. Det krävs också att funktionerna har en god 
uppfattning avseende såväl taktisktläge som eldteknisktunderlag för att kunna 
optimera systemets verkan. 
 
Kort tid till insats: För att få verkan snabbt i målet krävs att alla åtgärder 
vidtas för att minimera tider för beslutsfattning och överföring. Genom att 
beslut på förhand är fattade kan tiden i beslutskedjan kortas. 
 
Precisionsbekämpning: Innebär att påverka det väsentliga i målet vid rätt 
tidpunkt och samtidigt minimera sidoeffekter. Det kommer i framtiden att vara 
en avgörande förmåga vid exempelvis internationella insatser. 
 
Graderad verkan: En förmåga att stegvis kunna öka verkan blir mer och mer 
efterfrågat i syfte att dels kunna påvisa egen förmåga till att agera men 
samtidigt minska risker för oönskade sidoeffekter. 
 
Överlevnad: För att kunna agera på slagfältet krävs ett system med hög 
skyddsnivå för funktionerna. 
 
Ledning: Ett komplext system som detta kräver att ledningen får tillgång till 
aktuell lägesinformation som kontinuerligt uppdateras. 
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3. Allmänna krav 

3.1. Inledning 
 
Det finns inte framtaget någon komplett sammanställning på krav för 
bekämpningsfunktionen. Kraven på bekämpningsfunktionen har sammanställt 
och då främst de som går emot ledningsfunktionen. De specifika kraven är 
framtagna genom egna antaganden och diskussioner i samband med intervjuer. 
Kraven kommer att ligga till grund för att studera den framtida lösningen för 
ledningen av indirekt eld system. 
 

3.2. Generella krav 
 
Nedanstående krav på förmågor hos bekämpningsfunktionen är hämtade ifrån 
Artilleristudie 2002. 9 
 
Utifrån PerP rapport 6 och förstudierapporten framtida markmålsbekämpning 
har följande budskap som berör funktionen indirekt bekämpning och därmed 
krav på förmåga härletts av studiegruppen: 
 
PerP rapport 6 
SIDA BUDSKAP KRAV PÅ FÖRMÅGA 
16 Nätverksbaserat försvar Leverera verkan/effekt oberoende av 

sensor och förbandshierarki 
17 Mtrl måste vara 

användbar även för nya 
uppgifter och nya miljöer 

Flexibilitet, moduluppbyggnad och kunna 
uppgraderas 
Mtrl anskaffas i korta serier för att 
upprätthålla bred kompetens 
(demonstratorer) 

24 
47-48 

Globaliserad 
försvarsindustri 

Anskaffa mtrl i samarbete med andra 
länder 
Mtrlunderhåll enligt internationella 
standards 

28 Anpassning till NATO 
procedurer och standard 
nödvändig för deltagande 
i internationell insats 

JBMOU10 

68 Plattformen är en 
leverantör av flera tjänster 

Ammunition med olika funktioner 

                                                 
9 Artilleriregementet, Artilleristudie 2002, bilaga 21 500.70820, 2002-11-22, s. 9-11. 
10 Joint Ballistics Memorandum Of Understanding, en internationell standard för utformning av 
laddningar, granater och eldrör. 
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SIDA BUDSKAP KRAV PÅ FÖRMÅGA 
68 Bekämpningsförmågan är 

inte enbart beroende av 
antalet plattformar 

Teknik för att öka verkan av enskild 
plattform som MRSI11 
Lång räckvidd och hög precision 

84 Väpnad strid i alla 
konfliktnivåer nationellt 
och internationellt 

Stridseffekt och verkan i målet 
Graderad verkan 
Olika miljöer och terrängförhållanden, inte 
bara svenska förhållanden 
Strategisk rörlighet 

84 Anpassningsförmåga Kunna uppgradera systemen 
Kunna utbilda och organisera fler enheter 
på kort tid 

85-86 Alternativa strukturer Flexibilitet 
Kunna lösa uppgifter i flera strukturer 

100 Anpassning Nyttja civila lösningar och utvecklingar 
Vidmakthålla och vidareutveckla 
kompetenser 

103 Materielförsörjning Anskaffa befintliga produkter, hyllvara 
Evolutionära demonstratorer av system 
(förband) 

113 Strid i urbaniserad miljö Bansmidighet 
Precision 
Begränsad sidoverkan 

116 Tunga och lätta 
markstridsförband 

Bekämpningssystem skall kunna ingå i 
både tunga och lätta förband 

118 Markbaserade 
bekämpningssystem 

Bekämpningssystemets effekt bestäms till 
stor del genom ammunitionsutvecklingen 
Det finns även behov av ”billiga 
verkansdelar” 
Plattformen skall kunna ledas genom 
nätverket 
Bekämpningssystemet kan bestå av en mix 
av eldrör och robotar 
Graderad verkan allt viktigare 

121 Långräckviddiga 
bekämpningssystem 

Tillgänglighet 
Hög precision 
Nästan alla mål är tidskritiska 

138 Försvarsmaktsvision Väpnad strid 
Anpassning mot förändrade uppgifter 
Hela konfliktskalan 
I Sverige och utomlands 
Använda mil och civ. teknikutveckling 

 

                                                 
11 Multiple Round Simultaneous Impact, en teknik att skjuta flera granater med olika 
laddningar och elevationer och därigenom få granaterna att landa samtidigt. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2059 
ChP T 01-03  
Mj Anders Persson 2003-12-09 Sida 15(55) 
 
 
Förstudie framtida markmålsbekämpning 
SIDA BUDSKAP KRAV PÅ FÖRMÅGA 
19 Kunna bekämpa mål med 

skyddat läge och i en 
social miljö 

Övergrader 
Graderad verkan/Olika syften med 
bekämpningen 
Begränsad sidoverkan 
Igenkänningssystem 
Kunna avbryta påbörjad insats 

21 Både 
precisionsbekämpning 
och ytmålsbekämpning 

Tillgång till och kunna hantera/välja 
mellan både kvalificerad 
precisionsammunition och okvalificerad 
mängdammunition 

23 Bekämpningstiden är en 
viktig systemegenskap 

Kort planeringstid för ny uppgift 
Upprätthålla hög eldberedskap 
Hög eldhastighet 
Kort bantid 
Kort tid för ny elduppgift 
Hög taktisk rörlighet 

29 Tillgänglighet i 
förhållande till tidskrav 
och numerär 

Tillgång till flera utskjutningsanordningar 
 

12 

                                                 
12 Artilleriregementet, Artilleristudie 2002, bilaga 21 500.70820, 2002-11-22, s.9-11. 
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3.3. Specifika krav 
 
Krav Förmåga 
Realtidsbekämpning För att få verkan kan i målet är det viktigt 

att minimera tiden från det att sensorn 
upptäcker till dess att målet bekämpats 
Detta styrs av målets exponeringstid 

Moduluppbyggnad Det skall finnas möjlighet till teknisk 
anpassning och teknikutvecklingen. 
Genom uppgradering ges systemet en 
längre livslängd och en större 
handlingsfrihet 

Interoperabilitet Förmåga att utbyta information måste 
kunna ske vid såväl nationella som 
internationella operationer 

Integrering inom skjutandeenhet Systemet måste medge att taktisk- och 
eldtekniskinformation så som exempelvis 
position, väderdata och läge kan 
uppdateras och distribueras 

 

3.4. Slutsats 
 

• Systemet skall ha hög tillgänglighet vilket innebär en förmåga att lösa 
flera uppgifter samtidigt samt under en längre tid. 

• Överlevnadsförmåga, både fysiskt och med redundans i 
ledningssystemet blir viktig eftersom en sådan här exklusiv plattform 
blir ett högvärdigt mål för motståndaren. 
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4. Pjässtyrning 

4.1. Inledning 
 
För att kunna utnyttja snabbheten i ett framtida ledningssystem krävs att de 
skjutande enheterna har en hög grad av automatisering och där igenom tar 
hänsyn till bemanningens behov, ett säkert eldtekniskt underlag samt att 
samtliga ställda säkerhetskrav uppfylls. I detta kapitel kommer det att beskriva 
två exempel på hur sådana system är uppbyggda. 
 

4.2. REMO haub 77B 13 

 
4.2.1. Allmänt 

 
REMO haub 77B är en studie som innebär att splitterskydda haubitsen och 
personalen. Pjäsen monterats på en dumper som kommer att väga ca 35 ton och 
har 4 personer i besättningen. Huvudbeväpningen består av ett 155 mm eldrör 
som kan vara mellan 39 och 52 kalibrar långt och har en skruvmekanism. 
Laddsystemet är automatiskt med ett granatmagasin med 20 st granater och 20 
st laddningar samt ett magasin för tändpatroner. REMO haub 77B kan snabbt 
grupperas, på mindre än 30 sek, och sedan öppna eld för att där efter vara 
                                                 
13 Underlaget till detta kapitel är hämtat ifrån Bofors Defence, Teknisk rapport, Fördjupad 
studie REMO haub 77B, 2003-03-05. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2059 
ChP T 01-03  
Mj Anders Persson 2003-12-09 Sida 18(55) 
 
marschfärdig på mindre än 30 sek. Pjäsen kan skjuta all 155 mm NATO 
standardammunition. Bekämpning kan utföras i form av MRSI. 
 

4.2.2. Systemarkitektur 
 
Förslag till lösning som för närvarande uppfyller preliminärt ställda krav på en 
serieprodukt REMO haub 77B visas i Figur 3 nedan. Systemet indelas i 
huvudsak i två delar, en del där realtidsprestanda inte är nödvändig och en del 
där realtidsprestanda är av avgörande betydelse för systemet. Den del utan 
realtidsprestanda, yttre systemet, baseras på byggstenar av PC standard med 
hög miljötålighet som kommunicerar med varandra via ett Ethernet Local Area 
Network (LAN). Det yttre systemet dimensioneras så att hög redundans och 
hög utvecklingspotential erhålls. Denna del styr även kommunikationen med 
de nät som erfordras för stridsledning och eldledning antingen via ett 
truppradiosystem, fast trådförbindelse eller över t.ex. Internet. I systemet kan 
det även ingå en radio för kommunikation med en närgrupperad enhet. 
 
Det inre systemet består av ett Controller Area Network (CAN) -bussystem till 
vilket datornoder kan anslutas. I det inre systemet utnyttjas CAN 1 för synkron 
kommunikation mellan noderna. För kommunikation med enheter utanför 
CAN 1 utnyttjas två separata CAN 2 bussar vilka överför data asynkront. 
Datornodernas uppgift är att ge indata för ballistikberäkning samt att styra 
funktioner vid pjäs och laddsystem. 
 
I systemet ingår det sju MMI-datorer. Dessa utgörs av tre identiska MMI-
datorer för vagnchef, operatör respektive stridsledare samt en MMI-dator för 
föraren, vilka alla kan konfigureras efter befattningshavare och behov. Vidare 
ett service-MMI samt två MMI-datorer med vilka ammunitionsdata matas in i 
systemet. De fyra förstnämnda MMI-datorerna förses med interface mot CAN 
varvid ett av dem kopplas mot det inre systemet. Man kan även tänka sig att 
denna funktion dubbleras. 
 
Vissa funktioner t.ex. gruppering kräver åtgärder på fordonet. En stor del av 
dessa funktioner styrs av fordonets dator via intern CAN-buss vilka i viss mån 
kan påverkas av pjäsdatorn. För att fastställa vilka och hur detta blir tillgängligt 
krävs en djupare studie tillsammans med Volvo. 
 
Datornod Swedish Ballistic Kernel (SBK) beräknar ballistik. SBK är en helt 
fristående dator/datornod där bl.a. ballistikdata för ammunition lagras. Annan 
tillhandahållen ammunitions ballistikdata skall lätt kunna implementeras. SBK 
håller internationell standard. SBK kan även beräkna ballistik för en 
angränsande enhet och kommunicerar då via Radio LAN, Radio CAN eller en 
för tillfället fast Ethernet-förbindelse.14 
 

                                                 
14 Bofors Defence, Teknisk rapport, Fördjupad studie REMO haub 77B, 2003-03-05, s. 59-60. 
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Figur 3:  Systemarkitektur – utvisande kommunikationen mellan ingående 
enheter.15 

 
4.2.3. Server 

 
Den server som finns i det yttre systemet är en miljöanpassad PC komponent 
med stor utvecklingspotential. Till servern ansluts en USB-hub där skrivare, 
CD R/W, 3,5” floppydrive, memorystick mm kan anslutas. Samtliga på 
marknaden förekommande USB utrustningar kan anslutas till systemet.  
För kommunikation med omvärlden finns fyra Ra 180F eller motsvarande, 
vilka ansluts till servern via RS232 gränssnitt och styrs från MMI tillhörande 
vagnschef, operatör, förare eller stridsledare. 
 
I lösningen lagras all programvara, i servern, utom SBK som har en egen nod. 
Här lagras också de databaser som behövs för att effektivt kunna utnyttja 
pjäsen. De applikationer som krävs för respektive befattningshavare hämtas 
från servern beroende på den inloggningsprofil som befattningshavaren har. I 
servern finns ett antal standard inloggningsprofiler vilka kan anpassas för den 
enskilde användaren. För att kunna flytta sin profil mellan olika pjäser lagras 
de personliga inloggningsprofilerna på USB memorystick. 
 
Vid uppdatering av programvara eller annan service av server och andra 
system komponenter, används något av de tre MMI-datorerna med en speciell 
serviceinloggning. I den tänkta servern finns outnyttjade ingångar vilka kan 
användas för utbyggnad eller för att skapa högre redundans i systemet, se Figur 
4.16 
 
                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid, s. 60-61. 
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Figur 4:  Server – uppkoppling mot övriga gränssnitt.17 

 
4.2.4. Systemuppbyggnad 

 
Systemet kan delas upp i två huvuddelar. Den första delen är en realtids-del för 
styrning av pjäs, sikte och magasin där kommunikationen mellan enheterna i 
denna del sker över en 1 Mbit MIL-CAN B buss.  
 
Den andra delen är den så kallade operatörsdelen som kommunicerar över  
100/10 Mbits ethernet bestående av MMI för chef, operatör 2, operatör 4 samt 
server.  
 
Servern hanterar kartdatabas, kommunikation mot radioapparater, printer, 
floppy, CD-ROM. I servern exekveras även Data-rapporterings-terminal i PC 
miljö (PC-DART), FUM-SLB samt SBK. Alternativt kan SBK:n vara kopplad 
till bryggan (Ethernet/CAN), se text nedan. 
 
Som länk för informationsutbyte mellan dessa finns en brygga (Ethernet/CAN), 
som har till uppgift att konvertera samtliga CAN-meddelanden till User 
Datagram Protocol (UDP) -meddelanden och skicka på ethernet. Information 
från ethernet till CAN är typ kommandon för magasinsinställning eller 
börvärden för pjäs och sikte. 
 
Tanken bakom att använda ett internt LAN uppbyggt kring ethernet är att skapa 
flexibilitet för att få möjligheten att koppla in ytterligare enheter och att skapa 
ett känt kommunikations gränssnitt där all information är tillgänglig för 
samtliga enheter. 
 
CAN-bussen används p g a att det finns hårda realtidskrav för styrning av sikte, 
riktservo och troligen även för magasin.18 
 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid, s. 67-68. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2059 
ChP T 01-03  
Mj Anders Persson 2003-12-09 Sida 21(55) 
 

4.3. SSG120 19 
 

 
4.3.1. Allmänt 

 
SSG120 är en splitterskyddad granatkastarpansarbandvagn som väger ca 24 ton 
och har 4 personer i besättningen. Huvudbeväpningen består av 2 st slätborrade 
granatkastare som är bakladdade och har ett halvautomatiskt laddsystem. 
SSG120 kan snabbt grupperas, på mindre än 30 sek, och sedan öppna eld för 
att där efter vara marschfärdig på mindre än 10 sek. Bekämpning av två olika 
mål är möjliga inom 30 sek samt att skjuta MRSI med upptill 14 skott. 
 

4.3.2. Modul design av tornet 
 
I syfte att svara upp på olika behov och krav utan att ytterliggare utveckling 
skall krävas är tornet modul uppbyggt utifrån en definierad bas som ger 
möjlighet till ett flexibelt sätt att uppfylla ställda krav. 
 
Den öppna elektronikarkitekturen ger möjlighet att integrera eller efterlikna 
olika mjuk- och hårdvaror i systemet. Detta har möjliggjorts utav 
tornelektronikens arkitektur samt Hägglunds Vehicle Control System (HVCS). 
Moduluppbyggnaden ger vidare en potential till en evolutionär 
materielutveckling. 
 
De huvudsakliga subsystemen är ihopkopplade med varandra och formar ett 
komplett system. De subsystemen är: 

• Fire control System (FCS) 
• Battlefield Management System (BMS) 
• Navigations System 
• Loading system 
• Gun and Turret Drive System (GTDS) 
• Laying system 

 
                                                 
19 Underlaget till detta kapitel är hämtat ifrån Patria Hägglunds, Study report 17, C3I and 
design options for Fire Control System 
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Dessa subsystem är sammankopplade genom HVCS vilket möjliggör att all 
data blir tillgänglig för alla subsystem. 
 
Informationen i systemet kan presenteras för alla i besättningen på display. 
HVCS innehåller även Built in test (BIT) funktionalitet. 
 

 
Figur 5:  De huvudsakliga elektriska/elektronik bygg blocken i tornet.20 

 
För att kunna uppträda autonomt är pjäsen utrustad med ett 
tröghetsnavigeringssystem Inertial Navigation System (INS) som ger såväl 
position som skjutbäring och elevation (Är värden). 
 
I tornet sitter en med pjäsdatorn integrerad eldledningsdator (FCS) som 
inkluderar ett direktsikte. FCS utför de ballistikberäkningar som krävs och tar 
då hänsyn till alla inflytelser. 
 
GTDS är ett elektriskt riktsystem för tornet där drivningen sker direkt utan 
några reduktionsväxlar. Besättningen kan med hjälp av sina styrdon rikta in 
pjäsen men en högt inbyggd automatisering i pjäsen innebär att GTDS 
automatiskt kan utföra målbekämpning i olika former som t.ex. MRSI, punkt 
mål, linje mål eller ytmål. 21 

                                                 
20 Patria Hägglunds, Study report 17, C3I and design options for Fire Control System, s. 23. 
21 Ibid, s. 21-25. 
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4.3.3. Systemuppbyggnad  
 
I SSG120 har C3I systemet delats upp i ett antal delsystem, se figur 6, orsaken 
till det är att förenkla systemöversikten så att det blir lättare att förstå systemet 
samt att definiera C3I huvudfunktionernas områden i SSG120. 

 
Figur 6  Delsystemen.22 

 
Respektive delsystem har följande funktionalitet: 
Radioutrustningen: Är den som önskas att använda och i detta fall Ra 180 så 
att systemet kan använda såväl data- som talkommunikation i 
ledningssystemet. Även kommersiell mobiltelefoni kan användas såsom Global 
System for Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service 
(GPRS) och Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) dock med 
reservationen för behovet av infrastruktur och täckning. 
BMS (FUM SLB): Är ett system för lägesuppfattning, i detta fall används 
FUM SLB. Detaljer om systemet framgår i kapitel 6. 
Övrig Government Furnished Equipment (GFE): Består av den hård- eller 
mjukvara som önskas i systemet och som tillhandahålls av kunden. För 
SSG120 kan nämnas tröghetsnavigeringssystem, GPS, för ballistikberäkning 
och skjutregler kommer PC-SKER att användas samt utrustning för 
programmering av smart ammunition och intercom. 
Delsystem för kommunikation (CS): Svarar för all kommunikation mellan 
delsystemen, svarar även för att logga all säkerhets kritisk information. 
MMI: Är alla delar som gränsar mot användaren så att denne kan utbyta 
information med systemet. 

                                                 
22 Ibid, s. 68. 
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Delsystem för säkerhet (SS): Innebär att det finns redundanssystem som kan 
överrida signaler eller villkor som måste vara uppfyllda innan en signal kan 
starta en funktion i systemet. 
FDS (Ballistikberäkning PC-SKER): Är det system för beräkning av 
skjutelement, i detta fall används PC-SKER. Detaljer om systemet framgår i 
kapitel 5. 
GCS (pjässtyrning): Pjässtyrningen verkar i nära samarbete med pjäsens 
hårdvara. På SSG120 är det ett elektriskt styrt mekaniskt pjässystem. De tre 
huvudsakliga uppgifterna för systemet är att utföra ansättning, laddning och 
avfyring. 
Delsystem för fordonskontroll (VCS): VCS är uppbyggt av ett antal micro 
controllers som kommunicerar över CAN-buses. Funktionaliteten är en 
utökning av det befintliga elsystemet med ytterligare komponenter så som 
laddsystem, laddare och skytts arbetsstationer. VCS kontrollerar också paneler 
switchar, knappar och mätare i fordonet. Hela tornet är uppkopplat emot 
HVCS. 
Delsystem för lägesuppfattning (SAS): Är en databas för hantering av 
genensam data för både externa och interna delsystem. Databasen uppdateras 
med en vis periodicitet och förser systemet med den datan mellan 
uppdateringarna. 
 
För SSG120 har några olika systemuppbyggnads-principer diskuterats vilka 
kan ses i figur 7 och 8. Skillnaden i modell 1 och 2 är att ballistikberäkningen i 
modell 1 ligger utanför leverantörens ansvarsområde och i så fall används en 
PC-SKER. I modell 2 så ansvarar leverantören för ballistikberäkningarna 
utifrån underlag i form av SBK och eventuellt NATO Artillery Ballistic Kernel 
(NABK). 

 
 
Figur 7  Utvisar den huvudsakliga skillnaden i systemuppbyggnad och ansvar. 
23 

 

                                                 
23 Ibid, s. 171. 

PH safety responsibility boundary

Vehicle Control
Subsystem

Communication
Subsystem

MBT

Safety
Subsystem

Situation
Awareness
Subsystem

Gun Control
Subsystem

BMS
(FUM-SLB)

Fire Data
Subsystem
(PC-SKER)

PC-DART

MMI

PH safety responsibility boundary

Vehicle Control
Subsystem

Communication
Subsystem

MBT

Safety
Subsystem

Situation
Awareness
Subsystem

Gun Control
Subsystem

BMS
(FUM-SLB)

Fire Data
Subsystem

PC-DART

MMI

System Solution 1 System Solution 2

PH safety responsibility boundary

Vehicle Control
Subsystem

Communication
Subsystem

MBT

Safety
Subsystem

Situation
Awareness
Subsystem

Gun Control
Subsystem

BMS
(FUM-SLB)

Fire Data
Subsystem
(PC-SKER)

PC-DART

MMI

PH safety responsibility boundary

Vehicle Control
Subsystem

Communication
Subsystem

MBT

Safety
Subsystem

Situation
Awareness
Subsystem

Gun Control
Subsystem

BMS
(FUM-SLB)

Fire Data
Subsystem

PC-DART

MMI

System Solution 1 System Solution 2



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2059 
ChP T 01-03  
Mj Anders Persson 2003-12-09 Sida 25(55) 
 
I en serverorienterad arkitektur är istället respektive klient uppkopplad mot en 
server och beroende på vilken roll respektive klient är uppkopplad som går den 
ut på nätverket och hämtar önskad information. 24 
 

Figur 8  Server orienterad arkitektur som stödjer resp. roll. 25 

 

4.4. Slutsats 
 

• Det finns möjlighet till utveckling eftersom den öppna arkitekturen 
medför att ytterligare funktionalitet kan byggas på. 

• Komponenter för kommunikation, presentation och ledning bygger på 
PC standard med hög miljötålighet vilket innebär krav på 
systemsäkerhetsarbetet med att definiera hård och mjukvara. 

• Ballistikkärnan hanteras i en egen server vilket innebär att systemet kan 
uppdateras alternativt byta ballistikkärna enklare samt att denna 
tidskritisk information kan hanteras separat via CAN-buss. 

• Det är möjligt vid användandet att nyttja den GFE materiel som önskas 
tack vare fastställda gränssnitt. Exempelvis vid internationella insatser 
kan en annan kommunikationsutrustning behöva användas. 

 

                                                 
24 Ibid, s. 68-84. 
25 Ibid, s.188 
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5. Ballistikberäkningssystem 

5.1. Inledning 
 
För att få önskad verkan i det målet krävs ett korrekt ballistiskt underlag. Det 
innebär att man måste ha kunskap om ammunition och projektilbanan och alla 
de faktorer som påverkar. Utifrån det görs sedan en ballistikberäkning som 
omvandlar målkoordinater till skjutelement. I detta kapitel kommer 
uppbyggnaden och principerna för ballistikberäkning att avhandlas. 
 

5.2. PC-SKER 26 
 

5.2.1. Inledning 
 
SKER ingår som en del i det befintliga systemet för ledning av indirekt eld, 
övriga ingående komponenter är Pjäs Presentationsenhet (PPE), Ra 180 samt 
Data Rapporterings terminal (Dart 380). 
Huvudfunktionen för SKER är att beräkna skjutelement d.v.s. bäring, elevation 
och tändrörsinställning. SKER hanterar också pjäs och måldata, skjutgränser, 
sambandsnod för kommunikation samt funktioner för att understödja andra 
enheter med måldata. En SKER kan betjäna upptill åtta pjäser i ett batteri. 
 
PPE funktion är att ta emot och sända all information som är av vikt för att 
pjäsbesättningen skall kunna rikta, ladda och skjuta med pjäsen. 
 
FMV har beställt en konvertering av SKER till PC-miljö som benämns PC-
SKER. Funktionaliteten i denna första version som här beskrivs är i princip 
oförändrad dock är uppbyggnaden moderniserad. 27 
 

5.2.2. Design och funktionalitet 
 
Artillerifunktionerna är uppbyggda i PC-SKER enligt följande: 
Batteri: Innehåller funktioner för att registrera och återgivning av batteriets 
gruppering avseende batteripunkt och pjäsplatser, både eget batteri och 
respektive pjäs läge och beredskap samt sido batteri läge. 
Ammunition: Innehåller funktioner för registrering av vald ammunition samt 
tillgänglig ammunition för såväl eget som sido batteri. Här får man en lista på 
vilka tändrör som får användas med valda granater. Man matar även in 
disponibelt antal tändrör, granater och laddningsställ för att kunna hålla reda på 
förbrukningen av ammunition. 
Ammunitionsstörning: Innehåller funktioner och faktorer som påverkar 
granatens utgångshastighet V0. Det som behandlas är viktskillnad på granaten 
                                                 
26 Underlaget till detta kapitel är hämtat ifrån Saab Tech, Teknisk rapport, Current SKER and 
PC-SKER, 2002-04-19. 
27 Saab Tech, Teknisk rapport, Current SKER and PC-SKER, 2002-04-19, s. 3, 5. 
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∆P, laddningens kruttemperatur Tkrut samt skillnaden i utgångshastighet för 
batteri och krut ∆V0 b+k. Beräkning sker sedan så att resultatet av avvikelsen 
från nominellt V0 presenteras. 
Meteorologi: Innehåller funktioner för registrering och beräkning av 
meteorologiska inflytelser i form av vindstyrkor, vindriktningar temperatur och 
lufttryck. 
Skjutgränser: SKER kan med olika typer av skjutgränser begränsa området 
inom vilket skjutning är tillåtet. Dessa typer är cirkelsegment, zon områden och 
säkerhets zon runt egen trupp. 
Registreringar: Innehåller funktioner för att göra ett antal olika registreringar 
såsom mål, O-plats, linjemål och eldorder. 
ERO Eldsignalering: Innehåller funktioner för att genomföra 
eldsignaleringen, vilket innebär att beräkna skjutelement samt att presentera 
och överföra värdena till skjutande enheter. 
Det innebär att man bestämmer hur många skott varje pjäs skall skjuta och när 
det skall ske. PC-SKER följer även upp inkommande meddelande på statusen 
vid pjäsen under skjutning via meddelanden som ex INRIKTAD, FYR och 
SLUT. 
PPE meddelanden: Innehåller funktioner för att ta emot och sända ett antal 
olika meddelanden mellan PC-SKER och PPE. Dock krävs en Pjäs Data 
Sändare (PDS) som omvandlar gränssnittet vilket framgår av figur 9. 
DART meddelandehantering: Innehåller funktioner för hantering av DART 
meddelanden. PC-SKER innehåller en PC-DART vad avser sändning, 
mottagning och hantering av alla tillgängliga DART meddelanden. 
Fältmätning: Innehåller ett antal olika program för beräkning av geografiska 
läget t.ex. Beräkning av polygontåg, bäringsbestämning mot himlakropp, viss 
koordinatkonvertering samt beräkning av meridiankonvergens. 
Systemparametrar: Innehåller funktioner för att ställa in önskad 
funktionalitet. Som att ställa olika automatiska funktioner i av eller på läge 
t.ex. bekräftelser, utskrift, sändning av felmeddelande samt automatisk 
beräkning och sändning av skjutelemet till pjäs. 
Sambandsapplikationer: Innehåller inställningar för sambandsnoden. Det 
innebär att man kan definiera regler för hur vissa meddelanden skall hanteras 
mellan två radionät. Inställningarna för de anslutna radiostationerna görs 
genom den PC-DART som är ansluten till PC-SKER. 
Sambandsnod: Sambandsnoden kontrolleras av sambandsapplikationen och 
utför följande funktioner: räckvidds förlängning genom vidare sändning, 
koordinering av skjutning med flera enheter genom vidaresändning och 
adressändring. Assimilering av INRIKTAD, FYR och SLUT meddelande till 
den sensorn som det första FYR och det sista SLUT skall vidarebefordras till. 
En viktigt uppgift för sambandsnoden är att möjliggöra för en sensor att skjuta 
med flera enheter och endast behöva skicka ett minimum av DART 
meddelanden.28 
 
Funktionaliteter så som MRSI är inte implementerade i denna version av PC-
SKER. 

                                                 
28 Ibid, s. 13-16. 
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5.2.3. Systemuppbyggnad 
 
PC-SKER använder Windows NT 4 som operativsystem, men är också vara 
förberedd på att använda Windows 2000 som operativsystem. PC-SKER är 
moduluppbyggd. 
 

PC-SKER

PC-DART
Gateway

PC-SKER
Application

PC-SKER
MMI

PC-DART
Application

2 Ra180 units

Printer

Monitor

PDS
interface
converter

...

GDU
GDU

GDU

Socket-
communication
over IP

 
Figur 9:  PC-SKER innehåller följande fyra delsystem. 29 

 
Funktionerna för respektive delsystem enligt figur 9 är: 

• PC-SKER MMI 
VT 100 kompatibel klient för återgivning av PC-SKER operatören. 
• PC-SKER applikation 
Alla artilleriapplikationer. 
• PC-DART applikation 
DART ekvivalent för att skapa och återge meddelanden, denna 
funktionalitet återfinns även i PC-SKER applikation. 
• PC-DART gateway 
Funktionalitet för att sända och ta emot DART meddelanden samt 
fjärrmanövrering av anslutna radiostationer.30 

 

                                                 
29 Ibid, s. 22. 
30 Ibid. 
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Figur 10:  PC-SKER nedbruten i stödfunktioner. 31 

 
PC-SKER använder sig av Windows applikation för presentation medan 
utförandet av beräkningar är programmerat i programspråket Ada. Funktioner 
för parallell processning, Interprocess communication (IPC) och 
synkronisering i form av rendez-vouz använder även det språket. Systemet är 
händelsestyrt. 
I figur 10 framgår hur funktionerna i applikationen är uppbyggd. 
 

5.2.4. PC-SKER integration 
 
Det är möjligt att använda PC-SKER i exempelvis SSG120 i sin fullständiga 
applikation men då utanför systemsäkerhetsansvaret för SSG120. Det är också 
möjligt att endast använda ballistikberäknings delarna ifrån PC-SKER och 
integrera dessa i ballistikberäknings delsystemet FDS vilket då innebär att 
systemsäkerhetsansvarig blir SSG120. Detta framgår i figur 11. 

                                                 
31 Ibid, s. 25. 
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Figur 11:  Skillnaden i integration mellan en PC-SKER och Ballistikräknare. 
Detta exempel är ifrån SSG120. 32 

 

5.3. Ballistikräknare 
 
Grunden i PC-SKER som har behandlats tidigare i detta kapitel är till 40 % en 
ballistikräknare. Det vill säga funktioner som tar hänsyn till beräkningen av 
skjutelement. 

Figur 12:  Olika modeller för placeringen av ballistikberäkningen. Detta 
exempel är ifrån SSG120. 33 

                                                 
32 Patria Hägglunds, Study report 17, C3I and design options for Fire Control System, s. 171. 
33 Ibid, s. 83. 
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Som det framgår av figur 12 så innebär placeringen av ballistikberäkningen att 
det ställs olika krav på informationsutbytet beroende på vilken lösning som 
väljs. 
Om man väljer att utföra ballistikberäkningarna i pjäsens GCS innebär det att 
förutom målkoordinater, ammunitionsslag, mängd och tidpunkt så måste även 
väderinflytelser överföras till pjäsen. 
Om man väljer att utföra ballistikberäkningarna i FDS det vill säga i en PC-
SKER så innebär det att till pjäsen överförs skjutelement. Men för att PC-
SKER skall kunna beräkna dessa måste det dessförinnan överföras pjäsens 
grupperings koordinater samt ammunitionsportfölj och pjäskorrektioner. 
 

5.4. Slutsats 
 

• Det är ett mindre meddelandeflöde att utföra ballistikberäkningarna i 
pjäsdatorn. 

• PC-SKER stödjer idag inte MRSI skjutning men det är möjligt att 
implementera i ett senare steg tack vare moduluppbyggnaden. 

• PC-SKER består till 60 % av kommunikation och sambandsparametrar 
och till 40 % av ballistikberäkning vilket innebär oavsett vald lösning 
måste dessa funktionaliteter finnas representerade i systemet. 

• Med enbart ballistikberäkning i pjäsen innebär det att skjutning av ex. 
linjemål med flera pjäser inte kan genomföras utan enbart punktmål. 
Detta eftersom funktionen i SKER att fördela pjäsvisa korrektioner till 
siktpunkter utifrån målpunkten inte finns. 
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6. System för ledning och lägesuppfattning. 

6.1. Inledning 
 
Ledningsstödsystem kommer, i och med det ökade informationsflödet, att bli 
viktigt för chefer så att de utifrån en korrekt omvärlduppfattning få 
beslutsunderlag presenterade för sig och sedan kunna kommunicera ut rätta 
beslut. I detta kapitel kommer det att beskriva två exempel på hur sådana 
system är uppbyggda. 
 

6.2. FUM SLB 34 
 

6.2.1. Inledning 
 
FunktionsModell StridsLedningssystem Bataljon (FUM SLB) är ett 
fordonsintegrerat ledningssystem för mekaniserade enheter upp till bataljons 
nivån. Den huvudsakliga uppgiften med systemet är att ge vagnschefen för en 
stridsvagn eller stridsfordon en förbättrad lägesuppfattning och därigenom 
kunna ta snabbare och bättre underbyggda beslut. FUM SLB är förnärvarande 
installerade i en mekaniserad bataljon (122/90) samt i några försöks vagnar för 
indirekt eld och luftvärn. 35 
 

6.2.2. Konfiguration 
 
En översikt av FUM SLB systemets funktionalitet visas i figur 13 det är 
vagnchefens MMI som visas i mitten av figur 1. Informationen samlas in ifrån 
navigation och eldledningssystemet men dessutom sänds och mottages 
information ifrån Ra 180 stationerna. På vagnchefens skärm kan även skyttens 
termiska siktesbild presenteras. För att förenkla installeringen av grundvärden 
för systemet i allmänhet och i synnerhet för Ra 180 stationerna vid uppstart kan 
man mata in data via ett portabelt minne. Kommunikationen via tal för en 
vagnschef kommer trots allt att vara viktigt så därför finns ett talsystem 
integrerat i vagnen som också är kopplat till en Ra 180.36 

                                                 
34 Underlaget till detta kapitel är hämtat ifrån Saab Tech, Teknisk rapport, Current FUM SLB, 
2002-04-19 
35 Saab Tech, Teknisk rapport, Current FUM SLB, 2002-04-19, s. 3. 
36 Ibid, s. 4. 
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Figur 13:  Funktions uppbyggnaden av FUM SLB.37 

 
Hårdvaruarkitekturen av FUM SLB visas som blockdiagrammet i figur 14. 
 
 

 
Figur 14:  FUM SLB hårdvaru arkitektur.38 

                                                 
37 Ibid, s. 4. 
38 Ibid, s. 5. 
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Det finns två arbetsstationer (MMI-U) en i tornet och en i chassit. Till MMI-U 
i tornet är det kopplat en 10 tum display samt två RA 180 för tal och 
datakommunikation. Det finns även en kommunikationsserver i tornet 
Communication Server (COMM-S) som också har två RA 180 tillkopplade för 
datakommunikation Main Battle Tank (MBT) format. COMM-S är även via ett 
gränssnitt ansluten med navigering och eldledningssystemet. I chassit är den 
andra MMI-U ansluten till en 6 tum display. Enheterna är sammankopplade i 
ett nätverk, 10 Mbit/s Ethernet LAN. På grund av brusnivån när man passerar 
genom släpringsdonet måste överföringshastigheten där reduceras till 100 
kbits/s. 
 
Mjukvaruarkitekturen visas i figur 15. Som operativsystem används Windows 
NT 4.0 förutom i kommunikations servern där LINUX används i syfte att få 
mer realtidsprestanda. Symphony mjukvaruplattformen används huvudsakligen 
till karthantering och Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
(TCP/IP) protokollen används för LAN kommunikation. 

 
 
Figur 15:  FUM SLB mjukvaru arkitektur.39 

 

                                                 
39 Ibid, s. 6. 
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NAV 90 
Navigationssystemet i stridsfordon 90 består av Global positioning system 
(GPS) mottagare för positionering och en magnetkompass för att ange 
chassiriktning. För back up finns ett dödräkningssystem med odometer och 
kompass. 
 
Gränssnitt till fordons elektroniken 
FUM SLB har inget direkt gränssnitt till navigationssystem och 
eldledningssystem utan istället avlyssnar FUM SLB kommunikationen emellan 
navigationssystemet och eldledningssystemet och tappar av den nödvändiga 
informationen. För att få information om vinkeln mellan tornet och siktlinjen 
på vagnens panorama sikte, som kan vridas 360 grader, så har FUM SLB ett 
gränssnitt till testuttaget på skyttens sikte.40 
 

6.2.3. Funktioner 
 
Uppstart 
Ledningssystemet kräver en mängd data vid uppstarten så att alla ingående 
delar får rätt information. För att underlätta uppstarten används minneskort 
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) som i 
förhand har lagrats med information. 
För att lagra kartor i båda MMI-U enheterna används en lap top som kopplas in 
på nätverket (LAN). 
 
Navigation 
Positionsinformation ifrån systemet NAV 90 presenteras på FUM SLB display 
både för egen vagn och övriga vagnar i enheten. Detta genom att 
positionsinformation sänds från varje vagn som ett MBT- format via Ra 180. 
På grund av den begränsade dataöverföringshastigheten kan inte uppdateringar 
skickas oftare än med 30 sekunders mellanrum. 
På bataljon och kompaninivån är det inte nödvändigt att se alla individuella 
vagnars läge i plutonen. Däremot är det möjligt att sända en sammanfattande 
lägesinformation av enhetens läges som ett separat meddelande till en vald 
mottagare. 
 
Karthantering 
Den elektroniska kartan utgör bakgrund mot vilken all grafisk taktisk 
information visas. FUM SLB kan hantera både raster- och vektorkartor. 
Operatören kan själv välja vilken kartinformation som han önskar att se samt 
viken kontrast som kartan skall framträda i mot symbolerna. Det är även 
möjligt att i förväg lägga in utgångspunkter i kartan för att på ett enklare sätt 
orientera sig i terrängen. 
I syfte att kompensera för den dåliga överblicken på grund av display-storlek är 
det möjligt att flytta och zooma kartbilden. För att enkelt komma tillbaka och 
se kartbilden med sin egen position i mitten finns en funktionsknapp för det. 
 

                                                 
40 Ibid, s. 5-9. 
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Urval 
I FUM SLB används elektroniska urval för att separera olika information. 
Operatören väljer sedan de urval han önskar att se så att informationen blir 
lättare att ta till sig. FUM SLB kan lagra mer än 60 urval. De kan läsas in från 
minneskort och senare lagras på samma kort. En del urval har förbestämt 
innehåll som tex. order och artilleriunderstöd. Urval sänds som MBT 
meddelanden. 
 
Symboler 
Det finns ett stort antal taktiska symboler som kan användas och ges olika 
färger. De placeras ut på ett urval genom att man väljer en symbol och sedan 
klickar ut den på rätt plats på touch displayen. Om man med 
laseravståndsmätning funnit ett mål läggs den valda symbolen ut på rätt 
position automatiskt. 
 
Kommunikation 
I ett mekaniserat kompani har huvuddelen av vagnarna tre Ra 180, en används 
för överföring av MBT-data, en för tal kommunikation och en för DART data 
trafik. En typisk nätverkskonfiguration kan se ut som i figur 16. 41 

 
Figur 16:  Exempel på en nätverkskonfiguration i FUM SLB.42 

                                                 
41 Ibid, s. 10-12. 
42 Ibid, s. 12. 
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6.2.4. FUM SLB integration 
 
När FUM SLB skall integreras till ett C3I system43 är det viktigt att komma 
ihåg att FUM SLB skall installeras i många andra stridsfordon motsv. vilket 
SSG120 endast kommer att vara ett mindre antal utav dessa. Det är därför 
viktigt att konfigurationen blir lika för samtliga system samt att framtida 
uppgraderade versioner skall vara möjliga att installera med så små 
modifieringar som möjligt. 
För att uppnå dessa mål måste integrationen av såväl intern som externt 
gränssnitt av BMS (FUM SLB) göras enligt anvisningarna. 
 
Vapensystemet kommer att ha ett CAN-bus nätverk parallellt med en Ethernet 
bus. CAN nätverket används för tidskritisk dataöverföring. 

 
Figur 17:  En möjlig anpassad systemlösning av FUM SLB för SSG120.44 

 
Det erforderliga informationsutbytet för BMS illustreras i figur 17. 
BMS blocket innehåller förutom FUM SLB serven även vagnschefens klient. 
MBT meddelanden i huvudsak positionsdata och taktisk information hanteras 
av TRS och överförs på GFE LAN till FUM SLB servern. Navigationsdata för 
egen vagn överförs från INS, som sitter monterad på pjäsens eleverande del. 
Data sänds från GCS till BMS med en en frekvens under 1 Hz. 

                                                 
43 C3I innebär ett ledningssystem som hanterar Order, Övervakning, Kommunikation och 
Underrättelser. 
44 Saab Tech, Teknisk rapport, Possible FUM SLB integrations in SSG120, 2002-04-19, s. 7. 
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Kommunikation med DART meddelande hanteras av DRS. Sådana 
meddelanden kan både sändas och tas emot från FUM SLB server och 
kienter.45 
 

6.3. ComBatt Artillery Fire Support 46 
 

6.3.1. Inledning 
 
Målsättningen med ComBatt Artillery Fire Support är att understödja 
stridsledare med realtids uppdaterad stridsledning och där igenom att öka 
effektiviteten och hastigheten på beslutsprocessen samt även förmågan och 
slagkraften på egna förband.  
ComBatt Artillery Fire Support är en applikation ur norska arméns 
ledningssystem som är framtagen för att möjliggöra stridsledning, samordnat 
eldunderstöd, eldplanläggning och eldunderstöd över tiden. 
Arkitekturen är flexibel och tillåter konfiguration och skalning av systemet. 
Systemet möjliggör att den indirekta elden koordineras med manöverförbanden 
i syfte att optimera egen verkan och att samtidigt påtagligt reducera risken för 
våda beskjutning av egna förband. 
 
ComBatt Artillery Fire Support är uppbyggd i funktionsmoduler vilka är: 

• Bekämpnings beslutsstöd som föreslår lösningar på inkommande 
eldorder samt hanterar eldordrars status och ordning 

• Värderingskärna för insats består av en felsannolikhetsmodell och en 
verkansberäkningsmodell samt en modell för målpunktsfördelning 

• Eldtekniskkärna 
• Meteorologikärna 
• Säkerhetskärna 
• NABK 
• Taktiskt beslutsstöd med målprioriteringar och den taktiska chefens 

övriga prioriteringar. 
 
Ledningssystemet ger information och beslutstöd avseende det taktiska läget 
och statusen för såväl egna som fiendens enheter samt terränginformation. Ger 
förutsättning för planering av operationer och orderarbete.47 
 

6.3.2. Systemarkitektur 
 
ComBatt Artillery Fire Support används i alla typer av ledningsplatser från 
divisions nivå ner till skjutande enhet. Den är uppbyggd med en databas samt 
applikationer och moduler för olika presentationer så som kartor och ordrar. 
Kopplat till detta finns ett system för meddelandehantering som har ett 

                                                 
45 Ibid, s. 6-8. 
46 Underlaget till detta kapitel är hämtat ifrån Kongsberg Defence & Aerospace, 
Informationsbroschyr, ComBatt Artillery Fire Support v. 1.1. 
47 Kongsberg Defence & Aerospace, Informationsbroschyr, ComBatt Artillery Fire Support v. 
1.1, s. 2. 
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kommunikationsgränssnitt till såväl nätverk som taktiskradio. Uppbyggnaden 
framgår av figur 18. 48 

 
 
Figur 18:  Systemarkitekturen för ComBatt Artillery Fire Support.49 

 
6.3.3. Funktionalitet 

 
Den övergripande funktionaliteten i ComBatt Artillery Fire Support uppnås 
genom att använda funktionerna i mjukvaru modulerna som finns i 
applikationen. 
 
Bekämpningsbeslutsstöd: Svarar för att hantera planering och genomförande 
av eldsignalering. Det innebär allt från att sensorn beordrar eld till dess 
skjutningen avslutas. Processen innebär också koordinering och hantering av 
informationsflödet mellan sensor och skjutandeenheter. 
 
Fältmätningskärna: Förser systemet med de artilleristiska beräknings- och 
inmätningsmetoderna för målinmätning, målflytt samt registreringar för att ha 
skapa ett eldtekninsktunderlag. 
 
Meteorologikärna: denna meteorologifunktion är uppbyggd på algoritmer 
som används för att öka kvaliteten på sammanställd väderdata. 
 

                                                 
48 Ibid, s. 3. 
49 Ibid, s. 3. 
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NABK: NATO Artillery Ballistic Kernel ansvarar för beräkningen av 
projektilbanan för NATO ammunition. Mjukvaran är lätt att konfigurera om 
nya vapen eller ammunition tillkommer. 
 

 
Figur 19:  Uppbyggnaden av NABK. 50 

 
I NABK tas det hänsyn till alla inflytelser som visas i figur 19, dels Fire 
Control Input (FCI) och inflytelser från vapen och terräng som integreras med 
en eldorder för att slutligen kläs på med väderdata för att få fram skjutelement. 
 
Generering av alternativ: Här genereras minst ett möjligt alternativ på hur en 
eldorder som mottagits av bekämpnings beslutsstödet skall kunna effektueras. 
Om det däremot inte är möjligt att utföra pga. att något kriterie inte är uppfyllt, 
tex. säkerhets eller prioritet, så sänds det vidare uppåt i systemet. 
 
Kärna för beräkning av verkan och effekt: Utifrån vilken typ av mål och 
valt bekämpningssystem beräknas vilken ammunitionsåtgång med en viss typ 
av ammunition och hur många pjäser som skall skjuta samt i vilken eldbredd 
alternativt mönster som det skall skjutas i. Modellen beräknar det totalt 
förväntade skadeutfallet i målet. 

                                                 
50 Bilden är hämtad från en presentation av Kongsberg Defence & Aerospace vid en 
förevisning, Älvdalen; april 2003. 
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Ammunitionsberäkning: Syftet med funktionen är att presentera en översikt 
på ammunitionstillgången vid respektive enhet. 
 
Säkerhetskärna: Säkerhets algoritmer för såväl krig som fred förser varje 
eldorder med säkerhetskontroller. Det innebär bl.a. kontroll av egna styrkor i 
målet och riskområde för vapnet men även om det finns någon taktisk 
begränsningar. 
 
Taktisktbeslutsstöd: Utifrån chefens stridsplan genereras taktiska direktiv till 
systemet. Dessa direktiv kan specificera var artilleriet skall nyttjas så att man 
vet vilken enhet som är mest lämpad att använda till vilken uppgift. En 
målprioritetslista med högvärdiga mål upprättas där det på förhand är beräknat 
för de prioriterade målen vilken effekt som önskas.51 
 

6.4. Slutsats 
 

• En avsevärt bättre lägesuppfattning krävs för att möjliggöra en effektiv 
bekämpningsfunktion. Det uppnås med ett system som FUM SLB. 

• För att få bekämpningssystemet anpassat till internationell standard 
måste funktionen NABK implementeras i ballistikberäkningen. 

• Den stora mängden med Commercial Off The Shelf (COTS) både 
avseende hård- och mjukvara innebär ur ett systemsäkerhets perspektiv 
att kontroll av ingående funktionaliteter främst gällande överföring av 
skjutdata måste genomföras. 

                                                 
51 Ibid, s. 4-7. 
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7. Framtida lösning 

7.1. Inledning 
 
Hur skall det integrerade ledningssystemet i ett framtida system för indirekt eld 
vara utformat för att uppnå optimal verkan?” Frågan besvaras i tre delar genom 
att dela upp tidsbegreppet ”i närtid” vilket innebär fram till år 2007, ”målbild 
2010” vilket innebär mellan år 2008-2012 och ”idébild 2020” vilket innebär 
från år 2013 och framåt. 
 

7.2. I närtid 
 
För att vi i närtid skall kunna ha ett fungerande ledningssystem måste vi se till 
att de funktionaliteter från vårt ”arv” fortfarande kan användas annars riskerar 
vi att få en svacka i den taktiska användningen. För pjässystemet som vi har 
idag innebär det att vi måste kunna använda befintliga positioneringssystem 
och PPE vid kommunikationen mot PC-SKER. Kommunikationen från PC-
SKER kräver ett gränssnitt i form av en PDS för att fungera, den finns 
framtagen men inte seriebeställd. 
 
De pjässystem som nu tas fram och som beskrivits i tidigare kapitel är 
uppbyggda med nätverk som har en öppen arkitektur. Det medger att tidskritisk 
informationshantering kan byggas upp enligt specifika krav. Hantering av 
kommunikation och tillgänglig information görs via LAN vilket innebär att 
samtliga enheter på respektive plattform får tillgång till informationen. 
 
För beräkningen av skjutelement är det möjligt att använda endera PC-SKER 
eller egen ballistikräknare för pjässystemet. Fördelen med att använda 
ballistikräknare integrerad med pjäsen är att meddelandeflödet minskar. Om 
man väljer att utföra ballistikberäkningarna vid pjäsen innebär det att förutom 
målkoordinater, ammunitionsslag, mängd och tidpunkt så måste även 
väderinflytelser överföras till pjäsen. Om man väljer att utföra 
ballistikberäkningarna i en PC-SKER så innebär det att till pjäsen överförs 
skjutelement. Men för att PC-SKER skall kunna beräkna dessa måste det 
dessförinnan från pjäsen överföras grupperingskoordinater, 
ammunitionsportfölj och pjäskorrektioner. Därför är det lämpligast att framtida 
pjässystem är utrustade med ballistikräknare eller motsvarande som innebär att 
koordinater omvandlas till skjutelement vid pjäsen för att minska 
meddelandeflödet, vi vet att även i framtiden kommer kommunikationen att 
vara gränssättande, samt att utvecklingspotentialen är bättre och medger tack 
vare den uppbyggda systemarkitekturen en evolutionär materielutveckling både 
avseende hård- och mjukvara. Detta ger även goda utvecklingsmöjligheter 
avseende framtida standardiserade ballistikräknare som då enkelt kan 
integreras i pjässystemet. 
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Vad gäller ledningsstödsystem så kommer det att vara möjligt att använda i den 
uppbyggda arkitekturen och bidra med en bättre lägesuppfattning till 
besättningar och chefer. Detta tack vare navigering, karthantering och 
kommunikationsmöjligheterna att få och kunna delge information inom 
enheten. 
 
Nackdelen när vi inför dessa system är att pjäser som uppträder autonoma, det 
vill säga att pjässystemet uppträder enskilt och svarar själv för eldtekniskt 
underlag och beräkning av skjutelement, endast kommer att kunna bekämpa 
punktmål vid skjutning inom exempelvis bataljons ram, eftersom det inte 
kommer att finnas en färdig funktion för indirekt bekämpningsledning i 
ledningssystemet. 
 

7.3. Målbild 2010 
 
För att ytterligare utveckla pjässystemen så medger systemarkitekturen 
förfining av funktionaliteter. Det går att öka noggrannheten i det eldtekniska 
underlaget genom övervakning av de interna störningarna. Genom att upprätta 
kommunikation mellan ballistikräknaren och mätningen av kruttemperatur kan 
kontinuerligt rätt värde användas vid beräkning av skjutelement. Vidare kan 
varje individuell granat inklusive tändrör vägas så att en korrekt beräkning av 
skjutelement kan göras. Det som även fortsättningsvis kommer att vara den 
största osäkerhetsfaktorn med tanke på långa skottvidder är väderinflytelserna. 
 
Vad avser ballistikberäkning så underlättas utveckling och kostnader om 
pjässystemen använder samma grund för ballistikberäkning. 
Till detta skulle PC-SKER kunna användas om den omstrukturerades. PC-
SKER består till 60 % av kommunikation och sambandsparametrar och till  
40 % av ballistikberäkning genom att renodla PC-SKER till enbart en 
ballistikräknare skulle två viktiga syften uppnås. För det första skulle 
användning av en gemensam PC-SKER i alla nya vapenplattformar för indirekt 
eld underlätta för FMV och Försvarsmakten. Det underlättar hanteringen av 
konfigurationer, uppdateringar och verifieringar av programvaran med 
avseende på systemsäkerheten. För det andra skulle det medge möjlighet att 
anpassa PC-SKER till att även kunna hantera NABK. Det innebär en 
anpassning till NABK fasta arkitektur med tydligt definierade gränsytor. Ur 
PC-SKER bryts ballistikkärnan SBK ut och får gränsytor som helt 
överensstämmer med NABK. Beroende på vilken uppgift som skall 
lösas/beräknas så hämtar PC-SKER artilleritekniska applikationen önskad data 
från NABK alternativt SBK för ballistikberäkning. 
Den fortsatta utvecklingen innebär vidare att nya funktioner i PC-SKER såsom 
rörligt mål/rörlig plattform, MRSI och ballistik för exempelvis Excalibur måste 
utvecklas och implementeras. 52 
 

                                                 
52 FMV, Gränsytemöte PC-SKER, mötesanteckningar, 2003-05-27. 
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Det ledningsstödsystem som nu utvecklas FUM SLB förutsätts vara det system 
som kommer att införas operativt och då benämnas som SLB. För att 
funktionen indirekt bekämpningsledning skall få något ledningsstöd krävs en 
utveckling av SLB. 
De artilleritekniska- och kommunikationsfunktioner som tidigare fanns i PC-
SKER kan utgöra en applikation i SLB systemet. Den funktionalitet som krävs 
är motsvarande förmågor som redovisas om systemet ComBatt Artillery Fire 
Support och består av: 
Bekämpningsbeslutsstöd: Som svarar för att hantera planering och 
genomförande av målbekämpning. Det innebär koordinering och hantering av 
informationsflödet mellan sensor och skjutandeenheter. 
Eldtekniskkärna: För att förse systemet med de artilleristiska beräknings- och 
inmätningsmetoderna för målinmätning, målflytt samt registreringar för att 
skapa ett eldteknisktunderlag. 
Meteorologikärna: En meteorologifunktion som byggs upp på algoritmer som 
används för att öka kvaliteten på sammanställd väderdata. 
Generering av alternativ: Skall som stöd generera möjliga alternativ på hur 
en eldorder som mottagits av bekämpningsbeslutsstödet skall kunna 
effektueras. Om eldorden inte är möjlig att utföra pga. att något kriterie inte är 
uppfyllt så sänds den vidare uppåt i systemet. 
Kärna för beräkning av verkan och effekt: Utifrån målrapport och valt 
bekämpningssystem beräkna viken ammunitionsåtgång och hur många pjäser 
som skall skjuta. Modellen skall beräkna det totalt förväntade skadeutfallet i 
målet. 
Ammunitionsberäkning: Syftet med funktionen är att presentera en översikt 
på ammunitionstillgången vid respektive enhet. 
Säkerhetskärna: Säkerhets algoritmer för såväl krig som fred skall förse varje 
eldorder med säkerhetskontroller. Det innebär bl.a. kontroll av egna styrkor i 
målet och riskområde för vapnet men även om det finns någon taktisk 
begränsningar. 
Taktisktbeslutsstöd: Utifrån chefens stridsplan genereras taktiska direktiv till 
systemet. En målprioritetslista med högvärdiga mål upprättas där det på 
förhand är beräknat för de prioriterade målen vilken effekt som önskas. 
Trots en öppen och komponent baserad arkitektur krävs en hög grad av 
samordning för att dessa funktionaliteter skall kunna utvecklas och dela på 
information mellan Ledning och pjässystem men också för att uppnå en högre 
utvecklingspotential där både hård- och mjukvaror på ett enkelt sätt kan 
uppdateras, förändras eller tillföras ytterligare funktioner. 
 
Den stora mängden COTS i framtida ledningssystem kommer att kräva en 
omfattande systemsäkerhetsanalys. Det är därför viktigt redan i projektstadiet 
att ta med krav och frågeställningar på vad detta kommer att kräva i 
uppbyggnaden av systemarkitekturen. Genom olika lösningar, vilket är 
redovisat i kapitel 4, kan tidskritisk och känslig informationshantering lösas via 
exempelvis en CAN-buss. Den information som sänds via olika media, radio, 
länk, fiber samt genom otaliga ändutrustningar och servrar måste komma fram 
till mottagaren korrekt och när det gäller måldata så är tiden kritisk att 
meddelanden kommer fram direkt och inte fastnar i någon kö. Mjukvaran som 
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används i samtliga ingående system måste vara kontrollerade och 
systemsäkerhetsgodkända för att en säker funktionalitet skall uppnås. 
För att kunna deltaga i internationella insatser med artilleriförband måste våra 
ledningssystem vara interoperabla. Det innebär att vi måste ha förmåga att 
kunna utbyta information med andra nationer om vi ingår exempelvis i en 
NATO ledd operation. 
 
Det finns idag ett pågående internationellt samarbetsprojekt vid namn Artillery 
Systems Cooperation Activities (ASCA). Målsättningen med ASCA är att 
förbättra och vidmakthålla ett operativt gränssnitt för artilleri och 
bekämpningsledning som skall verka i en multinationell miljö. Nuvarande 
medlemmar i ASCA är Frankrike, Tyskland, Italien, England och USA. 
Systemet medger att olika nationer kan understödja eller understödjas med 
respektive lands indirekt eldsystem. Gränssnittet stödjer utbytet av vital ledning 
och bekämpnings information (t.ex. underrättelser om mål, målprioritetslistor 
och eldplanläggning). Resultatet av ASCA projektet hittills är en ökad 
interoperabilitet för förbanden samt en förbättrad omvärlds- och 
lägesuppfattning. 
 
Planen är att ASCA skall leda till att följande blir genomfört: 

• En gemensam dokumentation med taktiska och tekniska krav samt en 
databas 

• Systemets införande av såväl hård- som mjukvara är ett nationellt 
ansvar 

• Systemet bygger på en evolutionär utvecklingsprincip vilket innebär att 
funktionaliteter skall kunna implementeras efter hand 

• Att vara ett fältmässigt verktyg för artillerichefer i en multinationell 
omgivning. 

 
Projektarbetet pågår och är inne i fasen att ta fram krav och målsättningar. 
Tidsplanen innebär att projektet skall ha en operativ version framtagen till år 
2008. 53 
 
Det är en möjlighet för Försvarsmakten att genom anslutning till detta projekt 
få den nödvändiga interoperabilitet som krävs för att på ett tillfredställande sätt 
kunna delta vid internationella insatser. 

                                                 
53 Artillery Systems Cooperation Activities, Informationsbroschyr, 2003-03-13. 
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7.4. Idébild 2020 
 
Det är självklart inte lätt att ge en vision av vilka framtida lösningar som är 
möjliga. Jag utgår därför dels ifrån mina egna och andras tankar men även ifrån 
rapporter och dokument som skrivits i perspektivet mot år 2020. 
 
Det kommer även fortsättningsvis att ske en utveckling av de ingående 
funktionerna i systemet för indirekt eld i syfte att förbättra förmågan till 
bekämpning. Nya krav, utöver den traditionella ytbekämpningen ställer ökade 
krav på bekämpningssystemen. Tekniken möjliggör en snabb 
precisionsbekämpning med graderad verkan över stora ytor under alla 
väderförhållanden i en internationell miljö. 54 
 
Genom att systemuppbyggnaden är av en sådan arkitektur att det medger 
uppgraderingar så kan prestanda hela tiden förbättras. Efter som pjässystem 
redan har en hög grad av autonomitet som innebär att tiderna för att komma till 
skott från det att eldordern kommit redan är minimerade så måste effekten ökas 
någon annanstans. Detta sker främst genom att smart ammunition införs som 
har hög precision. Det innebär att ett mål med en radie < 3 m och en 
träffsannolikhet Circular Error Probability (CEP50) är bekämpningsbart inom 
såväl kort som lång räckvidd. I kombination med bättre teknik avseende 
styrförmåga, sprängämnen och framdrivning kommer den ökade precisionen 
även innebära att mindre och effektivare vapensystem kan uppnå just den 
önskade verkan inom det önskade området. Eftersom såväl mål som skjutande 
plattform kommer att vara under rörelse krävs förmågan att kommunicera med 
en hög uppdateringsfrekvens som t.ex. med Excalibur-granaten som kommer 
att kunna uppdateras i banan. 

                                                 
54 Högkvarteret, PerP 7, skr: 23 210:63182, underbilaga 7, 2003-02-28, s. 25. 
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Men den militära hierarkin som vi i någon form även i framtiden kommer att 
använda i stridsrummet krävs att ledningen inte försinkar information som är 
tidskritisk. Lösningen på detta är att när ledningens beslutstöd bestämt vilka 
enheter som skall lösa en uppgift så länkas dessa samman. Nätverkets 
arkitektur är utformat så att informationsstrukturer kan göra det möjligt att flera 
fristående nätverk även kan anpassas för att ingå i ett nätverk av nätverk. 55 Hur 
det kan se ut och vilka krav på kvalité framgår av figur 20. 

 
Figur 20:  Utvisande det framtida nätverksbyggandet som styrs av behovet av 
kvalité och består utav nätverk av nätverk. 56 
 
Fördelarna är att tidskritisk information mellan sensor och pjäs kan utbytas ofta 
och snabbt men ändå ha tillgång till övrig information så som 
omvärldsuppfattning. 

                                                 
55 David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein, Network Centric Warfare, 2nd Edition, 
2000, s. 189-190. 
56 Ibid, s. 188. 
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8. Avslutande diskussion och reflektion 

8.1. Tekniska möjligheter 
 
Avslutningsvis är syftet att sätta in de belysta delarna i sitt sammanhang. 
Det är bara att konstatera vilka möjligheter som teknikutvecklingen ger oss i 
form av snabbare överföringar med bättre och bättre kapacitet samt att bearbeta 
och presentera informationen för användare och beslutsfattare. 
All denna information och kommunikation som de ingående komponenterna i 
bekämpningssystemet skall hantera sker automatiserat, men även 
fortsättningsvis kommer den mänskliga interaktionen att vara viktig. Det har 
genomförts och pågår studier i till viken grad en människa kan ta till sig och 
använda information. I alla typer av projekt där pressade och tidskritiska 
uppgifter ingår att lösa är det viktigt att avgränsa informationen till olika 
befattningshavare vid lösandet av uppgifter. Exempelvis förare och skytt vid en 
pjäs skall ha olika profiler på sin information under pågående uppdrag. Allt för 
att ge så goda förutsättningar som möjligt för att koncentrera sig på uppdraget. 
 
Framtida pjässystem kommer genom hög potential, långräckvidd, 
precisionsbekämpning och hög mobilitet att vara ett högvärdigt mål för 
fienden. Resurser kommer därför satsas för att upptäcka och bekämpa våra 
skjutande enheter. En viktig faktor att beakta är signaturanpassningen. Har man 
redan tidigt i ett projekt med signaturanpassningsteknik (SAT) så kan utan 
större merkostnader utan enbart genom att placera och konstruera rätt uppnå en 
god signaturanpassning. 
För att ytterligare kunna möta den förhöjda hotbilden behövs en förmåga till att 
avvärja ett inkommande bekämpningshot i form av en robot eller projektil. 
I framtida pjässystem kommer varnar och motmedelsystem (VMS) att vara 
möjliga att integrerad tack vare den systemarkitekturen som ledningssystemen 
är uppbyggda enligt. Det möjliggörs också av det autonoma uppträdandet som 
innebär att alla åtgärder sker av personal i skydd så att enheterna har möjlighet 
att verka mot inkommande hot. Informationen från VMS kan via enhetens 
nätverk utnyttjas och byggas upp till ett förbandssystem. Exempelvis kan en 
enhet registrera ett hot med sin egen sensor, medan ett motmedel sätts in från 
någon annan enhet som inte befinner sig i hotriktningen men ändå i läge för att 
erhålla god verkan med sina motmedelsåtgärder. 
Varnarsystem med flera olika typer av sensorer kan integreras i ledningssystem 
och nätverksbaserad kommunikation. Även på motmedelsidan finns det ett 
flertal möjlighet att verka mot ett inkommande hot till exempel: 

• Multispektral vattendimma/rök 
• Skenmål 
• Antisensorlaser 
• Remsor (mot framtida radarmålsökare) 
• Verkansdelar (med splitter som slår ut robot) 

 
Allt detta kräver att systemarkitekturen byggs med en sådan ”höjd” så att en 
god utvecklingspotential finns för att förbättra ledningsstödet. 
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8.2. Teknisk kompetens 
 
För att system för indirekt eld skall kunna utvecklas och nyttjas operativt på ett 
effektivt sätt så krävs det en långsiktig kompetensutveckling. 
Funktionen måste kompetensutvecklas för att kunna svara upp mot de framtida 
krav som det nätverksbaserade försvaret (NBF) kommer att ställa57. Detta för 
att korrekta mål och krav skall kunna sättas upp för framtida system men även 
för att på ett så bra sätt som möjligt kunna utnyttja anskaffade system. 
 
Ett led i kompetensutvecklingen skulle kunna vara att upprätta ett 
samarbetsprojekt med Norge om kompetensutbyte. Detta i syfte att höja 
kompetens på ledningssystem för bekämpningsstöd som ComBatt Artillery 
Fire support och då även få en ökad insikt i hur ballistikkärnan NABK 
används. 
 
Vi kan konstruera ett bekämpningssystem så bra som något men finns inte 
kompetens och metoder för att nyttja systemet på ett optimalt sätt kommer vi 
ändå inte att vinna kriget. 

8.3. Förslag till fortsatta studier 
 
En intressant studie är att ta reda på vilket skydd som erfordras i framtiden och 
hur det skall utformas. Vad kommer att krävas av ledningssystemet för indirekt 
eld för att hantera informationen från VMS system? Vilken är hotbilden emot 
en skjutande enhet vid såväl väpnat angrepp som internationella insatser som 
VMS systemet skall dimensioneras för? Tack vare att det redan pågår ett VMS 
projekt i armén finns det ett bra underlag att utgå ifrån. 
 
Vilka åtgärder krävs i det kommande SLB systemet för att integrera en 
bekämpningsfunktion för indirekt eld? Hur skall den utformas och vilka 
funktionaliteter krävs för ledningen av indirekt eld? 
 
Hur skall ett artilleriförband vid internationella insatser ingående i en 
multinationell styrka kunna utbyta information? Vilka krav ställer det på 
ledningssystemet? Kan den önskade funktionalitet erhållas genom det 
gränssnitt som tas fram i projektet ASCA? Är det möjligt att implementera 
samt uppfyller det ställda krav? 
 

                                                 
57 Högkvarteret, PerP 7, skr: 23 210:63182, underbilaga 7, 2003-02-28, s. 25. 
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9. Sammanfattning 
 
Stridsrummet sett i ett framtidsperspektiv innebär krav på precisions-
bekämpning i tidskritiska situationer samt förmåga till egen rörlighet i syfte att 
kunna verka och även undgå verkan. Detta kommer att ställa nya och höga krav 
på våra framtida bekämpningssystem som skall ha förmåga att agera såväl 
nationellt som internationellt. 
Ett bidrag till att uppnå denna förmåga är att ta fram ett bekämpningssystem 
som svarar upp på kraven att med korta insatstider och hög precision nå önskad 
verkan i målet. 
En av många viktiga funktionaliteter är ledningen av ett framtida system för 
indirekt eld. Ett antal frågeställningar har identifierats som ett ledningssystem 
måste hantera för att klara dessa krav. Det berör eldtekniskt underlag, 
ballistikberäkning, förbandsledning och understödsledning. 
 
Denna uppsats vill komma fram till vilka framtida möjligheter som finns för 
ledningen av indirekt eldsystem. 
Denna uppsats vill komma fram till en framtida lösning av ett ledningssystem 
för indirekt eld och vilka krav det skall uppfylla för att åstadkomma en effektiv 
bekämpning. Delsystemen i bekämpningskedjan som kommer att belysas av 
författaren är pjässystemen och den ledningen som krävs för att de skall kunna 
verka. 
Den övergripande frågan är ”hur skall det integrerade ledningssystemet i ett 
framtida system för indirekt eld vara utformat för att uppnå optimal verkan”? 
Frågan besvaras i tre delar genom att tidsbegreppet delas in i perioderna ”i 
närtid” vilket innebär fram till år 2007, ”målbild 2010” vilket innebär mellan år 
2008-2012 och ”idébild 2020” vilket innebär från år 2013 och framåt. 
Den metoden som uppsatsen följer är att utgå ifrån en systembeskrivning och 
vilka krav Försvarsmakten har på ett ledningssystem för indirekt eld. Därefter 
studeras olika delsystem som för pjässystem är REMO Haub 77 B och 
SSG120. Ballistik- och ledningssystem är PC-SKER och ballistikräknare samt 
FUM SLB och en applikation ur norska arméns ledningssystem som heter 
ComBatt Artillery Fire Support. 
Det ger vid hand att ”i närtid” är det lämpligast att framtida pjässystem utrustas 
med ballistikräknare för att minska meddelandeflödet. Vi vet att även i 
framtiden kommer kommunikationen att vara gränssättande samt att 
utvecklingspotentialen är bättre och medger tack vare den uppbyggda 
systemarkitekturen en evolutionär materielutveckling både avseende hård- och 
mjukvara. 
Vad gäller ledningsstödsystem så kommer det att vara möjligt att använda i den 
uppbyggda arkitekturen och bidra med en bättre lägesuppfattning till besättning 
och chefer. Nackdelen när vi inför dessa system är att pjäser som uppträder 
autonomt endast kommer att kunna bekämpa punktmål vid skjutning efter som 
det inte kommer att finnas en färdig indirekt bekämpningsledningsfunktion 
klart i ledningssystemet. 
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I perspektivet ”målbild 2010” kommer ytterligare utveckling av pjässystemen 
att medge en förfining av funktionaliteter. Det går att öka noggrannheten i det 
eldtekniska underlaget. 
Vad avser Ballistikberäkning så underlättas utveckling och kostnader om 
pjässystemen använder samma grund för ballistikberäkning. Till detta skulle 
PC-SKER kunna användas om den omstruktureras. Det kan ske genom att 
ballistikkärna SBK bryts ut och får gränsytor som helt överensstämmer med 
NABK samt att sambandsfunktionerna tas bort ur PC-SKER. Den fortsatta 
utvecklingen innebär vidare att nya funktioner i PC-SKER såsom rörligt 
mål/rörlig plattform, MRSI och ballistik för Excalibur måste utvecklas och 
implementeras. 
Det ledningsstödsystem som nu utvecklas FUM SLB anses vara det system 
som kommer att vara infört som SLB. För att funktionen indirekt 
bekämpningsledning skall få något ledningsstöd krävs en utveckling av SLB. 
De artilleritekniska- och kommunikationsfunktioner som tidigare fanns i PC-
SKER kan utgöra en applikation i SLB systemet. Den funktionalitet som krävs 
är motsvarande förmågor som systemet ComBatt Artillery Fire Support har. 
Den stora mängden COTS i framtida ledningssystem kommer att kräva en 
omfattande systemsäkerhetsanalys. Det är därför viktigt att redan i 
projektstadiet ta med krav och frågeställningar på vad detta kommer att kräva i 
uppbyggnaden av systemarkitekturen. 
Det finns idag ett pågående internationellt samarbetsprojekt vid namn Artillery 
Systems Cooperation Activities (ASCA). Målsättningen med ASCA är att 
förbättra och vidmakthålla ett operativt gränssnitt för artilleri och 
bekämpningsledning som skall verka i en multinationell miljö. 
Resultatet av ASCA projektet hittills är en ökad interoperabilitet för förbanden 
samt en förbättrad omvärlds- och lägesuppfattning. 
Detta är en möjlighet för FM genom att ansluta sig till detta projekt och där 
igenom få den nödvändiga interoperabilitet som krävs för att på ett 
tillfredställande sätt kunna delta vid internationella insatser. 
 
På lång sikt mot ”målbild 2020” sker en fortsatt utveckling av de ingående 
funktionerna i systemet för indirekt eld i syfte att förbättra förmågan till 
bekämpning. Genom att systemuppbyggnaden är av en sådan arkitektur att det 
medger uppgraderingar så kan prestanda hela tiden förbättras. Efter som 
pjässystem redan har en hög grad av autonomitet som innebär att tiderna för att 
komma till skott från det att eldordern kommit redan är minimerade så måste 
effekten ökas någon annanstans. Detta sker främst genom att smart ammunition 
införs som har hög precision. 
Men den militära hierarkin som vi i någon form även i framtiden kommer att 
använda i stridsrummet krävs att ledningen inte försinkar information som är 
tidskritisk. Lösningen på detta är att när ledningens beslutstöd bestämt vilka 
enheter som skall lösa en uppgift så länkas dessa samman. Nätverkets 
arkitektur är utformat så att det är möjligt att flera fristående nätverk kan 
anpassas för att även ingå i ett större nätverk. Fördelarna är att tidskritisk 
information mellan sensor och pjäs kan utbytas ofta och snabbt men ändå ha 
tillgång till övrig information så som omvärldsuppfattning. 
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Förkortningsförteckning 
ARTHUR Artillerilokaliseringsradar 
ASCA Artillery Systems Cooperation Activities 
BIT Built in test 
BMS Battlefield Management System 
CAN Controller Area Network 
CEC Cooperative Engagement Capability 
CEP Circular Error Probability 
COMM-S Communication Server 
CCR Computer Controlled Radio 
COTS Commercial Of The Shelf products 
CS Communication Sub-system 
C3I Command, Control, Communication and Intelligence 

(Order, Övervaknig, Kommunikation och Underrättelser) 
Dart 380 Data-rapporterings-terminal 
DRS DART Radio Sub-system 
DU Display Unit 
∆P Avvikelse i granatvikt 
ERO Eldsignalering ropa 
FCI Fire Control Input 
FCS Fire control System 
FDS Fire Data Subsystem 
FUM SLB FunktionsModell StridsLedningssystem Bataljon 
GCCS Global Command and Control System 
GCS Gun Control Subsystem 
GDU Gun Display Unit 
GFE Government Furnished Equipment 
GPRS General Packet Radio Service 
GPS Global positioning system 
GSM Global System for Mobile Communication 
GTDS Gun and Turret Drive System 
Haub 77 B Haubits 77 version B 
HVCS Hägglunds Vehicle Control System 
INS Inertial Navigation System 
IPC Interprocess communication 
IRV Infra Red Vision 
JBMOU Joint Ballistics Memorandum Of Understanding 
LAN Local Area Network 
LRF Laser Range Finder 
MBT-data Main Battle Tank data 
MMI Man-Machine-Interface 
MRSI Multiple Rounds Simultaneous Impact 
MSI Människa System Interaktion 
NABK NATO Artillery Ballistic Kernel 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
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NBF Nätverksbaserat Försvar 
PC-DART Personal Computer “Data-rapporterings-terminal” 
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association 
PC-SKER Personal Computer ”SKjut-Element-Räknare” 
PDS Pjäs Data Sändare 
PPE Pjäs-Presentations-Enhet. 
REMO Renovering och Modifiering 
SAS Situation Awareness Sub-system 
SAT Signaturanpassningsteknik 
SBK Swedish Ballistic Kernel 
SKER SKjut-Element-Räknare. 
SS Safety Sub-system 
SSG120 Splitterskyddad granatkastare 120 
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TRS Tactical Radio Subsystem 
Tkrut Kruttemperatur 
UDP User Datagram Protocol 
UMTS Universal Mobile Telecommunication System 
USB Universal serial bus 
VCS Vehicle Control System 
VMS Varnar och motmedelsystem 
V0 Granatens utgångshastighet 
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