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Abstrakt 
I YS-NY studien (YTstridsfartyg NYtt) ingår långräckviddig precisionsbekämpning av markmål som en ny förmåga. 
Uppsatsens syfte är att belysa utvecklingen inom stridsdelsteknologin, och föreslå möjliga stridsdelsuppbyggnader för 
markmålsfunktionen. Arbetet börjar med att undersöka de politiska och militära förutsättningarna för att anskaffa ett 
markmålskoncept. Därefter belyses den framtida insats- och verkansmiljön, tillsammans med de idébilder som ligger 
till grund för Försvarsmaktens utformning, i avsikt att identifiera möjliga mål för konceptet. De tekniska 
utvecklingstrenderna för stridsdelar och en kort analys av olika framtida markmålsrobotsystem ger tillsammans med 
målkatalogen uppslag till olika tänkbara stridsdelskonstruktioner. Dessa är baserade på kombinationsstridsdelar och 
modulära stridsdelar som är den troliga utvecklingen. Diskussionen leder fram till att framtida ytstridsfartyg kommer 
att ha den sjöoperativa striden som huvuduppgift med tilläggsuppgifter som långräckviddig bekämpning av markmål 
och understöd av markförband. Den bestyckning fartyget kommer att föra speglas i det enskilda uppdraget men det är 
rimligt att anta att en del av robotlasten kommer att ha kapacitet mot sjömål även i framtiden. 
  
Nyckelord: YS-NY, markmålsbekämpande robot, långräckviddig precisionsbekämpning, 
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Abstract 
In the studies of future surface attack ships, long range precision engagement of land or ground targets  becomes a 
new task for Sweden. The purpose of this thesis is to illustrate the development of warhead technology until 2015, and 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Marinens nuvarande ytstridsfartyg med korvetten Visby som det senaste 

tillskottet, är alla dimensionerade för de uppgifter som tidigare förelåg i 

invasionsförsvaret. Den nya försvarsmaktsvisionen ställer helt nya krav på 

fartygsförbanden i framtiden, där bland annat långräckviddig 

precisionsbekämpning mot markmål ingår som en ny operativ förmåga. I 

studiearbetet för YS-NY1, som är tänkt att efterträda kv Göteborg ca 2015 

studeras därför fyra stridsdimensioner2 istället för tre, och detta ställer 

naturligtvis nya krav på de vapensystem som skall bestycka fartygssystemet. 

Detta kommer också att påverka de nuvarande fartygssystemen, då vissa av 

dem kommer att leva betydligt efter det att försvarsmakten skall fungera i det 

nätverksbaserade försvaret (NBF). Då Försvarsmakten tidigare inte har 

förfogat över robotar med långräckviddig precisionsbekämpningsförmåga mot 

markmål, är detta till stora delar ett pionjärstudiearbete som genomförs.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa utvecklingen inom området stridsdels-

teknologi. Uppsatsen skall leda fram till förslag på olika uppbyggnader av 

stridsdelar till ett markmålsbekämpande koncept på YS-NY. Avsikten är att 

främst belysa möjligheter och inte begränsningar avseende utvecklingstrender 

och konstruktioner. För att identifiera ingångsvärden till detta skall en 

genomlysning av de politiska och militära förutsättningarna för långräckviddig 

precisionsbekämpning göras, liksom en överblick av hur ett markmålsrobot-

koncept kan komma att se ut 2015-2020.  

1.3 Frågeställningar 

•  Vilka politiska och militära ställningstaganden finns avseende 

markmålsbekämpning från ytstridsfartyg 2015-2020? 

                                                 
1 YtStridsfartyg Nytt. 
2 Över (Anti Air Warfare), under (Ant Submarine Warfare), på (Anti Surface Warfare) 
vattenytan och över land (Anti Ground Warfare). 
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•  Vilka koncept kommer att vara aktuella som markmålsrobotar ombord 

på YS-NY? 

•  Vilka möjligheter kommer teknikutvecklingen att ge vid framtagandet 

av stridsdelar år 2015-2020? 

•  Hur kommer stridsdelar för markmålsbekämpning vara utformade i 

2015-2020? 

•  Vilka stridsdelar är det troligt att YS-NY kan bära i sitt 

markmålsrobotsystem? 

 

1.4 Avgränsningar 

•  Endast den markmålsbekämpning som kan göras med markmålsrobot 

eller motsvarande system studeras. Artilleri-, raket- och granateld 

studeras ej då de genom installationer ombord på fartyg inte anses 

kunna uppnå definitionen3 på långräckviddig bekämpning inom 

perioden.  

•  Ballistiska robotar kommer ej att behandlas då de inte bedöms kunna 

rymmas ombord på fartyg av studerad storlek. 

•  Den tekniska bakgrunden kommer inte att beröra grundfakta inom 

respektive område, utan koncentrera sig på teknikutvecklingstrender.  

•  Non-lethal weapons (NLW) och graderad verkan kommer inte att 

beröras då dessa inte bedöms intressanta för ett avancerat 

markmålskoncept under tidsperioden.  

•  Riktad Tryck Verkan (RTV) diskuteras bara mycket övergripande på 

grund av sekretessen. 

                                                 
3 Se centrala begrepp sidan 7. 
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Figur 1.  Beskrivning över arbetsgången 

Uppsatsen börjar med en inventering av de allmänna politiska och militära 

förutsättningarna för att studera ett markmålsrobotkoncept till YS-NY. Här 

kommer även studieuppdraget att presenteras. Därefter belyses de framtida 

insats- och verkansmiljöerna tillsammans med de strategiska typsituationer 

som ligger till grund för FM utveckling. Denna genomgång skall generera en 

målkatalog på tänkbara måltyper för markmålsrobotkonceptet.  

I nästa steg kommer de tekniska utvecklingstrenderna för stridsdels-

utvecklingen att analyseras parallellt med en kort belysning av hur ett framtida 

markmålsrobotkoncept kan se ut. 

Slutsatserna från utvecklingstrenderna och markmålskonceptet skall sedan 

tillsammans med målkatalogen ge underlag för möjliga stridsdels-

konstruktioner. 

Diskussionen kommer att röra hur YS-NY kommer att kunna utnyttja de 

framtida stridsdelskonstruktioner som författaren föreslagit. 

I sista kapitlet kommer en sammanfattning att avsluta uppsatsen. 
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1.6 Källor 

Materialet till uppsatsen har till stor del hämtats från FMV ”Tekniska 

utvecklingstrender”4, HKV/STRA PerP årsrapporter 55 och 66, FoRMA/PE-

studien7 samt FOI rapporter. Dessa skrifter ges stor källkritiskt värde, om än 

utvecklingstrender är att blicka in i framtiden och således innehåller stora 

osäkerheter. Läroböcker i ämnet ”stridsdelar och dess verkan” har använts som 

bakgrundsmaterial liksom den föreläsningsserie som hölls i samband med 

kursen8. Internet har ur källkritisk synvinkel i stort sett bara använts för att 

hämta inspiration och bildmaterialet9. Endast databaser som varit listade i FHS 

nätverk har använts. 

Tre intervjuer har genomförts. Kk Ola Bogren från HKV KRI Sjö har 

intervjuats angående YS-NY studien, Svante Karlsson från FOI Vapen och 

Skydd i egenskap av expert på stridsdelar och Övlt Anders Callert som 

sekreterare i studien ”Framtida markmålsbekämpning” 

1.7 Centrala begrepp/definitioner 

 

Definitionerna är förutom särskilt markerade författarens egen tolkning av 

studerad litteratur.  

 

•  Markmålsrobot: Robotar som verkar mot markmål, och avfyras eller 

släpps från fartyg, flygplan eller markförband. 

•  Verkan med långräckviddig bekämpning10. Bekämpning med alla 

typer av system på stora avstånd (~100 km) mot fasta och rörliga punkt- 

och ytmål. 

                                                 
4 Försvarets materielverk: Tekniska utvecklingstrender.  FMV. Stockholm 2001. 
5 FM ”Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001; Försvarsmaktsidé och målbild – 
rapport 5” HKV. Stockholm 2001. Benämns PerP Rapport 5 i uppsatsen.   
6 Försvarsmakten (2001): Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idébilder och 
fördjupningsområden inför Försvarsbeslutet 2004 - rapport 6. Stockholm. HKV: Benämns 
PerP rapport 6. 
7 Söderqvist, Berglund (2001): FoRMA/PE Årsrapport 2000 – En visionsstudie om 
Försvarsmaktens insatsfunktion. Stockholm. FOI. 
8 Kurs ”Stridsdelar och dess verkan ” FHS ChP T 00-02 våren 2001. 
9   www.janes.online.com 
10PerP Rapport 6 sid 181. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 19 100:2059 
Örlkn Stefan Larsson ChP T 00-02 2002-12-12 Sida 9 av(68) 
 

 

•  Modulär robot. Robot som består av separata delar (motor med 

drivmedel, styr och navigationssystem, stridsdel och sensorer) kan 

konfigureras på olika sätt inför en insats. 

•  Modulär stridsdel. Stridsdel som kan konfigureras med olika 

verkansformer inför en insats. 

•  Kombinationsstridsdel: Stridsdel som har olika verkansformer 

inbyggda i en fast konstruktion. 
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2 Allmänt 
Den eftersträvade förmågan till långräckviddig precisionsbekämpning över 

land är en ny förmåga för Sverige. För att kunna klara ut vilka mål som avses 

kunna bekämpas behöver en genomlysning av de politiska och militära 

ambitionerna göras. Regeringens beslut att studera YS-NY kommer också att 

kort diskuteras.  

2.1 Politiska grunder 

Sveriges övergripande ambition i modern tid avseende militär förmåga har 

varit att kunna försvara sig mot en aggressor. Vi har sedan 1970-talet kallat den 

militära organisationen för Försvarsmakten istället för Krigsmakten och det är 

inte enbart semantik utan denna bevekelsegrund har även haft betydelse på hur 

vi har beväpnat de stridande förbanden. Vi koncentrerade oss på invasions-

försvaret och doktrinen ”djupförsvaret” vilken skapade vapen med förmåga att 

slå fienden på internationellt eller svenskt territorium, aldrig på djupet in i 

fiendeland. Vapen som haft en uttalad offensiv karaktär och då framförallt med 

förmåga att kunna slå in på främmande territorium har varit oönskade ur 

politisk synvinkel. Den säkerhetspolitiska och militärteknologiska utvecklingen 

har dock inneburit att vi måste ändra vårt synsätt på hur avancerade 

precisionsvapen kan användas. Under de senaste decennierna har en utveckling 

mot att civilbefolkningen drabbas mer än de militära förbanden skapat en 

efterfrågan på vapen som kan begränsa ”collateral damage”. Vi har sett hur 

insatser i Irak och det forna Jugoslavien har kunnat genomföras med vad man 

kallar ”kirurgisk precision”, vilket skapat ett intresse även hos svenska 

politiker och militärer. Det är naturligtvis inte enbart av humanitära skäl som 

förmågan att kunna insätta långräckviddiga precisionsvapen blivit önskvärd, 

utan teknologiutvecklingen och de militära fördelar man kan uppnå kan inte 

heller ignoreras. Försvarsberedningen skriver i sin rapport11 ”Till modern 

markstrid hör också insatser med stridshelikoptrar, attackflyg och 

långräckviddiga precisionsvapen som med olika kombinationer av överlägsen 

rörlighet och räckvidd ökar möjligheterna att snabbt möta angripande 

                                                 
11 Försvarsberedningen ”Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering” 
FD. Stockholm (2001) sid 136. 
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markstridskrafter i vitt skilda riktningar”. Detta torde visa en vilja att kunna slå 

på djupet och mot fiendens baser och underhåll, vilket skapar möjligheten att 

agera på främmande territorium.12 

 

Den svenska säkerhetspolitiska traditionen har i stort sett uteslutit alla tankar 

på att utveckla eller införskaffa NBC-vapen som en del av den militära 

vapenarsenalen. Detta har i första hand inte varit av ekonomiska eller militära 

skäl utan av ideologiska sådana. Det finns inget i det svenska säkerhetspolitiska 

resonemanget som talar för någon förändring, utan Sverige fortsätter att gå i 

främsta ledet då det gäller att begränsa eller avskaffa sådana vapensystem och 

har undertecknat internationella avtal13 om detta. 

2.2 Militära grunder14 

Den långräckviddiga bekämpningsförmågan ingår som en delkomponent i 

begreppet Ny Krigföring (eng. Revolution in Military Affairs – RMA) vilket är 

grundbulten i det nätverksbaserade försvaret (NBF). Detta koncept består något 

förenklat av tre delar: 

-  information och omvärldsuppfattning (DBA15) 

-  ledning och beslutsstöd (C2/DS16) 

-  verkan och insats (PR17) 

Inom delområde ”verkan och insats” har FOI genomfört studien FoRMA/PE 

vilken bland annat behandlar precisionsbekämpning med långräckviddiga 

vapen. Denna har legat till grund för de ställningstaganden som HKV STRA 

gör i PerP-studierna där man blickar mot aktuellt tidsomfång (2015-2020) och 

beskriver de förmågor Sverige bör inneha. Avseende marinstridsförbanden 

skriver man ”Marina förband skall utveckla förmågan att självständigt eller i 

större förband lösa uppgifter i alla konfliktnivåer. Marina förband skall samordnat 

med övriga enheter ur försvarsmakten kunna verka mot mål såväl över, på som 

under ytan och på marken. Utöver de traditionella insatserna skall även 
                                                 
12 Materialet är i huvudsak hämtat från Försvarsberedningen ”Ny struktur för ökad säkerhet – 
nätverksförsvar och krishantering”. 
13 t ex Non-Proliferation Treaty (NPT) 1970, Biological and Toxin Weapons Convention 
(BTWC) 1975. 
14 Materialet är till stor del hämtat PerP Rapport 5. 
15 Dominant Battlespace Awareness. 
16 Command and Control, Decision Support. 
17 Precision Response. 
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markoperativ verksamhet kunna understödjas”.18  Vidare skriver man angående 

verkanssystem: ”Förmågan att utföra precisionsinsatser, i syfte att nå fysisk och 

psykologisk effekt, skall utvecklas. I princip skall alla vapensystem ha en hög 

precision och kunna utnyttjas med graderad verkan. Behovet av ytbekämpande 

system är inte längre prioriterat. Understöd av förband ur andra försvarsgrenar 

skall vara en naturlig uppgift för samtliga förband med bekämpningsförmåga”.19 

 

Utvecklingen av nya vapensystem har en tydlig prägel av kompatibilitet och 

förmåga att ingå i det nätverksbaserade försvaret. I det längsta skall strävan 

vara att ta fram försvarsgemensamma system som kan utnyttjas av såväl marin, 

flyg och arméstridskrafter. Vidare är det en uttalad strävan att interoperabilitet 

med andra nationers (främst EU-stater) vapensystem skall vara inbyggd. Om 

denna skall vara ner på stridsdelsnivå eller systemnivå är en diskussion som 

måste vidare utredas, men som mycket väl kan tas tillvara i studier. 

 

2.3 Framtida ytstridsfartyg – studieuppdraget20 

”Försvarsmakten anmälde 22 nov 2001 till Regeringskansliet (Försvars-

departementet) myndighetens avsikt att under 2002 och 2003 genomföra 

studier av ett nytt ytstridsfartyg genom beställning till Försvarets Materielverk. 

I denna skrivelse framhåller FM att YS NY skall ingå i krigsförbandet 

ytstridsflottilj och därvid utgöra omsättning av utgående korvettförband i 

perioden 2015-2020. Vidare skall YS Ny ha förmåga att verka i samtliga av 

försvarsmaktens fyra huvuduppgifter och självständigt, eller i sammansatta 

förband, kunna lösa uppgifter som att övervaka, bevaka, avvisa, eskortera och 

bekämpa i alla konfliktnivåer. Uppgifterna skall kunna lösas såväl nationellt 

som internationellt under längre perioder. Möjligheten till internationellt 

samarbete skall analyseras i studien liksom för- och nackdelar med direkt-

anskaffning, utveckling i internationellt samarbete och egenutveckling.  

                                                 
18 PerP Rapport 5 sid 180. 
19 ibid sid181. 
20 Regeringen - Regeringsbeslut  9 ”Studier av framtida ytstridsfartyg” FD. Stockholm 2001. 
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Regeringens beslut: 

Regeringen medger att FM får studera nytt ytstridsfartyg. 

Regeringen uppdrar åt FM att senast 1 augusti, 2002 redovisa på vilket sätt 

studien tillämpar de av regeringen i december 1998 beslutade riktlinjerna för 

miljöanpassad försörjning av försvarsmateriel.21 

Regeringen uppdrar åt FM att inom ramen för Försvarsmaktens årsrapport av 

perspektivplaneringen senast 1 mars, 2003 redovisa följande: 

•  Alternativa förslag till operativ förmåga och vilken kompetens som bör 

utgöra grunden för den framtida sjöoperativa verksamheten samt 

alternativa sätt att lösa dessa, där utnyttjandet av och samverkan mellan 

sjö-, mark- och luftstridskrafter bör ingå i resonemanget. 

•  Alternativa typer av fartyg där minst ett alternativ skall omfatta enbart 

nationell verksamhet, ett alternativ internationell verksamhet i 

närområdet och ett tredje alternativ internationell verksamhet globalt. 

•  Alternativa förslag på sammansättning av ytstridsförband (exempelvis 

antal typer och antal fartyg).” 

 

2.4 Slutsatser  

•  Utveckling av NBC-stridsdelar är inte aktuellt. 

•  Utvecklingen av långräckviddiga precisionsvapen mot markmål på 

ytstridsfartyg är önskad såväl politiskt som militärt. 

•  Markoperativ verksamhet skall kunna understödjas från ytstridsfartyg. 

Förmåga till ytmålsbekämpning av markmål är inte längre prioriterad 

varför understödet i första hand bör ske genom bekämpning av 

punktmål som stridsfordon etc.   

•  Försvarsgemensamma system skall eftersträvas. 

•  Hög grad av interoperabilitet skall eftersträvas. 

•  YS-NY kommer att studeras i första hand för att beskriva de 

sjöoperativa uppgifterna såväl nationellt som internationellt. 

                                                 
21 Denna avrapportering kommer inte att beaktas i uppsatsen då den inte påverkar arbetet. 
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•  Regeringsbeslutet innehåller inte ordalydelsen markmålsbekämpning, 

men det finns underförstått med i diskussionen om framtida operativa 

förmågor och samverkan mellan sjö-, luft och markstridskrafter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att stridsdelarna till 

markmålsfunktionen på framtida ytstridsfartyg bör ha förmåga till såväl 

precisionsbekämpning av fasta installationer som punktmålsbekämpning av 

rörliga militära enheter. En mer detaljerad målkatalog kommer att 

diskuteras i kapitel 3.  
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3 Framtida insats- och verkansmiljöer  
Kapitlet belyser vilken insats- och verkansmiljö framtida markmåls-

bekämpning kommer att ske i. Detta kommer att utföras genom att först i 

allmänna ordalag belysa det framtida slagfältet, kort diskutera de strategiska 

typsituationerna som har tagits fram och därefter katalogisera olika aktuella 

måltyper.  

FM idébildsarbete syftar till att skapa en grund som gör det möjligt att med 

ökad säkerhet fatta beslut som har påverkan under mycket lång tid. Främst 

gäller detta beslut om anskaffning av olika kvalificerade materielsystem, där 

det inte är ovanligt att tidsramen är 10-20 år mellan studier - beslut och 

operativ användbarhet.  

 

 

Figur 2.  Idébildsprocessen22 

 

De strategiska typsituationerna (STS) beskriver olika scenarier med operativa 

och taktiska situationer som lutar sig på olika möjliga verkansmiljöer för FM 

och dess system (se fig. 2). För att förstå det bakomliggande tankearbetet görs 

först en genomlysning av det framtida slagfältet. 

3.1 Det framtida slagfältet 

”Det framtida slagfältet rymmer många olika dimensioner varför militära 

förband kommer att få uppträda i flera olika insatsmiljöer med en mängd olika 

aktörer. Den väpnade striden i höga teknologinivåer kommer i hög grad att 

                                                 
22 PerP Rapport 5 sid 130. 
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präglas av teknologiutvecklingen med lednings-, informations- och 

verkanssystem sammanbyggda i nätverk.” 23 

 

Ur ett historiskt perspektiv har krig och fred behandlats som två skilda 

förhållanden vilket medgett en relativt enkel avdömning av behovet av militärt 

våld. I dag och kanske ännu mera i framtiden kommer det inte att vara möjligt 

att göra denna klara distinktion, och konflikter tenderar att hamna i ett glidande 

skede där händelserna inträffar i en takt och följd som inte lagar och 

värderingar klarar av att hantera. Den numera omtalade gråzonen mellan krig 

och fred kommer att vara alltmer betydelsefull, vilket kommer att innebära 

stora osäkerhetsmoment för beslutsfattare, lagstiftare och verkställare (i detta 

fall militära ledare). I sådan krishantering ändras förhållandena ständigt, vilket 

kan komma att betyda att den traditionella delegeringen av krishantering från 

politiskt till militärt beslutsfattande inte sker, utan vi kan dels förvänta oss ett 

ökat krav på politiskt inflytande i den militära beslutsprocessen och dels ett 

ökat inflytande av höga militära beslutsfattare långt ner i kommandokedjan 

 

Historiskt sett har krigföringen varit militärt väpnad strid bestående av olika 

former av vapeninsatser riktade mot en motståndares militära förband. Detta 

har efterhand luckrats upp och olika former av krigföring har börjat tillämpats, 

och med avsikt att uppnå militära framgångar har ekonomiskt och psykologiskt 

viktiga mål angripits med militärt våld. Det har skett en förskjutning från 

bekämpning av militära förband som ofta är svåra att upptäcka och slå ut, mot 

att bekämpa infrastruktur och verksamheter som används för att stödja den 

militära verksamheten. Ett viktigt syfte för en angripare är att förhindra att 

motståndarens politiska, militärstrategiska vilja och ledningsförmåga slås ut 

eller försvagas. Det är först på senare år som teknikutvecklingen möjliggjort att 

vapeninsatserna kan göras med långa skjutavstånd och med hög precision. 

Risken för förluster på angriparens sida minskar samtidigt som chansen att det 

utvalda målet verkligen förstörs ökar, utan stor risk för ”collateral damage”24.  

Militärt sett kommer det framtida slagfältets viktigaste inslag att vara 

möjligheten till informationsöverlägsenhet.  Denna skapar handlingsfrihet att 
                                                 
23 PerP Rapport 5 sid 92. 
24 Engelsk benämning som kan översättas med ”skadlig sidoverkan mot tredje part”. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 19 100:2059 
Örlkn Stefan Larsson ChP T 00-02 2002-12-12 Sida 17 av(68) 
 

 

välja när, var och hur en insats skall göras. Informationsöverlägsenhet skapar 

även förutsättningar för att genomföra en resurssnål strid och ger följande 

operativa möjligheter: 

•  Underlag för kraftsamling av elden i tid och rum med de olika 

stridskrafterna (mark, sjö och flyg). 

•  Precisionsbekämpning, d v s kunna lokalisera mål, leda insats till önskad 

verkan, bedöma resultatet och vid behov genomföra förnyad insats. 

•  Övervaka och kontrollera slagfältet för att stödja egna styrkors 

handlingsfrihet. 

•  Möjlighet till situationsanpassad logistik. 

•  Möjlighet till ett högre tempo än motståndaren i stridsförloppet i och med 

snabbare beslutsfattning. 

 

Det framtida kriget kommer kanske att vara frontlöst. Möjligheterna att kunna 

leda även många små förbandsenheter utspridda över en stor yta kommer att 

öka (jmf sjöstriden), och striden kommer att ske fragmenterat med tillfälligt 

sammansatta förbandskonstellationer. Tidvis dominans över ett visst område 

kan i avgörande skeden åstadkommas med kedjan informationsöverlägsenhet – 

ledningskrigföring – precisionsbekämpning. Kraven på att kunna skilja vän 

från fiende, identifiera viktiga mål och verifiera verkan kommer att öka som en 

följd av detta. 

 

3.2 Strategiska typsituationer/idébilder25 

För att kunna identifiera vilken verkansmiljö och vilka måltyper som kan vara 

aktuella görs en kort jämförelse av de fem strategiska 

typsituationerna/idébilderna ur PerP rapport 5. Dessa är grunden för de 

idébilder som styr vilken struktur FM skall ha, och dessa idébilder är 

benämnda på samma sätt som STS och verkansmiljöbeskrivningarna. I 

inledningen på varje beskrivning finns ett par nyckelord och kategorisering 

som talar om övergripande förhållanden vilka systematiseras i tabell 1. 

                                                 
25 PerP Rapport 5 sid 133. 
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Tabell 1  Sammanställning av STS/idébilder 

STS/Idébild Uppgift Område Samarbetsgrad 

STS A 

Väpnat angrepp 

Väpnad strid Hemma 

Närområdet 

Själv 

STS B 

Sönderfallande Ryssland 

Väpnad strid 

Fredsbevarande och 

Humanitär 

Hemma 

Närområdet 

Samverkan 

EU 

STS C 

Europeisk Peace- 

Enforcement 

Väpnad strid 

Fredsframtvingande 

Borta Samverkan 

EU 

STS D 

Global Peace- 

Keeping 

Väpnad strid 

Fredsbevarande i 

humanitärt syfte 

Borta Samverkan 

FN 

STS E 

Breddad hot- och 

säkerhetsbild 

Stärka samhället Hemma Själv 

 

Slutsatser ur tabellen 
Idébild A är i stort den gamla uppgiften för FM, d v s försvara Sverige mot 

väpnat angrepp, invasionsförsvaret i kraftigt nedbantad form. De andra 

idébilderna knyter nära an till FM nya uppgifter och den förändrade 

säkerhetspolitiska bilden. Uppgifter, område och samarbetsformer rör sig över 

hela det militära och civila spektrat, vilket innebär att man inte på ett enkelt sätt 

kan identifiera scenarier, typsituationer eller möjliga mål i ett sammanfattande 

perspektiv. För att kunna dimensionera FM framtida förmågor måste istället 

ledorden flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbete vara vägledande.   

 

3.3 Målkatalog 

Då det är svårt att med bakgrund av PerP kunna identifiera olika måltyper 

kommer jag att använda mig av det underlag som förstudien till ”Framtida 
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markmålsbekämpning” tagit fram.26 Denna tar inte direkt avstamp i STS och 

idébilder utan listar i stort sett alla tänkbara militära markmål. Ur denna 

extraheras de mål som kan vara föremål för bekämpning med markmålsrobot. 

Denna inventering gör inga anspråk på att vara heltäckande utan skall i största 

mån identifiera olika målgrupper där liknande stridsdelar kan nå effekt. 

Inventeringen tar inte heller någon hänsyn till politisk vilja eller folkrättsliga 

aspekter på valda mål och trovärdigheten i att dessa kommer att vara aktuella 

för bekämpning.  

 

Tabell 2  Målkatalog (förklaringar se nästa sida) 

Måltyp Skyddsnivå/ 

Hårdhet 

Enkel/Grupp Punkt/ 

ytmål 

Fasta anläggningar med 

fortifikatoriskt skydd 

1 E P 

Byggnader: - hangarer 

                   - stabshus motsv 

                   - lagerbyggnad 

4 

4/3 

4 

E 

E 

E 

P 

P 

P 

Stridsfordon: - ledningsfordon 

                      - stridsgrupperade 

2 

2 

E 

G 

P 

P/Y 

Avskjutningsramper: - ICBM i silo 

                                   - övriga 

1 

3 

E 

E/G 

P 

P 

Flygbaser: - start/landningsbana 

                  - flygplan på marken 

3 

4 

E 

E/G 

Y 

Marinbaser: - kaj/docka 

                    - fartyg vid kaj 

2/3 

3 

E 

E 

P/Y 

P 

Viktiga C2-noder 3 E P 

Broar: - fasta med stödpelare 

           - krigsbroar (pontonbro) 

2 

4 

E 

E 

P 

Y 

Logistik: - fordon 

               - tågsätt 

               - cisterner 

4 

4 

4 

E 

E/G 

E 

P 

P/Y 

P 

                                                 
26 FM ”Delrapport 1/Förstudierapport av ”Framtida markmålsbekämpning””. ATK. Enköping 
2001.  
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Förklaringar till tabell 1 

•  Måltyp: kort beskrivning av måltypen. 

•  Skyddsklass. Grupperar skyddnivåerna eller hårdhetsgraden i fyra steg: 

1  - målet har ett starkt fortifikatoriskt skydd. 

2  - målet är bepansrat eller har ett enklare fortifikatoriskt skydd. 

3  - målet är ej särskilt skyddat, men har i sin natur en viss hårdhet. 

4  - målet är oskyddat. 

•  Enkel/gruppmål. Beskriver om målet har ett eller flera elementarmål inom 

samma målarea. 

•  Punkt/ytmål. 
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4 Markmålsrobotkoncept/SLAM27 
Studieuppdraget gav inga reella ingångsvärden för storlek på 

markmålsrobotkonceptet då de olika fartygen bedöms sträcka sig från 55-130 

m i längd och en spännvidd i deplacement på mellan 400-2500 ton. Detta 

innebär att YS-NY bedöms bära mellan 8-12 robotar för mark- och 

sjömålsbekämpning. Ett framtida markmålskoncept bör vara försvars-

gemensamt vilket i så fall begränsar storleken till vad JAS Gripen kan bära. 

Markmålskonceptet kan dock vara uppbyggt med en fast eller modulär 

robotkonstruktion vilket öppnar för olika storlekar på olika plattformar. Den 

konfiguration som bör ligga som grund för diskussionen bör dock vara 

försvarsgemensam vilket ger ett koncept på drygt 5 m och med en maxvikt runt 

1200 kg. Däremot bör minst ett av koncepten ha modulär uppbyggnad för att 

peka på möjligheterna med en sådan konstruktion.  

 

Det finns i grunden två vägar att skapa ett markmålsrobotkoncept. Den första 

och mest troliga vägen är att bygga vidare på ett beprövat robotkoncept och 

vidareutveckla de förmågor som tillkommer m h t teknikutveckling och 

förändrad insatsmiljö. Den andra vägen bygger på att helt förutsättningslöst 

skapa ett koncept som passar in i en kravspecifikation och inte ta hänsyn till det 

arv som finns. Då uppsatsen endast behandlar stridsdelen kommer en 

genomlysning av bägge vägarna att göras för att se vad de i stort innebär för 

stridsdelen. De befintliga systemen kommer endast mycket översiktligt att 

beskrivas, medan de visionära beskrivs i sin helhet. 

 

Markmålsrobotkonceptet kommer som tidigare diskuterats att ingå i det 

nätverksbaserade försvaret vilket antagligen kommer att ställa krav på ett 

kommunikationssystem ombord på farkosten.  

                                                 
27 Sea Launched Land Attack Missile. 
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4.1 Vidareutveckling av befintliga koncept. 

Försvarsmakten har två robotsystem som kan vara intressanta att 

vidareutveckla för användning ombord på ytstridsfartyg i framtiden. Det ena 

systemet är en beprövad trotjänare, RBS 15 och det andra är ett system som är 

under utprovning till Gripen, KEPD28/Taurus 150/350. 

 

RBS 15 

 

RBS 15 är en sjömålsrobot som för närvarande studeras med anledning av en 

eventuell modifiering till markmålsrobot.29 Roboten i sig är i grunden en 20 år 

gammal konstruktion men har kontinuerligt genomgått moderniseringar och 

tillhör den stora skara av underljudsrobotar som är gängse standard för 

sjömålsbekämpning i västvärlden.30  Då den är ett inhemskt utvecklat projekt 

och fortfarande bedöms ha utvecklingspotential kommer den definitivt att ha en 

roll i diskussionerna om markmålsrobotar i framtiden. 

 

 

Bild 1.  RBS 15 

Robot 15 har ett avdelat utrymme för stridsdelen som sitter mitt på 

robotkroppen på undersidan. Detta är optimerat för att kunna slå rakt neråt 

enligt RTV-principen31 men bedöms kunna modifieras till att bära t ex sub-

stridsdelar. 

 

                                                 
28 Kinetic Energy Penetration Destroyer. 
29 Bl a Artdemoprojektet - www.artreg.mil.se/article. 
30 T ex Harpoon, Exocet.  
31 Av FOI utvecklad unik verkansform. Sekretessbelagd. 
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KEPD/Taurus  

 

KEPD/Taurus är en familj av kryssningsrobotar som samutvecklas av EADS32 

och SAAB Bofors Dynamics, där JAS 39 Gripen eventuellt kommer att 

utrustas med KEPD 150. Systemet består av en underljudsrobot med två 

vikbara vingar på en rektangulärt formad flygkropp. Den drivs av en 

turbojetmotor och skillnaden mellan 350 och 150 är räckvidden där siffrorna 

visar porté i km. Den längre räckvidden gör KEPD 350 0.5 m längre och 340 

kg tyngre än KEPD 150. Navigering sker med ett kombinerat GPS33/INS34 

system stöttat med terrängnavigering och radaraltimeter för höjdhållning. 

Målsökaren är IR eller radar i olika kombinationer, där IR-målsökaren även 

stöttar terrängnavigeringssystem med inmätning av brytpunkter. Det finns ett 

flertal stridsdelar till robotfamiljen och de olika typerna har också något olika 

konstruktion av nyttolastutrymmet. KEPD-varianterna har en 450 kg 

enhetsstridsdel medan Taurus 350 antingen bär substridsdelar eller en 

kombinationsstridsdel (Mephisto, se bild sidan 43).   

 

Bild 2.  KEPD 150  

 

                                                 
32 European Aeronautic Defence and Space Company. 
33 Global Positioning System (positioneringssystem). 
34 Inertial Navigation System (tröghetsnavigationssystem). 
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4.2 Visionära system 

Det ena visionära framtidssystemet är hämtat ur FoRMA/PE studien och kallas 

UXAV35, det andra är hämtat från ett spelkort på en överljudsrobot, rb 100 som 

är framtaget av FOI.36 

 

UXAV- Modulär insatsfarkost 

Systemet består av en långräckviddig insatsfarkost med en vikt på 1000-2000 

kg anpassad för start från stridsflygplan, ytstridsfartyg, ubåtar och marksystem. 

Systemet är i princip en UCAV med undantaget att det inte är avsett att 

återvända efter en insats. Det passar därför bättre in i gruppen markmålsrobotar 

än UAV:er. Längden är ca 5 m och spännvidden 2.5 m. Systemet har en 

modulbaserad systemuppbyggnad där delsystem som målsökare, nyttolast (bl a 

verkanssystem), sensorer, energilagring mm kan konfigureras för varje 

uppdrag. Farkosten kommer att ha mycket låga signaturer. 

 

 

Bild 3.  UXAV - långräckviddig insatsfarkost 

 

Systemet har en räckvidd från 150 km till 1500 km beroende på vilken 

konfigurering av energisystem och nyttolast som görs. Framdrivningssystemet 

är en turbojetmotor vilket ger underljudsfart och vid start från t ex 

ytstridsfartyg används startraketer. När mycket långa räckvidder erfordras 

tillförs extra energilagringsmöjligheter (drivmedel) och vingmodulen 

omkonfigureras. 

                                                 
35 FoRMA/PE sid 117, Unmanned Experimental Aerial Vehicle. 
36 Enligt intervju med Svante Karlsson - FOI Vapen och Skydd, 02-11-11, Se bilaga 2. 
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Navigeringen sker med GPS/INS stöttat av ett terrängreferenssystem vilket 

även ger möjlighet till navigering på mycket låg höjd. En stor mängd 

terrängdata kan lagras i systemet. 

Konceptet kan utnyttjas för bekämpning av fasta och rörliga mål, utläggning av 

sensorer, utpekning av mål i realtid osv. Farkosten kan reglera anflygningen för 

att träffa målet vid en given tidpunkt vilket ger möjlighet till samtidig attack 

med flera enheter. Insatsfarkosten är ansluten till nätverket via en 

datakommunikationslänk vilket kräver någon form av länkstation på hög höjd 

då långa räckvidder eftersträvas. Flera insatsfarkoster i ett målområde kan 

kommunicera med varandra för autonom lokal insatsoptimering och 

insatsledning i målområdet. 

 

Rb 100 

Detta spelkort37 har tagits fram med syftet att ge FM ett väl tekniskt 

underbyggt sådant som återspeglar de överljudsrobotar som kan vara operativa 

under tidsperioden. 

Framdrivningssystemet är en ramjet med flytande drivmedel, vilken kan tankas 

vid behov eller lagras färdigtankad. Drivmedelsvikten blir ca 140 kg. 

Hastigheten i banan är reglerbar mellan Mach 2 – 3.5. Systemet kräver 

konventionella startraketer. Signaturen blir låg från en vätskeramjet, används 

dubbelbaskrut i startraketerna blir signaturerna för dessa också låg. 

Navigeringssystemet består av GPS/INS och kommunikation sker med 

radiodatalänk via UAV. Själva sensorn är relativt komplicerad, eftersom 

bekämpning av t ex broar kräver att roboten på egen hand kan identifiera och 

träffa bropelare. 

Räckvidden beräknas till 100 km vilket är den nedre gränsen för att kallas 

långräckviddigt. Roboten kan avfyras vid en elevation av 30 – 90 grader vilket 

passar bra för en fartygsanpassning. Banhöjdens högsta punkt är beroende på 

skjutavstånd och bör vid längsta avstånd bli omkring 45000 m. Dock kan man 

med fördel använda flackbana en del av sträckan varvid max flyghöjd hamnar 

på 20000 m. 

                                                 
37 Se bilaga 2. 
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Robotens hastighet ställer höga krav på stridsdelens konstruktion och precision. 

Detta innebär att stridsdelen bör vara särskilt konstruerad för roboten och 

anpassad för vissa utvalda måltyper. Hastigheten gör att roboten har hög 

överlevnadsgrad. 

 

Jämförelsetabeller på robotsystem. 

 

Tabell 3  Jämförelse av robotssystem  

 Startvikt 

(kg) 

Längd 

(m) 

Nyttolast (stridsdel) 

(kg) 

Fram-

drivning 

Porté 

(km) 

RBS 15 800  4.5  200 Turbojet +120 

KEPD 150 

SLM 

1160  4.6 450 Turbojet 150 

KEPD 350/ 

Taurus P 

1400/ 

1240  

5.1 450 Turbojet 350 

UXAV 1000+  ~5 250-500* Turbojet 150-

1500 

Rb 100 410   100 Ramjet 100 

* Uppskattat av författaren 

 

Nyttolastvikterna ligger på mellan 200-500 kg vilket framförallt i den övre 

halvan är en avsevärd vikt för stridsdelar och kan ge goda möjligheter till tung 

bekämpning. En intressant jämförelse är att i rb 15 är 25 % stridsdelsvikt 

medan den i KEPD är 40 %. Detta visar på den utveckling som skett på 20 år. 

UXAV har ett moduluppbyggt koncept och KEPD har ordentligt tilltaget 

nyttolastutrymme vilket ger goda möjligheter att använda substridsdelar eller 

olika konstruktion av stridsdelen. 

Rb 100 bedöms p.g.a. sin konstruktion inte kunna bära substridsdelar då 

ramjetmotorer kräver en mycket speciell formgivning på roboten. 

 

I tabell 4 jämförs ungefärliga bantider för en robot med vätskeramjetmotor 

respektive en med turbojetmotor. På 100 km skjutavstånd blir skillnaden 275 s 
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(4.6 minuter), vilket kan få stora konsekvenser mot speciellt rörliga mål. Det 

kan även ge konsekvenser vid bekämpning av broar, flygfält och bunkrar då 

tiden från beslut om insats till bekämpning av målet är så lång att fienden 

hinner utnyttja objektet. 

Tabell 4  Jämförelse av bantider ramjet- turbojetmotor 

Skjutavstånd [km] Bantid Ma 3.0 [s] Bantid Ma 0.8 [s]

25 30 100 

50 60 200 

75 90 300 

100 125 400 

 

 

4.3 Slutsatser robotsystem 

•  Alla systemen är menade att förstöras vid insatsen, vilket gör dem 

jämförbara avseende stridsdelens separation eller detonation. 

•  Rb 15 har begränsningar i vilka typer av stridsdelar som kan nyttjas då 

nyttolastutrymmet sitter relativt långt bak i konstruktionen och bör 

verka nedåt. Detta kan däremot passa för att släppa substridsdelar.  

•  KEPD –familjen och UXAV har en konstruktion av nyttolastutrymmet 

som skapar stora möjligheter att välja stridsdelskonstruktion och 

verkansriktning.  

•  Stridsdelarna kan ha en vikt på 200-500 kg i de olika koncepten. 

•  Underljudsrobotar har en större flexibilitet avseende nyttolastalternativ 

än överljudrobotar. 

•  Överljudsrobotarna minimerar bantiden men ställer samtidigt större 

krav på sensorinformation då möjligheten till uppdatering under 

bantiden är begränsad. Den höga hastigheten skapar också ett visst 

skydd, i alla fall mot traditionella motmedelsystem. 
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5 Tekniska utvecklingstrender för stridsdelar 

5.1 Stridsdelsutveckling allmänt 

Utvecklingen av stridsdelar styrs av en rad olika faktorer. I den framtida 

nätverksbaserade insatsmiljön kommer det att finnas ett väsentligt större 

beslutsunderlag även för verkanssystem att utnyttja. Trenden går dels mot att 

stridsdelen blir alltmer integrerad med övriga system som målsökare och 

robotdator för att öka effekten, dels mot att skapa modulära system för att öka 

handlingsfriheten. Detta kan tillsammans med inslag av artificiell intelligens 

innebära att stridsdelen kan ta egna beslut om insatsoptimering, vilket vi redan 

ser i en enkel form i t ex Bonusgranater. Strävan mot att uppnå maximal effekt 

i målet respektive att göra roboten mer användbar mot olika mål, tillsammans 

med kraven på förvarsgemensamma system kommer säkert att driva på 

utvecklingen av kombinationsstridsdelar eller modulära stridsdelar. Detta 

kommer också att kunna minska risken för ”collateral damage”, vilket får ses 

som ett viktigt kriterium i ett framtida robotkoncept. 

  

Då denna uppsats rör stridsdelar till robot kommer inte stridsdelar utskjutna ur 

eldrör eller på elektrotermisk/kemisk väg att beröras.  

5.2 Explosivämnesutveckling38   

Utvecklingen inom explosivämnen drivs av tre behov: ökad prestanda, ökad 

säkerhet och särskilt anpassade (”skräddarsydda”) egenskaper. Denna 

utveckling drivs av tillämpningar inom stridsdels-, framdrivnings – och 

utskjutningsområdet. Vidare blir miljöhänsyn allt viktigare i både civila och 

militära sammanhang vilket medför att intresset för energetiska material som 

inte lämnar stora delar miljöfarliga sönderfallsprodukter efter sig ökar. 

 

Det senaste decenniets revolutionerande utveckling av datorkraft och 

beräkningsmodeller har lett till en "explosionsartad" utveckling framförallt 

inom området kvantkemi och möjligheten att genomföra komplicerade kemiska 

beräkningar. Detta har inneburit ett vidgat synsätt på vad som är användbara 
                                                 
38 FOI Teknisk prognos 2001 ”Energetiska material” och FMV ”Tekniska utvecklingstrender”.  
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explosivämnen och förutom de traditionella CHNO-ämnena tittar man numera 

på en mängd helt andra ämnestyper som metalliskt väte, burformade molekyler 

och molekylära kompositer.   

Utvecklingen av området följer idag två olika utvecklingslinjer, den 

evolutionära och den revolutionära. Dessutom sker en utveckling av reaktiva 

material som i kombination med explosivämnen kan tillföra ytterligare 

verkanspotential till framtida vapensystem. 

 

Den evolutionära utvecklingen bygger på traditionella CHNO-ämnen, 

molekyler med särskilt energirik struktur (t ex burformning) samt inslag av 

andra energirika atomer i molekylen.  De mest lovande ämnena är CL-20, 

ADN och FOX-7 som alla har producerats i sådana mängder att en anpassning 

av dem i olika tillämpningar kunnat påbörjas.  

 

CL-20 innehåller mer energi än tidigare använda explosivämnen som t ex 

oktogen. Den rent kemiska prestandaökningen som kan uppnås är 20 %, men i 

t ex RSV-laddningar kan man tack vare det högre energiinnehållet i CL-20 

använda andra inläggsmaterial och uppnå prestandaökningar på 60 %. Det 

största problemet för närvarande är att dess känslighet är stor, vilket kan göra 

det tveksamt som explosivämne i stridsdelar, men utvecklingsarbetet går vidare 

vilket kan lösa problemet inom ett par år. 

 

ADN väntas kunna ge 15-20 % mer energi vilket ger ca 40 % högre verkan än 

idag. ADN innehåller inte klor viket minskar signaturen då betydligt mindre 

rök alstras och framförallt ger mycket mindre miljöpåverkan. Detta gör ADN 

speciellt intressant för raketmotorer men naturligtvis även för stridsdelar. 

  

FOX-7 skapades som ett explosivämne för lågkänslig ammunition (IM39) och 

forskningsresultat tyder på att det är mycket lågkänsligt och att dess prestanda 

ligger i nivå med oktogen och hexotol. Detta kan göra FOX-7 intressant till 

exempelvis kombinationsstridsdelar där olika stridsdelar skall initieras i olika 

faser av anfallet och risken för sympatetisk detonation är stor. 

                                                 
39 Inertial Munition. 
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Utvecklingen inom den evolutionära linjen ger en potential till 

prestandaökningar med 20-60 % under de kommande åren. Här finns också 

möjligheter att skapa skräddarsydda explosivämnen till speciella 

verkansformer. 

 

Revolutionära utvecklingslinjen grundar sig på kvantmekaniska 

beräkningsmodeller och man har gjort vissa framsteg med kväveföreningar (bl 

a N4) som visat sig vara mycket intressanta som explosivämnen. Dessa kan på 

lång sikt ge prestandaökningar på 8-20 (30) ggr vilket naturligtvis skulle ge 

stora möjligheter till nya verkansformer. Dessa nya verkansformer kommer att 

ställa helt nya krav på materielutvecklingen. Inom den aktuella tidsperioden 

bedöms dock inte dessa nya explosivämnen kunna användas i tillämpningar då 

utvecklingstid, säkerhetsgranskning och införande tar för lång tid. 

 

Den reaktiva utvecklingslinjen syftar till att komplettera explosivämnena med 

olika reaktiva material som på detta sätt kan öka prestanda. I tillämpningar 

skulle det innebära att t ex motor och brännkammare innehöll vissa delar 

reaktivt material och på detta sätt kunde större del av farkosten utnyttjas som 

"nyttigt material". Man kan se utvecklingstendenser till att lösa de nuvarande 

svårigheterna att hålla materialen stabila inom en 10 års period och därmed 

kunna utnyttja detta i en tillämpning till det studerade konceptet. 

 

Sammanfattning explosivämnen: 

•  Den evolutionära utvecklingen av explosivämnen kommer att innebära en 

potential till förbättringar på 20-60 % i systemprestanda under perioden. 

Det kommer också att finnas möjligheter att skräddarsy explosivämnen till 

olika applikationer 

•  Den revolutionära utvecklingen kommer att kräva utveckling av 

stridsdelsteknologin, framförallt på materialsidan för att kunna utnyttja den 

högre kraften i explosivämnena. Detta kommer sannolikt att leda till 

stridsdelar med helt nya verkansformer. 

•  Reaktiva material kommer att kunna utnyttjas i viktkänsliga system eller 

som effekthöjande material. 
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5.3 Traditionella verkansformer 

5.3.1 Splitter 

Splitter kommer fortsatt att vara en intressant verkansform för att slå ut mjuka 

till halvhårda mål. Utvecklingen går mot att kunna rikta splitterverkan i 

riktning mot målets mest sårbara delar och inte som i dagens stridsdelar då 

splittret sprids omkring. Splitter av traditionell form i moderna stridsdelar är i 

stort sett uteslutande förfragmeneterat för att skapa största effekt. Det finns ett 

utvecklingsområde på att göra splitterstridsdelar adaptiva och inom RSV-

tillämpningar är detta möjligt (se avsnitt om RSV). Splitter är också intressant 

som efterföljare i flerstegskonstruktioner och kombineras då ofta med brand 

och rök som verkansform. Brandskapande restverkan uppnås genom att blanda 

metaller, t ex aluminium i explosivämnet och på så sätt skapa fragment med 

mycket höga temperaturer. Denna verkansform är den mest lämpliga för att 

kunna bringa bränsletankar eller cisterner till detonation eller brand. 

 

5.3.2 Projektiler 

Projektiler utskjutna ur eldrör är ingen verkansform som är aktuell för 

robottillämpningar då dessa inte har förutsättningar att bära tunga eldrör med 

ex rekylerande system. Det finns även projektiler/penetratorer som accelereras 

till höga hastigheter med hjälp av raketmotorer s.k. High Velocity Rockets 

(HVR), men dessa har för dålig precision för att användas i aktuella 

markmålsrobotkoncept. Däremot finns det stort intresse för projektiler som 

verkansform, vilket tar sitt största uttryck i RSV IV-utvecklingen. Dessa 

projektiler får utgångshastigheter på 2000-3000 m/s vilket naturligtvis skapar 

förutsättningar för god penetration. Dessa behandlas utförligare under avsnittet 

RSV.  
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Metall-storm40  

Detta är ett helt nytt teknikområde som Australien har utvecklat baserat på ett 

genialiskt patent. Genom att utforma en projektil så att den låser bakåt om man 

utövar ett tryck framifrån, och frigörs då den utsätts för ett tryck bakifrån har 

man fått projektilen att fungera som ett bakstycke. Detta kan man utnyttja 

genom att lägga ett antal projektiler i samma eldrör med explosivämne emellan 

och elektroniskt utlösa dessa laddningar successivt. Detta innebär att man kan 

nå upp till en eldhastighet på 45000 skott/min, då vapnet inte innehåller några 

rörliga delar och man kan reglera eldhastigheten elektroniskt från enkelskott till 

denna otroligt höga eldhastighet. Man laddar om vapnet genom att byta hela 

eldröret eller föra in en ny kassett i detta.  

Den intressantaste tillämpningen i ett markmålsrobotkoncept är som aktivator 

av ett VMS41 på avstånd. Då eldreglering sker elektroniskt kan korta skurar 

med mycket höga hastighet lura sensoraktiverade skydd att utlösas innan 

huvudstridsdelen når målet.  

5.3.3 Riktad spräng verkan 

Utvecklingen av energetiska material med högre energiinnehåll än dagens 

kommer att få stor genomslagskraft på stridsdelar med riktad sprängverkan. 

Det finns olika användningssätt eller verkansformer inom RSV: strålbildande, 

projektilbildande och adaptiva stridsdelar. 

 

Strålbildande RSV(RSV III). Det vanligaste explosivämnet som används idag i 

svenska RSV stridsdelar är oktol. CL-20 har ett 20 % högre energiinnehåll och 

klarar av att accelerera inläggsmaterial med högre densitet än koppar som är 

det vanligaste materialet idag. Möjliga inläggsmaterial är volfram eller 

molybden42 vilka har högre densitet och därmed högre ljudhastighet, vilket ger 

en strålspets med betydligt högre hastighet (12-14 m/s) jämfört med koppar (10 

m/s) och därmed skapar en bättre penetration. Orsaken till att dessa inte 

använts tidigare har dels varit problem med tillverkningsprocessen, vilket anses 

kunna lösas inom perioden och dels att explosivämnena inte klarat av att 
                                                 
40 Tekniska utvecklingstrender sid 118. 
41 Varnare och Motverkans System. 
42  Karlsson (1999) ” Molybden och Wolfram som inläggsmaterial i RSV-stridsdelar”. Tumba. 
FOA – R – 01315 – 310 - - SE, sid 8. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 19 100:2059 
Örlkn Stefan Larsson ChP T 00-02 2002-12-12 Sida 33 av(68) 
 

 

accelerera materialet. Detta gör att en stridsdel som upptar samma volym som 

dagens kan öka sin penetrationsförmåga med 50-80 %. Energin kan naturligtvis 

även användas till att minska volymen som stridsdelen upptar med bibehållen 

penetrationsförmåga. Om dessutom hänsyn till de framtida explosivämnens 

högre energiinnehåll (ca 20 %) tas erhålls prestandaökningar enligt figur 3. 
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Figur 3.  Penetration av nya intressanta material jämfört med koppar43 

I tabell 5 följer ett exempel på utvecklingen av penetrationen av RSV-strålar i 

fortifikatoriska skydd (betong och singel). 

Tabell 5.   RSV-strålars penetration44 

Laddningstyp Material Densitet 

(kg/m3) 

Penetration 

(m) 

Kommentar 

(explosivämne, inläggsmaterial) 

105 mm RSV Betong 2330 1.3  Bantam 

(HMX, koppar) 

105 mm RSV Singel 1575 1.8  

130 mm RSV Betong 2330 2.5 Modern pv-rb 

(X45, koppar) 

130 mm RSV Singel 1575 3.3  

130 mm RSV Betong 2330 3.5 - 4 Framtida pv-rb46 

(ex CL-20, volfram) 

130 mm RSV Singel 1575 4.6 – 5.3  

 
                                                 
43 Ibid sid 6. 
44 Elving, Karlsson ”Försök med RSV mot singel och betong” FOI-R—0258—SE. 
45 Sekretessbelagt. 
46 Materialet på framtida pv-rb hämtat från intervju med Svante Karlsson. 
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Den intressantaste användningen för strålbildande RSV är som första 

komponent i en kombinationsstridsdel i avsikt att öppna upp för andra 

verkansformer eller som ensam verkansform mot stridsfordon. 

 

Projektilbildande RSV (RSV IV). För stridsdelar som är projektilbildande 

kommer inverkan av nya energetiska sprängämnen att bli stor. Främst kommer 

utvecklingen att drivas mot stridsdelar som kan generera projektiler som är 

längre och flyger snabbare än dagens. Detta möjliggörs framförallt genom 

forskning på inläggsmaterial med intressant nanostrukturell struktur, och t ex 

Tantal (Ta) är ett mycket intressant ämne med goda nanostrukturella 

egenskaper, vilket både ger hög densitet och god formbarhet. Den främsta 

vinsten är att penetrationsförmågan ökar, men även flygstabiliteten och 

skjutavståndet förbättras. Detta är mycket intressant för att kunna skapa 

projektiler som kan skjutas ut utan eldrör och ändå uppnå goda ytterballistiska 

värden.  

Valet av inläggsmaterial för projektilbildande stridsdelar är större än för 

strålbildande RSV, varför material som kan vara lämpliga att generera 

restverkan i målet också kan väljas.  Detta innebär att projektiler med stor 

precision kan skjutas in i mål och där skapa sekundäreffekter som brand-, rök- 

och tryckverkan. Denna teknik kan utnyttjas främst då inte hela stridsdelen når 

in i målet, varvid sekundärladdning måste skjutas in. 

 

Adaptiva RSV-laddningar. Med adaptiva stridsdelar avses sådana som kan 

variera sin verkansform beroende på målets art. Detta kan göras med 

sensorinformation som via en SAT-enhet47 initierar stridsdelen på olika sätt 

genom att t ex tända laddningen på olika ställen.  

 

 

                                                 
47 SAT- Säkring  Armering Tändning (Enligt FOI Vapen och Skydd). 
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Figur 4.  Modell av adaptiv RSV 

 

Det kan i vissa fall också åstadkommas genom speciellt utformade stridsdelar 

där strålen/projektilen känner av om målet är tunnare eller tjockare och 

anpassar sig därefter. Intelligenta robotsystem kan själva välja träffpunkt och 

utifrån denna optimera verkan i målet. Följande bilder (bild 4 och 5) beskriver 

olika verkansformer som kan uppnås genom adaptiva stridsdelar. 

 

 

Bild 4.  Adaptiv RSV III med möjliga strålformer och restverkan. 

 

 

 

 

RSV laddning 

Strålformer Restverkan 
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Bild 5.  Adaptiv RSV IV med möjliga projektilformer och restverkan 

 

Slutsatser RSV  

•  De nya energirikare explosivämnena kan accelerera inläggsmaterial med 

betydligt högre densitet än koppar i RSV III laddningar och öka 

penetrationsförmågan med 50-80 %. 

•  Med nya inläggsmaterial kan RSV IV laddningar kraftigt öka penetrations-

förmågan, men också flygstabiliteten och skjutavståndet. 

•  Med adaptiva RSV laddningar kan ett stort antal olika verkansformer 

uppnås ur samma grundladdning vilket skapar möjligheter till adaptiva 

stridsdelar. 

 

5.4 Elektromagnetiska vapen48 

Elektromagnetiska vapen räknas till klassen icke-dödliga vapen, då de primärt 

utvecklats för att oskadliggöra material samtidigt som antalet döda och 

permanent skadade människor minimeras. Utvecklingen av denna vapen-

disciplin är dock stor, och i takt med att det utvecklas kraftfullare energetiska 

                                                 
48 Andersson H ”Hotbildstudie. HPM” samt FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och 
skydd. 

RSV laddningar 

Projektilformer 

Restverkan 

Splitter 
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material och att energiutvecklingen går starkt framåt kommer dessa vapen att 

till vissa delar vara mycket intressanta för tillämpningar i stridsdelar. Klassen 

delas in i fyra delområden:  

•  Högeffektpulsad mikrovåg (HPM) som är en kort men intensiv puls av 

mikrovågsstrålning som orsakar strömmar i elektronik vilka kan ge 

störande verkan eller vid höga spänningar helt förstöra elektroniken. 

•  Icke nukleär elektromagnetisk puls (NNEMP) är en mer bredbandig puls 

som även denna skadar elektronik. 

•  Strukturförstörande laser är en mycket kraftig laser som orsakar skador 

på strukturen i målet. Denna form är skadlig för människor. 

•  Antisensorlaser är en laser med måttlig effekt som genom bländning stör 

en sensor eller genom upphettning förstör t ex sensorns optik. 

 

Då de fyra olika klasserna kan hänföras till två huvudområden beskrivs de 

under två avsnitt. 

5.4.1 HPM – NNEMP 

Definitionen på HPM-vapen är stridsdelar som genom elektromagnetiska 

pulser ger störande eller förstörande verkan i elektroniska komponenter. 

Energin kan genereras antingen med konventionella kraftkällor eller med 

explosivämnen och vapnen kan användas mot utrustningen hos enskild soldat, 

förband eller anläggningar. NNEMP-vapnen uppfyller till stor del den 

definitionen och hänförs därför till HPM-vapnen. HPM-strålningen kan bestå 

av enkelpulser eller pulståg. Om avsikten är att förstöra används med fördel 

enkelpuls med mycket hög pulsenergi medan störande verkan bäst uppnås 

genom att sprida ut energin i ett pulståg. De verkar genom att strömpulser 

genereras i komponenter och kan där medföra brott i transistorer/dioder eller 

strömrusningar som bränner upp ledningar etc. Det finns ett antal mellannivåer 

där komponenter slås ut under olika lång tid och återhämtar sig, ofta med 

förändrade parametervärden vilket medför allvarliga fel i t ex målföljnings- 

eller styrsystem. Detta vore naturligtvis intressant att kunna kontrollera men 

beror mycket på vilken aspektvinkel målet befinner sig i, vilken arbetsfas 

systemet är i och framförallt är det skillnader i olika komponenters tålighet. 
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HPM-pulserna når elektroniska komponenter i utrustningar antingen genom 

framvägskoppling (t ex genom antennen till en kommunikationsutrustning eller 

radar) eller genom bakvägskoppling (genom höljet som omsluter elektroniken 

eller genom en spricka i ett fortifikatoriskt skydd). Framvägskoppling används 

med fördel då störande verkan i avsikt att dölja t ex en markmålsrobot önskas 

eller för att utlösa och slå ut sensoraktiverade skydd innan en huvudverkansdel 

når fram. Bakvägskoppling används t ex då restverkan efter en huvudstridsdel 

penetrerat ett fortifikatoriskt skyddat utrymme som en ledningscentral önskas. 

Framvägskoppling kan även användas i större HPM-vapen som sitter 

monterade i fasta installationer eller stridsfordon och drivs med konventionella 

kraftskällor, i avsikt att störa ut eller förstöra t ex en anflygande robots 

sensorer. 

Då markrobotsystem är begränsade i storlek, bedöms inte HPM-vapen med 

konventionella kraftkällor vara aktuellt inom tidsperioden. 

 

Stridsdelstillämpningar 

•  HERF49-stridsdelar är sprängämnesdrivna kompakta stridsdelar som verkar 

med HPM i frekvensintervallet 0.1 – 100 GHz. Det finns två huvudtyper av 

sprängämnesdrivna stridsdelar: 

•  NNEMP genererad genom sprängämnesdriven kompression av 

magnetflöde i en speciell geometri. Denna teknik passar bäst för små 

stridsdelar (1-20 kg). De genererar bredbandiga pulser med liten 

antennförstärkning som i princip blir rundstrålande. De ingår med fördel i 

modulära stridsdelar eller kombinationsstridsdelar, då de får bäst effekt 

genom bakvägskoppling. 

•  HPM genererad genom sprängämnesdriven acceleration av elektroner är en 

teknik som passar bäst för större stridsdelar (50-200 kg), kan göras 

smalbandig i ett begränsat frekvensintervall och kan ges god riktverkan 

genom hög antennförstärkning. Dessa fungerar genom framvägskoppling 

och är på grund av sin storlek lämpliga som huvudstridsdel eller som första 

verkansdel i en kombinationsstridsdel, då ett kraftigt sensoraktiverat skydd 

skall penetreras och inte någon risk för egna sensorer eller elektronik 

                                                 
49 High Explosives Radio Frequency. 
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bedöms föreligga. I sådana fall kan HPM-laddningen fällas som 

substridsdel. 

 

Slutsatser 

•  HPM stridsdelar är mycket användbara som andra-tredje komponenter i 

kombination med att t ex RSV penetrerat ett fortifikatoriskt skydd. 

•  HPM-vapen kan fungera som huvudstridsdel då hög verkan mot 

elektroniska installationer önskas.  

•  HPM stridsdelar kan utnyttjas för att slå ut målets VMS innan roboten når 

målet. 

 

5.4.2 Laser 

 

Strukturförstörande laser 

Den taktiska användningen av strukturförstörande laser bedöms inte vara ett 

vikts- eller kostnadseffektivt vapen för UXAV eller robot. Med hänsyn till den 

energi som krävs för att driva en strukturförstörande laser kommer det att bli 

ett huvudalternativ för flygande farkoster och inte ett delsystem. Vissa 

tillämpningar på UXAV för snabba attacker mot tidskritiska mål kan dock vara 

intressanta. Det är dock endast USA som bedöms ha laservapenprogram av 

realiserbar omfattning inom tidsperioden, varför det är tveksamt om tekniken 

är tillgänglig till det studerade konceptet.  

 

Antisensorlaser 

Avsikten med dagens antisensor laser är att störa, blända eller vilseleda för att 

avvärja eller motverka ett hot för att ge tid till motåtgärder genom att t ex störa 

ut hotsystemets målföljare. Utvecklingen går mot att skapa sensorförstörande 

system som permanent kan förstöra sensorers optik eller elektroniska 

komponenter. Detta kan realiseras i mycket kompakta utrustningar inom 

tidsperioden för tillämpningar både för robot och för UXAV. Antisensor- 

lasersystemen är naturligtvis intressanta både som egenskydd och som 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 19 100:2059 
Örlkn Stefan Larsson ChP T 00-02 2002-12-12 Sida 40 av(68) 
 

 

komplement i roboten. Då dessa inte ingår i själva stridsdelen kommer de inte 

att beröras i diskussionen 

 

5.5 Termobariska vapen50 

Termobariska vapen innehåller stridsdelar som utvecklats för att uppnå en 

kombination av tryck och värme.  Avsikten med denna utveckling är att få 

verkan under betydligt längre tid än konventionella stridsdelar och vara 

effektivare än FAE51-vapen. Termobariska laddningar består av en 

sprängladdning omgiven av magnesiumpulver blandat med en brännbar vätska 

som kan brinna utan omgivande syre (t ex isopropylnitrat). När laddningen 

briserar slungas små metallkorn täckta med brinnande vätska ut. Den brinnande 

vätskan hettar upp metallkornen så att de momentant även brinner med syre i 

luften. Skillnaden mellan en FAE-laddning och en termobarisk laddning är 

främst tryckverkan vid detonationen. I molnet från en exploderande FAE-

laddning är trycket ca 20 bar medan det i en termobarisk laddning blir 

väsentligt mycket högre och verkar under längre tid. 

Genom användandet av termobariska laddningar kan man avsevärt minska 

risken för ”collateral damage”. Dessa ger normalt inte primära splitter vilket 

innebär att man kan få ett väl avgränsat verkansområde med högt tryck. 

Termobariska stridsdelar är därmed speciellt effektiva i slutna utrymmen 

såsom byggnader, bunkrar, grottor och tunnelsystem. Genom att trycket verkar 

under relativt lång tid möjliggör detta att tryckökningen får en effektiv 

spridning i denna typ av utrymmen. Skador uppkommer främst på mjuka mål 

såsom elektronik och människor52. Denna typ av stridsdelar är ett mycket 

lämpligt inslag i en kombinationsstridsdel mot fasta anläggningar.  

 

5.6 Målets VMS – Skyddsutveckling 

Det framtida slagfältet kommer att var mer glest bemannat än det traditionella. 

Samtidigt ökar omvärldsuppfattningen dramatiskt och informations-

                                                 
50 FMV AnalysUnd Informerar Nr 4 2002 sid 12. 
51 Fuel Air Explosives, behandlas inte i denna uppsats. 
52 Den invändning som kan göras mot denna verkansform är av etiska skäl då den ställer till 
med mycket obehagliga skador på människor. 
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överlägsenhet är ett centralt begrepp vilket innebär att signaturanpassning blir 

allt viktigare för att skapa möjligheter till handlingsfrihet och överlevnad.   

 

Ballistiska skydd med avsevärt högre skyddsförmåga kommer att utvecklas, 

där kerampansar väntas få en stor betydelse och väntas kunna göras 

openetrerbart för en stor del av hoten. Reaktiva störande skydd kommer också 

att få ökad användning. 

 

Framtida skyddslösningar kommer till stor del att bli adaptiva53, d v s det 

ballistiska skyddet kommer att kunna anpassas till den aktuella hotbilden. Detta 

kommer dels av utvecklingen av adaptiva skyddsmekanismer, dels av att 

fordon måste bli lättare att transportera med flyg, där skyddet kan fraktas 

separat. 

 

VMS kommer att inbegripa sensoraktiverade skydd med t ex elektriskt pansar 

eller explosivämnesdrivna RSV-avledande plåtar. I skyddet ingår också system 

för reglerbar multispektral signaturanpassning inom samtliga 

våglängdsområden. Detta innebär främst att VMS kommer att ha fortlöpande 

kontroll över systemets signaturer och kan anpassa fart, aspektvinklar och 

uppträdande efter aktuell situation. Det kommer även att ingå aktiva system 

som t ex multispektral vattendimma vilken under försök visat sig reducera 

signaturerna inom såväl IR-, UV-, mmvågsradarspektat som det visuella 

området .54 

 

5.7 Sammanfattande slutsatser på utvecklingstrender 

•  Den evolutionära utvecklingen av explosivämnen kommer att innebära en 

potential till förbättringar på 20-60 % i systemprestanda under perioden. 

Det kommer också att finnas möjligheter att skräddarsy explosivämnen till 

olika applikationer 

•  Den revolutionära utvecklingen kommer att kräva utveckling av 

stridsdelsteknologin, framförallt på materielsidan för att kunna utnyttja den 
                                                 
53 T ex genom adaptiva RSV IV paneler som skjuter fragment mot inkommande stridsdelar. 
54 Internet http://www.skyddc.mil.se/article.php?id=4268(2002-10-25). 
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högre kraften i explosivämnena. Detta kommer sannolikt att leda till 

stridsdelar med helt nya verkansformer. 

•  Reaktiva material kommer att kunna utnyttjas i viktkänsliga system eller 

som effekthöjande material. 

•  Metal-storm konceptet kan vara intressant som aktivator av 

sensoraktiverade skydd. 

•  De nya energirikare explosivämnena kan accelerera inläggsmaterial i med 

betydligt högre densitet än koppar i RSV III laddningar och öka 

penetrationsförmågan med 50-80 %. 

•  Med nya inläggsmaterial kan RSV IV laddningar kraftigt öka 

penetrationsförmågan, men också flygstabilitet och skjutavstånd. 

•  Med adaptiva RSV laddningar kan ett stort antal olika verkansformer 

uppnås ur samma grundladdning vilket skapar möjligheter till adaptiva 

stridsdelar. 

•  HPM stridsdelar är mycket användbara som andra-tredje komponenter i 

kombination med att t ex RSV penetrerar ett fortifikatoriskt skydd. 

•  HPM-vapen kan fungera som huvudstridsdel då hög verkan mot 

elektroniska installationer önskas.  

•  HPM stridsdelar kan utnyttjas för att slå ut eller störa målets VMS innan 

roboten når målet. 

•  Förstörande laser kommer inte att utvecklas så att det är tillämpligt på 

markmålsrobotkonceptet inom perioden. 

•  Antisensorlaser är förhållandevis billiga, effektiva skyddssystem mot 

hotsensorer vilka dock inte behandlas i uppsatsen. 

•  Termobariska vapen är ett intressant alternativ till HPM-vapen i 

flerstegstillämpningar. 
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6 Möjliga stridsdelsuppbyggnader 
 

Då denna uppsats i huvudsak riktar sig mot stridsdelen kommer inte hela 

insatskedjan att behandlas, utan kapitlet rör sig kring bekämpningsfasen 

”penetration” (se fig 5). 

 

Klassificering

Upptäckt

Identifiering

Värdering

Restverkan

Penetration

Motmedel

Varning

Klassificering

Upptäckt

Identifiering

Värdering

Restverkan

Penetration

Motmedel

Varning

 

Figur 5.  Insatskedja efter upptäckt 

 

Det som är viktigt för stridsdelens möjligheter att kunna nå sitt verkansområde 

är sensorernas noggrannhet. Deras utveckling i det nätverksbaserade försvaret 

ger möjligheter till mycket god inmätning och avseende precisions-

bekämpning av punktmål kommer noggrannheten att vara bättre än 0.5 m vid 

målutpekning av t ex laser55. Detta skapar möjligheter för robotar att slå mot 

exakt samma punkt och således nå mycket högre verkan. 

 

6.1 Konstruktion av stridsdelar 

 

Författarens bedömning är att framtida stridsdelar kommer att vara av två 

huvudgrupper, kombinationsstridsdelar och modulära stridsdelar. Skillnaden på 

dessa är främst i vilken mån de är inbyggda i robotkroppen och hur avancerade 
                                                 
55 Intervju med Svante Karlsson, FOI Vapen och skydd 2002-11-11 
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de är. Stridsdelsvikter på 400-500 kg ger möjligheter till mycket god effekt, 

framförallt med hänsyn till teknikutvecklingstrenderna på material- och 

explosivämnessidan.  

 

6.1.1 Kombinationsstridsdelar 

Kombinationsstridsdelar är sådana som på grund av sin komplexitet inte kan 

sättas ihop i olika konstellationer, utan sitter integrerat i robotkroppen. Ett 

exempel på en kombinationsstridsdel är Mephisto-stridsdelen till Taurus 350 

(se bild 6). Storleken på denna stridsdel gör att den integreras med övriga delar 

som drivmedelstank och styrelektronik/robotdator.  

 

 

 

Bild 6.  Mephisto-stridsdel på Taurus 350 

 

Kombinationsstridsdelarna har olika verkansformer inbyggda och kan till 

exempel vara konstruerade med följande verkansformer: 

 

•  1: RSV för att slå hål på skydd, 2- energetiska material för att uppnå 

tryckverkan inuti målet + splitter för att slå ut komponenter + brand som 

verkanshöjande komponent.  
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•  1: RSV för att slå hål på eventuella skydd, 2- energetiska materiel för att 

uppnå tryckverkan inuti målet + HPM-stridsdel för att slå ut komponenter + 

brand som verkanshöjande 

•  1: HPM/NNEMP för att slå ut sensorer och aktiva skydd, 2- RSV för att slå 

hål på skydd, 3- energetiska material för att uppnå tryckverkan inuti målet. 

 

6.1.2 Modulära stridsdelar 

Modulära stridsdelar kallas med andra ord ”stridsdelar som byggsats”. Idén 

med dessa är att olika verkansformer kan erhållas genom att sätta in varierande 

stridsdelar för olika uppdrag. I dessa robotar finns ett nyttolastutrymme som 

före en insats förses med lämplig stridsdel.  

 

Bild 7.  Exempel på olika stridsdelar i markmålsrobot 

 

Dessa kan vara: 

•  Spräng- eller splitterstridsdelar 

•  Smarta substridsdelar t ex Bonusgranater 
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•  Djuppenetrerande stridsdel 

•  Brandskapande stridsdel 

•  HPM stridsdelar 

•  Termobariska stridsdelar 

 

Det är naturligtvis möjligt att använda sig av olika verkansformer och även här 

skapa en form av kombinationsstridsdelar som dock inte kommer att bli lika 

kraftfull som en unikt skapad kombinationsstridsdel.  

 

Av de tidigare diskuterade markmålsrobotkoncepten kan alla förses med 

modulära stridsdelar. Det är dock troligast att överljudsroboten rb 100 

använder sig av en kombinationsstridsdel eftersom dess hastighet ställer 

mycket stora krav på precisionen i stridsdelskonstruktioner. 

 

6.1.2.1 Substridsdelar 
 

Substridsdelarna har på senare år genomgått en snabb utveckling. Från att 

oftast ha varit enskilda laddningar som packats i samma stridsdel kan man nu 

urskilja en mängd olika typer. Det finns ingen vedertagen indelning, men på 

enkelt sätt kan de delas in enligt följande: 

•  Konventionella substridsdelar. Stridsdelar utan egen målsökare eller 

styranordning som faller fritt efter separation och med t ex zonrör detonerar 

på förutbestämd höjd. Den vanligaste verkansformen är 

splitter/sprängverkan Dessa stridsdelar ingår ofta i s.k. bombkapslar 

avsedda att fälla från flygplan men kan naturligtvis användas i en modulär 

stridsdel. Den största fördelen är att yttäckning kan uppnås och att de är 

billiga system. 

•  Slutfasstyrda stridsdelar. En stor grupp som har och kommer att genomgå 

stor utveckling. Gemensamt för dessa är att de har en målsökare och någon 

form av styrsystem. Här finns allt från relativt enkla tillämpningar i form av 

slutfasstyrda splitter/spränggranater till de senaste tillskotten i form av t ex 
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BAT56. Denna mycket avancerade substridsdel glidflyger efter separation i 

olika riktningar mot stridsfordon med ledning av akustiska sensorer för att 

sedan låsa med IR-målsökare. Stridsdelen är en tandem RSV-laddning för 

att kunna slå ut sensoraktiverade skydd innan fordonet penetreras. Bland de 

slutfasstyrda substridsdelarna kan den svenska BONUS-granaten nämnas 

som en god representant. Denna har en sensoraktiverad RSV-IV stridsdel 

som arbetar på relativt stort stand-off avstånd och på grund av sin ringa 

storlek kan packas i stort antal och få god mängdeffekt. 

 
 

Bild 8.  Substridsdelar typ Bonus och BAT 

 

•  Subrobotar. Dessa har efter separationen från markmålsroboten förmåga att 

spana efter, klassificera och slå ut mål. Här finns ett mycket intressant 

amerikanskt system som är under utveckling, ”LOCAAS57” som är en 

intelligent autonom subrobot som drivs av en liten turbojet upp till 30 min 

efter separation med en räckvidd på 100 km. Spaningssensor och målsökare 

är laserradar (Ladar) vilket skapar möjlighet att bekämpa rörliga mål även i 

vegetation. Stridsdelen är tänkt att bestå av adaptiv RSV IV som kan skapa 

olika verkansformer, t ex projektilform eller riktat splitter.   

                                                 
56 Brilliant Anti-armor Technology. Internet. http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/atacms-
bat.htm (021120). 
 
57 Low Cost Autonomous Attack System.  Internet. http://www.fas.org/man/dod-
101/sys/smart/locaas.htm (021120). 
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Bild 9.  LOCAAS 

 

Ibland nämns en indelning på ”dumma” och ”smarta” substridsdelar där 

slutfasstyrda stridsdelar och subrobotar räknas till de smarta systemen. 

 

6.2 Utformning av stridsdelar 

I kapitel 3 presenterades en målkatalog med olika typer av mål som är möjliga 

för ett markmålsrobotsystem från ytstridsfartyg. Dessa måltyper kommer under 

diskussionen att vägas mot olika förslag på lämpliga stridsdelskonstruktioner 

och verkansformer.  

 

6.2.1 Gruppering av målkategorier.  

För att underlätta diskussionen om vilka verkansformer som är mest effektiva 

mot de olika målen från kapitel 3, grupperas de i 5 olika kategorier. 

Kategorierna är valda med hänsyn till målens skyddsklasser och utbredning. 

1. Fasta anläggningar med starkt fortifikatoriskt skydd 

Silo:s för ICBM 

C2 – noder med starkt fortifikatoriskt skydd 

 

2. Byggnader: - hangarer. 

                    - stabshus/motsvarande. 

                    - lagerbyggnader. 
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3. Avskjutningsramper för kryssningsmissiler, lvrobotar etc. 

C2-noder.  

Flygbaser.  

Marinbaser. 

Krigsbroar. 

Logistikknutpunkter med fordon, tågsätt, hus och cisterner. 

Fartyg vid kaj. 

 

4. Broar med stödpelare. 

 

5. Stridsfordon. 

 

Skyddsklasser och bekämpningsförutsättningar kommer att närmare diskuteras 

under respektive målkategori. 

 

De olika stridsdelsuppbyggnaderna illustreras med enkla schematiska bilder 

bestående av följande figurer vilka beskriver verkansformer: 

 

          (Adaptiv) RSV III           (Adaptiv) RSV IV

   

 

           HPM   Spräng/splitter 

 

 

 Penetrator   Penetrator med HE 
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6.2.2 Målkategori 1.  

•  Fasta anläggningar med starkt fortifikatoriskt skydd. Detta är framförallt 

ledningsplatser för centrala funktioner, silos för ICBM eller vissa viktiga 

C2-noder som kräver starkt skydd. Målen består av ett elementarmål och är 

av punktform.  

 

Lämplig stridsdelskonstruktion är kombinationsstridsdel med flera steg. En 

modulär stridsdel bedöms inte kunna ha den precision som behövs för att 

uppnå full effekt.  

 

 

Bild 10.  Kombinationsstridsdel för hårda mål, alt 1. 

 

Verkansbeskrivning (bild 10). RSV IV laddning skjuts av på ett avstånd av 

100-200 m för att utlösa målets eventuella skyddssystem och för att påbörja 

penetrationen. En kraftig RSV III laddning fortsätter penetrationen (se fig 10) 

och följs av en HPM laddning som genom bakvägsinträngning slår ut 

elektronisk materiel. Som sista verkansform exploderar en splitterladdning med 

restverkan brand och rök som fysiskt slår ut materiel och människor. 

 

 

Bild 11.  Kombinationsstridsdel mot hårda mål, alt 2. 

 

Verkansbeskrivning (bild 11). RSV IV laddning skjuts av på ett avstånd av 

100-200 m för att utlösa målets eventuella skyddssystem och för att påbörja 
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penetrationen. En kraftig RSV III laddning fortsätter penetrationen och följs av 

en tungmetallpenetrator med explosivämne som fullföljer penetrationen och 

skapar splitterverkan i målet. Sista verkansform är en HPM-laddning som 

genom bakvägskoppling slår ut kvarvarande elektronik. 

 

Kommentarer. HPM kan med fördel bytas mot termobarisk laddning om större 

verkan mot mjuka mål (människor) önskas. 

 

 

 

Figur 6.  Principen för penetration med RSV III 
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6.2.3  Målkategori 2. 

•  Byggnader som har olika utseende och storlek t ex hangarer, stabshus och 

lagerbyggnader. Byggnaderna har inget eget VMS men har genom sin 

konstruktion olika hårdhetsgrad, där hangarer har skyddsklass 4 och 

stenbyggnader skyddsklass 3. 

 

Lämplig stridsdelskonstruktion är en modulär stridsdel med olika antal 

laddningar beroende på hur många utrymmen som skall slås ut. Ett alternativ 

kan vara en enklare robotkonstruktion där nosen utgörs av hårdmetall och 

fungerar som penetrator (t ex rb 100).  

 

 

 

 
 

 

 

Bild 12.  Verkan mot byggnad - hangar/lager 
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Bild 13.  Verkan mot byggnad, stabshus/motsvarande 

 
Verkansbeskrivning (bild 12 & 13). RSV IV-laddning slår hål i byggnadens 

väggar på kort avstånd. Olika laddningar (splitter, HPM, termobariska) 

detonerar med tidsförskjutning i byggnaden. Splitterladdningarna antänder 

materiel med brand som restverkan. 

 

Kommentar. För att slå ut byggnader kan ett antal olika verkansformer vara 

användbara. Till exempel torde RTV vara en utmärkt verkansform (jmf Rb 15). 

Här kommer modulärstridsdelen verkligen till sin rätt då byggnader har olika 

utseende och konstruktion. En variant kan vara att byta ut RSV IV laddningen 

mot en hårdmetallkon för att bibehålla flygstabiliteten genom verkansförloppet.  

Man kan också använda sig av stridsdelar som är avsedda för målkategori 3.  
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6.2.4 Målkategori 3.  

•  Avskjutningsramper för kryssningsmissiler, lvrobotar etc. Ramper, 

avskjutningsanordningar och missiler är skyddsnivå 3-4, medan lednings- 

och eldledningsfordon är skyddsklass 2. Stridsdelen är i första hand till för 

att slå ut avskjutningsramper och missiler då skyddsklass 2 kräver annan 

penetrationsform (se målkategori 5). 

•  C2-noder utan särskilda skyddssystem. Detta kan vara master, ställverk, 

kommunikationscentraler i containrar etc.  

•  Krigsbroar i pontonform är speciella mål då de ligger utlagda på ett 

eftergivligt material (vatten).  

•  Flygbaser och marinbaser är liknande mål då den huvudsakliga måltypen är 

asfalterade start/landningsbanor eller kajanläggningar med en viss 

inneboende hårdhet. Dessa är inga egentliga punktmål men är ytmål med 

begränsad utbredning 

•  Logistikknutpunkter med tågsätt, oskyddade fordon, hus, och cisterner 

•  Fartyg vid kaj är inget sjömål och behandlas därför som markmål.  

 

Typiskt för denna målkategori är att de flesta är punktmål men med tillfälliga 

uppställningsplatser vilket gör att inmätning kanske inte är helt exakt (utom 

marin och flygbaser). De består av ett eller ett fåtal elementarmål inom 

målarean och kräver en stridsdel som inte är yttäckande i vanlig bemärkelse, 

men verkar över ett större område än ett fast punktmål. 

 

Lämplig stridsdelskonstruktion för att slå ut dessa måltyper är modulära 

stridsdelar med slutfasstyrda substridsdelar eller i vissa fall okomplicerade 

splitter/sprängstridsdelar.  
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Bild 14.  Stridsdel mot ramper, C2-noder krigsbroar mm. 

 

Verkansbeskrivning (bild 14). Markmålsroboten detonerar över målet och 

sprider substridsdelarna över en varierande yta med slutfasstyrning mot målen. 

Dessa briserar nära marken och riktar splitter mot de inmätta punktmålen eller 

begränsade ytmålen. Om adaptiva RSV-laddningar används kan verkansformen 

varieras högst individuellt både till utseende och riktning. HPM –laddningen 

skapar genom både framvägs- och bakvägskoppling restverkan i målen.  

  

Kommentarer. Fartyg vid kaj kan bekämpas med olika stridsdelar där 

naturligtvis ordinarie sjömålsstridsdelar(t ex RTV) kan nyttjas tillsammans 

med markmålsrobotens målinmätningsfunktion. 

 

Denna målkategori innehåller de mest skiftande måltyperna och här finns det 

stora möjligheter att använda sig av adaptiva former av laddningar, med både 

programmerbara stridsdelar och inslag av artificiellt tänkande koncept. Man 

kan också uppnå god verkan med traditionella bombkapslar (spräng/splitter)  
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6.2.5 Målkategori 4.  

Broar med stödpelare. Fasta broar bör bekämpas genom att förstöra dess 

bärande konstruktion. Dessa består ofta av betongpelare som är mycket solida 

och kräver en kraftig stridsdel 

Lämplig stridsdelskonstruktion är kombinationsstridsdel med flera steg. Denna 

kan föras fram av både underljuds - och överljudrobotar. 

 

 

 

Bild 15.  Penetrator med sprängladdning för bropelare 

 

Verkansbeskrivning (bild 15). RSV IV laddning skjuts på stand-off avstånd 

100-200 m och påbörjar penetration. Hårdmetallpenetrator fylld med 

explosivämne penetrerar djupt in i konstruktionen och detonerar med kraftig 

tryck– och sprängverkan.  

Kommentar. Med underljudsrobot kan RSV III laddning användas istället som 

första penetrator. Adaptiva RSV-laddningar används med fördel för att skapa 

lämpligast penetrationsdjup och för att stridsdelen skall kunna användas till 

olika konstruktioner. 
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6.2.6 Målkategori 5.  

Stridsfordon. I gruppen stridsfordon ingår ledningsfordon, stridsvagnar, 

eldledningsvagnar mm som har bepansring och kan förväntas ha modernt VMS 

t ex sensoraktiverade skydd. De är bedömda att ingå i skyddsklass 2 och är i 

grunden inte ett prioriterat mål för markmålsbekämpning från ytstridsfartyg. 

De ingår dock inom gruppen ”understöd till markförband” och behandlas 

därför. För att vara markmålsrobotvärdiga mål bör en mängdverkan uppnås om 

insats från ytstridsfartyg skall genomföras. 

Insats mot stridsfordon görs lämpligast med modulär stridsdel med 

substridsdelar typ BAT eller subrobotar som LOCAAS och dess efterföljare. 

Dessa slår i fordonet uppifrån där det är svagast skyddat med olika RSV 

laddningar, ofta i tandemutförande. Här finns stora möjligheter att använda 

adaptiva stridsdelar och insätta verkan mot optimal träffpunkt. 

Ett annat alternativ är att använda sig av mindre substridsdelar som Bonus 

vilka inte har samma yttäckning eller förmåga att slå ut skydd, men kan packas 

i betydligt större mängd och nå verkan på detta sätt. 

 

6.3 Slutsatser  

•  Målkategori 1 och 4 kommer att kräva kombinationsstridsdelar på grund av 

sin komplexitet eller hårdhet. För de övriga kategorierna kan båda typerna 

av stridsdel användas. 

•  Alla målkategorier kan bekämpas av markmålsrobot som kan bäras av YS-

NY. 

•  Då studien endast behandlar stridsdelens insatsförlopp, är det svårt att se 

skillnad på överljudsrobotar och underljudsrobotar förutom hastigheten vid 

verkan. Denna talar till överljudsrobotens fördel då dess fart ger god 

penetration redan innan laddningar avfyras. 
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7 Diskussion 

 

Studiearbetet om YS-NY har identifierat en ny förmåga för den svenska 

marinen, nämligen att kunna insätta robot mot markmål djupt in över land. 

Traditionellt har de svenska stridskrafterna hållit sig inom sitt medium vilket bl 

a inneburit en något tillkrånglad lösning då kustartilleriet tillhörde marinen, 

även om de hade flest berörningspunkter med armén. På det framtida slagfältet 

har vi kunna konstatera att gränslinjen mellan krig och fred kommer att suddas 

ut, slagfältet blir frontlöst och den fragmenterade stridsområdet rör sig över 

såväl land och sjö som i luften, med krav på att kunna verka över hela spektrat. 

Vid studier om framtiden är det lätt att förledas att tro att alla stridskrafter skall 

kunna allting och att teknikutvecklingen undanröjer alla hinder för detta. 

Uppsatsen har hittills studerat vad som är möjligt att bära ombord på YS-NY, 

diskussionen skall utröna vad som är troligt med hänsyn till uppgifter, kapacitet 

och visioner.   

När sjöstridsförbandens olika förmågor och metoder att använda dessa skall 

systematiseras tar man ofta utgångspunkt i Julian Corbetts klassiska modell58 

som i utvecklad form uttrycks i fig 7. 

 

 

Figur 7.  Utvecklad modell över Corbetts sjökrigsmetoder59 

                                                 
58 Julian Corbett ”Some principles of maritime strategy” Utdrag FHS sid  
59 Christopher Werner (2000) “Den blå broschyren” FHS. Stockholm sid 10. 
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Utan att närmare analysera modellen kan man konstatera att ett modernt 

svenskt ytstridsfartyg som Visby kan verka i alla uppgifter utom ”attack, 

defence & support of military expeditions”, vilket på svenska översätts med 

”insatser från havet”. Till metoderna har man på senare tid även räknat in 

”power projection60” som är ett sätt att ge eftertryck åt sina intentioner, vilket 

ytterligare uttrycker behovet att kunna verka över land från havet. Denna 

tillbakablick på de sjömilitära teoretiska grunderna ger en insikt i varför 

behovet av de nya förmågorna som tidigare redovisats uppstår, då vi studerar 

ett nytt fartygskoncept, och vill kunna agera internationellt. Svenska ytstrids-

fartyg saknar inte helt förmågan till kustbeskjutning med modern 3P61-

ammunition, men portén ligger långt under den dimensionerande för 

långräckviddig bekämpning (>100 km). 

Försvarsmaktsomriktningen mot det nätverksbaserade försvaret och framtida 

idébilder pekar också på behovet av långräckviddig precisionsbekämpning och 

förmågan av att kunna understödja markförband från havet. Således är det 

förankrat både militärteoretiskt som visionärt att skapa ett markmålskoncept. 

Det finns naturligtvis motsättningar i att skaffa denna förmåga, och den främsta 

är att utrymmet för vapenlasten ombord på ett fartyg av de storleksklasser som 

studien pekar mot, alltid är begränsat och därför måste prioriteringar göras.  

 

Prioriteringar av uppgifter som kan urskiljas av tidigare resonemang torde vara: 

1. Sjöoperativa striden. 

2. Långräckviddig precisionsbekämpning över land. 

3. Understöd av markförband. 

    

Som tidigare nämnts har ett fartyg begränsade möjligheter att bära vapenlast då 

man talar om de tänkta storleksklasserna. Nuvarande fartygssystem62 har alla 

enhetslaster63 på 8 rb 15. Då flera av de studerade markmålsrobotkoncepten 

blir större och tyngre än rb 15 samtidigt som det tillkommer ett antal andra 

                                                 
60 Hughes (2000) ” Fleet tactics and coastal combat” ; Maryland. Naval Institute Press  sid 248. 
61 3 Purpose ammunition (Anti-Air, Anti-Ship and Anti-Ground).  http://www.naval-
technology.com/contractors/missiles/bofors/index.html. 
62 kv Stockholm, kv Göteborg, kv Visby. 
63 Robot och tub lastas som en enhet och kan inte hanteras i annan form ombord. 
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funktioner på YS-NY, är det ett rimligt antagande att lasten inte ökar 

dramatiskt utan ligger runt 8-12 robotar.  

Den speciella miljön ombord på fartyg av denna storleksklass gör det inte 

troligt att man ombord kan förändra robotens konfiguration. Ett fartyg rör sig 

mycket i sjön, måste alltid vara berett till strid och har inte utrymme till stora 

robotdurkar eller dylikt. En föreslagen stridsdel väger upp till 500 kg och detta 

tillsammans med de mycket höga miljökraven64 som ställs, talar emot att kunna 

byta stridsdel ombord inför insats. Framtidsvisionen om modulära robotar som 

sätts ihop inför en insats kommer säkert att slå in, men denna konfiguration 

kommer avseende markmålsrobotar med dess storlek att göras ombord på 

underhållsfartyg eller iland. Detta innebär att det kommer att finnas en 

begränsad möjlighet att välja olika målkategorier för de robotar man har 

ombord. Det kommer naturligtvis att var möjligt att inför ett uppdrag ta 

ombord en speciell last.  

 

Den traditionella svenska vapenlasten är till stor del kopplad till en massiv 

bekämpning mot ett invasionsföretag. I framtiden kommer detta inte att vara 

styrande utan handlingsfriheten måste vara större. Ett rimligt antagande är att 

ca 50 % av robotarna måste ha god, till hög förmåga till sjömålsbekämpning. 

Övrig robotlast kan då komponeras till det specifika uppdraget eller som en 

allroundbestyckning. Den lämpligaste standardstridsdelen förutom 

sjömålsstridsdelen torde vara den avsedd för målkategori 3, då den har störst 

användningsområde och även har god verkan mot sjömål. Övriga stridsdelar är 

till för att skapa handlingsfrihet.  

 

Två förslag till allround bestyckning baserat på en last om 12 rb (se tabell 6). 

 

Tabell 6  Förslag till bestyckning 

Målkategori 1 2 3 4 5 Sjömålsstridsdel

Alt 1 1 2 3 1 1 4 

Alt 2 1 3 4 1 1 2 

 
                                                 
64 Robotens fysiska miljö. 
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En annan möjlighet är att bestycka YS-NY med ett sjömålsrobotsystem och ett 

markmålsrobotsystem. Sjömålsrobotarna är mindre, lättare och antagligen 

bättre mot sjömål, medan markmålssrobotarna kan kombineras både som sjö- 

och markmålsrobotar. Detta skulle bereda plats för fler robotar ombord.  

 

En annan aspekt när man fastställer vilken bestyckning som skall innehas är att 

bedöma vad som är robotvärdiga mål. Markmålsrobotar är kostsamma system 

och som tidigare diskuterats är de ingen ändlös resurs ombord på ett 

ytstridsfartyg. Författaren lägger ingen avvägning i denna fråga, då det kan 

förändras med tiden och även under en konflikts olika skeden. 

  

Resonemanget bygger naturligtvis på att man anskaffar alla typer av stridsdelar 

vilket författaren inte avser ta hänsyn till, då uppsatsen är tänkt att peka på 

möjligheter och inte begränsningar. 
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8 Sammanfattning 
I det avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsen i form av fristående svar på 

uppsatsens frågeställningar.  

 

•  Vilka politiska och militära ställningstaganden finns avseende 

markmålsbekämpning från ytstridsfartyg 2015-2020? 

•  Vilka koncept kommer att vara aktuella som markmålsrobotar ombord på 

YS-NY? 

•  Vilka möjligheter kommer teknikutvecklingen att ge vid framtagandet av 

stridsdelar år 2015-2020? 

•  Hur kommer stridsdelar för markmålsbekämpning vara utformade i 2015-

2020? 

•  Vilka stridsdelar är det troligt att YS-NY kan bära i sitt markmåls-

robotsystem? 

 

Det är författarens åsikt att det finns en klar vilja från både politiskt och militärt 

håll att skapa förmågan till långräckviddig precisionsbekämpning av markmål 

från ytstridsfartyg. Detta beläggs bland annat i Försvarsberedningens rapport 

”Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering” och från 

HKV STRA Perspektivplanering. Långräckviddig precisionsbekämpning är ett 

av de bärande inslagen i det nätverksbaserade försvaret, där ett framtida 

ytstridsfartyg får en central roll i de flesta av de strategiska typsituationerna 

och idébilderna, som ligger till grund för vilka operativa förmågor som bör 

finnas 2015-2020.  

En avvägd målkatalog för markmålsbekämpande system är inte möjlig att ta 

fram ur idébilder och typsituationer. Uppsatsen beskriver istället en inventering 

av hela den möjliga målfloran för bekämpning med markmålsrobot och tar 

avstamp i studien ”Framtida markmålsbekämpning”.  

Möjliga markmålsrobotkoncept för perioden 2015-2020 kommer till stor del att 

vara de som tas fram under de närmaste åren och uppsatsen beskriver en 

variation av nuvarande, kommande och visionära system. Utgångspunkt för de 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 19 100:2059 
Örlkn Stefan Larsson ChP T 00-02 2002-12-12 Sida 63 av(68) 
 

 

föreslagna systemen är att de skall vara försvarsgemensamma och kunna 

skjutas från såväl flygplan, fartyg och markförband.   

De tekniska utvecklingstrenderna avseende stridsdelar visar på stor 

utvecklingspotential på framförallt explosivämnen, inläggsmaterial och nya 

verkansformer. Här är adaptiva RSV-tillämpningar och HPM-vapen mycket 

intressanta att studera för framtidens stridsdelar. 

Framtidens stridsdelar till markmålsrobotar kommer till stor del att bestå av 

kombinations- eller modulära stridsdelar. Då markmålsrobotar är relativt 

kostsamma system kommer säkert de modulära robotarna att te sig intressanta 

då de kan utföra ett antal olika uppdragsformer, men som uppsatsen visat, kan 

alla verkansformer inte inrymmas i en sådan. Den framtida 

markmålsrobotparken kommer säkert att bestå av ett antal olika koncept vad 

berör stridsdelen. 

Ett ytstridsfartyg kommer även i framtiden att ha den sjöoperativa striden som 

sin första prioritet, med tilläggsuppgifter som längräckviddig precisions-

bekämpning över land och understöd av markförband. Den bestyckning ett 

fartyg väljer att föra kommer att återspeglas i det enskilda uppdraget, men det 

är rimligt att anta att minst 50 % av robotlasten kommer att ha 

sjömålskapacitet.  
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Lista över förkortningar 
 
AAW Anti Air Warfare 
AGW Anti Ground Warfare 
ASuW Anti Surface Warfare 
ASW Anti Submarine Warfare 
BAT Brilliant Anti-armour Technology 
BDA Battlefield Damage Assessment 
C2 Command and Control 
DBA Dominant Battlefield Awareness 
DS Decision Support 
EADS European Aeronautical  
FAE Fuel Air Explosives 
FM Försvarsmakten 
FOI Totalförsvarets Forsknings Institiut 
FoRMA Forskningsområde RMA 
HERF High Explosive Radio Frequency 
HPM Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning 
HVR High Velocity Rockets 
ICBM Inter Continental Ballistic Missile 
IM Inertial Munition 
KEPD Kinetic Energy Penetration Destroyer 
LOCAAS Low Cost Autonomous Attack System 
Ma Mach 
NBC Nuclear Biological Chemical 
NBF NätverksBaserat Försvar 
NLW Non Lethal Weapons 
NNEMP Non-Nuclear ElectroMagnetic Pulse 
PE Precision Engagement 
PERP Perspektiv Planeringen 
PR Precision Respones 
RB Robot 
RBS Robotsystem 
RMA Revolutions in Military Affairs 
RSV Riktad Spräng Verkan 
RTV Riktad Tryck Verkan 
SAT Säkring Armering Tändning 
SLAM Sea-launched Land Attack Missile 
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle 
UXAV Unmanned Experimental Aerial Vehicle 
VMS Varnare och Motverkans System 
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Utkast till spelkort för markmålsrobot rb25 och rb100 

Bakgrund 
Detta spelkort har tagits fram med syftet att ge FM ett väl tekniskt underbyggt sådant som 
återspeglar de robotar som kan vara framme 2025. 

Avgränsningar 
Systemet har inte prissatts ännu. Ingen totalvikt för systemet har fastlagts. Klargöringstiden 
från förflyttning till eldberedskap har inte utretts. Dessa frågor kan troligen besvaras vid ett 
gemensamt möte FOI – FM. 

Inledning 
Lämpligt scenario är i första hand VA men kan i delar även appliceras på PK och PE. De 
beskrivna robotarna har endast förmåga att bekämpa markmål med spännvidden trupp – bro. 
Två robotsystem är beskrivna: rb25 som har en räckvidd på 100 km och en nyttolast på 25 kg, 
rb100 räckvidd 100 km nyttolast 100 kg. 
Bägge systemen skall kunna skjutas från fartyg, flygplan och fordon. Som fordon kan 
exempelvis SEPen vara lämplig. Skjutning under gång är ett krav. 

Tekniska data rb25 

Framdrivningssystem  
Ramm raket med flytande bränsle, vilket kan tankas vid behov eller lagras färdigtankade (jmf 
rb15). Bränslevikten blir ca 65 kg. Hastigheten i banan är reglerbar mellan Ma 2 – 3.5. 
Systemet kräver konventionella startraketer. Signaturen blir låg från en vätskeramm motor, 
används dubbelbaskrut i startraketerna blir signaturen för dessa också låg. 

Verkansdel  
Av projektilbildande typ, vikt cirka 15 kg vilket ger en projektilvikt på omkring 3 kg. Har 
förmåga att bekämpa modern stridsvagn. Kan även generera riktad splitterverkan mot enklare 
mål. 

Sensordel inklusive navigering 
Består av navigering, både DGPS och tröghetsnavigering. Radiodatalänk för samband med 
UAV (spaning). Själva sensorn är enkel och består i huvudsak av målföljning på 
invisningssignal (laser) från spanings UAV. Vikt ca 10 kg. 

Specialvariant 
En specialvariant av roboten där en separation av en UAV görs innan målområdet för snabbt 
insättande av spaning och målutpekning. Dessa funktioner kan erhållas några minuter efter att 
avfyring skett. 
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Totalvikt rb25 
Vikten har skattats till 170 kg. Underlaget till detta är baserat på en överslagsformel för 
krutraketer som kan antas gälla även här, startvikt = 1.05 * nyttolast + 2.2 * krutvikten. En 
vätskeramm raket ger mer än 3 ggr högre impuls än en krutraket varför vikten på 
framdrivningspaketet kan divideras med en faktor 3. Som exempel gäller att skulle rb25 
drivas fram med krutmotor skulle totalvikten öka till 450 kg! 

Tekniska data rb100 

Framdrivningssystem  
Ramm raket med flytande bränsle, vilket kan tankas vid behov eller lagras färdigtankade (jmf 
rb15). Bränslevikten blir ca 140 kg. Hastigheten i banan är reglerbar mellan Ma 2 – 3.5. 
Systemet kräver konventionella startraketer. Signaturen blir låg från en vätskeramm motor, 
används dubbelbaskrut i startraketerna blir signaturen för dessa också låg. 

Verkansdel  
Verkansdelen kan göras stor för bekämpning av broar, bunkrar (ledningscentraler), flygfält 
och liknande. Den kan också utgöras av flera mindre verkansdelar som kan ge verkan över 
ytan eller mot punktmål typ stridsfordon. Dessa sub-verkansdelar kan vara frifallande eller 
förses med enkla målsökare (jmf BONUS). Antal substridsdelar blir c:a 40 stycken. 
En verkansform som blir intressant vid denna storlek på robot är HPM (High Power 
Microvawe), vilken kan förstöra elektronik. 

Sensordel inklusive navigering 
Består av navigering, både DGPS och tröghetsnavigering. Radiodatalänk för samband med 
UAV (spaning). Själva sensorn är mer komplicerad eftersom bekämpning av ex broar kräver 
att roboten på egen hand kan identifiera och träffa bropelare. Vikt ca 25 kg. 

Specialvariant 
En specialvariant av roboten där en separation av flera UAVer görs innan målområdet för 
snabbt insättande av spaning och målutpekning. Dessa funktioner kan erhållas några minuter 
efter att avfyring skett. 

Totalvikt rb100 
Vikten har skattats till 410 kg. Underlaget till detta är baserat på en överslagsformel för 
krutraketer som även antagits gälla här, startvikt = 1.05 * nyttolast + 2.2 * krutvikten. En 
vätskeramm raket ger mer än 3 ggr högre impuls än en krutraket varför vikten på 
framdrivningspaketet kan divideras med en faktor 3. Som exempel gäller att skulle rb100 
drivas fram med krutmotor skulle totalvikten öka till 1000 kg! 

Gemensamma data 

Banprofil 
Roboten kan avfyras vid en elevation av 30 – 90 grader beroende på omgivande terräng. 
Banhöjdens högsta punkt är beroende på skjutavstånd och bör vid längsta avstånd bli omkring 
45000 m. Dock kan man med fördel använda flackbana en del av sträckan varvid max 
flyghöjd hamnar på 20000 m. 
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Bantider 
Bantiderna har estimerats mot en flyghastighet på Ma 3, men också med hänsyn tagen till att 
flackbana nyttjas under del av flygningen då hastigheten kan minskas till Ma 2 för att spara 
bränsle. Lite tid har också lagts till för själva startfasen. 
 
Tabell 1. Bantider vid två olika hastigheter 
Skjutavstånd [m] Bantid Ma 3.0 [s] Bantid Ma 0.8 [s]
25000 30 100 
50000 60 200 
75000 90 300 
100000 125 400 
 
I tabell 1 jämförs ungefärliga bantider för en robot med vätskeramm raket respektive en med 
turbojetmotor. På maximalt skjutavstånd blir skillnaden 275 s (4.6 minuter), vilket kan få 
stora konsekvenser mot speciellt rörliga mål. Det kan även ge konsekvenser vid bekämpning 
av broar, flygfält och bunkrar då tiden från beslut om insats till bekämpning av målet är så 
lång att fi hinner utnyttja objektet. 

Anfallshastighet rb25 
Robotens hastighet är avgörande för bekämpningen av olika måltyper. En robot med hög 
hastighet (Ma 3 – 4) kan förses med en stridsdel typen kinetisk energi (jmf strv pil). Eftersom 
attackvinkeln blir nära normalen för stridsfordonets översida behöver verkansdelens 
penetrationsförmåga inte vara lika stor som den pilammunition som skjuts från stridsvagnar, 
eftersom denna enbart kan verka i horisontellt anslag. Verkansdelen, eller pilen, kan också 
fyllas med sprängämne och kan då ges viss verkan mot broar och flygfält. Någon graderad 
verkan med detta verkanssystem blir svår att uppnå om man inte kan välja platsen där 
bekämpning kan ske med minimal påverkan omkring målet. För att uppfylla krav på graderad 
verkan (insats) krävs RSV i någon form där val av verkansform kan göras. Men för att 
uppfylla detta krävs att verkansdelen kan brisera på hög höjd så att resterna av roboten faller 
ned på ”ofarlig” plats. 
Anfallshastigheten har även stor betydelse för att minimera risken att bli bekämpad av 
motverkanseld. 

Anfallshastighet rb100 
Får liknande konsekvenser som i fallet rb25. Det bedöms dock vara av stort värde vid 
bekämpning av främst broar och bunkrar då rörelseenergin kan nyttjas för penetration. 

Övrigt 
Motivet för att välja en framdrivning med vätske-ramm är även att denna är enklare i sin 
uppbyggnad (inga rörliga delar ger också mindre underhåll) än en turbojetmotor, vilket torde 
påverka priset positivt. 
Startraketer fodras av bägge framdrivningssystemen. 
En annan skillnad är att en robot med turbojetmotor kan anflyga på mycket låg höjd och 
därför vara svårare att upptäcka. 
 


