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Vilket system skall Sverige anskaffa som luftvärnsrobotdemonstrator år 2010?

Sammandrag

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett demonstratorperspektiv föreslå vilken typ av
lvrobotsystem som skall vara lvrobotdemonstrator 2010. Metoden som används är att beskriva
olika myndigheters uppfattning om demonstrator, den hotbild från luftmål som är aktuell 2010-
2020, de aktuella svenska lvrobotsystemen och de uppgifter som FM anser att dessa skall lösa
samt teknikutveckling för lvrobotar. En analys av underlaget ger mer konkreta syften och nivåer
på demonstratorer, en jämförelse mellan hot och lvrobotsystemens förmåga visar vilka förmågor
lvrobotsystemen saknar, slutsatser av lvförbandens uppgifter och teknikutveckling redovisas.
Med stöd ur hela underlaget diskuteras sedan vad som skall demonstreras och hur detta skall
demonstreras. Avslutningsvis identifieras två system som kan möta kraven på demonstratorn
och ett av systemen väljs. Resultatet är att demonstratorn skall kunna bekämpa attackflyg på ca
100 km avstånd, kunna bekämpa kryssningsrobotar med en anfallshastighet på M3-4 från hög
höjd och till 2020 kunna bekämpa taktiska ballistiska robotar. Detta kräver ett lvrobotsystem med
lång räckvidd. Demonstratorn bör vara ett inköpt befintligt system för att få ett så komplett
system som möjligt. Behovet av konkreta demonstratorer under perioden, pga. införandet av
RMA konceptet, är större än behovet av teknikutveckling på lvrobotar med lång räckvidd. För att
förenkla användandet av begreppet demonstrator föreslås att endast nya system omfattas av
begreppet och att demonstratorer som anskaffas i syfte att utveckla förband och som genomförs
med befintlig materiel benämns försöksmateriel eller utbildningsmateriel. Lvroboten Aster-30 har
valts som exempel på lämpligt försöks- och utbildningssystem. Främsta motivet är förmågan mot
attackflyg och kryssningsrobotar.

Nyckelord
demonstratorer, luftvärnssystem, teknikutveckling, lufthot, kryssningsrobotar, räckvidd
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Syfte och problemformulering

Syfte

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett demonstratorperspektiv föreslå vilken

typ av luftvärnsrobotsystem som skall anskaffas som

luftvärnsrobotdemonstrator 2010. En beskrivning av begreppet demonstratorer,

lufthotbilden fram till 2020, aktuella svenska luftvärnsrobotsystem och

Försvarsmaktens syn på vilka uppgifter dessa skall lösa samt

teknikutvecklingen för luftvärnsrobotar leder fram till en analys av underlaget.

Med analysen som stöd konkretiseras begreppet demonstratorer och en

jämförelse görs mellan lufthot och luftvärnsrobotsystemens förmåga. Med

underlag och analys som stöd diskuteras vad som skall demonstreras och hur

det skall demonstreras. Avslutningsvis identifieras två system som kan möta

kraven på demonstrator och ett av dessa förordas. Syftet med uppsatsen är

enligt opponenten högst intressant då det idag diskuteras mycket om

demonstratorer och hur dessa skall kunna ersätta anskaffning av materielserier
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för krigsförband för att upprätthålla kompetensen såväl inom industri som vid

förband. Att luftvärnsrobotsystem tas som exempel för att visualisera frågan

lägger ytterliggare intresse till uppsatsen då det inom luftvärnet och artilleriet

råder stora oklarheter för närvarande om hur man skall gå vidare inom detta

område.

Problemformulering

Problemformuleringen framgår tydligt från rubrik genom inledningskapitlet för

att terminera i kapitel 1.1 syfte och frågeställning.

Frågeställningar

Författaren har angivit två huvudfrågeställningar och tre delfrågeställningar för

att lösa ut sin problemställning. Enligt opponenten har författaren uttryckt sig

på ett sådant sätt att uppgiften om vilket luftvärnsrobotsystem som skall

anskaffas som luftvärnsrobotdemonstrator torde vara huvudfrågeställningen

och övriga fem frågor delfrågor for att nå malet.

Avgränsningar

Avgränsningar och motiv för dessa är bra.  Utöver en sammanställning av

avgränsningarna i ett eget underkapitel har författaren repeterat avgränsningar i

inledningen till de kapitel de har bäring på. Detta är en metod som på ett enkelt

sätt klargör för läsaren vad som vill behandlas och ej. Dock har författaren

gjort ett par sådana avgränsningar som ej noterats i de samlade

avgränsningarna. Detta gäller transporter, skydd och TCM vapen.

Metod

Arbetsmetoden ar väl beskriven och förefaller vara lämplig. Den verbala

framställningen av metoden saknar dock en mindre del av den i figuren

angivna modellen. Författaren anger inte vilken vetenskaplig metod han avser

använda. Detta är en mindre anmärkning då sådan metod ej saknas. Den

vetenskapliga metoden i uppsatsen torde kunna jämföras med metoderna
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deskriptiv och komparativ och dessa metoder tillämpas på ett tillfylles sätt av

författaren.

Centrala begrepp

Centrala begrepp förklaras väl, dock hade presentationen vunnit på att

presenteras i en mer punktlik form där begreppen t.ex. stått som rubriker eller

med fetstil. Bilagd förkortningslista innehåller väsentligheterna, möjligen är

där någon förkortning som behöver ytterligare förklaring och därmed borde

ingå i begreppsförteckningen.

Material

Författaren har använt ett omfattande källmaterial. Inom flera av områdena

torde flertalet av de relevanta källor som finns tillgängliga vara nyttjade.

Källkritiken av materialet anses av opponenten vara tillfylles, delvis beroende

på korskorrelation mellan flera utnyttjade källor.

Empiri

Uppsatsen fokuseras till författarens frågeställningar och han kommer åt

kärnan i dem på ett systematiskt sätt. Detta görs genom att använda materialet

på ett självständigt och korrekt sätt. Opponenten framför härvidlag endast en

tveksamhet. Detta gäller hur valet av jämförda luftvärnsrobotsystem gick till.

Detta kommer i uppsatsen något hastigt på. Jämförelsen dem emellan är dock

väl genomförd. Opponenten är genom sin bakgrund insatt på området och anser

att valen av system är relevanta. Dock borde detta tydliggöras för läsare som

inte besitter denna förkunskap.
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Slutsatser

Författaren kommer fram till slutsatsen att det svenska luftförsvaret efter 2012

kommer att ha stora begränsningar mot den redovisade hotbilden, samt att RBS

23 som demonstrator inte fyller behoven, främst avseende kryssningsrobotar

och flermålskapacitet. Författaren avslutar med att förorda inköp av roboten

Astair-30 som luftvärnsrobotdemonstrator för att fylla detta behov. Dessa

slutsatser är enligt författaren väl underbyggda och opponenten kan inte se

några “svaga länkar” där det enkelt går att fälla författarens resonemang, med

undantag för tydligheten i redovisningen av valda jämförelsesystem.

Genomförande av syfte och svar på frågeställningarna

Författaren uppnår väl vad han har sagt att han skall åstadkomma. Det

beskrivna syftet genomsyrar uppsatsen och de ställda frågorna hålls levande

och besvaras tillfylles i slutet på uppsatsen.

Formalia

Formalia i uppsatsen är i huvudsak god. Språkbruket är okonstlat och

lättillgängligt. Ett par mindre justeringar bör enligt opponenten komma till for

att göra uppsatsen mer lättillgänglig och njutbar att läsa. Avstavning i stället

for utjämning bör utnyttjas för att få ett bra “flyt” i textmassan. För att få mer

luft i uppsatsen bör tom rad mellan textslut och nästkommande rubrik nyttjas.

Ett antal tomrader enligt bifogad korrektur kommer ytterligare att bidraga till

detta. Fotnoterna tarvar efter korrektur en översyn och rationalisering.

Sammanfattande omdöme

En lättläst och informativ uppsats i ett aktuellt ämne. Ett ämne som är ytterligt

aktuellt i en förvarsmakt i förändring. Uppsatsens främsta förtjänst är dess

gedigna bakgrundsarbete och analys. Den kan med fördel användas för att öka
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kunskaperna inom ämnesområdet även för läsare som inte har någon djupare

teknisk eller luftvärnsutbildning. Dessutom sätts fingret på brister och

oklarheter avseende begrepp och luftvärnssystemutveckling, varför uppsatsen

torde kunna utgöra ett underlag för diskussion bland de parter som till vardags

har att hantera dessa frågor. Dess främsta svaghet är otydligheten vid val av

luftvärnsrobotsystem att jämföra. Detta till trots är uppsatsen enligt

opponentens uppfattning ett väl genomarbetat och genomtänkt arbete.

Monterrey den 7/5-2001

________________

Mj Bengt Ekholm
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Synpunkter på enskild uppsats.

De frågeställningar som tas upp och som uppsatsen skall svara på, är frågor

som är väsentliga för luftvärnets framtid. Behovet av demonstratorer för

luftvärnsfunktionen och i såfall vilken eller vilka typer behöver diskuteras och

tas ställning till inom en ganska snar framtid. Det gör att uppsatsen kommer till

nytta när de här frågorna skall behandlas.

Den metod som har valts är rimlig och ger förutsättningar för att komma fram

till svar på uppsatsens frågeställningar. När det gäller avgränsningar är det synd

att flygstridskrafter har avgränsats bort. Uppsatsen rör luftvärnssystem med

lång räckvidd och då går det inte att se luftvärnssystem isolerat utan det är

nödvändigt att se på hela luftförsvaret. Övriga avgränsningar är rimliga.

Kapitlet underlagsredovisning är relevant och ger en bra grund att stå. Det går

naturligtvis att göra ett sådant kapitel mer omfattande men det är för det här

ändamålet tillräckligt omfattande. Speciellt den del som avhandlar lufthotet ger

en bra bild av vad som krävs av framtida luftvärnssystem. Synpunkten att

luftvärnet både vill ha och mista demonstratorer delas inte. Det är rätt att

många vill se att RBS 23 blir ett förband i insatsorganisationen men det är inte

rätt att dra slutsatsen att luftvärnet inte vill ah denomstratorer.

Analysen i kapitel tre är relevant och rimlig. Kapitlet ger i stort en bra bild av

våra systemens kapacitet: Några detaljsynpunkter:

• Varför har RBS 23 bedömts ha dålig förmåga mot vapen på korta avstånd

(sid 46)?

• Varför har RBS 70 bedömts ha dålig förmåga mot flygplan och helikoptrar

(sid 46)?

Kapitel fyra diskussion är upplagt på ett rimligt sätt. Det skulle dock behöva

utvecklas i ett par avseenden. Slutsatsen att det är lvrobot typ 1 som skall

utgöra grunden kan diskuteras. Av slutsatserna framgår att det är den längre

räckvidden och förmågan mot ballistiska robotar som avgör valet. Man borde
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djupare analysera de ekonomiska förutsättningarna och rimligheten i att ha

förmåga mot ballistiska robotar. Det är något oklart varför demonstration nivå

5 väljs bort (sid 53). Att endast två system värderas gör att känns något

rumphugget. Det hade varit önskvärt att ha med ytterligare något system.

Slutsatserna i uppsatsen är i rimliga. Valet mellan lvrobotsystem typ 1 och typ

2 skulle behöva analyseras djupare.
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What system should Sweden procure as surface to air missile demonstrator for 2010?

Abstract

The object of this essay is, from a demonstrator perspective, to present a proposition on what
sort of surface to air missile would be suitable as a SAM-demonstrator in 2010.
To reach the object, the view of several authorities has been described and after an analysis of
the text the conception demonstrator have been defined and the different objects and levels been
made concrete. The gathering of information from unclassified sources regarding the threat
from airborne weapons, the tasks of the air defence units and the technological development
will form the base for a comparison between threat and the performance of the SAM missiles.
All this information will from the basis for the discussion on what is to be demonstrated and
how this demonstration will be performed. Finally two systems will be identified to meet the
demands of the demonstrator, one of them will be chosen. The results of the discussions are that
the demonstrator must be able to combat an attack aircraft within 100km range, be able to
combat a cruise missile with a speed of M3-4 attacking from high altitude and in due time be
able to combat a tactical ballistic missiles. To meet these demands a long-range surface to air
missile is required. The demonstration ought to be performed with an existing system to ensure
that the demonstration is performed with a SAM system that is as complete as possible due too
the important developing phases on the RMA concept. This is more important than the need for
technological development on long-range SAM’s. The Astair-30 missile has been chosen as a
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1. Inledning

Den 19/5 99 fastställde ÖB målbild 20101. Detta befäster den omstrukturering

som försvaret påbörjade efter försvarsbeslutet 1996. Målbild 2010 anger bla.

att 2;

• Den väpnade striden är grunden för försvarsmaktens utveckling, FM skall

satsa på hög kvalité och moderna förband.

• Tydligare fokus skall sättas på långt drivna, komplexa förbandsövningar,

även med andra staters förband.

• Det avgörande i alla typer av insatser är en god informations och

ledningsförmåga. Vi skall utveckla vår förmåga till att i nära realtid kunna

samla in och bearbeta information från många olika sensorer, och inom en

mycket kort tidsrymd kunna genomföra långräckviddig

precisionsbekämpning.

• Vi skall ha ett anpassningsförsvar där en successiv utveckling av

försvarsförmågan skall kunna ske. Förmåga till anpassning förutsätter en

kontinuerlig forskning och teknikutveckling samt studie- och

försöksverksamhet inom militärstrategiska, operativa, taktiska, tekniska och

organisatoriska områden. Forsknings- och studieverksamhet ger

förutsättningar och inriktningar för anskaffning av förbandsmateriel och

demonstratorer med syfte att utveckla kompetenser, förbandskoncept och

nya förmågor.

Under de senaste konflikterna där flygstridskrafter spelat en stor roll, Kosovo

och Gulfkriget, har betydelsen av precisionsvapen ökat väsentligt. Efter det

kalla krigets slut har allt fler länder skaffat sig förmåga att verka med

långräckviddiga vapen, även om det idag endast är USA som har tillgång till

många system med god precision så har kunnandet spridits. Kostnaden för att

tillverka långräckviddiga vapen bedöms minska3 efterhand som de civila och

                                                
1 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4 s.10.
2 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4 s.129-132.
3 FOI rapport 2001, FoRMA LV, sid 8.
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militära tillämpningarna med samma komponenter, COTS, ökar. Detta skulle

kunna öka antalet länder med förmåga till långräckviddig

precisionsbekämpning. Denna och annan teknikutveckling har förändrat

hotbilden för luftförsvaret. Efter det kalla krigets slut har den hotbild som vi

byggt upp det svenska försvaret mot försvunnit och ersatts av en genuin

osäkerhet om vem som kan bli motståndare, när och med vilka vapen. Detta

skall vi idag kunna möta med att ha en liten försvarsmakt inriktad mot att

hävda vår territoriella integritet, delta i internationella insatser, stödja samhället

vid svåra påfrestningar och kunna möta ett mycket begränsat anfall med dagens

resurser. Efter tillväxt (1-5 år) och eller anpassning (10 år) skall en större

försvarsmakt kunna möta allvarligare hot än de som kan åstadkommas i dag.

Denna typ av anpassning ställer ytterligare nya krav på försvaret, bla. hur skall

man klara av att behålla kompetensen på alla de förmågor som inte inryms i

insatsförsvaret4, men som behövs för att möta ett större angrepp mot Sverige?

Hur skall kompetensen att utveckla materielsystem kunna bibehållas? Hur skall

vi veta vilka materielsystem som vi skall köpa? När och hur mycket skall vi

köpa av olika materielsystem? I denna uppsats belyses ett par av dessa frågor

med utgångspunkt i anskaffning av en luftvärnsrobotdemonstrator till 2010.

1.1 Syfte och frågeställning

I materielplanen för luftvärnsmateriel finns det år 2010 inplanerat anskaffning

av en luftvärnsrobotdemonstrator. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett

demonstratorperspektiv föreslå vilken typ av luftvärnsrobotsystem som skall

vara lvrobotdemonstrator 2010, resultatet exemplifieras med ett konkret förslag

på vilket system detta skall vara. Motivet till denna ansats är att begreppet

demonstrator på senare tid allt oftare används i materielutvecklings-

sammanhang men det finns få konkreta analyser gjorda med begreppet

demonstrator i fokus. För att kunna nå dit måste begreppet demonstrator

konkretiseras och eftersom begreppet för tillfället har många olika betydelser

måste det definieras.

                                                
4 Den del av försvaret som finns tillgänglig i fredstid.
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De två huvudfrågeställningarna är;

1. Vad skall lvrobotdemonstrator 2010 demonstrera, dvs. vilka förmågor skall

prövas eller visas?

2. Hur skall lvrobotdemonstratorn demonstrera dessa förmågor? Skall

demonstratorn vara en simuleringsmodell i en dator på ett labb eller ett

antal färdiga materielsystem som kan användas av soldater under övningar

som syftar till att utveckla taktik och stridsteknik?

Till stöd för diskussionen runt dessa frågor sammanställs ett underlag om våra

nuvarande luftvärnssystem, lufthotet och den bedömda teknikutvecklingen på

hotsystem och lvrobotsystem.

Frågeställningarna som skall besvaras ur underlaget är:

1. Vilken kapacitet bedöms de svenska luftvärnsrobotsystemen ha 2010-

2020?

2. Vilka förmågor anser FM att lvförbanden 2010 skall ha?

3. Vilket lufthot skall en lvrobot demonstrator 2010 utvecklas mot?

1.2 Metodredovisning

Figur 1 Metod
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Uppsatsen delas in i fyra delar, enligt figur 1. I del ett redovisas information

om demonstratorer, dagens svenska luftvärnssystem, bedömd teknikutveckling

för luftvärnsrobotsystem och framtida hotbild. Detta utgör grunden för

analysen i del två och diskussionerna i del tre. Informationen kommer

huvudsakligen från FM, FMV och FOA:s rapporter. Vidare används de källor

som finns tillgängliga via Internet bl.a. Rand rapporter, Janes defence news och

militärtekniska tidsskrifter. Som fördjupning har forskare på FOA intervjuats

om teknikutveckling och luftvärnssystem, handläggare inom FM och FMV om,

demonstratorer och luftvärnssystem samt produktutvecklare på SAAB missiles

om lufthot och luftvärnssystem.

I del två genomförs en analys av underlaget som syftar till att definiera

begreppet demonstrator, fastställa vilka syften demonstratorerna skall ha samt

förtydliga nivåindelningen av demonstratorprojekt. Vidare jämförs hotbilden

2010 och 2020 med befintliga luftvärnsrobotsystemen 2010 och 2020.

Jämförelsen mynnar ut i att de förmågor som saknas lyfts fram. En analys av

teknikutvecklingen och luftförsvarets uppgifter ger ytterligare kriterier för en

diskussion om vad som skall demonstreras 2010. Att värdera så stora system

som luftförsvarssystemet i Sverige mot en tänkt hotbild är en mycket

omfattande uppgift som det inte är möjligt att göra inom ramen för en c-

uppsats, likaså är det inte möjligt att inom denna uppsats ram ta fram underlag

och självständigt värdera teknikutvecklingen för lufthot och lvrobotar. För att

kunna besvara dessa frågor hänvisas till de simuleringar av vårt

luftförsvarssystem som FOI har gjort och de slutsatser som dragits ur dessa5.

Vad avser värderingar av teknikutveckling är det ett blandat underlag där FMV

och FOA värderat teknikutvecklingen i olika rapporter. Ur dessa rapporter har

slutsatser tagits som underlag till diskussionerna 6.

                                                
5 FOA rapporterna Skydd mot kryssningsrobotar, Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och

ballistiska robotar med begränsad räckvidd och FoRMA LV.
6 Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 – Precisionsvapen, Teknisk-

Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 – Precisionsvapen Bilagor: Spelkort och

typsituationer, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling,

Underlag till LvU 99.
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I del tre av uppsatsen diskuteras inledningsvis vilka förmågor som en

lvrobotdemonstrator 2010 skall visa. Därefter diskuteras hur dessa förmågor

skall demonstreras dvs. vad skall en demonstrator kunna göra. Slutligen

presenteras några möjliga system och ett av dessa väljs med motiv.

Metoden att titta på uppgifter, hot och teknikutveckling som grund för

diskussioner om luftvärnssystem används båda av FOI7, FMV8 och FM9, det

som skiljer olika undersökningar åt är övriga infallsvinklar som ekonomi,

RMA mm. I detta fall är det demonstratorer som är infallsvinkeln.

1.3 Källkritik

Underlaget om demonstratorer är hämtat från de berörda myndigheterna,

regeringen, FM samt FMV, och är officiella dokument. Dessa visar frågan ur

respektive myndighets perspektiv, i detta fall är det denna bild som efterfrågas

i uppsatsen så att man ur dessa olika perspektiv kan formulera en egen

uppfattning om demonstratorer. I SOU 2001:22 gör regeringens utredare bla.

en motsvarande ansats att diskutera begreppet demonstratorer. Denna

diskussion är såklart präglad av utredningens totala uppdrag, forskning och

utveckling, men då demonstrator diskussionen endast tjänar som ett underlag

för vidare diskussioner kan den anses vara användbar som underlag.

Intervjuerna med representanter för Artilleriregementet och

Luftvärnsregementet och de PM som dessa skrivit är tendensiösa, förbanden är

ute efter att få mer pengar till vidareutvecklingen av sina respektive truppslag.

Det som däremot är användbart är motiven som används. Dessa finns sedan

med vid dialogen med högkvarteret och bidrar därmed till en praxis om vad en

demonstrator är. Underlaget behövs för att man skall kunna förstå

högkvarterets användande av begreppet. Materialet som presenterar hotbilden

kommer dels från Försvarsmakten, FOI, FMV och dels från militärtekniska

tidsskrifter på nätet eller i tryck. Förhållandet mellan de tre myndigheterna

                                                
7 FOI rapport 2001, FoRMA LV, sid 5.
8 FMV Underlagsrapport LvU-99, bil 1 sid 7.
9 Försvarsmakts rapport, LvU 99, sid 16.
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behandlas senare. De militärtekniska tidsskrifterna får det mesta av sin

information från försvarsindustrins infoavdelningar, vilket innebär att tekniska

data och tider när produkter kan vara färdiga ofta är för positivt beskrivna.

Däremot är informationen lättillgänglig. Vid de diskussioner som förs i denna

uppsats är inte behovet av detaljerad, och därmed hemlig och svårtillgänglig,

information gränssättande då diskussionen exempelvis avhandlar räckvidder på

15km ställt mot räckvidder på 100km. En rimlighetsbedömning mot

tillgängliga hemliga uppgifter har dock genomförts för att undvika direkta

felaktigheter. Underlaget till diskussionerna om luftvärnsförbandens kapacitet

tas ur de FOI rapporter som nämnts tidigare. Även dessa är öppna källor. Det

finns mer detaljerat, hemligt, underlag men de redovisade skrifterna bedöms

vara tillräckligt noggranna. Även här har vissa delar av informationen

kontrollerats mot hemliga underlag för att undvika fel vid för förenklingarna.

Förutom FOI är det i princip endast FM och FMV som i skrift diskuterar olika

luftvärnssystem. Den internationella informationen som är tillgänglig i ämnet

är antingen för tillrättalagd av försvarsindustrin eller anpassad mot en intern

debatt. Vid en närmare studie av deltagarförteckningen i de olika

arbetsgrupperna som ligger bakom de svenska rapporterna kan det konstateras

att en relativt liten grupp forskare, handläggare, tekniker och representanter för

försvarsindustrin är delaktiga i dessa studier. Detta innebär att underlaget är väl

underbyggt och att den, i Sverige, bredast möjliga studiegruppen har används.

Nackdelen är att ingen egen organisation har den formella uppgiften att

oberoende och kritiskt granska dessa rapporter samt eventuellt bestrida deras

slutsatser. Eventuella fel i simuleringsmodeller och resonemang kan då vara

svåra att upptäcka och rätta till.

1.4 Avgränsningar

Försvarsmakten har av regeringen fått fyra huvuduppgifter. Inom ramen för tre

av dessa finns det ett behov av luftvärnsrobotar. Försvar mot väpnat angrepp,

internationella uppgifter och hävdandet av territoriell integritet. De två senare

uppgifterna skall kunna lösas under fredstid med den materiel och personal

som för tillfället finns. Försvar mot väpnat angrepp skall idag endast kunna ske
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med begränsad förmåga. Efter tillväxt och anpassning i upp till tio år skall

denna förmåga kunna intas fullt ut. Den uppgift som ställer störst krav på

luftvärnsförbanden är det väpnade angreppet. Ett av huvudsyftena med

demonstratorer är att förbereda en anpassning som skall kunna möta ett väpnat

angrepp mot Sverige. Vissa av demonstratorsystemen kan efter

vidareutveckling ta plats i insatsorganisationen. Med detta som bakgrund

kommer uppsatsen att omfatta markbaserade luftvärnsrobotar med uppgift

inom ramen för förmågan att möta ett väpnat angrepp.

Luftvärnsförbanden som ryms inom marinen, både i form av robotar och

pjäser, används i första hand till skydd av objekt, exempelvis fartyg, och är inte

operativt användbara för andra uppgifter. Därför berörs inte dessa

luftvärnsförband i uppsatsen10. Då flygstridskrafterna och luftvärnsförbanden

har så olika förmågor, bla. möjlighet till kraftsamling, beredskap över lång tid

och förmåga att undgå upptäckt, så bör dessa system överlappa varandra. Trots

att vi har flygstridskrafter med lång räckvidd så är det inte säkert att dessa kan

verka i en aktuell situation av beredskapsskäl eller för att flygstridskrafterna

kraftsamlats till en annan uppgift. Även luftvärnsförbanden behöver förmågan

till långräckviddig bekämpning11. Med denna bakgrund och väl medveten om

den ytterligare styrka ett samordnat luftförsvar ger avgränsas

flygstridskrafterna bort och uppsatsen avhandlar lvrobotförbandens förmåga att

lösa hela luftförsvarsuppgiften. Inom arméns luftvärn finns det både pjäs och

robotförband. På grund av begränsningar i tid och utrymme för uppsatsen har

endast verkansfunktionen i robotförbanden, dvs. roboten med eldledning tagits

upp. Frågor om spaningsradar, ledning och samband eller pjäsförband

avgränsas också bort. Det är robotens prestanda som anger de flesta av

                                                
10 Det finns förslag om att marinen med långräckviddigt luftvärn skall kunna ha operativa

luftförsvarsuppgifter i Stefan Axbergs debattinlägg, Missilhot mot Sverige, tiden medger dock

inte att även denna vinkel på problemet belyses.
11 Maj-Britt Hansson FOI rapport 2001, FoRMA LV, sid 29-30.
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systemets begränsningar12, vilket är det främsta motivet till att endast behandla

själva roboten i robotsystemet.

1.5 Begrepp och definitioner

Anpassning = Försvarets förmåga att byta uppgifter på lång sikt. Antingen

sker anpassningen till en fredligare omvärld vilket innebär nedrustning av

militär kapacitet eller en anpassning till ett mer konkret hot, upprustning. Detta

förutsätter ett ekonomiskt tillskott i paritet med de nya målen. Tidsramen för

anpassning är ca 10 år.

Ballistiska robotar = Markrobot där roboten under en del av banan är ostyrd.

Roboten följer en ballistisk bana.

Dimensionerande hotbild = Det hot som exemplifierar vad ett materielsystem

skall klara av.

Icke-objektbunden teknikutveckling = Teknikutveckling som inte är kopplad

till ett speciellt system.

Kryssningsrobotar = Robot som själv förflyttar sig från avfyringsplatsen till

målet. Roboten navigerar själv till målet.

Markmålsbekämpande robotar = Robotar som verkar mot markmål och

avfyras eller släpps från marken, vattenytan eller i luften.

Markrobotar = Robotar som avfyras från marken mot markmål. Med

underkategorierna ballistiska robotar, fiberoptisktstyrda robotar och

kryssningsrobotar (från mark lavettage).

Luftstridskrafterna = Alla stridskrafter som genomför luftoperativ

verksamhet. Till luftoperativ verksamhet hör bekämpning med flygstridskrafter

och luftvärn (av 20mm och större kaliber ur alla försvarsgrenar) av

flygstridskrafter och andra luftburna vapen samt flygtransportmedel13.

Objektsbunden utveckling = Teknikutveckling som är kopplad till specifika

materielsystem.

                                                
12 Undantaget finns för reaktionstiden som är beroende av spaningsradarns prestanda men i ett

demonstratorkoncept kan ju detta ge kraven på den radar som skall stödja systemet .
13 Nomen F.
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Operatörer = Alla som arbetar med systemet i en förbandsstruktur dvs. från

bataljonschef till robotman.

Tillväxt = Ett sätt att stärka försvaret inom en tidsrymd på 5 år. Dagens

planering ligger till grund för tillväxten.
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2. Redovisning av underlag

2.1 Demonstratorer

Uttrycket demonstrator används på senare tid allt oftare, och då i samband med

begreppen taktik-, teknikutveckling, materielförsörjning och bevarandet av

kompetens. I detta kapitel redovisas olika myndigheters, företags och personers

syn på demonstratorer.

Begreppet demonstrator kan härledas från engelskan och får då följande

betydelse. Demonstratorer är ett begrepp som betecknar olika former av

funktions- eller teknikkoncept, vanligen av större omfattning. En

demonstration betecknar oftast samma sak, men betraktat ur

funktionssynpunkt. 14

2.1.1 Regeringens och försvarsberedningens användning av begreppet

I regeringens proposition ”Det nya försvaret” görs bedömningen att:15

”Försvarsmaktens materielförsörjning måste förändras, från dagens situation

med långsiktiga bindningar i form av omfattande tidsutsträckta serieleveranser

till en ökad satsning på forsknings- och utvecklingsprojekt samt anskaffning av

demonstratorer och simulatorer.” Regeringen tar även upp demonstratorer i

samband med förmågan att anpassa försvaret. För att anpassning skall vara

möjlig måste försvaret vid sina skolor och centra bedriva ”kontinuerligt arbete

med studier, materiel- och förbandsförsök, demonstratorer, utveckling av

operationskonst samt arbete med taktik och stridsteknik” detta med stöd från

FOA, FMV m.fl.16 I planeringen för framtida materielsystem anser regeringen

att man skall ha en beredskap att skaffa materielsystem men för att veta vad

som skall införskaffas den dag det behövs, måste man utveckla demonstratorer

                                                

14 Statens offentliga utredningar (SOU 2001:22),Översyn av forskning och utveckling inom

totalförsvaret bilaga3.
15 Proposition 1999/2000:30.
16 Proposition 1999/2000:30.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1025
ChP T 99-01
Mj Anders Fredlund 01-06-18 Sida 11 (67)

och simulatorer eller köpa redan färdigutvecklade system. 17 Det finns även en

uttalad önskan från regeringen att öka satsningarna på utveckling och

anskaffning av demonstratorer, simulatorer och prototyper.18

Försvarsberedningen tar i sitt betänkande 98/99 upp osäkerheterna vad avser

det militära försvarets framtida behov av materiel, som ett motiv till att

utveckla en mer flexibel materielförsörjnings modell. Denna model går ut på

att endast binda upp sig för korta anskaffningsserier av den materiel man tillför

organisationen och att utveckla s.k. demonstratorer utan direkta bindningar till

en serietillverkning. 19 En fortsättning på denna modell är evulotionär

materielprocess, som innebär teknikutveckling med hjälp av simulatorer och

demonstratorer. Där man inom integrerade materielprojekt utvecklar teknik,

taktik, m.m. vid modellförband med hjälp av demonstratorer. Syftet är att

minska de långsiktiga bindningarna i olika materielprojekt och att öka

förmågan till anpassning. 20

Regeringens särskilda utredning om totalförsvarets forskning och

teknikutveckling använder begreppet demonstratorer i olika sammanhang och

gör en analys av hur begreppet används. Inledningsvis föreslår man att inom

ramen för totalförsvarets forskning och utveckling (FoU) ge demonstrator-

verksamheten 500 Mkr/år av en total ram på 4000 Mkr/år21. För att särskilja

mellan olika typer av utvecklingsarbete för det militära försvarets behov görs

en indelning i icke-objektbunden teknikutveckling, demonstratorer samt

objektsbunden utveckling. Man konstaterar att det redan idag avsätts 100Mkr

ur materielanslaget till demonstratorer och föreslår då en ambitionshöjning enl

ovan22. Demonstratorerna kan vara av olika karaktär alltifrån demonstration av

                                                
17 Proposition 1999/2000:30.
18 Proposition 1999/2000:30.
19 Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU5.
20 Riksdagens revisorers förslag 1998/99:RR7.
21 Statens offentliga utredningar 2000:84, Forskning och utveckling för totalförsvaret s10.
22 Statens offentliga utredningar 2001:22, Översyn av forskning och utveckling inom

totalförsvaret sid 19.
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en teknisk princip eller funktion i ett forskningslaboratorium till större

systemdemonstratorer vid industrin. En allt viktigare typ av demonstratorer är

de s.k. fältdemonstratorerna, som syftar till att dels överbrygga klyftan mellan

teknisk och operativ/taktisk utveckling dels minska ledtiderna för införandet av

ny teknik i operativa funktioner och förband 23. Vidare menar utredningen att

vid en ökad användning av demonstratorer inom ramen för såväl förbands-

/taktikutvecklingen som materielförsörjningen kan forskningen förväntas bidra

med initiativ till framtagande av demonstratorer, liksom stöd till industrin i att

ta fram demonstratorer. FOI kan i vissa fall själv ta fram demonstratorer –

särskilt sådana som bygger på ny teknik, samt medverka i utvärderingen av

demonstratorer.24 Utredarna menar att ett utvecklat koncept med

demonstratorer kommer att befrämja möjligheterna att bevara svensk

kompetens inom strategiska materielutvecklingsområden och utgöra ett viktigt

instrument för att skapa strategiska materielsamarbeten med andra länder.25

Utredningen konstaterar att begreppet demonstratorer, utan att närmare

definieras, kommit att förknippas med både utvecklingen av mera

anpassningsbara och flexibla processer för teknik- och materielförsörjning som

med förbands- och taktikutveckling. ”Genom ökat utnyttjande av

demonstratorer i tidiga skeden av funktions-, system- och förbandsutveckling

kan flera fördelar vinnas. Bl.a. ger detta möjlighet att:

- utveckla lednings- och beslutsförmåga,

- visa på och demonstrera olika typer av (nya eller förändrade) hot och

risker,

- utveckla förband och taktik,

- bygga upp kompetens vid förband vad avser möjligheter med ny teknik,

- bygga upp och vidareutveckla kompetens vid myndigheter och industri,

- i tidiga skeden (innan beslut om utveckling tagits) pröva olika tekniska

lösningars realiserbarhet,

                                                
23 Statens offentliga utredningar 2000:84, Forskning och utveckling för totalförsvaret sid 31.
24 Statens offentliga utredningar 2000:84, Forskning och utveckling för totalförsvaret sid 77.
25 Statens offentliga utredningar 2000:84, Forskning och utveckling för totalförsvaret sid 18.
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- undvika dyrköpta misstag/minska risktagningen inför objektbundna

utvecklingsprojekt,

- demonstrera teknisk och industriell kompetens som grund för

internationellt samarbete och för att bygga upp ömsesidigt förtroende och

gemensamma värden,

- korta ledtider från beslut om anskaffning till leverans av ny materiel”. 26

Gemensamt för demonstratorer i tidiga skeden av FoU-verksamheten är att de

skall bidra till kunskap om alternativa möjligheter för framtiden eller till

säkrare beslutsunderlag beträffande eventuell fortsatt materiel- eller

förbandsutveckling.27 Ett annat syfte med demonstratorer är att verifiera system

i ett sent skede av anskaffningsprocessen.27 Grunden för beslut om vilka

demonstratorer man skall anskaffa blir därför en bedömning av vilken teknik

som kan vara av intresse för försvaret och vilka hot man behöver förbereda sig

för. Man måste även ta hänsyn till behovet av att använda svenska leverantörer

vid framtagandet av demonstratorer. Skälen för detta kan vara att

demonstratorn av sekretesskäl bör utvecklas i Sverige eller att användningen av

systemet sker i specifikt svenska förhållanden. I sådana fall får det prövas vilka

åtgärder som skall sättas in för att upprätthålla den strategiska kompetensen

inom landet. Framtagning av demonstratorer vid svensk industri kan ha den

indirekta effekten att bidra till strategisk kompetens, men demonstratorer skall

inte beställas utifrån syftet att bevara inhemsk industriell kompetens27.

Utredningen konstaterar att det inte finns någon definition av begreppet

demonstratorer och att försvarsmaktens FoT organisation har tagit fram ett

förslag till indelning av demonstratorer.

Förslaget omfattar 5 typer av demonstratorer eller demonstratorprojekt28.

                                                
26 Statens offentliga utredningar 2001:22, Översyn av forskning och utveckling inom

totalförsvaret sid 54.
27 Statens offentliga utredningar 2001:22, Översyn av forskning och utveckling inom

totalförsvaret bilaga 3.
28 Se bilaga 1.
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Det finns ytterligare en typ av demonstrator ”konceptdemonstratorn” som skall

säkerställa att förbandsutvecklingen ligger i fas med användarens behov och att

ny teknik snabbt kommer operatörerna till godo i befintliga förband. Denna typ

av demonstrator kan liknas vid typ 4-5 demonstratorer. Syftet med

”konceptdemonstratorn” är;

- att hos användaren/operatören skapa förståelse för och utvärdera en

föreslagen ny teknisk eller taktisk förmåga innan beslut om utveckling eller

anskaffning tas,

- att utveckla taktik som på bästa sätt utnyttjar den föreslagna nya förmågan,

- att fortlöpande stödja förbands- och taktikutveckling i nära samverkan med

användaren/operatören.

Det finns även kritiska röster mot demonstratorer. Moderaternas kritik mot den

senaste försvarspropositionen innebar också kritik mot systemet med

demonstratorer ”Regeringen saknar en strategi för försvarets framtida

utveckling. Detta visas tydligt genom att man inom de flesta områden

företrädesvis förordar demonstratorer och simulatorer framför anskaffning av

konkreta vapensystem. Självklart kan demonstratorer och simulatorer vara till

god hjälp vid utveckling av gamla och nya vapensystem men de kan aldrig

ersätta verkligheten”. 29

2.1.2 Försvarets materielverks användning av begreppet

FMV fick under 1999 uppdrag av FM att ta fram underlag till

teknikförsörjningsplanen för FM. FMV redovisar två syften med

teknikförsörjningsplanen. Det ena är att utveckla och pröva den svenska

försvarsindustrins kompetens vad avser utveckling av det svenska försvaret

inom strategiska kompetensområden det andra syftet är att utveckla och

underlätta överföringen av resultat från forskningen till försvarsindustrin. En

viktig del av teknikförsörjningsplanen är ett demonstratorprogram som kan

                                                
29 Moderaternas kritik mot regeringens förslag till inriktning av försvarets materiel anskaffning

i Försvarsutskottets betänkande 1999/2000:FöU2 Det nya försvaret.
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säkerställa strategiska kompetenser30 vid svensk försvarsindustri.

Demonstratorerna skall, genom att vara projekt mellan FoT och

utveckling/anskaffning, visa vilken typ av industriell förmåga som försvaret är

intresserad av att det skall finnas i Sverige. FMV.s konkreta uppgift var att ge

förslag på teknikdemonstratorer som inte bereds av andra processer, härvidlag

konstaterar man att det inte finns någon entydig definition av begreppet

demonstratorer och att en definition av begreppet är nödvändig. FMV.s

definition av demonstratorbegreppet är följande ”En demonstrator skall kunna

visa och samtidigt kunna förklara något och då blir syftet entydigt, dvs. att

antingen visa att en teknisk funktion fungerar i praktiken, ett sammanhang

håller eller att en produkt är producerbar.” I rapporten avgränsas korta

materielserier och prototyper till att inte vara detsamma som demonstratorer. 31

FMV anger fem typer av demonstrationer.32

Där typ 1 kan vara en datorsimulering i labbmiljö och typ 5 kan vara en

demonstration av en serielik teknisk lösning insatt i ett system och använt ute i

fält.

2.1.3 Försvarsindustrin användning av begreppet

Försvarsindustrin redovisar ett annat problem med demonstratorer. De får inte

möjlighet att producera lika många system hela vägen från ide till

serietillverkning utan de flesta projekt kommer att stanna vid någon form av

demonstrator tillämpning. Detta för med sig att priset för dessa produkter

kommer att öka. avsevärt för att täcka utvecklingskostnader och kostnader för

att behålla kompetens33. Med demonstratorer som ett materiel-

försörjningssystem minskar andelen serietillverkade produkter och

kompetensen att serietillverka kan gå förlorad vid industrin även denna

                                                
30 Regeringens proposition det nya försvaret sid 96.
31 FMV. Rapport 21 800:5228/00, FMV förslag till demonstratorprogram sid 2 ff.
32 Se bilaga 5.
33 Hedvall, M. Hur påverkas försvarsindustrin av en förändrad materielförsörjning ? Sid 19.
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kompetens måste vidmakthållas om Sverige vill kunna producera egen

krigsmateriel. 34

2.1.4 Försvarsmakten användning av begreppet

Försvarsmakten konstaterar att en konsekvens av teknikutvecklingen är att nya

teknikmöjligheter och idéer kommer fram snabbare än vad man hinner realisera

dem ens till prototyper. Den materiel vi tar fram riskerar att bli omodern innan

vi fått fram en prototyp. Ett sätt att komma runt detta problem är att ta fram

demonstatorer, materiel som skall visa på förmåga och kunna användas för

teknik och taktikutveckling men som inte behöver vara en prototyp, detta

innebär att man inte lägger pengar och tid på att utveckla en ide längre än vad

som absolut behövs och man låser inte upp pengar i produktion av stora

volymer. Däremot kan man vidareutveckla demonstratorerna till

serietillverkade system, om en anpassning av försvaret skall ske.35 I målbild

2010 anger FM att ”förmågan till anpassning förutsätter ett fortlöpande

engagemang i forskning och teknikutveckling, studie-, och försöksverksamhet

bl.a. inom militärstrategiska, operativa, taktiska, tekniska och organisatoriska

områden”36. Forskning- och studieverksamheten skall ge inriktningen för

anskaffning av försöksmateriel och demonstratorer. Materielen och kunskapen

skaffas i syfte att utveckla förmågor och kompetens på förband och hos

operatörer.

Även FM delar in demonstratorprojekt i fem olika nivåer37. Där typ 1och 2 är

FoT verksamhet, 4 och 5 är förbands- och teknikutveckling och typ 3 är

förbandsutveckling/objektbunden FoT. Som en produkt av FMV.s

demonstratorprogram har FM fastställt 13st demonstratorprojekt. Dessa projekt

är utfallet av ett urval utifrån ekonomi, FM krav på strategiska kompetenser vid

                                                
34 Intervju med Lennart Ljunfeldt. Försäljningsansvarig för RBS 23 på Saab Bofors Dynamics

24/1 2001.
35 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4 s.54 och 98.
36 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4 s.131.
37 Se bilaga 1.
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försvarsindustrin i Sverige samt FM behov av kunnande och nya system för att

nå målbild 2010 eller vision 202038. I en särskild redovisning till Regeringen

redovisar FM bla. delförmågor under uppgiften anpassning. Ett av

delområdena är försök och demonstratorer och försvaret konstaterar att ”försök

och demonstratorer behöver införas på centra- och förbandsnivå” samt att

enheterna skall representera en framtidsinriktad kompetens som skall kunna

användas för omvandling av demonstratorer till operativa förband. I samma

rapport anges att demonstratorer skall kunna ge kompetens för

vidareutveckling av befintliga förband vid tillväxt och möjliggöra utveckling

av nya krigsförband.39

Ett förband som arbetar mer praktiskt med demonstratorer är

Artilleriregementet, där man organiserat ett artilleridemonstratorprojekt. I detta

fall används begreppet demonstrator för verksamhet som syftar till att

kompetensutveckla personal, genomföra tekniska försök och taktikutveckling

med bla. pjäser leasade från Storbritannien och att aktivt delta i

framtagningsprocessen för nytt eldrörsartilleri, klart som förbandsdemonstrator

2007 samt framtagande av spelkort inför ett artillerisystemet som skall kunna

tas i bruk 201540. Förbandsdemonstrator i detta fall menas minst en bataljon

med modern materiel, för att kunna genomföra taktikutveckling och för att

kunna behålla kompetensen på regementets personal41.

Luftvärnet vill både utveckla nya demonstratorer men man vill även ändra

statusen på RbS 23, från demonstrator till krigsförband, för att bla. kunna

använda de kommande eldenheterna i insatsorganisationen.  42 Däremot är man

intresserad av att bygga upp ett lvdemonstratorkompani bestående av tre

plutoner med olika typer av mekaniserat luftvärn och har då följande

inriktning.

                                                
38 Ramstedt C, PM 2000-11-13 Demo kopplade till företag och organisationer. Se bilaga 2.
39 Försvarsmakten, Särskild redovisning 1999-09-08 ubil 1.1 sid 6-8.
40 Armé taktiska kommandot, Verksamhetsorder 00/01 för Projekt ARTDEMO .
41 Intervju med Christer Olofsson, Biträdande projektledare Artilleri demonstrator 5/12 2000.
42 Intervju med övlt Lars Mörby HKV Kri/mark/ lv.
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”Målsättningen och syftet med demonstratorer är flerfaldigt.

- Demonstratorerna organiseras och övas i ett kompanisystem för att

utveckla teknik, stridsteknik , taktik och framtida organisation även

avseende lednings- och logistikfunktionerna.

- Möjligheterna att bygga upp en teknisk kompetens. Härigenom fås en

större precision i beställningar och kravspecifikationer till industrin än vad

vi hittills uppnått.

- Luftvärnet ges en bättre möjlighet att delta i mekaniserade övningar och

därmed tydligare profilera truppslaget.

- Framtidstron stärks”. 43

Ett historisk exempel på en demonstrator är fartyget Smyge som demonstrerade

stealth egenskaper på fartyg. Denna teknik har nu översatts till och applicerats

på korvetterna av Visby klass.

2.1.5 Andra underlag om begreppet demonstratorer

System engineering avdelningen vid Saab Bofors Dynamics, använder

begreppet demonstratorer som ett mellansteg före prototypstadiet i

produktutvecklingen från studie till serietillverkad produkt. I detta fall anses

demonstratorn vara försöksutgåvor av delsystem eller hela system i syfte att

skapa en försöksmodell av en teknik som inte prövats tidigare.44

I USA används begreppet demonstrator i teknikutvecklingssammanhang. Ett

demonstratorprojekt är exempelvis målsökarteknik för luftvärn/jakt robotar

som skall fällas från ett transportflygplan för att kunna bekämpa många

kryssningsrobotar. Demonstratordelen i konceptet är att framställa tre olika

målsökare, ladar, ESA radar på ka band och brus radar, så billigt som det går,

för att kunna framställa ett billigt vapensystem. Sedan skall dessa målsökare

testas och den som bäst fyller kraven kan sedan vidareutvecklas i en prototyp 45.

                                                
43 Anteckningar från möte om demonstratorer från LvUtvE 9/1 2001.
44 Saab Bofors Dynamics, Robotteknisk kurs 2001 för FHS flik 3 sid 9.
45 Artikel i Aviation week & space technology nr 25/2000 sid 89. Pentagon seeks new anti-

missile concepts.
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Civilt används även begreppet demonstratorer, och då exempelvis i betydelsen

en sak som visar den nya teknikens möjligheter46.

2.1.6 Sammanfattning

Regeringen ser demonstratorerna som ett sätt att spara pengar genom att inte

anskaffa stora materielserier och ändå ha en sådan beredskap att en anpassning

är möjlig. För att klara en anpassning vill regeringen att alla delar av försvaret,

från förbanden till FMV och FOI skall vara engagerade i demonstratorprojekt

dock med olika inriktning och konkretiseringsgrad. På FMV poängterar man

demonstratorns roll som ett led i materielutvecklingen. I dessa fall kommer

demonstratorn i första hand att vara ett forskningsprojekt mellan industrin,

FOI, FMV och de som har den aktuella kompetensen i FM. Inom FM finns det

två sätt att se på demonstratorer, det ena synsättet innebär att demonstratorn

skall vara en förlängning av forskning och teknikutveckling i syfte att

möjliggöra en anpassning med rätt materiel. Den andra synen är att

demonstratorn skall vidmakthålla och bygga upp motivation och kompetens ute

på förbanden. Begreppet demonstrator är inte ett nytt begrepp utan har använts

och används, både i och utanför Sverige, för att benämna försöksutvecklad

materiel som används för att visa på teknikens möjligheter och begränsningar.

2.2 Luftförsvar av Sverige 2010-2020

I kapitlet sätts luftvärnsrobotarna in i sitt samanhang, med flygstridskrafter och

andra lvsystem där även FM krav på luftförsvarsförmåga 2010 - 2020 framgår.

Därefter redovisas aktuella Svenska lvrobotsystem med vissa prestanda och en

bedömning av hur länge de är tänkta att vara operativa.

2.2.1 Luftförsvaret

Luftförsvaret av Sverige leds av flygvapnet, men resurserna att verka mot

luftmål finns både inom armén, flottan och flygvapnet. I framtiden kommer

man i stället att tala om luftförsvarsfunktion och då mena alla system som kan

                                                
46 Svensson Christer Artikel i SVD 951116.
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verka mot luftmål enligt definitionen47. En analys av hela

luftförsvarsfunktionen innehåller då värderingar både av sensorer, samband

och verkansdelar placerade på plattformar till sjöss, lands och i luften.

Dessutom kan verkansformerna delas upp i pjäser, robotar och andra nya

system som laservapen, alla dessa med olika räckvidder och andra prestanda.

Detta blir komplext. För att minska komplexiteten är uppsatsen avgränsad till

markbaserade luftvärnsrobotar. Sensorsystemen till dessa robotar antas då ge

den information som robotsystemen behöver och sambandet mellan robotar,

sensorer och ledning antas fungera.

2.2.2 FM krav på luftförsvaret

I visionen för försvarets utformning 2020 har det tagits fram fem idébilder på

vilka uppgifter som FM skall kunna lösa beroende på olika

händelseutvecklingar i Sverige och vårt närområde. I alla dessa idébilder skall

samhället kunna skyddas mot ”konventionella och okonventionella

vapeninsatser”48. I de fyra idébilder som innebär nuvarande försvarsförmåga

eller starkare skall ”luftförsvaret ges så långt som möjligt förmåga avseende

försvar mot långräckviddiga vapen”49. Till vision 2020 hör även en

omstrukturering av försvarets arbetssätt som kallas RMA50. En del i detta nya

arbetssätt är att alla system både, sensorer och vapensystem, skall kunna

kopplas ihop i ett nätverk för att kunna optimera försvarets insats. Man

bekämpar sedan mål med effektivast möjliga system oavsett organisatorisk

tillhörighet.

I FM målbild för 2010, som är en del av perspektivplaneringen, anges

förbandens förmågor utifrån lösandet av FM fyra huvuduppgifter51och

luftförsvarsförbanden delas upp i stridsflyg och luftvärnsförband. Stridsflygets

dimensionerande uppgift i luftförsvarsrollen är då försvar mot

                                                
47 Definitioner sid 11.
48 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4,s 104-108.
49 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4,s 105.
50 FOI informationsbroschyr 2001, Mot rätt insats.
51 Försvarsmakts rapport, Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4,s 127-130.
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kryssningsrobotar, och då även möjligheten att möta dessa utanför svenskt

territorium. Övriga uppgifter är att bestrida en angripare luftherraväldet,

bekämpa luftmål, avvisa kränkningar och att bekämpa taktiska ballistiska

missiler, genom offensiv bekämpning av utskjutningssystem.

Luftvärnsförbanden skall utvecklas mot förmågor att ;

- försvara högt prioriterade områden eller objekt mot anfall från luften,

- bekämpa kryssningsrobotar,

- bekämpa luftlandsättningsförband,

- bekämpa luftmål

- skydda transporter och transportvägar till lands, sjöss och i luften.

Inom ramen för dessa förmågor bör förbanden kunna möjliggöra

flygstridskrafternas offensiva förmåga.52

Uppgiften att möjligöra offensiva insatser innebär att flygstridskrafterna

kraftsamlas till den offensiva insatsen. Detta lämnar luckor i luftförsvaret över

Sverige, i dag speciellt på högre höjder och över större skyddsområden

exempelvis städer 53. Att möjliggöra offensiva insatser skulle för luftvärnet

innebära att under en begränsad tid kunna luftförsvara prioriterade områden på

alla höjder och mot alla måltyper utom ballistiska missiler54.

I samband med en förfrågan från Regeringen om hur man kan öka luftvärnets

förmåga redovisar Försvarsmakten sin bedömning av vad som är de

dimensionerande förmågorna för luftvärnsförbanden.

”Förmåga att kunna bekämpa snabba och lågt gående kryssningsrobotar med

signaturförmåga. Förmåga att kunna bekämpa styrda bomber och robotar som

fälls på mycket stort avstånd från målet. Förmåga att kunna upptäcka och i viss

utsträckning bekämpa taktiska ballistiska robotar”. 55

                                                
52 Försvarsmakts rapport, LvU 99, sid 3.
53 Anders Silwer svensk luftkrigsdoktrin sid 39.
54 Försvarsmakts rapport LvU 99 bilaga 1 sid 3.
55 FM skrivelse. Ökning av artiller- och luftvärnsfunktionens förmåga. Bilaga 8 sid 15.
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Luftvärnets uppgift är att skydda objekt. Objektet kan vara ett punktmål som en

stab, en vagn, en bro. Objektet kan även vara inom ett område exempelvis en

flygbas, en stad eller ett förband utspritt över yta. I denna uppgift ingår även att

luftförsvara, att hålla luftfarkoster i allmänhet borta, och att skydda sig själv.56

Det som sedan konstituerar behov av räckvidd och andra egenskaper på

lvrobotsystemen är den hotbild som förbanden skall möta.

Skillnaden i uppgifter för luftvärnet mellan 2010 och 2020 är små, däremot

bedöms hotbilden vara något förändrad. Beroende på vad som skall skyddas

har förbanden olika behov av transportmedel och eget skydd. Dessa frågor

avhandlas ej i uppsatsen.

2.2.3 Svenska luftvärnsrobotar57

De redovisade lvrobotarna indelas i 58:

Typ 1, räckvidd > 50km (extended range air defence)

Typ 2, räckvidd > 15km samt < 50km (medium range air defence)

Typ 3, räckvidd > 5km samt < 15km (short range air defence)

Typ 4, räckvidd < 5km (very short range air defence)

                                                
56 FOI rapport FoRMA LV sid 13.
57 Armens robotsystem En översikt sid 8-14.
58Saab Bofors Dynamics, Robotteknisk kurs 2001 för FHS flik 2 sid 10.
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Förklaring till tabellerna;

Räckvidd Maximala avståndet från

utskjutningsplatsen till den plats där

roboten möter målet.

Hastighet, skjuttid Robotens medelhastighet fram till

räckviddsgränsen, flygtiden från avfyring

till ett visst avstånd.

Reaktionstid Tid från målupptäckt på spaningssensorn

till att roboten lämnar utskjutnings-

lavetten.

Flermålsförmåga, omladdningstid Förmåga att samtidigt kunna styra mer än

en robot mot olika mål, tid från en

avfyring till att robotenheten kan avfyra

nästa robot.

Styrmetod och styrprincip Metoden karakteriseras av den tekniken

som används, ex kommando-, ledstråle

och målsökarstyrning. Princip är den

styrlag som tillämpas, ex syftbärings- eller

kollimationsstyrd 59.

Väder och ljus krav Väder delas upp i väder som medger och

väder som inte medger sikt med optiska

system. Ljus delas upp i dagsljus och

mörker, då system som endast är beroende

av det mänskliga ögat inte kan verka i

mörker.

Verkansdel Explosivämne, verkansdelar, ex splitter,

kulor, RSV och initieringssystem, ex laser

zonrör.

                                                
59 Saab Bofors Dynamics, Robotteknisk kurs 2001 för FHS flik 2 sid 20.
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Bild 1 RbS 77

LvrbTyp 2: RbS 77, bild 1, benämns RbS 97 efter modifiering som sker till

2004.

De prestanda som tas upp gäller för RbS 97. Systemet bedöms kunna vara

operativt till 2012-201560, 61. Sverige har 2 bataljoner med sammanlagt 8

eldenheter 97.

Räckvidd Höjd 18 km, avst 40 km

Hastighet, skjuttid Överljudshastighet, lång skjuttid

Reaktionstid

Flermålsförmåga, omladdningstid Kan verka mot 1-6 mål samtidigt,

omladdning efter 3 rb på ca 5min.

Styrmetod och styrprincip Semiaktiv, syftbäringsstyrd med

radarmålföljning (X-band CW-

Pulsdopplerradar) systemet kan stöttas

med IRV

Väder och ljus krav Allväderssystem som kan verka i

mörker.

Verkansdel Förfragmenterad splitterstridsdel,

zonrör

                                                
60 Lektion med Carl van Duin om RbS 77/97.
61 Intervju med Lars Mörby.
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Lvrb typ 2: RbS 23, bild 2, (Demonstrator)

RbS 23 är under utveckling som demonstrator och de 6 eldenheterna börjar

levereras från 2005. Om systemet varit ett krigsförband skulle det vara

operativt till 2025-203062.

Räckvidd Höjd 14 km, avst 15-19 km.

Hastighet, skjuttid 63

Reaktionstid -”-

Flermålsförmåga, omladdningstid En rb i taget, 4 rb på lavetten. 3 min i

omladdningstid.

Styrmetod och styrprincip Kollimationsstyrd med

kommandostyrning. En Ka-bandsradar

mäter in mål och robot samt sänder

styrsignaler till roboten. Systemet kan

stöttas med TV, IRV.

Väder och ljus krav Allväder och mörkerkapacitet.

Verkansdel Kulsplitter och riktad sprängverkan

utlöst av ett optiskt zonrör.

                                                
62 FMV Underlagsrapport LvU-99, Ubil 2 sid 9-13.
63 FMV Underlagsrapport LvU-99, Ubil 2 sid 9-13.

Bild 2 RbS 23
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Lvrb typ 3: RbS 90, bild 3.

Systemet levererades till luftvärnet under 1990 och bedöms kunna vara

operativ till 2020, Sverige har 10 kompanier med sammanlagt 60 eldenheter.

Räckvidd Höjd 4 km, Längd 6 km.

Skjuttid 6 sek till 2 km

16 sek till 6 km

Reaktionstid 5 sek

Flermålsförmåga, omladdningstid En rb i taget, 2 rb på lavetten. 30 sek i

omladdningstid .

Styrprincip Kollimationsstyrd med Laserledstråle.

Siktet använder TV eller IRV kamera.

Väder och ljus krav Vackert väder64 och mörkerkapacitet.

Verkansdel Kulsplitter och Riktad sprängverkan

utlöst av ett laser zonrör.

                                                
64 Vackert väder innebär krav på TV/IRV och laser sikt mellan eldenhet och mål.

Bild 3 RbS 90
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Lvrb typ 4 RbS 70, bild 4.

Ett system som varit operativt sedan 1977 och bedöms kunna operativt fram till

2012-2015. Sverige har 15 kompanier med sammanlagt 135 eldenheter,

dessutom ingår systemet i RbS 90 och 97 kompanierna.

Räckvidd Höjd 4 km, Längd 6 km.

Hastighet, skjuttid 6 sek till 2 km.

15 sek till 5 km.

Reaktionstid 12 sek.

Flermålsförmåga, omladdningstid En rb i taget. 15 sek i omladdningstid.

Styrprincip Kollimationsstyrd med laserledstråle.

Siktet har en kikare med 8ggr

förstoring.

Väder och ljus krav Endast vackert väder och

dagerkapacitet.

Verkansdel Kulsplitter utlöst av ett laser zonrör.

Bild 4 RbS 70
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2.3 Hotet från luften

Lufthotet både mot 2010 och 2020 redovisas, då lvrobotdemonstratorn skall

kunna vara verksam från 2010 och framåt. Det eventuella hotet från Ryssland

eller från annat land med tillgång till NATO materiel skiljer sig åt med ca 10 år

enligt försvarsmaktens underlag för LvU 99. Det är dock svårt att dra en

generell gräns mellan olika länder och det hot de kan representera då det

egentligen ”bara” är en ekonomisk fråga hur bra materielsystem en tänkt

motståndare förfogar över när bedömningen gäller 10 år framåt. Hotet som

presenteras här är inriktat mot attackförmåga mot mål på marken. Traditionellt

sett har hotbeskrivningar inneburit avancerade bedömningar om vad som är ett

troligt hot mot Sverige. I ett system som skall förbereda sig mot genuin

osäkerhet är det motiverat att diskutera alla hot som kan finnas. Det är först vid

en avvägning inför ett inköp av krigsförband som bedömningar av troliga hot

kommer fram.

2.3.1 Flygplan65

De flygplan som kan vara verksamma under 2010 bedöms ha möjlighet att

verka i mörker och dåligt väder. De är utrustade med varnarsystem för radar,

laser och med en IR sensor som varnar för robotar. Störsystem mot radar och

IR finns på flyplanen. De kan verka på höjder upp till 20000 m och i farter runt

ljudhastigheten på låg höjd och 2-3 gånger ljudhastigheten på höghöjd. Då det

finns möjlighet till lufttankning är räckvidden inte gränssättande. Deras

förmåga att svänga och accelerera har ökat väsentligt. Till 2020 bedöms

flygplanens radarmålarea, IR signatur och optiska signatur vara reducerad.

Även förmågan att kunna flyga runt ljudhastigheten på lägsta (10 m) höjd tros

vara utvecklad. På motmedelssidan, har störmöjligheter med laser mot sensorer

med optik tagits fram. 2020 kommer de flesta flygplanen att vara multiroll,

kunna vara både jakt, attack och spaning, detta och alla varnar, motmedel och

navigationssystem ställer krav på intelligenta beslutstödssystem åt föraren.

Flygplanen kan ta den vapenlast som presenteras i kommande avsnitt, det är

                                                
65 Se bilaga 4 för detaljer.
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vapensystemen som avgör hur nära ett mål ett flygplan måste gå. Utvecklingen

går mot att använda färre flygplan som släpper sin last på höga höjder (> 3000

m) och på längre avstånd (> 100 km)66.

2.3.2 Attackhelikoptrar67

De helikoptrar som används 2010 kommer att ha förmågan att verka dygnet

runt och vid dålig sikt. De är utrustade med varnarsystem för radar, laser och

en IR sensor som varnar för robotar. Störsystem mot radar och IR finns. Till

2020 reduceras helikoptrarnas signaturer både på radar, IR och visuella

områden. Störsystem med laser finns. Helikoptrarnas vapen system är

korträckviddiga (< 10 km), vilket för med sig att helikoptern uppträder, relativt

flyget, nära sitt mål.

2.3.3 Bomber68

Det dimensionerande hotet 2010 från bomber är de styrda bomberna typ

Paweway och JDAM. Dessa har, relativt övriga attackvapensystem för flyg, ett

kort möjligt avstånd (< 20km) från fällning till mål. Till 2020 bedöms dessa

vapensystem kunna ha HPM / NNEMP verkansdelar. Detta skulle dock göra

vapnet mycket dyrt och även innebära att det endast kan finnas få sådana

bomber. Under hela perioden finns hotet från många gamla billiga bomber med

god precision som kan fällas nära målen på höjder över 3000m, dessa system

innebär att flygplanen måste gå nära målen, inom 5km. Bomber med

framdrivning och styrning likställs här med robotar.

                                                

66 FOI rapport FoRMA LV sid 9.
67 Se bilaga 4 för detaljer.
68 Se bilaga 4 för detaljer.
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2.3.4 Markmålsbekämpande robotar69

Markmålsbekämpande robotar och då främst kryssningsrobotar kommer i

framtiden att representera det vanligaste hotet från luften70. Här ingår både

robotar som fälls från flygplan och från UAV:er exempelvis signalsökande-,

styrda- och kryssningsrobotar. I kategorin ingår även robotar som skjuts från

marken som fiberoptisktstyrda robotar och ballistiska robotar samt

kryssningsrobotar som skjuts från fartyg eller land.

Hotet från robotar med kort räckvidd representeras 2010 av AGM65E, som har

en räckvidd på 10 km och är laserstyrd. Systemet har mörkerkapacitet men inte

kapacitet att verka vid dålig sikt. Till 2020 kommer systemen att bli autonoma

och ha allväderskapacitet. Systemen kommer då att ha stora likheter med styrda

bomber eller små kryssningsrobotar.

Hotet från robotsystem med lång räckvidd, mellan 80 och 350 km, 2010

exemplifieras av JASSM som navigerar fram till målet med hjälp av GPS och

terräng information avläst av en bildalstrande IR71. Slutfasstyrning sker med IR

målsökare. Systemet har dygnet runt och allväderskapacitet och en räckvidd på

300 km. Till dessa robotar kan läggas de signalsökande robotarna med

räckvidd på 100 km och en passiv radarmålsökare som stöttas med

bildalstrande IR målsökare. Till 2020 utvecklas målsökarna mot att kunna

använd flera olika sensorers information för att öka precision, verka mot rörliga

mål och minska risken för störning. Här ingår även en identifieringsfunktion

och målvalslogik som i slutfasen skall kunna styra om roboten från mål som

inte finns eller som inte ingår i de som skall bekämpas till ett mål med högre

prioritet72. Möjligheterna att öka robotens hastighet och räckvidd med

bibehållen precision utvecklas. Till 2020 finns även LOCAAS som substridsdel

i andra vapensystem. LOOCAS kommer då att ha förmågan till flockbeteende,

                                                
69 Se bilaga 4 för detaljer.
70 FOI rapport FoRMA LV sid 8.
71 Artikel i armada International 4/2000. Met-beating Ground Attack Weapons. Sid 50.
72 Saab Bofors Dynamics, Robotteknisk kurs 2001 för FHS flik 14.
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många robotar som anfaller samtidigt och automatiskt samordnat genom att

kommunicerar med varandra om målval och identifieringar.73

Den dimensionerande kryssningsroboten 2010 är taktisk Tomahawk, med en

räckvidd på 1800km. Roboten görs billigare med annan motor, vilket även

begränsar räckvidden, och att man inte förbereder för ubåtsmontage. Roboten

navigerar med GPS och tröghetsnavigering på 25-50m höjd, den kan ligga i

vänteläge i upp till 2 timmar och invänta anfallsorder. Flera mål kan

programmeras in i förväg men systemet kan via en datalänk (satellit)

programmeras om. En tv kamera i nosen ger via länken bilder till en operatör

som tex. kan avgöra om målet finns kvar74. Till 2020 har två sorters

kryssningsrobotar utvecklats den ena har en radarmålarea på ca 0.1 m2 och kan

färdas med upp till M3-4 på 20000 m höjd, och dyker mot målet med M2-3

med motsvarande dagens precision. Den andra robottypen har en radarmålarea

på 0.01 m2, sett framifrån och i övrigt prestanda enl 2010. Gränsen mellan

artilleriammunition och de traditionella robotsystemen som ingår i lufthotet

suddas ut efterhand både av LOCAAS och av TCM granater. Jag kommer inte

vidare att ta upp TCM granater som lufthot då det är mer effektivt att med egna

markmålsvapen bekämpa systemen som skjuter TCM granater än att jaga

skotten i luften med robotar. En utveckling på laser och HPM sidan kan dock

ändra på detta förhållande.

2.3.5 Ballistiska robotar

Ballistiska robotar definieras av att de under en större delen av banan är

ostyrda och följer en ballistisk bana. De skjuts från långa avstånd (>300 km) ,

har oftast en del av banan utanför atmosfären och en hög nedslagshastighet

(2000-6000 m/s). Ibland kan de ha en styrfas i slutet för att korrigera banan.

Ballistiska robotar har räckvidd mellan 300-15000 km. Träffnoggrannheten har

gått från 1.2 km på 1940talet till bedömt 30 m 201075. Roboten var

                                                
73 FOI rapport FoRMA LV sid 9.
74 Artikel i armada International 3/99. Predators With a Mind of their Own. Sid 12.
75 Artikel i FOA tidningen nr 6/1999 sid 28.
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ursprungligen avsedd för kärnvapen men konventionella stridsdelar kan även

komma i fråga när precisionen ökar och de politiska riskerna med att skada en

3:e part ökar. Samtidigt ökar antalet länder som förfogar över teknologin och

kunnandet för att producera ballistiska robotar. Dimensionerande hot för

taktiska ballistiska robotar (500 km räckvidd) är SCUD-C som Irak nyligen

modifierat. För övriga ballistiska robotar är Tapeodong-1 med räckvidd på

3500km som Nordkorea demonstrerat76dimensionerande.

2.3.6 UAV / UCAV77

Ett stort utvecklingsområde är UAV:er och UCAV:er där både förmåga till

spaning, målinmätning, målutpekning finns och en utveckling mot beväpnade

system pågår. UCAV:er uppträder som flygplan ur ett luftförsvarsperspektiv,

dvs. de försöker undvika luftvärnsförband. UAV:er för spaning behöver höjd

för att kunna se sina objekt. UAV:er kan vara både av helikoptertyp och av

flygplanstyp vilket ger dem olika förmåga att ta last och till räckvidd och

arbetshöjd.

Hot UAV för 2010 är Global Hawk i spaningsutförande. Och för 2020 är den

dimensionerade hotbilden för UAV:er en UCAV med i första hand jaktfunktion

och i andra hand attackversion.

2.3.7 Övrig hotutveckling

Skenmål utvecklas som släpande skenmål och friflygande skenmål eventuellt

med överljudsfart. Skenmålen utrustas med radarrepeterstörare, med facklor för

att dra till sig IR målsökare och eventuellt till 2020 multispektrala skenmål för

att kunna möta system med olika sensorer 78.

                                                
76Stefan Axbergs artikel, Missilhot mot Sverige.
77Se bilaga 4 för detaljer.
78 LvU 99 bilaga1 sid 41-46.
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Fler och fler system blir beroende av GPS navigering. För att möta hotet att

GPS signalen blir störd kommer USA och Ryssland till 2016 att ha en ny

generation av krypterad GPS operativ79.

Lasermotmedel utvecklas i första hand mot IRV målsökare men även mot optik

generellt. Fungerande system finns men det internationella förbudet att

använda laser för att förstöra en motståndares ögon gör att gränsdragningen

mellan de olika systemen blir svår då våglängderna för de optikförstörande

systemen ligger nära de synliga våglängderna. Lasermotmedel påverkar både

IR robotar på väg mot sitt mål och sikten med optik som styr en robot mot

målet. 80

2.3.8 Andra länders bedömningar av lufthotet och sitt behov av luftvärn

Luftvärnsutvecklingen i USA är koncentrerad till system och tekniker för

bekämpning av ballistiska missiler81. I Storbritannien konstaterar man att det

inte finns något omedelbart lufthot mot landet. Konsekvensen av detta är att

man på kort sikt endast uppgraderar befintliga system. Britterna utvecklar inte

något system mot ballistiska missiler, då dessa system är mycket dyra och man

anser sig inte ha den hotbilden på kort sikt. Det konstateras att om det behöver

utvecklas ett system mot ballisiska missiler så måste detta ske i form av ett

internationellt projekt för att kunna dela på kostnaderna.82

USA, Italien, Frankrike och Tyskland påbörjade 1994 ett lvrobotprojekt,

MEADS, som skulle ge långräckviddig förmåga mot flygplan och

kryssningsrobotar samt viss förmåga mot ballistiska missiler. Efter hand har

Frankrike avbrutit sitt engagemang av ekonomiska skäl och Tyskland har

hoppat av projektet då de anser att MEADS inte motsvarar förväntningarna.

Tyskland vill istället modifiera sina Patriotrobotar. Tyskarna vill att NATO-

                                                
79 Armada international nr 4/2000 sid 51.
80 FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd. Sid 27.
81 Intervju med Maj-Britt Hansson forskare på FOI.
82 Artikel i Jane´s Land-Based Air Defence 1999-00. UK air defence missil requirements.
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länderna gör en grundlig utvärdering av sin luftvärnsförmåga och att det görs

passande demonstrationer av de system som kan vara aktuella i framtiden. 83

2.4 Teknikutveckling

En viktig del av demonstratorkonceptet är kompetensuppbyggnad på ny teknik

och möjligheterna att använda ny teknik. I avsnitet presenteras en möjlig

teknikutveckling för lvrobotsystem och några exempel på alternativa system

som är intressanta år 2010-2020.

2.4.1 Lvrobotutveckling

För att kunna bekämpa en angripares flygplan, kryssningsrobotar, UAV/UCAV

och kunna undvika skenmålen kan följande utvecklingsmöjligheter användas84:

- Förmåga att kunna skilja mellan mål och skenmål med hjälp av målsignatur

från radar, IR eller optiskt. Detta kan åstadkommas med multisensorsystem.

- Förmåga att kunna skicka iväg många kommunicerande robotar, som

automatiskt genomför målfördelning och som kan utnyttja varandras

information vid störning.

- Minska risken att målets varnarsystem skall aktiveras genom att roboten

har förmåga till tyst gång, roboten sänder ingen radarenergi, under vägen

fram till målet.

- Öka robotens förmåga att träffa ett snabbt och rörligt mål genom att ha en

hög acceleration och bibehållen hög banhastighet samt att ge roboten en hög

manöverförmåga på alla höjder.

- Adaptiv verkansdel, möjlighet att verkansdelen anpassar sig efter robotens

läge i förhållande till målet samt målets storlek och typ för att nå maximal

verkan.

                                                

83 Artikel i Jane´s Land-Based Air Defence 2001-2002. NATO Medium Extended Air Defence

System (MEADS).
84 FOA rapport, Den tekniska hotbilden 2015-2025 sid 25.
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- Möjlighet att göra billigare och mer flexibla robotar genom

moduluppbyggnad85, där delsystem kan användas oberoende av vilken typ

av mål roboten designas mot, medan mer specifika delsystem typ

verkansdelar är unika. En början till detta är jaktrobotar som med start-

booster även kan användas som luftvärnsrobotar.

2.4.2 Utveckling av delsystemen

Robotar indelas efter hårdvara och/ eller funktioner86. I redovisningen nedan

används den funktionsvisa indelningen då en hårdvarubeskrivning blir alltför

detaljerad. Robotar delas in i tre funktionsområden styrning, drivning och

verkan.

Styrning:

Utvecklingen av målsökarsensorer går mot bättre upplösning på den enskilda

sensorn och mot system med olika sensorer som radar, laserradar och

bildalstrande IR-sensorer. Med ett system benämnt SDF, sensordatafusion, kan

informationen från olika sensorer sammanställas och ett autonomt

beslutssystem gör sedan, utifrån inställa kriterier, målval och träffpunktsval.87

Sensorerna till målsökande robotar är ofta känsliga för störning vilket försvårar

framtagandet av målsökande lvrobotar. Trots detta förväntas en ökad

användning av aktiva radarmålsökare då i kombination med ett, från roboten,

passivt navigations och målsökarsystem som uppdateras efter hand under

robotens färd mot målet. 88

Ett sätt att öka flermålskapaciteten på lvrobotsystem är att använda en

eldledningsradar som kan styra flera robotar på en gång och mot flera olika mål

samtidigt. Detta möjliggörs med DGA, digitala gruppantenner, där radarn ser

hela verkansområdet hela tiden. Tekniken medger även att radarn kan placeras

                                                
85 FMV rapport, Tekniska utvecklingstrender, bilaga 1 sid 65.
86 Saab Bofors Dynamics, Robotteknisk kurs 2001 för FHS flik 2 sid 7.
87 Intervju med Lars Tornerhielm FMV.
88 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 30.
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på en rörlig plattform utan mekanisk stabilisering. Med digitala antenner kan

uteffekten anpassas vilket bla. innebär ett störskydd89.

Drivning:

Framtagandet av mer energirika drivämnen ger en ökning av impulsen i en

krutraketmotor med ca 20% . Detta medför ökad räckvidd och hastighet på

robotarna 90. Flerpuls krutmotorer innebär högre medelhastighet och större

manöverförmåga i slutfasen. Ett annat exempel på ny framdrivning är

ramjetmotorer, en luftförbrukande motor som ger lång räckvidd och hög

hastighet91.

Verkan:

Den avgörande utvecklingstrenden för luftmålsstridsdelar är förmågan att på ett

intelligent sätt anpassa initieringstider och riktningar för att öka sannolikheten

för verkan. Möjligheten att använda delar av robotkroppen som verkansdel kan

minska stridsdelens vikt till förmån för något annat system. 92

2.4.3 Övrig lvutveckling

Laservapen:

Det pågår en utveckling av laser som luftvärnsvapen. Där ena

användningsområdet är att lasern skall förstöra sensorer med optik.93 Dessa

system bedöms ha en räckvidd på 3 km till 2010. Det utvecklas även system

som är avsedda att blända lvrobot skyttar och på så sätt nå en avvärjande

effekt. De bländande systemen kan till 2010 få en räckvidd på 5-15 km. De

strukturförstörande lasrarna utvecklas i första hand för att bekämpa ballistiska

                                                
89 Intervju med Lars Tornerhielm FMV.
90 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 35.
91 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 36.
92 Intervju med Lennart Ljungfeldt Saab Bofos Dynamics.
93 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 56.
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missiler och kryssningsrobotar men även mot artillerigranater. Utvecklingen

har givit att det till 2010 kan finnas fordonsmonterade system med en räckvidd

på 10 km som skall kunna bekämpa många mål på kort tid. Till 2020 bedöms

ett helikoptermonterat system kunna vara i bruk med en räckvidd på ca 25 km,

men även ett flygplansmonterat (Boeing 747-400) system med räckvidder på

200-600 km. Gemensamt för laservapen är väder- och siktbegränsningarna,

vilket gör att systemen inte kan användas vid nedsatt sikt och turbulens. Viss

kompensation för detta kan erhållas med adaptiv optik.94

Pjäser

Metalstorm är ett eldrörssystem som skjuter många projektiler på mycket kort

tid. Systemet är tänkt som närförsvar mot många små och snabba vapen. 95

Raketsystem

Abraham är ett demonstratorprojekt som FMV, FM och Bofors Defence nu

arbetar med. Systemet skall fungera som punktförsvar av enstaka skyddsobjekt

för att möta det ökande hotet från många robotar och stridsdelar. Abraham

beväpnas med raketer som automatiskt avfyras mot en predikterad

framförpunkt, flera raketer skall kunna avfyras efter varandra med hög

eldhastighet. Abrahamkonceptet kan vara ett användbart system 202096.

Robotsystem från flygplan

Systemet är tänkt att verka mot många attackrobotar och eller

kryssningsmissiler . En billig ny eller gammal robot som skall modifieras

utrustas med målsökare, ladar, ESA-radar eller brusradar. Många robotar hängs

under ett flygplan, exempelvis AWACS, robotarna avfyras ett par km från de

                                                
94 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen. Bilagor: spelkort och typsituationer sid 41-43.
95 FoRMA/PE Årsrapport 2000 sid 110.
96 Föreläsning om Bofors olika produkter i Karlskoga 6/3 2001.
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anfallande robotarna och söker sig själv till sina respektive mål. Intelligensen i

systemet är då beroende av hur mycket varje robot får kosta 97.

                                                
97 Artikel i Aviation week & space technology nr 25/2000 sid 89. Pentagon seeks new anti-

missile concepts.
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3 Analys av materialet

I kapitlet fastställs den tolkning av begreppet demonstrator samt de syften och

nivågrupperingar som ligger till grund för diskussionen. En jämförelse av

luftvärnssystem och hotbild i syfte att identifiera bristerna i luftvärnssystemens

förmåga genomförs, liksom en redovisning av slutsatser dragna ur förbandens

uppgifter och teknikutvecklingen för lvsystem.

3.1 Demonstratorer

Demonstrator = En produkt som kan visa något och samtidigt förklara något.

En demonstrator är inte en prototyp eller mall för serietillverkning, inte heller

en kort serie av någon produkt. Demonstratorn ingår inte i krigsförband utan

används för utveckling och kompetensuppbyggnad.

3.1.1 Syftet med demonstratorer.

I materialet om demonstratorer tas flera olika syften med demonstratorer upp. I

uppsatsen framgent kommer följande syften att användas.

- Demonstratorer skall användas för att möjliggöra en anpassning. I ett

anpassningsskede skall demonstratorn underlätta framtagandet av de

mängdsystem som FM behöver. FM skall kunna använda den kunskap som

de olika demonstratorsystemen har givit för att snabbt kunna fatta beslut om

vad man vill ha. Dessutom skall FMV och försvarsindustrin snabbare än i

dag kunna ta fram serier av dessa system.

- Demonstratorer skall komplettera och till del ersätta nuvarande

materielprocess. I stället för att ta fram alla system till serieprodukter så

utvecklas demonstratorer som inte ens blir prototyper, utan systemen tas

fram för att visa på de tekniska möjligheterna. I denna skepnad kan en

demonstrator tas fram för att visa på system nära de som kan tänkas

serietillverkas eller tas fram för att visa tekniska lösningar på en

delfunktion. Detta gäller oavsett om försvaret skall anpassas mot ett större

hot eller fortsätta med nuvarande inriktning.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1025
ChP T 99-01
Mj Anders Fredlund 01-06-18 Sida 40 (67)

- Demonstratorer kan även användas till att bevara specifika kompetenser vid

svensk försvarsindustri. Genom beställningar av demonstratorer inom

områden som anses strategiskt viktiga kan tillgången på dessa kompetenser

säkerställas.

- I samband med taktik-, stridsteknik-, och organisationsutveckling behövs

materiel att öva på och göra försök på, för att dra de mer fältmässiga

slutsatserna. Syftet med detta är både att säkerställa tillverkandet av rätt

framtida förbandsmateriel och för att veta vilka kompetenser personalen

måste besitta. En nyckelfråga i detta avseende är hur mycket materiel det

behövs för att kunna göra försöken, och i vilka avseenden demonstratorn

måste vara en färdig produkt för att dessa försök skall kunna ge avsedda

svar.98

- I försvarets nuvarande omorganisation ingår att göra sig av med gammal

materiel och i stället satsa på modern teknik. En del av arbetsmotivationen

för personalen på förbanden är kvalitén på den utrustning man är satt att lära

sig och att lära ut. En anskaffning av modern materiel till förbanden som

kan användas till kompetensuppbyggnad ger då även en högre motivation99.

Detta innebär att demonstratorer kan användas för att bevara eller öka

motivationen hos den personal som skall arbeta med förbanden.

Detta ger två huvudgrupper av demonstratorer, demonstrator för utveckling på

sikt och för förbandsutveckling idag. Båda grupperna är betjänta av en

utveckling av ett nytt system. Däremot måste demonstratorn för

förbandsutveckling i dag ha ett system som är så färdigutvecklat att det går att

använda i fältmiljö. Man är inte heller beroende av den senaste

teknikutvecklingen för att nå detta syfte utan det kan räcka med redan

utvecklade äldre system.

                                                
98 Christer Olofsson anser att materiel till en artilleribataljon är den minsta mängden för att

kunna göra förbandsförsök. UtvE på Lvreg föreslår en anskaffnings av demonstrator om minst

en pluton per nytt system och att detta sedan organiseras i ett kompani.
99 Detta har tagits upp både intervju med Christer Olofsson, genomgång med C UtvE på Artreg

och i anteckningarna från UtvE på Lvreg. Där trycker samtliga på behovet av modern materiel

som källa till motivation för officerarna.
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3.1.2 Demonstratornivåer

I uppsatsen används den indelning som FM har föreslagit med ett par

kompletteringar. Nivågrupperingen används för att kunna föra en diskussion

om hur långt i materielprocessen den demonstrator som diskuteras skall drivas

för att målet med demonstrationen skall nås.

Nivågruppering av demonstratorprojekt.

1. Principdemonstration: (FoT)

Demonstration av teknisk och vetenskaplig princip. Tex. en teoretisk modell

simuleras i en dator.

2. Funktionsdemonstration: (FoT)

Demonstration av teknisk eller vetenskaplig funktion. Olika komponenter

kopplas tex. ihop i provmiljö inför ett beslut om produktdefinition.

3. Teknikdemonstration: (Förbandsutveckling eller objektsbunden FoT)

Demonstration av funktion, prestanda och realiserbarhet. Systemet byggs tex.

upp med delar av funktionerna simulerade för att visa slutproduktens bedömda

prestanda

4. Fältdemonstration: (Förbandsutveckling/materielutveckling)

Demonstration av tekniska prestanda och hanterbarhet i fältmiljö och/ eller

taktisk användning. Exempelvis en enhet som går att använda i fält men med

begränsningar i förmåga att använda spaningssystem eller sambandssystem och

med ett fordon som inte klarar de slutliga kraven.

5. Systemdemonstration: (Förbandsutveckling/materielutveckling)

Demonstration av funktionen hos en serielik teknisk lösning i sin systemmiljö

under fältmässiga förhållanden. ett system som tex. används för att verifiera det

slutliga systemets prestanda. Om alla förmågor finns blir detta en prototyp.

Annars vidtar ytterligare ett utvecklingssteg.
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6. Förbandsdemonstration100: (Förbandsutveckling/kompetensuppbyggnad)

Demonstration av ett redan utvecklat systems förmåga under fältmässiga

förhållanden i syfte att kompetensutveckla personalen i ett förband och att

utveckla stridsteknik och taktik. Exempelvis genom att leasa ett färdigt

luftvärnssystem under 10 år. Systemet måste dock ha de förmågor som behöver

demonstreras.

3.2 Lvförbandens uppgifter 2010 och 2020

Luftvärnsförbanden skall, enligt förmågorna 2010, kunna möta alla tänkbara

hot från luften utom ballistiska robotar. Man anger de dimensionerande hoten

på sikt till kryssningsrobotar, vapen fällda på långt avstånd och i viss

utsträckning taktiska ballistiska robotar. För att kunna möta dessa hot måste det

finnas kunskap om hur dessa system tekniskt och taktiska skall integreras i det

svenska luftförsvaret. Flera av förmågorna finns idag men efterhand som

system faller för åldersstrecket måste dessa ersättas. Denna ersättning kommer

i framtiden att till del bestå av demonstratorer. I visionen för 2020 skall

luftvärnsförbanden kunna möta hot från precisionsvapen i allmänhet. Detta

innebär att luftvärnsförbanden förutom hoten som tas upp under 2010 även

skall kunna möta alla former av hot som kommer genom luften, exempelvis

TCM granater och Micro UAV:er. För att kunna möta även dessa hot måste en

analys omfatta alla typer av vapensystem. I den fortsatta diskussionen kommer

endast uppgifter och hot kopplat till lvrobotar att tas upp.

Till vision 2020 ingår RMA konceptet. RMA innebär för lvrobotarna att det

uppstår nya viktiga skyddsföremål för att bla. nätverket skall kunna

upprätthållas. I ett system där man skall kunna välja det bästa vapnet mot ett

mål är det en fördel med lång räckvidd då man får större valfrihet. Skall man

                                                
100 Denna nivå finns ej i FM underlag. Däremot nämns möjligheten att använda färdig materiel

i nivå 4 och 5 demonstrationer vid intervju med Rolf Dahlberg HKV. Behovet av en

förbandsdemonstrator tas upp i SOU 2001:21 bilaga 3 där det benämns ”koncept

demonstrator”.
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däremot skydda ett till storleken mindre objekt är det förmågan att bekämpa

många precisionsvapen som är viktig. En angripare kan välja att kraftsamla

sina precisionsvapen mot ett litet mål. För att kunna förverkliga RMA tanken

skall det genomföras ett antal försök, demonstrationer, i perioden 2005 och

framåt . Detta innebär att det system som tas fram 2010 måste kunna delta i

dessa demonstrationer och kunna visa systemens förmåga inom RMA. När

luftvärnets skyddsobjekt skall väljas ut utifrån ett hot med precisionsvapen

måste nya bedömningar göras. Ett omfattande angrepp med precisionsvapen

mot vitala mål i Sverige kan vara avgörande vid ett angrepp. Störst effekt

uppnås genom att bekämpa nyckelresurser i samhället, vilket slår både mot den

civila och den militära motståndsförmågan. 101 Detta resonemang innebär att

antalet skyddsobjekt blir mycket stort vilket ökar kravet på prioriteringar av

vilka mål som måste skyddas och visar på behovet att kunna upprätthålla ett

lvskydd över områden snarare än enskilda objekt.

3.3 Svenska lvrobotars kapacitet 2010 och 2020

Då uppsatsen avhandlar demonstratorsystem och inte krigsförband 102 kan en

analys av lvrobotarnas kapacitet avgränsas till en jämförelse mellan enskilda

vapensystem och olika hot. Vid en sammanställning av dessa resultat kan man

utläsa om det finns hot mot vilka vi inte har vapen eller endast har vapen med

dålig verkan. Detta skall sedan användas i diskussionen om vilka förmågor en

luftvärnsrobotdemonstrator skall visa.

3.3.1 Hotet

För jämförelsen mellan hot och luftvärnsrobotar är lufthotet indelat i sex

kategorier. De dimensionerande hoten för 2010 och 2020 beskrivs i avsnitt 2,3

”Hotet från luften”.

                                                
101 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 87.
102 Vid värdering av krigsförband måste även effekten av viss mängd förband värderas.
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Kategorin flygplan och helikoptrar omfattar bombflyg, attackflyg, spaningsflyg

samt attackhelikoptrar.

Vapen med kort stand-offd103 omfattar vapen fällda från flygplan som bomber,

raketer, styrda bomber typ Paveway och JDAM. Här ingår även laser- och tv-

styrda robotar typ AGM-65E.

Vapen med lång stand-off omfattar vapen fällda från flygplan som styrda

bomber typ JSOW, Signalsökande robotar typ ALARM, AS-18, JASSM och

LOCAAS.

Kryssningsrobotar och andra robotar som själv tar sig från utskjutningsplatsen

till målet. Exempel på vapen system är AGM-86 och taktisk Tomahawk. I

kategorin ingår även robotar som Polyphem. För jämförelse 2020 används

signaturanpassade kryssningsrobotar och mycket snabba kryssningsrobotar.

UAV, för jämförelse 2010 är det främst spanings UAV s som är hotet medan

det från 2020 även omfattar UCAV som då kan vara vapenbärare.

Ballistiska robotar, där möjligheten att skjuta ner roboten i banans slutfas

behandlas då det inte är realistiskt104 för luftvärnsrobotar att kunna verka i

start-, eller banfaserna.

                                                
103 Det avstånd där fpl kan leverera vapenlasten. Kort stand-off avstånd betyder att fpl måste gå

närmare målet och utsätta sig för större risk att bli bekämpad.
104 Att verka mot utskjutningsplatsen är inte uppgift för en luftvärnsrobot utan för en

attackrobot motsv. För att kunna använda system som verkar mot banfasen måste Sverige av

ekonomiska och räckviddsmässiga skäl göra gemensam sak med och använda samma system

som andra länder, vilket inte går ihop med vår alliansfrihet.
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3.3.2 Lvrobotsystem

Luftvärnsrobotsystemen bedöms här utifrån följande förmågor105:

Räckvidd / höjdtäckning, visar förmågan att nå vapenbärarna innan de levererar

sin last och möjligheten att skydda en yta.

Störkänslighet, om det finns störsystem som kan påverka robotens förmåga att

träffa målet exempelvis radarstörsändare och IR facklor.

Förmåga mot små mål, erhålls om zonröret är anpassat för att utlösa direkt och

inte fördröjt som vid bekämpning av flygplan. Små mål är svårare att upptäcka

jämfört med lågtflygande mål.

Förmåga mot lågtflygande mål innebär att bekämpa mål som är svåra att

upptäcka med radar, IR eller visuellt. Ett system med en robot som snabbt

kommer till målet kan kompensera för fördröjningen i upptäckten. Om

robotsystemet har en kort reaktionstid kommer det att hinna skjuta även om

målet upptäcks sent 106.

Förmåga mot snabba mål innebär att roboten måste ha bra förmåga att

manövrera för att klara höga vinkelhastigheter och ett hastighetsöverskott i

förhållande till målet.

Flermålskapacitet bygger på tid till nästa skott och robotens hastighet till

målet. Ett system som kan hantera flera robotar simultant får en bra

flermålskapacitet.

                                                
105 Det finns en metod i FMV underlag till LvU 99 underbilaga 12 sid 8 benämnd

systemeffektanalys som värderar systemen i detalj. Detta är en mycket omfattande process. Ur

denna analysmodell har förmågorna lyfts fram.
106 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 56.
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3.3.3 Kapacitet 2010

Jämförelsen mellan luftvärnssystemen och de olika hoten mynnar ut i en

tregradig betygsskala god107, dålig108 eller ingen109 verkan med

luftvärnssystemet mot det aktuella hotet. Underlaget för jämförelsen är

simuleringar och värderingar av luftvärnssystem gjorda av FOA110,111,112

redovisade i öppna skrifter.

RbS 97: Är ur störsynpunkt ett utsatt system, med belysningsradar, men har

modifierats och klarar störhotbilden 2010. Systemet har med sin långa minsta

skjuttid begränsningar i förmågan att verka mot lågt flygande helikoptrar.

Däremot innebär räckvidden att systemet klarar av att bekämpa vapenbärare

som skall leverera vapen med kort stand-off. För att kunna verka mot vapen

med stand-off avstånd på mer än 40 km krävs räckvidd på mer än 40 km113.

Detta innebär att RbS 97 måste verka mot vapenlasten i dessa fall. Det blir då

en fråga om det är värt insatsen att ”offra” en lvrobot på en bomb eller robot.

RbS 97 har däremot svårt att bekämpa SSRB som anflyger över systemets

höjdtäckning och sedan dyker ner mot en radar. Det dykande målet innebär för

hög vinkelhastighet. Mot kryssningsrobotar på lite höjd har vapensystemet inga

begränsningar men lågt flygande mål innebär svårigheter att upptäcka målen

och ställer bla. krav på korta skjuttider vilket inte systemet har. RbS 97.s

begränsning mot UAV:er är om dessa flyger över höjdtäckningen eller om de

är så små att det inte är ett lämpligt mål för en så dyr robot. Mot ballistiska

robotar har systemet med nuvarande spaningsfunktioner ingen förmåga.

                                                
107 Om systemet är dimensionerat mot aktuellt hot och kan skydda målen.
108 Om systemet har avgörande begränsningar i att skydda målet , exempelvis kan inte bekämpa

vapenbärare men klarar med begränsningar vapenlasten.
109 Det gå inte att räkna med att systemet kan verka mot en hotbild, däremot kan systemet

bekämpa hot som av ”misstag” kommer inom porté.
110 FOI rapport FoRMA LV sid 10 ff.
111 FOA rapport Skydd mot kryssningsrobotar sid 31-33.
112 FOA rapport Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad

räckvidd sid 18-25.
113 FMV underlagsrapport till LvU 99 underbilaga 12 sid 73.
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Däremot har roboten kapacitet att verka mot ballistiska robotar dock med

begränsad förmåga att skydda en yta och med en intercept på låg höjd vilket

ökar risken för restverkan i målet.

RbS 23: Systemet har bra motståndskraft mot störning. Den korta skjuttiden

gör att RbS 23 även kan bekämpa lågtflygande helikoptrar. Systemet har för

kort räckvidd för att kunna bekämpa vapenbärare, men kan däremot bekämpa

vapenlasterna. Sensorn är upplyft på en mast, 8m, detta tillsammans med en

kort skjuttid borgar för att systemet har en bra förmåga mot kryssningsrobotar.

RbS 23 kan bara skjuta och styra en robot i taget vilket minskar

flermålsförmågan och därmed förmågan att bekämpa vapenlast. Däremot

innebär den korta skjuttiden och snabba reaktionstiden att RbS 23 ändå har

bättre flermålskapacitet än RbS 90 och 70. RbS 23 har en höjdtäckning på

15000m detta innebär att de flesta UAV:er kan bekämpas. Det är dock möjligt

för hot UAV:n att välja en bana som är för hög för RbS 23. Mot ett hot från

ballistiska robotar har systemet för kort räckvidd och höjdtäckning.

RbS 90 : Det som generellt sett påverkar systemet negativt är att det inte har

allvädersförmåga. Systemet är, med en lågeffektsradar och

laserledstrålestyrning, störresistent vilket ger en god förmåga att bekämpa

flygplan och helikoptrar. RbS 90 är byggt för att vid träff verka i ett flygplan,

denna fördröjning gör att det krävs en direktträff för att systemet skall kunna

bekämpa små mål. Systemet har för kort räckvidd för att kunna verka mot

vapenbärarna. Då kryssningsrobotarna 2010 är långsammare än exempelvis

AS-18 kan systemet få direktverkan i dessa. Flermålskapaciteten begränsas av

att RbS 90 endast kan styra en robot i taget mot målet. En viss fördel har

systemet i att det ligger två robotar laddade på enheten varför

omladdningstiden kan minskas. Systemet kan verka mot UAV:er däremot har

hot UAV:erna en flyghöjd som överstiger RbS 90 förmåga att verka i höjd.

Systemet har ingen förmåga mot ballistiska robotar se RbS 23.
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RbS 70 : Systemet har varken mörkerkapacitet eller möjlighet att verka vid

dåligt väder detta ger i grunden dålig förmåga i alla uppgifter. RbS 70 är ett

störresistent system, pga. laserledstrålestyrning, som på korta avstånd kan

verka mot flygplan och helikoptrar. Vissa begränsningar finns för

splitterskyddade helikoptrar. Systemet kan verka mot vapenbärare med äldre

vapenlast och mot UAV:er. dock måste dessa gå på lägre höjd än de

dimensionerande hot UAV:erna. För att kunna få verkan i ett litet mål, tex. AS-

18, måste RbS 70 få en direktträff. Detta begränsar systemets förmåga till

verkan mot vapenlast. Mot ballistiska robotar har systemet ingen effekt jfr RbS

23.

Tabell 1 Jämförelse mellan lvrobotsystem och hot 2010

Flygplan

och HKP

Vapen

korta114

avstånd

Vapen

långa 115

avstånd

Kryssnings

robot

UAV Ballistiska

robotar

RbS 97 God God Dålig God God Dålig

RbS 23 God Dålig Dålig God God Ingen

RbS 90 God Ingen Ingen Dålig Dålig Ingen

RbS 70 Dålig Ingen Ingen Ingen Dålig Ingen

3.3.4 Kapacitet 2020

Redovisning av skillnader från 2010.

RbS 23, Systemet har samma prestanda som 2010. Till 2020 finns det

störsystem som kan minska systemets förmåga i allmänhet. Dessa störsystem

kan både vara för radarstörning, laserstörning av optiska sensorer och

elektronikstörning med HPM vapen. Vapenutvecklingen går mot snabbare

robotar. Detta klarar RbS 23 av med begränsningar för mycket snabba

                                                
114 För att underlätta jämförelsen med våra luftvärnssystem har kort räckvidd definierats utifrån

räckvidden på de styrda bomberna och styrda robotarna som har längst räckvidd, 20 km. Kort

räckvidd är vid mindre än 20 km stand-off.
115 Lång räckvidd är vid mer än 20 km stand-off.
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kryssningsrobotar (M 3-4). I detta fall har systemet för kort räckvidd för kunna

skydda sitt objekt. Den nya hotbilden med UCAV:er som antiluftvärnsvapen

innebär i första hand behov av att taktiskt snabbt kunna röra sig efter att

eldenheten är röjd och ett ökat användande av passiva sensorer.

RbS 90, systemet har i en modifiering erhållet en ökad förmåga mot små mål.

Detta gör att systemet kan verka mot vapenlaster, men den dåliga

flermålskapaciteten och siktberoendet gör att skyddet av ett objekt blir

begränsat. RbS 90 har ringa verkan mot snabba kryssningsrobotar, men en

möjlighet att verka mot smygande långsammare kryssningsrobotar

(Radarmålarea på 0.01 m2, 300 km/h).

Abraham116 är framtaget för att kunna verka mot vapenlaster. Den har en

anpassningsbar verkansdel, kort skjuttid och hög eldhastighet, dessutom krävs

ingen styrning av raketerna. Systemet har för kort räckvidd för att direkt kunna

verka mot vapenbärare, däremot finns det inget som hindrar att en vapenbärare

som kommer inom porté blir bekämpad. Räckvidden är även för kort för att

avvärja ett hot från ballistiska robotar och snabba kryssningsrobotar.

Tabell 2 Jämförelse mellan lvrobotsystem och hot 2020

Flygplan

och HKP

Vapen

korta

avstånd

Vapen

långa

avstånd

Kryssnings

robot

UAV Ballistiska

missiler

RbS 23 God Dålig Dålig God God Ingen

RbS 90 Dålig Dålig Dålig Dålig Dålig Ingen

Abraham
117

Ingen God God Dålig Ingen Ingen

                                                
116 Föreläsning om Bofors olika produkter i Karlskoga 6/3 2001.
117 Systemet är inget robotsystem och ligger därmed utanför avgränsningarna. Systemet finns

ändå med som exempel på demonstrator och för att visa på en tänkt förmåga till

objektsluftförsvar eller objektsskydd.
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3.3.5 Sammanfattning

Demonstratorn skall vara framtagen 2010 men måste vara aktuell även 2020.

Motivet till detta är behovet av mer luftvärn med rätt förmåga. Både RbS 70

och RbS 97 försvinner under perioden mellan 2010 och 2020 av åldersskäl,

vilket motiverar varför systemet bör vara aktuellt även 2020.

Jämförelsen mellan lvrobotar och hotbild visar att de främsta begränsningarna

ligger i att verka mot olika vapenlaster, kryssningsrobotar och ballistiska

robotar. Förmågan att verka mot själva vapenlasten finns, men begränsningen

ligger i att verka mot vapenplattformen innan den levererar sin last och

därigenom avsevärt minska antalet vapen som går mot skyddsobjekten. Detta

kräver räckvidder på ca 100 km118. Ytterligare en begränsning är förmågan att

möta hotet från många vapen och plattformar samtidigt119. Här ligger

begränsningen i förmågan att kunna skjuta många lvrobotar nästan samtidigt

eller samtidigt. Även begränsad räckvidd påverkar negativt. Bland

kryssningsrobothotet är det främst mycket snabba kryssningsrobotar som är

begränsningen. Luftvärnet och luftförsvaret i Sverige har ingen förmåga att i

luften möta hot från ballistiska robotar.

Allmänt gäller att lvroboten måste kunna möta hot dygnet runt, i alla väder och

siktförhållanden samt att robotsystemet måste kunna verka mot både små

robotmål och större flygplansmål.

3.4 Teknikutveckling

Lvrobotens förmåga till lång räckvidd utvecklas genom bättre motorer och

möjligheter att kommandostyra roboten i banan för att i slutfasen använda en

målsökare. Förmågan att tåla aktiv störning av radar och IR förbättras då

multisensorsystem utvecklas och radarsystemen anpassar uteffekten. Förbättrad

förmåga mot små mål erhålls med verkansdelar som automatiskt optimerar sig

mot sitt mål. Förmågan till verkan mot både små mål och mål på låg höjd

förbättras genom ökad upplösning i sensorerna med multisensor system och

                                                
118 FMV underlagsrapport till LvU 99 underbilaga 12 sid 73.
119 FOI rapport FoRMA LV sid 26, 27 ,29.
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förbättrade manöveregenskaper med motorer som har hög effekt även i slutet

på brinntiden. Denna utveckling tillsammans med en ökad medelhastighet ger

en förbättrad förmåga att verka mot snabba mål. Flermålsförmågan utvecklas

genom aktiva målsökarsystem och med DGA-radarns möjlighet att följa många

mål och lvrobotar samtidigt.

Dessa utvecklingsmöjligheter bedöms finnas tillgängliga i perioden 2010-2020.

För att en användbar lvrobot skall kunna utnyttja dessa teknikframsteg krävs

det ytterligare år av utveckling. I uppsatsen antas att det går att använda delar

av ovan nämnda utvecklingspotential i en demonstrator framtagen till nivå 3,

teknikdemonstration. Om det eftersträvas en nivå 4 demonstrator,

fältdemonstration, så innebär detta att den teknik som finns utprovad idag sätts

samman till en lvrobot. Denna robot utveckling måste vara påbörjad i dag för

att kunna vara en fältdemonstrator 2010. Om syftet med demonstrationen i

första hand är att öka kompetensen på förbandet så kan det vara lämpligare att

skaffa ett färdigt system. Detta innebär att möjligheterna till användning av den

senaste tekniken begränsas. Införskaffas system med ett för svenska försvaret

ny teknik blir det ändå en viss teknikutveckling.

Den beskrivna teknikutvecklingen innebär att lvrobotarna blir avancerade och

dyra. Trenden vid utveckling av hotsystem är att de blir billigare och

fler120,121.Det finns andra system än lvrobotar som troligen på ett mer

kostnadseffektivt sätt kan bekämpa mängdhotet. Exempelvis laservapen och

raketvapen.

                                                
120 FOA rapport Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad

räckvidd sid 4 och 25.
121 FOI rapport FoRMA Lv sid 8.
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4. Diskussion

I kapitlet diskuteras vad en lvrobotdemonstrator skall visa och hur detta skall

visas, detta exemplifieras genom att ett robotsystem förordas.

Vad skall visas? Innebär här en beskrivning av de förmågor ett system skall ha.

För att kunna ge ett förslag på en demonstrator väljs en typ 122 av robotsystem

utifrån förmågor, uppgifter och teknikutveckling.

Hur skall detta visas? Innebär här en beskrivning av vad man skall kunna göra

med detta system. Detta mynnar ut i ett val av nivå på demonstrationen123

Slutligen presenteras två system som passar in i ovanstående beskrivning och

ett system väljs utifrån förmågor, uppgifter, syftet med demonstratorer, nivå av

demonstration och teknikutveckling.

4.1 Vad skall demonstratorn visa ?

Luftvärnets uppgifter 2010 till 2020 är skydd av objekt genom att kunna verka

mot flygplan och helikoptrar, vapenlast i form av bomber och robotar,

kryssningsrobotar, fiberoptisktstyrda robotar, UAV:er och i viss utsträckning

taktiska ballistiska robotar. Luftvärnsrobotarna klarar, enligt jämförelsen i

kapitel 3, inte tillfredsställande av att verka mot vapenlaster, mycket snabba

kryssningsrobotar och taktiska ballistiska robotar. Det finns även en stor

begränsning i att möta hot från många vapensystem samtidigt124. Då

frågeställningen här innebär att ta fram de förmågor en lvrobotdemonstrator

skall visa blir utgångspunkten att demonstratorn tillsammans med övriga

system 2010 och 2020 skall möta så många hot som möjligt enligt ovan.

För att få råd med utveckling av ett krigsförband är det vanligare att man

prioriterar och utvecklar ett system som kan verka mot en eller två av dessa

uppgifter. Då demonstratorn endast skall visa något utan att vara bunden till att

                                                
122 Typ 1 lång räckvidd till typ 4 mycket kort räckvidd. Se kapitel 2
123 Demonstrator nivå 1-6.
124 FOI rapport FoRMA LV sid 18, 27.
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kunna utföra detta i verkligheten, är man inte lika styrd av de ekonomiska

begränsningarna.

För att kunna verka mot bomber och robotar fällda från flygplan behövs ett

system som kan verka mot små och snabba mål eller mot flygplan på ett

avstånd av ca 100 km. Hotet från mycket snabba kryssningsrobotar innebär att

lvrobotarna skall kunna bekämpa små mål som anfaller i hög hastighet från hög

höjd, och vid bekämpning av taktiska ballistiska robotar måste lvrobotarna

kunna bekämpa små mål som anfaller i mycket hög hastighet från hög höjd.

Systemet måste vara användbart dygnet runt under alla väderförhållanden och

skall även kunna bekämpa många mål.

De system som kan klara av dessa uppgifter är antingen ett

luftvärnsrobotsystem med lång räckvidd (Lvrb typ 1), eller ett

luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd (Lvrb typ 2). System med kort

(Lvrb typ 3) och mycket kort räckvidd (Lvrb typ 4) kan inte verka mot snabba

kryssningsrobotar och taktiska ballistiska robotar125.

I den följande diskussionen tas fördelar och nackdelar med de två robottyperna

upp och en typ förordas. Under diskussionen antas Lvrb typ 1 ha en räckvidd

på 100km och höjdtäckning på 25 km samt Lvrb typ 2 en räckvidd på 40km

och höjdtäckning på 20 km.

4.1.1 Förmågor

En lvrobot typ 1 har fördelarna att kunna verka mot vapenbärare på långa

avstånd innan de levererar sin last. Systemets höjdtäckning och räckvidd ger

även förmåga att bekämpa snabba kryssningsrobotar och en viss förmåga att

verka mot taktiska ballistiska robotar. Nackdelar är att det endast finns ett fåtal

grupperingsplatser där systemet kan använda sin räckvidd mot mål som flyger

lågt126. Vid bekämpning av vapenlaster blir roboten i vissa fall dyrare än

                                                
125 FOA rapport Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad

räckvidd sid 20.
126 FOA rapport Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad

räckvidd sid 18.
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vapnet den skall bekämpa. Detta begränsar möjligheten att verka mot många

mål127, om inte vapenbäraren kan bekämpas.

Lvrobot typ 2 är inte lika beroende av terrängen som typ 1. Roboten har

kapacitet att verka mot snabba kryssningsrobotar och mot vapenlast. Däremot

kan en typ 2 robot inte verka mot taktiska ballistiska robotar128. Den har pga.

sin kortare räckvidd begränsningar i förmågan att verka mot vapenbärare.

4.1.2 Uppgifter

Lvrobot typ 1 klarar, tillsammans med övriga system, av de uppgifter som skall

lösas fram till 2020. Systemets långa räckvidd ger förutsättningar för att kunna

skydda många objekt inom ett stort område. Och kan tillföra RMA konceptet

förmågan till långräckviddig bekämpning av attackflygplan men även

spanings- och ledningsflygplan . En nackdel är att den är så dyr att Sverige

kanske aldrig kommer att har råd att skaffa sig ett sådant system129som

krigsförband. Att då använda en typ 1 demonstrator kan ge felaktiga svar vid

försök med bla. RMA konceptet.

Typ 2 systemet klarar tillsammans med övriga system av de uppgifter som

skall lösas till 2020. Systemet kan även ses som en demonstration av en

ersättare för RbS 97 systemet. Systemet är billigare än typ 1 systemet och det

är därmed mer realistisk att Sverige har råd att vid behov skaffa ett sådant

system som krigsförband. Nackdelarna är att systemet inte klarar av taktiska

ballistiska robotar vilket är en förmåga som till viss del skall finnas ca 2020

och att systemet vid en utveckling av RMA inte tillför några nya kunskaper då

det finns ett liknande system till 2012.

                                                
127 FOI rapport FoRMA LV sid 26.
128 Då det endast krävs viss förmåga mot taktiska ballistiskarobotar år 2020 är roboten kvar i

resonemanget.
129 FOA rapport Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad

räckvidd sid 18.
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4.1.3 Teknikutveckling

Tekniken att kunna verka på så långa avstånd som en typ 1 robot är ny för det

svenska försvaret. Där skulle även ett gammalt system innebära

teknikutveckling. Denna robottyp ställer även krav på en vidareutveckling av

radarsystemen.

Införskaffandet av en typ 2 lvrobotdemonstrator kan innebära en utveckling av

det svenska Bamse konceptet. Det förslag som finns är däremot inte realistiskt

användbart till 2010.

4.1.4 Slutsatser

Lvrobot typ 1 väljs som räckvidds mall för demonstratorn främst på grund av

en bättre förmåga att verka mot vapenbärare på långa avstånd och en potential

att kunna verka mot taktiska ballistiska robotar.

Valet av ett system med lång räckvidd innebär även en risk att det även i ett

upprustningsskede blir för dyrt att införskaffa detta system som krigsförband.

Lvrobot demonstratorn skall visa förmåga att kunna verka mot bomber och

robotar fällda från flygplan genom att kunna bekämpa flygplanen på ett

avstånd av ca 100km. Systemet skall även kunna bekämpa snabba

kryssningsrobotar, detta innebär att lvroboten skall kunna bekämpa små mål

som anfaller i hög hastighet från hög höjd. Lvrobotdemonstratorn skall till

2020 kunna visa förmåga att bekämpa taktiska ballistiska robotar. Då måste

lvrobotarna kunna bekämpa små mål som anfaller i mycket hög hastighet från

hög höjd. Dessa förmågor förutsätter dygnet runt och allväders förmåga. Ett

system med lång räckvidd är ett högt prioriterat mål för en angripare att slå ut.

Detta konstituerar ett krav på att systemet kan stå emot elektroniskstörning och

signalsökanderobotar.

4.2 Hur skall demonstratorns förmågor visas ?

Till vilken demonstratornivå skall lvroboten utvecklas utifrån syftena med

demonstratorer, teknikutveckling och vad som skall demonstreras.

Nivå 1 och 2 demonstrationer väljs bort medhänsyn till att behovet 2010 är ett

system som tillsammans med övriga luftförsvaret skall kunna delta i RMA
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uppbyggnaden. Från luftvärnsregementets sida är behovet ett system som kan

användas i utbildningen, då det efter 2012 endast finns RbS 90 kvar bland

robotsystemen i krigsförband. RbS 23 och lvrobotdemonstrator med lång

räckvidd blir då system för att behålla och vidareutveckla personalens

kompetens. Demonstration nivå 5 väljs också bort då detta är frågan om ett nytt

långräckviddigt system som i allt väsentligt skall vara färdigutvecklat till 2010.

Detta bedöms vara en för dyr lösning och tiden är för knapp till 2010.

4.2.1 Nivå 3

Huvudsyftet med denna demonstration är materielutveckling. Fördelarna med

nivå 3 demonstration av lvrobot med lång räckvidd är möjligheten att ersätta

vissa materielsystem med simuleringar och förenklingar. Detta ger en billigare

demonstrator, då alla system inte behöver skaffas, men även en som då riskerar

att i vissa delar ge en felaktig demonstration. Ytterligare en fördel är

möjligheten för svensk försvarsindustri att använda de princip- och

funktionsdemonstratorer som utvecklas idag130 i ett projekt. Nackdelar med

nivå 3 demonstrator är att den inte är tillräckligt realistisk för att ge möjlighet

för kompetensutveckling av personal och för att genomföra taktiska och

stridstekniska försök. Detta minskar användbarheten vid RMA försöken och

ger inte det tillskott av ny materiel som efterfrågas för att öka motivationen hos

personalen.

4.2.2 Nivå 4

Huvudsyftet med denna demonstration är materielutveckling med möjlighet till

förbandsutveckling. Fördelarna med nivå 4 demonstration är att systemet på ett

säkrare sätt, med färre okända och simulerade parametrar, kan demonstrera

förmåga till långräckviddig bekämpning. Systemet är även praktiskt hanterbart

vilket underlättar stridstekniska och taktiska utvärderingar. Nackdelarna är att

då systemet skall ha nått nivå 4 demonstration till 2010 vilket innebär att det är

dagens teknik som får bygga upp systemet. Man hinner inte vänta på resultatet

                                                
130 Se bilaga 2
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av olika nivå 1 och 2 demonstrationsprojekt. Detta system blir dyrt då det både

innehåller teknikutveckling och en produktion av ett system som skall kunna

hanteras i fältmiljö.

4.2.3 Nivå 6

Huvudsyftet med denna demonstration är förbandsutveckling. Fördelarna med

nivå 6 demonstrationen är möjligheten till erfarenheter och information från

andra användare. Samtliga system till demonstratorn är utvecklade vilket gör

demonstrationen mer sann. Valet av lvsystem typ 1 innebär utveckling av ett

system som ur tekniksynpunkt är nytt för Sverige. Vilket innebär att

erfarenheter ur detta system kan komma teknikutvecklingen på andra system

tillgodo. Nackdelen med nivå 6 demonstration är att systemet ur teknikut-

vecklingssammanhang inte ligger längst fram. Detta kan innebära att

störsystem och annan motmedelutvecklingen mot systemet och går förbi

systemet. Vilket leder till att vi utvecklar taktik och stridsteknik med ett för

dåligt system och drar fel slutsatser.

4.2.4 Slutsatser

Valet står till slut mellan demonstrationens syfte, materielutveckling eller

förbandsutveckling.

Demonstration nivå 6 väljs med hänsyn till att RbS 97 försvinner 2012 och att

det då endast finns RbS 90 kvar som krigsförband och RbS 23 som

demonstrator samtidigt som försök och utveckling av RMA konceptet

genomförs. Det behövs då ytterligare ett system som kan utveckla taktik och

stridsteknik för att ge en kompetensbas att stå på inför den fortsatta

teknikutvecklingen. Lvrobot med lång räckvidd är ett nytt koncept131 i Sverige

vilket indirekt ger tillgång till ny teknik. Nackdelen är att resurserna samlas till

ett gammalt system vilket påverkar utvecklingen av ny teknik negativt.

                                                
131 Bloodhound kompetensen är sedan länge försvunnen.
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4.3 Finns det system som passar in på kraven ?

Kraven på lvrobotdemonstrator är att den:

- skall vara ett färdigutvecklat system som kan hyras eller leasas minst till

2020 eller köpas som enstaka system,

- skall vara en lvrobot typ 1 med räckvidd på ca 100km,

- har i första hand förmåga att bekämpa attackflygplan på långa avstånd och

mycket snabba kryssningsrobotar, i andra hand förmåga att bekämpa

taktiska ballistiska robotar.

- kan verka dygnet runt, i dåligt väder och är motståndskraftig mot störning

främst elektronisk störning.

De system som värderas är Aster-30 och Patriot PAC 3 dessa system finns helt

eller till del idag. Det existerar både Amerikanska och Ryska robotar med

längre räckvidder, men dessa är ofta beroende av kommunikation och spaning

med sateliter och blir därför för dyra och komplexa. Det finns Ryska system

som har motsvarande kapacitet som Aster-30 och PAC 3. De system som det

fanns information om är tekniskt sett en generation för gamla för att vara

intressanta.

4.4 Val av luftvärnsrobotsystem

Systemen beskrivs i bilaga 3.

4.4.1 Förmågor

Räckvidd / höjdtäckning, båda systemen har lång räckvidd, PAC 3 når upp till

160km, och klarar av att verka mot de flesta vapenbärare innan de levererar sin

last. Däremot har PAC 3 en begränsning i höjd på 60m vilket gör att systemet

inte kan verka mot kryssningsrobotar på låg höjd.

Störkänslighet, båda systemen använder aktiv radar som slutfasstyrning och

punktvis styrning mot framförpunkten i banan. Detta innebär att roboten vet

hur den skall flyga från start, och under vägen fram ges korrektioner efter hand.

Hela systemet bygger på att eldledningsradarn är aktiv under
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bekämpningsprocessen. Systemen har i dag bra förmåga att motstå störning.

Men systemen är aktiva och strålar ut detekterbara signaler.

Förmåga mot små mål, robotarna är för dyra att användas mot vapenlast.

Aster-30 är anpassad mot flygplan vilket kan innebära att roboten kräver

direktträff mot robotar för att få verkan.

Förmåga mot lågtflygande mål, PAC 3 har en begränsning i höjd på 60m vilket

gör att systemet inte kan verka mot mål på låg höjd. Då möjligheterna att

använda den långa räckvidden är beroende av hur fritt det är runt

grupperingsplatsen blir båda systemen begränsade i ”normal svensk” terräng

mot mål som flyger lågt132.

Förmåga mot snabba mål, båda robotarna har hög medelhastighet. Aster-30

använder sig av vridbara utblås på raketmotorerna (TVC) vilket ger en bättre

förmåga att manövrera roboten.

Flermålskapacitet, båda robotarna har flermålskapacitet, Aster-30 kan hantera

några fler robotar på en gång än PAC 3. Båda systemen är eldberedda med ett

40 tal robotar på olika lavetter. Det tar sedan lång tid, 30-60minuter, att ladda

om.

4.4.2 Uppgifter

Med utgångspunkt i de förmågor som lvrobotdemonstratorn med lång räckvidd

skall visa i klarar båda systemen av det som krävs. För att kunna möta övriga

uppgifter för luftförsvaret har systemen likvärdiga egenskaper dock med

skillnaden att PAC 3 inte kan verka under 60 m vilket är en begränsning mot

kryssningsrobotar. Aster-30 har kortare räckvidd och en höjdbegränsning som

är 5 km lägre än PAC 3. Detta ger PAC 3 något bättre förmåga att verka mot

flygplan och UAV:er. När det gäller möjligheten att ingå i ett RMA nätverk har

                                                
132 FOI rapport FoRMA Lv sid 10.
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båda systemen bra egenskaper med lång räckvidd och sensorer som både styr

och spanar. Båda systemen har bra möjligheter att skydda ett större område

pga. lång räckvidd och möjlighet att ha många robotar igång samtidigt. Aster-

30 har en bättre förmåga då den hanterar fler robotar samtidigt och kan verka

mot kryssningsrobotar. Aster-30 har begränsad förmåga mot taktiska ballistiska

robotar medan PAC 3 roboten har förmåga mot detta hot.

4.4.3 Syftet med demonstratorer

Båda systemen lämpar sig mycket väl för förbandsutveckling. För syftet att

möjliggöra anpassning eller att vara en del i materielprocessen är skillnaden

mellan systemen deras ursprung och Sveriges koppling mot dessa länder.

Aster-30 tillverkas av företag ur flera europeiska länder där Sverige har många

olika knytningar. PAC 3 tillverkas i USA där den kan ses som en ersättare för

våra RbS 97 och i och med detta har vi ett kontaktnät upprättat.

4.4.4 Nivå av demonstration

Det är ingen skillnad mellan systemen ur detta perspektiv.

4.4.5 Teknikutveckling

Aster-30 kommer att vara 5 år modernare än PAC 3 systemet, detta gör att

systemet kommer att vara modernt även 2010. Då båda systemen innehåller

styrteknik och målföljarteknik som inte finns i dagens svenska luftvärn innebär

införskaffandet av detta system en teknikutveckling. Båda systemen kan

utvecklas mot att kunna bekämpa ballistiska robotar.

4.4.6 Slutsatser

Aster-30 väljs främst med hänsyn till att den klarar av de viktigaste

uppgifterna. Att bekämpa flygplan på långa avstånd och kryssningsrobotar som

motsvarar hotet 2010 och snabba kryssningsrobotar som är det

dimensionerande hotet 2020.
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Det kan konstateras att när det gäller val av system så är det inte demonstrator-

nivåerna eller syften som är gränssättande utan systemen väljs med hänsyn till

vilken uppgift som skall lösas, förmåga att lösa denna och möjlighet att

använda ny teknik. Ännu starkare kriterier vid val av system blir troligen priset

på demonstratorn och vilka olika bindningar det finns mellan länder och

företag.
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5. Slutsatser

5.1 Slutsatser

Luftvärnsrobotfunktionen i det Svenska luftförsvaret kommer efter 2012 att

bestå av RbS 90 eldenheter. Detta system har stora begränsningar mot den

hotbild som redovisats här. För att bevara kunskapen om andra

luftvärnsrobotsystem används RbS 23 som demonstrator. Detta ger inte en

tillräckligt bra bild av vad luftvärnet behöver kunna då förmågan att

demonstrera verkan på långa avstånd, mot kryssningsrobotar och mot många

vapen samtidigt saknas. Ett inköp av roboten Aster-30 som

lvrobotdemonstrator till 2010 fyller behovet av att bygga upp en kompetens på

ett förband som kan företräda de saknade förmågorna i samband med

utveckling av stridsteknik, taktik och teknik. För att personalen skall lära sig

systemet och kunna använda systemet inom ramen för det nya försvaret måste

det finnas utvecklad materiel att öva på.

Luftvärnsfunktionen står i perioden 2010-2020 vid ett vägval där man måste ge

resurser till utveckling av andra sätt att bekämpa luftfarkoster. Den största

begränsningen i dag är förmågan mot många mål. En utveckling av laser vapen

och eldrörsvapen med mycket hög eldhastighet och HPM vapen kan skapa

förutsättningar för nästa generation luftvärnsvapen. Det är dessa system som

skall vara nivå 1 och 2 demonstratorer 2010. Någon ide bör vara framtagen till

demonstratornivå 5 till 2020. Demonstratorerna syftar då till teknikutveckling.

Ett exempel på detta är ABRAHAM systemet.

En återkommande slutsats i skrifter om luftvärnssysten är behovet av alla

räckviddsklasser133för att inte en angripare skall kunna taktikanpassa och

därmed enkelt nå sina mål. Behovet av olika lvsystem kommer även av

behovet att kunna bekämpa många mål. I en lösning med tre olika lvsystem till

                                                
133 FOA rapport, Teknisk-Strategisk Studie av Digitala Slagfältet Delrapport 1 –

Precisionsvapen sid 90.
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2010 varav två är demonstratorer och ett fjärde demonstratorsystem klart till

2020 är det lätt att tro sig ha verklig förmåga till strid mot luftmål. Det är dock

mängden eldenheter som avgör hur bra skyddet av ett objekt blir134. Detta

innebär även att det är dyrt med luftvärnsskydd. Och att man noga måste

prioritera de objekt som skall ha skydd.

5.2 Förslag på användningsområde för begreppet demonstrator

För att minska risken för missförstånd bör man använda begreppet

demonstrator på ett mer entydigt sätt. Den internationella betydelsen av

demonstrator är, en demonstration av en teknisk lösning, och den används i

forskning och teknikutvecklingssammanhang. Detta är även den betydelse

begreppet demonstrator tidigare haft i Sverige , jfr. demonstratorn Smyge som

endast fanns till för att ge teknikerfarenheter till stealthfartyg och då Visby i

första hand. När vi köper, leasar färdiga produkter eller använder gammal

materiel för att skapa möjlighet till teknik-, taktik- eller

organisationsutveckling bör detta benämnas försöksmateriel införskaffat i syfte

att… eller utbildningsmateriel införskaffat i syfte att… . Detta innebär då att

det som i uppsatsen benämns demonstrator nivå 6 och i försvarsmakten kallas

förbands- eller konceptdemonstrator skulle tas bort. En demonstrator kan då

användas i för olika syften men alltid vara ett led i framtagningen av ny

materiel. Förslaget minskar risken för missförstånd vid internationella

kontakter och i kontakten med försvarsindustrin.

5.3 Förslag på ytterligare utredningar

Att i ökad utsträckning använda demonstratorer innebär inköp av en mindre

mängd system och dessa system skall sedan inte ens vara prototyper, vilket i

sin tur innebär att de inte lämnar utvecklingssidan på företaget. Detta

sammantaget betyder färre och troligen mycket dyrare system. För att kunna

göra en kostnadsanalys i samband med ett beställningsförfarande behöver

                                                
134 FOI rapport FoRMA Lv sid 23.
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följande frågeställning besvaras. Hur mycket dyrare per enhet blir en

demonstratorprodukt jämfört med en produkt inköpt som krigsförband ?

För att kunna utnyttja luftvärnssystem med lång räckvidd behövs det spanings

och eldledningssensorer med ännu längre räckvidd. Ett förslag till

frågeställning är, på vilket sätt kan dagens svenska sensorsystem användas till

luftvärnsrobotar med lång räckvidd? Vilken utvecklingspotential finns det?

För att kunna bedöma relevansen i att använda laserteknik som luftvärnsvapen

i Sverige behöver en annan frågeställning besvaras, nämligen vilken

användbarhet har laservapnen i Sverige med hänsyn till väder och sikt

förhållande.
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6. Sammanfattning

I samband med resonemang runt försvarets omstrukturering används begreppet

demonstratorer, ofta i samband med diskussioner om materielutveckling,

forskning och teknikutveckling samt inköp av nya materielsystem.

I materielplanen för luftvärnet står det att en lvrobotdemonstrator skall

införskaffas till 2010. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett

demonstratorperspektiv föreslå vilken typ av lvrobotsystem som skall vara

lvrobotdemonstrator 2010. För att kunna nå syftet måste begreppet

demonstrator definieras och göras mer konkret. Vidare måste de förmågor som

skall demonstreras och hur dessa skall demonstreras tas fram. Som underlag till

detta besvaras frågorna:

Vilken kapacitet bedöms de svenska luftvärnsrobotsystemen ha 2010-2020?

Vilka förmågor anser FM att lvförbanden 2010 skall ha?

Vilket lufthot skall en lvrobot demonstrator 2010 utvecklas mot?

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta lvroboten med eldledning.

Demonstratorer definieras i uppsatsen som en produkt som skall visa något och

samtidigt förklara något. Begreppet demonstrator används med två huvudsyfte

antingen materielutveckling på sikt eller förbandsutveckling. Beroende på hur

man vill demonstrera dessa syften tas demonstratorer fram i sex olika nivåer.

Där nivå ett och två är modeller eller simuleringar för FoT verksamhet, nivå

tre, fyra och fem är demonstration av hela system med ökande möjligheter till

praktiskt användande av demonstratorn och nivå sex är en

förbandsutvecklingsdemonstration med redan färdigutvecklad materiel.

Som utgångspunkt vid analysen av vad som skall demonstreras har antagits att

demonstratorn tillsammans med de befintliga systemen skall kunna möta alla

hot som ligger inom ramen för luftvärnets uppgifter och den bedömda

hotbilden. Resultatet gav att demonstratorn skall visa förmåga att kunna verka

mot bomber och robotar fällda från flygplan genom att i första hand kunna
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bekämpa flygplanen. Systemet skall även kunna bekämpa kryssningsrobotar.

2020 skall Lvrobotdemonstratorn kunna visa förmåga att bekämpa snabba

kryssningsrobotar och i viss utsträckning bekämpa taktiska ballistiska robotar.

För att lösa dessa uppgifter behövs ett lvrobotsystem med lång eller medellång

räckvidd. Här väljs ett system med lång räckvidd som har bättre förmåga mot

attackflygplan på långa avstånd och mot snabba kryssningsrobotar.

Vid diskussionen om hur denna demonstration skall gå till avgränsas nivå ett

och två bort då de inte kan visa ett systems förmåga. Nivå fem väljs bort då det

inte är realistiska att på nio år ta fram ett nytt luftvärnssystem med lång

räckvidd. I valet mellan nivå tre, fyra och sex väljs nivå sex. Motivet till detta

är att under 2010 och åren framöver behövs system användbara i fält för att

demonstrera luftvärnsförmågan i samband med RMA konceptets utformning.

Att välja en nivå fyra demonstrator skulle ge ett system med ungefär samma

teknik som nivå sex men till mycket högre pris.

De system som passar in på kraven är Patriot PAC 3 och Aster-30. Här väljs

Aster-30, i första hand pågrund av att den har bättre förmåga mot

kryssningsrobotar. I uppsatsen konstateras även att det är främst systemens

förmåga, teknikutveckling och kostnad som avgör val av system.

Fördelarna med att använda ett demonstratorperspektiv är att man kan

analysera behovet efter vad vi inte kan men skall kunna. Man behöver därför

inte ta så stor hänsyn till systemens inbördes förhållande kontra ekonomi. Vi

måste kunna demonstrera alla förmågor så att det finns ett underlag för att

utveckla rätt system vid en anpassning eller som ersättare för gammal materiel

och att den taktik och stridsteknik som används är utprovad. För att minska

tvetydigheterna om vad en demonstrator är så föreslås att begreppet endast

används vid utveckling av ny materiel. Behovet av nivå sex demonstrationer

kvarstår men får benämnas försöksmateriel respektive utbildningsmateriel

beroende på syfte med verksamheten.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1025
ChP T 99-01
Mj Anders Fredlund 01-06-18 Sida 67 (67)

Alltså föreslås att robotsystemet Aster-30 anskaffas som förbandsförsöks- och

utbildningsmateriel.
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2. Förteckning över figurer, bilder, tabeller, förkortningar

2.1 Figurer

             Sid

Figur 1 Metod ......................................................................................................4

2.2 Bilder

Bild 1 RbS 77…………………………………………………………………24

Bild 2 RbS 23…………………………………………………………………25

Bild 3 RbS 90…………………………………………………………………26

Bild 4 RbS 70…………………………………………………………………27

2.3 Tabeller

Tabell 1 Jämförelse mellan lvrobotsystem och hot 2010 ..................................53

Tabell 2 Jämförelse mellan lvrobotsystem och hot 2020 ..................................54

2.4 Förkortningar

AGM = Air to Ground Missile

ALARM = Signalsökande robot

ARMAT = Signalsökande robot

COTS = Commersiell Of The Shelf

DGA = Digitala Grupp Antenner

ESA = Elektriskt Styrd Antenn

FM = Försvarsmakten

FMV = Försvaretsmaterielverk

FOA = Försvarets forskningsanstalt

FOI = Totalförsvarets forskningsinstitut

FoT = Forskning och Teknikutveckling
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GPS = Global Positioning System

HARM = Signalsökande robot

HKP = Helikopter

HPM = High Power Microwave

IRV = InfraRed Vision

JASSM = Joint Air Surface Strike Missile

JDAM = Joint Direct Attack Munitions

JSF = Joint Strike Fighter

JSOW = Joint Stand-Off Weapon

LOCAAS = Low Cost Autonomous Attack System

PAC 3 = Patriot Advanced Capability

RMA = Revolution in Military Affairs

SEAD = Suppression of Enemy Air Defence

SSRB = Signalsökanderobot

TCM = Trajectory Controlled Munitions

TN = Tröghetsnavigering

TVC = Trust Vector Control

UAV = Unmanned Aerial Vehicle

UCAV = Unmanned Combat Aerial Vehicle
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3. Spelkort, lvrobotsystem med lång räckvidd

Dessa spelkort bygger på information från FOA rapport och Jane´s land-based

air defence 2000-2001. Och måste betraktas som mycket osäkra.

3.1 Aster 30 (EUROSAM)

Räckvidd Höjd 0-20km, avst 3,3-100 km

Hastighet, skjuttid Max hastighet M 4

Flermålsförmåga, omladdningstid Följeradarn kan hantera upp till 16

luftvärnsrobotar, mot olika mål,

samtidigt.

Styrmetod och styrprincip Kommandostyrd mot framförpunkten

och i slutfasen aktiv radarmålsökning

(J-Bandet)

Väder och ljus krav Allväderssystem som kan verka i

mörker.

Verkansdel Splitterstridsdel anpassad mot

flygplan.

Ett sameuropeiskt robotprojekt som levererar 47 eldenheter till det Franska och

Italienska försvarsmakterna under 2005.

En robot anpassad för verkan mot ballistiska robotar är under utveckling.

Denna kan användas från samma lavettage och med samma styrsystem som

ovan redovisad robot. Den har även samma räckvidd.
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3.2 Patriot PAC 3

Räckvidd Höjd 60 m-24 km, avst 3-160 km.

Hastighet, skjuttid Max hastighet M 5.

Flermålsförmåga, omladdningstid Följeradarn kan hantera upp till 9

luftvärnsrobotar, mot olika mål,

samtidigt.

Styrmetod och styrprincip Kommandostyrd mot framförpunkten

och i slutfasen aktiv radarmålsökning

(ka-Bandet).

Väder och ljus krav Allväderssystem som kan verka i

mörker.

Verkansdel Splitterstridsdel.

Amerikanskt system som har funnits sedan 80talet. PAC 3 är den modifiering

som införs under 1999 och 2000. Systemet finns i många olika länder.

Till systemet kan en robot benämnd ERINT användas. Den är gjord för

direktträff och beskrivs som roboten mot ballistiska robotar. ERINT har enl

olika uppgifter en kortare räckvidd 20 km enl jane´s eller 60 km enl FOA.
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4 Hotet från luften

4.1 Flygplan135,136

2010 2020

Bombflyg: Tu-22M med ny radar, B-52, B-1 och

B-2. Dagens system moderniserade med GPS,

telekrigs utrustning och möjlighet att ta ny

beväpning.

T-60 under

projektering. 137

Attackflyg inkl SEAD: Su-24, Su-25 samt

motmedelsutrustad Mig-29 och Su-34 tillförs. F-

14, F15E, F-16, F-18, F-117, Mirage 2000 och

Tornado finns aktiva. Eurofighter tillförs.

Äldre system som,

Tornado och Su-24, fasas

ut. Su-34 i motmedels

version, F-22 med attack

kapacitet samt JSF

tillförs.

Spaningsflyg: Spaningsversioner på gällande

flygplan samt SR-71.

Eventuellt tillförsel av

överljuds / höghöjds

farkost.

4.2 Attack Helikoptrar138,139

2010 2020

Modifierad Mi-24 med mörkerkapacitet.

Apache, Tiger och Comanche helikoptrar.

Ny rysk ahkp övrigt enl. 2010.

Reducerade signaturer på radar,

IR och visuella våglängder.

                                                
135 LvU 99 bilaga1 sid 41-46.
136 Flygplankort sid 153-292.
137 FOA Rapport. Rysk Militär Förmåga i ett 10års Perspektiv. Sid 162.
138 LvU 99 bilaga1 sid 41-46.
139 Flygplankort sid 311-364.
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4.3 Bomber

2010 2020

Det stora arvet med ostyrda bomber minskas

efterhand. Bomberna förses med billiga

navigeringssystem för att öka precisionen eller

bara system för att kompensera för vindavdrift.

Nyutvecklingen sker i form av bombkapslar med

styrda substridsdelar.140 Bland de styrda bomberna

finns system som Paveway (GPS navigering)  141,

JDAM (5-20 km fällningsavstånd) och JSOW (15-

100 km fällningsavstånd, med framdrivning. Nya

stridsdelar exempelvis LOCAAS)142. Även

slutfasstyrning med bildalstrande IR införs.

Utveckling av bomber och

raketer som

beväpningsalternativ till

UCAV samt utveckling av

HPM, NNEMP

verkansdelar.

4.4 Robotar

2010 2020

Signalsökande robotar143:

AS-11 och AS-17 med bredbandig målsökare

utvecklas. HARM, ALARM och ARMAT

vidareutvecklas med multimålsökare och GPS .

Multimålsökare innebär att olika kombinationer av

passivradar, aktiv mm-vågradar och IR används

för att öka precisionen och ge roboten större

motståndskraft mot motmedel och

taktikanpassning. Dessa robotar har en räckvidd144

på mer än 100km.

Längre räckvidd och

högre hastighet i banan

med hjälp av exempelvis

rammjetmotor.

                                                
140 LvU 99 bilaga1 sid 41-46.
141 Artikel i armada International 4/2000. Met-beating Ground Attack Weapons sid 42-44.
142 Artikel i armada International 3/99. Predators With a Mind of their Own sid 12.
143 LvU 99 bilaga1 sid 42.
144 Maximala avståndet från utskjutningsplattform till mål.
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2010 2020

Laser- och Tv- styrda robotar 145:

De laserstyrda robotarna AS-10, AS-14 och AGM-65E

med räckvidd på ca 10km förses med bättre

målinmätning och belysningsinstrument samt GPS

stöttning. Tv-målsökarsystemet As-14 ges

mörkerkapacitet och på AGM-65 utvecklas målsökaren

mot multisensor målsökare.

Utveckling av autonoma

system med automatisk

igenkänning och

målvalsförmåga.

Attackrobotar med lång räckvidd146:

AS-13 och 18 har tv målsökare med mörker kapacitet,

datalänk till fpl, och räckvidder på 60 resp. 110 km.

Projekt Alfa, en överljudsrobot med TN/GPS samt

multispektral-målsökare147 och en räckvidd på 300km.

IR + GPS robotarna AGM-84E, AGM-84H, AGM-158

JASSM med räckvidder mellan 95 och 150km. JASSM

har vissa stealth-egenskaper. TV eller IR versionerna av

AGM-130 och AGM-142 med räckvidder mellan 45 och

80km. En variant av attackrobot är LOCAAS, som är en

liten robot och kan användas enskilt eller i flock. Flera

robotar kan också vara substridsdelar i MLRS granater.

Systemet kan glidflyga eller ha en drivmotor som ger en

räckvidd på 180 km . Målsökaren använder sig av en

laserradar för att hitta mål. Navigering till målområdet

sker med GPS och TN. Roboten är 50-70cm lång och

har en hastighet på 370km/h 148

Målsökartekniken

utvecklas med

automatisk igenkänning,

flermåls- och

målvalsförmåga.

Multispektrala

målsökare införs.

                                                
145 LvU 99 bilaga1 sid 41.
146 Artikel i armada International 4/2000. Met-beating Ground Attack Weapons sid 42-50.
147 En målsökare som ser med olika sensorer ex radar, ir och använder all information samtidigt

för öka kvalitén på målinformationen och minska störkänsligheten. Systemet kan också

utnyttja sensorer för två olika våglängder på IR bandet. Saab Bofors Dynamics, Robotteknisk

kurs 2001 för FHS flik 8.
148 Reserapport 1535/97 från vapenbyrån FMV sid 4.
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2010 2020

Kryssningsrobotar:149

Ersättare för AS-15 benämnd 3M54E1 150, försedd med

målsökare för slutfasstyrning samt GPS. Räckvidd 300

till 2500 km. AGM-86, BGM-109C Tomahawk, och

AGM-129 med TN/GPS. Hastighet M 0.8, räckvidd

1000-3000 km. Robotarna utvecklas med datalänk till

roboten, möjlighet att gå in i väntläge över målområdet,

minskad radarmålarea, 0.1 m2 samt kortare insatstider

med ökad hastighet.151 Ansträngningar görs även för att

få ner styckepriset per robot.

Förbättrade

smygegenskaper med

radarmålarea i

storleksordningen 0.01

m2 , koppling till ett

ledningssystem som

möjliggör

måluppdatering i nära

realtid och ökad

hastighet till hög

överljudsfart, M 4.

Fiberoptisktstyrda robotar:

Fiberoptisktstyrda robotar med räckvidd mellan 15-150

km kan användas för markmålsbekämpning eller

spaning. Dessa system begränsas av fiberoptikens

känslighet när den ligger på marken och av fiberns

avslitningsrisk152

Polyphem har en räckvidd på ca 60 km, roboten styrs

med optofiberkabel och använder en IR kamera, med ca

8 km räckvidd mot fordonsmål, som styrsensor.

Roboten kan förprogrammeras och autonomt förflytta

sig till ett målområde där skytten pekar ut ett mål eller

roboten tar det mål som den själv hittar. Navigeringen

sker med GPS153.

                                                
149 Skillnaden mellan kryssningsrobotar och attackrobotar med lång räckvidd är minimal. Här

är robotar som har en räckvidd över 300km kryssningsrobotar.
150 Artikel i Miliatry Technology nr 3/2000 sid 54.
151 Artikel i armada International 3/99. Predators With a Mind of their Own sid 10-21.
152 FOA Rapport, Fiberoptiskt styrt robotsystem Aspekter på samordnade robotanfall.
153 Artikel i armada International 4/2000. Met-beating Ground Attack Weapons sid 28 ff.
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2010 2020

Artilleri ammunition:

TCM granaten är exempel på en bankorrigerad 15cm

granat. Den styrs i banan till en punkt där

ammunitionen som granaten är lastad med kastas ut

och kan komma till verkan. Styrningen av granaten

sker med GPS eller styrsignaler från en artilleriradar,

exempelvis Arthur. Räckvidden är ca 60km och

banhöjden upp till 15km. Granaten är 1 meter lång

och har både nosvingar och fenor bak vilket ger

granaten en större radarmålarea än vanliga

granater.154

4.5 UAV / UCAV155

2010

System för spaning, målinmätning och målutpekning. Styrning sker med GPS, TN och efter

kartdatabaser. Det går även att flyga UVA utifrån radar och tv bild.156 Exempel på spanings UAV

som finns operativt under 2010 är Predator157. Systemet kan verka upp till 926 km från startplatsen,

upp till en höjd av 8000m med både tv, flir och SAR sensorer. Flyger en förprogrammerad bana

som kan ändras i luften. UAV.n har en radarmålarea på 1m2. Ett annat system som är operativt till

2010 är Global Hawk 158, med möjlighet att operera upp till 20000m höjd, till 26000km avstånd

från startplatsen, max hastighet 600km/h och en max uthållighet på 42 timmar. Sensorerna ombord

är Tv, FLIR, elektrooptiska system och SAR, kombinerat med dubbelriktade data länkar till

ledningssystem.

                                                

154 Föreläsning av UtvE på Artreg.
155Flygplankort sid 368-378.
156Artikel i AIR International Augusti 1997, Unmanned Aerial Vehicles Directory part 2.
157 Flygplankort sid 374.
158 Flygplankort sid 370.
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2020

Enl 2010 samt mikro UAV.er 159 och UCAV.er

Exempel på UCAV160:

Längd 8m, vidd 6m, signaturanpassad, max startvikt 5,5 ton, tomvikt 8 ton , räckvidd 300km

10min strid, maxfart M 1,7 max höjd 20.000m, navigationssystem TN, GPS logik för flygning och

samverkan med andra UCAV, multisensor, radar, IR, ladar mm. ,

2 jaktrb med långräckvidd,4 med kort, 30mm akan system för automatisk landning

Försök med pvrobotar från UAV.n Predator, har genomförts under 2001161 som ett led i

utvecklingen mot obemannade stridsflygplan. Det finns olika bedömningar på när UCAV.s

kommer att vara operativa, både under 2010162 och till 2020163 här antas att det kommer att finnas

UCAV:er som hotbild 2020.

                                                
159 UAV.er i mycket små format, decimeter storlek, är pågrund av sin storlek ej ett hot inom

ramen för luftvärnsrobotar.
160FOA rapport, Den tekniska hotbilden 2015-2025 sid 37.
161 Artikel i Janes Defense Weekley 7 Mars 2001, Predator UAV`s Hellfire missile tests.
162 Artikel i Flight International 30 januari - 5 februari 2001, Risk reduktion sid 17.
163 Artikel i AIR International July 1997, Ups and Downs of the UAV sid 39.
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5. Nivåindelning av demonstratorer

5.1 FM förslag till nivåindelning av demonstratorer.
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5.2 FMV förslag till nivåindelning av demonstratorer
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6. Demonstratorprojekt


