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Titel  

Den militära nyttan av kurskorrigerande tändrör. 

Sammandrag 

Sveriges ökade engagemang i internationella konflikter har förändrat under vilka 

former och i vilka miljöer som dagens militära operationer genomförs. Framförallt 

innebär det att alla insatsförband inom Försvarsmakten ska kunna verka inom alla 

konfliktnivåer och i de flesta miljöer, även i urban terräng. Som en följd av detta 

uppkommer nya behov och krav på den indirekta bekämpningsförmågan i form av 

precisionsbekämpning. 

Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga om, och till vilken grad, ett 

kurskorrigerande tändrör bidrar till att öka den taktiska effektiviteten förstådd som 

verkanseffektivitet, kostnadseffektivitet, logistisk effektivitet samt minskad oönskad 

sidoverkan. Kartläggningen sker genom en komparativ litteraturstudie med 

kompletterande expertintervjuer. 

Med hjälp av kurskorrigerande tändrör som medger nära precisionsbekämpning kan 

en rad vinster erhållas. Exempel på sådana vinster är minskad spridning samt ökad 

dimensionering av verkan, minskad risk för oönskad sidoverkan, en lägre total 

kostnad för ammunition samt minskat behov av transporter genom ökad effekt av det 

enskilda skottet. 

Nyckelord: 

Artilleri, Indirekt eld, Indirekt bekämpning, Kurskorrigerandetändrör, Course 

Correcting Fuse, CCF, European Correcting Fuse, ECF, Precision Guidance Kit, 

PGK, Spridning, Granat 
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Abstract 

Sweden’s increased international commitment has altered the forms and 

environments of today's battlefield and military operations for units within the 

Swedish Armed Forces. First and foremost it means that all units have to be able to 

handle all levels of conflict in most types of environments, including urban terrain. 

As a consequence of this, new needs and requirements arise concerning indirect fire 

and Artillery precision strike capabilities. 

The purpose of this thesis is to investigate if and to what extent a course correcting 

fuse contributes to an increased tactical efficiency within the areas of effect, cost, 

logistics and reduced risk of collateral damage. The investigation is made through a 

comparative literature study with supplementary expert interviews. 

With the help of a course correcting fuse, which allows for close precision capability, 

a series of achievements can be acquired. 

Examples of such achievements are reduced dispersion and increased capability of 

dimensioning of effects, reduced risk of collateral damage, lower total cost of 

munitions and reduced demand of logistics. 

Key words: 

Artillery, Indirect fire, Indirect fire support, Course Correcting Fuse, CCF, European 

Correcting Fuse, ECF, Precision Guidance Kit, PGK, Dispersion, Shell. 

 

Förord 

De internationella erfarenheterna och de ökade diskussionerna kring 

precisionsbekämpning1 som förs dels i Försvarsmakten och dels vid internationella 

erfarenhetsseminarier, exempelvis The International Artillery Symposium 2010, 

visar att området är intressant att undersöka vidare. 

Det är väl känt att den svensk-amerikanska granaten Excalibur har en tillförlitlighet 

och noggrannhet som överträffar de krav som ställts bland annat i Preliminär Teknisk 

Taktisk Ekonomisk Målsättning Excalibur (2003). Likväl är det känt att granaten har 

ett högt styckepris. Genom att presentera en lösning som till exempel Alliant 

Techsystems Inc, gör i sitt utvecklings program PGK-Precision Guidance Kit (2010) 

med slogan ”Affordable Precision for Conventional Artillery” är inte bara ett 

alternativ som passar tillverkaren utan också ekonomin i de allt mindre väpnade 

                                                 
1 Se Bilaga 1 Centrala begrepp 
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styrkorna. Att med ett nytt tändrör förändra den gamla artilleriammunitionens 

möjlighet att korrigera sin färd i den ballistiska banan till målet, för att reducera 

spridningen och därmed öka verkanseffektiviteten, skulle innebära möjlighet att 

uppnå nära precisionsförmåga. Något som kan medge möjligheten att mål oftare 

skulle kunna bekämpas efter värdering av risk för oönskad sidoverkan. Det 

intressanta i detta är att ställa sig frågorna, hur effektivt är egentligen det 

kurskorrigerande tändröret, medger det precisionsförmåga eller är det nära 

precisionsförmåga? 

 

Föreliggande arbete har varit mycket intressant då den omfattar produkter under 

utveckling som ger artilleriet en förbättrad förmåga att nå verkan i målet, vilket är 

mycket intressant. Studien har också gett mig en fördjupad kunskap vilket kommer 

att vara till stor nytta i det fortsatta arbetet inom området indirektbekämpning, i 

Försvarsmakten och i samband med kommande studier vid Försvarshögskolans 

Högre Stabsutbildning med teknisk inriktning. 
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1 Inledning 

Bataljonschefen har genom sin tidigare militära skolning en mycket bra uppfattning 

om artilleriets fördelar, att kraftsamla eld i tid och rum för att nå avgörande i striden. 

Detta faktum har varit den bärande idén vid framtagandet av stridsplanen. 

Nackdelarna gör sig samtidigt påminda, tiden till granaterna träffar målet och som nu 

med det långa skjutavståndet, den ogynnsamma spridningen i längd. En spridning 

som inte bara kräver en större ammunitionsinsats utan också en uppfattning om vad 

som finns i anslutning till målet. Risken att förorsaka oavsiktlig skada och onödigt 

lidande är inte acceptabelt vid någon insats där det primära målet är att hjälpa 

människor till ett bättre och tryggare liv. 

 

Vid bataljonschefen ledningsplats kan man nu följa anfallsrörelsen som man tidigare 

gett order om, allt har gått enligt stridsplanen. Ännu har man inte nått stridskontakt 

med motståndaren när man nu hör en påtagligt stressad röst i radion: 

 

VICTOR LIMA from QUBEC LIMA, Troops in contact, request fire support, over. 

 

Bekämpningschefen som snabbt uppfattar situationen säger till stridsledaren att det 

svenska pjäskompaniet, GOLF ALFA, är eldberett och kan nyttjas för 

målbekämpning. 

Bataljonchefen tittar skeptiskt på de båda och hinner inte säga det han tänkt då 

bekämpningschefen säger: 

 

Chefen! Trots det långa skjutavståndet är inte spridningen större än CEP 50 meter 

från måluttaget, det svenska batteriet använder den nya kurskorrigerande 

ammunitionen. Ammunitionsinsatsen blir inte så stor och risken för oönskade 

sidoverkan, bedöms som liten. 
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1.1 Problemformulering och syfte 

I och med Sveriges ökade engagemang på den internationella arenan har också 

konfliktspektrumet, vilket beskrivs både i Doktrin för markoerationer (DMarkO) 

(2005) och i US Army Field Manual (FM) 3-0 Operations (2001) blivit bredare. 

Vidare har även en ökad fragmentering av stridsfältet bidragit till att föra militära 

operationer närmare skyddsvärd infrastruktur och folkrättsligt skyddade civila samt 

föremål med särskilda folkrättsliga kännetecken, (SoldF 2001), vilket också ökar 

kraven på precision. Detta tillsammans gör att det kinetiska våldet (bl.a. genom 

splitter- och tryckverkan), som man kan hänföra den indirekta bekämpningen till, har 

fått förändrade krav. Målet att på ett säkert men samtidigt effektivt sätt kunna 

påverka motståndaren, även i närheten av skyddsvärd verksamhet, så att denne 

avbryter sin pågående verksamhet, är fortsatt centralt. Den omgivande miljön har vid 

detta fått en ökad betydelse, oönskad sidoverkan får betydande konsekvenser inte 

minst för de utsatta men även för förtroendet för de insatta förbanden. 

 

Problematiken som den befintliga spränggranatsammunitionen medför är att den 

kopplat till skjutavstånd har en tilltagande spridning. Detta kan innebära att insats ej 

kan övervägas mot vissa mål. Spridningen som sådan medför krav på ökad 

ammunitionsinsats för att bibehålla verkan i målet, vilket innebär att mer 

ammunitionen levereras under en utsträckt tid eller från fler ingående 

verkansplattformar. 

 

För att artilleriförband ska kunna leverera sin efterfrågade verkan krävs även en väl 

fungerande logistisk kedja, där främst försörjning av ammunition blir en kritisk 

sårbarhet, som enligt Doktrin för markoperationer, DMarkO, (2005) kräver skydd. 

Därav följer att det inte är utan ansträngning som de stora ammunitionsmängderna 

som erfordras för att nedkämpa mål levereras till förbandet genom logistikkedjan, 

vilket beskrivs utförligare i avsnitt 7.3. 

 

Med utgångspunkt från inledningen kommer föreliggande arbete att utreda vilka 

effekter det kurskorrigerande tändrör bidrar till och hur dessa ökar den militära 

nyttan av det indirekta bekämpningssystemet. 
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Frågeställning: På vilket sätt bidrar ett kurskorrigerande tändrör till den militära 

nyttan? 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga om, och till vilken grad, ett 

kurskorrigerande tändrör bidrar till att öka den taktiska effektiviteten förstådd som 

verkanseffektivitet, kostnadseffektivitet, logistisk effektivitet samt minskad oönskad 

sidoverkan. 

1.3 Teori 

I Lärobok i Militärteknik, vol. 1 (2007) beskriver professorn i Militärteknik, Stefan 

Axberg, militärtekniken som ”den vetenskap som beskriver och förklarar hur 

tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen 

påverkar och påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen 

från skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära 

professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens 

påbyggnad och dynamik”. 

  

Den teoretiska ramen för uppsatsen är att, med militärtekniken som grund, studera 

den militära nyttan av kurskorrigerande tändrör utifrån artilleriets utveckling och 

behovet av att påverka den enskilda granatens kurs i banan för att reducera 

spridningen och därigenom optimera verkan av artillerielden. 

1.4 Metod och material 

I föreliggande arbete har en komparativ litteraturstudie genomförts med 

kompletterande expertintervjuer.  

 

Sökning av material har gjorts mellan september 2010 och maj 2011. De databaser 

som använts är Försvarsmakten, Högkvarterets expeditions daglistor över öppna och 

hemliga handlingar och Patent- och registreringsverkets patentdatabas. Material har 

även sökts i litteratur och forskningsrapporter. 

 

Då materialet varit begränsat och i huvudsak utgörs av såväl hemliga som öppna 

forskningsrapporter, tekniska rapporter, simuleringsresultat och studier har urvalet 
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främst skett genom granskning av rubriker och sakinnehåll. För att få en fördjupad 

förståelse inom området har intervjuer genomförts med sakkunniga genom öppna 

frågor. 

 

Källor som använts har kritiskt granskats och funnits relevanta för uppsatsen. Källor 

som använts från Internet bedöms trovärdiga då utgivarna utgörs av tidskrifter eller 

företag inom teknikområdet. De senare medför att det i materialet kan finnas en viss 

grad av affärsmässig vinkling vilket renderar i att det inte i alla avseenden ges en 

heltäckande sanning. Därför har bland annat de värden för noggrannhet och precision 

som redovisas i artiklar efter genomförda försök och tester ej använts. 

 

Med hänsyn till myndighets- och företagshemligheter samt med respekt till källor har 

inte exakta värden för noggrannheter eller systemspecifika förmågor ur simulerings- 

eller testresultat redovisats eller använts i beräkningar. Det är dock nödvändigt att 

använda förenklade beräkningar och den gemensamma målsättningen för maximal 

spridning om CEP 50 meter, då det inte finns tillräckligt med öppna källor som kan 

användas för att kunna påvisa ett likande resultat. Samtidigt är det en konstaterad 

svaghet i studien att inte kunna redovisa faktiska värden då detta medför en 

försvagad reliabilitet. 

 

Gällande erhållna prisuppgifter utgör de i vissa fall endast bedömningar, vilka bör 

utvecklas då fakta finns tillgänglig för att erhålla en exakt prisbild. Kostnaden ger 

dock en uppfattning om den ekonomiska påverkan som det kurskorrigerande 

tändröret har, dels i förhållande till de olika tekniska lösningarna men även i 

förhållande till granaten Excalibur och konventionell spränggranatsammunition.  

 

Beräkningar som görs, främst gällande spridning utgår från förenklade modeller och 

formler varför det finns anledning att vara kritisk mot resultatets noggrannhet. 

Bedömningen är dock att med redovisade metoder för beräkning erhålls en 

tillräckligt god uppfattning om spridning och det kurskorrigerande tändrörets bidrag 

att nå nära precisionsförmåga för artilleriet. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas i tid från andra världskriget (VK II) till datum för fastställande 

av föreliggande arbete. De jämförelser som beskrivs utgår från eldrörsartilleri och 

den i svenska artilleriförband befintliga artilleriammunitionen. Missiler och 

reatilprojektiler kommer därför inte att behandlas i detta arbete, ej heller rök- och 

lysammunition.  

Interaktionen mellan verkansdel och mål samt artillerigranaten BONUS, kommer att 

beröras men ej beskrivas på djupet. 

Grova fel, orsakade av den mänskliga faktorn kommer ej att behandlas. 

Teknisk beskrivning av GPS eller annan metod för positionering kommer av 

utrymmesskäl inte att avhandlas inom föreliggande arbete. 

Vid värdering av spridning utgår beräkningar från en (1) artilleripjäs, främst med 

hänsyn till att spridning i förband bedöms som osäker då det finns begränsat med 

forskning och material kring detta. 

1.6 Genomförande 

Inledningsvis kommer artilleriets utveckling och konsekvenser av utvecklingen att 

beskrivas. Därefter framställes användning av artillerield kopplat till konflikters krav 

och anpassning till den förändrade miljö i vilket militära operationer genomförs. 

Därnäst beskrivs ammunitionsutvecklingen från standardammunition till 

specialammunition var på en teknikjämförelse mellan tre olika kurskorrigerande 

tändrör görs. Sedan redovisas tabelldata och beräkningar vilka beskriver hur 

spridning påverkar effektiviteten av artilleriammunitionen, de egna beräkningarna 

ger några basvärden vilka senare används i diskussionen. Det föreliggande arbetet 

avslutas med slutsatser och rekommendationer.  
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2 Förändring av artilleriet 

2.1 Artillerielden 

I Arméns eldkraft (1996) beskrivs att strävan inom fältartilleriet genom tiderna varit 

att nå längre skjutavstånd, ökad träffsannolikhet och ökad verkan, i syfte att 

underlätta det indirekta understödet till manöverförband. Utveckling har sedan 

industrialiseringen, främst sedan andra världskrigets slut, accelererat på många sätt. 

Detta har skett dels genom ökade skottvidder som medger en ökad täckningsyta och 

dels genom förändrade eldledningsmetoder samt metoder för samling av artilleri 

vilket medger förbättrade kraftsamlingsmöjligheter. Nya eldslag som exempelvis 

zonbrisad, som får granaten att detonera i luften för ökad verkan mot oskyddad 

trupp, samt nya typer av ammunition har även utvecklats. 

 

I dag görs bestämning av målläget företrädesvis med hjälp av teknisk utrustning, som 

eldlednings- och observationsinstrumentet (EOI). Instrumentet innehåller bland annat 

GPS, laseravståndsmätare och vinkelinstrument, som med hög noggrannhet kan 

fastställa målets geografiska läge i ett gemensamt referenssystem. Metoderna 

utvecklas alltjämt, främst genom att ny teknisk utrustning har blivit tillgänglig,  

L Rutgersson (2009) beskriver detta i ”Den militära nyttan med geografiska 

informationssystem kopplat till eldlednings- och observationsinstrumentet vid 

precisionsbekämpning”. 

 

Vid beräkning av skjutelement har man övergått från manuell hantering av grafisk 

materiel till datoriserade skjutelementräknare, vilket gjort att noggrannheten också 

ökat vid beräkningen av skjut- och riktelement. 

2.2 Teknisk utveckling 

Artilleripjäsutveckling, som den beskrivs i Artilleriet Stridsskolas (ArtSS) 

utbildningsmaterial Pjäs & amlära (2005), består till stor del i utvecklingen av 

eldrörets längd, livslängd och elduthållighet. Här kan nämnas att från VKII har 

eldrörslängd relativt kaliber ökat från L 25-, till L 52 eldrör. Vid skjutning av 

konventionell ammunition har eldrörets utökade längd inneburit en utökning av 

skjutavståndet från cirka 5 km till mer än 30 km, (Arméns eldkraft 1996). Vidare har 
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utveckling av mekanik och riktinstrument bidragit till en förbättrad 

inriktningsnoggrannhet. 

Artilleriammunition utvecklas alltjämt mot att optimera förmågan att träffa målet, 

uppnå verkan och öka skjutavståndet, (ArtSS Pjäs & amlära 2005). Detta har skett 

bland annat genom att förbättra granatkroppens aerodynamiska egenskaper, till 

exempel genom införandet av basflödet vilket reducerar granatens basmotstånd i den 

ballistiska banan2 (se vidare under 4.1). Optimering har också gjorts av 

granatkroppen så att den vid detonation bildar ett lämpligt fragmenteringsmönster 

samtidigt som den klarar de extremt höga accelerationspåfrestningar som sker under 

det innerballistiska förloppet. 

 

Processen vid framtagning av drivladdningar till artilleriet har även den utvecklats, 

främst genom övergången till kemiskt krut, (ArtSS Pjäs & amlära 2005). Detta har 

bidragit till att reducera variationen i, men samtidigt öka, krutets energiinnehåll, 

minska krutets påverkan av fukt samt öka lagringsbeständigheten för att 

sammantaget minska variansen i granatens utgångshastighet, V0. 

 

Meteorologisk informationsinhämtning har även utvecklats, främst genom att 

noggrannheten hos instrument och beräkningsutrustning blivit bättre. Det 

kvarstående problemet med artilleriets vädermätningar är att den sker med en 

vätgasballong med specifik stigningshastighet vilken gör att det tar cirka 1 timme för 

ballongen att nå 10 000 meters höjd. Detta medför att det uppmätta vädret kan ha 

förändrats från tidpunkten för mätning till det att det används vid skjutning, vilket 

gör att vädrets förändring kan resultera i att precisionen nedgår och att målet inte 

träffas. 

2.3 Konsekvenser av utvecklingen 

Utvecklingen av artilleriet har tillsammans bidragit till att öka dess eldkraft över 

ytan, det har också gett nya utmaningar att hantera. En konsekvens av de långa 

skjutavstånden är en tilltagande spridning, främst i längd men även i sida. Den 

sammanlagda spridningen står i direkt relation till utgångshastighet och atmosfärisk 

påverkan, (ArtSS Elära 2005). Spridningen medför att den yta i vilken huvuddelen av 

                                                 
2 Se bilaga 1 centrala begrepp 
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de avfyrade granaterna landar inom, det så kallade verkansområdet, ökar, vilket 

kompenseras med en ökad eldinsats på långa skjutavstånd, (Oplatskort 2008). Detta 

får vidare konsekvenser som bland annat påverkar logistik, riskområdets storlek och 

därmed risken för oönskad sidoverkan. Trots optimering av samtliga ingående delar 

inom artillerisystemet kvarstår dock den stokastiska, slumpvisa, spridningen som står 

i direkt relation till det ökade skjutavståndet. 

 

3 Användning av artilleri 

”Elden, främst granatelden, är det viktigaste medlet för strid ” står det i inledningen 

till ArtR Artbat Fu (2011). Kraftsamla elden, det vill säga samla alla skjutande vapen 

till tid och rum, är ett sätt att nå lokal överlägsen effekt för att därigenom bringa 

motståndaren att avbryta sin verksamhet. Detta beskrivs i DMarkO (2005) som en 

marktaktisk grundprincip. 

3.1 Konflikters krav 

I Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (2011) beskrivs att våra förband i 

första hand är utformade för väpnad strid mot en konventionell motståndare, men 

även mot en motståndare som nyttjar irreguljär krigföring. Kompetensen för väpnad 

strid i hela konfliktskalan utvecklas för att även omfatta olika klimatområden, 

terrängtyper, ljus- och siktförhållanden.  

 

Förhållandet mellan stridsintensitet och komplexitet i markstrid, där hotbilden 

spänner från enkla till komplexa situationer som kan omfatta tredje part beskrivs i 

Studie graderad verkan (2008). I situationer, som inte kännetecknas av hög intensitet 

och enkelhet, bruka verkanssystem som på långa skjutavstånd har en tilltagande 

spridning som kan medföra en hög risk för oönskad sidoverkan kan varken politiskt 

eller folkrättsligt rättfärdigas. Detta föranleder ett behov av vapensystem som har 

förmåga att kunna variera effekten för att proportionellt anpassa verkan efter 

situation och som uppfyller krav på precisions- eller nära precisionsförmåga. 
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Figur 3.1 beskriver relationen mellan komplexitet och stridsintensitet, (Studie graderad verkan 2008) 

 

3.2 Erfarenheter 

Försvarsmaktens reglementen, handböcker och utveckling bygger i många fall på 

slutsatser av egna och andras erfarenheter genom historien. Att genom Operation 

Enduring Freedom (OEF) i Afghanistan dra slutsatser som resulterar i behov av nya 

förmågor är inget undantag jämfört andra konflikter. Det som särskiljer OEF från 

andra större historiska konflikter är bland annat konfliktens karaktär, en motståndare, 

insurgenter, som ofta uppträder i små enheter (grupper) över stora ytor och nära 

skyddsvärd infrastruktur eller civila. Detta innebär att målen som ska påverkas med 

eld har blivit mindre och omgivningen mer känslig. Detta har bland annat resulterat i 

ett påskyndande av projektet Excalibur då operationella behov tydligt pekat på ett 

behov av precisionsförmåga under dygnets alla timmar oavsett väderförhållanden. 

Som figur 3.2 påvisar, hämtad från Svar på Artillerifrågor (2008), medger 

precisionsammunition en avsevärd effektökning avseende verkan och reducerad risk 

för oönskad sidoverkan. 
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Figur 3.2 utvisande mängden ammunition som åtgår att bekämpa den röda byggnaden, inom vit 

cirkel, på kartan med konventionell ammunition (orange), jämfört mängden kvalificerad ammunition 

av typen Excalibur (gul), (Svar på Artillerifrågor 2008) 

 

Som framkommer av figur 3.2 åtgår 147 st konventionella granater eller 3 st 

Excalibur granater att slå ut målet på kartan. Skillnaden för logistikfunktionen är 

cirka 14 ton artilleriammunition som ska transporteras, ibland långa sträckor. 

I en artikel från Dagens Nyheters nätupplaga (2010) framkommer att antalet attacker 

mot NATOs lastbilskonvojer, som förser International Security Assistance Force 

(ISAF) med förnödenheter, har ökat. Den förhöjda hotbilden mot den logistiska 

försörjningskedjan innebär inte bara en ökad risk för de förare som varje månad kör 

tusentals last- och tankbilar utan även en ansträngning för de styrkor som eskorterar 

och skyddar transporterna. Vidare kan det innebära operativa begränsningar för 

förband i behov av förnödenheter då den kritiska sårbarheten, (DMarkO 2005) 

påverkas. 

3.3 Anpassning 

Försvarsmakten har, så som många andra länder, sedan efterkrigstiden rustat för att 

möta en konventionell motståndare som hotar den nationella integriteten. Därför har 
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lager av bland annat artilleriammunition i relativt stor omfattning skapats. Som en 

följd av detta har arvet av ammunition varit en viktig parameter i den utveckling som 

följt. Det kan inte ses som en tillfällighet att kurskorrigerande tändrör utvecklas för 

att ge gammal ammunition nära precisionsförmåga, snarare en lämplig åtgärd för att 

fortsatt kunna använda befintliga lager. FOI rapport Verkanssimulering för 

bataljonsartilleriet 2009 (2010) pekar tydligt på skillnaden i verkan och förbrukning 

av ammunition vid skjutning okorrigerad respektive korrigerad ammunition. Som 

framkommer i resultatet ökar effektiviteten av artilleriammunition utrustade med ett 

kurskorrigerande tändrör i vissa fall så mycket att ammunitionsinsatsen kan 

reduceras med 50 % för att nå jämförbar verkan. 

  

Det finns dock anledning att vara kritisk till detta resultat, främst för att de framtagna 

värdena som används för spridning är för stora och inte kan anses rimliga i 

jämförelse till de beräkningar som kommer att redovisas senare, vilket till del 

bekräftats i samtal med M Hartmann FOI. I BAE Systems Bofors tekniska rapport, 

Princip och indata för systemsimuleringar av ECF-konceptet (2010) är avvikelsen i 

paritet till beräkningar redovisade i tabellavsnitt 6 och den ökade effektiviteten hos 

det kurskorrigerande tändröret är betydligt högre jämfört FOI rapport. 

3.4 Sammanfattning 

Krigsförbanden är utformade för väpnad strid mot såväl en konventionell- som en 

irreguljär motståndare där komplexitet och intensitet har en viktig betydelse för hur 

den indirekta elden brukas. Detta föranleder behov av vapensystem med krav på 

precisions- eller nära precisionsförmåga samt möjlighet att kunna variera effekten för 

att proportionellt anpassa verkan efter situation. Erfarenheter från konflikter 

återspeglas i utveckling av förmågor och materielsystem vilket bland annat ses i 

Excaliburprojektet, där möjligheten att bekämpa små mål i skyddsvärd omgivning 

samt reducerad risk för oönskad sidoverkan varit en drivande faktor. Vid nyttjande 

av precisionsammunition nedgår förbrukningen av artilleriammunition, vilket 

minskar den logistiska börda som behöver transporteras, ibland långa sträckor med 

risk för att attackeras av motståndaren. Efterkrigstiden har inneburit att många länder 

där ibland Sverige har rustat sin försvarsmakt och inskaffat lager av till exempel 

artilleriammunition. Arvet av ammunitionen kan efter tillförsel av ett 
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kurskorrigerande tändrör medge förmåga till nära precisionsbekämpning, vilket ökar 

effektiviteten av den enskilda granaten. Det finns divergerande resultat kring hur 

effektivt ett kurskorrigerande tändrör egentligen är. 

 

4 Ammunition 
Inom artilleriet är ammunition en sammanfattande benämning av granat, tändrör och 

laddning (krut). Traditionellt sett indelas granater, enligt ArtSS Pjäs amlära (2005), i 

två olika granattyper, Spränggranater (sgr) och Lastgranater (Cargo). Det är dock i 

detta arbete av intresse att se indelningen av ammunition ur ett annat perspektiv, 

nämligen icke styrd- respektive styrd ammunition. 

 

Vidare kan påtalas att interaktionen mellan stridsdel och mål kan beskrivas som då 

stridsdelen (granaten) är på ett sådant avstånd från målet att effekten från stridsdelen 

i någon form påverkar målet, en verkanseffekt uppstår. Verkanseffekten är i detta, 

enkelt uttryckt, en funktion av avståndet mellan mål och stridsdel. Ammunitionens 

konstruktion och/eller sammansättning kan bidra till förbättrade alternativt 

försämrade värden ur ett verkans- och spridningsperspektiv.  

4.1 Icke styrd ammunition 
Med icke styrd ammunition avses här en konventionell granat med en metallkropp 

fylld av sprängämne, ca 17 % av totalvikten (cirka 43kg), vilken förses med ett 

tändrör som genom påverkan antänder sprängämnet i granaten. Vid detonation bildar 

granatens metallkropp splitter vilka resulterar i granatens splitterverkan. Den 

konventionella spränggranatammunitionen utgör huvuddelen av ammunitionen inom 

artilleriförbanden. 15,5 cm sgr m/54-77 är en äldre granattyp med en relativt stor 

splitterstorlek. 15,5 cm sgr m/77 en standardiserad spränggranat, enligt NATO och 

svensk standard, framtagen för optimerad verkan mot mjuka oskyddade mål. Både 

sgr m/54-77 och sgr m/77 har efter det innerballistiska förloppet inte någon egen 

påverkan på banan förutom de specifika aerodynamiska egenskaperna. Vidare kan 

nämnas 15,5 cm sgr m/77B bfl, som är en basflödesgranat. Granaten är försedd med 

en tillsats av krut fäst i akterkonen som antänds vid avfyring. Krutgaserna som 

utvecklas från tillsatsen fyller det vakuum som bildas bakom granaten och reducerar 

därmed granatens basmotstånd, vilket utgör en stor del av det totala luftmotståndet 

under det ytterballistiska förloppet, (ArtSS Cb-lära 2005). Basflödet bidrar till att 
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granaten får förändrade aerodynamiska egenskaper vilket ger, upp till 25 %, längre 

maximalt skjutavstånd. Skillnaden jämfört andra konventionella granater utan 

basflöde är följaktligen det utökade skjutavståndet vilket i sin tur bidrar till en 

tilltagande spridning. Generellt kan sägas att konventionell ammunition är 

förhållandevis billig, då de oftast massproduceras efter en standard som medger flera 

potentiella användare. För en 15,5 cm spränggranat enligt nuvarande standard, det 

vill säga icke IM (Insensitive Munition) säkrad uppges priset vara omkring  

15-20 Kkr (Tusen kronor) medan priset för en IM säkrad spränggranat uppgår till  

20-25 Kkr, (J Lewin, Försvarets materielverk, FMV). 

4.2 Styrd ammunition 

Artilleriet har traditionellt varit beroende av att stora mängder ammunition skjuts för 

att uppnå verkan då den sprids över stora ytor. Ett nästan omåttligt exempel 

framkommer i det nu upphävda reglementet SkjutR Art Grk 2 (1985) där antalet 

konventionella granater som erfordras, från en artilleribataljon med 12 stycken 

ingående 15,5 cm pjäser, för att nedkämpa ett mål av kompanistorlek i ståvärn 

uppgår till 96 eldstötar. Det vill säga 2304 spränggranater fördelat på 192 lastpallar 

med granater och 192 lastpallar med laddningar. Sammantaget väger detta, inklusive 

emballage cirka 214 ton, (Ammunitionskatalog Data och bilder Gemensamt för 

Armén Marinen Flygvapnet 1994). För att inte behöva avfyra mycket stora mängder 

ammunition för att nå verkan, främst mot stridsfordon men även på senare tid andra 

typer av mål, har möjligheten att kunna styra granaten i slutskedet av den ballistiska 

banan utvecklats. Styrd ammunition tillsammans med rök-, lys- och 

hårdmålsammunition benämns oftast med samlingsnamnet specialammunition. Inom 

artilleriförbanden utgör specialammunition en liten del av den totala 

ammunitionsmängden. 

Som framkommer i ArtSS pjäs och amlära (2005) har utvecklingen av styrd- och 

målsökande ammunition skett i olika generationer där 

- Generation 1 representeras av bland annat Copperhead och Krasnopol som 

båda är slutfasstyrda genom laserbelysarteknik. 

- Generation 2 representeras av bland annat BONUS och SMArt som har 

liknande funktionaliteter, där ett antal substridsdelar, utrustade med bland 
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annat infraröd sensor, söker av området kring den beräknade målpunkten för 

att själv hitta målet. 

 

Den svenska utvecklingen av kurskorrigerande- och slutfasstyrd ammunition går att 

spåra i Patent- och registreringsverkets patentdatabas till bland annat patentet 

432 670 (1979) och mer tydligt i patent 445 952 (1982). Där framkommer det tankar 

och idéer kring tekniska lösningar och metoder för att uppnå precisionsförmåga för 

artilleriet. I Jane's Ammunition Handbook (2010) beskrivs att Sverige fram till 1999, 

utvecklat 155mm Bofors Trajectory Correctable Munition (TCM), så långt som till 

designenfasen. Utvecklingen av TCM sammanförs sedermera, till del, 2001 med det 

svensk-amerikanska projektet Excalibur. Genom den fortsatta utvecklingen av GPS-

styrd ammunition och framtagandet av kravdokumentet PTTEM Excalibur (2003) 

kan man anta att M982 Excalibur tillhör generation tre i denna utveckling. Dock 

skall påpekas att Excalibur är en navigerande granat som inte är beroende av vapnets 

inriktning, V0-fel eller väderdata för sin spridning vid målet, (J Lewin). Utveckling 

av styrd ammunition har skett över lång tid genom tekniskt avancerade, kostsamma 

men väl fungerade lösningar. Den främsta orsaken till att den styrda 

artilleriammunitionen blir förhållandevis dyr är att tekniken skall tåla extrema 

accelerationspåkänningar om cirka 20000 G, som uppkommer vid avfyring då 

granaten accelererar från stillastående till cirka 950m/s på en sträcka av eldrörets 

längd, cirka 8 meter. Den enda på marknaden befintliga kvalificerade 

precisionsgranaten är M982 Excalibur. Den har, enligt Globalsecurity.org (2011) 

använts med framgång av US Army, USMC och Canada i konflikterna i Irak och 

Afghanistan. Priset för en Excalibur uppges att under de första produktionsåren 

uppgå till cirka 1.000 Kkr, medan snittpriset för den planerade serietillverkningen är 

ungefär hälften så mycket, (J Lewin). 

 

Genom den generationsutveckling som skett inom området för 

precisionsammunition, har effektiviteten och sannolikheten för träff (Pkill) ökat från 

ca 0,7 till över 0,9, (ArtSS Pjäs amlära 2005). Excalibur har med sin höga 

träffsannolikhet även blivit en referens vilken man jämför annan korrigerande 

ammunitions effektivitet med. 
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4.3 Tändrör 

I ArtSS Pjäs amlära (2005) framkommer att ”granater, som kräver någon form av 

utlösning för att fungera i anslutning till målet, förses med tändrör. Detta bringar 

granaten till brisad eller krevad i banan på lämpligt avstånd från målet, vid anslag 

eller på lämplig tidpunkt efter anslag. Tändrör fungerar mekaniskt eller elektriskt” 

 

Vidare framkommer att det, tack vare miniatyriseringen av elektronik, är möjligt att 

kombinera flera rörfunktioner inom ett och samma tändrör. Därigenom erhålls ett 

enhetständrör som kan temperas, programmeras, genom induktion via ett 

programmeringsdon som ansluts till beräkningsenhet för skjutelement. Ett sådant 

tändrör är DM84 Multi Optional Fuze (MOFA) som nu är under anskaffning till 

Försvarsmakten. Utvecklingen har inte stannat vid detta. I Modellering av roterende 

legeme (2009) har en undersökning gjorts kring möjligheterna huruvida en 

rotationsstabiliserad granat kan korrigera den egna banan med hjälp av ett 

kurskorrigerande tändrör. Fördjupad beskrivning av kurskorrigerande tändrör 

återfinns i avsnitt 5. 

4.4 Sammanfattning 

Traditionellt sett indelas granater i två olika typer, Spränggranater och Lastgranater. 

Dock är det i detta arbete intressant att se indelningen av ammunition ur ett annat 

perspektiv, icke styrd- respektive styrd ammunition.  

Den konventionella ammunitionen, icke styrda spränggranater, utgör huvuddelen av 

den artilleriammunition som finns vid artilleriförband. Konventionell ammunition är 

förhållandevis billig då den ofta massproduceras till flera användare. 

Specialammunition utgör endast en liten del av den totala mängden 

artilleriammunition vid artilleriförband. I Sverige har utvecklingen av styrd 

ammunition pågått under lång tid vilket har realiserats genom det svensk-

amerikanska samarbetsprojektet Excalibur. Styrd ammunition är förhållandevis dyr, 

då den ofta kräver omfattande utveckling och avancerad styrteknik som ska klara de 

extrema accelerationspåfrestningar samt att den inte produceras i lika stor omfattning 

som konventionell ammunition. Tändrörstekniken har främst genom 

miniatyriseringen av elektronik utvecklats till enhetständrör med fler funktionalitet 
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och induktiv tempering, programmering. Vidare har miniatyriseringen lämnat fysiskt 

utrymme för fler innovationer och tekniker.  

 

5 Teknikjämförelse 

Utvecklingen av precisionsammunition har fått ett ökat fokus i och med att 

konfliktens karaktär ändrats, att motståndaren uppträder i små grupper inte sällan i 

närheten av skyddsvärd infrastruktur eller civila. Flera ammunitionstillverkare har 

utvecklingsprogram som syftar till att ge den redan befintliga ammunitionen en ökad 

precisionsförmåga, till ett pris långt under Excalibur. Detta uppnås genom att tillföra 

ett tändrör som kan påverka granaten i dess bana och på så sätt öka precisionen. 

Gemensamt för de redovisade utvecklingsprogrammen är målsättningen att 

understiga en spridningsbild om CEP 50 meter, vilket både Alliant Techsystems Inc. 

och BAE Systems Bofors bevisat med god marginal genom försöksskjutningar eller 

simuleringar, (PGK-Precision Guidance Kit 2009 och Princip och indata för 

systemsimuleringar av ECF-konceptet 2010). Då utvecklingsprogrammet Excalibur 

utgör referens för precisionsammunition, CEP <10 meter, är det kurskorrigerande 

tändrörets bidragande förmåga på standardammunitionen att betrakta som nära 

precisionsförmåga, CEP <50 meter, (Ground Combat Technology 2010). Som 

framkommer i Modellering av roterende legeme (2009) kan en rotationsstabiliserad 

granat korrigeras i den egna banan med hjälp av ett kurskorrigerande tändrör. 

Matematiska beräkningar pekar på att en granat med ett kurskorrigerande tändrör 

som påbörjar sin styrning 10 sekunder efter avfyrning kan korrigeras över 1000 

meter i sida och över 500 meter i längd innan nedslag. Vidare framkommer det i 

underlaget att man använt skjuttabelldata för en spränggranat med basflöde med ett 

beräknat V0 på 825m/s och skjutavstånd uppgående till 23700 meter, vilket tyder på 

att styrningsmöjligheten är beroende av skjutavstånd. 

 

I samband med konferensen Future Artillery (2011) har två huvudsakliga principer 

för kurskorrigering identifieras, endimensionell- och tvådimensionell styrning. 

Vidare presenterades dessa i tre skilda tekniska lösningar som på olika sätt utför 

kurskorrigering. Dessa tre system utgör ett representativt urval då det i dagsläget ej 

finns, för författaren, fler kända tekniska lösningar eller produkter. Utförligare 
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beskrivning ges nedan. De olika metoderna för styrning bedöms ej påverka systemets 

prestanda negativt då skjutning sällan sker på maximalt skjutavstånd (Dmax). 

5.1 Endimensionell styrning 

Med principen för endimensionell styrning följer att korrigering endast sker längs 

skjutriktningen vilket medger korrigering av längdspridningen. Vid beräkning av 

riktelement kommer projektilens reella nedslagspunkt (riktpunkt) att placeras bortom 

målet, hur långt bortom beror av skjutavstånd, granatens spridning och det 

kurskorrigerande tändrörets förmåga att retardera granaten. Den beräknade 

riktpunkten är samma plats som en icke korrigerad granat skulle slå ned, en ballistisk 

nedslagspunkt. Den endimensionella styrningen bygger på ett tändrör försett med ett 

antal utfällbara bromsar som, när de aktiveras, förändrar granatens luftmotstånd 

vilket retarderar granaten i banan till en sådan omfattning att den landar i höjd med 

det angivna målets koordinater.  

5.1.1 Endimensionell styrning, radar 

Det franska företaget NEXTER har genom sitt program SPACIDO (2007) utvecklat 

ett kurskorrigerande tändrör som genom utfällbara bromsar reducerar spridningen i 

längd. Systemet består av fyra delar förutom själva 

tändröret, en V0-radar placerad på eller invid 

artilleripjäsens eldrör, en ballistikräknare, en sändare 

samt ett induktivt programmeringsdon. Vid 

beräkning av skjutelement programmeras tändröret 

med det induktiva programmeringsdonet. Efter 

avfyring mäter V0-radarn granatens utgångshastighet 

och hastigheten upp till fem kilometer in i banan, 

vilket innebär en mättid om cirka 6 – 12 sekunder 

beroende av utgångshastighet. Ballistikräknaren 

beräknar kurskorrigering genom en 

skillnadsberäkning mellan den uppmätta- och den förväntade granathastigheten. 

Sändaren överför korrigeringsdata till tändrörets mottagare vilken initierar den 

tidpunkten då de utfällbara bromsarna ska aktiveras. Under de litteraturstudier och 

intervjuer som genomförts har ingen prisinformation för SPACIDO kunnat 

bekräftats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.11 baserad på original 

från SPACIDO (2007) 
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5.1.2 Endimensionell styrning, GPS 

BAE Systems har tillsammans med Junghans microtec 

ett utvecklingsprogram kallat ECF – European 

Correcting Fuze (2010), vilket är ett GPS-styrt 

kurskorrigerande tändrör. Funktionen är uppbyggd i ett 

tändrör av standardutformning som genom induktion 

programmeras före avfyrning. Vid programmeringen 

överförs måldata som tillsammans med tändrörets 

positioneringssystem, GPS, används som 

referensinformation i algoritmen att beräkna när 

tändrörets bromsar ska aktiveras. Efter avfyrning 

påbörjar GPS-enheten att söka satelliter, ca 10 sekunder in i banan påbörjas 

algoritmberäkning, där aktuellt läge och hastighet jämfört med förväntat läge och 

hastighet i förhållande till målets koordinater bestämmer den tidpunkt då tändrörets 

bromsar aktiveras. Beräkningen bedöms pågå minst intill dess att bromsarna fälls ut. 

Enligt J Lewin, bedöms priset vid anskaffning att uppgå till omkring 50 Kkr medan 

BAE System Bofors, B Nyquist, anger ett avsevärt lägre pris. 

5.2 Tvådimensionell styrning 

Alliant Techsystems Inc har i programmet PGK- 

Precision Guidance Kit (2009) utvecklat ett tändrör som 

medger tvådimensionell styrning. Med principen för 

tvådimensionell styrning följer att korrigering sker 

längs- och tvärs skjutriktningen vilket medger 

korrigering av både längds-och sidspridning. Funktionen 

är i likhet med den för ECF, där tändröret programmeras 

före avfyrning och måldata överförs till tändröret. PGK-

röret är försett med fast vinklade vingar som 

inledningsvis roterar fritt för att på så sätt generera ström 

till tändrörets elektronik. När GPS mottagning erhålls 

påbörjar styrning genom att de roterande vingarna 

bromsas fast och granaten styrs till den beräknade 

ballistiska banan, när granaten befinner sig i banan 

Figur 5.2 baserad på original från 

Alliant Techsystems Inc, Precision 

Guidance Kit (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.12 baserad på 

original från ECF (2010) 
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frigörs vingarna och roterar fritt intill ny styrning erfordras. Proceduren upprepas 

genom hela banan med strävan att granaten ska följa den beräknade vägen under 

färden i luften till målet. 

I President’s Budget 2012/13, FY 2012 Procurment Programs (2011) framkommer 

att priset för PGK initialt uppgår till motsvarande 85 Kkr. 

5.3 Sammanfattning 

Konfliktens karaktär har gjort att behovet av precisionsammunition har fått ett ökat 

fokus vilket öppnat för nya innovationer för att ge förmåga till nära 

precisionsbekämpning till arvet av ammunition. Gemensamt för tändrör med 

endimensionell styrning är att de reducerar spridningen i längd samt att ballistiska 

data beräknas med en nedslagspunkt bortom målet då styrfunktionen utgörs av 

bromsar vilka endast kan reducera granatens hastighet. Rör med tvådimensionell 

reducerar spridningen både i längds- och sidled. Genom styrning strävar granaten att 

hela tiden följa den beräknade banan. Det radarkurskorrigerade tändröret erhåller 

styrinformation under den inledande delen av banan medan de GPS-styrda 

kurskorrigerande tändrören erhåller styrinformation genom hela banan.  

 

6 Faktorer som påverkar spridning 

6.1 Spridning 

Spridning indelas, i Skjutlära för armén (1986) i tre kategorier 

- grova fel, vilka orsakas av den mänskliga faktorn, 

- systematiska fel, vilka kan påvisas och helt eller delvis elimineras eller 

- slumpvisa fel, vilka fördelas enligt den gausska felkurvan. 

 

De systematiska felen, även kallad salvspridning, beskriver medelträffpunktens 

spridning kring den valda målpunkten vid ett antal serier som skjuts oberoende av 

varandra, dvs inga slutsatser som leder till förändringar dras av föregående serie. 

Dessa antas vara normalfördelade. I skjuttabell för respektive kombination av vapen 

och ammunition har detta tagits hänsyn till. 
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Verkanseffektiviteten hos ett vapen kan till del värderas genom olika 

simuleringsverktyg. Ett av dessa verktyg är Assessment of Vulnerability And 

Lethality (AVAL) som bland annat FOI använder i Riskavståndsberäkningar artilleri 

och granatkastare (2011). AVAL skiljer på stridsdelens verkanseffekt och vapnet. 

Verkan hos vapnet beror på ett flertal komponenter där målets egenskaper, vapnets 

egenskaper, antalet vapenplattformar, ammunition och terrängen i anslutning till 

målet utgör några faktorer i beräkningen. Beräkningen avser att nå ett resultat som 

beskriver hur många granater som krävs för att nedkämpa ett angivet mål till en viss 

grad. 

6.2 Vapensystem och ballistik 

Verkanssimulering för bataljonsartilleristudie 2009 (2010) beskriver att den totala 

effekten av ett vapensystem är beroende av interaktionen mellan stridsdel och mål 

samt träffspridning. Som framställs i konsekvenser av utvecklingen är spridningen en 

funktion av skjutavståndet, det vill säga tilltagande med ett ökat skjutavstånd. De två 

största faktorerna som påverkar spridningen i relation till skjutavståndet är främst 

avvikelser i utgångshastighet, V0, samt meteorologiska inflytelser (påverkan). 

 

De innerballistiska spridningsorsakerna som resulterar i en variation av 

utgångshastigheten beskrivs i Skjutlära för armén (1986) som: 

- krutladdningens vikt, temperatur, fuktighet, sammansättning och anfyrning, 

- projektilens vikt och ansättning, 

- laddrummets volym, 

- eldrörets slitning och temperatur, 

vilka påverkas av vapen och ammunition. 

 

Medan den ytterballistiska påverkan till spridningen, enligt Skjutlära för armén 

(1986), hänförs till: 

- ändringar i längds- och tvärsvind, lufttemperatur och lufttryck, 

- projektilpendling, 

- projektilens viktfördelning, form och ytbeskaffenhet, 

vilka påverkas främst av förhållandet i atmosfären. 
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Då dessa uppgifter går att fastställa genom skjutning och/eller simulering fås en 

uppfattning om inflytelsernas respektive storheter. Härigenom skapas vapnets 

skjuttabellverk som för respektive avstånd, i intervall om ett hundra meter, redovisar 

de faktiska inflytelserna för specifik kombination av vapen, tändrör, granat och 

laddning. 

6.3 Systematiska fel 

Ur Skjuttabell för Haub 77B (2004) finner man för laddning nio (lng 9) att 

kruttemperaturens inverkan på V0 beräknas med formeln, ∆Vo=1,3x∆tkr. Detta 

innebär att en (±1°) grad Celsius avvikelse från normerad temperatur (+5°C, enligt 

Försvarsmaktens normallufthav fastställt av ÖB den 18.6.1948 med tillägg den 

17.10.1955) påverkar V0 med ± 1,3m/s. Härvid kan man då dra slutsatsen att en 

felaktigt mätt kruttemperatur, till exempel beroende av en ej kalibrerad termometer 

eller av lokal påverkan av värmestrålning, påverkar V0 i lika stor omfattning som det 

faktiska felet. Vidare finner man även andra avståndsberoende faktorer som genom 

sina respektive enhets avvikelser påverkar skottvidden 

- utgångshastighet (V0), 

- projektilvikt (CPc), 

- lufttrycket vid marken (CBo), 

- ballistisk lufttemperatur (CTo) och 

- med- respektive motvind (Wl). 

 

I intervju med H Åhman Artilleriregementet (2011) diskuteras ett försök omfattade 

spränggranat m/54-77, som utgjorde en del i utveckling av ny skjutelementkräknare. 

Försöket omfattade kontroll av granaters verkliga vikt jämfört den på granaten 

angivna viktklassen. Här kan även nämnas att granatens viktklass (++, +, 0, -, --), för 

155mm artilleriammunition, har en tillåten varians om 450g, vilket innebär att 

granatens verkliga vikt tillåts variera med ±225g vid märkning efter vägning. 

Resultatet påvisade att granaternas standardavvikelse var mycket liten medan 

förhållandet mellan reell vikt och angiven viktklass var mycket stort, ca 200g. Ur 

tabell 6.21 kan utläsas att granaten, vid ett skjutavstånd om 21000 meter då den 

reella granatvikten avviker med +200g från angiven viktklass, når 54 meter för långt.  
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Antaget att det meteorologiska underlaget sedan visering (mätning) förändrats med 

anledning av väderomslag eller frontpassage, skulle inte en förändring om 10 m/s 

vara ett orimligt antagande. Genom att kontrollera inflytelsen av en förändrad vind 

om 10 m/s mot 0,7 Dmax för Archer (tabell 6.22) kan utläsas att felet som uppstår 

bidrar till att granaten missar målet med 330 meter. Vidare påverkas även den 

ballistiskatemperaturen och lufttrycket vid ett väderomslag vilket också framkommer 

i tabell 6.22.  

Med ovanstående som grund är det ingen underdrift att påstå att det fortfarande finns 

anledning att förfina de fakta som utgör grund för skjuttabellverk och ballistisk 

beräkning. 

 

Ur Skjuttabell för 15,5 cm haubits 77B (2004) kan man utläsa hur de olika 

faktorerna, V0, CPc, CBo, CTo och Wl påverkar skjutavståndet och därigenom få en 

uppfattning om konsekvensen av en avvikelse från uppmätt värde. Exempel 

redovisas i tabell 6.21 nedan. 

 

Skottvidd 

(m) 

ökning (minskning) 

av 

utgångshastigheten 

med 1 m/s 

ökning 

(minskning) 

av 

projektilvikten 

med 100 g 

ökning 

(minskning) 

av 

lufttrycket 

vid 

marken 

med 1 mbar 

ökning 

(minskning) 

av ballistisk 

lufttemperatur 

med 1 °C 

en 

medvind 

(motvind) 

av 1 m/s 

D  CVo CPc CBo CTo CWl 

9000 17 6,0 -2,6 8,5 5,2 

18000 28 20,9 -9,1 25,7 21,5 

21000 32 27,0 -11,9 29,9 29,9 

27000 47  42,5 -18,7 28,3 50,5 

Tabell 6.21 utvisande skottviddens ökning (minskning) i meter på grund av inflytelser som funktion av 

avståndet för 15,5 cm haub 77B, lng 9, sgr m/77B bfl, öf zonar m/94 

I arbetet med framtagande av skjuttabell för den nya artilleripjäsen Archer, har BAE 

Systems Bofors inledande ballistiska beräkningar givit de första skjuttabellvärdena 

vilka redovisas i tabell 6.22. Enligt T Gustavsson (2011) har inflytelser beräknats för 

spränggranat (Sgr) m/77B bfl i Archer, L52 eldrör med högsta laddning (DM 72 6+) 

med nominellt V0 om 950m/s. Atmosfärvärden har använts enligt standarden ICAO 
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(International Civil Aviation Organization), i CPc ingår ej effekten av ändrat V0. 

Vidare används ett preliminärt värde för ∆Vo=0,7x∆tkr. 

D Cs CVo Cϕ CBo CTo CWl CPc CWt 

21848 216 28 40 -12 32 26 28 18 

25488 357 33 33 -16 36 36 36 25 

29124 566 40 28 -20 37 47 45 33 

32761 881 51 22 -25 33 58 57 42 

Tabell 6.22 utvisande beräknade inflytelser i meter för 15,5 cm Archer lng DM 72 6+, sgr m/77B bfl, 

V0=950m/s, T Gustavsson (2011) 

 

6.4 Slumpvisa fel 

För artilleriet är utmaningen, med hänsyn till skjutavståndet, de slumpvisa felen, i 

ArtSS Elära (2005) benämnda som skottspridning eller stokastisk spridning. De 

slumpvisa felen beskriver det enskilda skottets spridning kring medelträffpunkten vid 

ett antal skjutna skott under ett kort tidsintervall med samma skjutelement. 

Skottspridningen är helt oberoende av medelträffpunktens läge. Som tydligt 

framkommer i ArtSS pjäs och amlära (2005) kan skottspridning aldrig helt 

elimineras. 

 

I Skjuttabell för 15,5 cm haubits 77B (2004) redovisas de genom skjutning framtagna 

beräkningsformlerna för vapnets spridning i sida (B50) och längd (L50) som redogör 

för vilken yta (S50) i relation till den beräknade målpunkten som 50 % av de avfyrade 

granaterna i en serie hamnar inom. 

 

”I instruktioner och tabellverk används ofta som spridningsmått inte σ 

(sigma) utan den s k 50 %-iga spridningen, som betecknas S50. Denna 

definieras som avståndet mellan de bägge gränser, symmetriskt belägna 

om ömse sidor om medelvärdet, mellan vilka 50 % av skotten kan väntas 

falla.” (Skjutlära för armén 1986). 
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För att jämföra beskrivningar som använder spridningsmåttet σ, som förhåller sig till 

Gausska felkurvan eller som den kallas normalfördelningskurvan ska förhållandet till 

den 50 %-iga spridningen ses som S50 =1,3488σ, (Skjutlära för armén 1986). 

 

Det förekommer att spridningen även betecknas som CEP, Circular Error Probable, 

vilket Skjutlära för armén (1986) understryker att CEP endast är användbart då 

värdet av L50 och B50 är ungefär lika stora. 

 

Genom att hämta värden ur skjuttabell Haub 77B (2004) för önskat avstånd kommer 

L50 respektive B50 att, genom beräkning enligt den förenklade spridningsekvationen 

nedan, att erhållas. Enligt T Gustavsson (2011) påvisar BAE System Bofors 

preliminära ballistiska resultat att dessa formler även kan användas för Archer med 

L52 eldrör. 

 

L50 = √1,34 x (0,003 x V0 x CV0)
2 + (5 x CB0)

 2 + (0,5 x Cϕ)2 + (0,5 x CWl)
2 

 

B50 = √1.34 x (0.0005 x D) 2 + (0.01 x Cs)
 2 + (0.5 x Cwt )

 2 

Beräkningsformlerna för vapnets spridning i sida (B50) och längd (L50),  

(Skjuttabell för 15,5 cm haubits 77B 2004) 

 
 
D (m) Cs Cϕ CWl Cwt CB0 CV0 V0 

19600 246 31 25,8  17,5 -10,6 30 819 

Tabell 6.23 utvisande värden ur skjuttabell för 15,5 cm haub 77B, lng 9, sgr m/77B bfl, 

 öf zonar m/94 för 0,7 Dmax (19600m) 

 

Antaget värden ur tabell 6.21 - 6.23 för respektive vapen ger formeln ovan värdet av 

de slumpvisa felen för avståndet 0,7 Dmax för högsta laddning, vilket motsvarar 

19600m för haubits 77B respektive 25488m för Archer. Resultatet beskriver den så 

kallade tabellspridningen. Skjutlära för armén (1986) påtalar att den fältmässiga 

spridningen för förband i de flesta fall är 1,5 gånger så stor som tabellspridningen, 

dock framkommer det i ArtSS Elära (2005) att värdet av den fältmässiga spridningen 

är ett erfarenhetsvärde och att det finns begränsat med studier kring detta. 
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Tabell 6.24 utvisande spridningskurvor, L50 och B50, för 15,5 cm haub 77B, lng 9, sgr m/77B bfl, 

 öf zonar m/94 över samtliga avstånd, (skjuttabell Haub 77B 2004) 
 
 

Vapen (m) Tabellspridning Fältmässig spridning 

77B 
L50 102,45 153,68 

B50 14,54 21,81 

Archer 
L50 137,29 205,94 

B50 19,66 29,49 

Tabell 6.25 utvisande beräknade värden för tabell- och fältmässigspridning. 15,5 cm haub 77B, lng 9, 

0,7 Dmax (19600m) 15,5 cm Archer lng DM 72 6+, 0,7 Dmax (25488m) 

 

Resultatet i tabell 6.24 redovisar den rektangulära yta inom vilka 50 % av de 

avfyrade skotten landar. För att jämföra de beräknade värdena med 

normalfördelningskurvan och definitionen av ett verkansområde, i vilket huvuddelen 

av granaterna landar kan följande beskrivning ges. 

 

 
Figur 6.26 utvisande normalfördelningskurva baserad på orginalgraf av Jeremy Kemp (2005) 
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L(B)50 motsvarar 1,3488σ, vilket gör att 4σ som motsvarar en procentuell fördelning 

om 95,44% beräknas genom formeln Yσ = Y(L(B)50/1,3488), vilket är den yta inom 

vilken huvuddelen av granaterna landar. 

 

Med hänsyn till de osäkerheter som framkommit gällande den fältmässiga 

spridningen, används här värdet för tabellspridning i den procentuella beräkningen 

av skottens fördelning enligt normalfördelningskurvan. 

 

Vapen (m) 2σ (64,26%) 4σ (95,44%) 6σ (99,74%) 

77B 
L 151,91 303,83 455,74 

B 21,56 43,12 64,68 

Archer 
L 203,14 406,29 609,43 

B 29,15 58,30 87,46 

Tabell 6.27 utvisande beräknade värdet av Yσ för 0,7 Dmax för högsta laddning, baserat på 

tabellspridning 

 

 

 
Figur 6.28 utvisande en grafisk skalenlig jämförelse över ytor redovisade i tabell 3,26 för 

skjutavstånd för Haub 77B om 19600m samt för Archer 25488m, med en referensyta i form av en 

fotbollsplan (egen illustration) 

 

Att artilleriet traditionellt kallas för ett ytvapen, som täcker fotbollsplaner, och inte 

något vapen för prickskytte är inte svårt att acceptera med resultatet ur tabell 6.26 

som grund. Den redovisade spridningen, tabelleradespridningen, för konventionell 

ammunition medger helt enkelt inte förmåga till precisionsbekämpning på det 

optimerade skjutavståndet, 0,7 Dmax, för högsta laddning. 
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6.5 Sammanfattning 

Spridning indelas i tre kategorier, grova-, systematiska- och slumpvisa fel. De grova 

felen beror av den mänskliga faktorn. Systematiska fel kan påvisas och helt eller 

delvis elimineras, vilket är väl så nödvändigt med hänsyn till de redovisade 

inflytelserna som detta innebär. Den totala effekten av ett vapensystem är beroende 

på interaktionen mellan stridsdel och mål samt träffspridningen som till största del 

påverkas av vapnet. De två största faktorerna som påverkar spridningen i relation till 

skjutavståndet är främst avvikelser i utgångshastighet samt meteorologiska 

inflytelser. Vapnets skjuttabellverk skapas antingen genom skjutning och/eller 

simulering, varvid en uppfattning om inflytelsernas storheter för respektive avstånd 

skapas. De slumpvisa felen beror av osäkerhet vid mätningar och fördelas slumpvis 

enligt den gausska felkurvan. Genom förfinade och förbättrade metoder antas de 

systematiska felen kunna reduceras ytterligare. För artilleriet är utmaningen de 

slumpvisa felen, som aldrig helt kan elimineras. Resultatet från beräkning av 

spridning (L50, B50) ur tabellerat värde kallas för tabellspridning och har ett 

ungefärligt förhållande på 1,5 till den fältmässiga spridningen för förband. I tabell 

6.24 fås en uppfattning om spridningens inverkan vid skjutning med högsta laddning 

på ett avstånd som motsvarar 0,7 Dmax. Den i dag befintliga konventionella 

ammunitionen medger inte, vare sig med hänsyn till tabellspridning eller fältmässig 

spridning, förmåga till precisions- eller nära precisionsbekämpning3. 

 

7 Resultat och diskussion 

Vilken är den militära nyttan av kurskorrigerande tändrör? 

7.1 Jämförelse 

Som framkommer i avsnitt 5, teknikjämförelse, bygger de olika kurskorrigerande 

tändrören på varierande tekniska lösningar. Med ett GPS-styrt kurskorrigerande 

tändrör, PGK och ECF, där funktionaliteten för effekt i målet är beroende av GPS-

noggrannhet torde risken för felkällor främst vara kopplat till positionering och där 

främst risken för felfunktion eller störning, vilket direkt påverkar granatens möjlighet 

att landa nära målet. Fördelen hos de GPS-styrda systemen ligger främst i att de 

                                                 
3 Se Bilaga 1 Centrala begrepp 
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erhåller korrigeringsinformation genom huvuddelen av den ballistiska banan, vilket 

medger att avvikelser som uppkommer i banan torde kunna omhändertas. Gällande 

det radarkorrigerande tändröret, SPACIDO, som endast korrigerar banan under de 

inledande 10 sekunderna i banan finns en uppenbar risk att meteorologiska 

inflytelser som inträffar under resterande del av banan ej kan omhändertas, vilket 

reducerar noggrannheten av verkan. Risken för störning i banans senare del (efter 

5km) reduceras helt, medan risken för störning och lokalisering av pjäsplatsen 

genom telekrig ökar. 

För tvådimensionellt korrigerande tändrör, PGK, torde risken för radardetektion4 

öka, främst med hänsyn till att röret är försett med vingar, vilket medför att den 

radarreflekterande ytan ökar. 

 

Avseende tändrör utrustade med bromsar finns några kvarstående frågor som kräver 

svar för att till fullo kunna avgöra dess effektivitet på samtliga skjutavstånd. Dessa 

härrör främst till beräkning av luftmotstånd (Cd-tal) och samspelet mellan granatens 

aerodynamiska egenskaper och bromsarnas påverkans på granaten vid olika 

hastigheter. Cd-talet är direkt kopplat till granatens hastighet, vilket gör att det finns 

variation i beräkning av luftmotstånd mellan de olika V0-stegen, laddningarna. 

Gemensamt för samtliga system är att det innerballistiska- och ytterballistiska 

spridningsorsakerna måste reduceras i så stor utsträckning som det är möjligt för att 

underlätta för tändrörets styrningsmöjlighet som enligt Modellering av roterende 

legeme (2009) är begränsat. Härvid är det nödvändigt att det meteorologiska 

underlaget och granatvikten måste återspegla det reella förhållandet vid skjutning för 

att kunna göra korrekta ballistiska beräkningar. 

 

För att koppla de olika teknikerna till den vid förband befintliga ammunitionen finns 

olika krav på åtgärder före användning som måste vidtagas. Som J Lewin 

understryker krävs en kvalificering av respektive ammunitionstyp till aktuell 

verkansplattform, vilket innebär en kostnad av ca 10.000 Kkr. Denna kostnad är inte 

särskiljande då den återkommer oavsett val av ny kombination av eldrör, granat, 

tändrör och laddning. Vidare så kan det konstateras att för PGK-rörets djupa instick 

ska passa de svenska spränggranaterna som är anpassade efter rörsystem m/22-34, 

                                                 
4 Avser artillerilokaliseringsradar 
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(skjuttabell Haub 77B 2004), måste dessa modifieras för att möjliggöra användning. 

Den fråga man bör ställa sig är hur mycket bättre är det tvådimensionellt styrda 

tändröret jämfört med det endimensionellt styrda? Är kostnaden för 

precisionsökningen dem emellan relevant? 

7.2 Verkanseffektivitet 

Som framkommer i figur 6.27 är den okorrigerade ammunitionens spridningsbild, 

vid högsta laddning mycket stor redan på 0,7 Dmax. Detta gör att effekten, 

splittertätheten, minskas relativt den yta i vilken huvuddelen av de avfyrade 

granaterna landar. Genom att tillföra ett kurskorrigerande tändrör som har teknisk 

målsättning att minst understiga ett CEP om 50 meter kommer den relativa 

splittertätheten att öka, vilket medför en högre verkan relativt yta. 

 

Vad innebär då detta i realiteten? 

 

Antaget att spridningsvärdet CEP 50 meter är gällande för ett kurskorrigerande 

tändrör för skjutavstånd motsvarande 0,7 Dmax, vid högsta laddning. Detta innebär, i 

likhet med beräkningar gjorda för L50 respektive B50, att 50 % av de avfyrade 

granaterna landar inom ett cirkulärt angivet avstånd från målet, 50 meter. Genom att 

beskriva detta förhållande i en förenklad matematisk beräkning erhålls formel enligt 

nedan. 

 

CEP = S50 = √B50
2 + L50

2 

 

Det man bör förhålla sig kritisk till i detta är om benämningen CEP verkligen 

används på rätt sätt. Detta främst för att CEP beskriver en cirkulär spridningsbild 

som kan användas då L50 respektive B50 är ungefär lika stora, vilket beskrivs i 

Skjutlära för armén (1986). I teknisk beskrivning framkommer att ett 

endimensionellt tändrör endast påverkar längdspridningen medan ett 

tvådimensionellt tändrör styr både i längd och sida. Med ovanstående resonemang 

torde därför inte benämningen CEP vara applicerbart, främst för att värdet för B50 

inte kommer att påverkas av det endimensionellt korrigerande tändröret. 
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Oaktat detta får man genom att beräkna värdet enligt formel ovan och samtidigt anta 

att spridningsvärdet i sida är lika med spridningsvärdet i längd (L50 = B50), för CEP 

50 meter, att L50 och B50 är 35,36 meter. Genom att jämföra det beräknade värdet för 

den gemensamma spridningsmålsättningen med tidigare beräknat värde för L50 och 

B50 i tabell 6.24, erhålls en uppfattning om betydelsen av CEP 50 meter. 

 

Vapen (m) 
Tabellspridning 

Ej korrigerad ammunition 

Beräknad spridning 

Korrigerad ammunition 
Delta 

77B 
L50 102,45 35,36 -67,09 

B50 14,54 35,36 +20,82 

Archer 
L50 137,29 35,36 -101,93 

B50 19,66 35,36 +15,70 

Tabell 7.21 utvisande skillnaden mellan tabellspridning och beräknat värde för CEP 50 genom 

formeln CEP = S50 = √B50
2 + L50

2 där B50=L50 

 

Antaget att förhållandet mellan L50 och B50 inte är lika (L50 ≠ B50), samt att värdet för 

B50, ur tabell 7.21 för ej korrigerad ammunition används utan förändring. 

Genom att på nytt använda formeln ovan erhålls ett nytt värde för L50, 45,97 meter, 

vilket kan anses som en liten skillnad jämfört med 35,36 meter, men dock inte det 

samma. 

Vapen (m) 
Tabellspridning 

Ej korrigerad ammunition 

Beräknad spridning 

Korrigerad ammunition 
Delta 

77B 
L50 102,45 45,97 -56,49 

B50 14,54 14,54 ±0 

Archer 
L50 137,29 45,97 -91,32 

B50 19,66 19,66 ±0 

Tabell 7.22 utvisande skillnaden mellan tabellspridning och beräknat värde för CEP 50 genom 

formeln CEP = S50 = √B50
2 + L50

2 där B50≠L50 där ursprungligt värde för B50 används 
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För att ytterligare beskriva effektiviteten kan formeln Yσ = Y(L(B)50/1,3488, som 

beskriver förhållandet mellan σ och L(B)50 användas. Genom att beräkna värdet för 

4σ kan den yta i vilka 95,44 % av de avfyrade granaterna landar inom erhållas. 

 

Vapen (m) 4σ ej korrigerad ammunition 4σ korrigerad ammunition 

Archer 
L 406,29 136,33 

B 58,30 58,30 

Tabell 7.23 utvisande beräknade värdet av 4σ, där 95,44 % av granaterna landar, för 15,5 cm Archer 

lng DM 72 6+, sgr m/77B bfl, på skjutavstånd 0,7 Dmax 

 

Genom att beräkna den sammanlagda nedslagsarean för icke korrigerad respektive 

korrigerad ammunition erhålls värdena 23686m2 respektive 7948m2, vilket påvisar 

att den sammanlagda ytan, inom vilken 95,44 % av de avfyrade granaterna från en 

artilleripjäs landar, reduceras med minst 65 % med hjälp av ett kurskorrigerande 

tändrör, där CEP 50 meter används. Detta kan medge en högre grad av taktisk 

effektivitet, främst för att tiden att effektuera insatsen minskar vilket innebär att 

förbandets taktiska tillgänglighet ökas då mindre mängder ammunition skjuts mot 

varje enskilt mål för att nå verkan. Genom att leverera verkan under en kortare 

tidsrymd innebär det i sin tur att målet inte hinner ändra sin karaktär, ta skydd, innan 

det påverkas. Vidare reducerar detta även risken för den personal och de 

artilleripjäser som befinner sig i eldställning, då de snabbare kan lämna densamma 

efter genomförd skjutning. 

 

Som beskrivits tidigare har testskjutningar och simuleringar genomförts vilka påvisar 

ett avsevärt bättre resultat än CEP 50 meter, vilket ytterligare förstärker 

nödvändigheten att, med mer precisa indata för beräkningar, kontrollera den faktiska 

effektökningen som det kurskorrigerande tändröret ger. 

7.3 Logistisk effektivitet 

Inom artilleriet är logistiken systemets livsnerv. Som tidigare beskrivits, krävs 

omfattande transporter av ammunition för att försörja ett artilleriförband som 

understödjer strid. Marktransporter som kan vara både långa och farliga, som 

dessutom bör skyddas, enligt DMarkO (2005), då de utgör egen kritisk sårbarhet. I 

Oplatskort (2008) framkommer att ett mål, i vissa fall, kan kräva så mycket som  
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48 eldstötar från 6st ingående artilleripjäser för att kunna nedkämpas till 50 %. Detta 

ger ett sammantaget antal om 576st artillerigranater med tändrör, krut och inte minst 

emballage, vilket resulterar i en total vikt om cirka 53 ton, (Ammunitionskatalog 

Data och bilder Gemensamt för Armén Marinen Flygvapnet 1994), med en volym 

motsvarande två fullastade lastbilar med släp. Att dessutom beräkna tidsåtgången, 

vilket är beroende från fall till fall, för hantering-, omlastning-, iordningställande-, 

påfyllnad av ammunition i ett Archer-magasin som rymmer 21 skott samt tiden det 

tar att skjuta samtliga skott, är faktorer vilka bör beaktas ur det logistiska 

effektivitetsperspektivet. 

 

Att reducera den yta i vilken huvuddelen av de avfyrade granaterna landar inom med 

65 % kanske inte är ekvivalent med effektökningen i målet, det är dock en avsevärd 

effektökning som FOI i Verkanssimulering för bataljonsartilleriet 2009 (2010) i 

vissa fall uppmäter till 50 %. En reducering av antalet avfyrade granater med 50 %, 

från 576st till 288st, är en väsentlig skillnad i transportvikt, lastutrymme samt 

tidsåtgång att effektuera verkan. 

 

Dock bör här framhållas att de av FOI beräknade värden i Verkanssimulering för 

bataljonsartilleriet 2009 (2010) har vissa avvikelser jämfört tidigare presenterade 

beräkningar för spridning i kapitel 6.2, varför jag hävdar att den reella 

effektökningen bör vara närmare 65 % än 50 % för Archer med skjutavstånd på  

0,7 Dmax vid högsta laddning där ett kurskorrigerande tändrör med en teknisk 

möjlighet att reducera spridningen till CEP 50 meter används. Det skulle då 

ytterligare reducera behovet av spränggranater till cirka 202 stycken, vilket 

motsvarar en ammunitionsviktskillnad om cirka 34 ton från ursprungligt värde. 

 

Detta är inte bara en vinst ur ett taktiskt effektivitetsperspektiv utan också ur ett 

logistiskt perspektiv då mänden ammunition som erfodras för att bekämpa en mål 

minskar. Detta medger, ur ett logistiskt perspektiv, färre transporter och att den 

befintliga mängden ammunitionen medger en högre underhållssäkerhet. 
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7.4 Kostnadseffektivitet 

Genom att använda de värden för förbrukning av artilleriammunition som figur 3.2 

ger, kopplat till de prisuppgifter som erhållits, genom personlig kontakt, från J Lewin 

samt ur President’s Budget 2012/13, FY 2012 Procurment Programs (2011), 

gällande ammunition och tändrör, kan en ekonomisk jämförelse göras. 

 

Enligt figur 3.2 krävs tre (3) stycken Excalibur alternativt 147 stycken 

spränggranater utrustade med tändrör av standardmodell för att nedkämpa angivet 

mål. För att kunna göra en ungefärlig kostnadsbedömning gällande 

ammunitionsåtgången för att nedkämpa samma mål med artillerigranater utrustade 

med ett kurskorrigerande tändrör, används den ökade effektiviteten enligt 

ovanstående beskrivning om 65 %. Detta ger att (147x0,35=51,45) 51 stycken 

spränggranater försedda med ett kurskorrigerande tändrör krävs för att nå samma 

verkan. 

 

I intervju med J Lewin, FMV framkommer att det nu pågår upphandling av nytt 

induktionstemperat tändrör där riktpriset uppges vara 5,5 Kkr. Gällande den 

prisskillnad som framkommer i FMV bedömning jämfört uppgifter från BAE 

Systems Bofors angående ECF-röret bedöms dessa främst bero av huruvida 

utvecklingskostnaden inräknas i priset eller ej. För tändröret SPACIDO har ingen 

prisinformation återfunnits, dock nämns att priset den GPS-modul (SAASM) som 

bland annat finns i PGK-röret uppgår till 3.000 USD, vilket motsvarar ca 19 Kkr i 

dagens penningvärde. Detta gör att priset för SPACIDO bör reduceras med 

motsvarande summa jämfört med PGK, dock tillkommer en avsevärd kostnad för 

kringutrustning som ej tas med i dessa beräkningar. Priset för SPACIDO uppskattas 

därmed till 65 Kkr. 

 

  



Försvarshögskolan Självständigt arbete Sida 40 av 51  
Major Peter Vikström 2011-05-19 
 
I tabell 7.3, nedan, görs en jämförelse mellan förbrukning av ammunition och 

bedömd kostnad med utgångspunkt från resonemanget ovan. 

 

Typ Styckepris Antal Delsumma Tändrör + granat 

Tändrör DM84 MOFA 

15,5 cm sgr 

5,5 Kkr 

15 Kkr 
147 

809 Kkr 

2.205 Kkr 
3.014 Kkr 

Excalibur 1.000 Kkr 3 3.000 Kkr 3.000 Kkr 

Tändrör PGK 

15,5 cm sgr 

85 Kkr 

15 Kkr 
51 

4.335 Kkr 

765 Kkr 
5.100 Kkr 

Tändrör ECF 

15,5 cm sgr 

50 Kkr 

15 Kkr 
51 

2.550 Kkr 

765 Kkr 
3.315 Kkr 

Tändrör SPACIDO
5
 

15,5 cm sgr 

65 Kkr 

15 Kkr 
51 

3.315 Kkr 

765 Kkr 
4.080 Kkr 

Tabell 7.3 utvisande en kostnadsjämförelse relativt den beräknade mängd ammunition som åtgår att 
nedkämpa målet enligt figur 3.2 
 

Vilka slutsatser kan man då dra av tabellen ovan? 

 

Att jämföra prisskillnaden mellan en Excalibur och en spränggranat är förvisso 

intressant ur en ekonomisk synvinkel men knappast ur ett effektivitetsperspektiv. Det 

är däremot intressant att jämföra de kurskorrigerande tändrören mot varandra, där 

främst de endimensionellt styrda mot den tvådimensionellt styrda. Är effekten av ett 

tvådimensionellt rör så mycket bättre än ett endimensionellt rör att det är värt den 

ökade kostnaden? Jag är ytterst tveksam till detta, främst med hänsyn till den 

förhållandevis ringa effekten som bedöms uppnås genom att korrigera för 

spridningen i sida, B50, som för Archer lng 6 + endast är 19,66 meter, (tabell 7.22). 

Vidare finns även en tveksamhet till den kostnad som uppkommer med anledning av 

att samtlig ammunition som ska skjutas med ett kurskorrigerande tändrör med djupt 

instick, som PGK-röret har, måste modifieras. 

 

En intressant observation är att beloppet tre miljoner återkommer vid tre tillfällen. 

Kan det vara så att kostnaden för att nedkämpa ett mål uppgår till tre miljoner oavsett 

ammunitions typ? Hur kommer då Alliant Techsystems Inc uttryck ”affordable 

precision” in i bilden? 
                                                 
5 Exklusive kostnaden för omfattande kringutrustning beskriven i avsnitt 5.1.1. 
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Med anledning av resultatet ur tabell 7.3 torde den främsta slutsatsen därför vara att 

man inte ska dra för långtgående slutsatser av en ekonomisk jämförelse mellan 

system som levererar olika effekt utan främst se till de taktiska effektivitetsvinsterna 

som erhålls. 

7.5 Oönskad sidoverkan 

Då området i vilket huvuddelen av granaterna landar inom minskas till följd av den 

reducerade spridningen som ett kurskorrigerande tändrör medger, torde riskområdet 

och risken för oönskad sidoverkan minska proportionerligt. Som framkommer i 

avsnittet teknikjämförelse beräknas en, för endimensionellt korrigerande tändrör, 

nedslagspunkt bortom målet. Med anledning härav skulle det, teoretiskt, kunna 

finnas en risk att granaten, vid felfunktion på tändröret, fortsätter i ballistisk bana 

mot den ballistiska nedslagspunkten och därmed riskerar att förorsaka oönskad 

sidoverkan. Detta är en risk som går att beräkna och därmed undvika. Skulle däremot 

felfunktionen bestå i att bromsarna endast delvis aktiverats skulle en mer oberäknelig 

situation uppstå då granatens ballistiska egenskaper ej överensstämmer med de 

förväntade. Skulle en felfunktion på PGK-röret uppstå, genom att till exempel de 

roterande vingarna hindras att rotera fritt skulle detta medföra att granaten styrs mot 

en icke beräknad nedslagsplats. 

 

Excalibur är en referens i utveckling och kravställning av ny precisionsammunition, 

därför är det viktigt att poängtera att ett kurskorrigerande tändrör endast har en nära 

precisionsförmåga och inte kan fungera som en ersättare för, utan som ett 

komplement till Excalibur, (Ground Combat Technology 2010).  

Gällande oönskad sidoverkan vid artilleribekämpning kan den inte enkelt avskrivas 

genom att ett kurskorrigerande tändrör används. Detta främst för att ett mål i en 

komplex miljö i större utsträckning kan komma övervägas att bekämpas än då icke 

korrigerad ammunition används, vilket innebär att skyddsvärd infrastruktur eller 

civila kan komma att vara närmre målet då det bekämpas. Här av är det viktigt att 

utarbeta skjutregler för kurskorrigerande ammunition i anvisningar och 

bekämpningsreglemente för att minimera risk för feltolkning och felaktiga 
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förväntningar av dess effekt i stridssituationer, vilka skulle kunna riskera att leda till 

oönskad sidoverkan.  

 

Den kurskorrigerade ammunitionen är inte målsökande, den tar bort spridningen i 

förhållande till den beräknade banan, vilket gör att det fortsatt finns anledning att 

förfina och förbättra de metoder som används för att fastställa de innerballistiska och 

ytterballistiska spridningsorsakerna. Exempelvis genom att beräkna den ballistiska 

banan grundat på granatens verkliga vikt samt att tillse att det meteorologiska 

underlaget uppdateras i realtid. 

 

8 Slutsats 

Det kurskorrigerande tändröret bidrar till den militära nyttan främst genom att öka 

effekten av den enskilda granaten, vilket innebär att mängden ammunition som 

erfordras för att nedkämpa ett mål reduceras med ca 65 %. Detta medger en taktisk 

effektivisering inom områdena verkan, logistik och oönskad sidoverkan. Främst 

genom att tiden att effektuera verkan minskas, vilket innebär att förbandets taktiska 

tillgänglighet ökas samt att målet inte hinner ändra sin karaktär innan det påverkas. 

Vidare reduceras även risk för artilleribekämpning då eldställning snabbare kan 

lämnas efter påbörjad skjutning. Ur ett logistiskt perspektiv innebär det färre 

transporter samt att befintlig mängd ammunition medger en högre 

underhållssäkerhet. Då verkansområdets yta minskas torde även riskområdets storlek 

minska vilket an reducera risken för oönskad sidoverkan i samma omfattning. Dock 

måste målets omgivning fortsatt beaktas då förutsättning att bekämpa ett mer 

komplext mål i större utsträckning kommer att medges. 

 

Det kurskorrigerande tändröret ger, med de data som använts, inte någon ekonomisk 

besparing, snarare tvärt om så ökar kostnaden för att nedkämpa ett mål då dyrare 

kurskorrigerande tändrör nyttjas. Dock är det mycket viktigt att påpeka att 

beräkningar gjorda i föreliggande arbete är förenklade och att den reella effekten av 

ett kurskorrigerande tändrör ytterligare måste synas. 

 



Försvarshögskolan Självständigt arbete Sida 43 av 51  
Major Peter Vikström 2011-05-19 
 
Då det med relativt enkla medel går att ta reda på granatens verkliga vikt, skulle detta 

medge en förändrad- och noggrannare metod för beräkning av skjutelement vilket 

skulle innebära att den systematiska spridningen förorsakad av innerballistiska 

förhållanden skulle reduceras. 

 

Fördelen hos de GPS-styrda systemen ligger främst i att de erhåller 

korrigeringsinformation genom huvuddelen av den ballistiska banan, vilket medger 

att avvikelser som uppkommer i banan kan omhändertas vilket inte är fallet för det 

radarkorrigerande tändröret. Då de meteorologiska inflytelserna är en av de största 

inflytelserna som påverkar spridningen, uppfyller troligen det radarkorrigerande 

tändröret därför sämst kraven på nära precisionsförmåga. 

 

Hotbilden, risken för störning och lokalisering av pjäsplats genom telekrig, ökar då 

det radarkorrigerande tändröret erfordrar emitterande energi i form av V0-radar och 

radiosändare för att fungera. Risken för radardetektion torde vara störst för PGK-

röret då det är försett med vingar, vilka ökar den radarreflekterande ytan hos skottet 

(granat och tändrör). Sammanvägt innebär detta att hotbilden är lägst för ECF-röret. 

 

Ekonomisk jämförelse tyder på att ECF-röret är det rör som har lägst kostnad. Trots 

att det saknas prisinformation för SPACIDO-röret är det inte troligt att detta är den 

totalt billigaste lösningen, främst för att omfattande kringutrustning krävs, som i sig 

renderar drift och underhållskostnader, vilket måste inräknas i det totala priset. 

9 Rekommendation 

Det finns anledning att fortsatt bedriva studier kring kurskorrigerande tändrör, i syfte 

att på ett mer exakt sätt ta fram det kurskorrigerande tändrörets verkliga effektivitet. 

Samtidigt bör analyser göras kring verkanseffektiviteten mot små och stora mål på 

korta och långa skjutavstånd göras, detta för att avgöra hur ett kurskorrigerande 

tändrör praktiskt skulle kunna användas. Skulle dessa studier visa att det 

kurskorrigerande tändröret är effektivt oavsett skjutavstånd och målets storlek, bör 

ställningstagande göras huruvida ett korrigerande tändrör kan utgöra ny standard för 

samtlig artilleriammunition. Detta skulle sannolikt underlätta arbetet vid 

ammunitionshantering och vid artilleripjäsen, inte minst för att undslippa att ha 
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ytterligare ett ammunitionsval i de 21 granatplatserna som Archermagasinet medger. 

Dock är det ett krav att fortsatt kunna ha möjligheten att lösa elduppgifter (nedhålla) 

som inte kräver precisionsförmåga. 

 

För att erhålla jämförbar och oberoende fakta kring det kurskorrigerande tändrörets 

effektivitet bör indata för exempelvis spridning och verkanseffektivitet noggrant 

analyseras och fastställas. Vidare bör även mått för spridning likställas för att enklare 

kunna jämföra resultat av beräkningar och försök. Inom ramen för de fortsatta 

studierna bör även övrig specialammunition, främst BONUS men även lys- och rök 

ammunition, omfattas. Detta främst med hänsyn till det påvisade resultatet i 

föreliggande arbete kopplat till de erfarenheter från skjutning med BONUS, vilka gör 

gällande att granaten är mycket svår att eldreglera, (A Nyström). 

 

Fördjupade studier kring verkanseffektivitet skulle kunna ge möjlighet till förnyade 

metoder för skjutning med indirekt eld, där man i ett förutbestämt mönster sprider 

granaterna för optimal verkan i istället för att låta sannolikheten avgöra 

effektiviteten. Genom att bestämma målets geografiska utbredning och beskaffenhet 

skulle pjäsindividvisa beräkningspunkter kunna fördelas inom målområdet i syfte att 

öka verkanseffektiviteten. Studierna bör kompletteras med kravställning på 

mållägesbestämmning så att god träffnoggrannhet erhålls ”för att inte missa med god 

precision” (M Hartmann). 

 

Geografisk placering av eldenheter i relation till målet bör beaktas i syfte att kunna 

utgöra del i beslutsunderlag vid val av skjutande enhet vid insats, främst för att 

kunna ta hänsyn till spridning och den vid målet omgivande terrängen så att oönskad 

sidoverkan kan reduceras. Dessa faktorer bör omhändertas inom ramen för arbetet 

med Fire Support System (FSS) till Archer. 

 

För att minska den systematiska spridningen bör viktklassningen av 155mm 

artillerigranater, som nämns i avsnitt 6.2, överges i förmån för en exakt vikt för den 

enskilda granaten. Informationen skulle troligen kunna lagras i ett elektriskt tändrör, 

där den överförs i samband med induktiv programmering före ansättning. Härvid 
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ställs även krav på ballistikräknarens uppbyggnad. Rikt- och skjutelementberäkning 

bör därför beräknas utifrån varje unikt tillfälle. 

 

Meteorologisk information skulle även den kunna förbättras. Från att med nuvarande 

metod genomföra visering med väderballong, som i praktiken innebär att då det 

meteorologiska underlaget slutligen beräknats och distribuerats, till ballistikräknande 

enhet, redan är obsolet. Till att använda ny metod genom meteorological grid format 

(METGM) som är en global meteorologisk informationsdatabas vars noggranna 

prognoser kan beräknas i förväg för att gälla en given tidpunkt. 

 

Vid framtagande av TTEM för kurskorrigerande tändrör bör en eventuell felfunktion 

på det kurskorrigerande tändröret beaktas, detta för att minska risken för oönskad 

sidoverkan i anslutning till den ballistiska nedslagspunkten. 

 

10 Författarens bakgrund 

Författaren har varit verksam inom mekaniserade förband mellan 1993-94 och inom 

artilleriet sedan 1994 och har fram till dags dato innehaft följande befattningar. 

- Eldledningsgruppchef 

- Eldledningsplutonschef 

- Artilleriradarplutonchef 

- Bataljonsartillerichef 

- Utvecklingsofficer, vid Artilleriet Stridsskola, inom internationella metoder 

indirekt eld. 

- Krigsförbandsansvarig, vid Högkvarteret, för artilleri-, granatkastar- och Close 

Air Support inom markarenan. 

Utöver detta har även författaren, 2006-07, utbildats vid US Army Field Artillery School 

med inriktningen bekämpningsledning inom brigadförband armé. 
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Bilaga 1 

1 Centrala begrepp 

Gällande begreppen precisionsförmåga och nära precisionsförmåga finns det idag 

inte något fastställd förklaring. Det som återfinns i en artikel från Ground Combat 

Technology (2010) är den vedertagna beskrivning som även används inom 

Försvarsmakten och Försvarets materielverk. 

”M982 Excalibur precision-guided projectile can (…) land roughly 10 

meters from the target” 

“Precision guidance kit (PGK) (…) giving artillerymen the ability to 

put a stock shell within 50 meters of the target. (…) Near-precision 

ammunition is intended to complement the Excalibur” 

Inom föreliggande arbete används begreppen precisionsförmåga, vilket avser 

förmågan att avge verkan så att granaten landar inom 10 meter från målet. Begreppet 

nära precisionsförmåga avser förmågan att avge verkan så att granaten landar inom 

50 meter från målet. 

 
Begreppet ballistisk bana avser främst det som inträffar under granatens färd till 
målet. Som framkommer i ArtSS Pjäs amlära (2005) är ballistik är läran om 
projektilens rörelse och omfattar bland annat  

− Innerballistiken vilken behandlar projektilens rörelse i skjutvapnet 

− Övergångsballistiken behandlar vad som sker vid mynningen 

− Ytterballistiken vilken behandlar projektilens rörelse från mynningen till 
målet. 

− Slutballistiken behandlar spridning och verkan i målet. 

2 Förkortningar 

AVAL Assessment of Vulnerability And Lethality. 

BONUS Artillerigranat med två substridsdelar  

CBo Inflytelsen i skottvidd vid en ökning (minskning) av lufttrycket vid 

havsytans nivå med 1 mbar. 

CPc  ökning (minskning) av lufttrycket vid marken med 1 mbar. 

Cs Avdrift i meter. 

CTo ökning (minskning) av ball lufttemperatur med 1 °C. 

CV0 Inflytelsen i skottvidd vid en ökning (minskning) av utgångshastigheten 

med 1m/s. 
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CWl Inflytelsen i skottvidd vid en medvind (motvind) av 1 m/s, 

ballistiskvind. 

CWt Inflytelsen i sida vid en vind från vänster (höger) av 1 m/s, 

ballistiskvind. 

Cϕ Inflytelsen i skottvidd vid en ökning (minskning) av 

uppsättningsvinkeln med 1 streck (1/6300 varv). 

CEP Circular error probable, radien av den cirkel som omsluter 50 % av 

skotten. 

Cd-tal Luftmotstånd. 

D Skottvidd i meter. 

Dmax Maximal skottvidd. 

EOI Eldlednings- och observationsinstrument. 

ES Eldstöt, ett antal granater skjutna från en (artilleri, granatkastar) –pjäs. 

För 155mm haubits motsvarar en eldstöt 2skott per pjäs. 

FFI Forsvarets forskningsinstitutt. 

FMUP Försvarsmaktens utvecklingsplan. 

FMV Försvarets materielverk. 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut. 

G Mått för accelerationsbelastning. 

IM Insensitive Munitions, okänslig ammunition. 

Kkr Tusen-tal kronor. 

L 52  Beskrivning av eldrörets relativa längd i förhållande till kaliber i meter. 

Lng Laddning. 

m/s Meter per sekund. 

PGK Precision guidance kit. 

TTEM Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsätting 

S50 Sammantagen spridning i längd (L50) och sida (B50). 

USD United States Dollar. 

USMC United States marines Corps. 

VKII Andra världskriget. 

V0 Utskjutningshastigheten i [m/s]. 

σ Sigma, standardavvikelse. En uppskattning av hur mycket mätvärden är 

spridda från medelvärdet. 


