
 

Självständigt arbete militärteknik (15hp) 

Författare 

Fredrik Johnsson 
Förband 

SWEDEC 
Program 

HSU-T 12-14 
Handledare 

Bengt Vretblad 
Examinator 

Åke Sivertun 
Kurs 

1CP018 

 

Beräkningsmodeller för riktad sprängverkan vid ammunitionsröjning 

 

I arbetet görs en ansats att utveckla verktyg för dimensionering av skyddsåtgärder vid röjning 

av RSV-ammunition. Till skillnad mot övriga verkansformer så saknar ammunitionsröjaren 

idag beräkningsmodeller eller annat adekvat stöd för fastställande av maximalt riskområde 

respektive för dimensionering av skadebegränsande åtgärder vid röjning av ammunition 

innehållande riktad sprängverkan.  

Arbetets fokus utgår från den militära nyttan med ett sådant verktyg, då en anpassning till 

röjningsverksamhetens informationstillgång, tidsförhållanden, arbetsmetodik och tekniknivå 

är direkt avgörande för om ett verktyg kan anses ändamålsenligt eller ej. 

Resultatet utgörs av förslag på två kompletta verksamhetsanpassade verktyg. Det första i 

form av en beräkningsmodell för dimensionering av skadebegränsande åtgärder, vilken 

kombinerar RSV-strålens penetrationsförmåga med detonationsavståndets inverkan. Det 

andra verktyget är en enkel modell för bedömning av det maximala riskområde som en RSV-

stråle kan ge upphov till, vilken baseras på det dimensionerande strålsegmentets ballistiska 

bana. 

 

Nyckelord 
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skadebegränsande åtgärder, skyddsåtgärder, riskområde 
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Shaped Charge Calculation Models for Explosive Ordnance Disposal Operations  

This thesis is an attempt to develop models for design of protective measures during 

clearance of shaped charge ammunition. Unlike for other hazards, the EOD personnel are 

lacking adequate means for the establishment of the maximum hazardous area and for the 

design of measures for hazard confinement against the shaped charge effect.  

The development of the models is based on the military utility, by consideration of the 

limited information availability, the short time frames, the working methods and the 

technology level that are characteristic for EOD operations.  

The result is a suggestion of two complete and adapted tools for the design of protective 

measures. The first tool is a model for the design of measures for hazard confinement, which 

combines the jet penetration depth with the influence of the stand-off distance. The second 

tool is a simple model for estimation of the maximum hazardous area generated by the 

shaped charge jet, which is based on the trajectory of the most critical jet segment.  

 

Key words 

SC, shaped charge, jet penetration depth, stand-off distance, explosive ordnance disposal, 

measures for hazard confinement, protective measures, hazardous area 
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1. Inledning 

Vid röjning av ammunition som innehåller RSV skall 

 ett utökat riskområde för strålen eller projektilen beaktas 

 djupet på murar m m, enligt skadebegränsande åtgärder, utökas då RSV-strålen 
har betydligt större genomslag än splitter […]1 

Detta citat redovisar några av de skyldigheter som den ansvarige ammunitionsröjningsledaren 

har att tillgodose vid röjning av ammunition som innehåller riktad sprängverkan (RSV). Det 

problematiska i sammanhanget är att det saknas lämpliga verktyg och modeller att basera 

dessa säkerhetsrelaterade beslut på. I denna uppsats görs en ansats att lägga grunden till ett 

användbart verktyg som ger ammunitionsröjningsledaren en spårbar grund för beslutsfattande 

i kontrast till dagens gissningar och chanstagningar. 

1.1. Bakgrund 

Inom ammunitions- och minröjningsverksamheten är en viktig del att kunna bestämma de 

riskområden som kommer att uppstå vid röjningen. Riskområdesberäkningarna omfattar alla 

de verkansformer som är aktuella i det enskilda fallet och kan exempelvis utgöras av 

luftstötvåg, marktryckverkan, sprängverkan, splitterverkan samt verkan av eldklot och 

värme.
2
 Dessa sammanförs till en sammanvägd skadebild utvisande de skador som kan uppstå 

på människor, materiel och infrastruktur. Den sammanvägda skadebilden utgör 

beslutsunderlag för avspärrning, utrymning, val av oskadliggörandeteknik och inte minst för 

behovet av skadebegränsande åtgärder.
3
 

I dagsläget används huvudsakligen tre uppsättningar beräkningsmodeller inom 

ammunitionsröjningsverksamheten; en svensk modell framtagen av FOI, FNs 

beräkningsmodell respektive NATOs dito.
4
 Vilken beräkningsmodell som används beror 

främst på vad som regleras i missionsanpassade bestämmelser för den aktuella insatsen samt 

under vilket mandat som röjningsverksamheten genomförs.
5
 Gemensamt för dessa 

beräkningsmodeller är att de helt saknar stöd för riktad sprängverkan. Detta upplevs som en 
                                                           
1
 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.32 

2
 Ibid., s.89 

3
 Ibid., s.88 

4
 Den s.k. FOI modellen baseras på Lamnevik, Skadeverkan från explosioner mot personer och byggnader och  

Lamnevik, Diagram för konsekvensanalys, den s.k. FN modellen följer UN “Estimation of Explosion Danger 
Areas”, Technical Notes for Mine Action (TNMA) och NATOs beräkningsmodell är i enlighet med United States 
Navy, Army and Air Force, Explosive Ordnance Disposal Procedures - Protection of Personnel and Property 
5
 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.91 
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betydande brist då RSV-ammunition är ett vanligt förekommande röjningsobjekt i de insatser 

som bedrivs idag. 

1.2. Problemformulering 

Ammunition med verkansformen riktad sprängverkan utgör en särskild teknisk fara att 

hantera i samband med ammunitionsröjning.
6
 Ammunitionsröjningsledaren är skyldig att 

beakta ett utökat riskområde för RSV-strålen, dimensionera eventuella skadebegränsande 

åtgärder utifrån dess högre penetrationsegenskaper samt om möjligt även välja en 

oskadliggörandeteknik som förhindrar att strålen utvecklas.
7
 Problemet är att 

ammunitionsröjningsledaren till stor del står utan vetenskapligt stöd för att avgöra hur den 

riktade sprängverkan påverkar dimensioneringen av såväl skadebegränsande åtgärder som 

riskområdets storlek. 

Man kan i sammanhanget fråga sig hur betydande problemet är? Ammunition med 

verkansformen riktad sprängverkan benämns enligt svensk nomenklatur som 

pansarsprängammunition.
8
 Denna typ av ammunition är ett vanligt inslag i 

ammunitionsröjningsverksamheten och förekommer som röjningsobjekt främst i form av 

granater och raketer till lätta pansarvärnsvapen, substridsdelar och landminor, men 

förekommer de facto som verkansform i allt från enkla handgranater till avancerade 

robotsystem.  

Vid oskadliggörande av pansarsprängammunition eftersträvas om möjligt att välja en 

oskadliggörandeteknik som motverkar att RSV-strålen bildas.
9
 Det enklaste sättet är normalt 

att applicera en röjningsladdning som helt enkelt krossar konen och därigenom motverkar 

eller stör strålens bildande. Alternativt väljs en oskadliggörandeteknik som syftar till att 

hanteringssäkra objektet genom att separera tändsystemet från verkansdelen. Vid val av en 

oskadliggörandeteknik som inte syftar till detonation utgår man ändå från att ammunitionen 

kan komma att detonera vid beräkning av riskområdet.
10

 Detta principiella synsätt gäller för 

alla verkansformer och är inte unikt för riktad sprängverkan. 

                                                           
6
 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.24f 

7
 Ibid., s.31f 

8
 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning för totalförsvaret – Ammunitionslära, s.136 

9
 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.32 

10
 Ibid., s.87 
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För att reducera alternativt förhindra skadeverkningar eller minska riskområdets storlek vidtas 

s.k. skadebegränsande åtgärder.
11

 I fallet med riktad sprängverkan är det särskilt strålens 

penetrationsförmåga som är intressant att reducera, exempelvis genom upprättande av en 

skyddsmur som är så pass motståndskraftig att strålen ej kan penetrera den. I dagsläget saknar 

ammunitionsröjningsledaren beräkningsmodeller för att bestämma hur kraftig en sådan mur 

behöver vara.  

Vid all ammunitionsröjning beräknas ett riskområde som i normalfallet avser det område som 

spärras av och blir föremål för utrymning.
12

 Syftet med riskområdet är främst att minimera 

eventuella skador på människor, byggnader och materiel. I de fall man inte kan förhindra 

strålens bildande och verkan, genom val av lämplig oskadliggörandeteknik eller genom 

upprättande av skadebegränsande åtgärder, måste ammunitionsröjningsledaren beakta det 

maximala riskområde som strålen kan generera. Även i detta fall saknas beräkningsmodeller 

för att bestämma en ostörd RSV-stråles maximala kastvidd. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att röjning av pansarsprängammunition idag är en vanligt 

förkommande uppgift för ammunitionsröjningsenheter. Ammunitionsröjningsledaren bär det 

odelade ansvaret för att dimensionera skadebegränsande åtgärder och för att fastställa 

riskområdets storlek. Genom val av lämplig oskadliggörandeteknik eftersträvas att om möjligt 

reducera eller helt eliminera effekten av RSV-strålen. Men i de fall strålens verkan behöver 

minskas genom skadebegränsande åtgärder eller dess maximala kastvidd måste beaktas vid 

fastställandet av riskområdet står ammunitionsröjningsledaren helt utan vetenskapligt stöd i 

dessa säkerhetsrelaterade beslut. 

1.3. Syfte  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka skapa ett verktyg som kan användas 

för dimensionering av skyddsåtgärder vid röjning av pansarsprängammunition. Med verktyg 

avses exempelvis matematiska formler, tabeller, diagram eller annat adekvat stöd. Den 

militära nyttan är central, vilket innebär att resultat måste vara användbart utifrån 

verksamhetens behov och syften. Resultatet förväntas bidra till ett beslutsunderlag som 

baseras på en vetenskaplig grund och där det föreligger spårbarhet i dragna slutsatser. Idag 

                                                           
11

 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.161f 
12

 Ibid., s.87 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 8 av 71 

Major Fredrik Johnsson   

HSU-T 12-14 

 

tvingas ammunitionsröjningsledaren till chanstagning och grova uppskattningar som i bästa 

fall baseras på erfarenhet från liknande situationer. Ytterst handlar det om att bidra till en 

ökad säkerhet i samband med ammunitionsröjning, såväl för röjningspersonalen som för 

tredje person. Vidare handlar det om att skydda ekonomiska och materiella värden. 

Omfattande forskning har bedrivits under många år avseende riktad sprängverkan. Däremot är 

specifik forskning avseende beräkningsmodeller för skyddsåtgärder vid röjning av 

pansarsprängammunition nära obefintlig. Uppsatsens begränsade omfattning medger inte 

några omfattande praktiska försök, vilket heller inte bedöms som relevant i nuläget. Istället 

fokuseras på att utreda huruvida beräkningsmodeller från andra verksamhetsområden är 

applicerbara, direkt eller efter viss anpassning, inom ammunitionsröjningsverksamheten. 

Vid analys av vad som behöver avhandlas för att uppnå det övergripande syftet kan två olika 

delområden identifieras, för vilka ammunitionsröjningstjänsten idag saknar 

beräkningsmodeller eller annat adekvat stöd för beslutsfattande. 

Det första delområdet avser verktyg för dimensionering av skadebegränsande åtgärder som 

upprättas för att reducera verkan av RSV-strålen. Detta delområde syftar till att utgöra 

beslutsunderlag avseende vilka dimensioner som krävs för att förhindra att strålen penetrerar 

konstruktionen, med hänsyn till val av konstruktionsmaterial och placering. 

Det andra delområdet avser verktyg för att bestämma det maximala riskområde som en ostörd 

RSV-stråle kan ge upphov till. Syftet med detta delområde är att skapa ett beslutsunderlag 

avseende hur stort område som behöver spärras av och utrymmas. 

1.4. Frågeställning 

Baserat på det redovisade problemområdet och syftet har följande uppgiftsformulering 

utarbetats för detta självständiga arbete: 

Utveckla ett verksamhetsanpassat verktyg för dimensionering av skyddsåtgärder 

vid röjning av ammunition med riktad sprängverkan. 
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1.5. Tidigare forskning 

Forskning inom ramen för riktad sprängverkan har bedrivits under mer än hundra år, men tog 

full fart i samband med att den militära användningen inleddes under andra världskriget och 

pågår alltjämt. Trots en omfattande tillgång på källmaterial har i princip inga försök eller 

studier som genomförts utifrån ett ammunitionsröjningsperspektiv gått att finna. Därmed inte 

sagt att det inte finns användbart forskningsmaterial för detta ändamål, troligen kan 

erfarenheter och lärdomar från andra områden appliceras även inom 

ammunitionsröjningsverksamheten. 

Tillgången på källmaterial som kan anses ändamålsenligt för 

ammunitionsröjningsverksamhetens behov begränsas av att en betydande andel avser de 

effekter som erhålls i pansarstål. Detta är logiskt utifrån aspekten att huvuddelen av 

förekommande pansarsprängammunition är avsedd för verkan mot bepansrade mål. Vid 

ammunitionsröjning är däremot verkan i infrastruktur och enkla konstruktionsmaterial som 

sand och trä av större intresse. 

Merparten av förekommande källmaterial avser den maximala verkan som ammunitionen kan 

ge upphov till. Vid dimensionering av skyddsnivån på farkoster och fortifikatoriska 

anläggningar är detta relevant, då man i dessa fall utgår från att ammunitionen träffar målet 

och erhåller maximal verkan. Dock har ammunitionsröjningstjänsten ett annat behov, då man 

hanterar röjningsobjekt vars statiska läge och status innebär att omgivningen kommer 

påverkas utifrån icke-optimala betingelser. 

1.6. Teoriram 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i vetenskapliga teorier och modeller för riktad sprängverkan 

inom tre olika områden. Teorier för RSV-strålens penetrationsförmåga används som 

utgångspunkt för att utreda principer för dimensionering av skadebegränsande åtgärder i olika 

konstruktionsmaterial. Teorier för detonationsavståndets inverkan på penetrationsförmågan 

används för att utreda hur skyddsobjektets dimensioner påverkas av avståndet till 

röjningsobjektet. Slutligen utgör ytterballistiska teorier grunden för att utreda det maximala 

riskområde som en RSV-stråle kan generera. Tillsammans täcker dessa teorier in de delar som 

innefattas i delområdet skyddsåtgärder vid ammunitionsröjning. 
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För att besvara uppgiftställningen – att utveckla ett verksamhetsanpassat verktyg – sker 

analysen utifrån perspektivet den militära nyttan. Inom det tvärvetenskapliga ämnet 

militärteknik beskrivs hur tekniken påverkar den militära verksamheten, men också hur 

officersprofessionen påverkar eller påverkas av tekniken.
13 

Den militära nyttan med tekniken 

kan enkelt beskrivas som hur tekniken bidrar till ökad militär effekt. I detta arbete kan 

begreppet med fördel ges en bredare innebörd. Uppsatsen skrivs inom sakområdet 

ammunitions- och minröjning som i Sverige avhandlas gemensamt för de myndigheter och 

organisationer som bedriver röjningsverksamhet.
14

 Resultatet kan, således, utöver den militära 

nyttan exempelvis även bidra till en polisiär eller humanitär nytta. 

1.7. Avgränsningar 

Projektilbildande RSV 

Vanligen skiljer man mellan två huvudtyper av riktad sprängverkan: strålbildande (RSV 3) 

respektive projektilbildande (RSV 4).
15

 Skillnaden mellan de två varianterna har sin grund i 

utformningen av den hålighet som ger upphov till laddningens riktade verkan. Vid en 

konvinkel mindre än 120-150º bildar inlägget en lång stråle med liten diameter, medan det vid 

en större konvinkel istället bildas en sammanhållen homogen projektil.
16

 Principen för verkan 

är olika för de två varianterna. En strålbildande RSV har en mycket hög utgångshastighet (3-

10 km/s) och verkar genom ett närmast hydrodynamiskt förlopp där såväl stråle som 

målmaterial kan betraktas som vätskor. Den tunna strålen fragmenteras i mindre segment som 

snabbt bromsas i luften, varför effekten nedgår markant redan på korta avstånd. En 

projektilbildande RSV har en avsevärt lägre utgångshastighet (1,5-3 km/s), men en större 

sammanhållen projektilmassa genom att den homogena projektilen inte fragmenteras som en 

jetstråle. Detta gör att den påverkas mindre av luftbromsning och kan användas på långa 

detonationsavstånd. Verkansprincipen för denna variant kan snarast likställas med den som 

gäller för aerodynamiska projektiler.
17

 

                                                           
13

 Andersson, Kurt m.fl., Lärobok i militärteknik vol.1: Grunder, s.9 
14

 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Arbetsmetoder, s.5 
15

 Andersson m.fl., Lärobok i militärteknik vol.4: Verkan och skydd, s.48f 
16

 Persson (red.), ”Grunder om RSV-stridsdelar”, s.2f 
17

 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Explosively_formed_penetrator 

http://en.wikipedia.org/wiki/Explosively_formed_penetrator
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Projektilbildande RSV avgränsas ur detta arbete på grund av den stora skillnaden i 

verkansprinciper. Att även inkluderande denna variant i frågeställningen skulle i princip 

innebära en dubblering av arbetet, vilket inte medges inom uppsatsens begränsade omfång. 

Improviserade RSV-laddningar 

Användning av improviserade laddningar (IED)
18

 utgör i insatsområden som Irak och 

Afghanistan ett dominerande hot.
19

 Aktörerna har i sin strävan efter effektivare laddningar 

även börjat tillämpa principerna för riktad sprängverkan, främst i form av projektilbildande 

RSV.
20

 För ammunitionsröjningspersonalen innebär det improviserade objektets natur en 

särskild problematik, genom att varje laddning är unik till konstruktion och funktion. Det blir 

härigenom svårare att fastställa det enskilda objektets verkan och risker. 

Strålbildande RSV-laddningar ställer extremt höga krav på precision och toleranser i 

tillverkningen för att erhålla optimal verkan. Tillverkningstoleransen på kritiska komponenter 

är endast ± 5 μm och redan små avvikelser ger en betydande reducering av effekten.
 21

 Utifrån 

arbetes syfte blir problematiken med improviserade RSV-laddningar främst hur man skall 

kunna bedöma hur mycket sämre en viss laddning är i jämförelse med en industriellt 

framställd. 

Improviserade laddningar med riktad sprängverkan avgränsas som enskilt fenomen ur arbetet. 

Detta utifrån att de främst förekommer som projektilbildande RSV och att dess särskilda 

problematik kräver en annan ansats för att utredas.  Samtidigt anses resultatet av detta arbete 

ändå applicerbart vid röjning av improviserade strålbildande RSV-laddningar, dock med 

skillnaden att skyddsåtgärder sannolikt kommer att överdimensioneras. 

Ytterballistiska beräkningar 

I arbetet utreds hur användbara verktyg kan utvecklas utifrån existerande beräkningsmodeller 

för riktad sprängverkan. Avseende maximalt riskområde för RSV-strålen krävs beräkningar 

av den ballistiska banan. Ytterballistiska beräkningar är i sig ett omfattande område och 

arbetets omfång medger inte någon djupare diskussion avseende olika beräkningsmodeller. 

                                                           
18

 Enligt Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Arbetsmetoder, s.17, definieras IED 
(Improvised Explosive Device) som: ”[…] en anordning som är provisoriskt tillverkad eller placerad på ett 
provisoriskt sätt och som innehåller förstörande, dödliga, skadliga, pyrotekniska eller brandkemikalier.” 
19

 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Improvised_explosive_device 
20

 Loc. Cit. 
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Principen för ytterballistiska beräkningar redovisas kortfattat i arbetet, syftande till att 

beskriva olika parametrars inverkan på resultatet. Härutöver avgränsas en djupare analys av 

beräkningsmodellen och den MATLAB-fil som används för att utföra beräkningarna, då de 

ytterballistiska beräkningarna i sammanhanget kan betraktas som underordnade arbetets 

huvudsyfte. 

1.8. Begrepp 

Skyddsåtgärder är ett delområde inom ammunitions- och minröjning. Begreppet avser 

sådana åtgärder som syftar till att reducera de tekniska farorna med ammunitionen, som 

säkerhetsanalys, riskområdesberäkningar, skadebegränsande åtgärder och varningsåtgärder.
22

 

Se vidare beskrivning i kapitel 2. 

Skadebegränsande åtgärder ingår som en specifik verksamhet inom delområdet 

skyddsåtgärder och avser de åtgärder som vidtas för att minska eller förhindra 

skadeverkningar alternativt minska riskområdets storlek. Skadebegränsande åtgärder 

upprättas antingen i anslutning till ammunitionen eller i anslutning till skyddsföremålet. Se 

vidare beskrivning i kapitel 2. 

Riktad sprängverkan är ett sätt att koncentrera energin från ett explosivämne genom att 

påverka laddningsgeometrin. Principen bygger på att laddningen förses med en konisk kavitet 

i den ände där en koncentrerad verkan önskas. För att ytterligare öka penetrationsförmågan 

bekläs kaviteten med ett metallinlägg, som av energin från det detonerande explosivämnet 

pressas samman till en penetrationskropp. Främst beroende av vinkeln på kaviteten bildas 

antingen en stråle eller en projektil, med skilda egenskaper. I den svenska nomenklaturen 

sorterar båda varianterna under samlingsbegreppet riktad sprängverkan, men åtskiljs ofta 

genom olika benämningar på andra språk: strålbildande RSV (am. shaped charge respektive 

eng. hollow charge) och projektilbildande RSV (am. explosively formed projectile respektive 

eng. self forging fragments).
23

 I fortsättningen avhandlas enbart strålbildande RSV och dess 

funktionsprincip beskrivs mer ingående i kapitel 3. 

                                                           
22

 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Arbetsmetoder, s.85 
23

 Persson (red.), ”Grunder om RSV-stridsdelar”, s.4 
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Detonationsavstånd
24

 är den svenskspråkiga benämningen på engelskans standoff 

distance/standoff och avser avståndet från inläggets bas till målet.
25

  Se figur 1.1 samt vidare 

beskrivning i kapitel 3. 

Kaliber eller laddningsdiameter avser i detta arbete laddningens yttre diameter inkluderande 

inlägg och explosivämne, men inte höljets tjocklek. Denna innebörd används normalt 

avseende riktad sprängverkan, men distinktionen mot den mer alldagliga innebörden av 

begreppet är viktig att notera. I figur 1.1 illustreras RSV-laddningens kaliber som CD. 

 

Figur 1.1. Nomenklatur avseende RSV-stridsdelars uppbyggnad.
26

 

Penetrationsförmåga avser i detta sammanhang den maximala genomslagsförmåga som en 

RSV-stråle kan erhålla i ett visst material. Penetrationsförmågan anges som tjockleken på ett 

homogent materialskikt, vanligen pansarstål, där sannolikheten är lika stor att stålen erhåller 

genomslag som att den hejdas. Penetrationsförmågan avhandlas närmare i avsnitt 3.2. 

Maximalt riskområde avhandlas i detta arbete för en ostörd RSV-stråle. Riskområdet utgörs 

av ett rum som är begränsat i längd, sida och höjd. Då arbetet enbart avhandlar det riskområde 

som genereras av RSV-strålen innefattas inte det riskområde som orsakas av andra 

verkansformer hos ammunitionsobjektet eller ett riskområde som orsakas av eventuella 

röjningsladdningar. Med ostörd avses att strålen kan bildas under sådana optimala betingelser 

som leder till en maximal kastvidd. 

                                                           
24

 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning för totalförsvaret – Ammunitionslära, s.136 
25
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1.9. Metod 

Den övergripande metoden för att besvara frågeställningen bygger på att utifrån den militära 

nyttan analysera huruvida existerande beräkningsmodeller för riktad sprängverkan kan 

användas som dimensioneringsgrund för skyddsåtgärder vid ammunitionsröjning. Den valda 

metoden är huvudsakligen kvalitativ, men kvantitativa inslag förkommer.  

Inledningsvis beskrivs kortfattat hur ammunitionsröjningsverksamheten bedrivs inom 

delområdet skyddsåtgärder. Redovisningen skapar en kontext för arbetet och belyser den brist 

som idag föreligger avseende beräkningsmodeller. Baserat på verksamhetens natur och 

arbetsmetoder identifieras sådana krav som bör beaktas i det fortsatta arbetet. Kraven 

definierar härigenom utgångspunkten för den militära nyttan. 

Härefter beskrivs uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt, vilken utgörs av olika 

beräkningsmodeller för riktad sprängverkan. En kortfattad redovisning av principen för riktad 

sprängverkan ges som referensram till modellerna. Metoden för att identifiera ändamålsenliga 

modeller bygger på en kvalitativ analys av litteratur och rapporter innehållande 

beräkningsmodeller och urvalet baseras på hur väl de tillgodoser de verksamhetsrelaterade 

kraven från föregående steg. Sist i denna del identifieras och redovisas ett urval av 

försöksdata. Urvalet avser penetrationsdata för skjutavstånd och målmaterial som är relevanta 

för skyddsåtgärder, vilka kommer att användas som jämförelsevärden under analysen.  

Härnäst analyseras beräkningsmodellernas användbarhet som dimensioneringsgrund för 

skyddsåtgärder vid ammunitionsröjning. Analysen utgår från perspektivet den militära nyttan 

och diskuterar såväl möjligheter som begränsningar med var och en av de utvalda modellerna. 

Utifrån identifierade begränsningar diskuteras även om beräkningsmodellerna bör och kan 

modifieras för att öka användbarheten vid ammunitionsröjning. Denna del avslutas med att 

föreslå beräkningsmodeller som anses kunna utgöra dimensioneringsgrund och deras 

beräkningsresultat granskas genom en jämförelse med existerande försöksdata.  

Näst sist diskuteras de förslagna beräkningsmodellernas användbarhet som verktyg vid 

ammunitionsröjning. Även i denna del används perspektivet den militära nyttan för 

diskussionen, som avhandlar hur modellerna kan transformeras till verksamhetsanpassade 

verktyg. Härutöver diskuteras även hur verktygen kan implementeras och integreras i den 
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övriga röjningsverksamheten. Som avslutning föreslås en helhetslösning som kan tjäna som 

verktyg för dimensionering av skyddsåtgärder mot riktad sprängverkan. 

Avslutningsvis sammanfattas resultatet av det självständiga arbetet genom att den 

övergripande frågeställningen besvaras. I en sammanfattande rekommendation till 

Försvarsmakten m.fl. föreslås hur resultatet kan implementeras i 

ammunitionsröjningsverksamheten jämte förslag på fortsatt forskning inom området. 

1.10. Material och källor 

1.10.1. Källkritik 

Detta självständiga arbete baseras uteslutande på öppna källor och information som inte 

omfattas av sekretess.  

Boken Fundamentals of Shaped Charges är en vanligt förekommande källa i allehanda 

sammanhang som avhandlar riktad sprängverkan, så även i detta arbete. Boken används 

vanligen som referensverk och kan tillskrivas ett högt källkritiskt värde. Dock bör man beakta 

att boken skrevs redan 1989 och inom flera områden har mycket hänt sedan dess, varför den 

inte bör användas som källa avseende det aktuella forskningsläget inom olika delområden. 

Vetenskapliga rapporter används som källa till beräkningsmodeller, försöksdata och för 

argumentationen i analysdelen. De rapporter som används är att betrakta som primärkällor till 

den redovisade information. Rapporterna är huvudsakligen utgivna av Totalförsvarets 

Forskningsinstitut (FOI), dess föregångare Försvarets Forskningsanstalt (FOA) eller 

motsvarande utländska myndigheter och organisationer, inga betänkligheter avseende äkthet 

föreligger för dessa källor.
27

 Baserat på forskningens ständiga framsteg ökar risken för att 

äldre rapporter kan ha blivit inaktuella. Strävan är därför att främst använda de senaste 

forskningsrapporterna inom olika delområden alternativt kontrollera informationens giltighet 

mot färskare källor. Avseende luftmotståndskoefficienter för naturliga splitter används en 

källa från 1971, då modernare forskning inom detta specifika område inte gått att finna. 

Avseende penetrationsförmågan hos RSV-stridsdelar har valet gjorts att inte använda 

information från vanligt förekommande tekniska beskrivningar över vapen- och 

                                                           
27
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ammunitionssystem. Anledningen är att det föreligger risk att källorna är tendensiösa.
28

 

Antingen föreligger risk att man underdriver prestandan för att inte avslöja vapensystemets 

rätta kapacitet och man nöjer sig många gånger med att uttrycka penetrationsförmågan som 

mer än någonting(>X mm). Eller föreligger risk för överdriven information i syfte att verka 

avskräckande eller för att dölja svagheter hos systemet. Av detta källkritiska skäl har dessa 

källor helt valts bort. 

För information rörande ammunitionsröjningsverksamheten används uteslutande 

Försvarsmaktens handböcker för denna verksamhet, vilka innehåller bestämmelser, allmänna 

råd och riktlinjer för verksamheten. Verksamheten har genomgått en omfattande utveckling 

under de senaste 10 åren, men då samtliga böcker i serien är nyligen reviderade anses 

tidskriteriet inte utgöra något problem. Däremot föreligger vissa betänkligheter avseende 

tradering.
29

 Handböckerna grundar sig i stor utsträckning på internationella standarder, lagar 

och konventioner och är i många fall en avskrift och sekundärkälla till informationen.
30

 Detta 

i kombination med avsaknad av detaljerade källhänvisningar försvårar spårbarhet och kontroll 

av giltighet. 

Internet används mycket restriktivt i arbetet och i de få förekommande fallen enbart som källa 

till bakgrundsinformation. På grund av brister i spårbarhet och möjlighet att granska 

informationens sakriktighet har Internet valts bort som källa till den avhandlade sakfrågan. 

1.10.2. Egen erfarenhet 

Författaren har drygt 15 års erfarenhet från verksamhetsområdet ammunitions- och 

minröjning. Denna erfarenhet härrör från deltagande vid nationella och internationella 

insatser, ammunitionsteknisk informationsförsörjning, teknisk underrättelsetjänst med 

inriktningen ammunitionstekniska hot samt utveckling och genomförande av utbildningar 

inom sakområdet. Dock saknas tidigare erfarenhet avseende de bakomliggande teorierna för 

riktad sprängverkan. Sedan 2002 tjänstgör författaren vid Totalförsvarets ammunitions- och 

minröjningscentrum, SWEDEC. 
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2. Ammunitionsröjningsverksamhet – delområdet skyddsåtgärder 

För att skapa en kontext till det förestående arbetet och för att ge en beskrivning av de 

verksamhetsrelaterade krav som bör beaktas vid utvecklingen av verktyg ges en kortfattad 

beskrivning av delområdet skyddsåtgärder inom ammunitionsröjningsverksamheten.  

2.1. Indelning 

Ammunitionsröjningsverksamhet är ett samlingsbegrepp för all den verksamhet som syftar till 

att återställa rörelsefriheten när personal, materiel, installationer eller verksamhet påverkas av 

misstänkt eller konstaterad förekomst av explosiv ammunition.
31

 En delmängd av 

ammunitionsröjningsverksamheten utgörs av det som benämns ammunitionsröjning och 

innefattar den verksamhet som avser själva röjningsobjektet och består av allt från 

lokaliseringen till det slutliga oskadliggörandet.
32

 Ett delområde av ammunitionsröjningen, i 

sin tur, är skyddsåtgärder och avser sådana åtgärder som syftar till att reducera de tekniska 

farorna med ammunitionen.
33

 På motsvarande sätt definieras och indelas även 

minröjningsverksamhet och minröjning, när den ammunitionen som röjs utgörs av 

landminor.
34

 Avseende skyddsåtgärder, som är fokus för detta arbete, föreligger ingen 

betydande skillnad och det fortsatta arbetet kan därför anses applicerbart även inom 

minröjningsverksamheten.  

2.2. Roller och ansvar 

Den som är chef för ammunitionsröjningsverksamheten på en arbetsplats är 

ammunitionsröjningsledaren, som förutom att leda arbetet även har ansvaret för 

skyddsåtgärder.
35

 Vid beordrande av ammunitionsröjningsverksamhet anges 

risktagningsnivån för verksamheten, vilken är ett mått på den acceptabla risken för röjande 

personal, tredje person, nationell/operativ säkerhet samt verksamhet. Risktagningsnivåerna 

anges enligt en fyrgradig skala, där man enkelt kan säga att en högre grad av risktagning 

accepteras när hot mot människoliv eller andra betydande värden föreligger.
36

 I normalfallet 
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utförs verksamheten i de lägre risktagningsnivåerna, varvid vissa generella säkerhetsprinciper 

tillämpas.
37

 Exempelvis skall teknik- och metodval ske på ett sådant sätt att riskerna 

minimeras för röjande personal, tredje person, materiel och miljö. Vidare är 

ammunitionsröjningsledaren skyldig att analysera det värsta som kan inträffa och vidta 

åtgärder för att begränsa denna verkan. 

I likhet med annan verksamhet i Försvarsmakten genomförs en säkerhetsanalys för 

röjningsinsatser, där ammunitionsröjningsledaren ånyo innehar ansvaret.
38

 Under den 

inledande riskanalysen identifieras alla föreliggande faror, sannolikheten att de skall inträffa 

och den konsekvens som erhålls om faran inträffar. Analysen resulterar i en bedömd risk för 

respektive fara. Därefter görs en riskvärdering där den bedömda risken vägs mot den tolerabla 

och vid behov vidtas åtgärder för att reducera risken och på så sätt uppnå den tolerabla 

risknivån.
39

 

När riskområdet fastställs för ett röjningsobjekt används antingen tabeller, diagram eller 

matematiska formler. Som tidigare nämnts föreligger olika beräkningsmodeller beroende av 

under vilket mandat insatsen genomförs. De olika modellerna resulterar normalt i olika stora 

riskområden för samma verkansform, vilket framförallt är relaterat till olika syn på vad som 

anses vara en acceptabel risk. En betydande brist för de beräkningsmodeller som används idag 

är att det inte redovisas vilken sannolikhet för olika typer av skador som de baseras på. Detta 

försvårar den riskvärdering som ammunitionsröjningsledaren är ålagd att göra, då 

riskanalysen enbart kan baseras på en subjektiv värdering av såväl sannolikheten som 

konsekvensen för olika faror.  

2.3. Arbetsflödet 

Vid en röjningsinsats gör ammunitionsröjningsledaren i ett tidigt skede, ofta innan man ens 

sett ammunitionen, en första bedömning av röjningsobjektet. Vid denna bedöms sådana 

tekniska faror i ammunitionen som kan leda till skadeverkningar, däribland riktad 

sprängverkan. Den initiala bedömningen ligger till grund för var insatsplatsen grupperas och 

behovet av att vidta omedelbara åtgärder. Under insatsen förfinas den tekniska 
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riskbedömningen i takt med att man erhåller mer information om objektet, exempelvis genom 

rekognosering eller informationsinhämtning ur ammunitionstekniska underlag. 

Utifrån röjningsobjektets verkansformer görs en beräkning av deras respektive riskområden, 

såsom: sprängverkan, verkan av luftstötvåg, marktryckverkan, verkan av eldklot och 

värmestrålning, splitterverkan från ammunitionen och sekundärsplitter från underlag och 

omgivning. Det sammanvägda riskområdet är normalt det område som blir föremål för 

avspärrning och utrymning. Riskområdesberäkningarna utgör även grunden till en 

sammanvägd skadebild och i de fall oacceptabla effekter bedöms kunna uppstå reduceras 

verkan genom upprättande av skadebegränsande åtgärder. I likhet med de tekniska farorna 

måste ammunitionsröjningsledaren normalt göra en initial bedömning av riskområdets storlek 

som sedan förfinas under arbetets gång. Skadebegränsande åtgärder dimensioneras utifrån 

beräkningar av den eller de verkansformer som skall reduceras och upprättas vanligtvis av 

provisoriska konstruktionsmaterial, som sandsäckar, trävirke eller vattenfyllda dunkar.  

2.4. Exempel på riskområden 

För att beskriva de olika riskområdenas storlek används en 155 mm artillerigranat av typen 

spränggranat som exempel på röjningsobjekt. För oskyddade människor är splitterverkan i 

detta fall den verkansform som ger det största riskområdet på ca 900 m.
40

 Lufttrycksverkan 

ger skador på människokroppen upp till 20 m avstånd, undantaget det medicinska gränsvärdet 

för hörselskada (200 Pa) som sträcker sig avsevärt längre.
41

 Marktryckverkan ger 

markskakning och kan vid större laddningsvikter ge skador på exempelvis 

byggnadskonstruktioner, i det aktuella fallet är verkansformen försumbar.
42

 Verkan av eldklot 

och värmestrålning innebär en risk för brännskador och antändning och sträcker sig enbart ca 

3 m för detta röjningsobjekt.
43

 Den kraftigaste verkansformen benämns sprängverkan eller 

kontaktverkan och inom detta verkansområde förstörs såväl människor som materiel. 

Storleken på detta riskområde motsvaras av den detonationsgrop som uppstår och i detta 

exempel blir radien ca 0,75 m.
44

 Riskområdet för respektive verkansform ovan kan beskrivas 

som en halvsfär med röjningsobjektet som medelpunkt, se figur 2.1. 
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Figur 2.1. Riskområde vid sprängning (t.v.) och riskområde för riktad sprängverkan (t.h.).
45

 

Vid riktad sprängverkan uppstår även ett riskområde i skjutriktningen på grund av RSV-

strålens egenskaper, se figur 2.1. I detta fall betraktas inte riskområdet som en halvsfär utan 

som en sektor med ett riskavstånd i längd (h), riskvinkel för sidspridning (v), riskvinkel för 

studs (Q) respektive riskavstånd för studs (c). Den som är ammunitionsröjningsledare är 

skyldig att beakta det utökade riskområdet för RSV-strålen.
46

 Men till skillnad mot alla övriga 

verkansformer saknas beräkningsmodeller eller annat adekvat stöd för detta. Den enda hjälp 

som finns att tillgå avseende riskområdet för en strålbildande RSV är två ammunitionsobjekt 

(Röjningsladdning 20 och 30) för vilka den ostörda strålens riskområde finns angivet.
47

 Dessa 

har en kaliber på 20 respektive 33 mm och kan inte anses representativa för vanligt 

förekommande röjningsobjekt och anses därför ha begränsat värde som dimensioneringsgrund 

för annan ammunition.  

2.5. Verksamhetskrav 

Utifrån beskrivningen av verksamheten ovan och baserat på egen erfarenhet anses följande 

verksamhetsrelaterade krav relevanta att beakta i det fortsatta arbetet. 

Komplexitet. De beräkningar som behöver utföras skall kunna utföras på en handkalkylator, 

vilket ingår i den medförda rekognoseringsutrustningen. Vidare bör den matematiska 
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 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.91 
46

 Ibid., s.32 
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komplexiteten inte överstiga gymnasieskolans Matematik B, som kan anses utgöra ett 

generellt minimikrav för ammunitionsröjningsledare. 

Tidsfaktorn. Ett verktyg som utgör dimensioneringsgrund för riskområden och 

skadebegränsande åtgärder bör möjliggöra snabba bedömningar utifrån en begränsad 

informationstillgång. Syftet är att kunna tjäna som beslutsstöd avseende behov av omedelbara 

åtgärder vid initiala bedömningar. Samtidigt bör verktyget medge mer förfinade 

bedömningar/beräkningar om behov och möjlighet föreligger. 

Informationstillgång. Den information som utgör ingångsvärden för en beräkningsmodell 

bör gå att tillgodose genom det ammunitionstekniska underlag som normalt disponeras för 

röjningsobjektet. Det vanligaste underlaget utgörs av identifieringshandböcker och databaser 

med teknisk information om respektive ammunitionsmodell. Samtidigt bör de olika 

parametrarna vara av sådan art att de kan uppskattas om en fullständig identifiering inte är 

möjlig eller om informationen för det enskilda objektet är bristfällig. I dessa fall bör 

informationen kunna härledas utifrån generell ammunitionskunskap och tekniskt 

rekognoseringsresultat. 

Enkla och integreringsbara konstruktionslösningar. De konstruktionslösningar som blir 

resultatet för skadebegränsade åtgärder skall vara så enkla i sin utformning att de kan 

upprättas med tillfälliga konstruktionsmaterial och utan tillgång till särskild utrustning. 

Samtidigt skall deras utformning medge att de kan integreras i en helhetslösning som består 

av en kombination av flera skadebegränsande åtgärder mot olika verkansformer.  
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3. Den vetenskapliga grunden 

Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i olika modeller för riktad sprängverkan vilka 

redovisas i det förestående kapitlet. Som referensram till teorierna inleds med en kortfattad 

beskrivning av principen för riktad sprängverkan. Avslutningsvis redovisas ett urval av 

försöksdata som kommer att användas för jämförelse av beräkningsresultat i analysdelen. 

3.1. Principen för riktad sprängverkan 

Vanligen är RSV-laddningar som förkommer i militära stridsdelar cylindriska till formen, 

men även långsträckta varianter förkommer i andra applikationer. Höljet som innesluter 

laddningen syftar främst till att skydda laddningen från de påkänningar som den utsätts för i 

samband med hantering och utskjutning, men ger även en indirekt påverkan på RSV-effekten 

genom att detonationsgaserna reflekteras mot höljet.
48

 Laddningen förses med en konisk 

kavitet i den ände där den riktade sprängverkan önskas och för att ytterligare öka 

penetrationsförmågan bekläs kaviteten med ett metallinlägg. Inlägget tillverkas av ett duktilt 

material, som kan deformeras plastiskt utan att spricka, vanligtvis koppar.
49

 På motsatt sida 

om kaviteten är initieringsanordningen centriskt placerad, för att skapa en detonationsfront 

som fortplantar sig symmetriskt genom explosivämnet och därigenom skapar en optimal 

stråle. Explosivämnet som används i RSV-laddningar är ofta av hög kvalité och med högt 

energiinnehåll, typiskt används explosivämnen som Oktol eller LX-14.
50

 Utvecklingen 

avseende explosivämnets utformning har gått mot att använda en så kallad vågformare, som 

är ett inert skikt i explosivämnet, som styr detonationsfronten vinkelrätt mot inlägget, vilket 

förbättrar strålens egenskaper. 
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Vid detonationen utbreder sig en detonationsfront från 

initieringspunkten genom explosivämnet. När vågen når 

inlägget kastas detta inåt mot symmetriaxeln, där det 

kollapsar och sammanförs till en jetstråle som rör sig 

framåt med hög hastighet.
51

 Endast ungefär en femtedel 

av inläggsmaterialet bildar strålen, resten av materialet 

bildar den s.k. sluggen.
52

 
53

 Strålen har högst hastighet i 

spetsen (typiskt 7-10 km/s) och lägre hastighet i svansen 

och den efterföljande sluggen (ned till 0,5-1 km/s).
54

 

Denna hastighetsskillnad gör att strålen kommer att 

sträckas ut och bli längre innan den till slut fragmenteras 

i flera mindre segment. Penetrationsförmågan är 

proportionell med strålens längd och ökar med strålens 

längdutvidgning och uppnår ett maximum precis innan 

strålen fragmenteras, varefter den avtar.
55

 

 

Figur 3.1. Detonationsvågens 

utbredning och bildandet av jetstråle 

och slugg.
56 

Optimal penetrationsförmåga erhålls på ett givet detonationsavstånd till målet, vanligen 

motsvarande 2-5 gånger kalibern.
57

 I militära applikationer skapas normalt detta avstånd 

genom att ammunitionen förses med ett ihåligt distansorgan med en längd motsvarande det 

optimala detonationsavståndet. 

Det föreligger flera missuppfattningar avseende hur jetstrålen verkar i målet. Exempelvis att 

strålen skulle utgöras av smält metall som skär genom målet likt en plasmastråle.
58

 Materialet 

i jetstrålen är inte flytande utan i fast form med en maximal temperatur på ca 500º C vid 

kopparinlägg.
59

 När strålen träffar målet erhålls penetration genom att målmaterialet trycks åt 

sidan, samtidigt konsumeras materialet i strålen och avsätts på hålets väggar.
60

 De 
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efterföljande segmenten av strålen följer linjärt efter spetsen och tar vid i den hålbotten där 

föregående segment slutade. Vid laddningar med sämre precision bildas en krokig stråle vilket 

sänker penetrationsförmågan genom att segmenten följer varandra med en viss radiell 

förskjutning och träffar hålets kanter, vilket ger ett grövre men grundare hål i målet. 

3.2. Beräkningsmodeller 

3.2.1. Penetrationsförmåga i olika konstruktionsmaterial 

Modeller för att beräkna RSV-strålens penetrationsförmåga utvecklades redan på 1940-talet 

baserade på hydrodynamiska lagar och utgår vanligen från Bernoullis ekvation om 

strömmande inkompressibla fluider.
61

 
62

 En enkel modell för jetstrålens penetrationsförmåga 

är: 

   √
       

    
      (3.1)

63
 
64

 

Där     Penetrationsförmåga   (m) 

   Strålens längd   (m) 

         Strålens densitet   (kg/m
3
) 

      Målets densitet  (kg/m
3
) 

 

Formeln har några fundamentala begränsningar som påverkar dess användbarhet för 

dimensionering av skadebegränsande åtgärder. Formeln beaktar inte målmaterialets 

hållfastegenskaper, exempelvis erhålls samma beräknade penetrationsdjup i vanligt 

konstruktionsstål som i höghållfast pansarstål, då dessa har samma densitet. På motsvarande 

sätt blir det beräknade penetrationsdjupet i bly mindre än i höghållfast stål, baserat på dess 

högre densitet. En annan brist är att detonationsavståndets inverkan inte beaktas av modellen, 

men som har en betydande inverkan på penetrationsförmågan.
65

 

Härefter har beräkningsmodeller för penetrationsförmågan förfinats och vidareutvecklats. 

Olika trender för den fortsatta utvecklingen kan identifieras, en grupp modeller utgår från 

strålens varierande hastighet utmed dess längd, en annan beaktar strålens segmentering och en 
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tredje betraktar strålen som en stel projektil.
66

 Gemensamt för huvuddelen av dessa är att de 

förutsätter detaljerad information om strålens karaktäristik, något som 

ammunitionsröjningspersonal inte har tillgång till. Vidare är sådan informationen unik för 

varje ammunitionsmodell, vilket reducerar möjligheten att generallisera denna typ av 

information till att gälla för en hel grupp av ammunitionsobjekt. En annan försvårande 

omständighet är att de komplexa förhållanden som påverkar strålens penetrationsegenskaper 

kräver avancerad mjukvara för numerisk simulering, s.k. kvantummekaniska 

simuleringsprogram.
67

 Förvisso minskar detta problem i takt med att tillgången på datorkraft 

ökar vid militära enheter, men begränsas fortfarande av att det saknas användarvänliga 

applikationer avsedda för ammunitionsröjningspersonal och genom att tillgången på 

objektspecifik stråldata är begränsad. 

FOI har vidareutvecklat ekvation 3.1 till en enkel beräkningsmodell för RSV-penetration i 

skyddstäckningar.
68

 Modellen har härefter implementerats i Fortifikationsverkets 

konstruktionsregler, som dimensioneringsgrund för fortifikatoriska skydd.
69

 Modellen bedöms 

som användbar ut ett ammunitionsröjningsperspektiv, då den avser penetration i relevanta 

konstruktionsmaterial för skadebegränsande åtgärder samtidigt som den baseras på 

övergripande information som ammunitionsröjaren normalt har tillgång till, enligt: 

           √
       

    
   (3.2)

70
 

Där   Penetrationsförmåga  (m) 

  Stridsdelens kaliber  (m) 

   Koefficient för strållängd 
Typ av RSV-stridsdel    

Äldre generation, hotnivå 1-2, se bilaga 1 8 

Nyare generation, hotnivå 1-2, se bilaga 1 12 

  Tabell 3.1. Koefficient för strållängd, k1. 

   Målmaterialberoende koefficient 
Målmaterial  Densitet [kg/m

3
]    

Sand, grus och singel Ca 1600 1,0 

Normal betong (ca K40) Ca 2400 0,8 

Höghållfast betong (ca K140) Ca 2500 0,5 

  Tabell 3.2. Materialberoende koefficient, k2. 
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         Strålens densitet   (kg/m
3
) 

      Målets densitet  (kg/m
3
) 

Strållängden i ursprungsformeln, L, uttrycks som produkten av stridsdelens kaliber och en 

koefficient för strållängden,   , som är relaterad till hotnivå och om stridsdelen är av äldre 

eller nyare generation. Härutöver har en koefficient som beaktar målmaterialets 

egenskaper,   , inarbetats. En identifierad brist avseende denna formels tillämpbarhet i 

ammunitionsröjningssammanhang är att den inte beaktar detonationsavståndets inverkan. 

Denna aspekt är inte relevant för formelns avsedda ändamål, dimensionering av 

fortifikatoriska skyddstäckningar, där man utgår ifrån att ammunitionen träffar målet 

(skyddet) och således alltid verkar på det optimala detonationsavståndet.    

Hansson och Westerling redovisar i en rapport från 2007 vissa brister i ovanstående 

beräkningsmodell. Man anser att koefficienten för strållängd,    , behöver revideras då 

koefficienten 8 är ett för lågt värde på vanligt förekommande stridsdelar i hotnivå 2.
71

 Vidare 

föreslås en utökning med koefficienten 16 för modernare stridsdelar i hotnivå 2-5.
72

 Följande 

värden på    rekommenderas: 

 Typ av stridsdel

  

Kaliber 

[mm] 

Hotnivå 

[se bilaga 1] 

   

 Substridsdel < 70 1 8 

 Bärbara pansarvärnsvapen < 110 2 8/12/16* 

 Lätt pansarvärnsrobot < 130 3 12/16** 

 Tung pansarvärnsrobot < 180 4 12/16** 

 Attackrobot < 350 5 12/16** 

 * Värdet 8 används enbart för äldre stridsdelar, med kända data motsvarande 4 kalibrars 

penetrationsförmåga, i övrigt enligt ** 

** Värdet 12 används för alla stridsdelar förutom senare generationer med ett normerat 

penetrationsdjup i pansarstål motsvarande 8 kalibrar. 

   

Tabell 3.3. Reviderad koefficient för strållängd, k1.
73

 

I den fortsatta analysen används ekvation 3.2 med förändringen att koefficient för strållängd, 

k1, fastställs enligt tabell 3.3. 

3.2.2. Detonationsavståndets inverkan på penetrationsförmågan 

Då skadebegränsande åtgärder sällan eller aldrig upprättas på det optimala 

detonationsavståndet för ammunitionen, bör en beräkningsmodell för dimensionering beakta 

detta avstånds inverkan. Ett säkerhetsavstånd tas normalt ut mellan röjningsobjektet och den 
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skadebegränsande åtgärden, för att inte riskera att man vid byggnationen skall råka vidröra 

eller på annat sätt påverka objektet. Då det optimala detonationsavståndet vanligen är 

integrerat i ammunitionen genom ett s.k. distansorgan, innebär säkerhetsmarginalen att man 

upprättar åtgärden på ett avstånd överstigande det optimala detonationsavståndet. Vidare 

bedöms detonationsavståndet även kunna utgöra grund för att bedöma kostnadseffektiviteten i 

olika placeringar.  

En RSV-stråles penetrationsförmåga relaterat till detonationsavståndet beskrivs vanligen 

genom en standoff-kurva, se figur 3.2. Genom RSV-laddningars skalbarhet är 

penetrationsförmågan direkt proportionell mot kalibern på laddningen.
74

 Av denna anledning 

uttrycks vanligen penetrationsförmågan (P) och detonationsavståndet (S) i standoff-kurvor i 

antal kalibrar (CD).  

 

Figur 3.2. Standoff-kurva för precisions- och icke-precisionsladdningar.
75

 

I sammanhanget skiljer man på precisionsladdningar och icke-precisionsladdningar, beroende 

av tillverkningstoleranser för vissa komponenter.
76

 Figur 3.2 visar standoff-kurvans utseende 

för precisionsladdningar, s.k. Precision Charges (PSC), i jämförelse med icke-

precisionsladdningar, s.k. Nonprecision Charges (N-PSC).
 77

  Vid icke-precisionsladdningar 
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avtar penetrationsförmågan snabbare än vid motsvarande precisionsladdning. Detta förklaras 

vanligen av att den fragmenterade strålens olika segment i högre grad förskjuts radiellt och 

därför i lägre grad träffar hål-i-hål.
78

  

Wijk och Tjernberg menar i en rapport från 2005 att denna förklaring inte stämmer, baserat på 

röntgenblixtfotografier av fragmenterade strålar som inte uppvisar tecken på varken radiella 

förskjutningar eller rotation av segmenten trots långa detonationsavstånd.
79

 Istället föreslår 

man att, åtminstone precisionsladdningars, avtagande penetrationsförmåga snarare orsakas av 

partiklar från tidigare eroderade segment eroderar de efterföljande segmenten på deras väg 

mot hålbotten.
80

  

Den maximala penetrationsförmågan i stål för en RSV-stråle har gått från ungefär 2-3 kalibrar 

under andra världskriget till närmare 12 kalibrar idag.
81

 I vissa äldre standoff-kurvor redovisas 

även den ideala jetstrålen utvisande vad som är teoretiskt möjligt att uppnå i vakuum 

respektive i luft med ett rakt koniskt inlägg, med en maximal penetrationsförmåga runt 8 

kalibrar. Moderna laddningars penetrationsegenskaper har passerat denna gräns bland annat 

genom tulpan- och trumpetformade inlägg i kombination med andra optimeringsåtgärder. 

Trots att den maximala penetrationsförmågan enligt kurvan har överskridits kan dess 

principiella form fortfarande anses giltig.
82

 

I tidigare nämnda rapport redovisas två enkla ekvationer för penetrationsförmågan som 

funktion av detonationsavståndet, en för precisionsladdningar och en för icke-

precisionsladdningar, enligt: 

 ( )   
    

  (
    

   
)
  (för PSC)   (3.3)

 83 
 

 ( )   
    

  (
   

  
)
  (för N-PSC)   (3.4)

 84
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Där  ( ) Penetrationsdjup   (m) 

   Detonationsavstånd  (m) 

   Kaliber RSV-stridsdel  (m) 

Dessa enkla modeller har tillräcklig precision för användning i datorsimuleringar av RSV-

strålens effekter i komplexa materielsystem, som stridsfordon, fartyg och flygfarkoster.
85

 

Modellerna uppvisar god överensstämmelse med standoff-kurvan (figur 3.2), men beaktar inte 

modernare stridsdelar med högre penetrationsförmåga än kurvan, förutom att det i en 

kommentar anges att dessa har ett högre värde än vad som erhålls, men i övrigt följer kurvans 

form.
86

  

För att beakta effekten av reducerad penetrationsförmåga på grund av ett utökat 

detonationsavstånd anger Elfving m.fl. en empiriskt baserad korrektionsfaktor,    , för 

användning vid penetration i skiktade skyddstäckningar, enligt: 

                      för hotnivå 1-2  (3.5)
 87

 

                      för hotnivå 3-5  (3.6)
 88

 

Där   avser avstånd utöver optimalt detonationsavstånd uttryckt i antal kalibrar.  

Vid en första anblick kan denna korrektionsfaktor anses ändamålsenlig för dimensionering av 

skadebegränsande åtgärder, då den baseras på empiriska data för penetration i relevanta 

konstruktionsmaterial. Vidare beaktar den skillnaden mellan modernare och äldre 

generationer av stridsdelar. Däremot bygger dessa enkla förhållanden på att det första skiktet i 

skyddstäckningen penetreras på optimalt detonationsavstånd.
89

 Formlerna beskriver dessutom 

enbart det linjära förhållande som råder strax efter denna punkt. I en rapport från 2007 

rekommenderar FOI inte längre användning av modellen och föreslår samtidigt nya värden på 

koefficienten för strållängd vilket också påverkar korrektionsfaktorn   .
90

 Trots vissa fördelar 

anses denna korrektionsfaktor vara mindre användbar i sammanhanget, då den enbart 

beskriver en linjär del av standoff-kurvan, förutsätter att strålen börjar förbrukas redan vid det 

optimala detonationsavståndet och inte längre rekommenderas för användning.  
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I den fortsatta analysen används ekvation 3.3 och 3.4 för beräkning av penetrationsförmågan 

som funktion av detonationsavståndet. 

3.2.3. Maximal kastvidd för ostörd RSV-stråle 

Någon enkel beräkningsmodell för det maximala riskområdet för en ostörd RSV-stråle har 

inte gått att finna i litteraturen. En bidragande orsak är troligen att dessa beräkningar är 

komplicerade och beroende av en mängd parametrar, vilket minskar möjligheten att ställa upp 

enkla matematiska modeller. 

För att beräkna den maximala kastvidd som en RSV-stråle kan uppnå, används normalt 

ytterballistiska modeller för projektiler eller splitter.
91

 Dessa beräkningar kräver följande 

ingångsvärden: utgångshastighet, utskjutningsvinkel, splittrets massa och luftmotståndet som 

en funktion av bland annat hastigheten.
92

  

Luftmotståndet för ett splitter beräknas enligt den aerodynamiska luftmotståndslagen: 

          
  

 
    (3.7)

93
 

Där   =  Luftmotståndskraften    (N) 

  = Luftmotståndskoefficienten, som funktion av bl.a. splittrets 

utformning, hastighet och ställning i banan (enhetslös) 

  = Splittrets area mot rörelseriktningen   (m
2
) 

  = Lufttätheten    (kg/m
3
) 

  = Splittrets hastighet   (m/s) 

 

Lufttätheten ( ) i ekvation 3.7 varierar med höjden och temperaturen, enligt förhållandet: 

              
 

  
    (3.8)

94
 
95

 

Där   =  Lufttrycket på aktuell höjd   (N/m
2
) 

   = Individuella gaskonstanten
96

  (J/ K) 

   =  Luftens absoluta temperatur på aktuell höjd (K) 
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 Moss, ”Range Danger Area Assessment for Shaped Charge Warheads”, s.809 
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 Försvarsmakten, Artillerilära för Kustartilleriet, s.87f 
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 Moss m.fl., Land Warfare: Brassey’s New Battlefield Weapons and Technology Series into the 21
st

 Century 
Volume 1 - Military Ballistics – A basic manual, s.68 
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 Andersson m.fl., Lärobok i militärteknik vol.4: Verkan och skydd, s192 
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 Värdet för luft ≈ 287 J/K, enligt Andersson m.fl., Lärobok i militärteknik vol.4: Verkan och skydd, s.192 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 31 av 71 

Major Fredrik Johnsson   

HSU-T 12-14 

 

Splittrets retardation kan, baserat på kraftekvationen      , beskrivas som: 

   
 

 
     (3.9)

97
 

Där    = Retardationen  (m/s
2
) 

   = Splittrets massa  (kg) 

Baserat på nämnda ingångsvärden och ekvation 3.7, 3.8 och 3.9 kan ett splitters ballistiska 

bana beräknas. Detta sker normalt genom att man delar upp splittrets hastighet och retardation 

i komposanter. Härefter låter man ett datorprogram beräkna splittrets hastighet och läge i 

olika tidssteg tills man når nedslagspunkten.
 98

 Efter varje steg har splittret ändrat läge och 

hastighet, vilket innebär att ett nytt värde för luftmotståndet, lufttätheten och kastvinkeln 

måste beräknas efter varje tidssteg. Ju mindre tidssteg desto mer exakt blir beräkningarna av 

banans profil. 

Beräkningsförfarandet utreds inte närmare i detta arbete. Istället används programvaran 

MATLAB och en befintlig fil för att genomföra de ballistiska beräkningarna. Filen som 

används har sitt ursprung hos den schweiziska ammunitionstillverkaren RUAG. Koden anses 

tillförlitlig då dess beräkningsresultat har granskats av FOI i samband med 

ammunitionsanskaffning till Försvarsmakten och då överensstämt med FOI beräkningar.
99

 

Inga förändringar i beräkningsmodellen har gjorts, enbart inmatning av värden för parametrar 

enligt vad som diskuteras i detta arbete jämte språkliga och presentationsrelaterade 

modifieringar, se bilaga 2. 

3.3. Försöksdata 

Då redovisade beräkningsmodeller inte ursprungligen är framtagna för 

ammunitionsröjningsverksamhetens behov, bedöms en viss grad av anpassning eller 

kombination av flera modeller krävas för att erhålla ett verksamhetsanpassat verktyg. Av detta 

skäl har försöksdata som anses relevant ur ett ammunitionsröjningsperspektiv valts ut och 

kommer under analysen att användas som grund för att värdera erhållna beräkningsresultat. 
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3.3.1. Penetrationsdata för relevanta konstruktionsmaterial 

Penetrationsdata för strålbildande RSV mot konstruktionsmaterial relevanta för upprättande 

av skadebegränsande åtgärder vid ammunitionsröjning. 

Kaliber 

 

[m] 

Hotnivå, 

se tabell 

B1.1 

Densitet 

inlägg 

[kg/m
3
] 

Detonations-

avstånd 

[m] 

Målmaterial Densitet 

mål 

[kg/m
3
] 

Penetrations-

djup 

[m] 

0,105 2  8950 Optimalt Fyllnadsgrus (0-150) 1800 1,75  

0,105 2  8950 Optimalt Rörgravsgrus (0-8) 1500 2,07  

0,105 2 8950 Optimalt Singel (14-24) 1785 1,75-1,90 

Tabell 3.4. Penetrationsdata för olika konstruktionsmaterial
100

 

 
Kaliber 

 

[m] 

Hotnivå, 

se tabell 

B1.1 

Densitet 

inlägg 

[kg/m
3
] 

Detonations-

avstånd 

[C] 

Målmaterial Densitet 

mål 

[kg/m
3
] 

Penetrationsdjup 

 

[m] 

C okänt  8900 5 Sand 1300 >35C (sluggen 

stoppades av 

stålblock på 

avståndet 35C) 

Tabell 3.5. Penetrationsdata för sand
101 

3.3.2. Penetrationsdata för varierande detonationsavstånd 

Penetrationsdata för strålbildande RSV, precisionsladdning (PSC), med kopparinlägg vid 

olika detonationsavstånd. I genomsnitt har fem identiska laddningar skjutits på respektive 

detonationsavstånd. Maximalt penetrationsdjup för denna laddning är 5,6 kalibrar. Samtliga 

penetrationsdjup är uppmätta i diagram. 

Kaliber 

 

[mm] 

Detonations-

avstånd 

[C] 

Målmaterial Penetrations-

djup 

[C] 

Anteckning 

penetrations-

djup [C] 

84 

= C 

2 Pansarstål 

(320 BHN) 

4,8 

 

Max 4,9  

Min 4,7  

84 

= C 

5 

 

Pansarstål 

(320 BHN) 

5,5 

 

Max 5,7  

Min 5,3  

84 

= C 

8 

 

Pansarstål 

(320 BHN) 

5,5 

 

Max 5,7  

Min 5,3  

84 

= C 

12 

 

Pansarstål 

(320 BHN) 

4,7 

 

Max 5,2  

Min 4,2  

84 

= C 

25 

 

Pansarstål 

(320 BHN) 

1,6 

 

Max 2,3  

Min 1,0  

Tabell 3.6. Penetrationsdata vid varierande detonationsavstånd
102 

 

                                                           
100

 Sammanställning av försöksdata ur Hansson & Westerling, RSV-penetration i skyddstäckningar, s.83ff 
101

 Sammanställning av försöksdata ur Held, “Penetration of Shaped Charges in Concrete and in Sand in 
Comparison to Steel-Targets”, s.11f 
102

 Walters & Zukas, Fundamentals of Shaped Charges,  s.180f 
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Penetrationsdata för strålbildande RSV vid olika detonationsavstånd. Maximalt 

penetrationsdjup för laddningen är 0,5 m vid ett detonationsavstånd på 0,6 m. 

Kaliber 

 

[mm] 

Detonations-

avstånd 

[m] 

Målmaterial Penetrations-

djup 

[m] 

92 

 

0,60 

(optimalt) 

Stål,  

(SIS 1311) 

0,50 

92 

 

0,15 Stål,  

(SIS 1311) 

0,41 

(mätt i figur) 

92 

 

1,60 Stål,  

(SIS 1311) 

0,34 

(mätt i figur) 

Tabell 3.7. Penetrationsdata vid varierande detonationsavstånd
103 
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 Wijk, A new mathematical model for the relation between stand-off and penetration of shaped charge jets, 
s.19 
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4. Analys – beräkningsmodeller för ammunitionsröjning 

I detta kapitel diskuteras huruvida det är möjligt att definiera beräkningsmodeller som kan 

användas som dimensioneringsgrund för skyddsåtgärder vid ammunitionsröjning. 

Diskussionen förs utifrån den i föregående kapitel redovisade teoretiska grunden och belyser 

möjligheter och begränsningar med att applicera existerande beräkningsmodeller inom 

ammunitionsröjningsverksamheten. Analysen genomförs utifrån perspektivet den militära 

nyttan och syftar till att föreslå beräkningsmodeller som kan utgöra grunden till ett 

användbart verktyg i nästa steg. 

4.1. Dimensionering av skadebegränsande åtgärder 

Dimensionering av skadebegränsande åtgärder måste beakta såväl RSV-strålens 

penetrationsförmåga som detonationsavståndets inverkan. Dessa båda aspekter diskuteras 

först separat innan de sammanförs till en gemensam dimensioneringsgrund. 

4.1.1. Penetrationsförmåga i olika konstruktionsmaterial 

Den redovisade modellen för penetrationsförmåga är framtagen för värdering och 

dimensionering av fortifikatoriska skydd. Huvuddelen av de beräkningsmodeller som 

förekommer i litteraturen likväl som huvuddelen av tillgängliga försöksrapporter avseende 

strålens penetrationsegenskaper utgår från målmaterialet stål, vanligen pansarstål. Då 

skadebegränsande åtgärder sällan upprättas som massiva stålkonstruktioner utan främst byggs 

av sand i sandsäckar är en stor fördel med den aktuella modellen att den är framtagen utifrån 

penetrationsdata för sådana konstruktionsmaterial.  

Formelns materialberoende koefficient,   , skulle behöva utökas med koefficienter för vatten, 

trä och olika jordarter för att kunna användas som dimensioneringsgrund även för dessa 

konstruktionsmaterial. Avseende målmaterialet kan konstateras att FOIs rapport exemplifierar 

densiteten för sand, grus och singel till 1600 kg/m
3
, vilket är ett genomsnitt för typiska 

fyllnadsmassor vid fortifikatoriska skyddstäckningar med fraktioner upp till 150 mm 
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kornstorlek.
104

 I ammunitionsröjningssammanhang används typiskt fraktionen 0-4 mm vid 

byggnation med sandsäckar, vars densitet mer korrekt bör anges till 1500 kg/m
3
.
105

 

Modellen beaktar även den tekniska utvecklingen avseende stridsdelars penetrationsförmåga, 

genom koefficienten för strållängd,    .  Den ammunition som röjs är av varierande ålder och 

ursprung, dessutom lokaliseras och röjs många objekt först många år efter användandet. I 

moderna konflikter förekommer en blandning av äldre och nyare vapen och ammunition. 

Koefficienten har tre definierade värden som skiljer mellan vapentyp och om striddelen är av 

äldre eller nyare generation, se tabell 3.3. Denna enkla distinktion anses ändamålsenlig även 

för ammunitionsröjningsverksamheten, då man normalt inte har tillgång till information av 

sådan detaljeringsgrad att en mer kvalificerad bedömning av strållängden skulle kunna göras. 

De ammunitionsdatabaser som används som tekniskt underlag vid ammunitionsröjning 

innehåller normalt begränsad information om RSV-laddningens detaljkonstruktion. 

Exempelvis innehåller databasstrukturen för ammunitionsdatabasen EOD-IS, som används av 

ett femtontal länder och däribland Sverige, inga definierade dataposter för RSV-specifik 

information.
106

  Beräkningsmodellen kräver följande information om röjningsobjektet: 

stridsdelens kaliber, inläggets densitet och koefficienten för strållängd. I de fall ammunitionen 

kan identifieras till en specifik modell kan denna information normalt tillgodoses genom 

använda databaser. Även i de fall som en exakt identifiering inte är möjlig kan informationen 

uppskattas utifrån rekognoseringsresultat och generell ammunitionskunskap. 

Beräkningsmodellen ger maximal penetrationsförmåga i aktuellt målmaterial och är 

framtagen utifrån försöksdata när stridsdelen initieras på ett optimalt sätt för strålens bildande. 

Oskadliggörandetekniker innebär normalt att röjningsladdningar eller röjningsvapen används 

mot objektet. I händelse av att oskadliggörandetekniken skulle initiera RSV-laddningen 

bedöms detta kunna leda till en osymmetrisk vågutbredning alternativt erhålls en deformering 

av laddningen och inlägget. I båda fallen bidrar denna påverkan till en försämrad RSV-stråle, 

vars reducering i förhållande till maximal effekt är svår att bedöma. Undantaget är de fall då 

man använder en förstörande oskadliggörandeteknik som helt krossar stridsdelen och således 

förhindrar att en RSV-stråle överhuvudtaget kan bildas. Även om strålen normalt inte 

utvecklar full effekt vid ammunitionsröjning på grund av oskadliggörandeteknikens inverkan, 
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 Elfving m.fl., Modell för penetration av RSV i skyddstäckningar, s.14 
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kan ändå penetrationsdjupet enligt modellen anses förenligt med vad som är praxis i 

verksamheten – att alltid beakta att ammunitionen kan gå till fullständig detonation.
107

 

Modellens största brist avseende tillämpbarhet vid ammunitionsröjning är att den inte beaktar 

detonationsavståndets inverkan. Skadebegränsande åtgärder upprättas, som tidigare 

redovisats, normalt på ett avstånd som överskrider optimalt detonationsavstånd. Att inte 

beakta detta faktum leder till överdimensionerade konstruktioner.  

Sammantaget kan konstateras att beräkningsmodellens tillämpbarhet som 

dimensioneringsgrund i existerande form är reducerad, främst då den inte beaktar 

detonationsavståndet. Samtidigt har modellen betydande fördelar i att den avser penetration i 

relevanta konstruktionsmaterial och baseras på information som ammunitionsröjaren har 

tillgång till eller kan uppskatta. I det följande analyseras detonationsavståndets inverkan i 

särskild ordning. 

4.1.2. Detonationsavståndets inverkan på penetrationsförmågan 

Walters och Zukas redovisar en standoff-kurva baserad på omfattande empiriska data, 

samtidigt generaliseras kurvans giltighet genom RSV-laddningars skalbarhet till att vara giltig 

för olika dimensioner.
108

 Detta ökar användbarheten i ammunitionsröjningssammanhang då 

samma kurva kan användas för olika storlekar på röjningsobjektet. Samtidigt bör det beaktas 

att RSV-laddningar endast anses skalbara för kalibrar mellan 40-178 mm, då precisionen i 

tillverkningen är svår att uppfylla utanför detta intervall.
109

 Militära RSV-applikationer för 

markarenan föreligger främst i intervallet 63-178 mm.
110

 Begränsningen genom laddningars 

skalbarhet innebär således ingen större inskränkning för att kunna använda en generaliserad 

kurva vid ammunitionsröjning. 

De formler som Wijk och Tjernberg redovisat för att beräkna standoff-kurvan baseras på 

information om kaliber, detonationsavstånd och om laddningens tillverkningsprecision. 

Information om kaliber och detonationsavstånd kan enkelt genereras även om en fullständig 

identifiering inte är möjlig. Däremot är det svårare vad avser informationen om 

tillverkningstoleranser. Då denna information inte redovisas i använda ammunitionsdatabaser, 
                                                           
107

 Försvarsmakten, Handbok ammunitions- och minröjning – Skyddsåtgärder, s.87 
108
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måste det ses som ett undantagsfall om denna distinktion kan göras för röjningsobjektet. För 

att inte riskera underdimensionering bör därför endast kurvan för precisionsladdningar 

användas i ammunitionsröjningssammanhang. En möjlighet till distinktion skulle vara om 

tillverkningsprecisionen kan relateras till den karaktärisering som används avseende 

strållängd i föregående beräkningsmodell, dock föreligger inga empiriska data för att pröva 

denna hypotes. 

Nästa försvårande omständighet är att standoff-kurvor normalt anger penetrationsförmågan i 

stål/pansarstål. Standoff-kurvor för typiska konstruktionsmaterial för skadebegränsande 

åtgärder har inte gått att finna. Däremot förkommer jämförelser mellan olika metaller, där 

man kan konstatera att kurvan ligger under precisionskurvan för hårda material och över 

kurvan för mjukare material.
111

 För att standoff-kurvan skall vara användbar vid 

ammunitionsröjning måste den beakta andra målmaterial än stål.  

En annan begränsning utgörs av moderna stridsdelar som har en högre maximal 

penetrationsförmåga än vad kurvan anger, däremot har kurvan samma principiella form även 

för dessa stridsdelar.
112

 Detta innebär att kurvan bör kunna skalas upp för att erhålla 

tillämpbarhet även för modernare verkansdelar. 

Ett möjligt tillvägagångssätt för att öka standoff-kurvans tillämpbarhet vid 

ammunitionsröjning bedöms vara att använda dess principiella form som grund för att 

uttrycka den kvarvarande penetrationsförmågan vid ett visst detonationsavstånd. 

Penetrationsförmågan uttrycks enhetslöst, som en återstående andel av den maximala. På detta 

sätt kan även modernare verkansdelar hanteras med samma kurva, då dessa följer samma 

kurvform. Vidare kan olika målmaterial hanteras genom att kurvans form appliceras på det 

specifika målmaterialets egenskaper, där den maximala penetrationen fastställs på annat sätt. 

Försvårande för detta generella synsätt är att kurvans lutning möjligen varierar mellan olika 

konstruktionsmaterial för skadebegränsande åtgärder. Dock föreligger varken modeller eller 

empiriska data, i form av standoff-kurvor för dessa konstruktionsmaterial, för att pröva 

hypotesen. 

Baserat på ekvation 3.3 föreslås en koefficient,         , för reducerad maximal 

penetrationsförmåga som funktion av detonationsavståndet, enligt: 
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  (
    

   
)
   

 

    
  

 

  (
    

   
)
    (4.1) 

Där          Koefficient för detonationsavståndet 

   Detonationsavstånd  (m) 

   Kaliber RSV-stridsdel  (m) 

Ekvationen ger följande kurva: 

 

Figur 4.1. Diagram utvisande föreslagen koefficient för detonationsavståndet,         , som funktion av 

detonationsavståndet, uttryckt i antalet kalibrar,  ( ). 

För att verifiera den föreslagna modellens överensstämmelse med verkliga penetrationsdjup 

har en jämförelse gjorts med existerande försöksdata för olika detonationsavstånd. I figur 4.2 

har uppmätta penetrationsegenskaper enligt tabell 3.6 och 3.7 konverterats till 

korrektionsfaktorer för olika detonationsavstånd. Kurvan i figuren redovisar, som jämförelse, 

beräknade korrektionsfaktorer enligt den föreslagna modellen. 

  

Figur 4.2. Diagram utvisande föreslagen koefficient för detonationsavstånd,         , i jämförelse med uppmätta 

korrektionsfaktorer för olika detonationsavstånd. 
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Av figur 4.2 framgår att försöksdata, enligt tabell 3.6 och 3.7, följer den föreslagna modellen. 

Vid detonationsavstånd kortare än det optimala erhålls i vissa fall ett penetrationsdjup som 

överstiger det beräknade. Däremot vid detonationsavstånd längre än det optimala ligger 

samtliga uppmätta penetrationsdjup inom beräkningsmodellens värden. Försöksdata enligt 

tabell 3.6 är genomsnittsvärden från ungefär fem provskjutningar per respektive 

detonationsavstånd.
113

 Som jämförelse redovisas även de i detta test erhållna maximala 

penetrationsdjupen. Även de maximala värdena innefattas av beräkningsmodellen, för S>7C. 

I ammunitionsröjningssammanhang är normalt enbart värden för detonationsavstånd 

överskridande det optimala av intresse, varför de mindre avvikelser som i vissa fall föreligger 

vid korta detonationsavstånd S<7C kan ignoreras. 

4.1.3. Förslag på beräkningsmodell för skadebegränsande åtgärder 

En beräkningsmodell för dimensionering av skadebegränsande åtgärder vid 

ammunitionsröjning, måste beakta såväl penetrationsförmågan i olika material som 

detonationsavståndets inverkan. De ovan diskuterade beräkningsmodellerna för respektive 

delområde föreslås tillsammans kunna användas som ett användbart verktyg, enligt: 

                   √
       

    
   (4.2) 

Giltighetsområdet för beräkningsmodellen bedöms sträcka sig till ett maximalt 

detonationsavstånd motsvarande ca 25 kalibrar. Detta beror på att standoff-kurvans 

tillförlitlighet börjar avta från detta avstånd, vilket verifieras av ökande standardavvikelser vid 

provskjutningar på långa detonationsavstånd.
114

 Även för vilka laddningsdimensioner som 

förhållandet kan anses giltigt bör beaktas då RSV-laddningars skalbarhet gäller för kalibrar 

mellan 40-178 mm.
115

 Detta förhållande har även konstaterats vid empiriska försök mot 

skyddstäckningar.
116

  

För att verifiera den föreslagna modellens överensstämmelse med verkliga penetrationsdjup 

har försöksdata för relevanta konstruktionsmaterial identifierats för att användas som 

jämförelsevärden, tabell 3.4 och 3.5. Försöken enligt tabell 3.4 använder en känd stridsdel ur 
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hotnivå 2, med k1=8. I fyllnadsgrus erhölls ett penetrationsdjup på 1,75 m att jämföra med ett 

beräknat djup på 1,87 m. I rörgravsgrus var motsvarande värden 2,07 m respektive 2,05 m och 

slutligen i singel erhölls ett verkligt djup mellan 1,75-1,90 m i jämförelse med ett beräknat 

djup på 1,89 m. I tabell 3.5 används en okänd stridsdel och kategorisering till hotnivå är inte 

möjlig. Utifrån otydligt bildunderlag från försöken kan man grovt uppskatta kalibern på 

stridsdelen till hotnivå 3-4.
117

 Koefficienten för strållängd, k1, kan således vara 12 eller 16. 

Det högre värdet kan inte uteslutas då försöken genomfördes 1992. För k1=16 erhålls ett 

penetrationsdjup på 41 kalibrar, vilket kan antas rimligt då sluggen stoppades av ett stålblock 

efter 35 kalibrar med endast mindre verkan i stålblocket.
118

 

Ekvation 4.1 beaktar inte felkällor relaterade till uppskattning av dimensioner, målmaterialets 

egenskaper eller heterogeniteter i konstruktionen på grund av användningen av sandsäckar, 

varför en säkerhetsfaktor bör implementeras i modellen. Fortifikationsverket använder en 

dimensioneringsfaktor, ξ, som beaktar krav på funktionstillgänglighet och skadeacceptans hos 

det skyddade objektet.
119

 Dimensioneringsfaktorn för skydd mot RSV-penetration för 

fortifikatoriska skydd varierar mellan 1,1-1,5.
120

 En skadebegränsande åtgärd behöver bara 

tåla belastningen en gång, vilket ger en lägre skalskyddsnivå. Funktionstillgängligheten är inte 

fullt ändamålsenlig för skadebegränsande åtgärder, utifrån en grov liknelse kan endast smärre 

funktionsbortfall accepteras bakom skyddsåtgärden. I detta sammanhang föreslås att 

dimensioneringsfaktorn väljs till 1,3 för skadebegränsande åtgärder mot RSV. Den kompletta 

beräkningsmodellen för dimensioneringsvärdet på erforderlig tjocklek, Hd, blir således: 

                       √
       

    
 (4.3) 

Sammantaget bedöms den föreslagna beräkningsmodellen kunna användas som 

dimensioneringsgrund för skadebegränsande åtgärder i samband med ammunitionsröjning. 

Modellen beaktar penetrationsförmågan i relevanta konstruktionsmaterial samt 

detonationsavståndets inverkan. I jämförelse med försöksdata uppvisar modellen god 

överensstämmelse mellan beräknade och verkliga penetrationsdjup. Dimensioneringsfaktorn 

skapar en säkerhetsmarginal för mindre felbedömningar och avvikelser.  
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Beräkningsmodellen bör endast användas för pansarsprängammunition med kalibrar i 

intervallet 40-178 mm samt för detonationsavstånd upp till 25 kalibrar. Ingen av dessa 

inskränkningar bedöms utgöra någon större begränsning då vanligt förekommande 

pansarsprängammunition ligger inom detta storleksintervall och detonationsavståndet bedöms 

vara tillräckligt för att säkert kunna upprätta en skadebegränsande åtgärd. 

4.2. Maximalt riskområde vid ostörd RSV-stråle 

I föregående kapitel redovisades den komplexitet som föreligger vid beräkning av den 

maximala kastvidden för splitter. Samma princip tillämpas för att beräkna hur långt en ostörd 

RSV-stråle maximalt kan nå, vilket motsvarar det maximala riskområde som kan komma att 

behöva spärras av och utrymmas i samband med ammunitionsröjning. 

Om modellen skall kunna anses som tillämpbar för beräkning eller uppskattning av maximalt 

riskområde vid ammunitionsröjning måste den förenklas avsevärt. Dels måste den anpassas 

till den information som ammunitionsröjaren normalt har tillgång till eller kan uppskatta för 

röjningsobjektet. Dels bör beräkningar kunna ske utan kraftfullt datorstöd och utan specifik 

mjukvara. Ett sätt att uppnå detta är genom att identifiera typiska värden på olika parametrar, 

för att på detta sätt beskriva förhållanden som kan anses giltiga för flera stridsdelar. Med 

typiska värden avses värden som representerar det intervall där huvuddelen av alla RSV-

stridsdelar återfinns. Värden väljs ur den del av intervallet som bidrar till ett ökat riskområde. 

Samtidigt undviks extremvärden då dessa inte kan anses typiska och att genomgående ange 

extremvärden skulle ge ett överdrivet riskområde. 

4.2.1. Typiska parametrar 

Inledningsvis måste den del av strålen som ger upphov till det maximala riskområdet 

analyseras. När strålen passerat det optimala detonationsavståndet börjar den fragmenteras 

och segmenten är härefter att betrakta som enskilda splitter. Varje segment har en specifik 

form, massa och på grund av strålens hastighetsgradient även en unik hastighet. Varje 

segment av strålen genererar således ett unikt maximalt riskområde, baserat på den 

fragmenterade strålens karaktäristik. För noggrannare beräkningar och simuleringar av det 

maximala riskområdet bör dessa utföras för varje enskild ammunitionsmodell, då stråldata är 

unik information. 
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Trots ovanstående problematik kan vissa typiska parametrar identifieras. Den del av strålen 

som normalt ger upphov till den maximala kastvidden är det sista segmentet, den s.k. 

sluggen.
121

 
122

 
123

 Sluggen består av upp till 80-85% av inläggets ursprungliga massa.
124

 I 

litteraturen varierar uppgifterna avseende hur stor andel av inlägget som bildar sluggen mellan 

50-85%. Övriga segment i strålen har avsevärt mindre massa och kommer trots en högre 

utgångshastighet att bromsas snabbare än sluggen av luftmotståndet. Simuleringar och 

praktiska skjutförsök verifierar att sluggen är det dimensionerande segmentet.
125

 En högre 

massa bidrar till en längre kastvidd om övriga parametrar är desamma. Sluggen antas ha en 

massa på upp till 75% av inläggets dito. 

Strålens bakre del har en avsevärt lägre hastighet än spetsen. Utifrån simuleringar och 

provskjutningar av olika RSV-laddningar kan man konstatera att sluggens hastighet typiskt 

ligger i intervallet 400-750 m/s.
126

Då en högre hastighet bidrar till ökad kastvidd antas 

sluggen erhålla en utgångshastighet på upp till 700 m/s. 

Inläggets form påverkar dess massa och i nästa led hur mycket material som kan bilda 

sluggen. Tjockleken på inlägget ligger normalt i intervallet 1-4% av diametern.
127

 Konvinkeln 

på inlägget varierar mellan 30-120º, men en typisk konvinkel i militär ammunition är ca 

40º.
128

 Vad avser material är koppar det dominerande alternativet, även om det förekommer 

avvikelser och forskning pågår avseende andra material.
129

  

Information om inläggets dimensioner redovisas inte i ammunitionsdatabaser och bedöms 

som svårt att uppskatta för ett röjningsobjekt, varför även dessa parametrar bör baseras på 

typiska värden. Vid inlägg med samma diameter och tjocklek bidrar en spetsigare konvinkel 

till en högre massa och en möjlighet att generera en tyngre slugg. En konvinkel på 40º antas 

som ett typiskt värde, då det representerar i princip hela det förekommande spannet förutom 
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de mest extrema fallen. Då tjockleken på inlägget är direkt proportionell mot dess massa, 

antas ett typiskt värde ur den övre delen av intervallet. Inläggets tjocklek uppskattas till 3% av 

kondiametern och tillverkad av koppar med densiteten 8950 kg/m
3
.  

Inlägget kan i detta sammanhang antas ha formen av en rak cylindrisk kon. Detta grundar sig 

på att trumpetformade inlägg främst bidrar till en högre spetshastighet och tulpanformade 

inlägg syftar till att skapa en mindre slugg.
130

 Detta är egenskaper som i sammanhanget inte 

bidrar till ett ökat riskområde, utan snarare tvärt om. Formen av en rak cylindriska kon kan 

således anses innefatta även andra former på inläggen.  

En kropp som rör sig genom luften påverkas av luftmotståndet och får en kortare räckvidd än 

i vakuum. Storleken på luftmotståndet beror av flera parametrar: projektilens hastighet, 

projektilens utformning och ställning i banan, projektilens genomskärningsyta och 

lufttätheten.
131

  Då sluggens karaktäristik är svår att uppskatta för ammunitionsröjaren, måste 

typiska värden användas även för dessa parametrar. 

Luftmotståndskoefficienten, CD, anger den inverkan som projektilens utformning och 

ställning i banan har på luftmotståndet.
132

 Koefficienten varierar med hastigheten och anges 

som en funktion av denna, vanligen genom en kurva. Luftmotståndskoefficienten ökar 

vanligtvis kraftigt då hastigheten närmar sig 1 Mach och uppnår därefter ett maximalt värde 

för att sedan minska något för hastigheter över 1 Mach. Tillgången på 

luftmotståndskoefficienter för splitter är begränsad och för segmenten i en RSV-stråle i 

princip obefintlig. Av denna anledning väljer exempelvis ammunitionstillverkaren RUAG att 

istället betrakta sluggens luftmotstånd som för en slät sfär.
133

 I andra fall, som exempelvis i 

förekommande FOI beräkningar, väljer man att betrakta sluggens luftmotstånd som för ett 

naturligt bildat spränggranatsplitter.
134

 Vad som är mest korrekt är svårt att säga. Dock kan 

man anta, utifrån bilder av sluggens skrovliga yta, att den borde ha högre 

luftmotståndskoefficient än en slät sfär. Luftmotståndskoefficienter för spränggranatssplitter 

används i de fortsatta beräkningarna, främst då detta är den beräkningsgrund som använts i de 
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få fall som det angivits maximala riskområden för RSV-strålen i Försvarsmaketens 

regelverk.
135

 Följande värden används för luftmotståndskoefficienten CD: 

Splitterform Hasighetsintervall 

0,1-0,9Mach 

Hastighetsintervall  

0,9-10 Mach 

Spränggranatsplitter 0,91 1,21 

Tabell 4.1. Luftmotståndskoefficienter för splitter.
136

 

Formen på sluggen kan, att döma av bildunderlag, variera stort från en nästan sfärisk form till 

en mer cylindrisk eller konisk form. Förutom formen råder även osäkerhet avseende om 

sluggen är stabil i banan och färdas med spetsen först eller om den är instabil och tumlar runt. 

Dessvärre föreligger inga studier som klarlägger sannolikheten för om sluggen är stabil eller 

instabil i banan.
137

 Parametern har en betydande inverkan på den maximala kastvidden genom 

skillnaden i den area som exponeras mot rörelseriktningen. En stabil kropp uppvisar i princip 

sin tvärsnittsyta och då sluggen har ett cirkulärt tvärsnitt blir arean:        ⁄ . För en 

tumlande kropp gäller att medelvärdet av dess projicerade tvärsnitt taget över alla 

projektionsriktningar är lika med en fjärdedel av dess totala yta, enligt:
138

  

 ̅  
 

 
    (4.4)

 139
 

Där   ̅ =  Medelvärdet av den area som en tumlande kropp uppvisar i  

rörelseriktningen   (m
2
) 

  =  Kroppens totala mantelyta    (m
2
)  

Baserat på den osäkerhet som råder avseende hur stabil sluggen kan anses vara i banan 

bibehålls båda alternativen tillsvidare, för att i ett senare skede kunna jämföra deras olika 

resultat med existerande försöksdata. 

Det är svårt att tillskriva sluggen en typisk form som kan anses representativ, då den varierar 

mellan olika ammunitionsobjekt. Samtidigt är detta information som 

ammunitionsröjningspersonalen inte har tillgång till och rimligen inte kan uppskatta för det 

aktuella röjningsobjektet, vilket understryker behovet av ett typiskt värde även för formen.  
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Av de olika former som redovisas i litteraturen för verkliga slugg-segment kan konstateras att 

de har ett cylindriskt tvärsnitt och att längden normalt varierar mellan 1-3 gånger diametern. 

Om sluggen betraktas som tumlande bidrar det lägre värdet till en längre kastvidd, men om 

den däremot betraktas som stabil bidrar istället det högre värdet till en längre kastvidd. Då det 

råder oklarhet avseende stabiliteten antas ett medelvärde och sluggen antas vara cylindrisk 

med en längd motsvarande två gånger diametern. Genomsnittsarean för en tumlande slugg 

kan då beskrivas som: 

 ̅   
        

 
 
    

 
   (4.5)

140
 

Där  ̅ Genomsnittlig projicerad tvärsnittsarea  (m
2
) 

d Cylinderns diameter   (m) 

 h Cylinderns höjd = 2d   (m) 

Luftens densitet anges till 1,225 kg/m
3
 vid havsytan.

141
  Då luftens densitet minskar med 

höjden, vilket bidrar till en ökad maximal kastvidd, bör beräkningarna beakta att 

röjningsobjektet kan vara beläget på en högre höjd. I beräkningarna antas att röjningsobjektet 

har en utgångshöjd motsvarande 500 m över havsytan. 

De återstående parametrarna, utskjutningsvinkel och kaliber, är information som kan 

uppskattas på plats och som har en betydande inverkan på det maximala riskområdet. 

4.2.2. Beräkning av maximalt riskområde 

Utifrån ovanstående typiska värden på olika parametrar kan ett matematiskt förhållande 

ställas upp där enbart kalibern och utskjutningsvinkeln behöver anges för att kunna beräkna 

maximal kastvidd. För att utföra dessa beräkningar används en existerande MATLAB-fil, se 

bilaga 2.  

Det är svårt att bedöma hur korrekt modellen beräknar det maximala riskområdet för en 

ostörd RSV-stråle, då tillgången på denna typ av försöksdata är begränsad. Vidare 

förekommer en stor spridning i resultatet mellan olika teoretiska analyser, främst beroende av 

vilka antaganden man gör avseende luftmotståndet och om sluggen anses vara stabil eller 
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tumlande i banan.
142

 Detta beskrivs av Moss som redovisar variationsbredden i olika 

beräkningar för TOW-robotar, där det maximala riskområdet för strålen varierar mellan 3200-

11000 m.
143

  

I samma rapport redovisas även resultat av provskjutningar av stridsdelen till en variant av 

dessa robotar, ITOW, som består av en strålbildande RSV med kalibern 125 mm. Vid 

provskjutning av 10 stridsdelar i 10º utskjutningsvinkel erhölls ett medelvärde på den 

maximala kastvidden på 662 m med en standardavvikelse på 70 m.
144

 Det maximala 

riskområdet beräknas utifrån testvärdena till strax över 1000 m oavsett elevation och i 

slutsatserna till rapporten konstateras att riskområdet under inga omständigheter bör överstiga 

1500 m och då har man även inkluderat 100 m extra för rikoschetter.
145

 Enligt den föreslagna 

beräkningsmodellen erhålls ett maximalt riskområde för motsvarande stridsdel på ca 1500 m 

vid elevationen 25º, om sluggen betraktas som instabil i banan.  Om man istället utgår från att 

splittret är stabilt erhålls en kastvidd på närmare 3200 m. 

En annan jämförelse kan göras med de teoretiska beräkningar som föreligger för 

Röjningsladdning 20, en strålbildande RSV med kalibern 20 mm. I simuleringar och 

beräkningar utförda av FOI erhålls en maximal kastvidd på 260 m för en tumlande slugg och 

550 m för en stabil slugg.
146

 Den föreslagna beräkningsmodellen ger 320 m för en tumlande 

slugg respektive 700 m för en stabil. Det högre värdet i FOI beräkningar ligger till grund för 

det maximala riskområde som Försvarsmakten angett för denna ammunitionseffekt.
 147

  Detta 

trots att FOI själva kommenterar det som osannolikt.
148 

För Röjningsladdning 30 med kalibern 

33 mm föreligger inte lika detaljerade beräkningar, men riskområdet i Försvarsmaktens 

bestämmelser anges till 1000 m.
149

 I detta fall ger beräkningsmodellen ett maximalt 

riskområde på 1060 m för en stabil slugg. 

Sammantaget kan konstateras att den grova beräkningsmodell som föreslagits och som 

baseras på typiska värden för olika parametrar ger ett grovt, men acceptabelt resultat. I det fall 

man utgår från att sluggen tumlar runt i banan erhålls ett resultat som motsvarar 
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beräkningar/simuleringar för specifika ammunitionseffekter, samtidigt som förekommande 

praktiska försök ligger inom det beräknade maximala riskområdet med mycket god mariginal. 

I det fall man istället utgår från att sluggen är stabil i banan, erhålls en avsevärt längre 

maximal kastvidd som motsvarar de riskområden som idag tillämpas inom Försvarsmakten. 

Det anses således möjligt att utifrån ett starkt begränsat informationsunderlag om en RSV-

stridsdel och med stöd av ovanstående beräkningsmodell erhålla en grov uppskattning av det 

maximala riskområdet som RSV-strålen kan generera. 

4.3. Hur säkert är riskområdet? 

Vilket riskområde skall man då använda sig av från föregående avsnitt? Hur säker är säkert? 

Ytterst handlar det om vilken risk som anses acceptabel att utsätta egen personal eller tredje 

part för i samband med röjningen. Det föreligger generellt en lägre tolerans mot ofrivilliga 

olyckor såsom kärnkraftsolyckor jämfört med risker som man själv väljer att utsätta sig för 

som bilkörning och rökning. Vidare varierar vad som anses vara en acceptabel risknivå med 

om man avser en kollektiv risk för en större mängd människor jämfört med vad som 

accepteras för en enstaka individ.  

De beräkningsmodeller som idag används i ammunitionsröjningsverksamheten resulterar i 

olika stora riskområden, vilket bl.a. är relaterat till olika syn på acceptabel risk. Det 

problematiska är att det inte för någon av modellerna redovisas vilken risknivå den baseras på, 

vilket försvårar en jämförelse av hur den föreslagna modellen förhåller sig till existerande.  

Att välja det större riskområdet är inte helt oproblematiskt. Förvisso innebär det en lägre 

sannolikhet för personskada, men det är också förknippat med negativa konsekvenser. 

Riskområdet är normalt det område som spärras av och utryms på människor, vilket ofta blir 

den mest resurskrävande delen av röjningsinsatsen. En utrymning innebär negativa 

konsekvenser på samhället i form av uteblivna affärsintäkter, dröjsmål och irritation, vilket 

bör beaktas i riskhanteringen för insatsen. Ett större riskområde innebär även att större 

resurser måste avdelas och att insatsen kommer att pågå under längre tid. Det blir också 

svårare att kontrollera efterlevnaden och att kommunicera med alla berörda. Valet av modell 

för riskområdets storlek bör inte enbart ske utifrån den kvantitativa sannolikheten för 

personskada utan även beakta övriga konsekvenser. 
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I Försvarsmakten definieras risk som kombinationen av sannolikheten för att en olycka ska 

inträffa och de konsekvenser detta i så fall skulle leda till.
150

 Var går då gränsen för vad som 

är en acceptabel risk? I fredstid lyder Försvarsmakten, huvudsakligen, under samma lagar och 

regler som samhället i övrigt och skall inte utsätta personalen för högre risk än vad som anses 

acceptabelt i det civila samhället.
151

 Vad detta innebär är inte fullt klart och ger ingen tydlig 

vägledning, då man kan konstatera att det civila samhället accepterar olika risker i olika 

sammanhang. I Försvarsmaktens handbok för systemsäkerhet redovisas en riskmatris för 

personskada som redovisar högsta acceptabla risk.
152

 Matrisen är ett generellt exempel och 

kan behöva justeras och förtydligas utifrån den specifika tillämpningen.
153

 

FOI föreslår i en rapport från 2010 en metodik för riskbedömning som är anpassade till risker 

från splittergenererande ammunition.
154

 I rapporten redovisas en riskvärderingsmatris som har 

sin utgångspunkt i Försvarsmaktens handbok för systemsäkerhet och som dessutom anges 

överensstämma med civila riskkriterier.
155

 Denna modell anses tillämpbar och ändamålsenlig 

för riskområdet från en RSV-stråle. 
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  Frekvent Trolig Tillfällig Försumbar Osannolik 

Skadenivå Risknivå A B C D E 

Dödsfall I 
ET ET BT BT T 

Allvarlig skada II 
ET BT BT T T 

Mindre allvarlig skada III 
BT BT T T T 

Försumbar IV 
T T T T T 

Tabell 4.2. Riskmatris för oskyddade civila. ET=Ej tolerabel, BT=Begränsat tolerabel och T=Tolerabel risk.
156

 

4.3.1. Sannolikheten för personskada 

Således finns en lämplig modell med gränsvärden för olika skadenivåer, men hur fastställs 

vilket sannolikhetsvärde som gäller i det enskilda fallet? Generella principer för dessa 

                                                           
150

 Försvarsmakten, Handbok Systemsäkerhet 2011 – del 1, s.66 
151

 Ibid., s.26ff 
152

 Ibid., s.95f 
153

 Ibid., s.99 
154

 Harling m.fl., Metodik för riskbedömning, s.3 
155

 Ibid., s.14 
156

 Loc. Cit. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 49 av 71 

Major Fredrik Johnsson   

HSU-T 12-14 

 

beräkningar föreligger, men den specifika tillämpningen kräver antaganden och tolkningar. 

Det anses därför befogat att redovisa ett förslag på tillämpning i fallet med en RSV-stråle. 

I det specifika fallet måste minst fem aspekter beaktas för att beräkna risken: 

inträffandefrekvensen, skadenivån, splittearean, målarean och splittrets stabilitet i banan. 

Inträffandefrekvensen i matrisen (A-E) avser enstaka enheter och följer de kriterier som anges 

i Handbok Systemsäkerhet.157 När sannolikhetsvärdet beräknats kan detta relateras till kategori 

och skadenivå. 

Skadenivåerna kräver ett förtydligande avseende de skador som kan uppträda i den specifika 

tillämpningen. FOI har kompletterat dessa med tröskelvärden för människans sårbarhet för 

splitterskador, enligt följande: 

Beskrivning Nivå Definition  Tröskelvärden för splitterskador 

Katastrof I Dödsfall, systemförlust, 

egendomsförlust, allvarlig 

miljöskada 

Splitterenergi ≥ 160 J, vilket 

medför att sannolikheten för 

dödsfall ≥ 0,1 vid splitterträff. 

Kritisk II Allvarlig personskada, allvarlig 

ohälsa, allvarlig egendomsskada 

eller större miljöskada 

a) Splitterenergi ≥ 20 J 

b) Ögonskada, risk för blindhet då 

tröskelenergi ≥ 1J/cm
2
 

Marginell III Mindre allvarlig personskada, 

mindre allvarlig ohälsa, mindre 

skada på egendom eller mindre 

miljöskada 

Splittret kan eventuellt penetrera 

huden då tröskelenergi ≥ 5J/cm
2
 

Försumbar IV Mindre omfattning än ovan Splittret kan ej penetrera huden då 

tröskelenergi < 5 J/cm
2
 

Tabell 4.3. Definition av kriterier för skadenivåer med tröskelvärden för splitterskada hos oskyddade civila.
158

 

Tröskelvärden (tabell 4.3.) innebär att skadesannolikheten sätts till ett om värdet överskrids 

respektive noll om det underskrids, vilket innebär en hanterbar förenkling av verkligheten där 

bl.a. slumpens inverkan ignoreras.
159

 Skadenivåerna för allvarlig personskada och dödsfall 

gäller oavsett var på kroppen en människa träffas och oavsett om den träffade kroppsdelen 

skyddas av kläder eller ej. Däremot hud- och ögonpenetration avser enbart träff av bar hud 

respektive oskyddade ögon. Skadenivåerna när en människa träffas av ett splitter är relaterat 

till dess rörelseenergi och kan beräknas enligt: 

   
   

 
    (4.6)

160
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Där     Rörelseenergi   (J) 

   Splittrets massa (kg) 

   Splitterhastighet (m/s) 

För skador som är relaterade till mängden energi per ytenhet, såsom risken för hudpenetration 

och ögonskador, måste även sluggens träffyta beaktas. 

Nedslagsenergin har beräknats för de utskjutningsvinklar som ger den maximala räckvidden, 

vilket ger ett underlag för att fastställa vilka skadenivåer som är dimensionerande för 

respektive kaliber, enligt:  

Kaliber Maximalt riskområde - Tumlande splitter Maximalt riskområde - Stabilt splitter 

(mm) 

Utskj. 

vinkel 

(º) 

Max. 

räckv. 

(m) 

Ansl. 

hast. 

(m/s) 

Energi  

(J) 

Utskj. 

vinkel 

(º) 

Max. 

räckv. 

(m) 

Ansl. 

hast. 

(m/s) 

Energi  

(J) 

20 20 320 26 

1,2 J resp. 

1,5-4,0 J/cm
2
  25 700 42 

3 J resp.  

10 J/cm2 

30 25 450 33 

6,3 J resp.  

3,6-9,0 J/cm2 25 1000 51 

15 J resp. 

 21 J/cm2 

40 25 580 38 

19,7 J resp.  

6,3-16 J/cm2  25 1250 58 47 

50 25 700 42 47 25 1500 64 110 

60 25 800 46 97 30 1750 72 240 

70 25 900 49 180 30 2000 78 450 

80 25 1050 52 300 30 2200 83 760 

90 25 1150 55 480 30 2400 87 1200 

100 25 1250 58 730 30 2700 92 1800 

110 25 1350 61 1100 30 2900 96 2600 

120 25 1450 63 1500 30 3100 100 3700 

130 25 1550 66 2000 30 3300 103 5100 

140 25 1650 68 2700 30 3500 107 6800 

150 30 1750 72 3800 30 3700 110 8900 

160 30 1850 74 4900 30 3900 114 11500 

170 30 1950 77 6200 35 4100 120 15500 

180 30 2000 79 7800 35 4300 124 19900 

   Färgmarkeringar för tröskelvärden splitterskada oskyddad människa 

  Allvarlig ögonskada,  > 1 J/cm2 

  Hudpenetration, > 5 J/cm2 

  Allvarlig personskada, > 20 J 

  Dödsfall, > 160 J 

Tabell 4.4. Skadenivåer om oskyddad människa träffas av sluggen vid maximal kastvidd. 

Trots relativt måttliga hastigheter så uppnår nedslagsenergin snabbt tröskelvärdena för 

allvarligare skador på grund av sluggens relativt stora massa. Vid tumlande slugg från 

laddningar med kalibern 30 mm kan noteras att risk för hudpenetration enbart föreligger om 

det tumlande splittret råkar träffa med spetsen först. I dessa fall måste beräkningarna 

kompletteras med sannolikheten för spetsträff, dvs. hur stor är sannolikheten att splittret 
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träffar med cylinderns spets/bas först.
161

 Risken för hudpenetration måste sedan värderas mot 

risken för allvarlig ögonskada som föreligger oavsett träffattityd vid denna kaliber. 

Den redovisade nedslagsenergin för olika kalibrar avser den utskjutningsvinkel som ger den 

maximala räckvidden. Vid större vinkel erhålls kortare räckvidd, men högre nedslagshastighet 

och anslagsenergi. Vid flackare vinkel erhålls också kortare räckvidd, men 

nedslagshastigheten är först minskande för att vid riktigt flacka vinklar kraftigt öka då dessa 

fall snarare ger direktträff än träff av ett fritt fallande splitter. Även dessa variationer bör 

beaktas vid en fullständig bedömning av risken vid olika utskjutningsvinklar och avstånd. 

Risken att träffas av ett splitter brukar anges som målarean i förhållande till den totala 

splitterarean. Vid stridsdelar som ger splitter i alla riktningar brukar splitterarean förenklat 

betraktas som mantelytan på en sfär där radien motsvaras av riskområdet i längd. I fallet med 

RSV förekommer verkan enbart i strålens riktning, varför splitterarean istället anses kunna 

betraktas som mantelytan för kalotten av en klotsektor, där radien motsvarar riskområdet i 

längd och vinkeln motsvaras av dubbla riskvinkeln för sidspridning, v.  

Målarean avser den yta målet exponerar mot splittrets rörelseriktning. Vid de maximala 

riskavstånden är nedslagsvinkeln relativt brant, ca 70º.
162

 Detta innebär att målarean för en 

stående människa minskar ju brantare nedslagsvinkel splittret har. I de fall risk enbart 

föreligger för hudpenetration respektive ögonskada blir målarean den yta som oskyddad hud 

respektive ögonen exponerar mot sluggens rörelseriktning.  

Dock föreligger en avgörande begränsning för att kunna fullfölja beräkningarna för sluggen 

från en RSV-stråle. I dagsläget saknas vetenskapligt underlag avseende sannolikheten för att 

sluggen är stabil alternativt tumlar runt i banan, vilket gör att den sista parametern inte kan 

tillskrivas ett värde. Härigenom kan beräkningarna inte fullföljas avseende hur pass mycket 

säkrare den ena modellen är än den andra. Denna brist vidimeras av FOI, som samtidigt 

påtalar vikten av ytterligare forskning för att kunna bringa klarhet i frågan.
163
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4.3.2. Sammanfattning risk 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger en ändamålsenlig riskmatris för att 

avgöra vad som är en acceptabel risknivå i sammanhanget. De av FOI framtagna 

tröskelvärdena för splitterskador ger möjlighet att relatera olika skadenivåer till en acceptabel 

inträffandefrekvens. Genom att beräkna nedslagsenergin vid maximala kastvidder kan den 

föreslagna beräkningsmodellen i sin tur relateras till dimensionerande skadenivåer för olika 

kalibrar. Splitterarean anses gå att bedöma utifrån maximal kastvidd i kombination med 

riskvinkeln för sidspridning. Vidare föreligger ingångsvärden för att beräkna målarean 

relaterat till olika skadetyper och nedslagsvinklar. Däremot saknas vetenskapligt underlag 

som klarlägger sannolikheten för att sluggen är stabil eller tumlar i banan. Någon kvalificerad 

bedömning låter sig inte göras, dock kan det konstateras att de få praktiska försök som 

genomförts avseende maximal kastvidd för en RSV-stråle med bred mariginal underskrider de 

värden som erhålls genom modellen för en tumlande slugg.  

Om framtida forskning leder till att denna sannolikhet kan klarläggas blir det också möjligt att 

göra en kvalificerad jämförelse av risken för personskada mellan modellerna. Detta skulle 

skapa en möjlighet att utöva riskhantering, baserat på ett vetenskapligt underlag, för beslut 

avseende vad som är en acceptabel risk vid den aktuella röjningsinsatsen. Intill dess föreslås 

att den maximala kastvidden för en ostörd RSV-stråle i samband med ammunitionsröjning 

beräknas utifrån att sluggen är stabil i hela banan, vilket överensstämmer med det sätt som 

Försvarsmakten har valt att bedöma risken i de få fall där RSV-strålens maximala riskområde 

redovisas. 
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5. Förslag på verktyg 

I detta kapitel diskuteras hur föreslagna beräkningsmodeller lämpar sig som verktyg vid 

ammunitionsröjning samt hur de kan implementeras och integreras i den övriga 

röjningsverksamheten. Även i detta kapitel sker diskussionen utifrån perspektivet den 

militära nyttan, med syftet att utveckla en helhetslösning som kan användas som 

dimensioneringsgrund för skyddsåtgärder mot riktad sprängverkan.  

5.1. Verktyg 1 - Dimensionering av skadebegränsande åtgärder 

Modellen baseras på information som ammunitionsröjningsledaren normalt har tillgång till 

genom ammunitionsdatabaser eller kan uppskatta även om ammunitionen inte fullt ut kan 

identifieras. Komplexiteten bedöms som rimlig och är i sammanhanget inte matematiskt 

svårare än exempelvis de modeller som används för splitterberäkningar.
164

 Trots detta bör 

strävan vara ett ännu enklare verktyg som bättre lämpar sig som bedömningsgrund i snabba 

lägen där tid och möjlighet till formelräkning inte finns. 

Ett enklare verktyg, såsom en tabell eller ett diagram, kan skapas om antalet variabler kan 

reduceras. Exempelvis är koppar det dominerande inläggsmaterialet i 

pansarsprängammunition
165

 och sand i sandsäckar det vanligaste konstruktionsmaterialet i 

skadebegränsande åtgärder. Baserat på dessa värden, representerande ett typiskt normalfall, så 

har följande mer lättanvända diagram konstruerats. 
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Figur 5.1. Diagram utvisande föreslaget verktyg för dimensionering av skadebegränsande åtgärder i sand. 

Kurvan anger dimensioneringsvärdet för erforderlig tjocklek, Hd, (i sand) som funktion av detonationsavståndet, 

båda uttryckta i antalet kalibrar. Kurvorna inkluderar dimensioneringsfaktorn, ξ, och avser olika värden på 

koefficienten för strållängd, k1 (enligt tabell 3.3). 

Exempel på användning: 

Vilken tjocklek skall en skyddsmur i sand ha på detonationsavståndet 1,3 m för att stoppa 

strålen från en 66 mm äldre bärbart pansarvärnsvapen (hotnivå 2)?  

1.3 m motsvarar ett detonationsavstånd på ca 20 kalibrar. Utgå från värdet 20 på den vågräta 

axeln, gå rakt upp till rätt kurva (heldragen linje för k1=12) och avläs det värde som 

skärningspunkten motsvarar på den lodräta axeln. I detta fall ca 21 kalibrar, vilket anger att 

skyddsmuren skall vara minst 1,4 m tjock för att stoppa RSV-strålen på detta 

detonationsavstånd. 

En skyddsmur som byggs för att fånga splitter skall storleksmässigt överkraga det skyddade 

föremålet med minst 0,5 m.
166

 Riktad sprängverkan är inte yttäckande såsom splitterverkan, 

utan verkan förekommer endast i strålens riktning. Principen med överkragning anses därför 
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inte ändamålsenlig för riktad sprängverkan, däremot bör murens dimensioner vara så pass 

tilltagna att de fångar strålen även vid en viss sid- eller höjdspridning. Vidare bör 

dimensionen inkludera felkällor relaterade till syftning av strålens riktning och säkerställa att 

muren fortfarande har tillräcklig tjocklek om stridsdelen vrids något. Som jämförelse kan 

konstateras att risken för sidspridning för röjningsladdningar med riktad sprängverkan ligger i 

intervallet 100-150 mils, även med enklare syftnings-riktmedel.
167

 En mariginal på 200 mils ≈ 

11,5 grader bedöms relevant, då en RSV-stridsdels riktning bedöms något svårare att syfta, 

vilket även överensstämmer med den maximala sidspridning som tillämpas vid 

dimensionering av riskområden vid skjutning.
168

 Vid ett maximalt detonationsavstånd på ca 

25 kalibrar motsvarar detta ca 5 kalibrars marginal. För att förenkla konstruktionen och för att 

inte riskera att erhålla små marginaler vid korta detonationsavstånd föreslås att marginalen 5 

kalibrar tillämpas oavsett detonationsavstånd. Detta innebär att skyddsmuren blir ca 10 

kalibrar bred och ca 5 kalibrar högre än den uppskattade träffpunkten. Om det föreligger risk 

för studs hitom konstruktionen föreslås detta hanteras enligt samma princip som gäller för 

röjningsladdningar med riktad sprängverkan, genom att såväl bredd som höjd på 

skyddsåtgärden utökas enligt aktuellt riskfall.
169

 

Samtliga dimensioner är att betrakta som minimikrav på skyddsåtgärdens storlek för att 

strålens riskområde och penetrationsförmåga skall kunna anses eliminerade. I likhet med 

övriga skyddsåtgärder skall strävan vara att aldrig underskrida minimidimensionerna. I 

händelse av att en skyddsåtgärd upprättas som inte uppfyller dessa minimikrav riskeras 

genomträngning, men samtidigt en reducering av strålens kvarvarande effekt. Den föreslagna 

modellen ger inget stöd för bedömning av den kvarvarande penetrationsförmågan. 

För övriga verkansformer hos röjningsobjektet och eventuell röjningsladdning gäller ordinarie 

dimensioneringsgrunder för respektive skadebegränsande åtgärd. Detta innebär att det i vissa 

fall föreligger behov av att kombinera flera skadebegränsande åtgärder, varvid de ovan 

beskrivna dimensionerna inte får underskridas i den del av konstruktionen som skall förhindra 

RSV-strålens penetration. Exempelvis kan en skyddsmur innehålla ett kraftigare parti mot 

strålens penetration, medan muren i övrigt dimensioneras utifrån röjningsobjektets övriga 

verkansformer. På motsvarande sätt kan en skyddstäckning bestå av ett kraftigare parti i 
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strålens riktning. Den ökade skyddstjockleken bör i detta fall läggas till på skyddstäckningens 

utsida, för att undvika att hela konstruktionen behöver utökas. 

Oskadliggörandetekniker innebär normalt att röjningsobjektet utsätts för en kraft som kan 

påverka dess fysiska läge. Dessutom kan energin från oskadliggörandetekniken initiera RSV-

laddningen, vilket bedöms kunna resultera i en asymmetrisk detonationsfront utifrån en 

förskjuten initieringspunkt. I båda fallen bedöms effekten bli att strålen erhåller en något 

förskjuten träffpunkt. För att minimera denna teoretiska risk till förskjutning bör 

oskadliggörandetekniker ansättas ovanifrån. I de fall man inte önskar en vinkelrät 

angreppsvinkel bör vinkeln tas ut i vertikalplanet. På detta sätt bedöms en rubbnings- eller 

initieringsrelaterad förskjutning av stålen ske som avdrift mot markytan. 

5.2. Verktyg 2 - Beräkning av maximalt riskområde 

Den föreslagna beräkningsmodellen för en ostörd RSV-stråles maximala kastvidd är, trots 

användandet av typiska värden, fortfarande begränsat användbar vid ammunitionsröjning. 

Anledningen är komplexiteten i att utföra de beräkningar som krävs för att komma fram till 

riskområdet. I föregående kapitel användes mjukvaran MATLAB för att beräkna den 

ballistiska banan. Denna typ av mjukvara har ammunitionsröjningsenheter inte tillgång till 

och dessutom krävs såväl grundutbildning som färdighetsträning för att ett sådant verktyg 

skall kunna användas i verksamheten. Ytterligare förenklingar krävs för att erhålla ett 

verksamhetsanpassat verktyg. 

Då antalet okända variabler för att beräkna det maximala riskområdet i föregående steg 

reducerades till kaliber och utskjutningsvinkel går det att åskådliggöra beräkningsmodellen 

med ett diagram. Samma MATLAB-fil som användes för beräkningarna i kapitel 4 används 

här för att plotta ett sådant diagram. Kurvan för respektive kaliber anger det maximala 

riskområdet för en ostörd RSV-stråle som funktion av utskjutningsvinkeln. Figur 5.2 utgår 

ifrån att sluggen tumlar i banan och figur 5.3 ifrån att sluggen är stabil i banan. 
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Figur 5.2. Maximalt riskområde ostörd RSV-stråle som funktion av utskjutningsvinkel, för kalibrar mellan 20 

och 180 mm, vid tumlande slugg. 

 

 

Figur 5.3. Maximalt riskområde ostörd RSV-stråle som funktion av utskjutningsvinkel, för kalibrar mellan 20 

och 180 mm, vid slugg med stabil bana. 
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Exempel på användning: 

Vilket maximalt riskområde kan RSV-strålen i en pansarsprängstridsdel med kalibern 66 mm 

och utskjutningsvinkeln 10º ge upphov till?  

Utgå från utskjutningsvinkeln 10º och gå rakt upp till skärningspunkten med kurvan för 

kalibern 66 mm (interpolerad mellan hjälpstrecken för 60 och 70 mm). Från skärningspunkten 

gå vinkelrätt ut mot den lodräta axeln och avläs den maximala kastvidden. I exemplet blir det 

maximala riskområdet ca 800 m för en tumlande slugg och ca 1600 m för en stabil slugg. 

Förutom riskområdets storlek i längd (h) måste även storleken i sida och höjd definieras. Som 

diskuterades i föregående avsnitt bör en riskvinkel för sidspridning (v) på 200 mils användas. 

Risken för studs hanteras på samma sätt som för röjningsladdningar med riktad sprängverkan, 

genom att riskvinkeln vid studs (Q) sätts till 1000 mils och riskavståndet i sida för studs (c) 

beräknas enligt gängse rutiner utifrån aktuellt riskfall.
170

 Det totala riskområdet för den 

ostörda RSV-strålen i exemplet ovan blir en cirkelsektor i markplanet med vinkeln 400 mils 

och radien 800/1600 m, plus tillägg för studs enligt aktuellt riskfall.  

I höjd är banan direkt beroende av utskjutningsvinkeln och ju större utskjutningsvinkel, desto 

högre höjd når sluggen i banan. Om den föreslagna modellen anses giltig för 

utskjutningsvinklar upp till maximalt 45º så motsvarar banans högsta punkt maximalt 50 % av 

riskområdet i längd (h) för den aktuella kalibern. För att inte komplicera riskområdet i höjd 

ytterligare bör det sättas till 0,5h för samtliga utskjutningsvinklar mellan 0-45º. 

Riskområdet för RSV-strålen kompletterar riskområdena för övriga verkansformer, såtillvida 

att det utökar det totala riskområdet i de sektorer där RSV-strålens risk är dimensionerande. 

Risken för att den valda oskadliggörandetekniken rubbar röjningsobjektets läge beaktas på 

samma sätt som diskuterades för skadebegränsande åtgärder. Det vill säga att alla 

oskadliggörandetekniker ansätts rakt ovanifrån, eller snett framifrån/bakifrån så att risken för 

förskjutning i sidled minimeras. 

Verktyget för beräkning av riskområdet för en ostörd RSV-stråle föreligger i två versioner, för 

stabil respektive tumlande slugg. Då sannolikheten för stabilitet i banan inte kan besvaras 

utifrån dagens forskningsläge föreslås att riskområdet tills vidare dimensioneras utifrån värsta 
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scenariot, att sluggen är stabil i hela banan (figur 5.3). Det andra verktyget (figur 5.2), anses 

kunna tjäna som underlag för en medveten riskhantering när dagens oklarheter fått ett svar. 

5.3. Sammanfattning – verktyg för dimensionering av skyddsåtgärder 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att skapa verktyg som kan användas för 

dimensionering av skyddsåtgärder vid röjning av pansarsprängammunition. Två separata 

verktyg föreslås för dimensionering av skadebegränsande åtgärder respektive för fastställande 

av riskområdets storlek, vilka tillsammans skapar en komplett dimensioneringsgrund för 

skyddsåtgärder mot riktad sprängverkan. De föreslagna verktygen omfattar: 

Verktyg för dimensionering av skadebegränsande åtgärder 

 Komplett beräkningsmodell, enligt ekvation 4.3 

 Diagram för skadebegränsande åtgärder i sand, enligt figur 5.1 

 Giltighetsområde kaliber 40-178 mm 

 Giltighetsområde detonationsavstånd 0-25 kalibrar 

 Bredd minst 5 kalibrar på ömse sidor om träffpunkten 

 Höjd minst 5 kalibrar över träffpunkten 

 Vid risk för studs utökas riskområdet enligt gängse rutin för röjningsladdningar171 

 Oskadliggörandetekniker ansätts ovanifrån 

 Vid kombination med andra åtgärder får minimidimensioner i del mot RSV inte 

underskrida måtten ovan 

Verktyg för maximalt riskområde ostörd RSV-stråle 

 Diagram för riskområde i längd (h) vid tumlande slugg, figur 5.2 

 Diagram för riskområde i längd (h) vid stabil slugg, figur 5.3 

 Giltighetsområde utskjutningsvinkel 0-45º 

 Riskområde i höjd = 0,5h 

 Riskvinkel för sidspridning (v) 200 mils 

 Riskvinkel för studs (Q)1000 mils 

 Riskavstånd för studs (c), enligt gängse rutiner 172 

 Oskadliggörandetekniker ansätts ovanifrån  
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6. Avslutning 

6.1. Svar på frågeställningen 

Utveckla ett verksamhetsanpassat verktyg för dimensionering av skyddsåtgärder vid röjning 

av ammunition med riktad sprängverkan. 

Detta självständiga arbete föreslår en komplett uppsättning verktyg, bestående av två separata 

delar som tillsammans utgör erforderlig dimensioneringsgrund för skyddsåtgärder vid röjning 

av ammunition innehållande riktad sprängverkan. Verktygen har utvecklats utifrån deras 

militära nytta, genom att verksamhetens krav varit styrande såväl vid framtagandet av 

beräkningsmodellerna som vid den fortsatta utvecklingen mot användbara verktyg. 

Det första verktyget är avsett att användas för dimensionering av skadebegränsande åtgärder 

när RSV-strålens verkan behöver reduceras. Verktyget baseras på en föreslagen 

beräkningsmodell som kombinerar strålens penetrationsförmåga med detonationsavståndets 

inverkan. Modellen har vidareutvecklats till en komplett dimensioneringsgrund för 

skadebegränsande åtgärder och kompletteras med ett lättavläst diagram för överslagsmässiga 

beräkningar i snabba lägen. 

Det andra verktyget är avsett för beräkning av det maximala riskområde som en ostörd RSV-

stråle kan generera. Beräkningsmodellen bygger på ytterballistiska beräkningar för det 

dimensionerande segmentet av RSV-strålen. För att utveckla modellen till ett användbart 

verktyg används typiska värden på sådana parametrar som ammunitionsröjningspersonalen 

inte har information om. Det föreslagna verktyget utgörs av ett diagram, där röjningsobjektets 

maximala riskområde kan uppskattas enbart baserat på kaliber och utskjutningsvinkel. Även 

detta verktyg har utvecklats till en komplett dimensioneringsgrund. 

Sannolikheten för personskada relaterat till riskområdet för RSV-strålen, kan inte utifrån 

rådande forskningsläge besvaras till fullo. För att detta skall möjliggöras krävs ytterligare 

forskning avseende strålsegmentens ballistiska egenskaper. Av denna anledning levereras två 

versioner av verktyget för det maximala riskområdet, det ena anses tillämpbart utifrån dagens 

forskningsläge och det andra anses kunna tjäna som beslutsunderlag för riskhantering när 

dagens oklarheter fått ett svar.  
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Sammantaget har en komplett uppsättning verktyg för dimensionering av skyddsåtgärder vid 

röjning av ammunition innehållande riktad sprängverkan utvecklats. Verktygen är anpassade 

till den informationstillgång, de tidsförhållanden, den arbetsmetodik och den tekniknivå som 

är signifikativ för röjningsverksamheten. Den militära nyttan med resultatet anses hög då det 

skapar en vetenskaplig grund för beslutsfattande, i kontrast till de gissningar som 

ammunitionsröjaren tidigare varit hänvisad till i dessa säkerhetsrelaterade frågor.  

6.2. Rekommendationer 

Implementering av de föreslagna verktygen. De redovisade beräkningsmodellerna och 

verktygen bör implementeras i Försvarsmaktens handböcker för ammunitions- och minröjning 

samt integreras i grundutbildningen för ammunitionsröjningsledare.  

Förtydligande av modeller för riskområdesberäkningar. Genomgående saknas vilken 

sannolikhet för olika skadekriterier som ligger till grund för de beräkningsmodeller och andra 

verktyg som idag används för att fastställa riskområden vid ammunitionsröjning. Genom att 

presentera denna information på ett lättförståeligt och användbart sätt skapas förutsättningar 

för den riskhantering som ammunitionsröjningsledaren är ålagd att utöva, men som idag bara 

kan grundas på subjektiva bedömningar. 

Motsvarande verktyg för projektilbildande RSV-stridsdelar. Av utrymmesskäl är 

projektilbildande RSV avgränsat ur detta arbete. Dock föreligger motsvarande behov av 

verktyg även för denna typ av röjningsobjekt. Ytterligare accentueras behovet av att denna 

teknik används i improviserade laddningar (IED) och utgör ett hot mot svensk personal i 

internationella insatser. 

Ytterligare forskning avseende strålsegmentens ballistiska egenskaper. Idag råder 

oklarhet avseende sluggens stabilitet i banan och ytterligare forskning skulle skapa 

förutsättningar för att bättre kunna utreda sannolikheten för personskada vid 

riskområdesberäkningar för RSV-strålen. 

Ytterligare forskning avseende luftmotståndskoefficienter. Stor brist råder avseende 

luftmotståndskoefficienter för splitter och i det specifika fallet med strålsegment är tillgången 

obefintlig. Ytterligare forskning skulle skapa förutsättningar för mer exakta simuleringar och 

beräkningar inte bara för strålsegment, utan för olika former av splitterverkan. 
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Praktiska försök avseende maximal räckvidd för ostörd RSV-stråle. För att verifiera den 

föreslagna beräkningsmodellen, klarlägga sluggens stabilitet i banan samt för att klarlägga 

variationer i sluggens utseende och form föreslås provskjutningar av olika RSV-stridsdelar. I 

första hand svensk pansarsprängammunition, då det inte kan uteslutas att dagens riskområden 

kan behöva justeras och i andra hand vanligt förekommande pansarsprängammunition vid 

internationella insatser. 

Praktiska försök avseende materialkoefficienter och standoff-kurvor. Idag råder brist på 

materialberoende koefficienter, k1, och standoff-kurvor för vissa konstruktionsmaterial som är 

typiska för byggnation av skadebegränsande åtgärder. Exempelvis saknas värden för trä, 

vatten och olika jordarter. Detta skulle förbättra verktyget för dimensionering av 

skadebegränsande åtgärder samt kunna användas för att värdera skyddsnivån i andra 

sammanhang. 
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Bilaga 1 – Hotnivåer RSV-stridsdelar 

I arbetet används en hotbildsbeskrivning indelad i fem hotnivåer, tabell B1.1. 

Hotbildsbeskrivningen är framtagen av FOI och har använts för att klassindela 

försöksverksamhet.
173

 Denna hotbeskrivning har inarbetats i beräkningsmodeller för RSV-

penetration i skyddstäckning genom koefficient för strållängd relaterad till hotbildens 

indelning i vapentyper. Samma hotbildsbeskrivning används även i Fortifikationsverkets 

konstruktionsregler.
174

 

Vapentyp Hotnivå Diameter 

(mm) 

Substridsdel 1 < 70 

Bärbara pansarvärnsvapen 2 < 110 

Lätt pansarvärnsrobot 3 < 130 

Tung pansarvärnsrobot 4 < 180 

Attackrobot 5 < 350 

Tabell B1.1. Hotbildsbeskrivning för RSV-vapen med tillhörande kaliberindelning.
175
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Bilaga 2 – MATLAB-kod
176

 

% Denna MATLAB-fil beräknar ytterballistiska parametrar för ett splitter  

%-------- START - Definiering av konstanter och variabler -------- 
clear; 
% STRART - Loop utskjutningsvinkel ------------------------------- 
for theta_i = 1:10 
theta = theta_i * 5 * (pi/180); 
clear t v s E vabs % rensar historic då variablerna inte nollställs senare 
% Initiala förhållanden 
R = [0,0,500]; % position(t=0) (m) 
Vinit = 700; % utgångshastighet(m/s) 
phi = 0 *pi/180; % horisontalvinkel (rad) (0->parallell med x-axeln) 
% theta = 30 *pi/180; % vertikalvinkel (rad) 
m = 0.000; % projektilvikt (kg) 
g = 9.807; % gravitation (m/s^2) 
% Sektion-Luftmotstånd 
rho_sl = 1.225; % luftens densitet (vid havsnivån: 1.225) (kg/m^3) 
dia = 0.000 ; % projektildiameter (m) 
Area = pi*(dia/2)^2; % tvärsnittsarea (m^2) 
% C_00 = 1.0; % Luftmotståndskoefficient 
% Krafter för t = 0: 
Fg=[0,0,-g*m]; 
FSpin=[0,0,0]; 
%Tidssteg för iteration (s) 
dt0 = 0.01; 
%PART SWITCHES (1 == true) 
bDrag = 1; 
btvar = 1; 
brho = 1; 
%-------- SLUT - Definiering av konstanter och variabler -------- 
 

% HUVUDDEL 
i=1; % Iteration: Start(t=0): i = 1; 
t(1)=0; 
v(1,:) = [Vinit*cos(phi)*cos(theta), Vinit*sin(phi)*cos(theta),... 
Vinit*sin(theta)]; 
vmag = norm(v(1,:)); 
s(1,:)=R(1,:); 
E(1) = .5*m*vmag^2+ m*g*(s(1,3)-s(1,3)); %intial energy 
vabs(1)=vmag; 

  
% Start – Loop kastbana==================================== 
while (s(i,3)>=s(1,3)) 
if vmag > 100 && btvar == 1 
dt = 1 / vmag; 
else 
dt = dt0; 
end 
if brho == 1 
rho = rho_sl*(1-0.0065*s(i,3)/288.15)^4.255; 
else 
rho = rho_sl; 
end 
v(i+1,:)= v(i,:)+ Fg./m*dt/2;  
if bDrag == 1 
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vmag = norm(v(i+1,:)); 
M = vmag / 344; % ljudhastighet antas konstant 
% Luftmotståndskoefficient för splitter 
if M >= 0.9 
C = 1,21; 
elseif M >= 0.0 
C = 0.91; 
end 
Fdrag = - C * rho/2 * (vmag*v(i+1,:))* Area; 
else 
exit; 
exit; 
% Fdrag = [0,0,0]; 
end 
% update vector i -> i+1 
v(i+1,:)= v(i,:)+ (Fg + Fdrag(1,:))./m*dt; 
s(i+1,:)= s(i,:)+ v(i,:)*dt; 
vmag = norm(v(i+1,:)); 
vabs(i+1)=vmag; 
E(i+1) = .5*m*(vmag^2)+ m*g*(s(i+1,3)-s(1,3)); 
t(i+1) = t(i) + dt; 
i=i+1; 
end 
% SLUT – Loop kastbana ====================================== 
 

Landingpt = (s(i-1,:) + s(i,:))/2; 
%Rita resultat ========================================= 
figure(1) 
grid on 
hold on 
plot3(s(:,1),s(:,2),s(:,3),'b'); 
title('Räckvidd och höjd kastbana vid elevation 5-50 grader '); 
xlabel('x (m)') 
ylabel('y (m)') 
zlabel('z (m)') 
view(0,0); 
hold off 
figure(2) 
grid on 
plot(t, E) 
title('Energi vs. Tid'); 
xlabel('Tid (sek.)') 
ylabel('Energi (J)') 
%============================================================== 
theta_range(theta_i,:)=Landingpt; 
end % SLUT - Loop utskjutningsvinkel ------------------------------- 
 

% Rita resultat kastvidd vs. utskjutningsvinkel 
figure(4); 
hold on; 
plot((1:length(theta_range))*5,theta_range(:,1),'g'); 
title('Maximal räckvidd RSV-stråle'); 
xlabel('Utskjutningsvinkel [°]'); 
ylabel('Maximal kastvidd [m]') 
axis([0 50 0 1500]); 
hold off; 
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Bilaga 3 – Förteckning över figurer, ekvationer och tabeller 

Figurer inklusive diagram 

Figur 1.1. Nomenklatur avseende RSV-stridsdelars uppbyggnad 

Figur 2.1. Riskområde vid sprängning och vid riktad sprängverkan 

Figur 3.1. Detonationsvågens utbredning och bildandet av jetstråle och slugg 

Figur 3.2. Standoff-kurva för precisions- och icke-precisionsladdningar 

Figur 4.1. Kurva utvisande koefficient för detonationsavstånd 

Figur 4.2. Jämförelse mellan koefficienter för detonationsavstånd 

Figur 5.1. Verktyg för dimensionering av skadebegränsande åtgärder i sand 

Figur 5.2. Verktyg för maximalt riskområde ostörd RSV-stråle, tumlande slugg 

Figur 5.3. Verktyg för maximalt riskområde ostörd RSV-stråle, stabil slugg 

 

Ekvationer 

Ekvation  3.1. Jetstrålens penetrationsförmåga 

Ekvation  3.2. RSV-penetration i skyddstäckningar 

Ekvation  3.3. Penetrationsförmågan som funktion av detonationsavståndet, PSC 

Ekvation  3.4. Penetrationsförmågan som funktion av detonationsavståndet, N-PSC 

Ekvation  3.5. Korrektionsfaktor, k3, hotnivå 1-2 

Ekvation  3.6. Korrektionsfaktor, k3, hotnivå 3-5 

Ekvation  3.7. Aerodynamiska luftmotståndslagen 

Ekvation  3.8. Lufttäthetens variation med tryck och temperatur 

Ekvation  3.9. Splittrets retardation i banan 

Ekvation  4.1. Koefficient för detonationsavstånd, kavstånd 

Ekvation  4.2. Beräkningsmodell för skadebegränsande åtgärder 

Ekvation  4.3. Beräkningsmodell för skadebegränsande åtgärder inkl. dimensioneringsfaktor 

Ekvation  4.4. Medelarea för tumlande kroppar 

Ekvation  4.5. Genomsnittlig projicerad tvärsnittsarea cylindrisk slugg 

Ekvation  4.6. Anslagsenergi splitter 

 

Tabeller 

Tabell 3.1. Koefficient för strållängd, k1 

Tabell 3.2. Materialberoende koefficient, k2 
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Tabell 3.3. Reviderad koefficient för strållängd, k1 

Tabell 3.4. Penetrationsdata för olika konstruktionsmaterial 

Tabell 3.5. Penetrationsdata för sand 

Tabell 3.6. Penetrationsdata vid varierande detonationsavstånd 

Tabell 3.7. Penetrationsdata vid varierande detonationsavstånd 

Tabell 4.1. Luftmotståndskoefficienter, CD, för spränggranatsplitter 

Tabell 4.2. Riskmatris för oskyddade civila 

Tabell 4.3. Kriterier för skadekriterier inkl. tröskelvärden för splitterskador 

Tabell 4.4. Skadenivåer om oskyddad människa träffas av sluggen från RSV-stråle 

Tabell B1.1. Hotbildsindelning RSV-vapen 
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