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Förord
Vi lever i en föränderlig värld där även krigets karaktär förändras; dess konsekvenser är dock lika ohyggliga som tidigare. Hoten är nya och ofta dolda. Traditionella fronter försvinner, nationalstater är sedan länge inte de enda parterna
vid konflikter. Kunskap om och förståelse av de militära arbetsredskapens funktion och nyttjande utgör en viktig framgångsfaktor för dagens och morgondagens officer. Verktygen är till helt övervägande del av teknisk art. Denna nära
koppling mellan teknik, taktik och operationer behöver betonas inom officersutbildningen. Detta sker genom ämnet militärteknik. Militärteknik är nämligen den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär
verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och påverkas av
tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen
med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och
dynamik. Militärtekniken behandlar således tekniken i dess militära kontext
och utifrån officerens perspektiv.
Som följd av militärteknikens tvärvetenskaplighet studeras och utvecklas
ämnet med stöd av både natur-, samhälls-, och ingenjörsvetenskaper. De metoder vilka traditionellt tillämpats är främst kvantitativa. Matematik, statistik,
tekniska experiment, modellering och simulering är exempel på sådana metoder. Vid studiet av interaktionen mellan teknik och taktik, operation respektive
strategi kan även kvalitativa metoder behövas.
Teknikens påverkan finns på såväl stridsteknisk, taktisk/operativ som strategisk nivå. Påverkan är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer, t.ex. när ett
eller flera tekniska system av motståndaren sätts ur spel genom störning, vilseledande information etc. och man genom att använda sig av en kombination
av teknisk och taktisk kompetens genomför erforderlig taktikanpassning. Med
god kunskap om verktygen, d.v.s. allt från vapen och plattformar till informa-

9

Lärobok i Militärteknik, vol. 6: Inverkan av geografi, klimat och väder

tions- och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika nivåer
kan den väpnade striden föras framgångsrikt på alla nivåer. Teknikens påverkan
ökar dock på strategisk nivå och är då ofta knuten till väsentliga teknologiska
utvecklingssteg.
Föreliggande Lärobok i Militärteknik, LIM, är uppdelad i flera delar, av vilka
detta är den sjätte. Skilda teknik- och kunskapsområden, fundamentala för FM
förmågor, redovisas i separata bokvolymer för att vid behov snabbt kunna revideras utan att hela läroboken måste omarbetas. Likaså möjliggör denna struktur
att nya och för officersprofessionen viktiga teknikområden snabbt och enkelt
kan ingå i läroboken genom att addera nya volymer.
Denna volym, benämnd Inverkan av geografi, klimat och väder, beskriver utifrån ett militärt perspektiv inverkan av dessa faktiska och sällan påverkansbara
förhållanden på det militära förmågeutnyttjandet. I viss mån behandlas även
inverkan på den förmågeskapande verksamheten. LIM 6 skall ses som stöd för
inledande militärtekniska studier och man bör beakta att framställningen ej är
heltäckande inom kunskapsområdet och att fördjupad kunskap således måste
sökas i respektive delområdes facklitteratur.
Inledningsvis behandlas grunder för förståelse av klimat, väder (meteorologi) samt geografisk analys. Därefter beskrivs hur dessa faktorer kan påverka de
grundläggande militära förmågorna Avslutningsvis redovisas hur man vid planering av militära operationer kan ta hänsyn till dessa omgivningsfaktorer. För
att exemplifiera hur skiftande väderförhållanden påverkar militärtekniska system och därmed militära operationer har det till framställningen fogats några
tabeller över inverkan i detta avseende.
Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom
kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden. Detta skapar förutsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet. Militärtekniken utgör nämligen länken mellan den rena teknikkunskapen och dess
tillämpningar inom officersprofessionen och jag hoppas att Lärobok i Militärteknik kommer att tillföra dagens och morgondagens officerare kunskaper och
intellektuella redskap till fromma för såväl karriär som försvarsmakt.
Stockholm i maj 2012
Stefan Axberg
Seniorprofessor i Militärteknik
Huvudredaktör för LIM
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Inledning
Avsikten med denna bok är att beskriva hur geografiska förhållanden, klimat
och väder inverkar på militära tekniska system och därmed planerandet och
genomförandet av militära operationer. Med klimat menas de längre cyklerna
av temperatur, vindar och nederbörd i ett område medan väder är de mer omedelbara dagsaktuella förhållandena. Det är således viktigt att strategiskt känna
till vilka klimat och vädersystem som en organisation ska verka inom för att
kunna bestämma vilken planering och träning som måste genomföras samt vilken utrustning som ska anskaffas. Det är även viktigt att känna till hur mycket
temperatur, vind och nederbörd kan variera under ett dygn eller inom en årstid.
Kunskap om, tidig varning och förberedelse för att hantera avvikelserna i den
statistiskt fastställda normala temperaturen/vinden/nederbörden kan avgöra
om en organisation kan få ett taktiskt övertag eller ej. Det är även viktigt att
känna till de landskap en operation ska verka inom för att få en förståelse för de
naturgivna förutsättningarna.
Kunskap om de geografiska förhållandena är viktig för att avgöra vilken
påverkan vädret kan komma att få. Är det så att alla vägar blir omöjliga att
använda även vid ett måttligt regn eller vilken beskaffenhet har terrängen och
marken och hur påverkas detta av vädersituationen. Vilka jordarter finns var
och vilka andra förhållande råder i insatsområdet? Finns det risk för laviner eller
jordskred vid ett regn eller plötslig temperaturväxling etc?
Det är väsentligt att belysa sambandet mellan människa – maskin och system
i olika klimat. Inte bara tekniken ska fungera utan även operatören. Människan, och hur hon är organiserad, är en avgörande del i det tekniska systemet.
Med väder avses i denna bok atmosfärens temperatur, vind, molnighet, luftfuktighet, lufttryck med mera vid en viss tidpunkt på en geografisk plats. Med
klimat avses vädrets egenskaper såsom medelvärden samt högsta och lägsta värden inom geografiska områden över en längre tidsperiod, det vill säga vädrets
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statistiska värden inom ett område. I klimatsystem kan förutom atmosfären
också hydrosfären, kryosfären, litosfären och biosfären räknas. Dessa tillsammans formar klimatet och påverkar hur klimatet förändras.1 Vädret har en stor
inverkan vid planerande och genomförande av militära operationer.
I och med detta så har väder också påverkan på utformningen och användandet av tekniska system för militär verksamhet och därmed också på utformningen av militära förband. För svenskt vidkommande så har utvecklingen
av förband varit förknippade med operativa ramvillkor. Förband utvecklades
och utbildades för att primärt lösa uppgifter i en viss typ av miljö. De svenska
norrlandsförbanden utrustades för att lösa uppgifter i norrlandsterräng med
tillhörande klimat och väderförhållanden. Som sekundär uppgift kunde även
uppgifter i södra Sverige lösas, men förbanden var inte optimerade för detta.
Det motsatta förhållandet gällde för förband med förstahandsuppgift i södra
Sverige. Till detta kom att förbanden utformades för att lösa ett mindre antal
uppgifter kopplat till väpnat angrepp eller strategiskt överfall. I dagsläget ska
förbanden kunna lösa uppgifter på hela konfliktskalan och i en mängd olika
klimatområden vilket gjort att de operativa ramvillkoren ökat avsevärt i omfång. Detta ställer stora krav på förståelsen för hur väder och klimat inverkar
på militärteknik och hur det påverkar utformningen av våra tekniska system.
Tidigare fanns en grund att stå på genom lokalrekrytering av värnpliktiga och
att utbildningen skedde i de tänkta insatsområdena. Idag kan man inte längre
förlita sig på erfarenhet på samma sätt när insatser kan ske i klimatområden som
är obekanta för många svenskar.
Chefer på alla nivåer behöver därför en ökad förståelse för hur väder och klimat påverkar våra tekniska systems möjligheter och begränsningar och därmed
vår förmåga att verka.
I många modeller för planerandet av militära operationer utgör vädret och
klimatet några av utgångsvärdena, ofta tillsammans med terräng och vegetation.
Även på strategisk nivå analyseras vädret som en del av den operativa miljön,
tillsammans med geografi, hydrografi och klimat.2 Som exempel kan nämnas att
den 4 juni 1944 sätter general Dwight D Eisenhower igång operation Overlord.
Beslutet fattas efter att Royal Air Force – RAF´s chefsmeteorolog, överste James
N Stagg, lämnat över en väderleksprognos med besked om uppklarnande väder
för de kommande dygnen.3 Den värdering som genomförs kopplat mot väder
är hur vädret kan tänkas påverka både de egna möjligheterna till genomförande
av operationen, men också motståndarens möjligheter. I fallet med operation
1.
2.
3.
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Inledning

Overlord var till exempel möjligheten att genomföra flygunderstöd viktig varför man var i behov av klart väder. För att en korrekt värdering ska kunna
göras krävs en grundläggande förståelse för hur olika väderfenomen påverkar
genomförandet av militära operationer. Detta i sin tur kräver en förståelse för
hur olika väderfenomen påverkar olika tekniska system, där en del system och
verksamheter kanske gynnas av en viss vädersituation medan andra påverkas
negativt. Detta påverkar således bedömningen av den taktiska situationen och
därmed våra grundläggande förmågor. Genom god förståelse och tekniska system utformade för att klara en mängd olika väderfenomen kan vädrets påverkan minska, men aldrig helt försvinna. Kunskap om motståndarens förmågor
kopplade till väder och klimat kan på samma sätt ge möjlighet att fatta riktiga
beslut om styrkeförhållandena.
Att väder, klimat och sikt nämns tillsammans med de geografiska förhållandena och terrängen är inte förvånande då väder snabbt och fundamentalt
kan ändra siktförhållanden och terrängens beskaffenhet. Goda siktförhållanden kan snabbt förändras på grund av dimma eller nederbörd i form av regn
och snö. Siktförhållanden kan också förändras genom att starka vindar orsakar
snödrev eller sandstormar. Väderförhållanden kan också förändra räckvidden
och upplösningen på olika typer av sensorer som infraröda sikten, bildförstärkare, radar och lasersensorer. Väderförhållanden i form av kraftig nederbörd
eller kraftig vind kan tvinga förband att ställa in pågående operationer. Vind
och nederbörd är dock inte de enda väderförhållanden som påverkar militär
verksamhet. Kyla kan orsaka skador på materiel. I samverkan med andra väderförhållanden orsakar kyla även nedisning av fartyg och flygplan. Värme kan
orsaka överhettning hos olika tekniska system med resultatet att de slutar fungera. Överhettning, nedkylning och annan klimatrelaterad stress är även gränssättande för personalens möjligheter att agera. Andra väderfenomen, som åska,
kan också orsaka problem och störningar. Vissa av våra tekniska system, som
till exempel kortvågsradiostationer, kan påverkas av vad som populärt kallas
rymdväder där olika skiktningar i atmosfären, norrsken, variationer i den så
kallade solvinden, magnetosfären och joniserande strålning från rymden kan
påverka sambandet.
Vädret kan påverka våra grundläggande förmågor på många olika sätt och i
varierande grad. Kunskaper om hur vädret påverkar är viktig för planering och
genomförande av operationer, men också hur vi kan minska vädrets påverkan
på vår verksamhet och hur vi kan nyttja vädret för att nå ett övertag över en
eventuell motståndare. Även om vi har goda kunskaper om vädret och hur
vädret påverkar så har vi dock, trots all teknologi och vetenskap, mycket små
möjligheter att påverka själva vädret. Försök att påverka vädret har genomförts och kommer antagligen att fortsätta. Under Vietnamkriget släppte USA:s
stridskrafter jodberikat silver och bly från flygplan i syfte att öka nederbörden.
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Detta gjordes över motståndarens försörjningsväg (Ho Chi Minh-leden) i syfte
att minska rörligheten längs leden och därmed uthålligheten hos motståndarens
förband. Andra försök att påverka vädret har skett genom att släppa ut salt
från flygplan över flygfält för att reducera morgondimma – allt med varierande
resultat. Försök att påverka jonosfären i syfte att degradera kommunikationssystem har också skett.4 Vår oförmåga att påverka vädret gör att kunskaper om
våra och motståndarens möjligheter och begränsningar i olika vädertyper är av
väsentlig betydelse.
Sammanfattningsvis så beror vår förmåga till krigföring under olika väderförhållanden på ett antal olika faktorer. Att kunna förutspå väder, att känna
till sina egna och motståndarens möjligheter och begränsningar under olika
geografiska förhållanden och väder och att kunna anpassa sig till dessa är av
central betydelse.

Figur 1. Nedisning kan också vara ett problem på land. Foto: Lars Martinsson, Försvarshögskolan.

4.
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1.

Exempel på när vädret
inverkat på militära operationer

Nedanstående operationer beskrivs i syfte att skapa ett underlag för diskussioner och reflektioner över hur geografi, klimat och väder påverkar tekniska system och utnyttjandet av dessa. Diskussioner och reflektioner kan avhandla hur
våra befintliga tekniska system hade klarat av de historiska exemplen samt vilka
tekniska, stridstekniska och taktiska anpassningar man borde ha genomfört.
Diskussioner och reflektioner kan också avhandla hur andra väderförhållanden,
i de olika exemplen, hade påverkat eller vilka meteorologiska, geologiska, geografiska och oceanografiska värden som behövts för att påverka situationen i en
annan riktning för endera stridande parten. I detta kan också diskuteras vilka
sensorer, ledningsstödssystem och vilka typer av prognoser som hade behövts
för få tillgång till dessa värden.

1.1.

Barbarossa – 1941

Ett exempel på där de geografiska förhållandena tillsammans med klimat och
väder hade avgörande inverkan på utgången är det av Hitler till Barbarossa5
döpta ryska fälttåget. Den 22 juni 1941 invaderade Tyskland Sovjetunionen.
Invasionsstyrkan bestod av ett antal miljoner soldater, men också över en halv
miljon fordon och ungefär lika många hästar. Invasionen var tänkt att börja lite
mer än en månad tidigare, men stridigheter i Grekland och Jugoslavien gjorde
att invasionen flyttades fram. Fälttåget mot Sovjetunionen var tänkt att bli ett
snabbt krig som skulle vara vunnet före vintern 1941. De tyska arméerna hade
därför stora brister på materiel och kläder för vinterstrid.
5.

Winters, Harold A, et.al. Battling the Elements, Weather and Terrain in the Conduct of War.
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001 (1998), s. 74-80, 86-96,
176-186 (där inte annat anges).
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Det ryska klimatet varierar beroende på var man befinner sig vilket är fullt
förståeligt när man tar hänsyn till landets stora yta. Rysslands klimat kännetecknas dock av kalla vintrar. Detta beror på att klimatet påverkas av de stora
landmassorna i öst. Längre västerut är vintrarna mildare på grund av att klimatet påverkas av vindar från Atlanten. Den varma Golfströmmen, och de stora
vattenmassorna, påverkar klimatet genom dess förmåga att ta upp och avge
värme. Dess egenskaper gör att skillnader i temperatur mellan årstider och tider
på dygnet minskar. Stora landmassor har inte samma egenskaper vilket gör att
Ryssland upplever mer extrema temperaturskillnader mellan sommar och vinter än västra Europa. Vintertid bildas ett högtryck över Sibirien vilket i hög grad
påverkar den ryska vintern och gör den kallare. Detta högtryck gör också att
temperaturen i Ryssland tenderar att sjunka snabbare vid förflyttning österut
än vid förflyttning norrut. Detta gör att St. Petersburg, Moskva och Volgograd
har jämförbara vintrar trots att det skiljer en hel del mellan deras läge i nordlig
bredd.
Ryssland har också, på grund av de stora avstånden till hav, relativt liten
nederbörd. Även om det faller en del regn sommartid så är också avdunstningen
stor på grund av de varma somrarna. Detta ger torka sommartid vilket skapar
förutsättningar för damm. Ukraina har ungefär samma förutsättningar ur ett
klimatperspektiv, men dess finkorniga jordarter förvärrar ytterligare problemet
med damm.
En bidragande orsak till problematiken med att framrycka med militära
förband i västra före detta Sovjetunionen är de jordarter som förekommer i de
områden man behöver korsa för att komma från västra Europa till Moskva.
Ursprunget till dessa jordarter är den senaste skandinaviska istiden. När denna
istid hade sin största utbredning nådde isen ungefär till samma område som de
två nordliga tyska anfallsgrupperna skulle komma att passera igenom. Detta
islager påverkade tidigare etablerade dräneringsmöjligheter för området. Utöver
detta så lämnade smältvatten från isen stora mängder sand, silt och lera i området. Dessa material hade sitt ursprung i Östersjöområdet. Isens påverkan gjorde
också terrängen i området planare förutom vid inlandsisens södra kant där ett
område med åsryggar av deponerad morän sträcker sig från Warszawa via Minsk
mot Smolensk. Söder om dessa åsar finns ett stort område med träskmark och
norr om dessa åsar finns sjöområden och myrar. Detta beror på att finare lerpartiklar ”tvättats ur” åsarna och deponerats på foten och sidorna. Genom att
åsarna är goda inströmningsområden för vatten finns det stora förutsättningar
för våtmarker att bildas och vidmakthållas.6
Nederbörd i kombination med de förekommande jordarterna i området ger
goda förutsättningar för uppkomst av mycket svårframkomliga leror. När vatten tränger in i jorden fungerar vattnet som ett smörjmedel mellan partiklarna.
6.
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Partiklarna vilar inte heller på varandra. Detta tillsammans gör att när jorden
belastas av fordon, människor eller hästar tenderar dessa att sjunka ned i leran.
Objekt som sjunker ned i leran omges av jordpartiklar och vatten varvid en sugeffekt uppstår vilket försvårar alla försök att få loss objektet. Vattnet tenderar
också att fästa på jordpartiklarna vilket gör att det tar längre tid för marken att
torka.
I Ryssland sjunker temperaturen snabbt under hösten. Detta gör att avdunstningen minskar, vilket bidrar till att det under hösten finns goda förutsättningar för att marken ska bli mjuk, att lervälling bildas och att den eller det
som färdas ovanpå jorden sjunker ned och fastnar. Belastning och vibrationer
(ej ovanliga vid militär verksamhet) på sådana typer av annars fast lera kan även
i sig medföra att jorden blir flytande – så kallad likvifaktion.
Allt ovanstående gör att förflyttningar i Ryssland på sommaren kännetecknas av hög värme, torka och damm vilket påverkar militära förband och materiel negativt. På hösten kännetecknas förflyttningar av att marken har dålig
bärighet och att fordon, människor och djur sjunker ned i leran och fastnar.
När vintern kommer blir det snabbt kallt och snöns reflektion gör att kylan
förvärras. När kylan blir tillräcklig kan dock bärigheten öka genom att marken
tjälar. När snön blir djupare försämras dock möjligheten till militära förflyttningar igen. När våren kommer och tjälen släpper blir marken återigen vattensjuk varvid vägar och terräng kan förvandlas till mer eller mindre flytande
lervälling om den belastas.
Den 22 juni 1941 påbörjar Tyskland anfallet på Sovjetunionen med tre
armégrupper. Armégrupp Mitt skulle i stort sett följa åsryggarna norr om träskområdet över Smolensk och mot Moskva. Inledningsvis gick operationen
enligt plan, men träskområdet gick inte att passera med mekaniserade förband
varför detta område lämnades osäkrat. Detta fick till konsekvens att området
utnyttjades av motståndsrörelsen som basområde från vilket man kunde genomföra operationer mot den tyska armégruppens underhållslinjer och underhållsområden. Under sommarens och tidiga höstens framryckning drabbas förbanden svårt av damm. Dammet rapporterades hänga kvar i luften och skapa
svårigheter med sikten för förare. Dammet lade sig också på fordonen vilket
dolde fordonsbeteckningar. Ett annat problem var att de stora dammolnen på
flera kilometers avstånd kunde röja framryckande förbands position. Damm
satte sig också i vapen och lager vilket orsakade att vapen kärvade samt till och
med att stridsvagnstorn kärvade fast. Problemet med damm försvårades också
av egen artillerield, tryckvågen från egna stridsvagnskanoner och av stridsvagnarnas bandaggregat. Detta påverkade sikten för egna förband, men också för
motståndaren beroende på vindriktning. Att anfalla i medvind gav fördelar.7
7.

Cederschiöld, Hugo. Sikten i Strid. Stockholm: FOA, 1979, s. Ö 3-4.
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Av olika anledningar försenas den tyska framryckningen och man drabbades av höstregn vilket bidrog till att omvandla terrängen till lervälling. Under
de inledande två månaderna av operation Barbarossa avancerade de tyska förbanden mer än 650 kilometer. Under de följande tre månaderna reducerades
framryckningshastigheten markant och man kommer under de tre månaderna
mindre än hälften så långt som under de inledande två månaderna. Här fanns
många bidragande orsaker, men dålig framkomlighet på grund av att regn i
kombination med förekommande jordarter och dålig dränering som förvandlade framryckningsvägarna till leriga diken, var en av orsakerna. Leran påverkade också förmågan att genomföra underhåll då endast lätta hästdragna vagnar
och vissa bandfordon kunde framrycka. Den långa inledande framryckningen
hade antagligen slitit hårt på materielsystemen vilket i sig torde ökat behovet
av underhåll, som inte kunde komma fram. Att framrycka i lera kräver dessutom mer drivmedel och mer reparationer än normalt. General Guderians 2:a
Pansargrupp förlorade 60 procent av sina stridsvagnar på grund av leran under
en period hösten 1941. En effekt av leran var också att tätförbanden kunde
framrycka relativt väl medan förbanden bakom fick problem på grund av sönderkörda framryckningsvägar. Under senare delen av oktober stod huvuddelen
av 2:a Pansargruppens stridande förband fast i lera 240–320 km bakom tätförbanden. En annan effekt av leran var att de indirekta bekämpningssystemen
inte fick avsedd effekt då granater exploderade nere i lera med konsekvens att
splittren fångades upp. Ibland detonerade granaterna inte alls utan försvann
ner i leran. I samband med kallare väder ökade tillfälligt framryckningshastigheten då vägar och terräng fick ökade bärighet. Då temperaturen sjönk ytterligare återuppstod dock problem då motorer inte längre startade, vapendelar
i metall sprack, olja i motorer och vapnens rekylvätska stelnade o.s.v. De tyska
fordonen som haft problem med att framrycka i lera på grund av sina smala
band och låga markfrigång fick i samband med ökat snödjup motsvarande problem. De ryska fordonen med bredare band och högre markfrigång hade inte
samma problem. De tyska bandfordonen hade också överlappande bärhjul,
vilket i och för sig ger ett lägre specifikt bandtryck, men som också innebär att
bandaggregaten lättare fryser samman då de sätts igen med lera och töad snö
som sedan fryser ihop. Även artilleriet fick motsvarande problem med snön
som med leran då granaterna detonerade nere i snön. Snö i kombination med
vind reducerade den visuella sikten. Motvind innebar att iskristaller drev i ögonen på soldater. Detta ska bland annat ha nyttjats av ryska förband vid anfall
vilket också påverkade den tyska förmågan till eldobservation.8 Drivande snö
torde gynna en anfallare som kan välja att anfalla med vinden i ryggen. En
försvarande som ligger ned torde dessutom drabbas hårdare av drivande snö än
någon som är upprätt.
8.
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I detta exempel ses betydelsen av att inte bara känna till vädret på kort sikt
över några dygn utan också känna till hur vädret kan se ut om några månader,
det vill säga hur klimatet är i operationsområdet. I exemplet ses också betydelsen av att ha god kännedom om terrängens egenskaper och hur vädret kan
komma att påverka terrängen. Detta innefattar kunskaper om jordarter och deras egenskaper, terrängens förmåga att dränera vatten och terrängens struktur
avseende höjder och sänkor. Dessa kunskaper måste sedan kunna appliceras på
egna, men också motståndarens möjligheter och begränsningar. Detta omfattar
då möjligheter och begränsningar avseende både personal, materiel, utbildning
och uppträdande.

1.2.

Task Force 38 – 1944

1944 drabbas en hangarfartygsstyrka av en tyfon med vindhastigheter på 55
m/s och 20 meter höga vågor. Hangarfartygsstyrka 38 var huvudstyrkan i tredje flottan under amiral William F Halsey. Denna styrka bestod av cirka 90 olika
fartyg, bl.a. hangarfartyg, eskorthangarfartyg, slagskepp, kryssare och jagare.
Vid tiden för tyfonen hade styrkan deltagit i tre attacker mot den av japanerna
ockuperade Filippinska ön Luzon. Task Force 38 hade tillfälligt dragit sig tillbaka bortom räckvidden för japanskt flyg, för att fylla på förnödenheter och
drivmedel från en underhållsstyrka bestående av 35 underhålls- och eskortfartyg. Avsikten var att därefter återuppta attackerna på Luzon.
När man börjat fylla på förnödenheter ökade vindhastigheten och våghöjden vilket försvårade bunkringen av drivmedel.9 Efter ett tag närmade sig
vindarna 20 m/s varvid slangar lossnade och gick av och bunkringen av några
av fartygen avbröts. Problem uppstod också med att föra över piloter och nya
flygplan till stridsgruppen. Vågorna blev så höga att man bl.a. inte kunde ta
ombord två spaningsflygplan utan piloterna fick hoppa. Vid klockan 13.00
avbröts försöken att bunkra och beslut togs att gå till en annan plats och återuppta bunkringen nästa morgon. Dock missbedömdes tyfonens position och
riktning. Beslut fattades därefter att byta till ytterligare en ny position, men
eftersom tyfonens sanna riktning inte var känd blev fartygsgruppens kurs parallell med tyfonen istället för i riktning ifrån den. Amiral Halsey insåg efter
ett tag att man inte skulle nå den nya positionen i tid varför han fattade beslut
om ytterligare en ny position för bunkring. Den nya kurs som detta beslut orsakade tog dock fartygsstyrkan i riktning rakt mot tyfonens bana. Bidragande
orsaker till dessa beslut var tidsfördröjningen från det att flygplan lämnade sina
väderobservationer till dess att fartygsstyrkan fick sina prognoser. Fartygsstyrkan fick två till fyra prognoser per dygn från en vädercentral i Pearl Harbor,
9.

Detta sker via slangar mellan fartygen. Mindre fartyg kan bunkra från både större fartyg och
speciella bunkringsfartyg.
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men med en fördröjning på 12 timmar. Andra bidragande orsaker var styrkans
hastighet och närhet till fienden. Närheten till fienden gjorde att man inte hade
tillgång till tillräckligt avancerade väderobservationsstationer i området.
På kvällen var vågorna så svåra att fartygens stävar, inklusive de på eskorthangarfartygen, översköljdes av vågorna. Förhållandena blev så svåra att till och
med eskorthangarfartygs flygdäck nådde ända ned i vågdalarna. På eftermiddagen den andra dagen var vindhastigheten 40–50 m/s med vindstötar på 70
m/s.10
Denna tyfon orsakade stora skador på styrkans fartyg och flygplan. Tre jagare sjönk, 150 flygplan förstördes och sveptes av sina fartyg samt 790 man
stupade. Skadorna på styrkan blev så stora att de inte kunde delta i det fortsatta
anfallet mot Luzon.11
Bidragande orsaker var stormens styrka, bristande underlag och prognoser
avseende stormens styrka, position och riktning, fartygens konstruktion och
storlek samt den låga drivmedelsnivån/bunkringsnivån i vissa fartyg. Fartygen
hade fått nya sensorer, bland annat i form av radar, vars master både höjde fartygens tyngdpunkt och ökade deras vindkänslighet. Detta i kombination med
fartygens låga bunkringsnivå och (p.g.a. vädret) oförmåga att bunkra gjorde
fartygens extra vindkänsliga. Detta bidrog antagligen till att tre jagare slog runt
samt att fartygens ökade rullning gjorde att flygplan, materiel och personal
kastades runt och skadades.
I detta exempel ses betydelsen av exakta prognoser och att dessa kommer
i rätt tid. Här framgår också betydelsen av att ha sensorer för att erhålla rätt
underlag till dessa prognoser samt möjligheten till väderobservationer i operationsområdet. Vikten av tillgång till materielsystem som kan hantera även
extrema vädersituationer framgår också i detta exempel tillsammans med vikten av att hantera dessa system på ett korrekt sätt och känna till deras begränsningar.

1.3.

Normandie – 1944

Landstigningen i Normandie under Andra världskriget är exempel på en operation som ur meteorologisk aspekt var krävande främst ur allierad synpunkt.
Hur krävande kan man få en uppfattning av då Dwight D Eisenhower, de allierades överbefälhavare i Europa sa att:
I Europa är dåligt väder den största fienden för luftoperationer. Någon
soldat sa en gång att vädret alltid är neutralt. Ingenting kunde vara mer
10. Berntsen, Carl M. Typhoon Cobra and Carrier Task Force 38. Joplin: DeHaven Sailors Association, 2007.
11. Winters, Harold A, et.al. Battling the Elements, Weather and Terrain in the Conduct of War.
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001 (1998), s. 211.
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fel. Dåligt väder är uppenbarligen fiende till den sida som tänker genomföra operationer som kräver bra väder eller till den sida som har
mest resurser som till exempel ett starkt flygvapen, vilket är beroende
av bra väder för att kunna effektivt genomföra operationer. Om riktigt
dåligt väder kommer att hålla i sig permanent kommer inte nazisterna
att behöva något annat för att försvara Normandies kust.12

För att landstigningen skulle ha en god chans att lyckas ställdes krav på att
ett antal olika förhållande skulle vara gynnsamma. Under de mörka timmarna
innan landstigningen villa man ha fullmåne för att underlätta luftlandsättningar. Låg ebb i gryningen var en förutsättning för att hinder längs stränderna
skulle synas. Cirka fem km sikt var också önskvärt för att få god verkan från
understödjande fartygsartilleri. Dessutom var en molnfri himmel önskvärd för
att kunna nyttja understödjande flyg. För att undvika utmattning och sjösjuka
på trupp ombord på landstigningsfarkoster samt minska risken för kollisioner,
var det önskvärt med liten sjögång. Det fick dock inte vara vindstilla eftersom
detta skulle kunna innebära dålig sikt p.g.a. dimma och rök. Dessa förhållanden skulle behöva råda ett antal dygn men minst 36 timmar för att säkerställa tillräcklig styrketillväxt. Erfarenhetsmässigt är perioden april till maj den
period som oftast har bra väder i detta område. På grund av ett beslut att öka
storleken på landstigningsstyrkan och att genomföra fler luftoperationer innan
landstigningen sköts den framåt i tid. Med tanke på bland annat tidvatten och
kravet på månljus – som båda är beroende av månens faser – så var den 5 och
den 19 juni de datum som var bäst lämpade för en landstigning. Det visade sig
emellertid i efterhand att området drabbades av ett oväder den 19 juni. Detta
oväder påverkade förmågan att landsätta förnödenheter negativt och orsakade
dessutom skador på tillfällig hamnmateriel. Kvällen den 4 juni presenterade
RAF´s chefsmeteorolog, överste James N Stagg, prognoser för de kommande
dygnen för general Dwight D Eisenhower – 15 minuter senare beslutade generalen att sätta igång operation Overlord. De allierade lyckades fatta rätt beslut
baserat på sina väderprognoser för de kommande dygnen. Av intresse kan vara
att på tysk sida förutspåddes dåligt väder för samma period vilket bidrog till
att den tyske befälhavaren, fältmarskalk Erwin Rommel, var bortrest samt att
tyska bevakningsfartyg var beordrade att ligga till kaj den 6 juni. Om den tyska
väderprognosen varit mer korrekt hade troligtvis den tyska beredskapen varit
högre, vilket hade kunnat påverka den allierade landstigningen negativt.
Detta är ett exempel på hur många olika faktorer som kan vara avgörande
när det gäller väder och klimat vid planeringen av större operationer. Vikten
av korrekta prognoser och förmågan att fatta korrekta beslut baserade på dessa
prognoser framgår också av exemplet. En överdriven försiktighet som hade re12. House, Tamzy J., et. al. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Montgomery: US Air Force Center for Strategy and Technology, 1996, s. 4.

21

Lärobok i Militärteknik, vol. 6: Inverkan av geografi, klimat och väder

sulterat i ytterligare fördröjning av operationen hade dock också kunnat innebära svåra konsekvenser. Vid det tillfälle som enligt statistiken hade varit nästa
lämpliga tillfälle, hade landstigningen inte varit möjlig på grund av en storm,
vilket hade kunnat innebära att landstigningen fått skjutas upp för en längre
tid. Väntan på perfekta förhållanden hade kunnat innebära att tyskarna varit
förberedda på landstigningen. Detta visar på vikten av materielsystem och personal som klarar av svåra väderförhållanden.

1.4.

Ardenneroffesiven – 1944

Dwight D Eisenhowers citat i början av föregående kapitel kan kopplas mot
händelserna 1944 när Tyskland genomför en motoffensiv genom Ardennerna
(Battle of the Bulge). När tyskarna planerade för offensiven identifierades tre
problem; de allierades luftherravälde, egna möjligheter att dölja anfallsförberedelserna och uppmarschen samt att få tag på tillräckligt med förnödenheter.
För att lösa de två första problemen eftersträvades ett anfall under en period
som historiskt kännetecknats av dåligt väder för flygoperationer. Kravet var en
period om 10 dagar med ihållande dåligt väder. Hitlers meteorolog gav som råd
att starta offensiven den 25 november då detta troligtvis inte bara skulle innebära dåligt väder utan även begränsat ljus från månen nattetid. Då man inte
lyckades få ihop tillräckligt med förband senarelades dock attacken till mitten
av december. De tyska meteorologerna var vid denna tidpunkt medvetna om
att detta ökade risken för bra flygväder. Då anfallet startade den 16 december
hade tyskarna vädret på sin sida med låg molnbas, regn och dimma. Snö på
högre höjder kylde bland annat den redan fuktiga luftmassan som rörde sig
in över operationsområdet vilket bidrog till dimmiga förhållanden. Under ett
antal dagar var molnbasen under 90 meter. Vädret var dåligt ända in i januari
men den 24 till den 27 december är vädret klart vilket innebar att de allierades
flyg kunde verka fullt ut med över 4 800 flyguppdrag bara den 24 december.
Detta fick bland annat stor påverkan på det tyska underhållet. Den tyske generalen Manteuffel hävdade bland annat att det klara vädret den 24 december var
avgörande för utgången av operationen. Frågan är vad som hade hänt om det
inte hade klarnat upp mellan den 24 och den 27 december eller om tyskarna
hade påbörjat sin offensiv på det datum som föreslogs av Hitlers meteorolog.

1.5.

Khe Sanh – 1968

Under Vietnamkriget upprättades en bas på en platå i Khe Sanh i närheten av
gränsen mellan Laos och Vietnam. Syftet med basen var att hindra tillförsel
av nordvietnamesisk trupp till nordvästra Vietnam via Laos. På basen fanns
en 1 200 meter lång asfalterad landningsbana som från början hade varit en

22

Exempel på när vädret inverkat på militära operationer

landningsbana i aluminium. Platån i sig är trekantig med 5–6 km långa sidor
och en höjd över havet på 450 meter. Från slutet av januari 1968 till mitten av
april samma år var basen i stort sett omringad av nordvietnamesiska trupper
och under kontinuerlig beskjutning. Under denna period var man beroende
av flyg för underhåll. Trots att flygplanen utsattes för beskjutning vid start och
landning var dock vädret det största problemet för flygunderstödet till basen. I
Vietnam råder generellt dåligt flygväder i januari och februari p.g.a. monsunväder som orsakar låga molnhöjder och dålig sikt. De faktorer som orsakar monsunväder brukar normalt innebära att man har en period med rikligt regnväder
och en torrperiod. Dessa perioder beror på vind som blåser från hav till land
eller från land till hav. För stora delar av Asien innebär det att perioden november till april har relativt bra väder med lite nederbörd, dock inte Khe Sanh.
Samma vindar som ger stora delar av Asien bra väder passerar sydkinesiska sjön
varvid luftfuktigheten i lufthavet ökar. När detta lufthav kommer in över land
lyfts detsamma varvid tryck och temperatur sjunker. Detta orsakar dimma och
nederbörd i form av regn. För området runt Khe Sanh innebär detta att även
november till april har dåligt väder i form av duggregn och dimma samt låga
molnhöjder och att man inte har någon riktig torrperiod. Det största problemet i Khe Sanh under den aktuella perioden var dimman. Dimma uppstår av
ett antal olika anledningar och i Khe Sanh fanns förutsättningar för flera av
dessa.
Marken runt och i basen var packad, hård och kal. Denna typ av terräng
kyls relativt snabbt vilket orsakar dimma, speciellt i den vid platsen höga luftfuktigheten. Framförallt orsakade den metallbeklädda landningsbanan dimma.
Denna dimma är vanligast tidig morgon eller sent på natten. Samma terrängförhållanden gjorde att fuktiga monsunvindar som blåste in över området kyldes ned, vilket orsakade dimma även på eftermiddagar och kvällar. Platån i Khe
Sanh höjer sig i en öst-västlig riktning. Detta bidrog också till dimma då vindar
från sydkinesiska sjön blåste in fuktiga luftmassor. Dessa luftmassor pressades
uppåt genom dalgångar till den 450 meter höga platån. Denna höjd bidrog till
att luften avkyldes så att dimma bildades. Den fjärde orsaken till dimma över
platån vid Keh Sanh var avdunstning. Den höga luftfuktigheten i samverkan
med regn, där viss del avdunstar, ökade den relativa luftfuktigheten till sådan
nivå att dimma uppstod.
De nordvietnamesiska förbanden nyttjade dimman till sin fördel. Genom
att genomföra förflyttningar vid dimma kunde luftvärnssystem placeras dolt
nära landningsbanan. När dimman steg senare på dagarna började amerikanarna flyga in förnödenheter. När planen då bröt igenom molnbasen på låg höjd
öppnade man eld mot planen med sina luftvärnssystem varvid de amerikanska
besättningarna fick liten eller ingen förvarning och förbekämpning av luftvärnssystemen omöjliggjordes. I samband med att dimman steg bekämpade
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nordvietnameserna också basen med indirekt eld. Elden kunde då ledas från
kringliggande höjder samtidigt som de var dolda från spanings- och attackflyg.13
I detta exempel visas betydelsen av att känna till lokala klimatförhållanden
och lokalt väder samt hur detta påverkas av olika terrängförhållanden.

1.6.

Irak – 2003

Den 20 mars 2003 påbörjas Operation Iraqi Freedom (OIF) med samtidiga anfall med både mark- och flygförband. Även marina förband deltog i anfallet
genom att från fartyg avfyra kryssningsrobotar. Den 24 mars hade mer än 6 000
flyguppdrag genomförts och markförbanden avancerat och var inom 160 km
från Baghdad.14
Den 25 till den 27 mars drabbades operationsområdet av omfattande sandstormar och även åskoväder. Kombinationen gjorde att damm och sand i sandstormarna blandades med regn, vilket förvandlade sandstormar till lerstormar.
Detta oväder försvårade och till del hindrade såväl mark- som luftoperationer,
men även marina operationer i Persiska viken. Under sandstormen fick bland
annat flygplan omdirigeras då de på grund av dålig sikt, orsakad av sandstormen, inte kunde landa på sitt hangarfartyg. Under de tre dygnen reducerades
antalet flyguppdrag från tre hangarfartyg med 20 procent.15 Chefen för en
bataljonsstridsgrupp med uppgifter att lösa under sandstormen angav sikten
som sämre än obefintlig:
Vi påbörjade anfallet i negativ sikt, det var sämre än ingen sikt. Det var
en lerstorm – ett tjockt moln av damm i luften, blåsande sand, och sedan
började det regna, och det regnade genom jorden och allt täcktes i lera.
Du kunde inte läsa en karta, du kunde inte bära glasögon, kunde inte
använda bildförstärkare. Det var det värsta väder jag någonsin sett.16

I ovanstående fall framgår att den visuella sikten var mycket dålig. Tredje
infanteridivisionens spaningsresurser var mindre effektiva på grund av den dåliga sikten. Ett undantag var två tillförda underrättelsegrupper om tre till fyra
man som fortfarande kunde bidra med underrättelser. Mitt under sandstormen
den 26 mars upptäcker bl.a. den ena av grupperna 40 fientliga mål som sedan
nedkämpades med flyg och artilleri. Dessa två grupper var utrustande med
13. Winters, Harold A., et.al. Battling the Elements, Weather and Terrain in the Conduct of War.
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001 (1998), s. 61-73
14. Anderson, John W. An Analysis of a Dust Storm Impacting Operation Iraqi Freedom, 25-27
March 2003. Monterey: Naval Postgraduate School, 2004, s. 1.
15. Ibid, s. 86.
16. Fontenot, Gregory, et. al. On Point, The United States Army in Operation Iraqi Freedom. �����
Annapolis: Naval Institute Press, 2005 (2004), s. 208. Fritt översatt citat av övlt Erik Schwartz
kommentar om sandstormen.
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sensorer i form av markradar, vilka inte påverkades i samma omfattning som
andra sensorer av sandstormen.17
Hur luftoperationer påverkas av sandstormar fanns det kunskaper om från
Gulf-kriget 1990. T.ex. ställdes nästan 25 procent av uppdragen in för flygplanet F-117 på grund av väderförhållanden under inledningen av kriget. Orsaken var oftast bristande sikt vilket gjorde att de laserstyrda vapnen inte kunde
träffa sina mål. Detta bidrog till att endast ungefär 9 procent av de fällda bomberna var precisionsstyrda bomber. Förutom de inställda uppdragen så avbröts
mer än 50 procent av uppdragen över målområdet på grund av vädret. Även
närflygunderstödet påverkades och under de två första dygnen genomfördes
bara 75 av 200 planerade uppdrag med A-10 flygplan, främst på grund av låg
molnbas.18 Ett resultat av detta blev utvecklingen av GPS-styrda vapen. En
annan lärdom var behovet av längre väderprognoser (vid den här tiden fanns
det någorlunda tillförlitliga femdygnsprognoser) över både basområden och
tänkbara målområden. Under Irak-kriget mellan den 19 mars och den 18 april
påverkades 75 procent av flyguppdragen negativt av väderförhållanden. 20 procent bedömdes ha påverkats allvarligt av väderförhållanden. Fyra procent eller
1 650 flyguppdrag misslyckades eller ställdes in på grund av dåligt väder. Av
dessa 1 650 uppdrag ställdes 94 procent in på grund av låg molnbas eller dålig
sikt. Understöd av markförband med bekämpning av markmål, attackuppdrag
och transportuppdrag påverkades under perioden i högre utsträckning än telekrigsoperationer, flygspaning och flygskyddsuppdrag. Under sandstormen den
25 till den 27 mars ställdes 817 flyguppdrag in. Detta medförde i sig att ännu
fler uppdrag fick ställas in eller tidigareläggas.19
Sandstormar i detta område är vanliga under vinter, vår och sommar, men
stormar som sker på vinter och sommar skiljer sig åt beroende på vad som
skapar vindsystemen under dessa årstider. Sandstormar på sommaren är uthålligare och når högre höjder. Sand i dessa sandstormar kan nå en höjd på 1
500 meter över marken. Dessa sandstormar beror på en kombination av ett
högtryck över norra Saudi-Arabien, lågtryck över Afghanistan samt monsuner
över södra Saudi-Arabien. Sandstormar som sker under vinterhalvåret beror
istället på nordvästliga vindar som orsakas av kallfronter som passerar. När
kallfronterna passerar föregås de av åskoväder och starka vindar som orsakar
sandstormar. Dessa sandstormar har en uthållighet på ett till två dygn såvida
inte frontsystemet stannar över Saudi-Arabien. Då kan de ha en uthållighet på
upp till fem dygn. Vindarna under vintersandstormarna kan ha en vindhastig17. Fontenot, Gregory, et. Al. On Point, The United States Army in Operation Iraqi Freedom. Annapolis: Naval Institute Press, 2005 (2004), s. 168,
18. House, Tamzy J., et. al. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Montgomery: US Air Force Center for Strategy and Technology, 1996, s. 4.
19. Anderson, John W. An Analysis of a Dust Storm Impacting Operation Iraqi Freedom, 25-27
March 2003. Monterey: Naval Postgraduate School, 2004, s.82-88.
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het överskridande 25 m/s och orsaka 3–4 meter höga vågor i Persiska Viken.
Den aktuella sandstormen hade vindhastigheter upp mot 23 m/s. En flygbas
rapporterade dock endast 100 meters sikt vid 10 m/s i vindhastighet.
Den sandstorm som drabbade OIF den 25 till den 27 mars lyckades man
ganska väl förutspå. För att förutspå sandstormar behövs kunskaper om vindar
i området, vad som påverkar vindarna och dess styrka samt uthållighet. Det
behövs också kunskaper om markförhållanden i form av topografi, växtlighet,
typ av partiklar på marken, dess mängd och fördelning samt vilka vindstyrkor
som krävs för att flytta och lyfta dessa partiklar. Beroende på material och
partikelstorlek kan vindhastigheten som behövs för att skapa en sandstorm
variera mellan 5 och 20 m/s. 5–10 m/s kan ses som ett normvärde för när
sandstormar i öken kan uppstå. Sandstormar uppstår dock genom tre olika
processer beroende på partikelstorlek och vind. Vid stora partiklar och låga
vindar rör sig partiklarna genom att rulla över ytan. Om dessa större partiklar
kastas upp i luften kortare sträckor kan de röra upp mindre partiklar när de
träffar marken. Mindre partiklar som rivs upp av vinden kan sedan hållas luftburna om vindarna är de rätta. Om förhållandena medger att partiklar hålls
luftburna kan partiklarna förflytta sig långa sträckor.20 Sandstormar upphör
sedan genom fyra olika processer. Sanden kan antingen spridas ut av vindarna,
blåsa bort till andra områden, falla tillbaka till marken eller så utgör sanden
kondensationskärnor för fukt och faller till marken i samband med det regn
som då uppstår.21
Tack vare att man lyckades förutspå sandstormen i tillräckligt god tid lyckades man också vidta åtgärder. Dygnen innan sandstormen slog till ökades intensiteten i luftanfallen för att kompensera för en nedgång under sandstormen.
Understödsvapen utrustades också med termiska vapensikten i syfte att minska
konsekvenserna av nedsatt sikt. Innan stormen slog till så ändrades också – av
samma anledning – vapenlasten på attackflygplan från laserstyrda bomber till
GPS-styrda22 bomber.
Ovanstående storm bidrog till att markförbandens anfall på Baghdad fick
senareläggas fem dygn. Tilläggas bör att även problem med logistik bidrog till
förseningen.23
En annan bidragande orsak till denna extremt kraftiga storm kan vara att
man kört sönder den saltkrusta av hopklumpade sandpartiklar som ofta täcker
ökenområden. Genom användningen av utarmat uran i stridspetsar hade man
dessutom preparerat marken med uranbetade partiklar som beskylls ha med20.
21.
22.
23.
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Anderson, John W. An Analysis of a Dust Storm Impacting Operation Iraqi Freedom, 25-27
March 2003. Monterey: Naval Postgraduate School, 2004, s. 2.
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verkat till den ökade cancerfrekvensen hos såväl militär personal som civilbefolkning i området.24
Konsekvenserna av stormen kunde dock reduceras genom att använda sig
av flera olika sensorer (bland annat markradar), genom att övergå till termiska
sikten och genom att byta från bomber som kräver visuell sikt till bomber
som via satellitnavigering kunde träffa sina mål. Genom att kunna förutspå
sandstormen och dess konsekvenser kunde flygstridskrafterna också intensifiera sina operationer omedelbart före sandstormen i syfte att kompensera för
en förväntat nedgång i förmågan att genomföra operationer. Genom att känna
till möjligheter och begränsningar med sina egna system samt genom att använda sig av flexibla system, med möjlighet att ändra vapenlast och sensorer så
kunde alltså konsekvenserna till del reduceras. En förutsättning för detta var
dock att känna till de naturliga och människoskapade förutsättningarna samt
kunna förutspå vädret och dess konsekvenser korrekt samt att kunna påverka
beslutsfattare så att de kunde fatta rätt beslut i rätt tid.

24. Muhammad, H, Aloan, I. & Sivertun Å. GIS and Remote Sensing Based Study on Probable
Causes of Increase in Cancer Incidences in Iraq After Gulf War 1991. In Global Monitoring
for Security and Stability (GMOSS) Integrated Scientific and Technological Research Supporting Security Aspects of the European Union, ed Gunter Zeug & Martino Pesaresi JRC
Scientific and Technical Reports, 2007.

27

2.

Hur väder påverkar militära operationer

2.1.

Påverkan på markoperationer

Förmågan att manövrera i terräng påverkas av en mängd faktorer såsom markens
bärighet som i sin tur påverkas av markens fuktighet men också av snödjup.25
De översta jordlagrens mäktighet och sammansättning, dränering, topografi,
typ av vegetation m.m. inverkar tillsammans med vädersituationen på framkomligheten. Nederbörd kan också ge en generellt nedsatt förmåga på grund av
minskad sikt, halka m.m. Graden av vädrets påverkan visas i tabell 1.
Tabell 1. Väderpåverkan på manöverförmåga i terräng26
Minimal

Måttlig

Allvarlig

< 2,5 mm regn per timme

>2,5 mm regn per timme

>12 mm regn per timme

>3 200 m visuell sikt

>1 000 m visuell sikt

<1 000 m visuell sikt

<15 cm snödjup

>15 cm snödjup

>3 000 fot molnbas

>1 000 fot molnbas

<1 000 fot molnbas

<10 m/s vindhastighet

>10 m/s vindhastighet

>15 m/s vindhastighet

Även ljusförhållandena påverkar. Är ljusstyrkan t.ex. under 100 lux påverkas manöverförmågan allvarligt.

25. För fördjupning se Bruzelius, Nils, et al. Lärobok i Militärteknik, vol 5: Farkostteknik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2010, s. 84-91.
26. Tabeller i detta kapitel är översättningar från: USJFCOM. Joint Meteorology and Oceanography Handbook 3rd edition. Service
������������������������������������������������������
METOC HQ, 2000, appendix C samt från HKV skrivelse 11 300:62299 Vädrets operativa inverkan – vädergränser ver 1. Stockholm: Högkvarteret,
2006, bilaga 1. Observera att tabellerna ger en uppfattning om hur vädret påverkar olika
typer av operationer och annan militär verksamhet. Regler, lagar och andra bestämmelser för
specifika system kan innehålla andra värden än de funna i bifogade tabeller.
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Väder påverkar också andra aspekter på rörlighet inom markarenan. T.ex.
påverkar nederbörd i form av regn vattennivåer i vattendrag men också strömningshastigheten. Detta i sin tur påverkar möjligheten att bygga broar, trafikera
vattendrag med färja eller att använda amfibiska fordon. Även vindhastigheter
påverkar trafik med färjor eller brobyggnationer. Generellt påverkar vindhastigheter under 5 m/s minimalt medan vindhastigheter över 18 m/s kan ge allvarlig påverkan. Strömningshastighetens påverkan på flytande broar varierar, men
hastigheter på över 3 m/s kan vara gränssättande.
En viktig parameter för militär verksamhet i Sverige vintertid är snö och
dess egenskaper. Nysnö kan innehålla en relativt stor andel luft. Då luft leder
värme dåligt innebär detta att nysnö har ganska god isolerande förmåga. Detta
kan innebära att ett tjockare lager snö hindrar marken från att frysa och därigenom erhålls en sämre bärighet.27 Nysnö är också relativt lätt vilket innebär
att nysnö i samverkan med vind kan orsaka snödrev med nedsatt sikt och även
bilda snödrivor vilka kan nedsätta framkomligheten. Samtidigt som snöfall kan
nedsätta sikten gör nedfallen snö att det blir ljusare under de mörka vintermånaderna, med positiva och negativa konsekvenser. Det blir ljusare även på natten vid månsken och man ser tydligt var någon har tagit sig fram i snön etc.
Att kunna integrera transportplaneringsverktyg med väderprognoser för att
hitta vägval med minsta inverkan av regn, snö och andra väderrelaterade hinder
har hittills varit svårt eftersom systemen som hanterar sådan information inte
varit möjliga att kombinera. I en aktuell studie gjordes emellertid försök med
att översätta väderkartor till ett generellt kartformat som kunde integreras med
digitala vägkartor i ett geografiskt informationssystem (GIS). I de vägdatabaser som finns för professionell transportplanering kan de olika vägsträckornas
kurvighet beräknas och det går att lägga in uppgifter om topografi, vägbredd,
bärighet, vägräcken och annat av vikt för en militär transportplanering. Genom
att konvertera väderkartorna till GIS-databasens koordinatsystem och format
kunde graden av beräknad försening (resistens), på grund av aktuell väderprognos beräknas.28 På samma sätt går det att lägga in registrerade eller förmoda
hinder i form av fientliga aktiviteter och risk för bekämpning.

27. Bogren, Jörgen, Gustavsson Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 21.
28. Litzinger, P., Navratil, G., Sivertun, Å. Weather information in a GIS for Transport Planning
International Society for Military Sciences (ISMS) Ann. Conference 9-10 November 2011,
Tartu Estonia. 2011.
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Figur 2. Väderkarta kombinerad med digital vägdatabas i ett GIS för kompletterande beräkning av bästa
rutt med hänsyn till väder. Mörka områden i väderkartan markerar kraftig nederbörd. Data från väderkartan
fusioneras med vägkartan och de vägsträckningar som påverkas av vädret ges en lägre framkomlighet i
beräkningen av bästa vägval. Källa: Litzinger et al. 2011.

Snö innebär ofta en nedsatt rörlighet längs våra vägar vilket kan ställa
krav på snöröjnings- och halkbekämpningsresurser. Snö behöver dock inte
alltid verka nedsättande på rörligheten. Förband med översnöförmåga kan få
ökad rörlighet genom att snön gör att ojämnheter i markens ytstruktur inte
får samma påverkan på framkomligheten. Vad avser terrängfordon finns tre
grundläggande principer för hur de tar sig fram genom snö. Fordonet kan ha
så hög markfrigång att det går ovanpå snön förutom band eller hjul som då
måste ha markkontakt med tillräcklig friktion. Normalt kan maximalt 30–50
cm snödjup vara det största snödjupet sådana fordon klarar. En annan princip
är att fordonet är så tungt och starkt att det kan ploga snön framför sig. Denna
princip använder sig t.ex. stridsvagnar av och kan då i vissa fall klara av snödjup på över en meter. En tredje princip är att fordonet har så lågt marktryck
att det går ovanpå snön. Det normala största medelsnödjupet i Norrland mätt
över en längre period (1961–1990) ger att snödjupet sällan går över 60–80 cm
med undantag för fjällkedjan där snödjupet kan bli markant större. En mätserie
1931–1960 ger att snödjupet med 95 % säkerhet aldrig blir djupare än 68 cm
med ett största snödjup under februari-mars. Detta mätt över 20 mätstationer i
Norrland. Maxsnödjupet är något högre men under samma period nådde maxsnödjupet med 95 % säkerhet inte 95 cm djup.29 Maxsnödjupet i fjällvärden är
högre och kan också infalla lite senare, då under april månad.30 Ovanstående
ger att stridsvagnar (med måttlig framkomlighet) kan framrycka i snö i norrlandsterräng under de flesta vintrar som inträffar. Bandgående större pansarskyttefordon som normalt kan framrycka i 70 cm snödjup kan få stora problem
under februari, mars och ibland även april månad vid snörika vintrar.

29. SMHI. Klimatdata: Snö. http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/sno, hämtad 2011-0418.
30. Axelsson, Lars. När är det vinter? Stockholm: FOA, 1998, s. 8-19.
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Figur 3. Bandvagn 206 är ett exempel på ett fordon med så lågt marktryck att det ofta kan framrycka
ovanpå snön. Foto: Jonas Eklund.

Hjulgående splitterskyddade trupptransportfordon kan få stora problem i
Norrland från januari till april under normala vintrar då dessa klarar maximalt
50 cm snödjup. Ovanstående är då enbart baserat på snödjup. En annan faktor
som också påverkar är snöns densitet. Ökad densitet kan underlätta för översnöfordon medan fordon som behöver ploga undan snön får det svårare. Snöns
densitet ökar under vintern med ett maximalt värde i april månad. Detta skulle
innebära att under mars och april månad har översnöfordon sitt gynnsammaste
förhållande gentemot övriga fordon under en normalvinter i norrlandsterräng.31 Detta kräver dock ett sådant snödjup att övriga fordons markfrigång
inte gör att de kan ta sig fram. Tabell 2 beskriver sambandet mellan olika snötyper och bärförmåga.
Tabell 2. Tabell över snödensitet
Snötyp

kg/m3

Mycket fluffig nysnö

<30

Nyfallen torr snö

30–100

Våt nysnö

100–200

Vindpackad snö

200

Packad senvintersnö

200–300

Vårsnö under avsmältningens slutskede

400

Källa: FOA och SMHI.

31. Ibid., s. 16-17.
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Under våren påverkar förutom snödjup och snödensitet även det ökade vattenflödet framkomligheten. En annan viktig parameter är tjälning och tjällossning som orsakar så kallat menföre under i huvudsak november och december
samt april och maj månad i Sverige. Menföret påverkas förutom av nederbörd
och temperaturer också av jordarten. Menföre i sand kan i vissa fall verka på
större djup än om jordarten är t.ex. lera eller grus med underliggande morän.32
Tjäle påverkar normalt framkomligheten positivt, men för detta krävs ett
visst djup på tjälen. Tjäldjupet påverkas positivt av hög kyla i kombination
med litet snödjup då snö kan isolera och därmed minska tjäldjupet. Tjäldjupet i
svensk norrlandsterräng är normalt som djupast i mars till april. Tjäldjupet i en
medeljordart i Norrland kan bli djupare än 150 cm i mars och april månad om
marken haft ett tunt snötäcke under tjälningsperioden. Har det emellertid varit
normalt mycket snö blir tjäldjupet mellan 80–100 cm under samma period.
Vid vintrar med normal kyla men lite snö kan framkomligheten i normaljord
för stridsvagnar vara mycket god. I myrmark blir tjäldjupet mindre men saknas
snötäcke kan tjäldjupet i april bli mer än 60 cm vilket kan ge även stridsvagnar
mycket god framkomlighet. Myrmark med normalsnötäcke kan få ett tjäldjup
på 20–30 cm vilket innebär dålig framkomlighet för de flesta stridsfordon. Genom att snöröja myrmark kan man öka bärigheten eftersom marken då fryser
och tjälen kan gå ner djupare än om snö isolerar mot kylan.33
Tabell 3. Erforderligt tjäldjup i cm för bärighet av olika fordon
Fordon

Friktionsjordar

Kohesionsjordar

(mo, sand och grus)

(mjäla och lera)

Tunga bandfordon
Flertalet hjuldrivna fordon

30–35

40–45

Medeltunga bandfordon
Tunga traktorer

25–30

35–40

Lätta bandfordon
Traktorer

20–25

30–35

Källa: FOA.

Förmågan att manövrera förband i motsvarande typiskt norrlandsklimat
påverkas av kyla, is, snödjup, snödensitet, menföre, tjäle och mörker. Dessa
olika faktorer påverkar olika under årets månader och kan ha både positiva
och negativa konsekvenser för militär verksamhet beroende på tekniska systems
utformning och syftet med verksamheten.
32. För mer information om jordarter och framkomlighet, se LiM, vol. 5: Farkostteknik.
33. Axelsson, Lars. När är det vinter? Stockholm: FOA, 1998, s. 22-23.
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29 %

-

Början och
mitten av
nov; höstregn
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15

dålig/dålig

-5,6
-9

Nov

Strf = Stridsfordon Strv = Stridsvagn Lstrf = Larvstridsfordon. Källa: FOA.

46 %

-

Tjälen bär för
normaljord med snö
utan snö
myrmark med snö
utan snö

Mörker (% ljusa timmar)

-

Menföre
(ej fjäll)

dålig/dålig

Is (framkomlighet)
strv/lätta strf

god
4

1,5
-3

Kyla dygnsmedel
dygnsminimum

Snö
strv och lätta strf
snödjup (cm)

Okt

Parameter

Månad

Tabell 4. Vinterparametrars påverkan i norra Norrland

13 %

lstrf
strv/lstrf
-

-

god
30

dålig/måttlig

-10
-13

Dec

16

strv/lstrf
strv/lstrf
Lstrf

-

god
44

dålig/måttlig

-12,5
-17

Jan

34 %

strv/lstrf
strv/lstrf
lstrf
strv/lstrf

-

måttlig
58

måttlig/god

-11
-17

Feb

50 %

strv/lstrf
strv/lstrf
lstrf
strv/lstrf

-

måttlig
61

måttlig/god

-6,5
-14

Mars

67 %

strv/lstrf
strv/lstrf
lstrf
strv/lstrf

Mitten av
april; snösmältning

måttlig
41

måttlig/god

-1
-7

April

100 %

strv/lstrf
strv/lstrf
Lstrf

-

god
9

dålig/måttlig

-1

Maj
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Figur 4. Exempel på snöröjningsresurser. Foto: Jonas Eklund.

2.2.

Vädrets påverkan på artilleriförband

Artillerisystem och andra system med långa räckvidder påverkas fullt naturligt
av olika väderfenomen. Som beskrivits tidigare är det ett antal faktorer som
påverkar både innerballistik och ytterballistik. Väder kan dock påverka även på
andra sätt. Både artilleri och luftvärnssystem är beroende av att lokalisera och
mäta in sina mål. Detta behöver dock inte ske från skjutande enhet. För en
eldledningsgrupp som leder in indirekt eld påverkar vädret deras möjligheter
att upptäcka och mäta in målet. Används endast sensorer och instrument i det
visuella våglängdsbandet påverkas möjligheterna mer än om man också använder något av de termiska våglängdsbanden. Även termiska sensorer påverkas
emellertid av vädret. Motsvarande gäller för luftvärnssystem, men här används
oftare radarsystem som är mindre känsliga för väderpåverkan. Används dock radar endast för målspaning medan målen följs i visuella eller termiska våglängder
påverkas man dock mer. Både luftvärn och eldledare för artilleri brukar ibland
sträva efter att gruppera på höjder varvid aktuell molnhöjd kan påverka möjligheten att observera mål. För eldrörssystem krävs också noggranna väderdata
för de ballistiska beräkningarna. Om väder i form av till exempel vind varierar
kraftigt med höjd och sträcka kan precisionen gå ner. Ett sätt för artilleri att
minska denna påverkan är att använda sig av styrd ammunition eller ammunition med kurskorrigerande tändrör. För luftvärnssystem där skytten är tvungen
att följa målet under bekämpningsförloppet i syfte att styra in en robot, kan
skjutförloppets utsträckning i tid tillsammans med väder spela en avgörande
roll. Om långa målföljningstider krävs kan den procentuella andelen molnfri
himmel påverka sannolikheten för att lyckas. Ljusförhållanden, kyla och vind
påverkar också personalens möjligheter att hantera ammunition, instrument,
eldledningssystem m.m. Väder kan också påverka eldledningsinstrument genom att de immar igen eller att is bildas på frontrutor. Ett alternativ till att
göra måluttag med enbart ett Eldledningsinstrument (EOI) i samband med
bekämpning, är att kartera området i förväg med hög upplösning. På så sätt
kan man ur den digitala kartan ta fram såväl egen position som målkoordinater,
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grupperingsplats, transportvägar och skydd oberoende av väder och tillgång till
GPS koordinater.34 GPS kan störas eller påverkas av olika väderfenomen varför
även system för död räkning och andra system för att beräkna fart, riktning och
position kan vara till hjälp.

2.3.

Lera och militära operationer

I boken ”Mud: A Military History” av C.E. Wood och VA. Dulles, studerar
författarna effekterna av geologiska och geotekniska förhållanden på militära
operationer. Som tidigare påvisats utgör de översta jordlagren och då speciellt
olika typer av leror och gyttja ett icke föraktligt hinder för anfallande, men även
ett skydd för försvarande trupper. ”Medan praktiskt taget alla soldater genom
historien har upplevt lera och dess effekter, har få granskat den på något vetenskapligt eller seriöst sätt”. Wood påpekar i sin inledning att en bredare analys av
miljöförhållanden och deras inverkan på militära operationer, till största delen
ignoreras av historiker eller bara kommenteras i förbigående.
Definitionen av lera är även den trivialiserad enligt Wood och Dulles. De
vidhåller en klassificering med tre huvudklasser som gjordes av Amerikanska
armén 1944 i en studie om användningen av lågtrycksdäck. Den första klassen
är permanent lera som finns i våtmarker och träsk. Den andra klassen är enligt
den kategoriseringen säsongsleror som uppträder under regn eller vid snösmältning o.s.v. De slumpmässiga lerorna som uppstår p.g.a. oförutsedda händelser
är den tredje klassen. I dag har framförallt geoteknikerna en lång rad andra
klasser med olika kvickleror eller leror med speciell mineralsammansättning
och inblandning med bl.a. salter och organiskt material. Dessa faktorer ger förutsättningar för både positiva, men även negativa militärtekniska förhållanden.
Lerans och gyttjans betydelse beskrivs av Wood som hindrande, hälsovådlig och
uttröttande faktorer i olika slag alltifrån när Napoleon blev försenad i slaget vid
Waterloo till flera händelser under Irakkriget där man missade att göra geologiska överväganden.

2.4.

Påverkan på sjöoperationer

Sjöoperationer kan vara av många slag. Med sjöoperationer menas här dels
själva framförandet av olika sjöfartyg med navigation och logistik, dels olika
aktiviteter som kan genomföras från sjöfartyg. Med sjöfartyg menas såväl ytfartyg som undervattensfartyg. Ett specialfall är amfibiefartyg som opererar främst
i kustzonen.
34. Rutgersson, L-G., Eliasson, P., & Sivertun, Å. Rapid mapping for precision targeting. UGI
2011.Santiago, Chile, November 14-18, 2011.
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De verksamheter som påverkas av geografi och väder är allt från operationer med undervattensfartyg, ubåtsjakt, ytstrid, minläggning och minröjning,
eskortering m.m. I de flesta operationer utgör sensorer viktiga delar för alla de
verksamheter som bedrivs.
Framförandet av sjöfartyg påverkas av väder och vind genom de friktioner som
blir resultatet av att fartyget kränger och hindras i sin framfart samt att verksamheten ombord försvåras. Många betraktar de olika väderrelaterade fenomenen till
sjöss som lika viktiga för sjöoperationer som landskapet är för markoperationer.
Att lägga till eller lämna en hamn kan vara svårt, dessutom kan grund och andra
hinder plötsligt hota fartyget antingen genom svårigheter att navigera i säkra leder
eller därför att djupet p.g.a. sjögången varierar. Nedisning kan i extremfall leda
till grundstötning eller kantring om man inte får bukt med isen. Sikten skyms vid
dåligt väder och genom att plattformen (fartyget) rör sig är det svårt att fokusera.
En del sensorer kan ge spökekon eller felvärden genom aerosoler som bildas vid
kraftiga vågor och vind. Förutom gott sjömanskap kan besättningen ha hjälp av
stödjande system som fusionerar ingångsvärden för navigeringen. Det kan gälla
digitala sjökort och egen sonar samt transponderinformation om egna styrkor
samt radar och annan sensorinformation.35 GPS kan störas eller påverkas av olika
väderfenomen. Därför är även metoder för död räkning och andra system för att
beräkna fart, riktning och position viktiga till sjöss.
Våghöjden är en nyckelfaktor för att beräkna väderpåverkan. Enligt den
amerikanska tabell som är återgiven i Bilaga A utgör vågor under 2 m minimal
påverkan medan vågor över 4 m skapar allvarliga problem. Svenska fartyg är
i allmänhet mindre än amerikanska så påverkan borde vara större på svenska
flottenheter. Även här beror känsligheten på hur fartyget är konstruerat och
vilka uppgifter det har.
Även vinden påverkar. Vid landsättning i hamn (oskyddad kaj) kan man
emellertid klara upp till 18 m/s. Beroende på hamnens utformning, utrustning
och fartygets konstruktion går det emellertid att klara landsättning vid betydligt kraftigare vindar. Vid bunkring till havs är det i stället en kombination av
vindar och våghöjden som blir gränssättande. Om bunkringsoperationen ska
lyckas beror på vilka fartyg det är fråga om, storlek, manöverförmåga och vilken
typ av bunkring som ska genoföras.
Kyla och is påverkar såväl manskapet på däck som risken för nedisning. Ner
till 0 °C ska personalen klara sig bra men redan vid -10 °C kan allvarliga problem uppstå. Vid stark blåst måste även kyleffekten från vinden samt tilläggseffekten av nederbörd eller stänk, tas med i beräkningarna. Redan vid måttligt
låga temperaturer kan det föreligga risk för nedisning under vissa omständig35. Porathe, T. & Sivertun, Å. Real-Time 3D Nautical Navigational Visualization, Proceedings
at Massive Military Data Fusion and Visualisation: Halden, Norway, 2002. Originator’s Reference RTO-MP-105 AC/323(IST-036) TP/20.
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heter. Även vattnet kan vara underkylt vilket medför att det fryser omedelbart
som det kommer i kontakt med t.ex. en kall yta på ett fartyg. Är nedisningen
inte tjockare än 5 cm beräknas detta som mindre farligt men vid 10 cm som
allvarligt. Allt beror även på sjötillståndet i form av vågor och vind samt fartygets last, storlek och utformning där höga överbyggnader och master kan göra
skeppet instabilt vid nedisning.
2.4.1

Hur påverkar vädret ytstrid?

Vid ytstrid inverkar vädret bl.a. genom att de sensorer man använder för upptäckt av fientliga objekt och för måluttag påverkas. Detta kan innebära att både
fiender och det egna fartyget blir svåra att upptäcka på grund av de fenomen
som beskrivits tidigare.
Själva arbetet ombord blir besvärligare och i värsta fall omöjligt att utföra
med den precision och uthållighet som skulle behövas. Även den visuella sikten
och möjligheten att röra sig på däck och i andra utrymmen kan påverkas av
temperatur och väder, som ofta är årstidsberoende. Nedisning kan förändra
såväl målarean på det egna fartyget som sensorernas möjlighet att verka. Rörliga
system såsom vapen, hydraulsystem och kranar kan påverkas negativt genom
att de blir svåra att manövrera eller att man får eldavbrott antingen på grund
av kyla och is eller av salt eller stoftavlagringar i varma klimat. Detta kräver
att underhållsrutinerna måste ses över för att anpassas till de klimatologiska
förhållandena, årstid och väder. Att undersöka vilka rutiner som gäller för såväl
utrustningen som personalen under olika vädersituationer blir därför väsentligt
för att bibehålla ett högt stridsvärde och tillgänglighet. Man måste även ha i
åtanke att det blir besvärligare att undsätta ett fartyg och dess besättning i hårt
väder.
Vågor påverkar operationer till sjöss och landstigningar och kan vara problematiska för såväl personal som materiel. Vågors frekvens, höjd och längd kan
orsaka utmattning och sjösjuka på personal, men också skador på fartyg eller
till och med sänka fartyg. För att minimera risker och skador kan fartyg behöva
vara av en viss storlek, men även utformningen påverkar. Fartyg ska helst vara
anpassade för att kunna möta de vågsystem som förekommer i de vatten de
främst ska operera. Ett sätt att minska inverkan kan vara att utrusta fartyg med
stabilisatorer vilket till exempel förekommer på vissa hangarfartyg där man är
beroende av att däcket inte lutar för mycket. Fartyg för landstigningar kan vara
exempel på fartyg där kravet på att kunna komma nära land ställer motstridiga
krav mot att fartyget skall klara svåra vågsystem.
Även bottentopografin, landtopografin och landkonturerna påverkar möjligheterna att navigera och undkomma upptäckt, respektive upptäcka objekt
och kunna verka. Detta är speciellt viktigt i kustnära områden men även ute
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på havet kan det förekomma sandrevlar eller kraftiga strömmar och andra fenomen som det är viktigt att känna till vid planeringen och genomförandet av
en operation.
Ubåtar men speciellt de ytfartyg som jagar ubåtar påverkas av vädret och
vattnets beskaffenhet och rörelser. Ubåtsoperationer kan gälla övervakning, bekämpning, transporter, minläggning m.m. I undervattensläge är ubåten relativt
opåverkad av väder och vind men så fort som fartyget måste upp till ytan är det
utsatt för samma risker och påverkan som ytfartyg. Genom att en ubåt ofta inte
är optimerad för gång i ytläge kan dess sjövärdighet ibland avvika från motsvarande ytfartyg. Ubåten kan dessutom vara mer känslig för upptäckt i ytläge. Om
ubåtsjakt sker från ytan påverkar väder och vind möjligheterna att identifiera
fientliga ubåtar och bekämpa dessa. Beroende på skiktbildning i vattnet är det
lättare eller svårare att upptäcka ubåtar från ytan respektive att upptäcka ytfartyg från u-läge. Bottentopografin kan användas för att gömma sig eller försvåra
upptäckt. Vidare kan användningen av sjömålsrobotar och minor påverkas av
väder och vind liksom de sensorer som är nödvändiga för att verka.

2.5.

Påverkan på sensorer vid sjöoperationer

Sensorer som används vid sjöoperationer kan precis som vid andra operationer
vara aktiva eller passiva. En aktiv sensor genererar själv den signal som reflekteras av omgivningen och därefter analyseras. Den passiva sensorn spanar bara
efter reflektioner av solljus eller sådana signaler som föremål eller objekt sänder
ut av sig själv. Det kan vara värmestrålning, ljus, ljud eller olika frekvenser i det
radiometriska spektret, såsom radiofrekvenser, magnetfält, radioaktiv strålning
eller skillnader i gravitation m.m.
De aktiva sensorerna kan arbeta inom ett brett spektra av våglängder allt
från olika former av ljus (inklusive t.ex. laserljus genererat av en LIDAR) till
Radar och ljudpulser genererade av en sonar. En passiv senor är mindre känslig
för att röja den lyssnandes position och avsikter medan den aktiva sensorn har
fördelen av att avsöka omgivningen i spektralband som är extra lämpliga för
att upptäcka, känna igen och målfölja objekt. Genom att arbeta med en aktiv
sensor ges vidare en tydlig varning till omgivningen att den är observerad och
under risk att bli bekämpad, vilket kan ha en avskräckande eller avvärjande
effekt.
Vid val av sensor måste hänsyn tas till de medier som signalen ska gå igenom men även omgivningens egenskaper påverkar reflektion eller dämpning.
Mediet påverkar strålbrytning, strålspridning och eventuell flervägsutbredning
(då signalen sprids eller delas upp på flera vägar). En analog radiosignal kan
råka ut för interferensfenomen om signalen studsar mot olika föremål eller topografin. Vid digital signalering håller man emellertid reda på ordningen på de
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olika datapaketen och sorterar in de bästa på rätt plats i mottagningen oavsett i
vilken ordning de tas emot. På så vis kan man vända ett tidigare problem med
flervägsutbredning till en fördel eftersom chanserna att datapaketen kommer
fram ökar.
Syftet med sensorn påverkar valet av vågform och den utrustning som krävs
i form av sändare eller antenner. Bäraren påverkar storlek och utformning på
sändare, mottagare och antenner samt möjligheten att förse sensorn med energi
och eventuell kylning för att förbättra mottagningen.
Frekvensområdet som ett sensorsystem arbetar inom påverkar (tillsammans
med mediet man ska avsöka genom) räckvidd, täckningsgrad, rumslig upplösning, upplösning i tid och vilken risk det finns för att röja sin egen position och
avsikter.
Mediet som signalen ska färdas igenom påverkar valet av utrustning och
våglängdsband och princip för detektionen. Vid sjöoperationer arbetar man
som andra förband även med luftförbindelser i form av radio och sensorer i
det visuella, nära visuella och andra våglängdsområden. Luftförbindelserna påverkas av skiktbildningar beroende på vattnets och luftens temperatur. Luften
fuktighet, lufttryck förekomst av aerosoler m.m. påverkar vågutbredningen i
luften. Detta medför att en observatör som befinner sig i, eller har tillgång till
en sensor i, ett sådant speciellt luftskikt (språngskift) kan få en betydligt längre
räckvidd på sina instrument än normalt. Om man däremot befinner sig under
eller ovanför detta språngskikt kan sikten vara skymd och räckvidden bli avsevärt begränsad. Det är därför viktigt att ha kunskap om skiktbildningar över en
vattenyta och hur dessa kan påverka de signaler man avser sända och ta emot.
Ofta finns det programvara implementerad i sensorsystemet eller i stödsystem till dessa för att beräkna viken räckvidd sensorn har. Genom att ta emot
meteorologiska uppgifter och komplettera dessa med lokala observationer kan
man beräkna detta. Resultatet av beräkningarna i denna s.k. lokalbelysningsmodell (LBM) är beroende på temperatur i luften och vattnet, vind och vindriktning, turbulens, lufttryck, brytningsindex.36 I dag kompletterar man traditionella meteorologiska mätningar av dessa parametrar genom att utnyttja
information som man får från GPS satelliternas kontrollsegment. För att kunna
göra sådana beräkningar av t.ex. luftfuktigheten krävs emellertid att mottagarens position kan hållas mycket stabil varför fartygsrullning (beroende på t.ex.
vädret) är ett problem.37
Även under vatten förekommer fenomen med skiktbildningar där temperatur och salthalt kan skapa motsvarande hinder eller möjligheter att upptäcka
36. Gustafsson, O., Eriksson, G., Holm, P., Hågård, A., Karlsson, E., Nordstrand, M., Persson,
R., von Schoenberg, P., Waern, Å. Slutrapport för projektet Vågutbredningsanalys för radio,
radar och elektrooptiska system. Linköping, FOI, 40 p, 2003 (FOI-R--0985--SE).
37. FOI-R--2149—SE (2006).
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föremål. För att kommunicera mellan luft och vatten används långvågiga sändare som har en större genomtränglighet i vatten. Problemet är att långvåg erbjuder relativt smal bandbredd så att radiotrafiken måste planeras för att kunna
hantera detta.
2.5.1

Havsbottnens inverkan på ljudutbredningen

Undervattenstopografin kan försvåra upptäckten av föremål bakom undervattensryggar eller i raviner på botten. De oceanografiska förhållandena runt olika
kuster varierar med område, årstid och tid på dygnet. Inför varje operation, där
de oceanografiska förhållandena är av betydelse, måste därför omständigheterna
i aktuellt område klarläggas
På bottnen kan det finnas vulkaner och heta källor som påverkar temperatur, strömmar och kemisk sammansättning på vattnet. Anomalier i bottenstrukturen med lösa och mer eller mindre fasta bottnar som reflekterar eller
dämpar signaler och som kan dämpa eller föra ljud och andra signaler vidare.
Vegetationen på bottnen och strukturer som korallrev samt vrak, förekomst av
växt- och djurplankton, stim av krill, räkor, fiskar m.m. inverkar på möjligheterna att upptäcka föremål.
De oceanografiska faktorer som främst påverkar marina operationer är salthalt, temperatur och strömmar. I gränsskiktet mellan strömmar på kontrakurs
uppstår ofta en hydroakustisk spärr. Kraftiga strömmar försvårar användandet
av obemannade undervattensfarkoster (UUV). Salthalt och temperatur påverkar ljudhastigheten i vattnet. Variationer i ljudhastigheten är av avgörande betydelse för hydrofonräckvidder, och därmed för ubåts-, ubåtsjakt- och minröjningsoperationer. Även de geomagnetiska fälten kan variera kraftigt beroende
på varierande förekomst av mineraler m.m. Detta påverkar möjligheterna att
använda MAD (Magnetic Anomaly Detection) vid ubåtsjakt.
2.5.2

Vindar, våghöjd o nederbörd.

Sjöhävningen påverkar sjöstridskrafternas möjligheter att verka beroende på
fartygens storlek och sjöduglighet. Vid kraftig sjöhävning påverkas besättningens uthållighet. Vissa begränsningar kan också uppstå i möjligheterna att avfyra
vapen, röja och fälla minor, bordning etc. Horisontalsikt under 1 km d.v.s.
dimma, försvårar avsevärt verksamhet med helikopter. Sjöhävning påverkar
amfibieförbandens möjligheter till landstigning och urlastning. Sjöhävning
minskar sannolikheten för upptäckt av mål med liten radarmålyta. Kraftig nederbörd minskar räckvidden för radar- och signalspaning. Nedsatt sikt och dåliga ljusförhållanden påverkar vapeninsats, stridsledning samt möjligheter till
skydd.
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2.6.

Ljus och mörker

Dygnets mörka del ställer speciella krav på planeringen. För allmänt taktiskt
uppträdande och för planering vad gäller användande av mörkerutrustning
bör astronomiska uppgifter om belysningsförhållanden över dygnet inhämtas.
Dimma och nederbörd ger dock ofta bättre skydd mot upptäckt, med optiska
sensorer, än mörker.
Låg molnbas minskar normalt risken för flyganfall och optisk flygspaning.
Flygspaning med radar påverkas inte av låg molnbas medan spaning med IR
försvåras. Laserstyrda vapen påverkas negativt av låg molnbas.
Även ljuset kan påverka operationerna. Månljuset kan ibland vara så starkt
att det ger skuggor och möjliggör arbete under den tid månen är över horisonten. Det gäller emellertid att man även har tidvattnet på sin sida för att
kunna utnyttja detta ljus till sin fördel. Vidare måste himlen vara någorlunda
molnfri vilket i så fall även ger möjlighet att navigera med hjälp av stjärnorna.
I norr och söder finns norr- och sydsken som kan lysa upp himlen och speciellt
tillsammans med snö och is ge ljusförhållanden med möjlighet att observera
och verka även under mörka delar av dygnet. Just snö och is liksom en sjö med
lagom stora krusningar kan ge starka solreflexer och ett så starkt ljusflöde att
det faktiskt försvårar observationer. UV och termisk strålning från solen påverkar såväl material som människor negativt och är direkt skadliga för ögonen
och huden. UV strålning är emellertid även starkt hämmande på bakterier och
mikroorganismer, vilket kan utnyttjas för att t.ex. rena dricksvatten.
Även om det är molnigt kan man med hjälp av en dubbelbrytande kalcitkristall (s.k. solsten) detektera det polarisationsmönster som bildas när solstrålarna passerar även genom ett tjockt molntäcke. Detta tror man att bl.a.
vikingarna använde sig av för att lokalisera solen när de seglade till Island och
Grönland under en ofta molntäckt himmel. Även medeltida krigsskepp tros
ha utnyttjat tekniken eftersom de järnkanoner man förde gjorde traditionella
magnetiska kompasser oanvändbara.38 Ett antal navigations och positioneringshjälpmedel utnyttjar detta som en alternativ källa till GPS och navigation
baserad på solhöjd och tid.
Solprognoser kan användas även för att beräkna risken för onormal solaktivitet som medför störningar av rymdvädret och påverkar sensorer, elektronik
och telekomutrustning.

38. Ropars,
        Guy,
     Gorre,
       Gabriel,
         Le
   Floch,
       Albert,
        Enoch,
       Jay
    och
    Lakshminarayanan,
                  Vasude       
van: A depolarizer as a possible precise sunstone for Viking navigation by polarized skylight i The
Proceedings of the Royal Society 2 november 2011, 2011:0369.
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2.6.1

Kyla

Låg temperatur påverkar personalens uthållighet. Hänsyn måste speciellt tas
till vindens kylande effekt som kan vara avsevärd på öppna havet eller kusten
genom kombinationen av låg temperatur, vind och hög luftfuktighet eller vattendroppar.
Rörelsefriheten reduceras vintertid i skärgård främst vid isläggning och islossning. Efter tillfrysning kan emellertid annars svårframkomlig terräng, t.ex.
sankområden, mader vid strandkanterna och vattendrag, utnyttjas för snabba
och överraskande förflyttningar.
Nedisning av fartyg kan allvarligt påverka dess stabilitet med förlisning som
följd. Rörelse på däck försvåras. Fenomenet uppstår i olika kombinationer av
temperatur, vind och sjö. Nedisningsrisk finns redan då vattentemperaturen är
lägre än +6 °C och då fartyget är fryskallt. Redan tunn isbeläggning på radar
och radiomateriel kan minska räckvidderna. Har isbildningen väl börjat, ökar
den besprutade ytan snabbt, vilket innebär att isbildningen accelererar och kan
bli kraftig på mycket kort tid. Detta påverkar även möjligheterna till fartygsbaserade helikopteroperationer eftersom helikoptrar kan vara svåra att avisa och
vara känsliga för nedisning.
2.6.2

Sand och damm från land i kombination med överbrytande sjö

Vid operationer i områden där överbrytande sjö kombineras med deposition
av salt, sand eller finare partiklar kan detta påverka systemen genom att de får
en beläggning som begränsar eller hindrar deras funktion. Salt medverkar till
korrosion och övriga partiklar kan blästra utrustningen och bidrar till nedslipning av ytor och förslitning på rörliga system. En salt- eller smutsskorpa kan
försämra sikten både visuellt och i de sensorsystem som används samt påverka
mekanisk utrustnings rörlighet och funktion.

2.7.

Påverkan på amfibieoperationer

Amfibieoperationer kännetecknas av att de förs över såväl vatten som land.
Detta innebär att det i allmänhet är mindre fartyg inblandade som därigenom
kan vara känsligare för hög sjö och kraftiga vindar. När man sedan ska verka
på land är fordonen kanske inte optimala för användning där och även vid
val av annan utrusningen får det bli kompromisser mellan de olika miljöernas
krav. Informationsförsörjningen är ett annat dilemma där man måste kunna
behärska och kunna integrera såväl detaljerade sjökort som kartor över de landområden som ingår i operationerna.
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Figur 5. Exempel på fartyg som används vid amfibieoperationer. En svävare och det brittiska amfibiefartyget HMS Bulwark (Landing Platform Dock Assault Ship). Foto: Sgt Nicklas Gustafsson/Combat Camera.

Vid amfibieoperationer betraktas bränningar (med brytande sjö), vindhastighet och molnhöjd som gränssättande. Vid våghöjder över 1 m börjar problemen men blir inte allvarliga förrän över 2,5 m. Även bränningar påverkar
möjligheten att gå från havet till land eller tvärtom. Beroende på vilka farkoster
som används varierar gränsen för operationer mellan en våghöjd på 0,5 m till
allvarliga problem redan vid 1–2 m.
Tabell 5. Påverkan på amfibieoperationer
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Våghöjd <1 m

Våghöjd 1–2,5 m

Våghöjd >2,5 m

>3 000 fot molnbas

1 000-3 000 fot molnbas

<1 000 fot molnbas

<10 m/s vindhastighet

10-15 m/s vindhastighet

>15 m/s vindhastighet

Landstigningsfarkoster kan på grund av deras krav att komma på eller
mycket nära en strand ha något sämre förmåga att klara höga vågor och starka
vindar. Här påverkar inte bara våghöjd och bränningar vid stranden utan också
förhållandena vid det fartyg som landstigningsfarkosten ska lämna. Utöver
våghöjder och bränningens höjd påverkar även strömmar och hur bränningen
uppför sig. Framdrivning, utformning av skrov samt storlek påverkar hur väl
dessa värden stämmer. I Bilaga A finns en förteckning med generella värden för
detta för olika farkosttyper. Bilaga A redovisar värden för amerikanska fartyg
som i allmänhet är större än motsvarande Svenska. Värdena måste därför an-
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passas till de egna fartygstyperna. Man kan ibland höra att sjötillståndet (eng
SS = Sea State) d.v.s. sjögång eller havsytans tillstånd, är lika viktigt vid planeringen och genomförandet av sjöoperationer som kunskaper om de geografiska
förhållandena på land. Detta skulle i så fall innebära att man vid amfibieoperationer måste behärska båda elementens faror och möjligheter.

2.8.

Påverkan på luftoperationer

Ett flygföretag kan indelas i faserna start, flygning samt landning. Dessutom
förekommer ett antal olika aktiviteter under dessa grundstadier såsom spaning,
luftstrid, bekämpning av landmål, bekämpning av marina mål, luftlandsättning mm. Under start kan banhalka, siktreferenser, vindskjuvning, sidvind och
isbildning orsaka problem. Under själva flygningen utgörs problemen av siktreferenser, turbulens, isbildning och elektriska urladdningar. Efter genomförd
flygning återstår landningen. Förutom samma problem som vid start kan också
nedsvep skapa problem.39 Dessa faktorer måste det tas hänsyn till vid konstruktion av flygplan men även vid fastställandet av reglementen för uppträdande.
Vid start på hög höjd kan också den tunna luften orsaka problem. Den tunna
luften kan orsaka startproblem för motorer och den minskade lyftkraften kan
innebära längre startsträckor och krav på ökad starthastighet vilket påverkar till
exempel däckens konstruktion och maxlasten. Detta gäller både flygplan och
helikoptrar. Hög temperatur påverkar effektuttaget ur en motor negativt.
Nederbörd i form av regn och snö påverkar flygplan inte bara i luften utan
också på landningsbanan. Ett fenomen som kan inträffa är vattenplaning som
kan ske i form av dynamisk eller viskös vattenplaning. Dynamisk vattenplaning
inträffar vid höga hastigheter när däcken inte kan trycka undan tillräckligt med
vatten. Detta minskar friktionen och däckens anliggningsyta. Viskös vattenplaning inträffar vid lägre hastigheter om snö och slask förekommer på banan.
Ett problem för flygplan är att vattenplaning kan inträffa vid olika hastigheter
för noshjul och huvudställ. Vattenplaning orsakar längre bromssträcka och kan
medföra att noshjulet inte kan styra planet. Snöfall som inträffar vid höga temperaturer innehåller mer vatten och ger därmed högre risk för vattenplaning.
Underkylt regn på frusen bana eller snötäckt bana är också exempel på väder
som orsakar halka. Konsekvenser av snö och is på landningsbanan är att tid måste läggas på åtgärder för att förbättra bromsverkan (plogning och renblåsning)
vilket kan reducera antalet starter och landningar per tidsenhet. Landningar bör
också undvikas i samband med att kraftiga regnskurar passerar banan.40
39. Försvarsmakten. Meteorologi och flygsäkerhet, Flygarens lilla Blå. Stockholm: Högkvarteret,
2004, s. 5.
40. Ibid., s. 6-12.
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Sikt för luftoperationer kan mätas som horisontell sikt eller siktförhållanden mot marken. Denna sikt påverkas av moln, dimma, nederbörd eller olika
former av dis som till exempel kan orsakas av olika luftföroreningar. I kustområden kan saltpartiklar sätta ned sikten men också orsaka beläggning på rutor
vilket ytterligare kan nedsätter sikten. Nedsatt sikt på grund av dis kan kräva
att inflygningar bör ske med solen i ryggen. Detta är speciellt viktigt vid låg
solhöjd då ljusspridningen annars kan orsaka problem.
Luftlandsättning av större förband fordrar i regel ca 5 km horisontalsikt
och ca 500 m molnhöjd, särskilt då behov av understöd från samverkande attackflyg föreligger.
Regn orsakar nedsatt sikt men siktförhållandena påverkas då också av storleken på regndropparna. Stora regndroppar ger bättre siktförhållanden såvida det
inte är ett kraftigt regn (vid lika droppstorlek ger intensivare regn sämre sikt).41
Andra problem för luftoperationer och sikt är förlorade referenser. Detta
kan uppstå som brownout (beskrivs under inverkan på farkoster under landningshjälpmedel för helikoptrar sid 123 ff.), whiteout, bleke, svarta hål och
duck-under. Whiteout kan uppstå när snö blåses upp av rotorn på en helikopter, men också i samband med flygning över snötäckta markytor i samband
med diffusa ljusförhållanden där skuggor saknas. Särskilt besvärligt är det då
växtligheten slutar strax nedanför en bergstopp eftersom växtgränsen lätt uppfattas som bergstoppen. Svarta hål kan uppstå vid flygningen i bergsterräng när
bergstoppar på grund av lågt stående sol inte syns i skuggan från andra bergstoppar. Bleke är ett fenomen som uppstår vid klart väder över spegelblanka
vatten då höjdreferensen kan förloras, speciellt vid disig luft. Duck-under är en
term som beskriver ett fenomen när moln driver in över en landningsbana varvid den visuella kontakten med banan förloras. Detta kan medföra att piloter
av misstag styr sitt plan under den normala glidbanan. Ytterligare ett tillfälle
när referenser kan försvinna är när dis uppstår över vattenytor då dis och vatten
kan ha samma färg. Konsekvensen är att horisonten kan bli svår att se.42
Vind påverkar luftoperationer och då är sidvind, turbulens och vindskjuvningar problemområden. Sidvind kan vara speciellt problematisk vid landningar då en sidvind tenderar att lyfta den vinge från det håll det blåser. Vinden påverkar också flygplanet genom en sidkraft på fenan. Detta tillsammans
med lyftet av vingen på den sida det blåser från tenderar att få planet att vilja
svänga in mot vinden. Om själva flygbanan ligger vindskyddat på grund av
byggnader eller terräng kan också effekten bli att en sidvind på höjd plötsligt avtar med resultat att planet driver in mot vinden, då piloten på högre
höjd kompenserat för sidvind. På grund av vindens friktion mot marken och
jordrotation sker också en förändring av vindhastighet och vindriktning. På
41. Ibid., s. 13-15.
42. Ibid., s. 15-16.
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500 meters höjd över marken kan vindhastigheten vara dubbelt så hög och
ha en vindriktning som skiljer 40 grader mot den på marknivån. Ändring i
vindriktning och vindhastighet påverkar lyftkraften vilket kan orsaka problem.
Vid landning i motvind tenderar vinden på marknivån att komma från väster.
En minnesregel är att ”vinden vrider öster på högre höjd”. Detta gäller dock
endast på norra halvklotet. På södra halvklotet gäller tvärtom: vinden vrider
åt väster på högre höjd. Vindbyar på marknivån kan dock ha samma riktning
som vinden på högre höjd. Turbulens är luftströmmar som varierar kraftigt
vilket orsakar virvlar. Turbulens kan uppstå när olika terrängområden värms
olika fort varvid en lokal luftcirkulation uppstår. Turbulens uppstår också när
kraftiga vindar blåser över ojämna underlag. Markvindar på 7–14 m/s över
slättland kan ge måttlig turbulens medan turbulensen över kuperad terräng
kan bli kraftig. Vindhastigheter vid marknivån på över 14 m/s kan ge kraftig
turbulens även över slättland.
Turbulens förekommer också mellan olika varma luftskikt, till exempel när
en varm luftmassa rör sig upp över en kall luftmassa. Om en luftmassa nära
marken men på hög höjd kyls ned så kan luftmassan följa terrängen ned till
lägre höjder genom att följa dalgångar. Detta kan ge luften en likvifaktionturbulens. Den lätta turbulensen är märkbar medan den måttliga ger accelerationer på 0,5–1,0 G (normalgravitationen, ca 10 m/s²). Måttlig turbulens känns
i bälten och selar samt kan flytta på lösa föremål i ett plan. Kraftig turbulens
innebär accelerationer på över 1 G samt att besättningen känner kraftiga ryck
i bälten och selar. Vid kraftig turbulens kan lösa föremål kastas omkring. Med
vindskjuvning avses variationer i vinden antingen vertikalt eller horisontellt.
Vid flygplatser kan vindskjuvning uppstå om banan ligger i lä. Vindskjuvningar
uppstår också i samband med fronter eller i kustbandet när sjöbris uppstår.43
Isbildning på flygplan kan uppstå både på marken och i luften. Isbildning
på flygplan kan orsaka ökat luftmotstånd på vingen, störningar som minskar
lyftkraften samt tyngdpunktsförskjutningar. Utöver detta kan is som lossnar
orsaka skador på motorer. I vissa fall kan startsträckan för ett flygplan dubbleras och lyftkraften halveras. Dessutom kan stallfarten för flygplanet öka med
30 % (lägsta hastigheten vid vilket flygplanet kan behålla höjden). En försvårande faktor är att motståndet ökar med kvadraten på hastigheten, vilket
innebär att ett ökat motstånd kanske inte uppfattas förrän i högre hastigheter,
vilket i sin tur kan innebära att starten avbryts för sent. Risken för isbildning
kan klassificeras som lätt, måttlig eller svår. Vid lätt isbildning är inga åtgärder
nödvändiga medan svår isbildning innebär att kurs eller flyghöjd omedelbart
bör ändras. Isbildning på flygplan när dessa befinner sig på marken uppstår när
ett varmt flygplan bogseras ut ur en hangar vid nederbörd i form av snö. Regn
på ett kallt flygplan orsakar också nedisning.
43. Ibid., s. 25-27.
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Figur 6. FSR 890 används för flygspaning. På bilden avisas flygplanet inför dagens flygningar. Foto:
Försvarets bildbyrå.

Även regn eller dagg på ett plan vid nära nollgradigt väder kan orsaka
nedisning. Detta då fartvinden har en nedkylande effekt varvid fukten fryser
till. Detta kan också få snö på planet att frysa fast istället för att blåsa bort
vid start. Isbildning kan också uppstå när ett plan under flygning kylts ned
och sedan landar för en kort stund för att till exempel fylla på ammunition
eller bränsle. Sker detta i regn finns risk för att regnet fryser till, speciellt
vid bränsletankar som kan innehålla nedkylt drivmedel. Isbildning kan ske
vid flygning då man passerar ett varmt skikt med hög luftfuktighet efter att
planet kylts ned i ett annat luftskikt. I moln sker nedisning genom att planet
kolliderar med vattendroppar, snö och iskristaller. Hur svår isbildningen blir
och vilken typ av is som bildas beror på dropparnas storlek där stora droppar
ger mer problem, planets hastighet där hög hastighet ger mindre problem,
dropparnas temperatur, mängden vatten i luften och förekomsten av snö och
iskristaller. Underkylda vattendroppar tillsammans med snö och is främjar
isbildning. Isbildning gynnas till exempel i cumulonimbusmoln på grund av
att de starka vertikala vindarna gynnar förekomsten av kraftigt underkylda
vattendroppar. Den farligaste isbildningen sker vid -1 °C – -4 °C i samband
med stora droppar. (Isbildning kan emellertid ske även vid cirka +5 °C) Detta
då en utflytning av dropparna sker från vingens stagnationspunkt. Detta kan
ge stor påverkan på motstånd och stallfart. Sammanfattningsvis påverkar isbildning startsträcka, stigförmåga, lyftkraft, bränsleförbrukning, landningssträcka, stallfart, trimförmåga vid låga hastigheter, flygförmåga i turbulent
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väder, tyngdpunktens placering samt förmågan att med anfallsvinkel eller
hastighet behålla flyghöjden.44
Försiktighet bör också ske vid isbildning runt motorintagen. Isbildning här
kan ge sämre dragkraft men om is lossnar vid motorpådrag kan isen ge skador
på motorn. Motsvarande kan ske om man slår på motoravisningen för sent.45
På helikoptrar kan isbildning ske på motorintag, helikopterkroppen och
på rotorbladen. Vid isbildning på motorintag är problemen desamma som för
flygplan. Vid isbildning på flygkroppen kan motorkraften inte alltid räcka till
för att kunna genomföra en säker landning. Isbildning på rotorbladen påverkar
lyftförmågan men också förmågan att genomföra autorotation. Isen kan också
orsaka skador då den lossnar och kastas iväg. När is lossnar uppstår också vibrationer som kan orsaka skador. Om is bildas på stjärtrotorn kan denna stalla
med resultat att helikoptern roterar.46
Elektriska urladdningar kan orsaka skador på olika system i flygplanen.
Elektriska urladdningar kan vara blixtar i samband med åska men också statiska urladdningar. Statiska urladdningar kan bero friktion mot flygplanskroppen orsakad av partiklar i luften. Dessa partiklar kan vara hagel, iskristaller,
snö, damm, salt och sand. När uppladdningen av friktionen blir tillräckligt
hög sker en urladdning. Då detta sker till omgivande luft kan detta observeras
som en corona vilket syns som ett blåaktigt sken. Detta utgår då från vingspetsar eller vindruta. Det kan också ske som en spetsurladdning från antenner
eller motsvarande. Åskurladdningar utgår från åskmoln (cumulonimbus) och
kan ske mellan moln, inom moln eller från moln till mark. Åskurladdningens
karaktär beror på om den är positiv eller negativ samt om den sker till mark
eller inte. En blixt mellan moln och mark har normalt större strömstyrka än
en blixt inom ett moln. Positiva urladdningar är längre och har större strömstyrka än negativa men de negativa urladdningarna sker i form av flera blixtimpulser under kort tid. Flygplan i eller i närheten av åskmoln kan trigga blixtar genom att de minskar avståndet mellan laddningarna. Triggning av blixtar
är vanligast under städet i åskmoln och därifrån utgår också oftast de positiva
urladdningarna. Dessa åskmoln kan förutom åskurladdningar också orsaka
andra problem då de kännetecknas av kraftig nederbörd med nedsatt sikt,
turbulens, vindskjuvning, isbildning, nedsvep, hagel med mera. Nederbörden
kan vara så kraftig att motorer får dragkraftsproblem och att lyftkraften nedsätts med 30 procent. Hagel i molnen kan orsaka skador på motorer, rutor och
skrov men också på robotars målsökare. Flygplan som under landning flyger
genom dessa moln kan först drabbas av motvind för att under molnet sedan
drabbas av kraftiga nedåtvindar. På väg ut ur molnet kan medvind uppstå.
44. Ibid., s. 28-36.
45. Ibid., s. 37.
46. Ibid., s. 38.
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Detta kan bidra till att planets sjunkhastighet ökar och att planet når marken
för tidigt.47
Förmågan till manöver med luftburna förband påverkas också av väder men
i högre utsträckning än manöver på marken. Luftens densitet är en tillkommande faktor då denna påverkar lyftkraft, propellerns effektivitet och motorns
dragkraft. Utöver detta påverkas också människan förmåga att överleva. Ett
mått som används här är densitetshöjden. Det som mäts är luftens densitet
på aktuell höjd över havet i ett normallufthav, kompenserat med den aktuella
densiteten med hänsyn taget till temperatur. En ökning av temperaturen ökar
luftens höjddensitet, d.v.s. om man befinner sig på 5 000 fot och temperaturen
är högre än den definieras i normallufthavet är också värdet på densitetshöjden
högre än 5 000 fot.

2.9.

Påverkan på operationer innehållande CBRN

Risken för angrepp med Kemiska (C) Bakteriologiska, Radiologiska och Nukleära vapen eller oavsiktlig inverkan genom systemkollapser i kemiska, nukleära eller andra anläggningar samt vilken verkan och vilket skydd man kan
få varierar med klimat, väder och geografiska förhållanden. Gifter, gaser, smittämnen, nukleära produkter m.m. kan även mobiliserats genom sabotage, oavsiktligt under stridsaktiviteter eller vid naturkatastrofer. Därför är kunskaper
om geografi, klimat och väder viktiga för att kunna beräkna risken för påverkan
samt planera för skydd mot desamma.
2.9.1

Topografi och annan geografisk påverkan på CBRN

Topografin, d.v.s. hur marken varierar i höjd, påverkar möjligheten att sprida
CBRN vapen men kan såväl bidra till eller begränsa deras spridning och utbredning. Gaser eller ämnen som sprids i aerosoler eller pulver kan färdas långa
sträckor om marken är plan eller om ämnet rör sig nerför en höjd eller berg.
Tunga gaser rinner under vissa väderförhållanden genom landskapet som en
vätska. Det är därför viktigt att känna till såväl vindar som topografin för att
avgöra var och när ett utsläpp kommer att drabba olika områden. Kunskap
om den byggda miljön är även viktig eftersom byggnader kan skydda mot den
omedelbara verkan av stridsmedlen.

47. Ibid., s. 39-46.
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Figur 7. CBRN sanering av fordon i vinterklimat. Foto: Lasse Sjögren.

Vegetationen kan fungera som filter genom att gaser, partiklar eller vätskor
fastnar på växterna och trädens löv, barr eller grenar. Beroende på ämnenas
karaktär kan detta ha både positiv och dämpande effekt, men även fördröja
såväl verkan som försvåra sanering genom att stora ytor (t.ex. trädens bladverk)
blir kontaminerade och eventuellt kommer att avge de farliga ämnena under
lång tid.
2.9.2

Temperaturens inverkan

Temperaturen kan spela en viktig roll för såväl spridning som effekt av olika
ämnen. Hög solstrålning en varm sommardag ger instabil skiktning (turbulent
luft) vilket gör att gaser och aerosoler sprids snabbare och över ett större område än om luften är stabil.
Inversionsskikt där luften ligger kvar som under ett tak kan medföra att
spridningen blir effektivare än om himlen är klar och varma gaser stiger uppåt i
skyn. Temperaturens och fuktighetens variation med höjden påverkar atmosfärens stabilitet och möjlighet till omblandning, varför det även påverkar spridningsförloppet vid användning av CBRN-vapen eller vid skadehändelser där
CBRN-ämnen hotar att spridas. Vid inversion kan det t.o.m. bli nödvändigt
att låta byggnader som innehåller kemikalier eller andra för oss skadliga ämnen
brinna på utan bekämpning för att försöka pressa upp de giftiga rökgaserna
genom inversionen.
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Vid låg temperatur ligger markbeläggning från C-stridsmedel kvar längre
p.g.a. lägre avdunstning. Vid extremt låga temperaturer (<-35 grader) kan avdunstningen och dess effekter upphöra då vissa ämnen fryser.48
Stort snödjup minskar verkan av indirekt eld och försvårar användning
av C-stridsmedel och rök. På snötäckt mark blir vissa kemiska stridsmedel
relativt verkningslösa p.g.a. låg flyktighet, men de blir verksamma om de i
kontaminerad snö följer med skor eller kläder in i befästningar, skyddsrum
eller tält. När det är kallt behöver människor komma inomhus vilket kan vara
problematiskt både ur spridnings och saneringssynpunkt om det finns CBRN
i miljön.
Hög temperatur och låg fuktighet ger mångdubbelt högre effekt av Cstridsmedel än motsatta förhållanden. Avdunstningstiden till ofarlig koncentration beror förutom på temperatur och luftfuktighet även på markens absorptionsförmåga och typ av C-stridsmedel.
2.9.3

Påverkan på operationer innehållande CBRN

Under Irakkriget användes mängder med ammunition som innehöll utarmat
uran och andra tungmetaller. När sådan ammunition penetrerar en stridsvagn
förvandlas den tunga stridsspetsen till en het gas eller ett moln av väldigt små
partiklar som kan spridas långa vägar genom att sätta sig på stoftpartiklar.
I öknen kan sand eller dammstormar ställa till stora bekymmer. Beroende
på vilket mineral partiklarna består av och hur de är formade samt deras yta
har de olika kemiska, fysiska och fysiologisk inverkan. En förklaring till den
s.k.”Gulfsjukan efter Irakkriget är att olika ämnen (även sönderdelningsprodukter från användandet av utarmat uran) fäst på partiklar som soldater och
civila andats in. På så sätt har förekomsten av lung- liksom mag-, njur-, hjärnoch många andra cancerformer ökat markant i Irak. Dessutom förekommer
det att flera personer i samma familj har multipla cancrar vilket normalt sett
inte brukar förekomma.49
Vinden kan sprida dessa partiklar samtidigt som de skadliga ämnena blandas ut till lägre koncentrationer. Vid Tjernobylkatastrofen spreds gaser och partiklar från den brinnande radioaktiva härden i ett moln som sedan transporterades med vindar och i några fall deponerades som regn genom att fungera som
kondensationskärnor. Försök gjordes i Ryssland med att få dessa radioaktiva
moln att leverera sitt kontaminerade regn utanför stora städer som Moskva ge48. TRM (Taktikreglemente för marinstridskrafterna).
49. Muhammad, H, Aloan, I. & Sivertun Å. GIS and Remote Sensing Based Study on Probable
Causes of Increase in Cancer Incidences in Iraq After Gulf War 1991. In Global Monitoring
for Security and Stability (GMOSS) Integrated Scientific and Technological Research Supporting Security Aspects of the European Union, ed Gunter Zeug & Martino Pesaresi JRC
Scientific and Technical Reports, 2007. ISBN 23033 EN - 2007.
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nom att bomba molnen med olika ämnen som framkallar nederbörd. I vilken
mån detta var framgångsrikt eller ej kan inte bekräftas.
Möjligheten att kartera och prognostisera vart vindar, vågor och strömmar
för CBRN material är avgörande för vår förmåga att skydda oss eller vidta
motåtgärder i tid.
Geografisk, oceanografisk och meteorologisk information måste här användas tillsammans för att kunna ge en rättvisande prognos. Riskområdet för
drivande gasmoln efter en CBRN-insats kan uppgå till någon mil beroende
på vindstyrka och vindriktning. Vindens riktning och styrka kan variera med
höjden så kunskap om dessa olika vindar kan därför vara avgörande. Vid svag
varierande vind kan spridningen ske cirkulärt och koncentrationen blir då hög
under lång tid, men över ett litet område. Ju högre vindhastighet desto större
omblandning med omgivande luft vilket ger en lägre koncentration över ett
stort område. Exponeringstiden för en viss plats blir också kortare vid högre
vindhastighet.
Möjligheterna till spridning av B-stridsmedel i aerosolform ökar med vindhastigheten. Detta ska beaktas t.ex. vid basering av marina stridskrafter eller
där vindhastigheterna är höga. Radioaktiv spridning påverkas av vertikal vindfördelning samt nederbörd. Nederbörd efter kärnladdningsexplosioner medför
ökat nedfall. De kvardröjande strålningseffekterna kan då bli omfattande. Ett
snötäcke över nedfallet minskar strålningen från partiklarna. Ett snötäcke eller
isyta som redan finns när explosionen sker reflekterar ljus- och värmestrålning
från kärnladdningen och spridning sker över ett större avstånd än vid barmark.
Nederbörd leder till minskad koncentration av ämnen i luften då de i stället
kontaminerar marken. Stora regnflöden kan förflytta markbeläggningen samt
eventuellt få ämnen att tränga ner i jorden. Ett snötäcke över deponerade aerosoler och vätskor förhindrar fortsatt spridning.
Vissa B-stridsmedel behöver hög luftfuktighet för att överleva. Värme- och
ljusstrålning från en kärnladdning dämpas vid hög luftfuktighet. Moln, dis och
dimma kan även absorbera gaser och aerosoler. Likaså spelar partiklar, droppar,
aerosoler och lösta gaser i luften roll, dels som föroreningskällor i sig dels som
bärare av hälsovådliga ämnen.

2.10. Operation Antarktis – militärt bidrag till en civil operation
Försvarsmakten har samarbetat med och stött svensk polarforskning på Antarktis sedan 1980-talet. Ett antal tekniska officerare från armén i Försvarsmakten har deltagit i expeditionerna för att ansvara för och leda logistik och materielunderhåll. En flerfaldig deltagare i expeditionerna (Stefan Gunnarsson,
Lapplandsjägargruppen) berättar:
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Erfarenheten från att genomföra reparationer i fält i snö och vid låga
temperaturer, vårt sätt att planera och följa upp är det som skiljer oss
från civila mekaniker.

De svenska polarexpeditionerna genomförs under perioden november till
februari, när klimatet är som gynnsammast, det vill säga när temperaturen är
högre än -10 °C och det är sol och klart väder. Vädret kan dock förändras
mycket snabbt och temperaturen falla till under -20 °C genom kalla vindar
från Antarktis inre delar, där det kan vara -50 °C (köldrekordet ligger på -80
°C). Vinden är den mest påtagliga väderparametern eftersom det alltid blåser,
vilket gör att vindkyleffekten ständigt måste beaktas. Snöstormar kan pågå i
dagar och begrava materiel och fordon under hårt packad snö. Temperatur-,
vind- och snöförhållanden kan därmed vara mycket krävande och ibland även
bli så omfattande att det påverkar den logistiska verksamheten att hålla utrustning och infrastruktur i drift. White out, är ett annat problem som uppstår av
dimma eller yrsnö och som gör det svårt att orientera sig och t.o.m. avgöra åt
vilket håll marken lutar.
Bly-syra-batterier används dels i fordon och elverk, men också som ackumulatorer till den solcellsdrivna strömförsörjningen av forskningsstationen.
Låg temperatur gör att batterikapaciteten reduceras och att batterierna påfrestas hårt. För strömförsörjning används också stationära motordrivna elverk där
det ibland uppstår problem med bränsletillförseln när vatten fryser i slangar,
förgasare och bränslefilter. Erfarenheten är att elverk med större motorvolym,
vilka alstrar mer värme som behålls bättre i motorblocket, fungerar mer tillförlitligt än små elverk. Större motorer höjer även omgivningstemperaturen kring
bränslesystemet och minskar risken för frysning.
Antarktis har ett klimat som motsvarar öken då det nästan inte faller någon nederbörd i inlandet. Trots den extremt låga luftfuktigheten (som ligger
nära noll procent) finns problem med isbildning i bränslesystemen. Den torra
luften, kombinerat med kringvirvlande iskristaller och ständig vind innebär en
ökad statisk elektricitet. Vid låg luftfuktighet ökar det elektriska motståndet
och risken för elektrostatisk uppladdning tilltar. Statisk elektricitet påverkar
även elektronik och erfarenheterna från expeditionerna har varit att exempelvis
bildskärmar och hårddiskar har fått försämrad eller störd funktion.
När verksamheten skedde på hög höjd uppstod problem med datorernas
hårddiskar. En teori är att hårddiskarna långsamt får ett minskat internt tryck
när de befinner sig på hög höjd. Detta beror på att diskarna, som ska vara hermetiskt tillslutna, tryckutjämnas mot omgivningen. När sedan utrustningen
återförs till ursprungshöjden vid havsnivån påverkar dessa tryckförändringar
hårddiskarna negativt och även detta kan leda till att de slutar fungera.
Motsvarande kan hög luftfuktighet, som uppstår under nordisk sommar, ge
en tunn beläggning av fukt på textilier och andra material och bidrar därmed
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till god avledning av statisk elektricitet, vilket är det motsatta förhållandet till
det som observerats på Antarktis.
Förbränningsmotorer är konstruerade för att verka med ett visst blandningsförhållande mellan bränsle och luft för optimal förbränning. I takt med
stigande höjd minskar luftens täthet och därigenom syreinnehållet, vilket
medför att bränsleinblandningen måste göras magrare. Därför behövs mindre
munstycken samt justering av bränsletillförseln och ofta justering av elektronik
och programvara. I standardutförande finns det vanligtvis en övre gräns för
4-taktsmoterer som ligger vid ca 2 000 meter över havet och ca 1 000 m för
2-taktsmotorer.50 Vid en bandvagnsmarsch på 300 mil i Antarktis inre delar
under 2007–2008 befann sig expeditionen på höjder över 3 000 meter över
havet på den antarktiska högplatån vilket avsevärt reducerade motoreffekten
på bandvagnarnas dieselmotorer. Förbränningen med stort bränsleöverskott
medförde kraftigt igensotade motorer och brännare, reducerad effekt, utebliven funktion och motorhaveri som följd. Detta ledde också till stora problem
med andra motorer och värmare.
Det tunna ozonskiktet över Antarktis ger hög UV-strålning vilket i hög grad
påverkar och bryter ner olika material, som till exempel gummi och plast. Genom att välja material som har inbyggt UV-skydd kan påverkan reduceras. Erfarenheterna beskriver hur plastdetaljer på gummikablar, luckor och strömbrytare
vittrat sönder på mycket kort tid, på grund av hög UV-strålning. Metaller, plaster och gummi påverkas också av kyla genom att krympa och bli spröda.

50. Skär, Johan. Personlig kommunikation. Försvarets Vinterenhet, Boden, 2011.

55

3.

Grunder meteorologi och klimatologi

Meteorologi är den vetenskap som analyserar och förutspår väder medan klimatologi analyserar skillnader i väder mellan olika geografiska områden och förändringar i vädret över längre tidsperioder. En mängd faktorer utgör mätvärden
för meteorologi och klimatologi. Vanligt förekommande är luftens temperatur,
tryck och fuktighet, men också vindhastighet och vindriktning på olika höjder över marken. Dessa faktorer har en direkt påverkan på militär verksamhet,
bland annat som underlag vid skjutningar med eldrörsvapen som artilleri och
stridsvagnskanoner. Även den enskilda soldaten måste ta hänsyn till dessa värden vid skjutning med eldhandvapen och granatgevär. Andra parametrar inom
meteorologi och klimatologi är exempelvis olika typer av väderfenomen som
nederbörd i form av regn, hagel och snö, sikt, molnighet, dimma och åska.

3.1.

Faktorer som påverkar väder och klimat

Väder och klimat påverkas av olika faktorer och processer. De mest grundläggande är solens strålning, jordens rotation, jordens bana runt solen, jordens lutning, jordens egen värmeutstrålning (emission) samt atmosfärens uppbyggnad
med dess energiinnehåll och tryck. Dessa faktorer och processer kan delas in i
astronomiska förhållanden och sådana som är mer förknippade med jordens
egna egenskaper.
En astronomisk faktor är jordens avstånd till solen som då påverkar hur
mycket solstrålning som når den yttre atmosfären. Detta avstånd varierar på
grund av två olika orsaker. Den ena orsaken är hur jorden förflyttar sig runt
solen. Jordens bana runt solen är inte cirkulär utan svagt elliptisk, vilket gör att
avståndet till solen varierar över året med ett kortaste avstånd under januari månad, det vill säga under norra halvklotets vinter. Skillnaden i avstånd till solen
över året gör att den så kallade solarkonstanten varierar med 6 procent. Solar-
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konstanten är ett mått på mängden solinstrålning som flödar över en yta vinkelrätt mot flödet. Den andra orsaken är att jordens bana runt jorden varierar
över längre tidsperioder på grund av hur övriga planeters gravitation påverkar
jorden. Detta kan till exempel påverka större klimatförändringar och förekomsten av istider. Solens höjd över horisonten och dagens längd påverkar också
hur mycket solen påverkar vid jordytan. När solen står högt över horisonten
ökar intensiteten på solstrålningen mot jordytan, dessutom minskar atmosfärens absorption och reflektion av solstrålning vilket gör att ett större flöde når
markytan. Att dagens längd påverkar beror på att direkt soluppvärmning bara
är möjlig om solens strålar når markytan, vilket ej sker nattetid (annat än vid
polartrakternas midnattssol).54
Dagens längd beror på jordens rotation runt sig egen axel, men också på
axelns lutning mot solen. Jordens rotation runt egen axel tar ett dygn och ger
upphov till dag och natt medan jordaxelns lutning i förhållande till solen orsakar våra årstider. De så kallade vändkretsarna som finns vid 23,5° nordlig
respektive sydlig bredd representerar de breddgrader där solen står i zenit under
årets längsta dag på södra respektive norra halvklotet. På norra hemisfären står
solen i zenit vid den norra vändkretsen omkring den 22 juni, detta benämns
sommarsolståndet. På den södra hemisfären står solen i zenit vid den södra
vändkretsen omkring den 22 december och då infaller samtidigt vintersolståndet på den norra hemisfären. Med vintersolstånd menas den tidpunkt då solen
står som lägst över horisonten. Polcirklarna finns vid 66˚ 33’ 38” norr respektive söder. Vid polcirklarnas respektive breddgrader går solen inte ner under horisonten i samband med sommarsolstånd respektive över horisonten i samband
med vintersolståndet.55
Jordens egna egenskaper som påverkar väder och klimat är mycket relaterad till solstrålningen och framförallt atmosfärens försvagning av solinstrålning, molnens påverkan, jordytans förmåga att absorbera solstrålning samt
ytans aspekt mot inkommande strålning. Med aspekt menas då lutnings- och
exponeringsförhållanden som kan bero på berg och höjder. Lutningar ändrar
infallsvinkeln mot marken medan höjder påverkar den tid som marken utsätts
för direkt solstrålning. På höga berg ökar strålningsintensiteten på grund av den
tunnare atmosfären. Berg och höjder gör också att vissa markområden utsätts
för skugga.
Atmosfären försvagar solinstrålning genom spridning och absorption. Den
spridning som atmosfären orsakar innebär att vi uppfattar himlen som ljus under dagtid. Om jorden saknat atmosfär så skulle himlen uppfattas som mörk.
I atmosfären finns ett antal olika gaser och dessa absorberar olika våglängder
54. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 33-34.
55. Ibid., s. 9-10.
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i olika grad vilket till exempel påverkar hur väl våra sensorer kan detektera
strålning i olika våglängder.56 Atmosfären delas in i skikten troposfären, stratosfären, mesosfären och jonosfären eller termosfären. Indelningen baseras på hur
temperaturen varierar i atmosfären beroende på höjden.

Figur 8. Atmosfärens olika skikt och ungefärlig temperatur. Källa: FHS.

Det som normalt benämns väder förekommer i troposfären och här återfinns moln, vatten- och andra partiklar och olika föroreningar som gaser eller i partikelform. Kännetecknande för troposfären är också att temperaturen
minskar med höjden medan vindhastigheterna ökar. Stratosfären kännetecknas
främst av att här återfinns ozonlagret. Ovanför stratosfären finns mesosfären
och jonosfären. I jonosfären är trycket mycket lågt jämfört med vid markytan,
någon miljondel, vilket bl.a. innebär att fria elektroner och positiva joner kan
existera. Detta möjliggör att man med kortvågsradio kan nyttja jonosfären för
samband via rymdvåg, det vill säga reflektera radiovågen via jonosfären. I jonosfären kan norrsken respektive sydsken förekomma. I samband med polarsken
uppträder också kraftiga radiostörningar.57
Moln påverkar solinstrålning mot markytan genom reflektion, spridning
och absorption. Molntyp, molntjocklek och molnens reflektionsförmåga påverkar hur stor effekt molnen har på solinstrålningen. Reflektionsförmågan hos
moln för solstrålning kan variera mellan 20 och 70 procent där ökad reflektion
56. För mer information om vågutbredning och atmosfärsdämpning; se Andersson, Kurt, et al.
Lärobok i militärteknik, vol 1: Grunder. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. För mer information om olika sensortyper; se Artman, Kristian, Westman, Anders. Lärobok i Militärteknik
vol. 2: Sensorteknik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007.
57. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 13-15.
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normalt sänker temperaturen vid markytan. Moln kan dock orsaka både ökad
och minskad temperatur. Om marken har bättre reflektionsförmåga på grund
av t.ex. nysnö reducerar moln den mängd solstrålning som reflekteras från marken ut i rymden vilket ökar temperaturen.
Andra egenskaper som jorden har som påverkar väder och som kan förknippas med solinstrålning är markens och vattnets egenskaper att reflektera solinstrålning, men även den specifika värmekapaciteten. Specifik värmekapacitet
är ett mått på ett ämnes termiska egenskaper. Termiskt tröga ämnen kräver
ett stort tillskott av energi för att höja ämnets temperatur ett visst antal grader, men kan också förlora ganska mycket energi utan att ämnets temperatur
sjunker alltför mycket. Vatten har en förhållandevis hög värmekapacitet vilket
innebär att vatten kräver mycket energi för att värmas upp men det kan också
lagra mycket energi. Detta innebär att kustzoner inte har samma skillnader i
temperatur mellan natt och dag respektive vinter och sommar som områden
långt från kustområden.
Även jorden emitterar strålning, huvudsakligen i våglängdsintervallet 3–80
µm. Huvuddelen av den strålningen absorberas av atmosfären genom atmosfärens innehåll av vattenånga och koldioxid. Jordens emitterade långvågiga strålning ut i rymden minskas av moln. Detta innebär att om det är molnigt så
minskar skillnaden i temperatur mellan dag och natt. Molnen minskar både
den inkommande kortvågiga strålningen från solen och den utgående långvågiga strålningen från jorden.58
Jordens rotation och jordaxelns lutning i förhållande till solen tillsammans
med övriga faktorer beskrivna ovan gör att luftens temperatur varierar mellan
olika platser på jorden där t.ex. tropikerna är varmare än polarområdena. Skillnader i temperatur över en sträcka kallas temperaturgradient. Denna kan vara
både vertikal och horisontell där skillnader mellan tropik- och polarområden
är en horisontell temperaturgradient. En vertikal temperaturgradient orsakas av
skillnader i temperatur mellan den varma jordytan och den kalla tropopausen.
Som bekant sker ett flöde från en varm kropp till en kall kropp om dessa är i
kontakt med varandra. Samma sak gäller för temperaturskillnader i atmosfären
vilket innebär att värme överförs från varma områden till kalla områden. Detta
i sin tur orsakar mindre skillnader i temperatur mellan olika områden än vad
som annars skulle vara fallet.59
Överföring av värme kan också orsaka turbulens. En varm markyta kan värma den luft som är i kontakt med markytan. Om högre luftlager är kallare så vill
den varmare luften stiga på grund av dess lägre densitet och den kallare luften
följaktligen sjunka. Om vindhastigheten i olika skikt varierar kan turbulens uppstå. Denna typ av turbulens uppträder relativt marknära och upp till 500 meters
58. Ibid, s. 36-38.
59. Ibid, s. 18-19.
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höjd över marken. Turbulens på högre höjder uppstår främst när olika luftskikt
med olika vindhastigheter är i kontakt med varandra. I gränsen mellan dessa
skikt uppstår virvlar p.g.a. hastighetsskillnaderna som kan vara flera hundra meter per sekund stora ned till några meter per sekund. Sådana virvlar kan orsaka
stora problem för flyg. När värme transporteras vertikalt i atmosfären är det
rörelser i luftmassan som sköter värmetransporten, inte ledning av värme.60
Det som beskrivs ovan har också påverkan på lufttryck då värme och lufttryck påverkar varandra. Om luft i ett tillslutet kärl värms så ökar luftrycket.
Om kärlets volym ökar så sänks trycket, men också temperaturen och samma
processer går att applicera på atmosfären. Trycket påverkas också av höjden på
luftpelaren, d.v.s. höjden över havet. Vid havsytan är trycket normalt 990–1
030 hektopascal (hPa) men avtar från havsytan med ca 1 hPa per 8 m.61 I intensiva lågtryck som orkaner eller tropiska cykloner kan trycket sjunka till under
900 hPa.62 medan det i samband med kraftiga lågtryck som passerar Sverige
oftast inte går under 950 hPa. För generella beräkningar vid t.ex. framtagande
av skjuttabeller kan värdena 1 000 hPa användas tillsammans med 5 °C.
Luftfuktigheten är ytterligare en faktor som påverkar vårt väder. Vatten kan
finnas i atmosfären i fast form, som vätska och som gas, det vill säga som vattenånga. Luftfuktighet i form av vattenånga i atmosfären kan mätas som absolut, specifik och relativ luftfuktighet. När man mäter absolut luftfuktighet
mäter man massan vattenånga per volymenhet. Specifik luftfuktighet är massan
vattenånga i en volymenhet luft delat med den totala massan av volymenheten
luft. Luftfuktigheten är också kopplad mot temperatur och tryck. Ökad temperatur eller ökat tryck möjliggör en högre luftfuktighet. Relativ luftfuktighet
jämför den aktuella luftfuktigheten med den maximala möjliga luftfuktigheten
vid aktuell temperatur. Luften kan innehålla nästan dubbelt så mycket vattenånga för varje 10 °C temperaturen stiger. Om den relativa luftfuktigheten vid
en viss temperatur är 100 procent och luften kyls ned kan inte all fuktighet vara
kvar i gasform utan fälls då ut varvid t.ex. dimma, dagg eller frost bildas. Den
temperatur där luftfuktigheten fälls ut benämns daggpunktstemperatur och är
lägre för torrare luft än för fuktigare.63
Alla ovanstående processer och faktorer har bidragit till vårt klimat med
de olika väderfenomen som förekommer. Vårt klimat kan dock delas in i olika
klimatområden eller klimattyper. En modell är Köppens64 system som bygger
60. Ibid., s. 21-22.
61. Ibid., s. 24.
62. Tropisk cyklon. http://www.ne.se/lang/tropisk-cyklon, Nationalencyklopedin, hämtad 201103-28.
63. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 27-29.
64. Wladimir Köppen var en rysk-tysk meteorolog. Wladimir Köppen. http://www.ne.se/lang/
wladimir-köppen, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-14.
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på månadsmedeltemperaturer och nederbörd inom geografiska områden. Systemet delar in klimatet i sex olika huvudtyper med ett antal underkategorier.
Olika typer av klimatområden ges med Köppens system en bokstavskod där
första bokstaven anger huvudtyp och sedan följer en till tre ytterligare bokstäver
som förtydligar t.ex. temperatur respektive fuktighet under olika årstider.65 66

65. Klimat. http://www.ne.se/lang/klimat, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-14.
66. Jordens klimattyper. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-huvudklimattyper-1.640, hämtad 2011-01-14.

62

Grunder meteorologi och klimatologi

Tabell 6. Köppens klimatklassificering67
Beteckning

Förklaring

Första bokstaven
A

Tropiskt regnskogsklimat

Varje månadsmedeltemperatur överstiger +18 °C

B

Torra klimat

Vattenunderskott

C

Varmtempererade
fuktiga klimat

Den kallaste månadens medeltemperatur är lägre än 18 °C men
högre än -3 °C

D

Kalltempererade
fuktiga klimat

Den kallaste månadens medeltemperatur är lägre än -3 °C och
den varmaste månadens medeltemperatur överstiger +10 °C

E

Polarklimat

Den varmaste månadens medeltemperatur är lägre än -10 °C

H

Bergsklimat eller
höglandsklimat

Områden där höjd och annan terrängbeskaffenhet (lutning)
påverkar klimatet i hög grad

Andra bokstaven
S

Stäpp

Endast i B-klimat

W

Öken

Endast i B-klimat

T

Tundra

F

Glaciär

F

Fuktiga klimat

Nederbörd jämnt fördelad under året

M

Monsunklimat

Monsunregn med kort torrperiod. Endast i A-klimat

S

Torrperiod under
sommar

Vinterregn

W

Torrperiod under
vinter

Sommarregn

Tredje bokstaven
A

Het sommar

Medeltemperaturen för den varmaste månaden överstiger +22 °C

B

Varm sommar

Medeltemperaturen för den varmaste månaden understiger +22
°C, minst fyra månader med medeltemperatur över +10 °C

C

Sval sommar

Färre än fyra månader med medeltemperatur över +10 °C

D

Sval sommar,
extrem vinterkyla

Enligt ovan men kallaste månadens medeltemperatur understiger
-38 °C

H

Torrt och hett

Varmt och torrt med årsmedeltemperatur över +18 °C. Endast i
B-klimat.

K

Torrt, kall vinter

Svalt och torrt med årsmedeltemperatur under +18 °C. Endast i
B-klimat.

67. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, plansch 11.
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Figur 9. Exempel på två olika klimatzoner. Foto: Foto: Fr.v. Marcus Olsson/Combat Camera, Johan Lundahl/
Combat Camera.

Enligt tabell 6 kan delar av södra Sverige klassificeras som C medan de
norra delarna har klass D med inslag av E. Relativt stora delar av Sverige har
helårsregn vilket då innebär tillägget f vilket innebär att klass Cf respektive Df
är förekommande klimatområden. Avslutningsvis förekommer både varma och
svala somrar i olika områden vilket innebär att dessa områden kan få klasserna
Dfb respektive Dfc. De områden i Sverige som har polarklimat har också definitionen tundra och får då klassen ET. Saharaöknen får med samma klassificeringssystem klassen BWh eftersom Sahara är en torr, het öken. Västra Afrika har
från norr BWh till längre söderut Am för att sedan övergå i Cwb, BWk samt
längst söderut BSk.
Ett annat sätt att klassificera klimatområden är det system som används
av bland annat NATO vid framtagning och validering av förband och materielsystem. Systemet tar främst hänsyn till temperatur och fuktighet. I detta
system finns fyra huvudkategorier. Dessa är varma och torra klimat, varma och
fuktiga klimat, kalla klimat och marina klimat. Respektive klimatområde delas
sedan in i olika underkategorier. Områdena kan ibland överlappa varandra vilket innebär att Sverige har klimat enligt A3, södra Skandinavien C1 samt norra
Skandinavien C2.68

68. NATO. Allied Enviromental Conditions And Test Publication, AECTP-230 (Ed 1), Climatic
Conditions. NATO HQ, 2009, annex A.
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Tabell 7. NATO:s klimatklassning
Område

Förklaring

Förekommer i hela eller delar av

A1

Extremt varmt och torrt

Sahara, östra delen av Arabiska halvön, västra
Australien mellersta Indien

A2

Varmt och torrt

Delar av Sahara och Arabiska halvön, Iran,
Pakistan, Afghanistan, Thailand, Australien

A3

Något varmt

Stora delar av världen

B1

Måttligt varmt och fuktigt

Norra Sydamerika, Mellanamerika, Kongo,
Indonesien

B2

Varmt och fuktigt

Sydöstra USA, Mexikos kustområden, sydöstra
Asien, Brasilien

B3

Fuktigt och varmt ökenklimat
kustnära

Runt Persiska viken och Omanviken.

C0

Milt kallt

Södra USA, Syd- och Mellanamerika, Afrika,
södra- och mellersta Europa, södra Asien

C1

Något kallt

Norra USA, södra Skandinavien, Baltikum,
Polen, Vitryssland, Ukraina, västra Kina

C2

Kallt

Kanada, inre norra Skandinavien, västra
Ryssland

C3

Mycket kallt

Norra Kanada, Alaska, Grönlands och Sibiriens ytterområden

C4

Extremt kallt

Grönland och Sibirien

M1

Varmt marint

Hav i tropiska områden

M2

Marint

Tempererade hav

M3

Kallt marint

Kalla hav inklusive arktiska hav

A1 som är heta öknar är den varmaste av A-klimaten med temperaturer
på upp över +40 °C. Dock varierar temperaturen mycket över dygnet då nätterna kan vara kalla. Områden enligt A1 är mycket torra vilket gör att sand
och damm kan röras upp och sätta igen filter, begränsa sikt eller påverka lager
i utrustningen. Kunskap om lösa jordlager och stoft i atmosfären kompletterar
denna klassificering. A2 är heta och torra klimat med temperaturer som under
den varmaste delen av året kan nå samma nivåer som A1. Viss nederbörd förekommer men den kan vara årstidsbunden och områdena är torra då avdunstningen är mycket hög. Detta medför samma problem med sand och damm som
i område A1. A3 har normalt inget extremväder varför hetta eller torka normalt
inte orsakar några begränsningar.69

69. Ledningsregementet, METOCC, Peter Löfwenberg, skrivelse 11 342:41583 Uppdrag 2010089
– Väderbeskrivning markverksamhet. Enköping: Ledningsregementet, 2010, bilaga 1.
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I område B1 är temperaturen måttligt hög men sällan mycket hög. Nederbörden är dock riklig och överstiger avdunstningen. Dessa områden innehåller
regnskogar som kan begränsa sikten. Det rikliga regnet kan orsaka översvämningar som nedsätter rörligheten. Riklig åska kan påverka sambandssystem och
andra ledningsstödssystem men också elförsörjning. Åska kan också påverka
flygoperationer som involverar attackhelikoptrar eller lufttankning. B2 har högre dagstemperaturer och lägre nattemperaturer än B1. B3 som är kustnära öknar som kännetecknas av hög absolut luftfuktighet, men där ändå avdunstningen är rikligare än nederbörden. Den höga luftfuktigheten kan påverka infraröda
sensorer i det långvågiga infraröda våglängdsbandet negativt. Då området utgörs av öken förekommer ibland även här problem med sand och damm.70
C-klimaten är kalla klimat men C0 har sällan låga temperaturer och därmed
heller inga temperaturrelaterade begränsningar. C1 är områden som ibland har
snö och minusgrader på vintern. Snö förekommer dock inte alla vintrar. Då
klimatet inte kännetecknas av minusgrader och rikliga snöfall förekommer sällan begränsningar på grund av snö och temperatur. Mer eller mindre rikliga
snöfall kan dock förekomma vilket kan begränsa till exempel sikt eller rörlighet
på grund av halka. C2 kan ha snörika vintrar med temperaturer ned mot -35
°C. Detta påverkar vätskor i fordons kylsystem samt i rekylhäminrättningar
men också oljor och fetter för smörjning av vapen och fordon. Temperaturer
ned mot -20 °C. förekommer varje vinter. De låga temperaturerna kan innebära påkänningar på materiel och specifika systemlösningar för att minska effekterna kan behövas. Temperaturerna innebär att tjäle förekommer vilket kan
öka rörligheten tillsammans med möjligheten att korsa frusna vattendrag. Vid
tjällossning kan vägbanan skadas vilket kraftigt kan nedsätta framkomligheten
(menföre). På samma sätt kan isflak i strömmande vatten försvåra eller omöjliggöra passage genom vadning eller tillfälliga broar.
C3 är kallare områden med temperaturer som frekvent når -30 °C. och
ibland ned mot -50 °C. Detta påverkar vätskor och fetter i fordons kylsystem
samt i vapensystem. Påverkan på nedanstående tekniska system och verksamheter börjar redan i C 2 – d.v.s. svenskt klimat.
C4 är områden med temperaturer kallare än -50 °C och ständig tjäle. Detta
är jordens kallaste områden med minimal till obefintlig mänsklig aktivitet och
ännu mindre militär med undantag av den danska Siriuspatrullen på Grönland.71
M-klimaten är kopplade mot olika hav där M1 är det varmare klimatområdet med temperaturer som närmare sig 50 °C. Mer normalt är en högsta dygnstemperatur på mellan 30 och 40 °C. M2 är något svalare med högsta dygnstemperaturer mellan 25 och 35 °C när det är som varmast. För område M3 är den
70. Ibid.
71. Ibid.
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lägsta dygnstemperaturen av större intresse vid framtagande av materiel och här
räknar man med en lägsta temperatur på cirka -25 till -35 °C.

3.2.
3.2.1

Olika väderfenomen
Vind

Vind påverkar våra möjligheter att använda olika tekniska system. Kraftiga vindar kan, beroende på riktning, försvåra möjligheter att lyfta och landa med flygplan. Mindre flygande farkoster som stridstekniska, men också även taktiska,
obemannade flygplan eller helikoptrar kan ha relativt låga gränsvärden avseende
vind när de kan eller inte kan användas. Vind kan också påverka stabiliteten
hos fartyg samt påverka fartyg genom de vågsystem de skapar. Även förband på
marken påverkas av vind. Vind kan ha stor ytterballistisk påverkan på projektiler och granater samt öka kyleffekten även vid måttligt låga temperaturer. Vind
påverkar också möjligheten att resa master, bygga broar och korsa vattendrag.
Vind i samverkan med snö kan orsaka snödrev vilket kan nedsätta sikt eller
göra så att vägar driver igen. Redan vid 6–7 m/s lyfter vinden upp snöflingor
från marken som sedan flyttas. På detta sätt kan mycket stora snömassor samlas
lokalt och göra t.ex. vägar och flygplatser oanvändbara.
Vind i kombination med damm och sand i rätt partikelstorlek kan orsaka
sandstormar som nedsätter sikt, sätter igen luftfilter eller tränger in i lager m.m.
Vind behöver dock inte enbart ha negativa effekter, t.ex. kan vind verka svalkande på trupp eller blåsa bort rök, damm, gaser m.m. Motvind kan också
underlätta för flygplan att starta, speciellt vid tung last. Detta utnyttjas t.ex.
på hangarfartyg. Under Falklandskriget 1982 drabbades man av en period av
vindstilla väder. Detta påverkade argentinarna på så sätt att de inte längre kunde
starta med fullt lastade flygplan från sina hangarfartyg. Förutom fartygets egen
hastighet behövde man dessutom viss motvind för att få tillräcklig lyftkraft.72
Medvind på flyghöjd kan å andra sidan medföra högre hastigheter och sparat
bränsle för flygplan. Ett exempel på en sådan vind är de så kallade jetströmmarna som förekommer på hög höjd. Jetströmmar på 6–12 km höjd kan ha
hastigheter på upp mot 150 meter per sekund (m/s). Även på lägre höjd kan
jetströmmar förekomma men då med hastigheter på 20–30 m/s.73
Skillnader i tryck mellan två luftmassor är det som orsakar vind med vilket
i detta fall menas horisontell rörelse av luft. Vinden är resultatet av strävan
att utjämna trycket mellan luftmassorna. Om två närliggande luftmassor har
72. Woodward, Sandy, Robinson, Patrik. One Hundred Days, The Memoirs of the Falklands Battle
Group Commander. Annapolis: Naval Institute Press, 1997 (1992), s. 157.
73. Jetström. http://www.ne.se/lang/jetström, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-11.
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samma temperatur och samma lufttryck blåser normalt ingen vind. Om den
ena luftmassan värms kommer denna att expandera i höjd (eller om den andra
kyls kommer den att minska i höjd). Detta innebär att det kommer att vara ett
annat lufttryck högre upp i den varma luftmassan än i den kalla. Då kommer
det även att på lite högre höjd blåsa från den varma luftmassan till den kalla.
Genom att den kalla luftmassan då fylls på ökar trycket i luftmassan vid marken
vilket i sin tur innebär att det på marknivån blåser från den kalla luftmassan till
den varma. Detta innebär att vinden kommer att blåsa åt olika håll beroende
på höjd och lufttryck mellan två luftmassor som värms och/eller kyls olika vid
marknivån 74
Denna uppvärmning respektive avkylning av luftmassor är också vad som
orsakar landbris respektive sjöbris. Sjöbris respektive landbris uppstår under
sommaren i tempererade klimat eller året om i tropiska klimat där landbris
blåser från land till hav under natten medan sjöbris blåser från sjö till land
under dagen. Detta då land under dagen värms snabbare än vatten men också
kyls av snabbare. Sjöbris har ofta vindhastigheter på 6–10 m/s och når en höjd
av 200–700 meter. Sjöbris vrider på norra halvklotet medurs och kallas ibland
solvind, då den följer solens rörelse. Landbrisen är oftast betydligt svagare och
berör mindre område än sjöbrisen (markant undantag är Adenvikens sydkust
som har extremt kraftig landbris).75
Längs med ekvatorn får uppvärmningseffekten – på grund av solens instrålningsvinkel mot jorden – effekten att det finns ett bälte med hög grad av
stiltje. Då uppvärmningen här är hög stiger vindarna rakt upp samtidigt som
det från norr respektive söder blåser in mot ekvatorn. Vid ekvatorn bildas
på grund av detta ett smalt bälte med svaga växlande vindar som benämns
doldrum.76
Vindens egenskaper påverkas av tryckgradientkraften, centrifugaleffekten,
Corioliseffekten och friktionskraften. Tryckgradientkraften beror på skillnader
i tryck mellan olika områden och påverkar åt vilket håll det blåser. Större tryckskillnader ger större tryckgradientkraft vilket i sin tur ger starkare vindar. Centrifugaleffekten (som inte är en kraft) innebär att en roterande luftmassa på grund
av tröghet vill fortsätta rakt fram och inte med den roterande cirkulära rörelsen.
Corioliseffekten påverkar luftmassan då denna rör sig över den roterande jorden. Effekten som uppstår är att på det norra halvklotet kommer en sydlig vind
att bli sydvästlig medan en sydlig vind på det södra halvklotet kommer att bli
sydöstlig. Friktionskraften är vindens friktion mot markytan och ger märkbara
effekter till en höjd över marken på 1 000 meter. Vinden avtar ungefär logarit74. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 70-71.
75. Sjöbris. http://www.ne.se/lang/sjöbris, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-09.
76. Doldrums. http://www.ne.se/lang/doldrums, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-09.
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miskt med höjden de lägsta 50–500 meter vilket innebär att vindhastigheten
avtar snabbare desto närmare markytan man kommer.77
Vindar kan också vara i form av virvelrörelser. Dessa kan variera i storlek
från 5 000 km i diameter till något tiotal meter i diameter. De största virvelrörelserna är anticykloner vilka också kallas högtryck. Dessa cirkulerar medurs på
norra halvklotet och moturs på södra halvklotet. Virvelrörelser som kan ställa
till med stor skada är så kallade tromber som uppstår när solen värmer mark
under fuktig luft och den fuktiga luften därmed hävs varvid kondensation sker
och ytterligare värme frigörs. Om den fuktiga luften är under torr labil luft kan
tromber uppstå. Detta sker till exempel i södra och mellersta USA när varm
och fuktig luft från Mexikanska golfen kommer i kontakt med kall luft från
norr. Dessa stora tromber kallas tornadon medan vi i Sverige mestadels har
mindre tromber och skydrag (som de benämns över vatten). Mindre tromber
kallas stoftvirvlar och är ett tiotal meter i diameter samt normalt mindre än 100
meter höga. Dessa uppstår vid kraftig uppvärmning av luft nära marken och är
vanligast vid torra områden i tropikerna.78
3.2.2

Nederbörd

Nederbörd i olika former kan påverka militära operationer och tekniska system i
stor omfattning. Denna påverkan kan bero på typen av nederbörd, dess intensitet och hur länge nederbörden pågår. Lite regn kan ge svalka och minska negativ
påverkan av damm. Mycket regn kan sätta ned sikt, göra terrängpartier oframkomliga och förstöra känslig utrustning. Snö kan också nedsätta sikt samt både
underlätta eller försvåra rörlighet. Snöfall kan medföra att träds grenar täcks med
nysnö vilket kan underlätta dolt uppträdande. När fordon färdas under dessa
träd kan stora mängder snö falla ned och täcka sikten samt periskop och därmed
omöjliggöra sikt ut. Detta fenomen kan också uppträda när stridsfordon öppnar
eld från en eldställning under träd täckta med snö. Se figur 10. För att kunna planera militära operationer behövs underlag om ovanstående nederbördsfaktorer,
men också kännedom om hur egen verksamhet och materiel påverkas. Utöver
detta behövs kunskaper om terrängens egenskaper och om hur denna påverkas
och påverkar. Kunskap om ett områdes geografi med topografi som beskriver
höjdförhållanden och lutningar, jordarter och berggrund, vattendrag och annan
hydrografi samt beskogning, vegetation, bebyggelse och vägar m.m. är viktiga
ingångsvärden för att förstå nederbördens, vindars och temperaturers inverkan
på de egna och motståndarens operationer. Den som kan ”läsa landskapet” bäst
får ett taktiskt övertag eller kan minska de negativa konsekvenserna.
77. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 71-76.
78. Ibid., s. 143-144.
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Figur 10. Snötäckta träd ger skydd, men kan även vara ett hot. Foto: Jonas Eklund.

Nederbörd faller normalt ur mäktiga moln som bildas genom hävning av en
luftmassa. Denna hävning kan ske genom tre olika processer, normalt i kombination. Om en luftmassa tvingas uppåt av terrängen, till exempel i form av en
bergsrygg kan nederbörd uppstå. Hävning kan också ske om en varmare luftmassa kolliderar med en kallare luftmassa. Då den kallare luftmassan är tyngre
hävs den varmare luftmassan vilket då kan orsaka nederbörd. Hävning av en
luftmassa kan också ske om den marknära luftmassan är varmare än luftmassan
ovanför. När den varma luftmassan som är lättare hävs kan nederbörd uppstå.
Nederbördens typ bestäms i huvudsak av molnens egenskaper. En viktig parameter är dock hur temperaturen är fördelad mellan molnets undersida och marken. Hur fort nederbörden faller bestäms av nederbördens sort (små droppar
faller långsamt, stora droppar fort, hagel fortast och snöflingor långsamt) samt
molnbasens höjd och luftfuktigheten mellan molnet och marken.79
Fuktighet i luften som kondenserar till tillräckligt stora vattendroppar kan
bilda regn. För att dropparna ska kunna växa snabbt krävs att det bildas iskärnor
som fukten kan kondenseras på. Detta sker ofta först när temperaturen sjunkit
till ca -10 °C någonstans i molnet, annars blir dropparna bara underkylda. Regn
bildas när snöflingorna smälter på väg mot markytan. Vattendroppar i form av
79. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 63, 67.
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regn kan variera i storlek från någon enstaka tiondels millimeter till flera millimeter. Storleken på vattendroppen beror på molnens tjocklek och hur starka
uppvindar som finns i molnet, där moln som är några kilometer tjocka bildar
stora vattendroppar. Frontmoln och bymoln är exempel på sådana moln. Duggregn kommer normalt från stratusmoln som är tunna moln på låg höjd. I dessa
bildas ofta inga iskärnor varför dropptillväxten är långsam.80
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Figur 11. Uppmätt årsmedelnederbörd 1961-1990 samt på antal dygn med mer än 10 mm nederbörd.
Kan användas för att skapa en normalbild när man i bedömande jämför med andra områden. ”Hur mycket
är mycket nederbörd?” Källa: SMHI.

Nederbörd i form av snö uppträder normalt när temperaturen är under fryspunkten längs nederbördens fall mot marken. Typen av snö beror på vilken
temperatur molnen har och temperaturen i olika luftskikt mellan moln och
mark. Skulle temperaturen i något luftskikt vara över fryspunkten kan snöblandat regn uppstå. Detta kräver dock att det är flera grader under fryspunkten vid markytan. Underkylt regn uppstår vid liknande förutsättningar. Om
80. Ibid., s. 63-65.
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nederbörden tinar i ett varmare luftskikt men sedan inte fryser till i ett kallare
mer marknära luftskikt uppstår underkylt regn. När underkylt regn träffar ett
objekt kommer regndropparna att omedelbart frysa till. Underkylt regn kan
orsaka halka och svåra problem med olika materielsystem. Vid isbildning på
fordon kan lås och luckor frysa fast. Isbildning på oskyddade hydraulkolvar kan
innebära att packningar går sönder om hydraliken används.
Om det marknära luftskiktet är under fryspunkten och är tillräckligt tjockt
fryser nederbörden till och bildar antingen kornsnö eller iskorn beroende på
nederbördens intensitet (i första hand dropparnas storlek).81

Figur 12. Kartor med största snödjup under åren 1961-1990 samt på antal dygn med snötäcke. Bör användas för att skapa en normalbild när man i bedömande jämför med andra områden. Källa: SMHI.

Hagel bildas av droppar som av vertikala vindar förs upp genom moln till
kallare luftlager och där fryser till och sedan faller tillbaka genom molnet. Om
81. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 65.
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dropparnas yta sedan tinar på väg ned genom molnet kan de växa till sig innan
de av vindarna förs upp genom molnet igen. Detta upprepas tills de frusna
dropparna faller till marken i form av hagel. Hagel uppstår bara ur by- eller
åskmoln.82
3.2.3

Åska

Vid åskväder påverkas militär verksamhet dels genom vind, moln och nederbörd dels genom de blixtar som uppstår. Kraften i dessa blixtar kan vara avsevärd och skada både personal och materiel men också störa samband. Vid
operationer i områden med hög risk för åska kan åtgärder behöva vidtas för att
skydda personal och materiel. Den vanligaste åtgärden är att installera åskledare
och överspänningsskydd. För att skydda datorer kan avbrottsfri kraft installeras.
En så kallad UPS,83 är en typ av batteribackup vilken inte bara håller datorn
igång vid strömavbrott utan också skyddar mot överspänning. För att skydda
sambandsutrustningar m.m. så kan det vid åskväder behöva tas ner antenner
och koppla loss antennkablar och andra anslutna kablar där överspänningar kan
ledas in i känslig utrustning. Detta bör ske med stor försiktighet och innan åskvädret når grupperingsplatsen så inte egen personal skadas.84 Flygande system
liksom de flesta andra militära systemen är känsliga för åska varför skyddsåtgärder och taktiskt uppträdande måste iakttas.
Åskväder uppstår på två olika sätt. I det ena fallet så uppstår åskan inom en
luftmassa när markytan kraftigt värms upp vilket får den marknära luftmassan
att hävas. I det andra fallet uppstår åskan i frontområdet mellan två luftmassor. Detta sker då när en kallfront häver en varmare luftmassa. Åskväder består
av områden med stigande och fallande luft. Dessa områden är begränsade i
omfattning med en diameter på 1-5 km och benämns celler. En åskcell har en
begränsad livstid på 30–60 minuter men då åskväder består av anhopningar
av åskceller så kan ett åskväder under vissa förutsättningar ha en livstid på upp
till ett halvt dygn. När ett åskväder utvecklas tenderar temperaturen att sjunka
markant och vinden bli byig. I ett åskväder så kan vindarna bli kraftiga, bland
annat förekommer vertikala vindar på 5–20 m/s. Dessa vindstyrkor kan utgöra
ett problem för flyg men kan också påverka till exempel projektilbanor.
I åskväder uppstår också blixtar. Blixtar är urladdningar av statisk elektricitet och kan ske inom eller mellan moln samt mellan moln och markytan. Åska
kan bara uppstå om bymolnets övre delar innehåller ispartiklar. Risken för att
åska uppstår är dock inte jämnt fördelad över jorden. Åska förekommer i högre
82. Ibid., s. 66-67.
83. Uninterrupted Power Supply.
84. Detta bör ske i god tid innan åskvädret når platsen så inte egen personal skadas. Generellt kan
sägas att om åskmuller hörs inom 10 sekunder från det att man sett blixten befinner man sig
inom riskområdet för åskvädret. Följ alltid gällande säkerhetsinstruktioner!
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grad vid ekvatorn än vid mer nordliga breddgrader. Åska förekommer också
mer sällan vid de subtropiska högtrycksområdena.85
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Figur 13. Antal dygn per år med åska, medelvärde 1961-1990. För bedömande av risk för åska vid jämförelse mellan olika områden. Källa: SMHI.

3.2.4

Aska och vulkaniska aktivitet

Vulkanisk aktivitet är något som vi i nutid lärt oss bl.a. genom utbrotten på
Island – Eyjafjallajökull (2010) och Grimsvötn (2011) – kan påverka oss långt
från de platser där själva vulkanerna finns genom att aska och gaser sprids över
stora områden.
Historiskt finns det ett påvisat samband mellan vulkanutbrott, sänkt temperatur och förändrat väder. Vid det stora vulkanutbrottet den 8 juni 1783 på Island beräknas att 14 km3 lava spreds över ett 500 km2 stort område. Dessutom
spydde vulkanen ut aska och gaser (fluor och svaveloxid m.m.) som kan ha
85. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 140-142.
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stigit upp till 800–1400 m höjd och därefter spridits över stora delar av Europa.
Utbrottet fortsatte till 1785 ur olika öppningar i den stora Lakisprickan med
flera vulkaner. Man har beräknad att det spreds ungefär 8 miljoner ton fluor
och omkring 120 miljoner ton svaveldioxid, under denna period som blev känd
som Lakidimman i Europa.
I England berättades om ”sandsommaren” då marken täckets av vulkanisk
aska som förgiftade såväl grödan, som djur och människor. På Island dog stora
mängder av husdjuren i förgiftning av det fluorbemängda vattnet och gräset
Detta var en av de största vulkanutbrott som noterats och det gav århundradets största klimateffekter under 8 månader samt ett antal stora sociala förändringar. Den medföljande hungern och armodet har av några pekats ut som en
av de pådrivande faktorerna bakom franska revolutionen 1789.86
Lakidimman skördade många offer. De som drabbades av den giftiga dimman fick våldsamma smärtor i kroppen som svullnade upp. Även tandköttet
svullnade och började blöda. Efter sommaren 1783 började extrema väder komma som kopplades samman med lakidimman. Klimatet ändrades på en gång
med molnigt och kallt väder med hagelstormar och åskoväder. Vintern 1783
blev extremt kall och efter missväxt och förgiftningar ökade antalet döda.
Kallare klimat med flera grader lägre medeltemperatur noterades även efter
de stora utbrotten av de Indonesiska vulkanerna Tambora (1815) och Krakatau
(1883) i Indonesien. Vädret blev även kallare efter utbrottet av Agungvulkanen
på Bali 1963 och Pinutubovulkanen på Filippinerna 1991–1992. Andra stora
vulkanutbrott har emellertid inte kunnat påvisas ha annat än lokal eller regional
effekt. Några sådana exempel är Katmai i Alaska (1912), Bezymiany i Kamtjatka (1955–1956) och Mount St. Helens i USA (1980).87
Vulkanutbrott kan ha inverkan på klimat, väder och militära operationer
på många sätt.
Utsläppen av stora mängder svavelhaltiga gaser som stiger till höga höjder
kan påverkar klimatet och vädret. Svavelsyrlighet kan, beroende på vilken höjd
det hamnar på, påverka både atmosfären och växtlighet, djurliv, människor och
tekniska installationer eller system.
Aska kan beroende på partikelstorlek påverka flyget genom att förstöra motorerna och försvåra radarspaning men även genom att deponeras på marken
på stora avstånd från själva utbrottet. Vädersituationen avgör vilken påverkan
utbrottet får och vilken utbredning. För att bedöma riskerna med ett utbrott
krävs därför samverkan mellan meteorologer, vulkanologer, toxikologer m.fl.
experter. Askan och gaserna måste nå upp i stratosfären, 10 km ovanför jordytan för att få global spridning. Gaser och aska på lägre höjder kan sköljas bort av
regn. Utbrott nära ekvatorn verkar vara de som mest påverkar jordens klimat.
86. http://www.volcano.si.edu
87. Ibid.
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Själva utbrottet kan skapa problem lokalt genom att lavaströmmar och pyroklastiska flöden hotar anläggningar och personal. Heta och tunga gaser kan
rinna utför vulkankäglan och kväva/alternativt bränna allt som kommer i dess
väg.
Vulkanutbrottet kan sätta igång en tsunami (även om det är jordbävningar
till havs som är den vanligaste orsaken).
Nedbrytningsprodukter av aska och lava kan, beroende hur länge nedbrytningen pågått, påverkan av nederbörd och hur branta sluttningarna är, ge dålig
släntstabilitet och utgöra en fara vid transporter och rörelser även i områden
med gammal vulkanisk aktivitet. Utbrott kan skapa jordskred och om den ombildade askan blandas med vatten skapa slamströmmar som genom sin kinetiska energi kan ta med sig allt i sin väg.
Aska, lava och andra resultat av vulkanutbrotten verkar positivt på vegetation eftersom de är näringsrika men kan innehålla tungmetaller och fluor som
är skadliga och finns lagrade i marken och vattnet under lång tid. Själva vulkanen kan genom att den höjer sig över omgivningen åstadkomma lägre temperatur, nederbörd eller fuktiga dimmor som ger ett avvikande lokalklimat.
Jordbävningar kan även medföra andra risker. Likvifaktion (eller förvätskning) är en sådan risk som innebär att mark plötsligt går från fast till flytande
form. Likvifaktion inträffar i mark som är mättad med vatten, där mellanrummen mellan markpartiklarna endast består av vatten.
Likvifaktion kan få styva konstruktioner som byggnader eller broar att börja
luta, eller sjunka ned i den förvätskade avlagringen och få förödande konsekvenser. Vid Långfredagsskalvet i Alaska, 1964 sjönk många byggnader ned i
jorden på grund av jordlikvifikation och jordskred och kollapsade så småningom. Efter Niigatajordbävningen 1964, då många intakta byggnader förlorats
på grund av likvifaktion, började man forska kring detta naturfenomen. Efter
jordbävningen i Japan 11 mars 2011 likvifiderades Disneyland Tokyo totalt.
Kraftiga vibrationer och sprängningar såsom vid militära operationer kan även
de utlösa förvätskning och kan ha varit en bidragande orsak till flera militära
misslyckanden eller medverkat till att skydda en annars underlägsen part.
3.2.5

Moln och dimma

Moln påverkar militär verksamhet genom att sikten blir nedsatt (den visuella
transmissionen). Detta kan påverka flygande systems förmåga att understödja
mark- och sjöförband. Ur moln kommer också nederbörd vilket inte bara påverkar sikt utan också terrängen ur bland annat ett rörlighetsperspektiv. Moln
kan innehålla underkylda vattenpartiklar vilka kan orsaka nedisning av flygfarkoster med katastrofala resultat som följd. Ur moln kan också åska uppstå,
vilket kan påverka ledningsstödssystem men också elförsörjning.
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När vattenånga kondenseras i atmosfären och bildar droppar samt iskristaller så kan dessa bilda moln. Moln förekommer på olika höjder och har olika utsträckning i bredd och höjd. Moln kan ha en höjd från några meter till att vara
nästa lika utbredda i höjd som troposfären. Då molnen har olika utseende kan
de klassificeras efter detta. Enligt ett system baserat på molnens utseende delas
moln in i tio olika huvudklasser, plus att de delas in efter höjden till molnens
undersida. Dessutom finns en klass med moln som har stor utsträckning i höjdled. Denna sistnämnda klass består av Nimbostratus som även kallas regn- eller
snömoln samt Cumulonimbus som även kallas åsk- eller bymoln. Huvuddelen
av all nederbörd globalt faller från dessa två molntyper. Åska och hagel kan endast förekomma i samband med Cumulonimbusmoln. Då många andra moln
och dålig sikt kan förekomma samtidigt är det inte säkert att man kan se dessa
moln. Då dessa moln kan innebära väder som kraftigt kan påverka militära operationer bör man känna till mer om dessa moln. Nimbostratusmoln är mer utbredda än Cumulonimbusmoln som dock är högre. De senare påminner om en
pelare och har ofta en utbredning som påminner om ett städ mot tropopausen.
Nimbostratusmoln bildas när stora luftskikt långsamt hävs vilket kan ske i anslutning till varmfronter. Cumulonimbusmoln bildas ur Cumulusmoln (stackmoln) som växer till, typiskt vid varmt väder sommartid. Även andra typer av
moln kan medföra konsekvenser för militär verksamhet. Många molntyper kan
innehålla underkylda vattendroppar där Altocumulusmoln nästan uteslutande
består av underkylda vattendroppar och ibland iskristaller. Nedisning av flygplan kan dock ske i högre omfattning i andra molntyper. Stratusmoln kan ge
svår isbildning vintertid, speciellt om molnet har plusgrader undertill och -5 till
-10 °C upptill.88

Figur 14. Bilder på Nimbostratusmoln, Cumulonimbusmoln och Altocumulusmoln. Foto: Fr. v. Wikipedia:
Creative Commons, Simon Eugster, Wikipedia: Public Domain.

Dimma är i praktiken moln som har markkontakt och påverkar främst sikten. Skillnaden mellan dimma och fuktdis är siktförhållanden där definitionen
av dimma är att sikten är mindre än 1 km. Dimma kan uppstå när den relativa
88. Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran. Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 56-61.
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luftfuktigheten når över 95 procent men detta kan bero på olika orsaker. En
orsak till att dimma uppstår är om en luftmassa kyls varvid den kan innehålla
en mindre mängd fuktighet, d.v.s. den relativa luftfuktigheten ökar. Kylning av
en luftmassa kan uppstå om luften är i kontakt med mark som kyls eller om
luftmassan rör sig över ett kallare underlag. En luftmassa kyls också ned om den
rör sig över terräng som stiger. Luftmassan pressas då uppåt av terrängen varvid
den kyls och dess förmåga att innehålla vattenånga minskar.
Generellt kan sägas att dimma som uppstår när en luftmassa rör sig till över
ett kallare underlag täcker större ytor och kan ligga kvar i dygn. Dimma som
uppstår p.g.a. att marken kyls genom utstrålning är mer lokal och kan till en
början vara någon decimeter tjock för att sedan öka i tjocklek. Exempelvis kan
dimman uppstå i sänkor med hög fuktighet. Svag vind krävs för att sprida de
låga slöjorna. Är det vindstilla blir det ofta bara dagg.
Dimma kan också uppstå om två olika luftmassor med olika temperatur
blandas. Anledningen till detta är att den maximala absoluta luftfuktigheten i
en luftmassa inte linjärt följer temperaturen i luftmassan. Luftens förmåga att
innehålla vattenånga ökar exponentiellt med ökad temperatur. Dimma som
uppstår p.g.a. att två olika luftmassor med olika temperatur blandas uppstår
främst nära öppet vatten.89 Vid kall väderlek och öppna vattendrag uppstår
ibland ett dimfenomen som benämns sjörök.90
Vid hög relativ luftfuktighet kan dimma också uppstå i samverkan med
regn. När det regnar avdunstar en del av nederbörden, vilket kan höja den relativa luftfuktigheten till sådan nivå att dimma bildas.
3.2.6

Havet

Haven täcker ca 70 procent av jordens yta och är ett viktigt ekosystem i sig och
påverkar även det globala klimatet. Djuphaven är ca 3 800 m djupa med en
salthalt på ca 3,5 procent.
Genom att haven sträcker sig från ekvatorn till polerna bildas det strömmar
och vågor när de olika vattenmassorna försöker att utjämna sig. Det skapas
även strömmar genom skillnader i salthalt. Detta är t.ex. en av anledningarna
till att vi har den mäktiga Golfströmmen som ger Skandinavien ett mycket
mildare klimat än vi skulle haft utan denna ström. Havsbottnen har även en
spännande topografi med stora bergsmassiv och vulkaner, stora slätter och djupa dalar. Denna topografi påverkar rörelserna i vattnet, undervattensvegetation
och djurliv samt människans användning av haven för transporter och för att
89. SMHI. Kunskapsbanken: Meteorologi, Dimma. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dimma-1.651, hämtad 2011-05-26.
90. SMHI. Kunskapsbanken: Meteorologi, Dimmor av olika slag. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dimmor-av-olika-slag-1.650, hämtad 2011-05-26.
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utvinna energi, föda och mineraler. Vattnet kan även vara kanaliserande genom
förekomsten av sandbankar och uppgrundningar som tvingar fartygen att gå i
vissa rutter.
Vågor uppstår av olika anledningar. De vanligaste orsakerna är påverkan av
vind, på grund av tidvatten eller i form av svall efter fartyg. Vågor kan också
uppstå på grund av jordbävningar och kallas då tsunami. Dessa vågor kan ute
på öppet vatten färdas i hastigheter över 200 m/s. När dessa når land byggs de
stora vattenmassorna – beroende på de stora energimängderna och det snabbt
minskande vattendjupet – upp till en gigantisk våg som når långt in över land.
Vågor orsakade av vind kan delas upp i vågor som orsakas av en kontinuerligt
påverkande vind eller vågor som orsakats av en vind i ett annat område än dit
vågen förflyttat sig, till exempel ett fjärran stormsystem.91
Vågors höjd, frekvens och längd beror normalt på vindhastighet och över
hur lång tid samt sträcka som vinden kan påverka vågorna, så kallad fetch.
Ökad vindhastighet, tid eller sträcka ökar också våghöjden. Över öppet hav tenderar vågor att behålla sin karakteristik, men när vågorna når grundare vatten
saktar vågorna in och blir högre. När vågorna saktar in blir också avståndet mellan vågorna kortare. När våghöjden är cirka ¾ av vattendjupet bryts vågen och
bränningar uppstår. Om vattendjupet snabbt avtar tenderar kraften i vågorna
som träffar stranden att vara högre vilket försvårar landstigningar. Inte bara hur
vattendjupet avtar påverkar valet av landstigningsområde ur en vågaspekt utan
också kustlinjens utseende. Vågor bryts mot kustlinjen vilket innebär att om en
kustlinje har markerade uddar och vikar är vågornas energi generellt mindre i
vikarna än på uddarna.92
Vågsystem kan vara relativt komplicerade. Exempelvis kan ett fartyg ha svårt
att klara vågor av en viss höjd i små hav då vågorna kan vara frekventa och snabba medan samma fartyg klarar större vågor på öppet hav bättre då fartyget rider
på vågorna istället för att slå emot dem. Vågor som uppstår på grund av vindar
som ofta ändrar riktning kan vara relativt små, men här kan istället vågornas
varierande riktning orsaka påkänningar på besättning då deras oförutsägbara
riktning gör det svårt för personalen att kompensera för fartygets rullning. Ett
exempel är Adenviken där landbris från varierande riktning orsakar vågsystem
med varierande riktning.

91. Winters, Harold A, et.al. Battling the Elements, Weather and Terrain in the Conduct of War.
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001 (1998), s. 290-291.
92. Ibid., s. 195-196, 218-220.
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Figur 15. Bild på vågsystem vid uddar och vikar. Illustration: Jonas Eklund, FHS.

Den signifikanta våghöjden H1/3 är medelhöjden av den högsta tredjedelen av våghöjderna under en tidsperiod. Denna stämmer väl överens med den
subjektivt observerade våghöjden. I ett vågsystem kan enstaka högsta vågor med
höjden Hmax nå nära dubbla den signifikanta våghöjden, dvs:
Hmax = 2H 1/393
Det anglosaxiska uttrycket sea state motsvaras ungefär av det svenska sjötillstånd och båda uttrycken kännetecknas av att de endast tar hänsyn till våghöjden, inte frekvensen.
Tabell 8. Samband mellan sea
state/sjötillstånd och signifikant våghöjd
0

Spegelblankt/Calm 0

1

Krusning/Calm 0–0,1

2

Smul sjö/Smooth 0,1–0,5

3

Svag sjö/Slight 0,5–1,25

4

Måttlig sjö/Moderate 1,25–2,5

5

Grov sjö/Rough 2,5–4,0

6

Mycket grov sjö/Very rough 4,0–6,0

7

Svår sjö/High 6,0–9,0

8

Mycket svår sjö/Very high 9,0–14,0

9

Våldsam sjö/Phenomenal >14,0

Källa: Sea state (enligt World Metrological organisation).
Benämning (svenska/engelska) Signifikant våghöjd (meter).

93. Regler för militär sjöfart 2010, RMS-D.

80

Grunder meteorologi och klimatologi

3.2.7

Rymdväder

Rymdväder påverkar militär verksamhet genom att det kan orsaka störning av
kommunikations och navigationssystem. Urladdningar orsakade av rymdväder
kan också orsaka mer direkta skador på rymdfarkoster. Fel i elektronik kan också
orsakas av rymdväderfenomen och då ge skador på både rymdbaserade farkoster
och flygplan. Rymdväder i form av geomagnetiskt inducerade strömmar (GIC =
Geomagnetic Induced Currents) kan också påverka markbaserade system.94
Rymdväder omfattar förhållanden i solvinden, magnetosfären, jonosfären
och i termosfären samt också i och på solen. Största påverkande faktor för
rymdvädret är strålningen från vår egen sol. Den energi som sänds ut från solen
i form av radiovågor, infrarött ljus, visuellt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålning, protoner, elektroner och tunga joner växelverkar med jordens magnetfält
och atmosfären. Detta tillsammans påverkar rymdvädret.
Faktorer att ta hänsyn till vid design av tekniska system och vid bedömning av
rymdväder är ultraviolett strålning, röntgenstrålning, norr/sydskens utbredning
och intensitet, solens totala radiostrålning, solfläckar, solprotoner, magnetfältstyrka, magnetiska störningar, förekomst av koronamassutkastningar, jondrift i jonosfären, solvindens hastighet, solvindsdensitet, jordens magnetfält, atmosfärstryck
eller densitet på olika höjder, jondensitet, elektroner längs signalväg i atmosfären
samt olika andra värden för elektroner, protoner och joner i atmosfären.95

3.3.

Militärmeteorologi

Militärmeteorologi skiljer sig från övrig meteorologi då denna i högre utsträckning behöver ge besked inte bara om vädret utan också hur vädret kan tänkas
påverka verksamhet och tekniska system. Förutom en översiktlig väderprognos
över hela operationsområdet kan också detaljerade prognoser för t.ex. luftlandssättningsområden behövas. Här kan vind- och molnförhållande styra möjligheten
att genomföra en luftlandsättning varför detaljerade prognoser med hög upplösning i tid och rum kan vara ett krav. I operationsområdet kan också prognoser
behövas avseende nyttjandet av vissa specifika vapensystem. Ett exempel kan vara
laserstyrda bomber vars användande kan begränsas av moln eller användande av
obemannade flygplan som kan begränsas av både moln och vindförhållande. Här
kan prognoser med hög upplösning i tid och rum behövas. Även nyttjande av sensorer kan kräva specifika prognoser. Bildförstärkare påverkas av moln, nederbörd,
månens elevation och fas samt även av snöbeläggning på marken.
Utöver prognoser inom ett konfliktområde kan också väderprognoser behövas för flygbaser eller farleder i anslutning till området. Vid en konflikt i
94. Lindström, Sandra, Waldenvik, Mattias. Rymdväder – effekter på militära och civila system.
Stockholm: FOI, 2004, s. 3-4.
95. Ibid., s. 9-10.
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Nordafrika kan prognoser behövas för flygbaser i Europa, men även inom andra
områden vid användande av flyg med lång räckvidd som t.ex. större obemannade flygplan eller strategiskt transport- och bombflyg. Prognoser utom själva
konfliktområdet kan också behöva en hög upplösning i tid och rum för att
fastställa lämpliga områden för sådana resurser som tankflygplan. Prognosen
bör även kunna jämföras med andra faktorer på olika platser där vädret har stor
påverkan. Möjligheten att fusionera väderdata med geografiska och andra data
är därför en väsentlig förmåga.
3.3.1

Olika typer av prognoser

En prognos för militärt bruk kan innehålla aktuellt väder och en allmän prognos för de kommande timmarna och dygnen förutom bedömningar av det
kommande vädrets påverkan på den specifika militära verksamheten. Diskutera gärna förväntade prognosbehov med vädertjänsten i ett så tidigt skede som
möjligt. På så sätt ökar möjligheten att utarbeta rätt typ av beslutsunderlag.
Exempel på mer detaljerade prognoser kan vara:96
Tabell 9. Olika tjänster från METOCC (METOCC pers commonication 2011)
Höjdvindprognos

vindriktning och vindhastighet på olika höjder

Används bl.a. som underlag för flygverksamhet och skjutvärden med artilleri.
Höjdvindsprognoser kan levereras i
METCM vilket är ett standardiserat utbytesformat för meteorologiska data.

Höjdtemperaturprognos

temperatur på olika höjder

används för planering av flygverksamhet
och skjutvärden. Används också på lägre höjder som utgångsvärden för andra
prognoser som t.ex. radarräckvidd.

Flygplatsprognos

Prognos av väder vid en
flygplats

avseende de faktorer som påverkar
flygverksamheten vid flygplatsen

Flygvädervarning

områden i tid och rum
för väderparametrar som
bedöms kritiska för flygverksamhet

visar områden i tid och rum med
parametrar som över vissa gränsvärden
innebär begränsningar för flygverksamhet

CBRN-prognos

Spridningsprognos för
kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN)
händelser

CBRN aspekter i ledningssystem och
för att kunna ge varningar av kontaminerade områden

Områdesprognos

Detaljerad prognos inom ett
specifikt område.

Det kan t.ex. vara en mark- eller flygväderprognos.

Begränsningsprognos

Prognosen innehåller
områden i tid och rum med
vädrets inverkan på olika
militära operationer.

Olika områden på kartbilden är bedömningar på vilka stridskrafter som
berörs. Dessutom finns förklarande text
om vilka väderparametrarna är som
påverkar.

96. METOCC pers comm. 2011.
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Brandriskprognos

Prognos för skogsbrandrisk
eller gräsbrandsrisk

Radarräckviddsprognos

Prognos för vågutbredning
inom radarvåglängdsbandet

Används för att bedöma kapacitet på
radar

Isbildningsprognos

Prognos för på vilka höjder
det finns risk för isbildning
på flygplan

Planering av flygoperationer

Nedisningsprognos

Prognos för nedisning på
fartyg

Planering eller varningar för nedisning
på fartyg

Kondensationsstrimmeprognos

Prognos för på vilka höjder
flygplan kommer att bilda
kondensationsstrimmor,

Kan påverka val av flyghöjd

Sträckväderprognos

Prognos för vädrets inverkan
på framkomlighet i ett område eller längs en sträcka.

En sträckväderprognos kan också omfatta väderpåverkan längs en flygsträcka

Snöröjningsprognos

Prognos avseende bl.a. snödjup, snödrev, temperaturutveckling, nederbördsmängd,
nederbördstyp, vind m.m.

Kan användas för flera aspekter vid
planering och genomförande av operationer.

Ljudutbredningsprognos (luft)

Denna prognos är relativt
kortvarig och gäller för några
timmar.

Prognosen används för att beräkna
hörbarhetsavstånd för t.ex. högtalarsystem som kan användas vid psykologiska
operationer, men också för att beräkna
riskområden för tryckvågor från explosioner.

Ljudutbredningsprognos
(vatten)

Denna prognos är giltig för
en period på timmar–dagar.

Prognosen är avsedd för att användas
vid undervattensverksamhet. Den ger
information om hur ljudet fördelas mellan och inom olika djupskikt.

Minimitemperaturprognos

Tjäldjupsprognos

Denna prognos anger risken för att en
viss lägsta temperatur ska underskridas
vilket kan påverka val av smörjoljor i
tekniska system
Denna prognos anger förutom tjäldjup även sannolikhet för tjäle inom ett område
och hur förhållandena kan
komma att förändras inom
en tidsperiod.

Isläggningsprognos

Sjöväderprognos.

Tjäldjup kan användas för att bedöma
framkomlighet vid sidan av väg för
markförband

Denna prognos används för att bedöma
när insjöar eller kustområden isbeläggs
vilket kan vara intressant vid användande av mindre båtar, t.ex. vid broläggning
över vattendrag.
Denna prognos ger vindhastigheter samt våghöjder
m.m.

Prognosen används för att kunna
bedöma möjligheten att genomföra olika
verksamheter till sjöss
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För övrigt sysslar de meteorologiska tjänsterna med Observationer – Rapporter – och prognoser. Exempel på sådana produkter och tjänster är:
Flygplatsobservation – ger besked om aktuellt väder i klartext, men också
data om sikt, molnbas, lufttryck med flera värden som behövs för flygningen inklusive för start och landning (militärt används förkortningen QAM för denna
observation. Civilt kallas den METREPORT)
Israpport – beskriver isläget i insjöar och längs kust avseende tjocklek, kvalitet och hur ytan ser ut. Denna rapport kan ge underlag avseende möjligheten
att nyttja isar för rörlighet för förband, men också möjligheten för fartyg att
passera genom kustnära områden.
Olika typer av prognoser baserade på rymdväder – Dessa prognoser omfattar
radiovågsutbredning, magnetosfärisk aktivitet, solaktivitet och luftens densitet
på olika höjder. Radiovågsutbredningsprognoser möjliggör planering av nyttjandet av kortvågssamband, till exempel placering av sändare och mottagare.
Prognoser för solaktivitet kan ge underlag avseende många av de störningar som
kan förekomma, men prognoser för så kallade Single Event Effects försvåras av
att partiklarna når jorden på tiotalet minuter. Information om luftens densitet
används främst för planering av satellitbanor.

3.4.

Militärgeografi

Geografi är det samlade ämnet som studerar jordytan och dess former. Ämnet
är sedan uppdelat på naturgeografi som huvudsakligen studerar de naturliga
förloppen såsom klimat, geologi, hydrologi och vegetation. Kulturgeograferna
studerar samspelet mellan de naturgivna förutsättningarna och människors
verksamheter såsom odling, transporter och andra processer i tid och rum.
Militärgeografi är den tematiska indelning av ämnet som bygger flera olika
traditionella naturgeografiska och kulturgeografiska områden. Allt från politisk och strategisk geografi där frågor som Arktis strategiska betydelse mellan
stormaktsblocken studeras eller Mellanösterns politiska och militärstrategiska
situation.97Operationer, logistik och taktiska överväganden liksom möjligheter
för fortifikation är andra områden som militärgeografer sysslar med. Inom Försvarsmakten arbetar i dag många med kartering och möjligheterna att använda
den insamlade information för att öka effektiviteten och precisionen i såväl system för underrättelser, verkan och skydd som i beslutstödsystem på alla nivåer.
Kartan är ett viktigt arbetsredskap och ett sätt för många olika discipliner och
verksamheter att systematisera sina kunskaper på och kommunicera dessa med
omvärlden. I dag har den militära geodatafunktionen – GeoSE – och motsva97. Se till exempel Chaliand, Gérard & Rageau, Jean-Pierre. Strategic atlas: world geopolitics: [a
new and exciting survey of the political realities of today’s world]. Harmondsworth: Penguin,
1986.
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rande funktioner på t.ex. flygsidan i uppgift att förse FM med kartor. Delvis
finns dessa även på den Geoweb som gör det möjligt att både se på och ladda
ner digitalt presenterade och i några fall även GIS-anpassade kartor.98 Denna
och möjligheten att samla in lägesbundna data via sensorer som IR, LIDAR och
RADAR och fusionera dessa med befintliga kartor samt simulera olika scenarier
i digitala Geografiska Informationssystem (GIS) gör att inslaget av datavetenskapliga och andra metoder har ökat.

Figur. 16. Generalstabskartan från 1879. Källa: Lantmäteriverket.

Att kunna ”läsa landskapet” är en viktig egenskap för den som ska verka i
ett område. Det handlar inte om att kunna läsa texterna på en karta eller tolka
olika symboler utan att kunna förstå hur landskapet är beskaffat och vilka föroch nackdelar detta har för verksamhet där. Den som sysslar med orientering är
ofta bra på att finna ut vilken väg som ger bäst balans mellan kortaste väg och
minsta ansträngning. Ska man genomföra militär verksamhet eller krishantering krävs det ytterligare färdigheter och kunskaper om hur olika landskapsobjekt påverkar verksamheten för såväl mig som en motståndare. Det handlar om
möjligheterna att röra sig i landskapet samt vilka förutsättningar det finns för
verkan och skydd. Den som är uppväxt i ett visst geografiskt område har ofta en
förvärvad egen erfarenhet av vad som händer när det t.ex. kommer ett häftigt
regn eller temperaturen sjunker under vintern. Den som inte har denna erfarenhet måste försöka analysera detta med hjälp av flera olika källor och kartor
eller i värsta fall bara otolkade flygbilder. Ett alternativ är att förbereda en insats
98. Laag, Peter. Personlig kommunikation. GeoSE, Stockholm.
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genom att utnyttja sensorer såsom Unmanned Air Vehicles (UAV), flyg- eller
satellitburna radarsystem av typ CARABAS som genom att utnyttja Syntetisk
Appretur Radar teknik (SAR) kan kombinera hög geometrisk upplösning med
god genomträngning av vegetation på och till och med i gynnsamma fall någon
meter ner i marken. Även LIDAR (Avbildande Lasersensorer) kan användas
för att kartera och analysera landskapet och mer eller mindre automatiskt klassificera skogen, varje enskilt träds höjd och tjocklek, marken med eventuella
hinder i form av stenar, diken eller annat som är ”gömt” under trädkronorna
samt byggnader och topografi med hög geometrisk upplösning.
LIDAR sensorn kan med fördel bäras av en UAV eller helikopter och genom
att komplettera lasersensorn med sensorer känsliga i många spektralband kan
analysen av vad som finns på marken förfinas och bidra till att skapa en militärgeografisk digital karta. Även ”Rapid mapping” med traditionella flygbildskameror burna av UAV: er, helikoptrar eller flygplan kan användas för att skapa
digitala 3D (tredimensionella) digitala kartor som kan användas för måluttag
med en precision som krävs i moderna artillerisystem, för positionering och
navigering.99
En militärgeografisk karta bör innehålla de för professionen viktigaste faktorerna. De olika geografiska förhållanden som är nödvändiga att känna till är:
• Topografi, med beskrivning av variationen i höjdförhållanden.
• Hydrografi och hydrologi med sjöar, stränder, vattendrag och våtmarker
med mera.
• Beskogning och annan vegetation.
• Geologi med berggrund och jordarter.
• Markanvändning, av människan skapade objekt såsom bebyggelse, vägar,
järnvägar, flygfält och hamnar.
I konfliktområden kan det också vara av yttersta vikt att känna till hur befolkningen är fördelad: vilken religion, folkslag, släkt eller klan de tillhör. Likaså
befolkningsrörelser med flykting- och flyttningsströmmar är viktiga att känna
till för att rätt bedöma ett område. Tillsammans kan dessa data ge information
som är viktig för framgången av såväl militära som civila operationer. Tidigare
kompletterades relativt bristfälliga kartor med upprepade manövrer och fältövningar, där officerare och manskap i praktiken fick uppleva vad de olika landskapstyperna hade att erbjuda för motstånd och möjligheter under olika tider
av året. I dag har vi troligtvis mindre av denna lokalkännedom, på grund av
99. Rutgersson, et al., 2011.
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urbaniseringen och en förändrad livsstil, men i stället mängder av sensorer och
metoder att med någorlunda förberedelser kompensera för denna avsaknad av
”tyst kunskap” om landskapet. Genom en systematisk uppbyggnad av digitala
grundkartor kan vi kompenseras för den bristande erfarenheten och i bästa fall
få en bättre lägesbild än tidigare. Kompletteras detta med meterologisk information kan sedan analysen inkludera väder och vinds inverkan, och även var
olika hot kan uppträda och hur det taktiska uppträdandet ska vara för att skapa
så stora operativa fördelar som möjligt.
3.4.1

Topografin och geografins inverkan på väder

Lokalklimatet kan variera avsevärt genom att regn och annan nederbörd fälls ut
på vindsidan av höjder och berg, medan det på läsidan skapas ett varmare lokalklimat genom att temperaturen höjs på luften när den tvingas avge nederbörd
i den så kallade föneffekten. Föneffekten gör det t.ex. möjligt att odla frukträd
i vissa dalar av norra Norge därför att varma fönvindar skapar ett sådant avvikande lokalklimat där.
Å andra sidan kan ett platt landskap generera andra problem. En snöstorm
i slättbygder som Skåne, Öland, Östergötland eller Norrbottens slättområden och fjällvärd ger ofta upphov till snödrev med meterhöga snövallar som
är mycket svårframkomliga. Vindens kyleffekt i öppna landskap är även den
väsentlig. Finns det ingenting som hindrar vindarnas framfart får man vindstyrkor som tillsammans med måttliga temperaturer påverkar såväl personalen
som utrustningen. Vid underkylt regn, blötsnö och hårda vindar kan en isskorpa som tränger in i och under fordon och annan utrustning bildas. Likaså
väderfenomen som dimma, dammstormar och häftiga snöfall kan vara orsakade
av samspelet mellan vädersystem och topografin som är viktiga att lära känna
för att undvika att hamna i problem. Samspelet mellan land och vatten är här
viktigt. En måttlig våg som uppstår vid en jordbävning till havs byggs upp till
en tsunami först om stranden har ett sådant utseende att vattnet bygger upp och
adderas till flera meter höga vågor.
Stora sjöar kan ge vinden spelrum och såsom i Vättern bygga upp stora och
krabba vågor som sänkt många fartyg. Under vintertid kan luften ta upp mycket fukt över Östersjön och Bottenhavet och vid rätt förhållanden bildas snöbyar
i sammanhängande band. När dessa träffar kusten blir resultatet våldsamt snöfall, s.k. ”snökanoner” som kan hålla på länge. Detta drabbar Uppland och/eller
Småland och Östergötland någon gång varje säsong. Sambandet mellan hav
och land är en underskattad kunskap som kartografer försökt överbrygga med
s.k. amfibiekartor som har topografiska kartans innehåll på land och sjökortets
information i havet. Kunskapen om hur hav, sjö, kust och land samverkar måste
emellertid läras in och övas eller implementeras i kunskapsbaserade system som
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ger anvisningar om vilka kombinationer av vädersystem som kan skapa problem eller förutsättningar.
Likaså är beskogning viktig för att fälla ut nederbörd och vidare viktig för
att minska effekterna av kraftig nederbörden, såsom jorderosion och risk för
jordskred m.m. Även jordarten är avgörande för vilken effekt nederbörden har.
Är jordarna väldränerade och den underliggande berggrunden genomsläpplig
för vattnet eller landskapet så kuperat att överskott på vatten kan avledas, behöver även ett kraftigt regn inte innebära att det blir svårt att transportera sig
genom ett sådant landskap. Vid lerartade jordar och tät berggrund kan i stället
en mark som liknar en cementliknande lerkrusta vid torka omvandlas till bottenlös och svårframkomlig lervälling. Detta är erfarenheten från vissa afrikanska
missioner där man efter de fåtaliga, men häftiga regn som kan förekomma (även
i annars torra områden) vägar och det omgivande landskapet förvandlades till
bottenlös lervälling. Just lera kan bete sig på mångahanda sätt beroende på hur
den bildats, lerpartiklarnas utseende, vilket mineral de består av och om det
ingår organiskt eller annat material såsom metaller eller salter. Sådana leror och
marktyper finns även i svenska flod- och älvdalar och kan ställa till problem
både på lång sikt när det gäller byggnation och på korts sikt genom att försvåra
eller förhindra transporter eller åstadkomma jordskred.
Instabila leror kan finnas såväl i Sverige som i länder med helt andra klimat
och geografiska förutsättningar. Leror som verkar stabila, och som man har
transporterat tunga laster på, kan helt plötsligt ge sig iväg om man förändrar
vattenhalten eller utsätter den för en hård stöt eller explosion. Blandas sedan
leran med vatten kan man få en slamström med krafter som är mycket svåra att
motstå. Hela byar har krossats och spolats iväg och människor omkommit såväl
i Sverige, som i övriga Norden och i andra världsdelar.
Leror som är mycket oberäkneliga kan även bildas runt vulkaner. Sådana
finns på många håll i världen och kunskap om var vulkanisk aska och leror med
vulkaniskt ursprung finns är viktig för att undvika problem och rena katastrofer. Vad som även är viktigt att hålla reda på är vilken lutning sluttningarna har
eftersom släntstabiliteten är beroende av materialet, i vilken lagerföljd det har
och vattenhalten. Att undersöka de geologiska och andra geografiska förutsättningarna är således grundläggande vid planering av militära operationer.
Topografin påverkar var och hur vattnet rinner och var vatten samlas vid kraftiga eller långvariga regn. I tropikerna, eller annars där det förekommer kraftiga
regn, kan hela hydrografin och den hydrologiska regimen förändras. Det är inte
så enkelt att man bara kan använda en topografisk modell (en DTM – digital
terrängmodell) eller annan höjdmodell för att beräkna vilka områden som blir
översvämmade eller ej. Ofta behöver man ha en modell som beskriver ett helt
avrinningsområde (d.v.s. det geografiska område inom vilken all nederbörd – som
inte avdunstar direkt eller genom vegetationen – till slut rinner ut i en och samma
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flod eller vattendrag) och dessutom komplettera detta med jordarter, beskogning,
markanvändning, hinder för avrinning i form av vägar, järnvägar, broar och andra
objekt som kan dämma vattnet eller styra det i oväntade riktningar.
Detta kan vara svårt att åstadkomma om man inte är på hemmaplan med
tillgång till detaljerade och helst digitala kartor som möjliggör analyser av detta.
Mycket återstår fortfarande även i Sverige och övriga Europa när det gäller att
formulera modeller för att simulera och validera dessa. I främmande landskap
måste man försöka få tillgång till lokal expertis som kan hjälpa till att läsa deras
landskap och varna för geologiska och klimatologiska händelser som vi inte
är vana vid. Att floder helt plötslig uppstår i ökenområden då de fåtaliga regn
kommer (som kan leverera lika mycket nederbörd som faller i Sverige på ett
år) kan vara en mycket obehaglig överraskning. Det hjälper då inte att man vet
hur stor årsnederbörden är. Man måste även veta hur den är fördelad över året,
någorlunda väl var den förväntas falla, med vilken statistisk signifikans detta
kan hända och inom vilken magnitud (inom vilka gränser kvantitetsmässigt
och tidsmässigt nederbörden kan vara när det händer).
4.4.2 Går det att lita på kartor?

För att kunna lita på kartor gäller det att använda sig av en sund källkritik samt
veta hur man läser en karta och dess teckenförklaringar och de medföljande beskrivningarna. Ofta finns det uppgifter om när kartan är gjord, med vilka metoder och för vilket syfte, den geometriska noggrannheten samt noggrannheten
i klassning. Det kan vara viktigt för att inte bli förvånad över att det kommer
landskapselement man inte väntar sig på grund av att den karta man använder
innehåller generaliseringar – det vill säga att den bara visar de för kartans syfte
viktigaste objekten, men har sorterat bort andra. På svenska kartor brukar inte
alla små vattensamlingar finnas med eftersom kartan i så fall skulle vara alldeles
prickig av sådana. Att veta att det kan finnas en sådan liten tjärn eller vattenhål
trots att den inte är utmärkt på kartan är väsentlig kunskap i en svensk (militär)
kontext. Det är således viktigt att läsa beskrivningen till varje karta! Där kanske
det står att bara vattendrag av en viss storlek redovisas på kartan! I andra landskap kan kartografen ha generaliserat andra landskapselement som inte redovisas i detalj, till exempel sanddyner eller klippblock.
I Sverige är våtmarker en viktig klass av objekt som kan tala om i vilken
mån ett kärr, en mosse eller myr är framkomliga under olika omständigheter.
Att sådana våtmarker i Sverige och Norden under historiens gång varit viktiga
transportleder under vintern, men under resten av året, effektiva hinder för
framkomlighet är något som inte avspeglas i vissa kartor och de kartor som
används av till exempel Nato – även i Norge. Där har man bara ett fåtal våtmarksklasser mot ett tiotal på traditionella svenska kartor.
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Kartan behöver således inte bara vara en uppsättning symboler att kunna
”läsa av” utan det gäller att förstå hur de olika förhållanden som redovisas på
kartan samverkar. Att använda otolkade flygbilder hjälper inte mycket eftersom
det är svårt att lära sig tyda de förhållanden som man ser utan att ha utbildning,
stor vana och erfarenhet. Dessutom gäller det att tolka allt från topologi till vegetation, geologi och människoskapade objekt! Skalan i traditionella kartor har
även betydelse för vilka slutsatser man kan dra. Generellt kan man säga att ett
objekts läge på en karta i skala 1:50 000 bara kan fastställas med en säkerhet på
+-50 m! (d.v.s. 1 mm på kartan). Digitala kartor har ofta ett spann inom viket
möjligheten att lägesbestämma anges. Det kan vara att kartan lämpar sig att
användas i skalområdet 1:5 000–1:50 000 och att objekten i den högsta upplösningen har en lägesnoggrannhet på +-5 m. Det går även att skapa digitala kartor
som ändrar sitt synliga innehåll beroende på zoomfaktor, men där man ända
kan söka och bearbeta alla objekt i kartdatabaser för avancerade analyser – oavsett vad man ser på skärmen – och sedan presentera resultatet på lämpligt sätt
för beslutsfattare såsom i exemplet med analys av framkomlighet i terräng.100
Generalisering av den tryckta kartans innehåll för att kunna presentera den
i en mindre skala.

Figur 17. Generalisering av landskapsobjekt i karta. Illustration: Åke Sivertun.

Som visas i Figur 17 är den ursprungliga kartan förenklad och varje hus eller
objekt visas inte i kartbilden. Kyrkan visas som en ikon i stället för den verkliga
formen. Ändå blir kartan svår att läsa om den trycks i en mindre skala än den
är skapad i.

100. Sivertun, Å & Gumos, A. Analysis of Cross country trafficability. Progress in Spatial Data
Handling. Springer Berlin, Heidelberg New York, 2006.
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Figur 18. Ytterligare förenkling av landskapsbilden för att passa en mindre kartskala. Illustration: Åke
Sivertun.

Här har kartan förenklats ytterligare och t.ex. kyrkan har ersatts av en symbol och kartografen har varit tvungen att sära på objekten för att kartan ska
kunna tryckas i 50 procent av den ursprungliga skalan med någorlunda bibehållen läsbarhet. Man har generaliserat både innehållsmässigt och med avseende
på objektens utseende.

Figur 19. Exempel på kartgeneralisering. Illustration: Åke Sivertun.

Denna kartbild är förenklad för att kunna visas i en skala som är 25 procent av den ursprungliga. Man har rensat bort alla byggnader och förenklat
vägar och ett vattendrag ytterligare. Att det är gjort så måste man ta hänsyn till
vid användningen av småskaliga kartor. Digitala kartor kan ändra innehåll och
generalisering beroende på i vilken ”skala” eller rättare sagt zoomnivå den ska
användas på.
Andra förändringar som kan vara gjorda på kartan visas i ovanstående figurer:
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• Förenkling; genom att utjämna linjer, t.ex. flodens lopp.
• Kollaps; ersätta byggnaders verkliga skepnad med enhetlig representation.
• Selektion; ett antal hus får representera hela bebyggelsen.
• Symbol eller teckengenerering; för att markera en hamn, flygplats, tätort
eller dyligt.
• Överdrift; vägar t.ex. ritas bredare än de är för att tydliggöra viktiga objekt.
• Undanhållning; byggnader flyttas bort från vägen för att de ska bli tydligare.
• Aggregering; flera små skogsdungar ersätts av ett skogsområde.
• Sammanslagning; t.ex. flera olika våtmarkstyper slås samman i en gemensam klass.
Kunskap om det landskap man ska verka inom är således viktig både för
civil krishantering och för militär verksamhet. Möjligheten att koppla samman
flera olika aspekter och analysera hur de påverkar till exempel den militära professionen är i dag möjlig genom att använda Geografiska Informationssystem.
I ett GIS kan man även uppdatera dynamiska förlopp i kartorna genom att
klassa flygbilder eller fjärranalys genomförd med LIDAR, Infraröda (IR) sensorer, Radar m.m. och kanske dessutom överlagra dessa med kartor som beskriver
meterologiska eller hydrologiska förhållanden eller prognoser. Ofta används sådana väderkartor med mycket grövre upplösning än de topografiska kartorna.
Det beror delvis på att standardprognoser beräknas på kvadratkilometer eller
kvadratmilstora områden men standarderna för de olika kartformaten skiljer sig
även åt. För att man t.ex. ska kunna göra detaljerade framkomlighetskartor bör
den geometriska upplösningen på prognoserna vara högre. Det är även viktigt
att prognoserna kan fås med uppgifter om beräknad nederbörd och intensitet
m.m. som kan ha betydelse för de kombinerade analyserna.
Det är således viktigt att känna till med vilken säkerhet prognoserna är
gjorda och hur säkra de sammanlagda analyserna är även om de har olika geometrisk upplösning beroende på den noggrannhet som kartorna har. Det går
trots allt att bedöma om en operation kommer att medföra risker genom att
man avser att verka i ett område som har potential att ge problem vid olika
väderförhållanden. Man ska kanske avstå från företaget eller göra det tidigare
eller senare. Det taktiska uppträdandet, förflyttningarna och grupperingen ska
kanske vara på ett annat sätt än vad som tidigare var avsett. I alla fall måste
man vara medveten om att både kartorna och prognoserna är förenklingar och
bygger på antaganden och interpoleringar av data som är insamlade på fler eller
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färre punkter, med olika tidsintervall och under olika lång tid . Datamodellerna
som är underlaget till en väderprognos uppdateras var sjätte timma, varvid en
uppdaterad prognos kan fås med detta intervall. Meteorologiska satelliter kan
ge uppdaterade väderbilder var 10:e minut.
Historien visar att information om variationer i framkomlighet och andra
militärgeografiska faktorer ibland har avgjort hela slag. Att ha möjlighet att
under hand uppdatera och validera både underlagen och de modeller man
arbetar med är således viktiga egenskaper hos de tekniska informations- och
beslutstödssystem som ska användas. I de flesta fall kan trots det inte en erfaren beslutsfattare uteslutas. En beslutsfattare som har kunskaper om såväl det
område som man ska verka i som egna och en eventuell motståndares styrkor
och svagheter.

Figur 20. GIS baserad analys av topografi, geologi, vegetation, hinder m.m. för att beräkna framkomlighet i
terräng samt jämförelse med befintliga vägar för att i en analys av operationen identifiera terrängavsnitt som
är viktiga att hålla öppna eller kritiska för genomförandet. Källa: Sivertun & Gumos, 2006.

Genom att kombinera utbildning av operatörer och användare med stödsystem för att integrera och kritiskt sammanställa både data och information från
olika domäner kan man förhoppningsvis åstadkomma kunskaper som beslutsfattare kan använda med större utsikter att lyckas i sina missioner.
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Figur 21. Med en flygburen LIDAR skapas underlag till att skapa en 3D karta ut vilken man kan analysera
topografi, vegetation, hus och annan infrastruktur (bilden t.v.) men även vad som finns under vegetationer
t.ex. diken, hinder eller fientliga fordon (bilden t.h.). Källa: Simon Ahlberg, Foran RS.
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4.

Sannolikhet och risk

Vid beräkning av hur trolig en viss väderprognos är, hur väl en karta stämmer
med verkligheten eller om den utrustning som ska användas verkligen tål de
påfrestningar som instruktionsboken (eller kravlistan från upphandlaren) anger
måste den konfidens eller tillförlitlighet med viken dessa uppgifter är givna vara
kända.
Ett exempel på sådana resonemang är de beräkningar som görs vid offshore
utvinning av olja. Vid offshoreutvinning måste man förhålla sig till såväl väder
och klimatförhållanden som beräkningar av hållfastheten på den använda utrustningen. Det är dessutom inte bara fråga om teoretiska beräkningar utan de
modeller som används måste ha testats och validerats i praktisk användning.
Därefter modifierades de riktvärden som ursprungligen gavs till mer verklighetsbaserade krav på dimensioner, konstruktioner och material. Dessa modifieringar kan även vara resultatet av uppföljnings och reparationsrapporter och i
värsta fall haveriutredningar.
Vidare har de olika oljeplattformarna avancerad mätutrustning för att monitorera väder, vindar, vågor och strömmar. På så sätt byggs en ackumulerad
kunskap upp om de faktorer som kan spela in vid användningen av utrustningen och kanske även för att modifiera de modeller som används för väderprognoser.

4.1.

Vad används riskvärdering till?

Ingen kan förutse alla risker och möjliga omständigheter som gör att ett system
och operation kollapsar, men målsättningen kan vara att försöka identifiera så
många kritiska moment och förhållanden som möjligt. Detta för att försöka
undvika en kollaps på grund av kända eller förväntade störningar som det saknas beredskap för. Arbetet med att systematiskt gå igenom systemen, organisa-
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tionen och operationerna leder även till en bättre dokumentation och kunskap
om var och när risker kan uppstå och redundanta system och lösningar krävs.
Det civila flyget och vissa flygvapen, såsom det svenska, är föregångare när det
gäller att rapportera tillbud genom att det finns rutiner införda för att följa upp
tillbud och skador och en kultur som gör att man utan prestigeförlust kan rapportera även handhavandefel och konsekvenserna av detta.
För att undvika systematiska fel får, enligt vissa instruktioner, inte samma
tekniker serva båda motorerna på ett flygplan. Detta minskar risken för ett
felaktigt ingrepp på båda motorerna och är ett exempel på hur man försöker
skapa redundans! I processindustrin är det ofta minst två personer involverade
vid säkerhetskritiska åtgärder för att på så sätt minska risken för felgrepp. Att
kulturen är viktig belyses av Tjernobylkatastrofen där underlydande inte vågade
protestera mot felaktiga order givna av en högre chef.
Det finns många olika regelverk som beskriver hur processen med riskanalys
ska göras inom olika verksamhetsområden. Föreskrifter finns från myndigheter
som talar om vilka gränsvärden för exponering som inte får överskridas. Här
gäller det ofta olika regler i fred och vid krig. Vilka säkerhetsanordningar som
ska finnas och hur dessa ska kontrollers m.m. regleras av arbetarskyddsstyrelsen och i Försvarsmaktens reglementen. Certifiering enligt någon bransch- eller
myndighetsstandard är ett sätt att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Även
om man är certifierad enligt någon sådan standard krävs det ett fortlöpande arbete med kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring för att ständigt kunna modifiera och förbättra verksamheten och de tekniska systemen. Ibland är
det organisationen eller anvisningarna för hur utrustningen ska användas som
är det viktiga. Det är inte alltid möjligt att göra om designen på ett befintligt
system som ett flygplan, fordon, vapensystem eller ett kärnkraftverk. Däremot
kan en befintlig utrustning få mycket längre livslängd, förbättrad funktion och
generera mindre och färre oönskade skador genom att användarna tar hänsyn
till de möjligheter och begränsningar som systemet har.
Rikanalysen kan användas för att beräkna:
• R = S * K, där R = Risk, S = Sannolikhet, K = Konsekvens.
• Resultatet av riskbedömningen kan sedan användas för att;
• Prioritera funktioner och säkerhet vid design av ett tekniskt system.
• Hantera avvikelserapporter för modifiering av tekniken eller dess användning.
• Uppföljning av verksamheten.
• Planläggning av nyanskaffning eller taktikanpassning.
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Riskanalysen som en funktion av risk och sannolikhet följs av en riskutvärdering och därefter en riskkontroll och aktiviteter för riskreduktion. När det gäller
klimat och väderrelaterade risker är dessa svåra att planera bort. Det blir i stället
fråga om att anpassa aktiviteterna och ambitionen till de förutsättningar som
finns. Ibland tas kanske mycket stora risker därför att den ekonomiska nyttan,
eller annan nytta, är så stor att man är beredd att försöka.
Genom att använda ett beslutsträd kan olika alternativ gås igenom för att
försöka hitta de tekniska, ekonomiska och organisatoriska lösningar som ger
minst negativa konsekvenser vid ett eventuellt haveri. Det är även viktigt att
undersöka vilka klimatförhållanden som råder på en plats om t.ex. en flygplats
eller annan anläggning ska placeras där och som är beroende av att vädret är
godtagbart. De beslut som fattas kommer således att se olika ut beroende på vilken omfattning konsekvenserna får, vilka konsekvenserna blir och med vilken
förväntad sannolikhet en större skadehändelse kan utvecklas till en katastrof om
det inte finns tillräckliga förberedelser.
Sårbarhet är ett mått på vilka problem ett system får när det utsätts för
oönskad påverkan och hur svårt det är att få systemet att komma tillbaka till
verksamhet igen sedan påverkan upphört. Ofta kan designen av ett system ta
hänsyn till sådana faktorer och begränsa sårbarheten. Detta medför ofta, men
inte alltid, en kostnad i form av krav på redundanta kraftförsörjningssystem eller att reservdelar eller backupsystem finns tillgängliga o.s.v. I andra fall är det
kanske bara att utan extra kostnad välja material och metoder med tanke på att
undvika sårbarhet.
Vad som är sårbart eller mest skyddsvärt då de är utsatta för risk kan beskrivas i den s.k. krishanteringshierarkin. Enligt den har:
• Människo- och djurliv den högst prioriteten.
• Natur och Kulturmiljöer den näst högsta.
• Egendom har tredje.
• Verksamhet den sista av viktiga faktorer.
Till detta kommer i dag även information som kan gälla alla de olika nivåerna i denna hierarki. Ett sjukhus behöver även vatten (som är en del av naturmiljön) och el för att kunna fungera. I dag krävs det även datorer, program och
nätverk (och kunskaper) för att hantera och administrera alla nivåer. Att skydd
av kulturmiljöer är viktigt har framkommit i många kriser. Många konflikter
har startats eller förvärrats genom att någon av parterna medvetet eller omedvetet skändat eller förstört viktiga kulturminnen.

97

Lärobok i Militärteknik, vol. 6: Inverkan av geografi, klimat och väder

En grovanalys är det första steget i en analys av tänkbara risker. Då gäller
det att identifiera de faktorer som kan påverka de olika systemkomponenterna
samt system av system. Det krävs även en analys av vilka miljöbetingelser som
kan komma att påverka en operation och sannolikheten för att dessa ska inträffa. Vid bedömning av sannolikhet för en händelse analyseras frekvensen enligt
nedanstående tabell.
Finns det indikatorer på att dessa kan komma att inträffa och finns det planer för att hantera en översvämning, ett kraftigt snöoväder eller vad som nu kan
hota? Finns det nödsystem eller rutiner för att möta dessa situationer?
För bedömning av konsekvenserna brukar skalan Liten, Medel, Stor, Mycket stor och Katastrofal användas.
Nästa steg är en s.k. MTO–analys (Människa, Teknologi, Organisation).
Där bedöms i vilken mån personalen kan utbildas och påverkas att följa säkerhetsrutinerna och att samspelet med teknologi och organisation förbättras och
kvalitetssäkras.
Tabell 10. Bedömning av sannolikhet
Klass

Sannolikhet

Frekvens

1

Mycket osannolikt

1 gång/1 000 år

2

Liten sannolikhet

1 gång /100–1 000 år

3

Sannolikt

1 gång 10–100 år

4

Ganska sannolikt

1 gång 1–10 år

5

Stor sannolikhet

Mer än 1 gång/år

Källa: Rausand & Utne (2009).

4.2.

Ny teknik för bättre prognoser

Den skepsis som tidigare fanns mot ”skepparhistorier” som berättat om 30 m
höga monstervågor till havs har numera brutits sedan det konstaterats att denna
typ av vågor är relativt vanlig. Genom att analysera långa tidsserier från väderobservationssatelliter har man i dag kunnat slå fast att sådana stora vågor verkligen existerar och är vanligare än man förut kunnat tro. Genom tillkomsten
av oljeplattformarna har man även dessa fasta mätstationer som kan bidra till
att bekräfta denna nya kunskap. Normalt sett var fartygen konstruerade för att
klara 12 m höga vågor vilket nu är under omprövning.
Under andra världskriget kom den lilla norska Björnön mellan Island och
Grönland att utgöra en meteorologisk utpost som kunde leverera väderobservationer till de allierade vilket ledde till ett informationsövertag över tyskarna.
De bättre prognoserna avgjorde bl.a. att Dagen D kunde genomföras lyckosamt
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eftersom de allierade hade bättre väderdata än tyskarna som inte ansåg att ett
anfall var troligt – just på grund av den väderprognos med lägre tillförlitlighet
de hade.
Kommersiella flygplan har sedan lång tid använts som mätplattformar för
meteorologiska observationer över de stora haven. För att kunna korrigera för
störningar i atmosfären vid användning av GNSS (Globala positioneringstjänster) såsom GPS är det nödvändigt att känna till olika temperaturskikt, fuktighet
och annat som kan påverka fördröjning eller avlänkning av satelliternas tidsinformation. Denna tidsinformation jämförs sedan för att genom att beräkna
fördröjningen avgöra mottagarens position i globala koordinater. I t.ex. GPS
systemets kontrollsegment ingår funktioner för att mäta dessa värden i atmosfären med hög noggrannhet. När dessa data sedan jämförs med mätdata från
flygplanens observationer upptäcks avvikelser som kan förklara varför inte alla
väderprognoser träffar rätt. Forskning pågår för närvarande som syftar till att
förbättra signifikansen i väderprognoserna genom att använda flera olika datakällor utifrån deras tillförlitlighet. På så sätt har tillförlitligheten på prognoserna
ökat avsevärt det senaste årtiondet.
En annan viktig faktor när det gäller att göra väderprognoser och andra simuleringar är den datorkraft och de modeller som används för beräkningarna.
Nu använder sig de stora prognosinstituten av superdatorer för att genomföra
beräkningar på det stora antal mätvärden som samlas in.
Forskning pågår emellertid för att förbättra databehandlingen av prognoserna och t.ex. med att förutse tropiska stormar och vilka banor dessa kommer att
ta. Även i dag dör tusentals fiskare och kustbor i Bangladesh därför att traditionella prognoser är för generella och oprecisa. Hela New York sattes i krisberedskap och stora delar av befolkningen evakuerade t.o.m. inför den annalkande
stormen Irene hösten 2011. Stormens ”öga” passerade emellertid utanför staden
och stora kostnader och uppoffringar var förgäves. Genom att utveckla analyser
av meteorologiska satellitbilder som uppdateras var 10:e minut har forskare vid
Linköpings Universitet och i Italien utvecklat en metod att ge precis och tidig
varning för sådana stormar.101 Metoden blir inte sämre av att beräkningarna
kan göras på en relativt ordinär persondator genom att omvandla och anpassa
beräkningarna till grafproblem som kan analyseras med hjälp av programmering av grafikkortets processor (s.k. GPU– programmering) 1 000 gånger snabbare än genom datorns ordinarie CPU (huvudprocessor).102
101.     
Roy, C.,
    Kovordányi,
            R.,
    Ahmed,
       R.,
    Gumos,
       A.,
    Sivertun,
          Å.
   Cyclone
        Tracking
         and
    Fo   
recasting in Bangladesh Using Satellite Images without Supplementary Data. Editor: Petri
Takaka, National Land Survey of Finland Proceedings of the Nordic GIS Conference 2.-410.2006 Helsinki, Finland, 2006.
102. Casciello, D., Rivas, F., and Sivertun, Å. Integration of remote sensed images and semantic
based Descriptors for Hazards and risks management. GI Days 2008, Münster University,
Germany, 16-18 June 2008.
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Hade stormen Irenes väg kunnat förutses på ett bättre sätt hade kanske
andra områden kunnat förvarnas och de stora kostnaderna för krishanteringen
i New York används för bättre ändamål.

100

5.

Klimatpåverkan på materiel och processer

Väder och klimat påverkar våra militärtekniska system på en mängd olika sätt.
Förutom att påverka vår förmåga att kunna nyttja våra system på optimalt sätt
så kan väder och klimat även degenerera systemen rent tekniskt. Detta kan ske
under korta tidsperioder som när kyla påverkar batterier och drivmedelsegenskaper. Det kan också ske över längre perioder som när ozon gör gummi skört.
Industri
1

1

2

2

3

3
4
5

8
6

2

Transport

5 dagar

3

Hantering

5 dagar

4

Centralt förråd

10 år

5

Hantering

8 dagar

6

Transport

8 dagar

7

Hantering

8 dagar

10

3

8

Tillsyn och översyn

5 dagar

3

9

Hantering

5 dagar

10

Transport

5 dagar

11

Hantering

5 dagar

12

Främre lagerhållning

1 år

13

Hantering

5 dagar

14

Transport

5 dagar

15

Hantering

5 dagar

17

16

Vid uh-förband

1 månad

18

17

I drift vid förband

11 dagar

18

Taktisk transport

11 dagar

19

Buret vid förband

5 dagar

20

I eldställning

1 dag

21

Skjutförlopp

1 minut

12
13

13

14

14

15

15

1

19

5 dagar

3

11

18

Tid

Hantering

9

7

17

Åtgärd eller händelse
1

19

20

Figur 22. Schema över ett systems
livscykel. Källa: NATO Standardization
Agenzy.
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1
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När tekniska system designas måste hänsyn tas till hur systemet kommer
att påverkas över hela dess livslängd. Detta inkluderar då påverkan vid transporter, lagerhållning, användande, reparationer, service m.m. Genom att analysera systemets livscykel så kan en lista på de krav man bör ställa på systemet
formuleras avseende bl.a. dess robusthet mot olika miljöpåverkan. I detta ingår
också vilka krav som ska ställas på lagerlokaler och förråd avseende temperatur
och luftfuktighet, men också avseende emballage. Om den faktiska livscykeln
inte stämmer överens med den planerade, t.ex. genom mer omfattande taktiska
transporter, så kan felfunktioner uppstå.
Lärdomar från tidigare operationer kan i bästa fall ge grundvärden för vanliga transportskador och vilken teknisk tillgänglighet utrustningen kan förväntas ha när den levereras. Därför bör brukaren av systemet vara medveten om de
krav som systemet uppfyller samt vilka faktorer som kan vara gränssättande för
funktionen. Detta kan beskrivas i systemets taktiska, tekniska och ekonomiska
målsättningar (TTEM).
I målsättningar för materielsystem så måste det också specificeras för vilka
klimatförhållanden materielen är dimensionerad. En central del för att säkerställa materielens miljötålighet är att den utprovas praktiskt i miljön och att
dessa studier kompletteras med tester i kyl- och värmekammare. Traditionen
med nationella vinterförsök under den strängaste vinterperioden i C 2- området har varit viktig för att utveckla den svenska och andra länders materiel och
systems funktionalitet103
Tekniska system består i dag för det mesta av många olika delsystem som
innehåller en stor bredd av olika konstruktionsmaterial såsom metaller, trä,
plaster, glas, gummi, kemikalier etc. Dessutom är funktionen ofta beroende
av elektroniska styrsystem med elektriska, hydrauliska, pneumatiska och andra
stödsystem för att garantera funktionen.
Få system är dessutom autonoma, utan de ingår i kluster av system som
får information från sensorer som ska bearbetas och delas med andra enheter. Dessa är vidare kopplade till kontrollsegment som med mer eller mindre
av mänsklig påverkan avgör när och hur systemet ska verka, om utrustningen
fungerar som den ska eller om det är dags för service. Informationslänkar med
deras möjligheter och begränsningar blir då viktiga delar som tillsamman med
mekanik, optronik (där optik och elektronik samverkar), tribologi (smörjningsegenskaper), människa–maskininteraktion samt andra faktorer, sätter gränserna
för den militära nytta som kan uppnås. Väder och klimat är något som påverkar
användningen genom att hindra eller begränsa den för dig själv, men även för
en eventuell motståndare.

103. Skär, Jonas. Personlig. kommunikation 2011.
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5.1.

Vågutbredning och klimatpåverkan

Många tekniska system använder radiovågor t.ex. i form av radar för lokalisering av mål, men även för kommunikation. Atmosfären har stor betydelse för
hur långt man kan nå med sin radioförbindelse och med vilken kvalitet. Radiovågor i troposfären påverkas av olika skiktningar inom densamma som beror
på skillnader i temperatur, tryck och fuktighet på olika höjder vilket skapar
olika brytningsindex. Inverkan är störst på radiovågor med frekvenser över ca
30 MHz, men ger också möjlighet till s.k. troposcatterförbindelser. Denna typ
av förbindelser fungerar så att både sändaren och mottagaren riktar sina antenner snett uppåt mot himlen. Oregelbundenheter i troposfärens brytningsindex
sprider radiovågorna, vilket gör att mottagare på långa avstånd kan motta signalen. Dess styrka med tillhörande utbredningssträcka liksom fasläget varierar
dock med tiden, då oregelbundenheterna rör sig med vinden.

Figur 23. Troposcatterförbindelse. Illustration: Åke Sivertun.

Under vissa atmosfäriska förutsättningar kan så kallade ledskikt bildas. Radiovågor som bryts mot dessa ledskikt får då antingen onormalt kort eller lång
räckvidd, s.k. vågutbredningsanomali. I extrema fall stängs radiovågen in genom att reflekteras flera gånger mellan ledskiktet och jordytan vilket då kan
medföra mycket långa förbindelseavstånd.
Ett annat atmosfärsfenomen är s.k. avdunstningsskikt ovanför vattenytor
som kan låsa in elektromagnetisk strålning från radio eller radar inom ett 2–20
m djupt fuktigt luftlager. Det är ibland svårt att tränga igenom ett sådant luft-
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skikt varför objekt som finns under skiktet blir svårupptäckt från området över.
Befinner sig emellertid mottagarantennen själv i detta skikt kan skiktet fungera
som en vågledare och det finns utmärkta möjligheter att upptäcka objekt med
radar eller till radiokommunikation inom detsamma.
Avdunstad vattenånga över vattenytor leder radiovågor bättre med ökande frekvens. Fenomenet kan liknas vid en vågledare mellan vattenytan och en
”läckande” översida som ger onormalt stor räckvidd mot ytmål, men minskar höjdtäckningen eftersom energin så att säga ”stängs in” i ledskiktet. Det
är också svårt att se eller sända in i ledskiktet utifrån med radar respektive radio. Avdunstningen och ledskiktets höjd ökar med stigande temperatur, liksom
dämpningen i vattenångan. Några medelvärden för detta är:
• 5,3 m Nordatlanten
• 11,8 m Medelhavet
• 15,9 m Tropikerna
• 13,1 m Världsmedelvärde

Figur 24. Avdunstningsskikt. Illustration: Åke Sivertun.

Båda varianterna är beroende av bärvågens frekvens, och därmed också har begränsad
bandbredd (överföringskapacitet = symbolhastighet = modulationstakt (datatakt)) samt att
det för det mesta endast sker en (1) reflektion, egentligen avböjning, i jonosfären mellan
sändare och mottagare. ”Ping-pong-varianten” på bilden är ett specialfall som kan ge
extremt lång räckvidd när det ibland uppstår.
En tumregel säger att rymdvågsförbindelse via jonosfären normalt endast är möjlig för
bärfrekvenser mellan 3-30 MHz = högfrekvens (HF) = kortvåg (KV).
En annan tumregel säger att bandbredden maximalt är ca 10 % av bärvågens frekvens.
Varje överförd symbol kan sedan representera en eller många bitar (1 eller 0) beroende på
förhållandet mellan nyttosignal (S) och brus (N) + störningar (J) hos mottagaren.
Rymdvågsförbindelse via ”troposcatter” är också frekvensberoende.
En tredje variant är också extremt långvågiga = lågfrekventa bärvågor, vilka så att säga
”stängs in” mellan jonosfören och jordytan (havet) och sedan utbreder sig mycket långt
som om de vore inuti en vågledare.
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Dämpning av radiovågor sker i troposfären på grund av gaser och nederbörd.
Denna dämpning beror på vilken frekvens en våg har. Vid frekvenser över 10
GHz så kan dämpningen i troposfären ha stor betydelse. Dämpning på grund
av gaser beror bland annat på halterna av syre och vattenånga. Syre dämpar till
exempel mycket vid frekvenser runt 60 GHz medan dämpningen är betydligt
lägre vid både högre och lägre frekvenser. Vid 60 GHz är dämpningen ca 30
ggr/km (15 dB/km) medan den vid 100 GHz är mindre än 0,04 dB/km. Under 20 GHz är dämpningen mindre än 0,01 dB/km. Vattenånga å andra sidan
dämpar mycket vid cirka 22 GHz. Vid frekvensplanering försöker man nyttja
frekvenser med liten dämpning inom valt våglängdsområde. Där korta sändningsavstånd används så kan dock sändningar i områden med hög dämpning
försvåra motståndarens försök att pejla, avlyssna eller störa våra sändningar.
Även nederbörd orsakar dämpning, men denna kan vara svårare att beräkna då
nederbördens intensitet kan skilja över olika sträckor och variera över tid. 1,25
mm regn per timme dämpar ungefär lika mycket som dimma med 100 meter
visuell sikt eller 2,5 mm snö per timme. Ökad nederbördsintensitet ger ökad
dämpning, men också större påverkan på lägre frekvenser.104
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Figur 25. Mängden nederbörd och dämpning av transmissionen. Illustration: Samuel Svärd.

Radiovågor påverkas också av rymdväder. Hur denna påverkan sker beror
på våglängden och hur sändningen sker. Sändningar med kortvågsradiosystem
104. Asp, Börje, Bröms, Mats. Introduktion till vågutbredning. Stockholm: FOA, 1995, s. 21-24.
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reflekteras olika i jonosfären (den så kallade rymdvågen) beroende på rymdvädret, medan sändningar från satellitkommunikationssystem och satellitnavigeringssystem påverkas vid transmissionen genom atmosfären, bland annat
genom absorptionseffekter. En effekt som kan uppstå är att intensiteten och
fasen på signaler slumpmässigt varierar på signaler som penetrerar jonosfären.
Detta beror på oregelbundenheter i jonosfärens plasma. Fenomenet uppstår vid
polära områden (norrskens- och sydskensområdena) och vid ekvatorn – vanligtvis omedelbart efter skymningens infall. Jonosfären är beroende på vilken
tid det är på dygnet med en övervikt av joniserade partiklar i atmosfären under
solljusa timmar – således även under natten under den arktiska sommaren!
Som nämns ovan så reflekteras vissa vågor i olika skikt i jonosfären. De
radiovågor som reflekteras är vågor med lägre frekvens än den så kallade plasmafrekvensen, det vill säga kortvågssamband och system med ännu lägre frekvenser. De skikt som reflektion sker i finns på mellan 40 och 1 000 km höjd.
Den så kallade plasmafrekvensen är här mått på hur mycket fria elektroner som
finns i de skikten. Detta varierar med tid på året, tid på dygnet samt solens
aktivitet. De olika skikt som finns i jonosfären benämns D, E, F1 och F2. Dskiktet tenderar att försvinna nattetid samtidigt som F-skikten går ihop till ett
skikt. Även E-skiktet avtar dock nattetid, men inte i samma omfattning som
D-skiktet. Utav de olika skikten orsakar D-skiktet mest förluster för radiovågen
vilket innebär att kortvågssamband kan fungera bättre nattetid. Detta komplicera dock av att det är tidpunkten vid reflexionspunkten i jonosfären som avses
vilket innebär att det kan vara dag vid sändarens position. Vid långa sambandsavstånd kan flera reflexioner ske i jonosfären varvid det kan vara dag i en punkt
och natt i en annan.105
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Figur 26. Bild på de olika skikten dag- och nattetid. Illustration: Samuel Svärd.

För långvågssamband så kan D-skiktet medföra att rymdvåg inte är möjlig
medan ytvåg fortfarande är möjlig.
105. Asp, Börje, Bröms, Mats. Introduktion till vågutbredning. Stockholm: FOA, 1995, s. 25.

106

Klimatpåverkan på materiel och processer

F
E

F1

2

D (dämpar radiovågen)

F
E

Figur 27. Bild på rymdvågutbredning för långvåg dag samt natt. Illustration: Samuel Svärd.

Störningar i jonosfären påverkar vågutbredningen. Med jonosfärstörningar
menas här större avvikelser från de normala förhållandena i jonosfären. Jonosfärstormar ändrar den kritiska frekvensen i jonosfärens F-skikt. Frekvensen
kan först öka under en dag för att sedan minska kraftigt följande dygn. Under
ett antal dagar återställs sedan egenskaperna. Under denna period kan absorptionen på de låga frekvenserna kraftigt öka. Vid ökad ultraviolett strålning kan
absorptionen också öka, men då bara på jordens solbelysta sida. Plötsliga ökningar i ultraviolett strålning kan vara under några minuter till enstaka timme.
Under höga solfläckstal så kan en mycket hög absorption uppstå vid höga latituder. En annan störning uppstår särskild nattetid när elektrontätheten är
låg. Denna störning beror på förtätningar och förtunningar av jonisationen i
jonosfärens F-skikt. Störningarna orsakar variationer av gångväg samt dopplerförskjutning och dopplerspridning.106

106. Ibid, s. 28-29.
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Tabell 11. Utbredningsegenskaper vid olika frekvenser107
Våglängd

F

Tillämpning

Egenskaper och väderpåverkan

ELF
100–1000 km

3Hz–3 kHz

Underjordisk kommunikation

Mycket stor räckvidd och inträngning längs jordytan och i jordytan
med ytvågen.

VLF
10–100 km

3kHz–
30 kHz

Global navigering,
kommunikation med
ubåtar, sjöradio

God inträngning, även i havsvatten. Stabil signal.

LF
1–10 km

30–300 kHz

Radionavigering,
rundradio*, radiofyrar, sjöradio

Mer begränsad räckvidd för ytvågen. Mycket variabel jonosfärsvåg.

MF
100 m–1 km

300 kHz–
3 MHz

Rundradio, sjöradio,
fast och rörlig trafik,
positioneringssystem

Nattetid stark, men variabel
jonosfärsvåg. Ytvågsräckvidd cirka
100 km.

HF
10–100 m

3–30 MHz

Fast och rörlig trafik,
rundradio, amatörband, privatradio,
OTH-radar**

Mycket stor räckvidd med
jonosfärsvåg. Ytvågen relativt
betydelselös.

VHF
1–10 m

30–300 MHz

Rundradio, tv,
flygradio, sjöradio,
landmobil radio,
landningssystem,
meteorspårsförbindelser

Stabila markvågsförhållanden
med begränsad räckvidd på
grund av bland annat terräng och
stadsbyggnationer. Sporadiska
jonosfärsreflexioner.

UHF
10 cm–1 m

300 MHz–
3 GHz

TV, flygnavigering,
landningssystem,
radar, mikrovågsugn,
sjöfartssatelliter

Markvåg med begränsad räckvidd
på grund av bland annat terräng
och stadsbyggnationer. Begynnande inverkan av meteorologiska
förhållanden för troposfärsvåg.

SHF
1–10 cm

3–30 GHz

Radar, radiolänk,
kommunikationsoch rundradiosatellit.

Tilltagande beroende av meteorologiska faktorer. Tidsvariabla
värden på räckvidd, inmätningsnoggrannhet med mera.

EHF
1 mm–1 cm

30–300 GHz

Radar, satellit

I tillägg begränsning av räckvidd
på grund av atmosfärs- och nederbördsdämpning.

* Med rundradio avses radiosändningar som alla kan ta emot.
** Med OTH-radar avses radar med möjlighet att se över horisonten.

Elektrooptiska sensorer påverkas också av vädret. För sensorer i det visuella
våglängdsbandet påverkar väder på samma sätt som det gör för vår egen syn.
För bildförstärkarsensorer är påverkan ungefär densamma med den skillnaden
att sensorerna ”ser” mycket bättre än människor i mörker. Dimma, regn, snö
och rök påverkar dock på samma sätt som de påverkar den egna synen. Exempel
på konsekvenser är som i andra våglängdsband dämpning, men också försäm107. Asp, Börje, Bröms, Mats. Introduktion till vågutbredning. Stockholm: FOA, 1995, s. 30.
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rad kontrast. För elektrooptiska sensorer i de termiska våglängderna så finns
dock en del skillnader. För termisk infraröd strålning påverkar vattendimma i
hög utsträckning mellan 5 och 8 µm, medan koldioxid till exempel påverkar
över 14 µm. Både vattenånga och koldioxid, men även (marknära) ozon påverkar till del över hela det termiska våglängdsbandet, i varierande utsträckning.
Regn, snö, dimma och rök påverkar också i det termiska området, men kan i
vissa fall påverka mindre i det termiska området än i det visuella. Dammuppkast från mynningskrevader kan till exempel helt förblinda i det visuella och
nära infraröda våglängdsområdena, men termiska sensorer kan fortfarande ha
viss sikt igenom dammuppkasten. Detta har att göra med partikelstorleken
på det i luften förekommande ämnet. Tät dimma som har en partikelstorlek
motsvarande det långvågiga infraröda våglängdsområdet kan påverka sensorer
som nyttjar samma våglängd i relativt stor omfattning medan rök som har en
mindre partikelstorlek inte alls påverkar i samma omfattning. På samma sätt
kan hög absolut luftfuktighet påverka infraröda sensorer. Gaser i atmosfären
kan också orsaka försämrad kontrast och orsaka så kallad klotter. Detta beror
på att gaser som absorberar en viss våglängd också emitterar i denna våglängd.
En gas som absorberar i 3–5 µm skulle därmed också kunna försämra prestanda på mellanvågiga infraröda sensorer. Ett annat fenomen som påverkar
elektrooptiska och optiska sensorer är brytningsfel som orsakas av skiktningar i
luftmassan. Turbulens i samma luftmassa kan ytterligare försämra prestanda på
dessa sensorer. Ett exempel är en prickskytt som via sitt kikarsikte observerar
ett mål över en mörk yta en solig dag. I kikarsiktet kan då en dallring synas i
luften. Dessa skiktningar och dallringar kan orsaka skärpenedsättningar, men
också vinkelfel och hägringar. I praktiken kan dessa fenomen för ovanstående
prickskytt innebära att denne skjuter ovanför målet.108

5.2.

Material och klimatpåverkan

Polymerer är en stor materialgrupp med många goda egenskaper, men som
även kan innebära problem om de används i miljöer som de inte är avsedda
för. Gummi är ett sådant material med helt olika egenskaper i olika temperaturområden. Att välja rätt gummiblandning i däcken på fordon kan både
öka köregenskaper, säkerhet och minska slitaget avsevärt. Kombinationer med
snökedjor kan vara nödvändig i områden där temperaturen varierar starkt och
där man plötsligt måste ha bättre väggrepp p.g.a. snö, sand, lera eller andra
väglagsproblem. Ett annat sätt att möta sådana problem är utrustning där man
kan variera lufttrycket och på så vis kompensera för avvikelser i optimal däcksfunktion. Däck kan även bli deformerade om de blivit uppvärmda av miljön
eller användning och sedan parkeras i kyla.
108. FOI. FOI orienterar om Sensorer. FOI, 2004, s. 37-39.
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Det finns många olika typer av gummi – från naturgummi i olika blandningar till en stor flora av syntetiska gummimaterial såsom EPDM (EthylenePropylene – Ethylene propylene diene rubber – EPDM – EP, EPT, EPR) och
olika typer av Silikongummi – VMQ – PVMQ. Dessa material har olika motståndskraft mot ozon, UV ljus och temperatur varför det är viktigt att se över
utrustning som ska användas i extrema förhållanden för att undvika felfunktion.
På huvar och täckglas över sensorer och lampor kan miljörelaterad missfärgning,
grumling eller sprickbildning väsentligt minska användbarheten i systemen.
Gasen Ozon består av tre syreatomer medan vanligt syre har två syreatomer.
Ozon bildas av syre på hög höjd med hjälp av ultraviolett strålning, men också
på lägre höjder genom fotokemiska reaktioner. Ozon är starkt oxiderande vilket bland annat bryter ned gummi, plaster och färger.109 Ozon kan användas
för vattenrening, men också för sanering av fordon med mera från bakterier,
mögel och lukter från till exempel brandrök. Ozon på hög höjd skyddar mot
den för mänsklig hud farliga ultravioletta strålningen. Om ozonlagret är tunt
kan även detta påverka plaster och gummi då ultraviolett strålning kan ha skadliga effekter på dessa material.
Elektronikkomponenter såsom kretskort består av en mängd olika material
med olika temperaturutvidgningsegenskaper vilket leder till spänningar och
i yttersta fall brott på ledningar, lödningar och komponenter. I kombination
med vibrationer kan sådana processer påskyndas starkt. Elektronik är även
känslig för föroreningar i luften såsom stoft, damm och större partiklar som
kan nöta på elektroniken, skapa överhettning, kortslutningar och andra problem. Fukt och stoft kan även minska kontakten i kontaktdon vilket i så fall
leder till att funktionen blir begränsad, oberäknelig eller upphör.
Sådana partiklar kan även förkorta livsländen och funktionen på allt från
roterande propellrar till rotorblad på helikoptrar.
Även metaller har olika egenskaper och det finns därför många olika kvalitéer och legeringar framtagna för att möta krav relaterade till såväl på fysisk
belastning som på klimat och temperaturbelastning.
Kolstål kan påverkas negativt av kyla. För ett kolstål beror slagsegheten på
temperaturen. Slagsegheten sjunker med sjunkande temperatur varvid spröda
brott kan uppstå istället för sega brott. Inom ett visst temperaturområde runt
omslagstemperaturen för sega och spröda brott kan båda typerna av brott uppstå. Problemet med spröda brott är att de sker hastigt och utan en eventuellt
förvarnande deformation. Normalt ska spröda brott på grund av kyla ej behöva
uppstå, men om en konstruktion har råkat ut för skador som orsakat sprickor
kan spröda brott uppstå. Svetsspänningar och sprickor vid till exempel nithål
kan öka risken för spröda brott.110
109. SMHI. Kunskapsbanken: Meteorologi, Ozon. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ozon-1.3824, hämtad 2011-06-16.
110. Ullman, Erik. Karlebo Materiallära, Utgåva 14. Stockholm: Liber, 2008, s. 166-167.
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Tabell 12. Kvalitetsklasser och temperaturområden
för konstruktionsstål enligt Eurocode 3
temp.
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5.3.

Kemiska processer och klimatpåverkan

Generellt sett bidrar en högre temperatur till att kemiska processer går fortare
eller till och med möjliggörs (temperaturen räknas då som en katalysator för
en viss kemisk reaktion eller omvandling). Det är således viktigt att veta inom
vilka temperaturer de kemikalier som används eller som ingår i system, vekar, får förändrad funktion eller slutar att verka. Låga temperaturer kan göra
att vätskor i hydraul-, bränsle- eller kylsystem blir mer trögflytande eller till
och med fryser. En annan egenskap kan vara att de olika komponenterna i en
vätska separeras och slutar fungera som tänkt. Höga temperaturer kan även de
ställa till problem genom att många ämnen avdunstar eller förlorar sina ursprungliga egenskaper. Sprängämnen kan till exempel börja ”svettas” vid höga
temperaturer vilket gör att de inte fungerar som de ska.
Annan påverkan uppstår i kombination med temperatur, luftfuktighet och
höjd (lufttryck). Genom att vatten fälls ut ur luften kan kemikalier bli vattenblandade, utspädda eller på annat sätt förändrade. Vid låga lufttryck påverkas
funktionen och förbränning sker sämre eller inte als beroende på vilket bränsle
och förbränningssystem som används.
Batterier är sådana system som innehåller kemikalier och de finns av olika
typer, styrka och kvalitet. Batterier har som uppgift att ta emot elektrisk energi
och lagra detta som kemisk energi. När batteriet används så omvandlas den
kemiska energin tillbaka till elektrisk energi. Vilken kapacitet ett batteri har
avgörs av batteriets förmåga att avge en viss ström under viss tid och mäts i
ampere–timmar. Ett batteri som kan avge 40 ampere (A) i en timme eller 20 A
under två timmar har en kapacitet på 40 amperetimmar (Ah). Om man jämför
energiinnehåll i ett batteri kopplas detta mot batteriets voltantal. Ett 12 volts
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(v) batteri på 70 Ah innehåller dubbelt så mycket energi som ett 6 V batteri
på 70 Ah.
Principen för ett batteri är att det är uppbyggt av en eller flera battericeller
där materialet i cellen påverkar bland annat spänningen, men även drifttiden.
Ett brunstensbatteri på 1,5 V kan ha en drifttid på 15 timmar med ett över
tiden minskande volttal medan en typ av Litiumbatteri (Litium/SO2) kan ha
ett volttal på 2,8 Vt som håller sig tämligen konstant under batteriets drifttid på 50 timmar. Kvicksilverbatterier eller Zink/luft-batterier kan ha en lång
drifttid på 80–140 timmar, men en spänning som efter bara någon timme
sjunkit från nästan 1,5 V till 1,2 V. Genom att koppla ihop ett antal celler
påverkas batteriets egenskaper. Beroende på om cellerna seriekopplas eller parallellkopplas förändras batteriets egenskaper. Seriekoppling ökar spänningen
medan parallellkoppling ökar den mängd ström som kan avges. Detta innebär
att när man hjälpstartar ett fordon så parallellkopplar man batterier för att få
ut större mängd ström. Spänningen (V) blir dock detsamma. Varje cell i ett
batteri består av två elektroder varav den positiva kallas katod och den negativa anod. Elektroderna är nedsänkta i en elektrolyt vilket är ett material som
leder ström. Dessa tre komponenter är battericellens kemiskt aktiva delar. Om
anod och katod kopplas samman så avger anoden via kopplingen elektroner
till katoden. Detta får en jonvandring att påbörjas i elektrolyten från anoden
till katoden. När anoden oxiderats och katoden, som normalt är en metalloxid,
avgett sitt syre så är batteriet tomt på energi och processen avslutas. Denna
process påverkas av värme och kyla.111
Kyla kan innebära att ett laddningsbart batteri vid -20 °C endast har 60 procent kapacitet kvar medan ett torrbatteri endast har 10 procent kvar. Ett test av
bilbatterier genomfört av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) visar
på att det kan finnas stora skillnader mellan olika batterier när det gäller deras
kapacitet i kyla. Testet genomfördes så att ett antal bilbatterier (13 st.) av olika
fabrikat laddades till 100 procent för att sedan testas i en startmotorsimulator
vid 20 °C. Simulatorn kördes först i 10 sekunder och sedan i ytterligare 60
sekunder. Därefter laddades batterierna till 100 procent igen vartefter de kyldes
ned till -20 °C Vid denna temperatur kördes startmotorsimulatorn i 10, 60 och
120 sekunder. I samband med detta mättes batteriernas återstående effekt efter
de 60 sekunderna samt hur lång tid startmotorsimulatorn kunde körs innan
batteriernas effekt minskat till 2 400 W. 2 400 W är den effekt som krävs för
att starta en femcylindrig motor till en Volvo V70. Efter de 60 sekunderna i 25
°C varierade den återstående effekten mellan 85 procent och 96 procent. Det
batteri som presterade sämst hade en deklarerad kapacitet på 60 Ah medan det
bästa batteriet hade en deklarerad kapacitet på 80 Ah. I testet hade ett batteri
med deklarerad kapacitet på 55 Ah en återstående kapacitet på 94 procent. Vid
111. Johnsson, Bo. Ellära, Faktabok A. Stockholm: Liber, 2005, s. 66-79.
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-20 °C och efter 60 sekunderstestet så visade de testade batterierna en återstående effekt på mellan 91 procent och 12 procent. Den tid som startmotorsimulatorn kunde drivas innan effekten understeg 2 400 watt varierande mellan
123 sekunder och en sekund. De sämsta batterierna i testet hade en deklarerad
kapacitet på 55 Ah samt 60 Ah där det sistnämnda presterade absolut sämst. Ur
testet kan man dra slutsatsen att skillnaden mellan olika bilbatterier är stor samt
att hänsyn måste tas till batteriernas kapacitet och totala effekt vid en jämförelse.
Bilbatterier kan också ha en deklarerad kallstartström som man måste ta hänsyn
till. Det bästa batteriet i testet hade en deklarerad kallstartström på 640 ampere
(60 Ah) medan det högsta värdet var 750 A (55 Ah). Det sämsta batteriet i testet
hade en deklarerad kallstartström på 390 A (60 Ah). I testet så var batterierna
laddade till 100 procent. I verkligheten hade resultaten kanske blivit sämre då
batterierna kanske inte har mer än 70 procent laddning under normal drift.112
Som exempel på hur ett vanligt ficklampsbatteri påverkas så kan ett AAbatteri på 1,5 volt få en minskad drifttid från över sju timmar vid +21 °C till
cirka en timme vid -20 °C. Redan vid 0 °C är drifttiden halverad. Även spänningen sjunker kraftigt. Vid nollgradigt kan batteriet ha en spänning på under
1,2 volt efter mindre än två timmar.113 Viss elektronisk utrustning som till
exempel digitalkameror kan slå av när volttalet går under en viss nivå.
Ovanstående kan innebära att batterier måste hållas varma eller värmas före
användning i kalla klimat. På fordon kan detta innebära isolerade batterilådor
och att batterierna står på uppvärmda plattor. Vid användande av radioapparater utomhus så ska de hållas varma innanför kläder eller om det är större
radioapparater ställas på granris eller motsvarande så de isoleras från den kalla
marken. Vissa material som till exempel förekommer i liggunderlag kan dock
minska radions räckvidd. I varma klimat måste batterier på fordon i stället ha
tillräcklig ventilation för att undvika överhettning och för att ventilera bort
gaser som bildas.

5.4.

Tribologi och klimatpåverkan

Med Tribologi114 menas läran om och tekniker för att hantera interaktionen
mellan ytor i relativ rörelse. Inom Tribologi studeras och tillämpas principerna
för friktion, smörjning och nötning. Smörjning och friktion kan regleras på
många olika sätt, men det är vanligt är att man försöker minska friktionen genom att använda smörjmedel i form av oljor eller vätskor av olika slag. De flesta
112. Bergling, Mikael, Ståhl, Susanne. Billigt batteri tål inte kyla. Artikel i Testfakta, 2007-1120.
113. Energizer. Product datasheet Energizer E91. http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf, hämtat 2011-06-21.
114. Lindström, Bo, et. al. Karlebo Handbok Utgåva 15. Stockholm: Liber, 2005, s. 344-346,
353-397.

113

Lärobok i Militärteknik, vol. 6: Inverkan av geografi, klimat och väder

friktionsreglerande metoderna liksom de interagerande materialen påverkas av
värme och kyla. Hydraulsystem, smörjsystem och andra system innehållande
vätskor på olika tekniska system måste därför dimensioneras för de klimat systemen ska användas i. Detta gäller speciellt för system innehållande oljor då oljors egenskaper kraftigt kan påverkas av värme och kyla. Oljors egenskaper vid
värme och kyla kan innebära att en olja som fungerar bra vid låga temperaturer
fungerar sämre vid höga temperaturer och tvärtom. Detta kan innebära att en
olja måste bytas mot en annan när man flyttar system mellan olika klimatområden. Här är kunskaper i tribologi viktiga för att undvika onödigt slitage och
system med nedsatta prestanda samt förkortad livslängd.
Smörjmedel i form av till exempel oljor och fetter minskar ofta friktionen,
men kan också kyla, rena, täta samt skydda systemet där de appliceras. Det finns
också andra smörjmedel, t.ex. fasta smörjmedel i form av grafit eller molybdensulfid som främst tillsätts vissa system för att minska nötningen, men inte har
samma tätande, kylande och rengörande effekter som oljor och fetter. Dessa
fasta smörjmedel inkluderas däremot ofta i smörjfetter för att kunna appliceras
på ett enklare sätt. De nötningsskador som kan uppstå på ytor i kontakt med
varandra kan delas upp i adhesiv nötning, abrasiv nötning, utmattning, korrosiv nötning och erosiv nötning. Vid användning av smörjmedel mellan två friktionsytor kan smörjmedlet i varierande grad bära belastningen mellan ytorna.
Vid så kallad gränsskiktsfilm bärs huvuddelen av belastningen av ojämnheter,
s.k. asperiteter, på de två ytorna. Vid blandfilm bärs lasten delvis av en hydrodynamisk smörjfilm och resten av lasten bärs av kontakt mellan arsperiteterna
på samma sätt som i gränsfilmsmörjningen. Vid fullfilm bärs hela belastningen
mellan de två ytorna av smörjfilmen bestående av till exempel olja. Ett jämförande värde är den så kallade smörjfilmsfaktorn. Smörjfilmsfaktorn är den
smörjande filmens tjocklek delat med ytjämnheten och ger en uppfattning om
risken för att nötning ska uppstå. När man beräknar ytjämnheten så tar man
hänsyn till båda kontaktytornas profildjup.
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1

Gränsskiktssmörjning

Tjockfilmssmörning

0,1

0,01

0, 001
Figur 28. En s.k. Stribeck-kurva som beskriver vilken smörjregim kontakter arbetar inom.
Illustration: Samuel Svärd.

Smörjfilmsfaktorn utgör en grund för att beräkna livslängd för till exempel
glidlager. Filmtjockleken bestäms av andra faktorer som glidhastighet, belastning, samt av smörjmedlets viskositet. Viskositet är ett mått på hur trögflutna
vätskor är. Denna trögflutenhet beror på att när en vätska ändrar form, till
exempel när den förflyttar sig mellan två ytor, så uppstår friktionskrafter mellan
molekylerna i vätskan som glider relativt varandra. Viskositet beror på temperatur och tryck för newtonska fluider (fluid omfattar både vätskor och gaser). Om
en fluids viskositet även beror på hastighetsskillnader och strömningsformer så
är fluiden icke-newtonsk. Viskositet kan mätas som dynamisk eller kinematisk
viskositet där den kinematiska densiteten är lika med den dynamiska viskociteten delat med vätskans densitet för den aktuella temperaturen. Både dynamisk
och kinematiskt viskositet är för de flesta vätskor starkt beroende av temperaturen där viskositeten för vätskor minskar med ökad temperatur. För smörjoljor
finns viskositetsdiagram där det kan läsas ut hur en oljas viskositet förändras
med temperaturen. En olja med en viskositet på 50 mm2/s vid +30 °C kan ha en
viskositet på närmare 5 000 mm2/s vid -20 °C och 30 000 vid -30 °C. En annan
olja kan ha en viskositet på 750 mm2/s vid -30 °C, men kanske inte mer än 15
mm2/s vid +30 °C. Generellt har oljor med hög viskositet också en hög bärförmåga vilket minskar risken för att till exempel metallytor kommer i kontakt
vid belastning. Nackdelen med en hög viskositet är att det ökade motståndet
innebär effektförlust i systemen och en ökad värmeutveckling vilket kan leda
till att systemen går varma. En olja som får hög viskositet vid låga temperaturer,
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t.ex. i en förbränningsmotor, har nackdelen att den blir svår att pumpa runt i
smörjsystemet, oljefilmen i lagren blir trögflytande, motorn går trögt och blir på
grund av detta svårstartad. Ett elverk som går kontinuerligt för att till exempel
strömförsörja en militär bas vid en internationell insats i ett kallt klimat kanske
inte behöver olja klassificerad för kalla klimat då elverket ständigt är varmkört.
Elverk som används för reservkraft på samma bas har dock kanske behov av olja
i en annan viskositetsklass då de måste kunna kallstartas.
För att underlätta val av rätt smörjmedel för rätt förhållanden finns standardiserade viskositetsklasser. För motoroljor används SAE-klassificering (Society of Automotive Engineers). En olja som har en viskositet på 3 500 cP
vid -20 °C 10W som viskositetsklass enligt Society of Automotive Engineers
klassningssystem. Detta anges då som SAE 10W. W-märkningen anger alltså
hur lämplig oljan är att använda vintertid och en lägre siffra före W innebär
bättre kallstartsförmåga, d.v.s. en 5W olja klarar svårare vintrar än en 15W. Ett
mått på oljans driftsviskocitet anges med den andra siffram i oljans beteckning,
vilket innebär att om 10W oljan i tidigare exempel även uppfyller klass 30 så
anges detta som SAE 10W-30. SAE-klasser har dock inget direkt med oljans
kvalité att göra även om t.ex. oljor med låg W-klassning och hög driftsviskocitet ofta är av en högre kvalitet eftersom det krävs för att klara så stora skillnader
i temperaturer.
Tabell 13. Viskositet och temperatur enligt SA J300 JAN2009
Viskositetsklass
enligt SAE

Viskositet cP vid viss
temperatur grader C

Gräns för pumpbarhet grader C

Viskositet cSt vid 100 grader C
Min

Max

0W

3 250 vid -30 °C

-35 °C

3,8

-

5W

3 500 vid -25 °C

-30 °C

3,8

-

10W

3 500 vid -20 °C

-25 °C

4,1

-

15W

3 500 vid -15 °C

-20 °C

5,6

-

20W

4 500 vid -10 °C

-15 °C

5,6

-

25W

6 000 vid -5 °C

-10 °C

9,3

-

20

-

-

5,6

< 9,3

30

-

-

9,3

< 12,5

40

-

-

12,5

< 16,3

50

-

-

16,3

< 21,9

60

-

-

21,9

< 26,1

Inte bara motorer använder olja som smörjmedel utan också växellådor,
differentialer, axlar med mera. I dessa kan transmissionsoljor användas som
smörjmedel. Även här har SAE ett system för klassificering av viskositet. Syste-
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met påminner om det för motoroljor och även här används W som beteckning
för oljor lämpliga för kalla klimat. Siffervärdena skiljer sig från motoroljor, men
skalorna för motorolja och transmissionsolja är inte enligt samma skala. Det
går alltså inte att jämföra viskositet för en motorolja i klass SAE 25W med en
transmissionsolja med en viskositetsklass SAE 75W. Även för transmissionsoljor kan olika klasser kombineras om oljan klarar ett bredare täckningsområde,
till exempel SAE 85W-140 där den sista siffran även här anger ett mått på
oljans driftsviskositet.
Tabell 14. Viskositet och temperatur enligt SA J300 JAN2009
Viskositetsklass
enligt SAE

Maximal temperatur grader Celsius
för en viskositet av 150 000 cP

Viskositet cSt vid 100 grader C
Min

Max

75W

-40

4,1

-

80W

-26

7,0

-

85W

-12

11,0

-

90

-

13,5

24,0

140

-

24,0

41,0

250

-

41,0

-

Ett annat sätt att smörja, förutom oljor, är att använda sig av smörjfetter,
till exempel vid smörjställen där tillräcklig tätning inte kan erhållas för en oljefilmssmörning. Smörjfett består i huvudsak av olja där ett förtjockningsmedel
tillsats. Även deras konsistens finns det ett klassificeringssystem för. National
Lubricating Grease Institute (NLGI) beskriver viskositeten för smörjfetter enligt en skala från flytande där oljan nästa sipprar ut till hårt blockfett. Skalan
är definierad så att man först bearbetar fettet på ett visst sätt och sedan mäter
hur långt ned en kon med viss vikt och tyngd kan sjunka ned i fettet under en
given tidsperiod.
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Tabell 15. Viskositet och temperatur enligt NLGI
NLGI

Beskrivning

Penetration efter bearbetning i 1/10 mm

000

Flytande

445–475

00

Halvflytande

400–430

0

Trögflytande

335–385

1

Halvfast

310–340

2

Fast

265–295

3

Extra fast

220–250

4

Mycket fast

175–205

5

Halvhårt

130–160

6

Hårt

85–115

I denna klassificering är NLGI 0 respektive NLGI 1 de fetter som generellt
är mest lämpade för kallt klimat och vid centraliserade smörjsystem. I lager
med höga krav på noggrannhet och hastighet är NLGI 3 ett vanligt förekommande fett. NLGI 2 är det vanligaste förekommande fettet och appliceras normalt via smörjnipplar med hjälp av fettpistoler.115
Avseende värme så finns det för olika fetter en droppunkt där det aktuella
fettet börjar droppa olja. Litiumfett har en droppunkt på +150 – +180 °C och
kan beskrivas som ett värme- och vattenfast fett. Kalciumfett har en droppunkt
på bara +80 °C, men betraktas ändå som vattenfast.
Tabell 16. Droppunkt olika fetter
Fett

Droppunkt grader Celsius

Vattenfast

Litiumfett

+150 – +180 °C

Ja

Kalciumkomplexfett

> 250 °C

Ja

Kalciumfett

+80 °C

Ja

Natriumfett

+150 °C

Nej

Bentonitfett

+260 °C

-

Silikonfett

> 300

Ja

Både smörjoljor och smörjfetter kan baseras på såväl mineraloljor eller syntetiska oljor. Syntetiska oljor har normalt bättre egenskaper än mineraloljor
när det kommer till höga och låga temperaturer. Den huvudsakliga skillnaden
mellan mineralolja och syntetolja är att mineralolja utvinns ur råolja som består av en stor mängd olika kolväten som sedan raffineras till önskad produkt,
d.v.s. separeras efter en viss molekylvikt. Även syntetolja tillverkas ofta från
115. Observera att smörjning ska ske enligt gällande smörjschema för det aktuella systemet.
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råolja, vilket kan ses som lite förvillande. De tillverkas emellertid med en mer
avancerad process från grunden varför de blir mer enhetliga och med önskade
egenskaper. Syntetiska oljor kan också tillverkas från andra råvaror än råolja,
t.ex. oljor från växtriket. För att de färdiga oljeprodukter ännu bättre egenskaper tillsätts även olika additiv som leder till ännu bättre nötningsmotstånd och
viskositetsegenskaper.
Tabell 17. Jämförelse mellan mineralolja och olika syntetoljor
Egenskap

Mineralolja

Polyolefiner

Alkylbensen

Diester

Polyolester

Polyglykol

Fosfatester

Silikonolja

Viskositets/
temperaturförh.

4

3

4

2

2

2

5

1

Flytbarhet vid
låg temperatur

4

2

3

3

2

3

4

3

Slitageskydd

4

3

4

4

2

1

2

5

Friktionsminskande vid:
gränssmörjning
EHD-smörning

3
3

3
1

3
3

3
3

2
2

1
2

3

5

Oxidationsstabilitet vid hög
temperatur

4

2

4

3

1

1

1

1

Vattenavskiljningsförmåga

4

2

2

2

2

5

2

5

Luftavskiljningsförmåga

3

2

2

2

2

4

2

5

Rostskydd

1

1

1

3

3

3

4

3

Blandbarhet
med mineralolja

1

1

1

3

4

5

5

5

Påverkan på
lacker

1

1

1

5

5

3

5

2

Påverkan på
tätningar

1

1

1

4

4

3

4

1

Hydrolytisk
stabilitet

1

1

1

4

4

2

4

3

Låg förångningsförlust

3

1

4

1

1

4

3

3

1 är högsta betyget (utomordentlig) medan 5 är sämsta betyget (dålig). Källa: Karlebo.

I ovanstående tabell kan man se att ett syntetiskt smörjmedel baserat på
fosfatester inte behöver ha bättre egenskaper än en mineralolja när det gäller
flytbarhet vid låga temperaturer. Alkylbensen, Diester, Polyolester, Fosfatolja
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eller Silikonolja används mycket sällan i vanlig utrustning idag. Vattenavskiljningsförmågan på en silikonolja eller en polyglykol kan till och med vara sämre
än på en mineralolja. När det gäller temperaturgränser så klarar polyolester och
polyglykol höga temperaturer bra medan polyolefiner, alkylbensen och diester
klarar låga temperaturer. Polyolefiner (i princip alla syntetiska oljor inom fordonsindustrin mm) har det bredaste användningsområdet ur temperatursynpunkt.
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6.
6.1.

Militära system och klimatpåverkan
Sensorer och ledningsstödssystem

Ett vanligt förekommande våglängdsområde för elektrooptiska sensorer är det
termiska våglängdsområdet. Detta område kan delas in i långvågig, mellanvågig och kortvågig infraröd strålning. Elektrooptiska sensorer förekommer normalt i mellanvågiga termiska våglängdsområdet och det långvågiga termiska
våglängdsområdet. Sensorerna förekommer som sikten i stridsfordon eller på
flygplan för främst markmålsbekämpning. De förekommer också som soldatburna system, men främst på underrättelseförband, vid förband för ledning av
artilleri och flyg, men också vid till exempel observationsplatser med krav på
dygnet runt förmåga. Utöver detta förekommer infraröda sensorer som målsökare och zonrör på till exempel jaktrobotar. Valet av våglängdsområde för en
infraröd sensor påverkas av den absoluta luftfuktigheten och av temperaturen.
Vid hög absolut luftfuktighet och temperaturer över 25 °C så är en sensor i 3–5
µm området att föredra ur tranmissionssynpunkt. Om man jämför de två våglängdsområdenas transmission i maritim polarluft över 8 kilometers avstånd så
är ungefärliga skillnader i transmission beroende på luftfuktighet enligt tabellen
på nästa sida.
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Tabell 18. Dämpning av transmission
beroende på temperatur och luftfuktighet
3-5 µm

8-12,5 µm

Temperatur

Fuktighet

Transmission

Temperatur

Fuktighet

Transmission

-20 °C

50 %

50-55 %

-20 °C

50 %

80-85 %

-20 °C

98 %

25-30 %

-20 °C

98 %

60 %

0 °C

50 %

40-45 %

0 °C

50 %

70-75 %

0 °C

98 %

20-25 %

0 °C

98 %

40-45 %

20 °C

50 %

30-35 %

20 °C

50 %

35-40 %

20 °C

98 %

10-15 %

20 °C

98 %

5%

Generellt kan sägas att infraröda sensorer påverkas i hög grad när temperaturen stiger över +10 °C och luftfuktigheten är över 80–90 procent. I ovanstående tabell kan man dock utläsa att en sådan sensor fortfarande är att föredra
vid +20 °C trots att luftfuktigheten är lägre eller omkring 50 procent.116
Jämförs samma våglängdsområden i en subarktisk luftmassa med en tropisk
luftmassa så har den mellanvågiga strålningen en transmission med ett maximum på 40 procent i den subarktiska luftmassan, men ett maximum på över 80
procent i den tropiska luftmassan. Studeras den långvågiga strålningen så har
den en transmission på över 70 procent i subarktisk luftmassa, men knappa 15
procent i den tropiska luftmassan. Detta visar att långvågiga infraröda sensorer
är att föredra i subarktiska luftmassor medan de mellanvågiga sensorerna har ett
klart övertag i tropiska luftmassor. För mer detaljer se nedanstående diagram.
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Figur 29. Källa FOI. Illustration: Samuel Svärd.

116. Nilsson, Bertil. IR-transmissionens vertikala fördelning i Sverige. Linköping: FOA, 1990, s.
28.
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Kortvågssamband, som är ett sambandsmedel för långa avstånd påverkas
ibland i hög grad av olika väderrelaterade faktorer. Detta beror på att kortvågssamband använder sig av jonosfären som en spegel för att reflektera signalen
över horisonten. Denna spegel varierar dock i egenskaper, ibland från timme
till timme. Två viktiga parametrar för kortvågsradio är maximala och lägsta
användbara frekvens. Den maximala användbara frekvensen beror på tid på
dygnet, solens aktivitet och geomagnetiska stormar. Variationer kan orsaka att
signalen sprids eller ändrar riktning, vilket i sin tur försämrar signalkvaliteten
mellan sändare och mottagare. Den lägsta användbara effekten påverkas av energiexplosioner från solen som sänder ut röntgenstrålning och partiklar. Röntgenstrålningen och partiklarna påverkar sedan radiovågornas absorption vilket
kan resultera i att signalen tonar bort under några minuter upp till flera timmar.
Vid polarområden kan kortvågssamband påverkas i ända upp till veckor då
energetiska protoner från energiexplosionerna tar sig ned från solvinden. Vid
polarskenslatituder påverkas kortvågssamband också av elektroner som under
geomagnetiska stormar skickas ned mot jorden. Kortvågssamband eller andra
sambandssystem med lägre frekvenser kan alltså drabbas av brusten kommunikation, låg signalstyrka, försämrat täckningsområde eller borttoning av signalen. Ett sätt att minska risken för att kortvågssamband slås ut av rymdväder är
att använda sig av högre frekvenser samt redundans via andra sambandsmedel
eller att sända vid mer gynnsamma tider på dygnet. De faktorer som påverkar
kortvågssamband kan med viss noggrannhet prognostiseras med hjälp av medianvärden. Dagliga variationer kan vara svårare att ge prognoser för.117
Vid kommunikation på så låga frekvenser som 30 till 3 kHz påverkas signalen också av rymdväder. Dessa signaler tränger igenom visst vattendjup och
kan därför användas för att kommunicera med ubåtar. Röntgenstrålning är en
av farorna för dessa kommunikationsmedel och kan störa sambandet i ett antal
minuter. Energetiska partiklar kan störa signalen under flera dygn. Amplituden
på signalen kan ändras upp till 20 dB på grund av gammastrålning. Även fas på
signalen kan förändras med så mycket som 180 grader.118
Satellitkommunikation påverkas av rymdväder främst genom brytningsoch spridningsrelaterade problem där spridning till exempel orsakar att signalen
fördröjs. Dessa problem är vanligare vid lägre frekvenser än högre, vilket gör
att VHF-bandet påverkas i relativt stor omfattning. Signaler från kommunikationssatelliter kan också polarisationsroteras när de passerar plasma i magnetiska fält. Ett sätt att minska störningarna på satellitkommunikationssystem är
att byta frekvenser eller sända med högre effekt.119
117. Lindström, Sandra, Waldenvik, Mattias. Rymdväder – effekter på militära och civila system.
Stockholm: FOI, 2004, s. 17-18, 44.
118. Ibid., s. 21.
119. Ibid., s. 20.
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Rymdväder kan också orsaka problem i kabelbunden telekommunikation,
dock ej i fiberkabel. Problemen omfattar överspänningar och olika störningar
på grund av spänningsskillnader. I magnetosfären flödar alltid stora elektriska
strömmar. När solvinden förändras ändras även dessa strömmar. Förändringarna innebär att potentialskillnader existerar mellan olika platser vilket skapar
förutsättningar för geomagnetiskt inducerade strömmar (GIC). Detta påverkar
långa ledare som elnät, järnvägssystem och telekommunikationskablar. Detta fenomen har orsakat stora strömavbrott bland annat ett i Sverige 2003 som gjorde
50 000 abonnenter strömlösa hos Sydkraft. Ett annat strömavbrott som hade
samma orsak drabbade Québec 1989 och fick ett elnät om 21 000 MW att
haverera inom loppet av mindre än en minut.120 Telekommunikation har blivit
mindre känsligt för GIC, men nyare mer avancerade teknik skulle kunna få en
ökad känslighet. Ett problem med GIC är att orsakerna uppträder lokalt vilket
gör att mätutrustningar måste finnas i närheten av system som bör skyddas.
Både navigeringssystem i form av GPS och radionavigeringssystem (till exempel LORAN-C) påverkas av rymdväder. Signaler från radionavigeringssystem
kan råka ut för fas- och amplitudskift på grund av jonisation. GPS kan påverkas
av mängden elektroner i jonosfären som i sin tur påverkas av geomagnetiska
stormar. Detta kompenseras genom att mottagare som tar emot över flera band
mäter och korrigerar för felet i realtid. Utan kompensering så kan felet i position uppgå till 100 meter. Om mottagare har svårt att låsa på signalen eller visar
fel position kan detta bero på plasmainstabiliteter. Dessa kan om de är tillräckligt starka orsaka att mottagaren tappar signalen helt. Mot dessa plasmainstabiliteter hjälper det inte att ha flerbandiga mottagare. Alla rymdväderbaserade
effekter på GPS är emellertid inte kända då GPS i huvudsak har använts under
den mer lågintensiva solcykeln. Intensiteten på solens aktivitet varierar över en
cykel om 11 år. Navigering bör ske med flera olika redundanta system och att
använda sig av navigeringssystem som korrigerar för positionsfel.121
Radarsystem som ser över långa avstånd nyttjar jonosfären för att få signalen
att reflekteras över horisonten. I och med att dessa radarsystem använder sig av
frekvenser som reflekteras i jonosfären så påverkas de av störningar i densamma,
till exempel plasmainstabiliteter. Störningarna orsakar brus i radarsignalen och
problemet ökar vid magnetiska stormar och förekommer mest frekvent vid latituder över 60°.122
Ett system för underrättelser som påverkas av rymdväder är satelliter som
använder sig av sensorer i det ultravioletta, visuella och infraröda våglängdsom120. Space Weather Canada, Chronology of Effects. http://www.spaceweather.gc.ca/se-chr1-eng.
php#year1989, hämtad 2011-06-14.
121. Lindström, Sandra, Waldenvik, Mattias. Rymdväder – effekter på militära och civila system.
Stockholm: FOI, 2004, s. 20.
122. Ibid., s. 18-19.
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rådena. Ett exempel är satelliter som används för att detektera missiler. Kopplat
mot rymdväder så påverkas dessa sensorer indirekt av att infallande partiklar
och uppvärmning orsakar en ökad bakgrundsstrålning i samma våglängder som
sensorerna använder sig av. I samband med större utbrott i rymdvädret kan
sensorernas förmåga försämras i timmar.123
Ledningsstödssystem som är intimt förknippade med både sensorer och
sambandssystem är system för igenkänning och identifiering.124 En del av dessa
system baseras på olika typer av navigationssystem och sambandssystem medan
andra baseras på radarsystem och påverkas på samma sätt av olika väderförhållanden som dessa system. När det gäller igenkänning och identifiering med
hjälp av olika sensorer eller visuellt så kan god skärpa, kontrast eller upplösning
vara viktiga faktorer. Detta då det inte räcker att upptäcka ett mål utan det är
nödvändigt att kunna se detaljer tillräckligt tydligt för att kunna känna igen
eller identifiera målet. Igenkänning och identifiering kan ske med olika upplösningsgrader där ett mål kan klassificeras som ett fordon eller med högre upplösning som en stridsvagn. Med ännu högre upplösning kan stridsvagnen kännas
igen som en Leopard, Leopard 2 eller till och med som en svensk Stridsvagn
122. Ytterligare upplösning kan innebära identifiering av stridsvagnen med
avseende på förbandstillhörighet eller till och med vilken individ det är, till
exempel kompanichefens vagn på ett specifikt kompani. Alla de väderfenomen
som negativt påverkar sensorer i olika former kan innebära att klassificering,
igenkänning och identifiering blir svårare, tar längre tid eller till och med ej går
att genomföra. I värsta fall kan en felaktig identifiering ske varvid vådabekämpning kanske genomförs. I syfte att underlätta för igenkänning och identifiering
används ibland olika typer av utrustningar monterade på egna system för att de
ska kunna identifieras i olika sensorer.
Mer avancerade system där frågor ställs via radar eller radio påverkas i enlighet med de frekvensområden som används. För det nära infraröda området så
används olika typer av fyrar eller andra sändare som lyser eller blinkar och syns
i bildförstärkare eller vissa digitala kameror. En nackdel med dessa är att det
vid dimma, damm, rök eller regn kan uppstå en haloeffekt (ljusring) runt målet. Detta kan få till resultat att man bara ser NIR-fyren (NIR, Near Infrared)
och inte målet med dess omedelbara omgivning vilket kan försvåra en högre
upplösning av identiteten. För termiska sensorer kan identifieringspaneler (CIP,
Combat Identification Panels) användas. Dessa reflekterar den kalla himlen
mot observerande sensor vilket ses som en kall kvadrat på målet. Den kontrast
dessa ger i det termiska våglängdsbandet kan dock minska vid molnigt väder
123. Ibid., s. 19.
124. För mer information om system för identifiering och igenkänning, se: Eklund, Jonas.

Identifierings- och igenkänningssystem för markförband, lösningen för att undvika vådabekämpning? Stockholm: FHS, 2011.
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med låg molnbas, damm eller rök vilket påverkar möjligheten att reflektera den
kalla himlen. Dessa plåtar är också känsliga för smuts i form av lera och damm
som samlas på den reflekterande ytan varför rengöring kan behöva genomföras
vid täta intervaller. Motsvarande problem gäller för termiska identifieringsdukar (TIP, Thermal Identification Panels). Vissa identifieringsdukar kan vändas
så att en orange sida kommer fram. Denna syns då endast i det visuella området
varvid påverkan av snö, rök, damm med mera kan vara omfattande. Identifieringsdukar används främst för identifiering av markmål från flyg varför moln
också påverkar samt den visuella räckvidden.
Fyrar i det termiska området (TIB, Thermal Identification Beacons) påverkas också, men då dessa sänder ut termisk strålning så påverkas de i mindre
omfattning. Beroende på fabrikat och modell så nyttjas antingen mellanvågig
eller långvågig infraröd strålning och med vissa modeller så kan våglängdsområde väljas. Påverkan sker då enligt det som beskrivits under vågutbredning. I
nedanstående tabell kan utläsas hur olika väderlekar påverkar igenkänningsutrustningar i det nära infraröda och infraröda våglängdsområdena.125
Utöver ovanstående system kan, i det nära infraröda området, vissa typer av
reflexer användas på både personal och fordon. Dessa reflekterar endast i det
nära infraröda våglängderna och fungerar genom att den observerande belyser
målet med en belysare eller laser i nära infraröda våglängdsområdet varvid reflektionen kan observeras i en bildförstärkare. Även dessa reflexer är känsliga för
damm och smuts. Utöver detta kan även viss haloeffekt uppstå.
Tabell 19. Väderpåverkan på NIR
Förutsättning

Påverkan

Varmt

Klart och torrt

Ingen påverkan

Klart och fuktigt

NIR-fyrar ger haloeffekt.
Ingen påverkan på CIP, TIP eller TIB.

Molnigt, fuktigt och
blött

NIR-fyrar ger haloeffekt.
Sämre kontrast med CIP och TIP.
Ingen påverkan på TIB.

Klart och torrt

Ingen påverkan

Klart och fuktigt

NIR-fyrar ger haloeffekt.
Ingen påverkan på CIP, TIP eller TIB.

Molnigt, fuktigt och
blött

NIR-fyrar ger haloeffekt.
Ingen påverkan på CIP eller TIP.
TIB kan synas sämre på grund av vind (kyleffekt). Påverkan
minskas genom vindskydd.

Blött och blåsigt

NIR-fyrar ger haloeffekt.

Kallt

125. NATO STANAG. STANAG 2129 LO (EDITION 8) - Identification of land forces on the
battlefield and in an area of operation. STANAG: NATO, 2010, s. B-14.
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6.1.1

Påverkan av salthalt, temperatur
och tryck på hydroakustiska sensorer

Hydroakustiska sensorer kan vara såväl passiva (hydrofoner) och bara lyssna på
ljud som indikerar att aktivitet sker eller aktiva (sonarer) som själva sänder ut
ljudpulser för att sedan analysera ekot. Mediet har stor betydelse för hur ljudvågorna rör sig genom såväl luften, i vattnet och genom marken. Salthalten och
temperaturen och hur dessa är skiktade påverkar utbredningen av ljudvågor.
Beroende på signalens karaktär och mediets egenskaper kan signalen dämpas,
avledas, spridas eller delas upp på flera vägar – s.k. flervägsutbredning. Även
våglängden och andra tekniska faktorer inverkar på systemens prestanda och
egenskaper. Även ändamålet med sensorn påverkar valet av teknisk lösning och
dess utformning. Användningsområdet kan vara navigering, spaning övervakning, eldledning, målsökning, eller varning och systemen varierar med avseende
på räckvidd, upplösning, geografisk täckning, hur ofta den uppdateras och risken för upptäckt.
6.1.2

Effekten av regn, snö och dimma på ett fartygs radarmålarea

Beroende på det sensorsystem som används och vilka våglängder som används
förändras både den egna målarean och möjligheten att upptäcka föremål i omgivningen. Det är därför viktigt att studera de system man använder samt den
egna farkostens och de observerade farkosternas egenskaper för att avgöra hur
vädret och andra omständigheter kommer att inverka. Inverkan kan även skilja
mellan dimma, duggregn och kraftigt regn. Snö och is kan ha olika egenskaper
beroende på kornstorlek och hur gammal snön eller isen är. Rätt använda kan
då kunskaper om den egna ”terrängen” och hur vädret påverkar risken för upptäckt användas för att undgå egen upptäckt och möjlighet att upptäcka hot utan
att röja sin egen position.
Sensorerna har vidare olika krav på utrymme, vikt, utrustningens och antenners utformning, krav på energiförsörjning m.m. vilket allt är faktorer som
måste vägas samman vid val av lösning.

6.2.

Vapen och skyddssystem

Vädret kan inverka när det gäller att upptäcka och mäta in mål, dessutom kan
till exempel kyla, snö, is, värme, sand, lera, fukt påverka själva vapensystemet.
Utöver detta så påverkas precisionen i våra vapensystem av olika väderfenomen. Eldrörssystem och finkalibriga vapen styr projektiler in i en ballistisk bana
där de påverkas av bland annat vind och luftmotstånd. Även innan projektilen
lämnar eldröret sker en påverkan då temperaturen påverkar krutet och därmed
utgångshastigheten på projektilen. Detta kan i sin tur leda till att projektilen
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missar målet, vilket kan kräva en större ammunitionsinsats för att nedkämpa
detta.
Vid skjutning med vapensystem kan spridning orsakas av systematiska fel
och slumpvisa fel. Dessutom kan den mänskliga faktorn spela in när någon t.ex.
programmerar fel eller vänder på koordinatsystem. Dåligt väder kan minska
stridsvärdet och påverka sikten och därigenom åstadkomma grova fel. Systematiska fel är sådana fel där orsaker kan identifieras och konsekvenser elimineras
genom till exempel beräkningar. Dessa mätningar kan dock ha en viss osäkerhet
vilket orsakar slumpvisa fel. Spridningsfel på grund av osäkerheter i mätningar
kan fördela sig enligt flera olika modeller. Är fördelningen känd och normalfördelad eller har en känd skev fördelning av något slag, kan storleken på spridningen beräknas. Sett ur precisionssynpunkt och träff i mål är banspridning
och salvspridning av intresse. Banspridning är de olika skottens spridning i en
serie och salvspridning är spridningen mellan medelträffpunkten i flera serier.
Banspridning påverkas av många inflytelser där väder kan påverka kruttemperaturen, krutets fuktighet, lufttemperatur, lufttryck samt vindriktning i relation
till skjutriktningen. Även variationer i utgångsriktning kan bero på väder då
eldrörskrökning kan orsakas av vind och sol. Salvspridning kan orsakas av felaktigheter i det ballistiska underlaget som kan bero på ändringar i vädret.126
För att minska spridningen från vapensystem krävs väl kända och inmätta
meteorologiska värden. Dessa omfattar vindhastighet och vindriktning, yttertemperatur, kruttemperatur, lufttryck och luftfuktighet. För artillerisystem där
projektilerna kan nå höga höjder krävs information på flera olika höjder då till
exempel vindhastighet och vindriktning kan variera kraftigt med höjden över
havet. För olika vapensystem tas normalt ett skjuttabellverk fram genom provskjutningar eller beräkningar och simuleringar där påverkan från olika väder
kan utläsas. Dessa utgår från ett normallufthav med normerade atmosfärsvärden varvid det går att utläsa hur en ändring, i till exempel lufttryck från de normerade värdena, påverkar projektilens räckvidd. I tabellverk nämns ballistisk
temperatur och ballistisk vind vilka erhålls genom att mäta faktiska värden på
olika höjder. Noggrannheten i beräkningen blir då beroende av antalet mätpunkter, instrumentens noggrannhet samt mätningarnas aktualitet.
För artillerisystem är dessa s.k. inflytelserna speciellt viktiga med tanke på
de långa skjutavstånden och därmed den långa bantiden samt den höga bantoppen. Dessa värden bidrar till att granaten påverkas under en längre tid och
att den kan påverkas av olika luftmassor och skiktningar. Lufttryck mäts vid
skjutplats och varierar med höjden, men detta kan beräknas. Lufttrycket längs
skjutsträckan kan variera några millibar, men det förändras också med tiden
och sex timmar gamla mätningar kan vara tiotals Pa fel (benämns millibar i
äldre litteratur). För en 15,5 cm basflödesspränggranat 77B avfyrad från en
126. Försvarsmakten. Skjutlära för armén. Stockholm: Högkvarteret, 1986, s. 66-67, 106-109.
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haubits 77B med laddning 8 och en skottvidd på 21 km påverkar 10 hPa ökning av lufttrycket granaten så att den träffar 99 meter hitom målet.127 Höjdtemperaturen som man använder sig av vid beräkningar varierar normalt bara
ett par °C inom ett par timmar och över upp till 15 mil. Vid frontpassager
kan temperaturen emellertid variera med mer än 10 °C. På marknivån varierar
temperaturen i mycket högre utsträckning. En ökning av den ballistiska lufttemperaturen för föregående skjutfall med 1 °C ökar dock räckvidden med ca
32 meter. Detta innebär att en frontpassage som, man inte kompenserar för,
kan få granaten att missa målet med över 300 meter. Höjdvinden kan variera
både i styrka och riktning med både tiden och sträckan. Inom 15 km eller två
timmar är variationen av vindhastigheten dock högst 3 m/s, med 90 procent
sannolikhet. Med samma skjutfall som tidigare påverkar vindhastigheter om 1
m/s granaten 45 meter i längd och vid sidvind ca 26 meter i sida. En ökning av
motvind med 3 m/s skulle då påverka granaten 134 meter i längd. Om en front
passerar som både ökar höjdvinden med 3 m/s, ökar lufttrycket med 10 hPa och
sänker höjdtemperaturen med 10 °C skulle alltså få granaten att träffa cirka 550
meter hitom målet om inte hänsyn tas till förändringarna. Till detta tillkommer
slumpvisa fel som orsakar en viss spridning och som vid avstånd över 20 km är
mer än 100 meter i längd för ovanstående system.128 Vindriktningen förändras
också och desto lägre vindhastighet desto troligare att vinden ändrar riktning i
större omfattning än om vindhastigheten varit högre. Om vindhastigheten är
cirka 10 m/s så ändras med 90 procent sannolikhet vindriktningen mindre än
20 grader på 30 km avstånd från skjutplatsen. Vindriktningen ändras också
vid samma hastighet med 90 procent sannolikhet mindre än 25 grader inom
två timmar från genomförd mätning. Temperaturen vid marknivån kan också
påverka genom att den bland annat påverkar kruttemperaturen. I skjuttabeller
anges hur mycket utgångshastigheten påverkas av avvikelser i kruttemperaturen
och sedan hur mycket denna ändring i utgångshastighet påverkar räckvidden.
Vid laddning 8 i ovanstående skjutfall påverkar en grads avvikelse på kruttemperaturen utgångshastigheten med 0,7 m/s. Detta skulle då påverka granaten ca
26 meter i längd. På marknivån kan temperaturen förändras i mycket hög grad
under en dag vilket gör att det är viktigt att kontrollera kruttemperaturen. För
ammunition som förvaras i fordon kan temperaturen under en kall vinternatt
sjunka till åtskilliga minusgrader medan den kan stiga till tiotals grader över
noll efter det att fordonet är varmkört. För artillerisystem kan väderpåverkan
minskas genom användande av styrd ammunition eller med hjälp av kurskor127. Försvarets Materielverk. 15,5 cm haubits 77B, Skjuttabeller. Stockholm: FMV, 2004, s. 17,
121.
128. Med detta avses L50 som är den spridning i längd vilken 50 procent av granaterna träffar
inom. Spridningen för 99,7 procent av granaterna är över 450 meter i längd vid cirka 20
kilometers skjutavstånd.
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rigerande tändrör.129 Av de senare finns olika typer där vissa endast korrigerar i
längd medan andra korrigerar både i längd och i sida.130
Olika väderfaktorer påverkar även stridsvagnar som har ett direktskjutande
eldrörssystem och som används över kortare avstånd. Felen blir inte lika stora
som för ett artillerisystem, men stridsvagnar har också högre krav på precision.
En fientlig stridsvagn i eldställning försöker normalt inte visa mer än tornet,
vilket innebär en målyta som kan vara mindre än en meter hög och två meter
bred. För en 12 cm pilprojektil kan en förändring av kruttemperaturen med 10
°C påverka träffläget i höjd med cirka 30 cm på 4 000 meters skjutavstånd. Till
detta tillkommer den slumpmässiga spridningen. Om målet är ett stridsvagnstorn på en T-72 eller T-90 stridsvagn som har en totalhöjd på cirka 80 cm så
kan 10 °C vara avgörande. 4 000 meter är således ett för långt skjutavstånd för
ett mål som ett stridsvagnstorn. Vid 2 000 meter, som är ett mer rimligt skjutavstånd, så påverkar 10 °C träffläget med knappt 8 cm.
Tabell 20. Skottviddens ökning (minskning)
Skottvidd (m)

Ökning
(minskning)
av utgångshastigheten
med 1 m/s

Ökning
(minskning)
av projektilvikten med
100 g

Ökning
(minskning)
av lufttrycket
vid marken
med 1 mbar

Ökning
(minskning)
av ballistisk
lufttemperatur med 1 °C

En medvind
(motvind) av
1 m/s

D

CVO

CPC

CBO

CTO

CWI

9 000

17

6,0

-2,6

8,5

5,2

18 000

28

20,9

-9,1

25,7

21,5

21 000

32

27,0

-11,9

29,9

29,9

27 000

47

42,5

-18,7

28,3

50,5

Tabellen visar skottviddens ökning (minskning) i meter på grund av inflytelser som funktion av avståndet för
15,5 cm haub 77B, lng 9, sgr m/77B bfl, öf zonar m/94. Källa: Peter Vikström.

Medvind och motvind har minimal påverkan vid 2 000 meter då en skillnad
på 20 m/s påverkar träffläget i höjd cirka 1 cm. En förändring av sidvinden kan
dock orsaka större fellägen. En ändring av sidvinden på 10 m/s vid ett skjutavstånd på 2 000 meter påverkar en pilprojektil cirka 50 cm, vid 3 000 meter
1 meter och vid 4 000 meter cirka 2 meter. För en spränggranat på samma
avstånd och med en förändring av sidvinden av 10 m/s är motsvarande värden
ca 8 meter vid 2 000 meter och ca 20 meter vid 3 000 meter.131
129. För mer information om kurskorrigerande tändrör och spridning, se: Vikström, Peter. Den
militära nyttan av kurskorrigerande tändrör. Stockholm: FHS, 2011.
130. Försvarsmakten. Skjutlära för armén. Stockholm: Högkvarteret, 1986, s. 52-53.
131. Försvarets Materielverk. 12 cm kanon strv 121/122, Skjuttabeller. Stockholm: FMV, 2003, s.
11, 16-21, 30-34.
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Vind, temperatur och lufttryck kan påverka projektiler i varierande grad.
För mer avancerade system med inbyggda kalkylatorer är det av vikt att korrekta värden matas in och att dessa uppdateras med jämna mellanrum. Ett problem för artillerisystem kan vara att mäta värden på tillräckligt många höjder,
men också att värdena kan variera över de långa skjutavstånden. Även om fellägen på grund av väder inte är alltför stora så tillkommer slumpmässiga fel som
tillsammans med felaktiga väderdata kan orsaka stora fellägen. Dessa fellägen
kan medföra behov av en större ammunitionsinsats för att nedkämpa ett mål.
För strid mellan stridsvagnar kan ett missat skott innebära att motståndaren
hinner öppna eld innan eldreglering har skett. För artillerisystem kan stora fellägen orsaka skador på tredje part. För mindre avancerade system kan personliga kunskaper i hur olika väderinflytelser påverkar vara avgörande. Prickskyttar
måste ha mycket goda kunskaper och färdigheter inom området eftersom det
ofta ställs krav på träff i första skott och där skjutavstånden kan vara långa i förhållande till målstorlek. För granatgevärsskyttar kan vindavdrift i sida vara stor,
dessutom måste skyttarna vid skjutning av rökgranater och lysgranater analysera hur rök och lyssats påverkas av väder och vind efter att granaten utlösts.

6.3.

Militära farkoster

Vid utformning av alla farkoster måste hänsyn tas till väder och klimat. Inverkan av väder och klimat kan skilja mellan fordon, flygplan, helikoptrar och
fartyg. Hur mycket utformningen påverkas har att göra med i vilka väder- och
klimatförhållanden fordonen ska operera. I vissa avseenden kan det vara svårt
att lösa alla problem med konstruktionsmässiga åtgärder. Det är då viktigt att
besättningar, piloter med mera har den kunskap och den färdighet som krävs
för att kunna vidta korrekta åtgärder. Det är också viktigt att chefer har de
kunskaper som krävs för att anpassa uppträdande och tidsförhållanden så att
personalen får möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder.
Ett exempel på väderpåverkan som kan påverka flera olika farkoster vid uppträdande i kallt väder är isbildning i bränslesystem. Här påverkar drivmedelskvalité, men också att drivmedlet har tillsatser som minskar risken för isbildning.
För bensin kan sprit användas för att minska risken för isproppar, men också
för att lösa isproppar. I diesel används normalt fotogen för att minska risken
för isproppar. I värsta fall kan diesel råka ut för paraffinutfällning vid låga temperaturer vilket kan sätta igen filter och göra bränslet trögflytande. Den nya
vinterdiesel som används inom Försvarsmakten gör att problemen med paraffinering i stort sett har eliminerats, men vid utlandstjänst eller annars då man
inte känner till kvalitén på bränslet kan detta fortfarande uppkomma.
Isproppar orsakas av att luft i förgasare eller vid insprutningsmunstycken
utsätts för en trycksänkning. Denna trycksänkning innebär att luften kyls ned
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utan att ett värmeutbyte sker. Om luften är fuktig omvandlas vattenånga till
vattendroppar. Dessa kan vid minusgrader sedan gå direkt från vattenånga till
is utan att passera vätskeform vilket innebär att isproppar bildas. Ett sätt att
minska risken är att förvärma luften innan den når förgasaren, men detta ger
också en effektminskning. En liknande process kan uppstå i luftintagen till
jetmotorer. Här består problemet av att isen kan lossna och orsaka skador på
motorn. Förutom tekniska åtgärder i bränslesystemet krävs kunskaper i hantering av drivmedel och tillgång till rätt typ av drivmedel, som till exempel
vinteranpassad diesel, för att minska risken för isproppar och paraffinering .
Även kunskaper i hantering av farkosten krävs då fyllda tankar och drivmedelsdunkar minskar risken för kondensation och därmed minskar risken för vatten
i drivmedlet.132 Generellt sett krävs det mycket mer bränsle under operationer
i kallt klimat och snö genom den tröghet som kylan och snön medför. I heta
klimat krävs det i stället energi för luftkonditionering och kyla av såväl människor som system.
6.3.1

Markfordon

Olika typer av farkoster anpassas på olika sätt till skilda klimat- och väderförhållanden. För att kunna nyttja sina egna system på ett optimalt sätt krävs
goda kunskaper om systemens möjligheter och begränsningar under olika förhållanden. I tekniska systems taktiska, tekniska och ekonomiska målsättningar
(TTEM) kan normalt utläsas för vilka förhållanden systemen är dimensionerade. Vad detta innebär när systemen används utanför målsättningarna kräver
djupare systemkunskap och en djupare analys.
Förbränningsmotorer är konstruerade för ett visst lufttryck, d.v.s. höjd över
havet. Detta gäller förgasares munstycken och insprutningsmunstycken, som
visserligen kan bytas ut. Dock är det inte lika enkelt att byta styrelektroniken
som i en del fall kan orsaka kraftigt reducerad effekt vid hög höjd.
Utöver detta bör kunskaper om motståndarens system finnas, men också
om uppträdande och utbildningsnivå. I kalla klimat skulle det kunna ge fördelar för ett förband med system och utbildning anpassade för att verka i detta
klimat att genomföra operationer mot en motståndare anpassad för aktivitet i
varmare klimat. Denna fördel skulle kunna vara störst under kalla nätter och
mornar, då kylan kan vara mer omfattande och då motståndarens materielsystem kanske inte är varmhållna och varmkörda. Efter dagar med tö kan kalla
nätter få fordon att frysa fast om inte ris eller annat material läggs under däck
och band. Luckor, dörrar, reglage och lås kan frysa ihop och uppstarten av olika
system kan ta tid.
132. Försvarsmakten. Meteorologi och flygsäkerhet, Flygarens lilla Blå. Stockholm: Högkvarteret,
2004, s. 37.
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På fordon vidtas en mängd åtgärder för att anpassa dem till olika väder- och
klimatförhållanden. En självklarhet är till exempel vindrutetorkare för att förbättra sikten vid regn. På stridsfordon kan detta bli lite mer komplicerat då de
har ett mer eller mindre stort antal periskop istället för rutor. Dessutom utsätts
dessa periskop för smuts i form av lera och andra partiklar som kastas upp av
banden. Här används vindrutetorkare, men också tryckluft för att hålla dem
rena. En svårighet är att periskopens glasrutor inte bör repas vid rengöring. Då
dessa metoder inte kan användas på alla prismor bör de monteras så de inte
utsätts för smuts och väta vilket kan vara svårt då man vill ha så bra sikt som
möjligt. Att utrusta besättningar på stridsfordon med blomsprutor och trasor
kan behövas vid förhållanden där risk för nedsmutsning är stor. Avkall på glasytors olika andra egenskaper kan behöva göras för att säkerställa att sikten inte
störs av smuts, regn, is eller dylikt. Stora vindrutor kan vara känsliga för repor
då de samtidigt ska ha både goda skyddsegenskaper och goda optiska egenskaper. Detta gäller även på glasrutor i siktessystem där avkall på vissa egenskaper
behöver göras till förmån för andra. Ett exempel är att frontrutor i siktessystem
kan behöva släppa igenom infraröd strålning i det termiska våglängdsområdet.
Ytterligare en komplicerande faktor är att både siktessystem, periskop och rutor
bör vara utrustade med defroster i kalla klimat. Detta kan vara i form av varm
luft som blåses på glaset eller i form av trådar ingjutna i glasytan som värms upp
elektriskt.133 I klimat med rikliga snöfall kan snö från snötyngda träd falla ned
på terränggående fordon och täcka siktesutblick och periskop vilket kan vara
svårt att få bort även med vindrutetorkare.
Ett problem för fordon i kalla klimat kan vara att starta. Kyla påverkar en
mängd faktorer som försvårar för motorer att starta. Batterispänningen sjunker vid kyla, oljan bli mer trögflytande vilket får motorn att gå runt trögare
då smörjningen fungerar sämre och oljepump och kylvattenpump får arbeta
hårdare. Den vanligaste åtgärden för att underlätta kallstart är att förvärma motorn. Detta kan ske genom att montera en elektrisk värmare till motorns kylvätskesystem i motorblocket. Förvärmning kan också ske genom att förbränna
drivmedel i en extern värmare som sedan värmer motorns kylvätska. Detta kan
kräva extra cirkulationspumpar som cirkulerar kylvätskan genom motorn då
den ordinarie pumpen drivs via motorn. Värmare och pumpar kan ställa ännu
högre krav på att batterierna är i gott skick vilket inte alltid är fallet i kyla då
kyla påverkar batteriers egenskaper negativt. System för förvärmning av motorer kräver dock en viss tids drift innan motorerna har nått lämplig värme. Detta
kan innebära att förare behöver förbereda för kallstart när fordonen stängs av
för natten samt att värmare behöver startas 30 minuter till en timme innan
start beroende på yttertemperatur. Andra metoder för att underlätta kallstart
är att förbränna drivmedel i insugningssystemet för luften till motorn och att
133. Observera att respektive systems anvisningar för rengöring av optik alltid ska följas.
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använda sig av speciella värmare som förvärmer dieselbränslet innan det kommer in i förbränningsutrymmet.
Ytterligare ett sätt att underlätta kallstart är att minska belastningen på motorn vid start genom att till exempel koppla ur hydraulsystem. Stora och tunga
dieselmotorer kan ta längre tid att värma upp, men de kyls inte heller av lika
snabbt som små motorer. Motorer i stridsfordon sitter inkapslade och kan också
därför hålla värmen bättre än motorer på till exempel små elverk som står utomhus. Ett problem med kalla motorer, eller till exempel arbetsmaskiner, är att de
bör varmköras innan de kan belastas fullt ut. Detta kan påverka beredskapstider
vid kalla klimat om inte möjligheter till motorvärmare finns.
Även efter att fordon startats och varmkörts kan hjälpvärmare behövas, till
exempel för besättningsutrymmet. Dessa system kan använda sig av elektriskt
uppvärmda element eller av värmeväxlare där motorns varma kylvätska nyttjas
för att värma luften i värmarna. Dessa system används inte enbart för att värma
utrymmet utan också för att minska fuktigheten i stridsfordon. Vintertid kan
den kalla pansarplåten i stridsfordon tillsammans med den fukt som alstras av
personalen i fordonet orsaka kondens med risk för skador på materiel. Detta
problem minskas med värmare för besättningsutrymmet. För fordon med ledningsfunktion kan en viss lägsta nivå av värme krävas för att datorer och bildskärmar ska fungera tillfredsställande.
Vid uppträdande i varma klimat kan besättningsutrymmet behöva kylas
ned. Detta är svårare än att värma utrymmet då inte motorns värme kan nyttjas
eller kyla åstadkommas genom att förbränna drivmedel. Vid inte alltför varma
klimat kan fläktar nyttjas för att cirkulera luften och genom att via fläktar suga
in luft utifrån så att miljön i vagnen blir bättre. Vid varmare klimat kan luftkonditioneringsanläggningar behövas som kan ta bort värmen från luften i vagnen,
så kallad air-condition (AC). Dessa anläggningar har också fördelen att luften
i vagnen blir mindre fuktig vilket kan vara en fördel vid uppträdande i fuktiga
klimat. AC-anläggningar nyttjar ett köldmedium som ändrar fas från vätska till
gas beroende på tryck. Omvandlingen från vätska till gas sker i en förångare där
också värmen i utrymmet tas upp av köldmediet. Genom en kompressor ökas
sedan köldmediets tryck varvid det övergår till vätskeform. Därefter leds mediet
till en kondensator där värmen avges och ventileras ut från vagnen. Mediet återgår sedan till ett expansionskärl och återanvänds. På stridsfordon kan kraven
på kylning vara höga då fordonen är kapslade och täta. Stora mängder värme
kan alstras av motorer, transmissioner, hydraulsystem, personal, vapensystem
och ledningsstödssystem som datorer och bildskärmar. Detta kan kräva stora
luftkonditioneringsanläggningar och fläktar. För hög värme i fordonen orsakar
inte bara problem för personal utan kan också få känslig elektronik att haverera
eller slå av i till exempel radioapparater.
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Framkomligheten i snö och lera påverkas av både chassits utformning, utformningen av fjädringen, motorstyrkan, transmissionens konstruktion och
utväxling samt utformningen av bandaggregat eller däck. En hög markfrigång
underlättar rörlighet i löst underlag och snö genom att minska friktionen mot
underlaget. Hög motorstyrka krävs då löst underlag och snö ökar rullmotståndet. Låg utväxling på transmission kan krävas för att överföra tillräcklig kraft
till underlaget. Grova mönster och aggressiva band kan krävas för att uppnå
tillräcklig friktionskoefficient mot underlaget. Fjädringens utformning kan påverka hur väl band och hjul följer underlaget, vilket påverkar framkomligheten. Mängden hjul eller bärhjul i ett bandaggregat påverkar det specifika marktrycket, vilket bör vara så litet som möjligt vid lösa underlag och snö för att
minska nedsjunkning. På hjulgående fordon kan däckstrycket behöva varieras
för att öka anliggningsytan och därmed minska marktrycket. På bandfordon
har överlappande bärhjul använts för att minska det specifika marktrycket, men
detta kan öka risken för att lera och snö får bandaggregatet att frysa ihop när
vagnen står stilla i minusgrader. För att minska risken för bandkrängning bör
självrensande funktioner byggas in i bandaggregatet så att lera och snö rensas ur.
Speciella isrivare kan monteras i bandaggregat för att rensa ur is.
Insugsluft till motorer och ventilationsluft måste filtreras för att få bort partiklar. Detta kan göras med olika luftfilter tillverkade i fibermaterial som till
exempel papper. Partiklar som via luft sugs genom fiberfilter kan antingen silas
bort genom att de är större än öppningarna mellan fibrerna eller genom att
de genom olika processer fastnar eller binds till fibern. Filter sätts med tiden
igen varför de bör utrustas med en indikator som talar om när tryckfallet över
filtret blir för högt eller funktionen försämras. Kontroll av filter kan behöva ske
frekvent vid torra och dammiga klimat. Speciellt för stridsfordon där framförvarande fordon kan riva upp stora mängder partiklar i luften kan kontroll, rengöring och byte av filter behöva ske ofta. Fiberfilters förmåga att filtrera luft kan
vidare förbättras genom att filtret laddas med elektrostatiska laddningar. Denna
metod används bland annat vid filter med stora fiberavstånd för att förbättra
dess förmåga att filtrera små partiklar. Fördelen med stora fiberavstånd är lågt
luftmotstånd genom filtret. Nackdelen med dessa filter är att den elektrostatiska
laddningen med tiden försvinner varvid filtret inte längre fångar små partiklar.
Filter kan också bestå av cyklonrenare där luftens sätts i rotation varvid tyngre
partiklar slungas utåt i filtret medan ren luft sugs vidare in i systemet från cyklonrenarens centrum. Vid användning av cyklonrenare utnyttjas normalt ett
större antal små cyklonrenare. Då dessa filter oftast bara tar bort större partiklar
så kan cyklonrenare behöva kompletteras med någon form av fiberfilter.
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Bild 30. Cyklonrenare. Källa: FMV. R-Bok 1 n/ 2. Motor / 2.7.2 Luftrenare/Bild 69, Cyklon, princip.

6.3.2

Fartyg

Nedisning av fartyg och materiel på däck påverkas av hur mycket vatten som
kastas upp i form av sprej, faller som nederbörd eller kondenseras på ytor. Nedisning är farligt inte bara för att det tynger ner fartyget, men tyngdpunkten blir
även förändrad vilket leder till risk för kantring, att sikten försämras och att
utrustning kan sluta fungera. Det blir dessutom farligt för besättningen att röra
sig på däck och försvårar arbetet. Stänk påverkas av vågor, fartygets hastighet
och utformning. Isbildning på upp till 40 millimeter per timme har förekommit i M3-klimat.134
Ett inte ovanligt sätt att bekämpa nedisning på fartyg är att manuellt knacka
sönder isen med en slägga, hammare eller spett. Detta fungera inte så bra på
moderna komposit- och aluminiumfarkoster eftersom materialen ofta inte tål
en sådan hårdhänt behandling. Detta gäller speciellt på områden som försetts
med material som är optimerade för att avleda eller adsorbera inkommande
strålning från sensorer. Där får man ta till avancerade ytbehandlingar, värme
eller gummitäckning m.m. för att undvika nedisning.
Själva skrovets konstruktion är viktig, där det gäller att se till att sjöarna slås
ifrån fartyget istället för att slå över däcket. Det taktiska uppträdandet – att
välja en rutt med mindre vindar och färre stänk samt lämplig hastighet kan även
avgöra om fartyget drabbas av svår nedisning eller ej. Det taktiska uppträdandet
är således viktigt för att undvika nedisning.
134. NATO. Allied Enviromental Conditions And Test Publication, AECTP-230 (Ed 1), Climatic
Conditions. NATO HQ, 2009, p. 2.4.3 på blad 232/1.
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Figur 31. Risk finns för nedisning även vid måttligt låga temperaturer. Foto: Försvarets bildbyrå.

Ett projekt för att föreslå ett navigationssystem för höghastighetsbåtar syftade till att minska den kognitiva belastningen på båtföraren genom att föreslå
bästa väg genom en skärgård eller i andra svårnavigerade områden. Genom
att använda sig av ett digitalt sjökort med djupuppgifter och beräkna skeppets
djupgående genom att sammanväga våghöjder och vindar samt deplacement
och fart skapas en ”vägmetafor” där föreslagen väg visas tillsammans med transponderinformation om var andra fartyg finns i området samt radarinformation.
Radarinformation kopplas samman med kända radarekon och visar automatiskt sådana som inte finns i databasen över radarreflektorer på fyrar och
sjömärken. Ett förslag togs fram på att utveckla beräkningsmodeller, där hänsyn
tas till grund och strömmar för att minska energiåtgången för kommersiella
fartyg, och som skulle kunna användas för att varna för kontinentalsocklar och
andra strukturer som bidrar till höga vågor – och nedisning. På så sätt skulle
rutterna kunna optimeras för att åstadkomma minsta påkänningar för fartyget
eller rutter där vindar, vågor, strömmar och farter påverkar minst. 135

135. Porathe & Sivertun, 2002.
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Figur 32. 3D Sea charts Real-time 3D-GIS for Nautical navigation. Källa:Porathe, T. & Sivertun, Å., 2002.

6.3.3

Flygande farkoster

Vid konstruktionen av flygande farkoster kan krav på aerodynamik, utrustning
eller rent estetiska aspekter påverka den militärtekniska effekten. Ett kraftigt
regn kan t.ex. påverka piloters visuella sikt på grund av noskonens utformning
och vindrutans lutning.
Nedisning av flygplan påverkar luftmotståndet och lyftkraften. Utöver detta
kan is orsaka skador på skrov och motorer. Is påverkar därmed också startsträckan på flygplan. Konsekvenser av isbildning beskrivs utförliga i kapitlet påverkan
på luftoperationer (sid 45). Risken för isbildning kan påverkas genom sättet
att uppträda då lägre fart minskar risken, men också genom hur flygplanet
är uppbyggt då tunna smala konstruktioner kolliderar med färre vattendroppar än tjockare konstruktioner. Isbildning uppstår på vingars och stabilisatorers
framkanter, läppar och kanaler till luftintag samt frontrutor. Avisning kan ske
genom uppvärmning med hjälp av överskottsvärme från jetmotorer eller genom
elektrisk värme. En annan metod är att på vingarnas framkanter ha en gummikonstruktion där normalt isbildning sker. Gummikonstruktionen blåses sedan
upp varvid islagret knäcks och ramlar av.136

136. Svenska Mekanisters Riksförening och Flygtekniska Föreningen. Flygteknik under 100 år,
Den flygtekniska utvecklingen 1903-2003. Norrköping: SMR, 2003, s. 78.

138

Militära system och klimatpåverkan

Figur 33. Moln m.m. som påverkar flygbaserad spaning. Foto: Gösta Bolander.

Flygplan behöver normalt inte vidta alltför stora åtgärder med avseende på
rymdväder, men detta beror dock på vilken höjd planet avses att operera på.
Under 12 kilometers höjd skyddar atmosfären mot kosmisk strålning, men
strålningen ökar med ökad flyghöjd. Vissa rymdbaserade väderfenomen som
så kallade Single Event Effects (SEE) där enskilda energetiska partiklar träffar elektronik kan dock påverka genom störningar ända ned till havsnivå. Vid
flyghöjder över 18 kilometer kan jonisering av material i elektroniken uppstå,
det vill säga att atomer i materialet blir positivt laddade. Dessa problem orsakar
normalt inga permanenta skador på elektroniken, men väl störningar. Urladdningar kan dock orsaka kortslutningar i kretsar.137
Ett problem som kan uppstå för helikoptrar är att de vid start och landning kan råka ut för ”brownout” (om marken är sandig eller dammig) eller
”whiteout” (vid snö). Detta är ett fenomen som uppstår när den nedåtriktade
vinden från rotorn kastar upp snö, damm, sand och annat löst material som
gör att pilotens sikt minskar. Dessa moln kan för större helikoptrar vara över
30 meter höga. Detta kan innebära att piloten inte längre ser någon referens
och då inte märker om helikoptern sjunker för fort, driver i sidled, flyger in i
hinder eller landar på ett ojämnt underlag så att den välter. Under Irak-krigets
första år orsakade ”brownout” skador för 60 miljoner dollar på amerikanska
arméns helikoptrar. Problem med ”brownout” försvåras i mörker då använ137. Lindström, Sandra, Waldenvik, Mattias. Rymdväder – effekter på militära och civila system.
Stockholm: FOI, 2004, s. 23-24.
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dande av bildförstärkare minskar pilotens synfält och därmed dennes lägesuppfattning.
För att minska riskerna med missbedömning av höjden vid landning brukar någon ur besättningen tittar ut genom en sidodörr eller lastlucka bak i
helikoptern och ge styranvisningar till piloten. Man använder även tekniken
med rullande landningar varvid helikoptern under landningen hela tiden färdas
framåt genom damm eller snörök. Helikoptrar kan dock utrustas med tekniska
system som minskar risken för att helikoptrar havererar på grund av ”brown- eller whiteout”. De enklaste systemen förser piloten med hastighet, acceleration,
höjd över marken och vertikal hastighet. Systemen kan bygga på laser, radar och
satellitnavigering. Dessa system visar dock inte hinder och ojämnheter där helikoptern ska landa. Bildalstrande system som infraröda kameror, som visserligen
ger bättre bilder än sensorer i visuella våglängdsområden, har vid försök visat sig
ha för dåliga prestanda. Sensorer i form av bildalstrande laserscanners och millimetervågsradar har dock visat sig se genom ”brownout” och kan förse piloten
med en bild där även hinder på landningsplatsen framgår. Försök har skett med
olika typer av högupplösta kameror fusionerat med laseravståndsmätare som
förser piloten med en bild innan ”brownout” uppstått. Piloten kan sedan landa
med hjälp av den sparade bilden. Dessa system visar hinder, men inte objekt
som kommer i helikopterns väg efter det att ”brownout” uppstått. Dessa hinder
kan vara fordon, djur eller människor. Ett system som prövats är Sandblaster
som integrerar sensorer med möjlighet att se genom uppblåst material, läsa av
helikopterns olika hastigheter och accelerationer samt höjd över marken. Detta
integreras med högupplösta terrängdata vilket skapar en syntetisk tredimensionell bild.138

138. Colucci, Frank. Army Aviation, ”Sandblaster” gives helicopter pilots hope for safer landings.
National Defense, 2007, s. 51-55.
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Figur 34. Whiteout vid landning med helikopter. Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten.

Figur 35. Brownout. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera.
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Helikopterns lyftkraft är beroende av motorstyrka, rotorsystemets utformning och luftens densitet. Lyftkraften avgör hur mycket last och bränsle som
kan medföras och farkostens förmåga att bära sig själv. Luftens densitet beror
på lufttrycket och temperaturen. Kall luft och högt lufttryck ger hög densitet.
Varm luft och lågt lufttryck ger i stället låg densitet och låg lyftkraft. Varm luft
och hög höjd (lufttrycket sjunker med ökad höjd) reducerar lyftkraften vilket
särskilt aktualiserats i Afghanistan där det begränsat den operativa förmågan.
Låg temperatur förbättrar lyftkraften, men vid mycket låga temperaturer påverkas istället materialhållfastheten och bränslet negativt.
Varje helikoptertyp har en definierad lyftkraft som man har att ta hänsyn
till och som framgår av manualen Detta är särskilt viktigt att förhålla sig till i
klimat- och terrängtyper där Försvarsmakten saknar erfarenhet.
Farkoster som utsätts för andra påfrestningar är rymdbaserade farkoster i
form av satelliter. Dessa påverkas av rymdmiljön med dess variabler vilket kan
kallas för rymdväder. Exempel på faktorer som påverkar en rymdfarkost är ultraviolett strålning, plasma, gaspartiklar från atmosfären, extra energetiska partiklar, solvind med mera. Olika typer av urladdningar kan orsaka stora problem
för satelliter. Dessa kan orsakas av kosmisk strålning, partiklar från solen, magnetosfärisk aktiviteten och omgivande plasmadensitet. Urladdningar kan ske
på satellitens yta, men också inuti satelliten vilket kan orsaka skador, felaktiga
kommandon eller felaktig data från instrument. Även solljus som värmer upp
atmosfären kan orsaka problem då detta får atmosfären att utvidga sig. Satelliter i atmosfären kan då uppleva ett ökat motstånd och därmed få minskad
hastighet och höjd. Detta motstånd beror på atmosfärens ökade densitet vilken
kan variera med dag på året. En annan känslig komponent på satelliter är deras
solceller som kan förstöras av energetiska partiklar från solen. Protoner och
tunga joner som träffar en satellit kan störa visuella sensorer genom att de ökar
bakgrundsbruset. Även infallande elektroner kan orsaka problem då de bromsas
upp när de träffar satelliten. Energetiska partiklar orsakar ibland ljusblixtar i satellitburna sensorer vilka då kan misstolkas som missiluppskjutningar. Isolering
av elektronik och redundanta system är den vanligaste lösningen för att skydda
rymdbaserade system.
För militära ändamål gäller det att ha tillgång till flera system och inte bara
använda sig av till exempel satellitkommunikation utan också kanske kortvåg
och kabelbaserad kommunikation. På samma sätt så bör navigering ske med
redundanta system där satellitnavigering kompletteras med tröghetsnavigering
samt naturligtvis karta och kompass.139

139. Lindström, Sandra, Waldenvik, Mattias. Rymdväder – effekter på militära och civila system.
Stockholm: FOI, 2004, s. 21-23.
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Även om vi lyckas få fram utrustning som är anpassad för att använda i ett visst
klimat och en viss geografisk kontext eller går att modifiera för användning i
många olika miljöer är det ändå människor som ska sköta utrustningen och
verka i miljön. Extrema temperaturer och andra klimatfaktorer inverkar främst
på dem som inte kan operera i en skyddad miljö, men även en förare måste
anpassa hur fordonet framförs beroende på väder och klimat.
Många av de möjliga insatsområdena vi står inför har extrema klimat.140
Den svenska ISAF-enheten i Afghanistan upplever allt från +50 oC i skuggan
ner till -35 oC och snöstorm. I både Liberia, Kongo och Tchad har svensk
Försvarsmakt verkat i tropiskt klimat.141 Detta ställer krav på både förband och
enskilda soldater att vara väl utbildade och förberedda för att kunna börja lösa
uppgiften så snart de är på plats.

7.1.

Fysiskt stridsvärde och betydelsen
av förtrogenhet med utrustningen

Den viktigaste, primära, åtgärden är att anpassa den fysiska aktiviteten (tempo
och varaktighet), till klädsel, utrustning och klimat. Om bedömningen är att
den fysiska aktiviteten inte kan ändras, måste någon/några av de andra faktorerna anpassas (ex lättare klädsel, utrustning och/eller utföra fysisk aktivitet
under tid på dygnet när temperaturen är lägre).
Till sekundära faktorer hör om soldaterna är acklimatiserade till värme
(tar ca 2 veckor), om de är vältränade, nyligen har utsatts för värmebelastning, är utvilade och har ätit/druckit tillräckligt. Beakta att vistelse i luft140. Svensson, Joakim. Från snö till sand med samma förband. Stockholm: Krigsvetenskapliga
institutionen, Försvarshögskolan 2006 - C-uppsats 319/6:1.
141. Försvarsmakten. Utlandsstyrkan i fredens tjänst. Värnamo: Fälth & Hässler, 2006.
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konditionerade utrymmen väsentligt försämrar acklimatiseringen till varmt
klimat.
Således ska vid hård fysisk ansträngning (risken är störst vid förflyttningar)
klädsel och utrustning avpassas så att kroppen ej överhettas. Förlägg om möjligt
verksamhet med hög värmebelastning till dygnets svala timmar eller till skuggig
miljö. Problemet måste särskilt beaktas vid skarp insats, där risken för överhettning
och värmekollaps måste vägas mot bland annat behov av kroppsskydd.

Figur 36. Vid längre vistelse i extrema eller svåra klimat kan skydd behöva konstrueras för både materiel
och personal. Ett enkelt tak kan skydda mot både direkt solljus och nederbörd. Foto: Jonas Eklund.

7.1.1

Fysiologi

All fysisk aktivitet fordrar att kroppen omsätter energi. Energiutveckling per
tidsenhet (effekt) stiger då tempot ökar, bördan ökar, terrängen blir ojämnare
eller uppförsbackarnas lutning och längd blir större.
Mer än 70 procent av den energi vi utvecklar blir till värme. Värmeöverskottet måste avges, annars blir kroppen överhettad, vilket kan innebära livsfara.
Om inte kroppen kyls kommer kroppstemperaturen att stiga 1 oC per 6–8
minuter vid kraftig fysisk aktivitet. Kroppen kan göra sig av med värme, dels
genom ”torr” värmeavgivning (strålning, ledning och konvektion) dels genom
”våt” (avdunstning).
Den torra värmeavgivningen drivs av temperaturskillnaden mellan kroppens yta och omgivningen; större skillnad ger snabbare transport av värme
(bättre kylning). Blir den omgivande miljön varmare än kroppsytan kommer
kroppen i stället att värmas av omgivningen.
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Våt värmeavgivning sker då svett avdunstar, d.v.s. det hjälper inte att svettas om inte svetten kan avdunsta. Ju varmare omgivningar desto viktigare blir
den våta värmeavgivningen (svettavdunstningen). Under hårt kroppsarbete är
svettavdunstningen den viktigaste faktorn för att hålla ner kroppstemperaturen
även vid måttlig omgivningstemperatur. Avdunstningen minskar när luftens relativa fuktighet ökar. Kläder och skyddsutrustning hämmar värmeavgivningen
och dess vikt ökar värmeproduktionen. Ju tjockare, tätare, och mer täckande
klädseln är, desto svårare blir det att avge värme, både torrt (isolering) och vått
(förhindrad avdunstning).
Normal stridsutrustning begränsar värmeavgivningen så mycket att vanliga
kombinationer av fysisk aktivitet och svenskt sommarklimat kan leda till överhettning och livsfarlig värmekollaps.
Det finns inga specifika, fältmässigt användbara, varningstecken för överhettning. De tecken, som finns kan lätt förväxlas med sådana, som förekommer
i samband med vanlig fysisk utmattning, vilken är ganska ofarlig.
Motiverade soldater kan förtränga kroppens varningssignaler och stoppas
inte nödvändigtvis av utmattning innan deras tillstånd blivit farligt/livshotande. Därför är det nödvändigt att ha kunskaper om och förståelse för hur kombinationer av klimat, utrustning, aktivitet och andra faktorer påverkar risken
för överhettning.
Varningssignalerna är alltså ospecifika, men vid utmattning, förvirring eller
kollaps måste överhettning övervägas som orsak.
7.1.2

Vätskebrist

Vätskebrist inverkar negativt både på svettningskapacitet och på prestationsförmåga vilket leder till försämrat stridsvärde. Vätska ska därför tillföras vid
svettdrivande aktivitet. Däremot finns det inget att vinna på att tillföra mer
vätska än den mängd som behövs för normal vätskebalans. Vid svettning förloras utöver vatten också salt. Salt måste därför ersättas vid långvarig svettdrivande ansträngning (> 2 tim). Detta kan ske genom att tillföra salt via föda eller
saltinnehåll i dryck t.ex. sportdryck eller buljong. Det kan vara praktiskt att i
drycken tillsätta den energi i form av socker som behövs för att upprätthålla den
fysiska prestationsnivån.
Orsaken till att salt måste tillsättas vid långvarigt arbete är att ett stort vattenintag kan ge problem i form av ”vattenförgiftning” där salthalten (elektrolyten) i kroppen blir för utspädd. Detta, liksom överhettning, kan vara ett potentiellt livshotande tillstånd.
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7.1.3

Betydelsen av förtrogenhet med utrustningen

Förutom de rent fysiologiska effekterna av temperatur, fuktighet, vind, höjd m.m.
måste de som ska verka i dessa miljöer vara utbildade och övade för att kunna
hantera de utmaningar som de kommer att möta. Ingen teoretisk utbildning kan
helt ersätta övningar i att framföra fordon och förflytta sig i snö, sand eller lera.
Vilka strömmar, oväder och andra överraskningar drabbar till sjöss och hur påverkar väder, klimat och höjd över havet lyftkraften och möjligheterna att manövrera
en flygfarkost? Att kunna hantera och eventuellt modifiera utrustningen samt taktikanpassa användandet är färdigheter som kan göra skillnad mellan överlevnad
och död, mellan nederlag och seger. Till detta kommer även att kunna anpassa
serviceintervall och annat underhåll till situationen. Många fordon har t.ex. tabeller som beskriver vilken sorts olja, filter, bränsle, gummiblandningar i däck, band,
slangar m.m. som ska användas under olika betingelser. Flygplan måste servas
på olika sätt beroende på omgivningen på såväl basen som i operationsområdet.
Man måste ha kunskap om och beredskap för plötsliga väder och naturhändelser.
Tsunamin, askmoln från vulkaner, flyttfågelsträck, sandstormar, snösmältning
m.m. är exempel på sådana naturhändelser man bör ha en beredskap mot. Dessa
är krafter som inget tekniskt system kan stå emot helt och hållet utan det kommer alltid att finnas utrymme för gott sjömanskap, skickliga förare och användare
av teknik på alla nivåer och platser. Vidare måste behovet av att lära sig använda
tekniken i aktuell miljö poängteras. Om ett fordon fungerar i snö, kan det fortfarande vara oanvändbart om föraren ej kan köra i snö. Vidare kan olika miljöer
orsaka olika skadeutfall på tekniken vilket kan påverka underhållskedjan, förmågor hos reparationspersonal, tillgång på reservdelar m.m.
Att beakta vid planering och lösande av uppgifter:
• I säkerhetsanalysen ska risken för överhettning beaktas inför all verksamhet.
• Hård fysisk ansträngning kan skapa överhettning även vid måttlig omgivningstemperatur.
• Hög relativ luftfuktighet ökar risken för överhettning.
• Risk för överhettning ska vägas mot behov av kroppsskydd.
• Verksamheten ska anpassas till soldatkategori, aktuell träningsgrad och acklimatisering.
• Soldaterna ska vara i god kondition och utvilade.
• Soldaterna ska inte nyligen ha utsatts för värmebelastning.
• Förlägg moment med fysisk ansträngning till dygnets svala timmar eller till
skuggig miljö om möjligt.
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• Möjlighet till lättnader i klädsel/utrustning ska nyttjas.
• Fall av misstänkt överhettning är ett tecken på att alla soldater kan vara
utsatta för riskfylld värmebelastning.
• Observera soldaterna och beordra soldater med avvikande beteende (t.ex.
förvirring, vacklande etc.) att avbryta verksamheten.
• Mana inte på vacklande eller utmattade soldater.
• Anpassa verksamheten till ändrade väderförutsättningar.
• Utbildningsmålen ska vara styrande för uppläggning av övningar.

7.2.

Varmt klimat

Vid verksamhet i extremt varma klimat måste soldaten vidta åtgärder för att
hålla ner kroppsvärmen, exempelvis skydda sig mot solen och klä sig luftigt.
Kroppen vidtar också själv åtgärder, den svalkar sig genom att svettas.142 Men
den behöver också tid för att anpassa sig till nya klimat. En kropp som inte är
van behöver normalt sett en till två veckor för att acklimatisera sig fullt ut. Ju
större temperaturskillnad desto längre tid tar det att acklimatisera sig. Acklimatiseringen underlättas av att vara vältränad. Genom att träna i extra varma
träningslokaler kan soldaten förbereda kroppen att arbeta i hög värme vilket
underlättar acklimatiseringen.143
De amerikanska soldaterna i Kuwait, januari 1991, bar ca 2,5 liter vätska
samt fast vätska i form av frukt. När solen gick ner kom kylan. Öknen är torr
vilket innebär att den ackumulerar värmen från solen dåligt (en fuktig öken
ackumulerar värmen). Dagtid var temperaturen +35 oC och på natten som kallast -28 oC. Följden blev att truppen fick problem med klädseln och att hålla
kroppstemperaturen. Vintertid blåste det kraftigt – runt 15 m/s och vid -5 oC
innebar det en kyleffekt om ca -26 oC. Att öknen var torr innebar att kropparna
torkade ut vid den extrema kylan. Detta fick till följd att truppen konsumerade
mycket vatten, ca 27 l/dygn.144
I djungeln förlorar soldaten stora mängder vätska genom svettning. Vatten är därför livsviktigt. Det är lätt att hitta vatten i djungeln, men svårt att
hitta rent vatten då alla naturliga källor bör anses vara otjänliga. Det är därför
livsavgörande att soldaten i djungeln har kunskap om hur han får tag på rent
vatten. Att samla regnvatten på rätt sätt eller att kunna rena vatten måste alla
soldater lära sig innan de sätts in i djungeln. Det är också av stor vikt att chefen
142. SISU Idrottsböcker. Idrottens Träningslära. Elanders Skogs Grafiska 2002, s. 58.
143. Headquarters, Department of the Army. FM 90-5 – Jungle Operations. Washington DC,
US. Government printing office, 1982. 1987 – 189-575: QL 3, kapitel 3.
144. Utbildningspaket Vinterförmåga, Försvarsmakten 2006, M7734-110021.
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ger sina soldater tid och möjlighet att både skaffa fram vatten och att dricka för
att kunna ersätta all förlorad vätska.145 I djungeln finns det stora möjligheter
att hitta mat om det finns behov av detta. Skulle soldaten hamna i en situation
där han behöver överleva i djungeln finns det både djur, frukter, blommor, blad,
rötter och grönsaker att äta, givetvis beroende på var i världen man befinner
sig.146 147
7.2.1

Värmeutmattning

Vid insatsförbandens verksamhet i varmt klimat liksom vid sommarhalvårets
övningsverksamhet finns risk för värmeutmattning vilken kan medföra allvarlig
hälsofara. Försvarsmakten verkar med insatsförbanden skarpt i varma klimat
med olika former av stridsutrustning och behov av olika typer av kroppsskydd.
Härvid måste risken för överhettning och värmekollaps vägas mot övriga rent
militära risker. Som exempel har Försvarsmakten under senare år registrerat ett
antal incidenter där soldater under utbildning i Sverige drabbats av värmekollaps. Några av dessa kollapser har varit allvarliga med risk för liv eller bestående
men. Detta illustrerar behovet av kunskap och rutiner för att undvika farlig
värmebelastning, men också av förmåga att t.ex. avväga risken med reducerade
kroppsskydd mot risken för överhettning.
7.2.2

Klädsel i tropiskt klimat

I djungeln bör soldaten ha med sig minst ett torrt ombyte att ta på sig när han
sover. Detta görs inte bara för att motverka svampangrepp och sjukdomar utan
också för att kunna vila bättre. På morgonen när han stiger upp tar han på sig
sina blöta och smutsiga kläder igen för att spara de torra till kvällen. Det är också
viktigt att ofta ta av sig kängorna för att massera och lufta fötterna samt byter till
torra strumpor. Genom att klä sig luftigt och undvika åtsmitande kläder så långt
det är möjligt minskar också risken att drabbas av svamp och sjukdomar.148

7.3.

Vintermiljö

Nordisk vintermiljö kan delas in i två subårstider med olika egenskaper:
Högvintern – (december–februari) – med djup snö, stark kyla och mörker.
145. Headquarters, Department of the Army (1982) FM 90-5 – Jungle Operations, Washington
DC, US. Government printing office: 1987 – 189-575: QL 3, kapitel 2.
146. Ibid., kapitel 3.
147. Just problemet med värmebelastning (och därmed kopplingar till vätskbrist) har påpekats bl.a. i
(Grönkvist, Hans HKV 2008-04-01) ”Bedömning av värmebelastning vid insats och övning.”
148. Headquarters, Department of the Army (1982) FM 90-5 – Jungle Operations, Washington
DC, US. Government printing office: 1987 – 189-575: QL 3, kapitel 2.
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Mörkret kan upplevas som tröttande. Man förbrukar mer energi när det
är kallt och får inte slarva med maten, t.ex. sova över ett mål. Den kalla, torra
luften drar vätska från kroppen. I stark kyla blir små detaljer avgörande för
huruvida man klarar sig från kylskador. Fel handske, klockarmband av metal
etc. kan få svåra konsekvenser.149
Eftervintern – (mars–maj) med dagsmeja, kalla nätter och mycket växlande
temperaturer, från flera plusgrader under dagen och ofta kallare än -20 oC
nattetid.
På eftervintern börjar soldaterna ha fått rutin på att vistas ute under vinterförhållanden, men det är lätt att börja slarva när vårsolen värmer. Yrsnö eller
regn ena timmen, kallt nästa timme. Det blir återigen viktigt med ombyten
och att låta kläder och skor torka. Fötterna är särskilt utsatta när vädret är ombytligt eller man måste in och ut ur fordon.150
Enligt olika försök ökar ämnesomsättningen hos personal med upp till
100–200 procent vid kyla, vilket ökar livsmedels- och vätskebehov. Motsvarande värden gäller för ökad förbrukning av drivmedel.151
Den enskilda människans förmåga att anpassa sig till kyla och snö kan i
viss utsträckning påverkas genom en gradvis acklimatisering till miljön. Acklimatisering i vintermiljö tar normalt sett flera veckor under förutsättning att
soldaten har rätt utbildning och utrustning.152

Figur 37. Viktigt med dryck och mat när man vistas i sträng kyla. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera.

149.
150.
151.
152.

Utbildningspaket Vinterförmåga, Försvarsmakten 2006, M7734-110021.
Ibid.
Ibid., kap 1.2.1.1.
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7.3.1

Kallt klimat – behov av näring och vätska

Människan är ett däggdjur som är anpassat för en omgivande temperatur på
27 oC (i vila). Vid denna temperatur varken svettas eller fryser vi och kroppen
är i värmebalans. Vår hudtemperatur är då 33–34 oC. Kroppen strävar efter att
upprätthålla en konstant inre temperatur på ca 37 oC, för att kroppens vitala
delar ska fungera på bästa sätt. Vintertid kräver det därför att soldaten vidtar
åtgärder, för att kunna behålla denna temperatur. Soldaten måste klä på dig
ordentligt eller vara i rörelse för att inte börja frysa men även äta och dricka mer
än under sommarförhållanden trots samma ansträngningsnivå.153
I Nordiskt klimat går det åt mer dricksvatten för människor på vintern än
på sommaren. Vidare påverkar vätskeförlusten under vintern mängden blod i
kroppen vilket i sin tur begränsar cirkulationen med påföljd att kylskador på
extremiteter lättare uppstår. När kroppstemperaturen sjunker tvingas njurarna
arbeta mer, och man tvingas att urinera oftare, vilket leder till att man förlorar
mycket kroppsvätska. Mat påverkar också vätskeintaget. Att äta fläskkött och
grönsaker är bra för det innehåller mycket vatten. Däremot innehåller nötkött
mindre vatten, därför behövs mer vatten vid matspjälkningen i tarmarna. Vid
verksamhet i kyla ökar också behovet av att upprätthålla kroppsvärmen. Då
fysisk aktivitet är det enklaste sättet att alstra värme och värma upp kroppen
så ökar också energiförbrukningen. Det är därför viktigt att öka energiintaget
vintertid.154
Varje dygn förlorar kroppen ca 2,5 liter vätska (även om man inte utför
något arbete utan ligger still i en säng). Vätskeförlusten sker genom bl.a. urinering, avföring, andning och svettning.155 I vinterklimat bör soldaten dricka 4-6
liter vätska/dygn vid normal ansträngning, dubbelt så mycket som normalt.
Behovet kan dock mångdubblas vid fysisk aktivitet. Detta beror på att kroppen
värmer upp och fuktar den torra och kalla inandningsluften mer än normalt
och producerar mer urin när den fryser.156
7.3.2

Anpassning till kyla

Det chefer ska tänka på inför verksamhet med individer som normalt inte vistas
i kall miljö är att successivt stegra exponeringen. Redan efter några dagar känner individen att han eller hon kan hantera kylan, sig själv och sin utrustning
bättre, men det kan ta veckor upp till månader för en fullständig anpassning.

153.
154.
155.
156.

150

Ibid.
Utbildningspaket Vinterförmåga, Försvarsmakten 2006, M7734-110021.
Ibid.
Försvarsmakten, Utbildningsreglemente Kallt Väder, 2005, HKV bet 09 833:72361, sida
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7.3.3

Vinterns påverkan på användning av materiel

Vintern ställer höga krav på prestanda och ökar risken för materielskador. Genom ett varsamt och anpassat nyttjande kan de dock undvikas. Det är viktigt
att följa stående rutiner avseende förebyggande och avhjälpande underhåll.
Vissa känsliga delsystem kan vara i behov av tätare och noggrannare kontroller
och detta ska inarbetas i rutinerna. För att möjliggöra underhåll och kontroller
ska nödvändig tid avsättas. Allt genomförande tar längre tid vintertid.
Vid stark kyla går en stor del av förbandets verksamhet åt till hantera de
materielproblem som uppstår. Vinterförhållanden innebär generellt ett ökat
behov av underhåll av materielen samt krav på särskild förtänksamhet och försiktighet i handhavandet. Erfarenheter visar att omloppstider ökar avsevärt vid
stark kyla.
Generellt gäller att:
• Kyla gör de flesta material spröda.
• Kyla gör smörjmedel mer trögflytande och ökar belastningen på maskinell
utrustning.
• Kyla gör att batterikapaciteten minskar.
• Snö ökar belastningen på fordon.
• Snö och is kan fysiskt begränsa materielens funktion.
• Snö gör det svårt att upptäcka hinder och ogynnsamma markförhållanden.
• Maskinell utrustning bör varmköras med låg belastning tills den erhållit
normal driftstemperatur innan full belastning/effekt kan tas ut.
7.3.4

Samspelet mellan olika klimatfaktorer

När man ska bedöma de klimatologiska faktorernas påverkan på människa och
materiel måste man väga samman temperaturen med den ”köldeffekt” som
uppstår vid samtidig vind. Tabell 21 visar på relationen temperatur, vind och
risk för förfrysning.157

157. Osczevski, Randall, Bluestein, Maurice. The new wind chill equivalent temperature chart.
Bull. Amer. Meteor. Soc., 86, 1453–1458. doi: http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-86-101453, 2005. Egen bearbetning.
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Vid hög värme kan vinden ha en kylande effekt, men genom att transportera bort vätska från svettning och med utandning riskeras uttorkning och försämrad värmeregleringsförmåga som följd.

Osczevski, Randall, Maurice Bluestein, 2005: The new wind chill equivalent temperature chart. Bull. Amer. Meteor. Soc., 86, 1453–1458.
Egen bearbetning.
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Tabell 21. Vind i m/sek mot temperatur i °C. Kombination av vind och
temperatur som ger förfrysningsrisk är mörkmarkerad i tabellen
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8.

Att påverka vädret

Då väder kan påverka militära system och operationer på många olika sätt och i
mycket hög omfattning faller det sig naturligt att försöka påverka vädret.158
Detta kan göras så att antingen egen verksamhet gynnas eller motståndarens
verksamhet försvåras eller omöjliggörs. Traditionellt har det vanligaste sättet
varit att använda sig av rök i syfte att begränsa den visuella sikten och på senare tid även transmissionen i det infraröda våglängdsbandet. Rök kan läggas
med rökgranater från artilleri och granatkastare, rökhandgranater, rökfacklor
eller rökgeneratorer. Rökgeneratorer återfinns på vissa stridsfordon och fartyg,
men också på speciellt framtagna fordon för rökläggning. Rök kan också läggas genom att anlägga bränder som till exempel vid den tyska övergången av
floden Meuse vid Dinant 1940. Rökläggning bör dock kanske inte ses som en
förändring av vädret utan är snarare mer beroende av rätt väderförhållanden.
Vindriktning, vindhastighet, lufttryck, temperatur, luftfuktighet med mera
påverkar hur väl en rökläggning lyckas. Ett annat sätt att indirekt påverka är
att utöva inflytande på hur en motståndare prognostiserar vädret. Genom telekrigsåtgärder skulle en motståndares sensorer kunna vilseledas så att fel väder
prognostiseras varvid felaktiga beslut kanske fattas. En framtida metod vore ett
sprida nanopartiklar i atmosfären så att motståndarens sensorer för väder får
felaktiga värden.159
När det kommer till att faktiskt påverka vädret så har sådan verksamhet
genomförts. Under Vietnamkriget försökte USA förlänga monsunsäsongen i
syfte att, för motståndaren, försvåra tilltransport av förnödenheter via Laos och
Kambodja. Detta gjordes genom att sprida silverjodid från flygplan i syfte att
åstadkomma regn och därmed lera längs motståndarens underhållsväg. Silver158. House, Tamzy J., et. al. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Montgomery: US Air Force Center for Strategy and Technology, 1996, s. 28n1.
159. Ibid.
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jodid (AgI2) användes som kondensationskärnor för att åstadkomma regn. Vid
OS i Kina 2008 användes motsvarande metod då moln besköts med raketer
vars last skulle utlösa regn ur moln innan de nådde Peking. 160 Även i Ryssland ska metoden ha använts för att utlösa radioaktiva regn med ursprung i
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl innan regnmolnen nådde Moskva. I Peking kan
andra metoder också ha använts. Alternativt besprutades molnen med vattenabsorberande medel som antingen förminskade vattendroppar, eller till och
med upplöste moln.
En annan tänkbar metod är att sprida koldamm i atmosfären. Koldammet absorberar då värme från solen och värmer därmed upp den omgivande
atmosfären. Detta orsakar i sin tur en hävning av luftmassan vilket i sin tur
kan orsaka kondensation med moln och regn som konsekvens. Detta kan dock
kräva att koldammet sprids ut i luftmassan ovanför vatten då den ökade värmen också ökar avdunstningen från vattnet med ökade luftfuktighet som följd
vilket i sin tur kan vara en förutsättning för att moln ska bildas. En nackdel
med denna metod är att den då är som effektivast om det tänkbara målområdet
för nederbörden befinner sig i vindriktningen från ett större vattendrag eller
hav. Koldammet skulle kunna spridas från flygplan eller med raketer, men en
annan metod är att sprida flytande kolväte i avgaserna från efterbrännkammare på flygplan. En tänkbar metod är att använda sig av specifikt framtagna
obemannade flygplan med integrerade vädersensorer som under längre tid kan
befinna sig i operationsområdet väntande på rätt förutsättningar. När rätt förutsättningar infinner sig så meddelar det obemannade flygplanet staben om
att nu är förutsättningarna rätt för att sätta igång operationen. Om order om
igångsättande ges så påbörjar det obemannade flygplanet förbränna det flytande
kolvätet.161
Ett problem med dessa metoder är beroendet av från vilket håll vädret kommer. Väderbanorna kan inte kontrolleras vilket gör att vädret bara går att påverka längs den bana nederbörden kommer. Från amerikansk sida konstateras att
väst har ett övertag över rysk sida då vädret normalt kommer från väster vilket
försvårar för Ryssland att utlösa nederbörd över USA.162 (Detta förutsätter att
man anfaller från öster). En aspekt av väderpåverkan är att konsekvenserna kan
vara svåra att förutspå. Vädersystem hänger ihop och påverkar varandra. Vad
händer i angränsande områden om man påverkar vädret över ett annat område?
Om regn eller annan nederbörd utlöses över ett område i syfte att försvåra rörlighet, orsakas då torka i ett annat område med dess konsekvenser för militär
160. Brander, Lars, Journath, Michael. Klimatkontroll eller propagandistiskt munväder? Regnmakarna i Kina ska ordna fint väder till OS. http://www.alltomvetenskap.se/index.
aspx?article=1884, Allt om vetenskap, 2007, hämtad 2011-06-14.
161. Ibid., s. 14-15.
162. SMHI. Kunskapsbanken: Kan man skapa väder? http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-man-skapa-vader-1.3934, hämtad 2011-06-14.
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verksamhet? Om vädret påverkas i ett land i syfte att uppnå operativa effekter så
kan detta få effekter i ett angränsande land med konsekvenser på strategisk och
politisk nivå med risk för en utvidgning av konflikten.
Vilka fördelar finns då ur en militär aspekt med att kunna påverka vädret?
I nedanstående tabell redogörs för tänkbara fördelar med att kunna modifiera
väder. Tabellen tar inte hänsyn till vad som idag är möjligt eller vad som kommer att vara möjligt inom en snar framtid.
Tabell 22. Åtgärder i syfte att öka egen förmåga
Åtgärd

Fördelar

Minska eller eliminera nederbörd

Upprätthålla eller förbättra kommunikationsleder
Upprätthålla eller förbättra siktförhållande
Upprätthålla stridsvärde och moral

Kontroll över oväder och stormar

Förmåga att välja område för militära operationer

Kontroll över rymdväder

Förbättra egen kommunikation
Avlyssna motståndarens kommunikation
Förbättra egna rymdbaserade system

Skapa dimma och moln

Maskering av egna system och verksamhet

Eliminera dimma och moln

Upprätthålla egen flygbasverksamhet
Underlätta användandet av egna precisionsstyrda
vapen

Skapa skyddsåtgärder mot motståndarens förmåga att påverka väder
Källa: US CSAT.

Tabell 23. Åtgärder i syfte att minska motståndarens förmåga
Åtgärd

Fördelar

Öka nederbörd

Försämra kommunikationsleder
Försämra förmåga till underrättelseinhämtning
Försämra förutsättningar för precisionsstyrda vapen
Försämra stridsvärde och moral

Förstärka oväder och stormar

Hindra genomförande av militära operationer

Minska nederbörd

Minska tillgång till färskvatten
Skapa torka

Kontroll över rymdväder

Störa kommunikation
Störa radar
Försämra eller förstöra rymdbaserade system

Eliminera dimma och moln

Försvåra maskering av system och verksamhet
Skapa sårbarhet för precisionsstyrda vapen
Skapa sårbarhet för underrättelseinhämtning

Skapa åtgärder i syfte att upptäcka
motståndarens väderpåverkan
Källa: US CSAT.
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En tänkbar framtid är att väderpåverkan är en lika naturlig del av militära
operationer som olika telekrigsåtgärder och signaturanpassningsåtgärder.163
Traditionell störning av samband kompletteras med modifiering av rymdväder
i syfte att försvåra kortvågskommunikation. I samband med anfallsförberedelser
är radiotystnad och signaturanpassning viktiga åtgärder tillsammans med åtgärder för att skapa moln och dimma i syfte att dölja egen verksamhet. Elektronisk
attack mot motståndarens ledningsförband förstärks genom framkallande av
åskoväder över samma område. Väderpåverkan kommer då att gynna den med
robusta tekniska system som klarar av svåra väderförhållanden. De data som
tidigare redogjorts för kopplat mot flygoperationer under Gulf-kriget och Irakkriget visar också på hur mycket mer effektiva flygoperationerna hade kunnat
vara om vädret påverkats så att moln hade kunnat elimineras över planerade
målområden.
Faktisk väderpåverkan har sina begräsningar i internationella avtal och internationell lag, men civila krafter kan driva fram en förändring. Den ökade
befolkningen kan innebära krav på ökad tillgång till drickbart vatten, där framkallande av regn kan vara en lösning. Orkaner och andra oväder har genom åren
orsakat skador för enorma belopp och många liv har gått förlorade. Även här
finns ett incitament till varför det civila samhället kan komma att ställa krav på
förmåga till att påverka vädret. För att uppnå förmågan att påverka väder krävs
högt utbildade specialister inom området, men också tillgång till både lokala och
globala väderdata med hög uppdateringshastighet och på lokal nivå mycket god
upplösning. Utöver detta krävs tillgång till teknologier för att påverka vädret
samt förmågan att noggrant analysera konsekvenser av vidtagna åtgärder.164
Tänkbara metoder för väderpåverkan är i många fall hypotetiska eller på
experimentstadiet, även om vissa metoder har testats skarpt. Osäkerheter råder
dock avseende hur effektiva dessa metoder har varit och huruvida framkallade
väderfenomen ändå hade uppstått om metoderna inte använts.
Metoder för att eliminera dimma kan vara en viktig förmåga för att upprätthålla operationer från flygbaser. Metoder för att skingra dimma är dels att
sprida partiklar eller ämnen som gör att vattendroppar i vattenångan ökar i
storlek och faller som nederbörd eller genom att värma luftmassan så att allt
vatten övergår i gasform. En annan metod är att sprida ämnen som absorberar
fukt. För att värma luftmassan över ett flygfält så kan mikrovågsstrålning eller
lasrar används. Val av metod beror dock på om dimman är en kalldimma eller
en varm dimma. Spridning av nanopartiklar skulle också kunna vara en lösning
och dessa skulle då kunna tillverkas så de anpassar sig efter typ av dimma.165
163. House, Tamzy J., et. al. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Montgomery: US Air Force Center for Strategy and Technology, 1996
164. Ibid., s. 5, 8.
165. Ibid, s. 17.
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Önskvärt vore också att kunna påverka eller styra stormar, men dessa vädersystem är mycket kraftfulla. Detta medför visserligen att det vore än mer önskvärt att kunna påverka dessa väderfenomen, men det påverkar också möjligheten
att göra det. Som exempel så är energiinnehållet i en tropisk storm att jämföra
med 10 000 en-megatons vätebomber. Orkanen Andrew orsakade till exempel
skador för 15,5 miljarder dollar när den förstörde en flygbas i Florida. En aspekt
av dessa stormar, som kanske skulle kunna påverkas, är den åska som är förknippad med stormarna. Då ca 45 000 åskoväder förekommer globalt varje dygn så
skulle denna förmåga kunna vara ett potentiellt effektivt vapen. Metoder för att
påverka skulle kunna vara att manipulera de fenomen som orsakar åska, till exempel värme och fuktförhållanden. I samband med dessa åskoväder förekommer
också svåra regn- och vindförhållanden vilka var för sig skulle ha stor inverkan.
Även rymdväder kan komma att påverkas av människan vilket i sin tur skulle kunna få konsekvenser för sambandssystem och radarsystem. Användande
av kemiska ämnen samt laddning eller värmning av olika lager i atmosfären
skulle kunna påverka förhållanden av vikt för kortvågssamband eller radar för
observation över horisonten, men också för satellitbaserade system. En del av
dessa metoder har fungerat i olika experiment. Motsvarande effekter har också
uppstått av misstag när till exempel raketer detonerat i jonosfären. Då jonosfären fungerar som en spegel för vissa våglängder så är det denna spegel man i så
fall vill påverka för egna syften. Genom att använda sig av mikrovågsstrålning
så är det potentiellt möjligt att skapa mer precisa speglar i jonosfären. Dessa
kan då skapas för vissa specifika våglängder vilket kan underlätta och förbättra
egenskaperna hos egna system. Dessa artificiellt skapade speglar kan också teoretiskt reflektera betydligt högre frekvenser än den naturliga atmosfären vilket
skulle kunna öka bandbredden jämfört med nuvarande system som använder
sig av jonosfärsreflektion. Då de artificiellt skapade speglarna i jonosfären också
är stabilare så skulle de kunna öka noggrannheten på egna radarsystem. Genom
att skapa dessa speglar över motståndarens system skulle motståndarens möjligheter att planera och prognostisera för användandet av egna system försvåras. Motsvarande metod skulle också kunna öka absorptions-, spridnings- och
dämpningseffekter över motståndarens system.166
Ovan beskrivna metoder har den nackdelen att de alla kräver någon form
av grundförutsättning för att önskade väderfenomen ska uppstå. Metoder för
att framkalla väderfenomen från grunden verkan ännu ligga långt in i framtiden. Undantaget är en potentiell förmåga att tillverka dimma över lokala områden. En tänkbar metod att framkalla väder från grunden är användandet av
nanopartiklar i syfte att skapa en potentialskillnad för att framkalla åskliknande
blixtar över ett precist område.167
166. Ibid s. 20-26.
167. House, Tamzy J., et. al. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Mont-
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Väder är en viktig faktor vid all militär planering. Att kunna ta hänsyn
till vädret och att känna till sina egna begränsningar och möjligheter vid olika
väderlekar är en viktig kunskap. Viktigt är också att korrekt kunna prognostisera vädret både lokalt och över större områden samt att kunna ge noggranna
prognoser tillräckligt långt in i framtiden. Att skaffa sig förmågan att kunna
påverka vädret skulle kunna ställa till stora problem för en motståndare. De
komplicerade förhållanden som styr vädret innebär dock att förmåga att styra
väder kanske är en utopi och att försök att genomföra sådana operationer lika
väl kan kullkasta egen verksamhet som motståndarens.

Figur 38. Utan kunskap om geografi, klimat och väder sitter även den mest sofistikerade militära utrustning
fast och kan inte leverera någon militär nytta. Foto: Jonas Eklund.

gomery: US Air Force Center for Strategy and Technology, 1996, s. 27.
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Tabellerna i bilaga A och B är sammanställningar av olika öppna Nato och US
AF tabellverk.

Bilaga A
Påverkan på ytstrid
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Våghöjd <2 m

Våghöjd 2–4 m

Våghöjd >4 m

Minimal

Måttlig

Allvarlig

Våghöjd <2 m

Våghöjd 2-4 m

Våghöjd >3 m

Påverkan på ubåtsjakt

Påverkan på minkrig
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Våghöjd <1,5 m

Våghöjd ≥1,5 m

Våghöjd >1,5 m

Påverkan på landsättning i hamn
Minimal

Måttlig

Allvarlig

<10 m/s vindhastighet

≤18 m/s vindhastighet

>18 m/s vindhastighet

Påverkan på komplettering av förnödenheter till havs
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Våghöjd <0,5 m

Våghöjd 0,5–1,5 m

Våghöjd >1,5 m

Påverkan på användande av sjömålsrobot
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Våghöjd <2 m

Våghöjd 2–3 m

Våghöjd >3 m
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Påverkan på personal på däck
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Temperatur >0 °C

Temperatur -10 til 0 °C

Temperatur <-10 °C

Påverkan från is på fartyg
Minimal

Måttlig

Allvarlig

Istjocklek <5 cm

Istjocklek 5–10 cm

Istjocklek >10 cm

Våghöjdens påverkan på landstigningsfarkoster
Farkost

Minimal

Måttlig

Allvarlig

CCRC
Uppblåsbar gummibåt med
motor.

SS1
<0,1 m

SS2
0,1–0,5 m

>SS2
>0,5 m

LCM8
Landstigningsfarkost mekaniserad

SS2
<0,5 m

SS3
0,5–1,25 m

>SS3
>1,25 m

LCU
Landstigningsfarkost universell

SS2
<0,5 m

SS3
0,5–1,25 m

>SS3
>1,25 m

LCAC
Svävare

SS3
0,5–1,25 m

SS4
1,25–5 m

SS4
>2,5 m

Brännings påverkan på landstigningsfarkoster
Farkost

Minimal

Måttlig

Allvarlig

CCRC
Uppblåsbar gummibåt med
motor.

<0,6 m

0,6–0,9 m

>0,9 m

LCM8
Landstigningsfarkost mekaniserad

<1,8 m

1,8–2,1m

>2,1 m

LCU
Landstigningsfarkost universell

<1,8 m

1,8–2,1 m

>2,1 m

LCAC
Svävare

<2,1 m

2,1–2,7 m

>2,7 m

Man kan också använda sig av ett modifierat värde för bränningens påverkan (MSI – Modified Surf Index). Detta värde tar hänsyn till bränningens höjd,
dess frekvens, hur den bryter mot stranden, i vilken vinkel vågen kommer mot
stranden, strömhastighet samt vindhastighet. Dessa värden avläses i en tabell
som sedan ger ett MSI-värde.
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MSI
Farkost

Minimal

Måttlig

Allvarlig

CCRC
Uppblåsbar gummibåt med motor.

<7

7–8

>8

LCU
Landstigningsfarkost universell

<11

11–12

>12

LCVP
Landstigningsfarkost fordon och personal

<4

4–5

>5
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Bilaga B
Påverkan på luftburna operationer
Minimal

Måttlig

Allvarlig

<6–7 m/s vindhastighet

7–9 m/s vindhastighet

>8–9 m/s vindhastighet

4 000–6 899 fot densitetshöjd

> 6 899 fot densitetshöjd

≤ 1 mm regn per timme

≥ 10 mm regn per timme ??

>1 000 fot molnbas
≤ 4 000 fot densitetshöjd

Påverkan på helikopteroperationer
Minimal

Måttlig

Allvarlig

3–5 km visuell sikt

<3km visuell sikt

Dag
>5 km visuell sikt

≤1 000 fot molnbas

>1 000 fot molnbas
Natt
>8 km visuell sikt

5–8 km visuell sikt

<5km visuell sikt

>8 km sikt

3–8 km visuell sikt

<3km visuell sikt

>1 000 fot molnbas

500–1 000 fot molnbas

<500 fot molnbas

Natt med NVG

<9–10 m/s vindhastighet

>9–10 m/s vindhastighet
≥2 mlux ljusstyrka

<2 mlux ljusstyrka

>1,5 km sikt

0,5–1,5 km visuell sikt

<0,5km visuell sikt

>330 fot molnbas

≥170 fot molnbas

<170 fot molnbas

>3 km sikt

1,5–3 km visuell sikt

<1,5km visuell sikt

>1 000 fot molnbas

330–1 000 fot molnbas

<330 fot molnbas

>5 mlux ljusstyrka
SAR dagtid

SAR natt

Sjöoperativ helikopterverksamhet
>2 km sikt

1–2 km visuell sikt

<1 km visuell sikt

>1 000 fot molnbas

300–1 000 fot molnbas

<300 fot molnbas

>3,2 km sikt

1–3,2 km visuell sikt

<1 km visuell sikt

>2 600 fot molnbas

1 100–2 600 fot molnbas

<1 100 fot molnbas

<12 m/s vindhastighet

12–20 m/s vindhastighet

>20 m/s vindhastighet

≤1 mm regn per timme

1–3 mm regn per timme

>3 mm regn per timme

Inga åskoväder

Spridda åskoväder

Få åskoväder

Attackhelikopterverksamhet
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Påverkan på jaktflyg
Vid start och landning samt generellt inom operationsområdet
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>500 fot molnbas

200–500 fot molnbas

<200 fot molnbas

>3 km sikt

1–3 km visuell sikt

<1 km visuell sikt
>12 m/s sidvind
>15 m/s vindhastighet i AOR

Vid jaktsvep och eskort
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>5 km sikt

3–5 km visuell sikt

<3 km visuell sikt

Påverkan på flyg vid flygunderstöd
Närflygunderstöd låg höjd samt fjärrflygunderstöd låg höjd
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>1 000 fot molnbas

600–1 000 fot molnbas

<600 fot molnbas

>8 km sikt

5–8 km visuell sikt

<5 km visuell sikt

Minimal

Måttlig

Allvarlig

>10 000 fot molnbas

6 000–10 000 fot molnbas

<6 000 fot molnbas

>8 km sikt

5–8 km visuell sikt

<5 km visuell sikt

Närflygunderstöd medium höjd

Fjärrflygunderstöd medium och hög höjd
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>10 000 fot molnbas

6 000–10 000 fot molnbas

<6 000 fot molnbas

>5 km sikt

3–5 km visuell sikt

<3 km visuell sikt
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Påverkan på flygspaning
Låghöjd
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>3 500 fot molnbas

700–3 500 fot molnbas

<700 fot molnbas

>10 km sikt

5–10 km visuell sikt

<5 km visuell sikt

Minimal

Måttlig

Allvarlig

>7000 fot molnbas

2 000–7 000 fot molnbas

<2 000 fot molnbas

>10 km sikt

6–10 km visuell sikt

<6 km visuell sikt

Höghöjd

Sjöövervakning inklusive sjömålsbekämpning
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>1 000 fot molnbas

≥600 fot molnbas

>5 km sikt

3–5 km visuell sikt

Instrumentflygning p.g.a.
väderförhållanden

Vid spaning i termisk IR
Minimal

Måttlig

>1,9 km sikt

Allvarlig
<1,9 km visuell sikt

Måttlig dimma

Dimma

≤1 mm regn per timme

1–3 mm regn per timme

>3 mm regn per timme

Transmission >0,6

Transmission 0,3–0,6

Transmission <0,3
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Påverkan på operationer med obemannade flygfarkoster
UAV generellt
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>6 000 fot molnbas

4 000–6 000 fot molnbas

<4 000 fot molnbas

>8 km sikt

5–8 km visuell sikt

<5 km visuell sikt

<20 m/s vindhastighet
(höjd)

20–30 m/s vindhastighet
(höjd)

>30 m/s vindhastighet
(höjd)

<7–8 m/s vindhastighet
(mark)

>7–8 m/s vindhastighet
(mark)

UAV för markmålsbekämpning (mediumhöjd och lång flygtid, MALE)
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>2 000 fot molnbas

800–2 000 fot molnbas

<800 fot molnbas

>5,5 km sikt

3,5–5,5 km visuell sikt

<3,5 km visuell sikt

<10 m/s vindhastighet

10–15 m/s vindhastighet

>15 m/s vindhastighet

<5 m/s vindhastighet (sida)

5–8 m/s vindhastighet (sida)

>8 m/s vindhastighet (sida)

Minimal turbulens

Minimal–måttlig turbulens

Måttlig turbulens

≤1 mm regn per timme

1–3 mm regn per timme

>3 mm regn per timme

<30 % molntäcke

≤50 % molntäcke

>50 % molntäcke

Ingen nedisningsrisk

Minimal nedisningsrisk

Måttlig nedisningsrisk
Underkylt regn

Påverkan på taktisk transport
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>1 000 fot molnbas

200–1 000 fot molnbas

<200 fot molnbas

>10 km sikt

1–10 km visuell sikt

<1 km visuell sikt

Minimal nedisningsrisk

Måttlig nedisningsrisk

Allvarlig nedisningsrisk

Minimal turbulens

Måttlig turbulens

Allvarlig turbulens

Påverkan på lufttankning
Minimal

Måttlig

Allvarlig

>10 km sikt

2–10 km visuell sikt

<1,85 km visuell sikt

Ingen turbulens

Minimal turbulens

Måttlig turbulens

Ingen nedisningsrisk

Minimal nedisningsrisk

Måttlig nedisningsrisk

Ingen åska

Ingen åska inom 45 km

Ingen åska inom 18 km
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Bilaga C
Begränsningsstatistik
Uppdrag

En sammanställning över hur många dagar på året det råder operativa begränsningar avseende luft, mark och sjö samt sammanställning för landet och regioner önskas.
Uppdragsgivare: övlt Lars G Rutgersson, UVA HVM Art/Lv, ATS G5 Utv,
HKV, 08-788 93 62 / 070-534 97 51.
Dataunderlag

Begränsningsprognoser närmaste fyra dygnen för hela Skandinavien uppdelade
i luft, mark och sjö finns sparade tillbaka till mars 2005. De har huvudsakligen
gjorts en gång per dygn för de närmaste fyra dygnen. Endast de hela åren 20062011 har dock använts. Från augusti 2006 finns bara tre dagar (då METOCC
flyttade från tidigare gruppering till Enköping) varför den statistiken inte är
relevant. Även juli 2006 har vissa begränsningar i underlaget av samma anledning (24 av 31 dagar finns tillgängliga) men där är underlaget tillräckligt för att
vara relevant.
Resultat

Sommartid är den huvudsakliga begränsningen för markoperativ verksamhet
brandrisk.
Vintertid är den huvudsakliga begränsningen för sjöoperativ verksamhet
havsis.
Vintertid är den huvudsakliga begränsningen för luftoperativ verksamhet
begränsad sikt i snöfall, under höst och förvinter begränsad sikt/molnbas i
dimma/låga moln. Över fjällen och över hav är dessutom höga vindhastigheter
begränsande under höst, vinter och tidig vår.
Sommartid är det sällan begränsningar för sjö- eller luftoperativ verksamhet.
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Slutsatser

Under vår och sommar är begränsningarna generellt små. Undantag är brandrisk under maj till juli för markoperativ verksamhet i södra Sverige och havsis
t o m april för sjöoperativ verksamhet i norra Sverige.
Met Leter Löfwenberg
Tel: 0171-15 75 84, mobil 070-217 52 78
Vänligen kvittera att ni mottagit detta. Tack!
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Bilagor

Bilaga D
Verksamhet

Parameter

Kriterier

Kriterier för gmf CAS

Luftoperationer

Sikt/molnbas

< 1 km / < 100 m

5000m < 8000m
horisontell sikt 1)

Vindhastighet

>27kt medelvind

Isbildningsrisk för HKP

Svår isb i underkyld
dimma och nbd
<500m

Markoperationer
Verksamhet på
land

Framkomlighet på vägar
Mycket snö på kort tid

> 20 mm/12 h

Snödrev

>8m/s medelvind

Underkyld ndb/svår
halka
Övrigt
Sträng kyla

Köldfaktorn < -25
grader C

Vindhastighet

> 20 m/s medelvind
> 25 m/s vindbyar

Mycket tung/blöt snö
Brandrisk (skog)
Åskrisk

STORA, OMFATTANDE omr.

Höga eller mycket höga
vattenflöden
Sjöoperationer
Verksamhet till
sjöss

Våghöjd

>2.5m (>grov sjö)

Havsis
Drivis

Risk för drivis, område

Nedisning

Specificera endast i
texten vilken grad av
nedisning, lätt eller
svår.

Siktnedsättning

<1km

Krav på sikt om flyget ska kunna se målet.
Men vilka grav gäller om man släpper en GBU, d.v.s. vad är kravet för att
på sikt för att kunna belysa målet och träffa med GBU?...
Exempelvis Excalibur faller med 300 m/s på 3s faller den 900 m säg att det
krävs 10s för att styra in den mot målet så krävs det att molnbasen inte är lägre
än 3 000 m.
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