Självständigt arbete i militärteknik (15 hp)
Författare:

SA VT 2014

Kd Mikael Andersson

OP 11-14

Handledare:
Stefan Fjärhammar

2014-05-28

Antal ord: 10574

	
  
Behovet av pansarvärnsrobotsystemsystem i Försvarsmakten –
en förmågestudie

Sammanfattning:
Föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i Försvarsmaktens befintliga förmåga att verka med
pansarvärnsrobotar. Med syfte att undersöka om det eventuellt finns ett tomrum att fylla för
pansarbrytande robotsystem och att jämföra befintligt system mot föregående och ge förslag på
önskvärda förmågor. Ur historik, äldre studier, teknisk data från föregående system och intervjuer
dras slutsatser som ligger till grund för värderingar av det existerande behovet.

Resultatet visar att pansarvärnsrobot 57 har god möjlighet till att lösa given uppgift om systemet
tillförs i större omfattning inom skytteförbanden. Miljön styr taktiken, taktiken styr nyttan vilket i
sin tur genererar effekt med systemet. En uppgradering av 57-systemet bedöms värt att beakta för
försvarsmakten inom ramen för vilka behov som existerar.
Nyckelord:
Pansarvärnsrobotsystem (pvrbs), 57 NLAW, 56 BILL, 55 TOW
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The need for anti-tank missile system in the Armed Forces –
a capability study

Abstract:
Present work is based on the Armed Forces' existing ability to operate with anti-tank missiles.
With the objective to investigate whether there is a void to fill for armor piercing missile systems
and to compare the existing system with previous and suggest desirable abilities. From history,
older studies and technical data from the previous system and interviews are conclusions drawn
and underlying the values of the existing need.

The results show that anti-tank missile 57 has good potential to solve the given task if the system
is applied on a larger scale within infantry units. The environment decide tactic, the tactic control
benefits, which in turn generates effect with the system. An upgrade of the 57-system is deemed
worth consideration for the armed forces in the context of the needs that exist.
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1. Inledning
Sverige har sedan kallakrigets slut, Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning ändrat
inriktning i försvarspolitiken, från neutralitet till solidaritet. Hotbilden mot Sveriges integritet
och suveränitet sänktes radikalt och med förändrad hotbild förändrades även försvarsmaktens
inriktning från nationellt försvar till huvudfokus mot internationella insatser. Svenskt
medlemskapet i EU, FN och NATO (ej medlemmar men förbinder sig genom PFP och PARP)
bidrar till att Sverige i samverkan med andra nationer värnar internationell fred och säkerhet,
bland annat genom fredsbevarande och fredsframtvingande insatser.

Nu har pendeln åter svängt över och den politiska viljan är att återta den nationella
försvarsförmågan som kommit i skymundan för fokus mot de internationella insatserna. För
att kunna försvara nationen behöver Sverige besitta den teknologi som krävs för att kunna
möta och hantera en kränkning eller direkt hot. Med högteknologiska vapensystem blir
hotbilden och dess olika dimensioner ett mer lätthanterligt problem och tröskeleffekten kan
höjas jämfört med idag.

Under de båda Irakkrigen 1991 och 2003 som fortfarande räknas till relativt moderna krig
med tanke på den teknologi som användes och i vissa fall introducerades i stor skala under det
första av de båda krigen (IRV, GPS). Flertalet Irakiska stridsvagnar blev utskjutna av
fordonsmonterade pansarvärnsrobotar (TOW) från M2 Bradley. Bradley som är ett
stridsfordon kunde framrycka i linje med de anfallande stridsvagnarna M1A1 Abrahms med
hjälp av robotsystemens långa räckvidd, både optisk och med verkan. Robotsystemen gav
möjlighet till att slå ut de Irakiska stridsvagnarna T-72:or på avstånd upp mot 4000 m.
Avstånden var så pass långa att de Irakiska stridsvagnarna hade mycket liten möjlighet till att
besvara elden. Dåvarande teknik i optik och riktmedel låg till grund för att upptäcktsförmågan
och precisionen på vapensystemen försämrades avsevärt för de irakiska stridsvagnarna. I och
med de långa avstånden ledde detta till minimala förluster för koalitionens stridande förband i
detta avseende.
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M2 Bradley är ett stridsfordon med mycket mindre ballistiskt skydd än vad Abrahmsstridsvagnarna har. Men med den dåvarande överlägset moderna tekniken i
pansarvärnsrobotsystemen kunde de nedkämpa fientliga stridsvagnar utan att själva utsättas
för fara.1 Med avseende motståndarens teknik och taktik var stridsfordonen bättre anpassade.
Vilket i sin tur gav möjlighet till att understödja stridsvagnarnas framryckning och stärka de
grundläggande förmågorna till eld, rörelse och skydd.

I Försvarsmakten (FM) 2014 används enbart ett robotsystem vid de mekaniserade
skytteförbanden. De två övriga systemen som tidigare ingått i olika förband under en längre
tid har av olika anledningar tagits ur tjänst. Inriktningen mot nationellt försvar har medfört ett
visst behov för nyanskaffning eller återinförande av vapensystem. Detta för att bättre kunna
möta och uppfylla de förmågor som den nya inriktningen ställer krav på. I Försvarsmaktens
befintliga utformning av de mekaniserade förbanden finns inget pansarbrytande vapensystem
med räckvidd över 600 m. Detta ställer till problem för den egna säkerheten och skyddet av
stridsfordon och trupp vid hotbild av stridsvagn eller stridsfordon med förmåga att skjuta
verkanseld och pansarvärnsrobotar med en räckvidd längre än 600 m.2

Studier och tidigare forskning visar att pansarvärnsrobotsystem har varit av stor betydelse för
pansar- och infanteribrigaderna. Även om en teknologisk utveckling skett sedan studierna
genomfördes har den svenska terrängen inte förändrats i en sådan utsträckning att den har
någon inverkan i studiernas resultat. Än idag bör studierna ge en klar fingervisning om att
pansarvärnsrobotar med lång räckvidd är av betydelse för dagens skytteförband.

1

Johan Eriksson, Ökensabeln: Militära erfarenheter från markoffensiven i kriget vid Persiska viken 1990-1991,
1992. Sundbyberg. Sid 30-37
2
Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 57, 2011. Stockholm. Sid 74
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1.1 Problemformulering
1981 implementerades det första trådstyrda och takslående pansarvärnsrobotsystemet i
svenska armén. I början av 90-talet förstärktes detta med ett system anpassat specifikt för
svenska förhållanden och 2008 kompletterades de två tidigare med ytterligare ett robotsystem.
Under en tidsperiod av drygt trettio år fanns förmåga till verkan med pansarvärnsrobotsystem
för skytteförband med en räckvidd upp mot 4000 m. Men den försvarspolitiska viljan
omformade FM mot fokus på internationella insatser och efter nedskärningar vid
försvarsbesluten -96, -00 och -04 har det svenska försvaret i allt högre grad övergått till att bli
ett plattformsförsvar.3

Pendeln har åter slagit över mot fokus på nationellt försvar och relevant beväpning efterfrågas
inom samtliga försvarsgrenar, inte minst inom Armén. Inför insatsorganisation 2014
genomfördes återigen besparingar vilket innebar en reduktion i pansarvärnsförmågan. Vitala
system så som stridsvagn 122 och pansarvärnsrobotsystem 55 TOW och 56 BILL blev
berörda. Vad som finns kvar i FM är det senast införda pansarvärnssystemet Rb 57. Dock är
detta system tänkt som ett komplement till de två tidigare systemen. Men används idag som
ett understödsvapen bland skytteförband på soldatnivå för att möjliggöra verkan vid
sammanstöt med bepansrade fordon på avstånd upp till 600 m.

1.2 Syfte
Arbetet syftar till att undersöka om det eventuellt finns ett tomrum att fylla för
pansarvärnsrobotsystem inom FM och att ge förslag på vidare process med att jämföra Rb 57
mot andra pansarvärnsrobotsystem. Även att belysa vilka fördelar och mackdelar föregående
och nya system har, för att sedan kunna jämföra dessa mot Rb 57 utifrån SWOT-analys. Det
givna resultatet är avsett att kunna ge förslag till vidare nytta med Rb 57 och bedömmande vid
en eventuell framtida utveckling eller anskaffning av nytt robotsystem.

1.3 Frågeställning
Vilket behov existerar av att tillföra pansarvärnsrobotsystem för skytteförband med möjlighet
till verkan på avstånd över 600 m i FM?
3

Rikard O. Lindström, Carl-Gustaf Svantesson, svenskt Pansar, 2009. Finland. Sid. 138
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1.4 Tidigare forskning

FOA och Truppslagsskolorna
En omfattande studie genomfördes i Skåne under slutet av 1970-talet av Försvarets
Forskningsanstalt (FOA, numera FOI) och truppslagsskolorna. Syftet var att utvärdera
stridsställningar för robotenheter i ett operationsområde. Studien baserades på två
anfallscenario med fientliga stridsfordon landstigna i trakterna runt Ystad (Skåne). Det första
anfallet var med pvrbs som understöd och det andra utan understöd. Studien ledde fram till ett
sammanvägt resultat, att pansarvärnsrobotenheterna var av stor betydelse för pansarbrigadens
strid och att infanteribrigaderna borde tillföras pansarvärnsrobotar med räckvidd under 2000
m. Detta för att öka den pansarbrytande eldkraften i betäckt till småbruten terräng.4 1981
anskaffades pvrbs 55 TOW till Svenska armén och anskaffningen 1990 av pvrbs 56 BILL var
ett konkret resultat av den nyss nämnda studien.

FOA
Rapporter angående pansarvärnsrobotar levererades 1992 av FOA året efter det första kriget i
Irak, Operation Desert Storm. I rapporten beskrivs hur TOW-systemet används på arméns
pansarskyttefordon M2 Bradley, vilket under denna tid motsvarade den svenska
användningen av robotsystemet.5 1995 genomfördes studier angående tidsförloppet för beslut
om verkan för robotskyttar vid målidentifiering på varierande avstånd och hastigheter.
Studien påvisar komplexiteten för robotskyttarna och de krav som ställs på dem, vilket kan
bidra och ligga till grund för slutsatser i detta arbete.6

4

Rikard O. Lindström, Carl-Gustaf Svantesson, svenskt Pansar, 2009. Finland. Sid. 138
Johan Eriksson, Ökensabeln: Militära erfarenheter från markoffensiven i kriget vid Persiska viken 1990-1991,
1992. Sundbyberg. Sid 30-37
6
FOI, Löfvenholm Jan-Olov, Pansarvärnsrobotskytts tid för beslut om eldöppnande, 1995. Stockholm
5
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FOI
2001 genomfördes studier på motmedel som skyl mot inkommande pansarvärnsrobot, skyl i
form av vattendimma för att minska robotens träffsäkerhet. Robotsystemet som användes i
studien räknas än idag som ett modernt system. Robotens egenskaper skiljer sig jämfört mot
de svenska operativa och föregående systemen inom FM. Studien är baserad på simulering
och den verkliga effekten är svår att bedöma, men teknisk data angående robotsystemet är
användbart för detta arbete.7

Magisteruppsats
Mj Thomas Vrenngård har tidigare avhandlat (2012-05-03) en magisteruppsats i
krigsvetenskap angående AMERIKANSKA MARINKÅRENS TAKTIK MED
PANSARVÄRNSROBOTFÖRBAND I OPERATION DESERT STORM: AV RELEVANS FÖR
SVENSKA ARMÉN IDAG?. Uppsatsen analyserar Vrenngård relevansen för svenska armé
idag (2012) av TOW-förband, arbetet tar sin utgångspunkt i en observation av United States
Marine Corps hur aggressivt pansarvärnsrobotförband användes under Gulfkriget 1991.
Resultatet visar att marinkårens taktik har låg relevans för svenska armén, på grund av de
unika förutsättningarna avseende terräng, siktförhållanden och teknikasymmetrin som förelåg
i persiska viken 1991. Terrängen var nästan helt platt vilket gav god effekt för
pansarvärnsrobotarnas övertag i avseende längre skjutavstånd än de irakiska stridsvagnarna,
terrängen går därför inte att jämföra med den svenska. Teknikasymmetrin (IRV-siktena
medgav stora fördelar) var även en bidragande faktor till lyckad framgång, vilket idag är
mycket svårt att uppnå då en eventuell angripare förmodas inneha likvärdig teknologi som
Sverige. Konceptet Combined Anti Armor Team bedöms värt för armén inom ramen för
kombinerade vapen och slutförande av IO14.8

7

FOI, Christer Wigren, Pansarvärnsrobot mot motmedelskyddade stridsfordon – en simuleringsstudie, 2001.
Linköping
8
Vrenngård, Thomas, AMERIKANSKA MARINKÅRENS TAKTIK MED PANSARVÄRNSROBOTFÖRBAND I
OPERATION DESERT STORM: AV RELEVANS FÖR SVENSKA ARMÉN IDAG?, 2012. Sverige
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1.5 Centrala begrepp

Pansarvärn
Pansarvärn är en bred beskrivning av vapensystem vars verkan är avsedd för att bekämpa
bepansrade fordon (även bunkrar och byggnader). För skyttesoldater levereras verkan från
pansarvärnsvapen med robotar eller granater (minor ej inräknat) som avfyras mot målet. I
Sverige finns det lätta handburna närpansarvärnsvapen AT-4 eller mer känt som P-skott,
granatgevär m/48 Carl Gustaf och NLAW9 mer känt som robot 57. Nyligen avvecklades
mellanpansarvärnsvapnet 56 BILL och fordonsmonterade fjärrpansarvärnsvapnet 55 TOW.10

Topp attack
Banprofilen för inflygande robot med topp attack används för att slå mot ett stridsfordon
ovanifrån där den minsta bepansring antas vara.11

SIB
Strid I Bebyggelse syftar till den strid som äger rum i bebyggda miljöer, till exempel i städer.
SIB är annorlunda jämfört med krigföring på strategisk och operativ nivå, stadsmiljön
försvårar krigföringen. Kraven på materiel, soldater och ledning blir stor och det kan vara en
krävande miljö.12

9

Next Generation Light Anti-tank Weapon
Pansarvärnsrobotsystem BILL och TOW finns med i krigsorganisationen men är ej i operativ tjänst, Boo
Isacsson HKV, telefon 2014-05-08.
11
FOI, Pansarvärnsrobot mot motmedelskyddade stridsfordon – en simuleringsstudie, 2001. Linköping sid 8
12
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strid_i_bebyggelse
10
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1.6 Avgränsningar

Baserat på arbetets ringa omfattning har ekonomi, förbandsmålsättningar och politiska
styrningar uteslutits. Då syftet är att undersöka om svenska arméns skytteförband idag
behöver tillföras pansarvärnsrobotsystem avhandlar arbetet endast de system vars verkan är
tillräcklig för att med en avfyrad robot nedkämpa önskat mål.

Förmåga till att verka mot bepansrade fordon går även att uppnå med andra vapensystem.
Mindre handburna vapensystem kan uppnå effekt dock med lägre utslagssannolikhet per
avfyrat skott. Även minor, hårdmålsgranaterna STRIX och BONUS och stridsvagn är avsedda
för verkan mot bepansrade fordon. Dessa system kommer nämnas i arbetet men inte ingå i
någon analys.13

Komplexitet med olika system är inte berört. Vad som menas med det kan t.ex. vara lång
utbildningstid, komplicerat avfyringsmetod eller systemets utformning. Detta kan inverka i
praktiken men svårt att förutsätta i detta arbete.

13

Försvarsmakten, Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur, 1974. Stockholm. Sid 51
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2. Teori
2.1 Militärteknik
Militärteknik är ett ämne där problemet står i fokus, inte metoden. Metoder som används
inom militärteknik är inte specifikt fastställd utan tar sin utgångspunkt i problemet eller
frågan för att därefter gå vidare med att se vilka delfrågor som behöver besvaras och vilken,
om någon, empiri som behövs. Problemet styr inte valet av metod utan det är de
metodologiska valen som styr. Naturvetenskap kännetecknas av viljan att kvantifiera det man
studerar. Likaså att man ska kunna upprepa ett experiment eller verifiera en hypotes under
liknande villkor och komma till samma resultat varje gång. 14

2.2 Taktikens grunder
Utifrån Grunder för arméförbandens taktik är taktik en sammanfattande bedömning på de
över tiden varierande medel och metoder som användes för att i varje situation nå ett bestämt
syfte med striden och övrig verksamhet. Taktik innefattar att manövrera förband, samordna
eld och rörelse och samordna funktioner för att nå fördelar i strid. Taktikens medel utgörs av
förband, system eller andra resurser. Där system kommer innebära pansarvärnsrobotsystem i
detta arbete. Taktikens metod utgörs av stridssätt, stabiliserande metoder och krigföringens
principer. Taktik handlar till stor del om positiv problemlösning, att tänka kreativt genom att
se lösningar till den egna fördelen och dess utom vara tillräckligt unika för att kunna besegra
motståndaren. Att vidta rätt åtgärder i rätt tid och snabbare än motståndaren är en central
betydelse i taktiken.15 Taktik är en konst och kan sägas vara nyckeln till hur man vinner slag.
Den som kan försätta motståndaren i en kaotisk situation har ett övertag. En chef måste med
alla tillåtna medel agera för att lösa given uppgift och genom att ta och behålla initiativet kan
motståndaren påtvingas vår vilja och minska dennes vilja till fortsatt kamp. En viktig faktor
för framgång är att flexibelt kunna samordna de grundläggande förmågorna så som verkan,
skydd och rörlighet vilket tillsammans ger effekt. För att nå ett militärt avgörande inom
markoperationer krävs i regel lokal överlägsenhet. Lokal överlägsenhet nås genom
Handlingsfrihet i tid och rum mellan Kraftsamling och Överraskning.16

14

Försvarshögskolan, LIM vol. 9, 2013. Vällingby. Sid 43
Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, 2013. Stockholm. Sid 53
16
Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005. Stockholm. Sid 36
15
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3. Metod
Föreliggande arbete kan sägas vara tredelad. Den första delen syftar till att undersöka om det
existerar ett behov för anskaffning av pansarvärnsrobotsystem inom ramen för mekaniserade
skytteförband i dagens FM. Den andra delen utgår från en fallstudie där taktiskt bedömmande
belyser behov av olika förmågor. Den tredje delen diskuterar och analyserar befintligt Rb 57system mot föregående och andra jämförbara system, samt nämner vad framtida system kan
erbjuda.

Den första delen använde jag mig av tre halvstrukturerade telefonintervjuer. En vardera vid
MSS, HKV, FMV och frågan ställdes även till FOI via mail. Frågan som är den samma som
frågeställningen i detta arbete undersökte om det från FM sida existerar ett behov av att
tillföra pvrbs. Baserat utifrån intervjuerna drogs sedan slutsatser om vilket behov som
existerar att tillföra pansarvärnsrobotsystem för skytteförband med möjlighet till verkan på
avstånd över 600 m i FM?

Den andra delen utgörs av en fallstudie, fiktivt grundad utifrån försvarsberedningens
försvarspolitiska rapport. Tre satellitbilder ligger till grund för bedömmandet utifrån taktikens
grunder. Där betydelsen för avstånd, terräng, sikt och skjutförhållande ligger till grund för
utvärdering och vikt av olika förmågor för de olika robotsystemen.

Den tredje delen består av att utifrån ett militärtekniskt perspektiv analysera och värdera
resultaten från de två tidigare delarna genom SWOT-analys. Resultaten med de olika
vapensystemen genomgår analys och leder till de önskvärda systemförmågor som kan täcka
ett eventuellt behov i FM. På så vis genomförs en möjlig metod för att kunna hänvisa eller
rekomendera till vidare studier och process av befintligt eller nytt pvrbs.

3.1 SWOT-analys
SWOT-analys används som planeringsmetod för en strukturerad och kortfattad redovisning
inom många verksamhetssammanhang. Utformningen av metoden är väl känd i FM och
redovisas i Lärobok i Militärteknik, vol 9: Teori och metod. Genom en fyrfältsmatris används
den för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses,
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Opportunities and Threats – SWOT). Vilket går at applicera på produkter
(pansarvärnsrobotar), platser, industrier eller personer. Att beskriva en tillämpning för
militärtekniska bedömanden, kommer den användas med syftet att analysera och identifiera
SWOT hos de tekniska systemen.

Det första steget i metoden är att fastställa vilka mål som ska uppnås med analysen, vilket
kommer fastställas efter intervju med MSS, FMV och HKV (FOI). Därefter jämförs de olika
faktorer som påverkat måluppfyllelsen uppdelat i kategorierna: styrkor, svagheter, möjligheter
eller hot. I det tredje steget kommer slutsatser dras utifrån de identifierade faktorerna.
Slutligen kommer slutsatserna mynna ut till förslag till anskaffning av nytt system eller
förbättring av befintligt.

Steg 1 – fastställ målen
Syftet med SWOT-analysen är att fokusera arbetet i studier eller militärtekniska bedömanden
där uppgiften ofta är att finna bästa lösningen på ett problem eller uppgift. Den sökta
lösningen kan t.ex. vara i form av ett tekniskt system som det är i detta arbete eller i form av
ett taktiskt eller operativt koncept. Kraven på lösningen utgör målet för SWOT-analysen. Det
fortsatta arbetet med analysen kommer här att leda till uppgifter som står till grund för att
kunna jämföra systemen.

Sten 2 – identifiera faktorer
Här sker identifiering av faktorer som gett metoden sitt namn och som påverkar
måluppfyllelsen. Tänk på att inte identifierade faktorer som skiljer det studerade konceptet
från andra. Även faktorer som styrkor och möjligheter kan vara svåra att hålla isär. Det
samma kan gälla de negativa faktorerna svaghet och hot. De positiva faktorerna styrkor och
möjligheter bruka därför definieras som interna faktorer, som skapar värde respektive de
negativa förstör värde inom det egna systemet. De yttre faktorerna möjligheter och hot skapar
värde respektive förstör värde, men analysen begränsar möjligheterna att kontrollera dessa då
de dyker upp i relation till motståndaren och annan part samt till omvärlden i övrigt utanför
det egna systemet.
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Faktorerna kan identifieras genom att finna svaren på följande frågor:
•

Vilka är de styrkor hos det undersökta objektet som bidrar till måluppfyllelsen?

•

Vilka är de interna svagheterna i objektet med hänsyn till måluppfyllelsen?

•

Vilka möjligheter uppstår beroende på miljön och externa aktörers agerande?

•

Vilka hot uppstår från miljön och externa aktörers agerande?

Steg 3 – dra slutsatser
Steg tre, att dra slutsatser om var det finns potential att åstadkomma förbättringar av
konceptet och därigenom minimera svagheter och hot, samt förstärka styrkor och möjligheter.
Möjliga förbättringar kan omfatta såväl systemutformning, metod (uppträdande) som
implementeringsplan.

Steg 4 – utveckla förbättringar
Det sista steget är att beskriva hur det studerade objektet kan förbättras utifrån de dragna
slutsatserna. Utifrån detta börjar arbetet med att utforma konceptet för det tekniska systemet.
Målet är att optimera de olika systemen för att till fullo utnyttja dess styrkor och möjligheter
samtidigt som svagheter och hot finns med i bakgrunden. När detta är klart går systemen på
ett mer lätthanterligt och begripligt sätt att jämföras.17

17

Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 2013. Vällingby. Sid 116-118
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4. Empirisk undersökning
Efter anskaffning av pansarvärnsrobotsystem TOW 1981 har FM haft en förmåga att kunna
bekämpa stridsvagnar på långa avstånd. Systemet är känt av många länders försvarsmakter
och vetskapen om att anfalla ett land med samma eller likvärdig utrustning ställer stora krav
på den taktiska metoden. Den svenska pansarvärnsförmågan stärktes genom utveckling och
anskaffning av BILL-systemet. Förmåga att verka på långa och medellånga avstånd bibehölls
under många år och under 2008 kompletterades förmågan med ytterligare ett system.
Systemet är specifikt avsett för verka mot mål på korta avstånd. Med dessa system var
pansarvärnsförmågan mycket god. I dagens FM 2014 är det endast ett system som är operativt
med en förmåga att verka på relativt korta avstånd, vilket leder fram till frågan – Vilket behov
existerar av att tillföra robotsystem för skytteförband med möjlighet till verkan på avstånd
över 600 m i FM? Frågan ställdes till Högkvarteret (HKV) Prod-armé utrustning,
Markstridsskolan (MSS) Taktikavdelningen, Försvarets Materielverk (FMV) samt till
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) via mail.

Nedan redovisas genomförda telefonintervjuerna, de är halvstrukturerade till sin karaktär men
grundade utifrån texten och frågeställningen ovan. Frågeställningen är mer eller mindre
utförligt besvarad men utsago från intervjuerna ligger senare till grund för vikten av särskilda
behov, förmågor eller krav som analysen resulterar i. Intervjuerna är i efterhand nedskrivna av
skribenten som utfört dem. Viss information är i vissa avseenden borttagen eller endast ytligt
berörd beroende på den rådande sekretessen.

4.1 Högkvarteret
Det finns långsiktiga planer för nyanskaffning av pv-robotsystem, nyanskaffning är ett måste
för att uppdatera FM till en önskvärd nivå. Naturligtvis finns det ett behov att fylla och vi
tittar just nu på en lösning för att fylla detta. Det finns en liten skara BILL-system kvar som är
förrådsställda men med kort varsel kan vara operativa om så behov uppstår. Detta är dock inte
lösningen på det befintliga behovet utan vi tittar på ett annat system som eventuellt kan vara
lösningen. Det som pågår just nu är att det förra TOW-systemet genomgår en omfattande
analys och studier för att kunna tillföra en ny förmåga som då kan innebära att vi kan åter ta
systemen i bruk och förlänga livscykellängden på systemen till 2025-2030. Meningen var att
Livgardet skulle få systemet under 2014 för utprovning och avgöra om systemet fyller deras
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behov. Systemet måste så att säga fylla en funktion annars är det ingen mening med att införa
det. Även BILL-systemet analyserades men det ansågs ha fallit för åldersstrecket och utifrån
den slutsatsen blir det inget förnyat system, dock var roboten intressant. Roboten har ju två
verkansladdningar med mycket god effekt men efter jämförelse av andra robotar insåg vi att
det fanns fler aktörer som använder liknande metoder och teknologiskt sett är de både i kapp
och har gått förbi BILL 1-roboten18 så det systemet är inte längre aktuellt att uppgradera eller
modifiera.

Den nya förmågan som skall tillföras TOW-systemet är ett nytt och uppgraderat termiskt sikte
som medger observation upp mot 7000 m och förmåga att skjuta robot på mycket långa
avstånd. Givetvis är det svårt och krävande att förlänga skjutavståndet så pass mycket, det är
inte bara siktet som visuellt ska klara av det utan roboten måste förnyas. Det som då bör
uppnås och är önskvärt med den nya roboten är att ta bort trådstyrningen och att roboten skall
kunna undvika motmedelsystem likt ARENA (systemet skjuter iväg raketer för att förstöra
inkommande projektiler). Svagheterna i ett system ger styrkorna i ett annat.

Kostnader för utveckling och anskaffning styr antalet system och livscykelprognosen för
dessa. Vi har inriktat oss på att uppgradera ett mindre antal system vilket ger oss ett större
utbud av reservdelar från övriga TOW-system som finns tillgängliga inom FM. Tanke är att
inte integrera det nya pvrbs i något stridsfordon utan det planeras att bli fordonsmonterat på
ett lättare splitterskyddat fordon som då ska tillföras och organisatoriskt passa in i den lätta
bataljonen som delas av K3 och Livgardet. Systemet skulle tagits in i år 2014 men tyvärr har
förseningar uppstått och vår förhoppning är att den nya förmågan skall tillföras och utprovas
med start under 2015.

Vi måste ha i åtanke att en sådan här process tar tid, det är inte bara till att införskaffa och
tillföra fler och nya system, de måste även integreras i FM med utbildnings-, övnings-, blindaoch fullskarpasystem (BUS, SUS, DUS19). 2008 infördes pvrbs 57 och först nu den 9 maj
2014 når vi en milstolpe med det systemet vilket gör det fullt operativt och möjliggör att

18
19

BILL 1-roboten, endast en verkansladdning.
Blint UtbildningsSystem, Skarpt UtbildningsSystem, Digitalt UtbildningsSystem.
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samtliga förband i FM kan utbilda och införa systemet på en bredare front än tidigare. Det har
varit stora förändringar inom FM som påverkat processen, de politiska styrningarna har gått i
kors och ekonomin har starkt påverkat att det tagit så pass många år innan ett system blivit
implementerarat till fullo. I den rådande situation med krisen i Ukraina kan jag medge att vi
just nu har fått medvind i de projekt som varit på gång en tid och som nu kan ros i hamn.
Tråkigt nog med ett års försening men TOW-systemet kommer att införskaffas. Dock är det
500 miljoner som skall skäras ned till ORG18 och även om de är tänkta som
personalnedskärningar kommer materielprojekt att bli lidande. Med en positiv regering är det
inte helt omöjligt att anslagen kommer öka runt 2020, där någonstans ligger tidsspannet så det
gäller att vi inte tar några förhastade beslut som stjälper ekonomin.

En gång i tiden var vi i Sverige bland de ledande inom teknik i pv-robotsystem, tyvärr har vi
tappat det försprånget och idag ser vi andra länder och aktörer som har långt mycket mer
avancerad utrustning än vad vi har. Ryssland är nästan på framkant med deras robotsystem
och de finns att införskaffa på exportmarknaden om så önskas och det är flertalet länder som
redan anskaffat dem. Men från vår sida är TOW-systemet med dess nya förmåga en bra väg
att gå framåt och när systemet väl blir operativ kommer det vara i den absoluta toppen av de
modernaste robotsystemen i Europa. Nu återstår det att se om den nya förmågan passar in i
organisationen, långa skjutavstånd har förr benämnts som Norrlands- och Gotlands-pv, men
det får vi svar på under 2015.20

Kommentar:
Uttryckt behov och förmågor utifrån svar på frågeställningen från HKV.
•

Långsiktiga planer för nyanskaffning, ett måste för att uppdatera FM till en önskvärd
nivå.

•

TOW-systemet genomgår omfattande analys och studier för att kunna tillföra en ny
förmåga. Nytt sikte medger observation upp mot 7000 m.

20

•

BILL 1-systemet anses fallit för åldersstrecket (BILL 2 är modernare).

•

Modern robot med två verkansdelar är av intresse.

Isacsson Boo, Mj Prod-armé utrustning vid Högkvarteret
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•

Robot med förmåga att undvika motmedelsystem är önskvärt.

•

Nytt system ska ej integreras i stridsfordon.

•

Stridsvagn bör tillföras och förstärka mekaniserade förband.

•

Pvrbs 57 kan implementeras på bredare front.

•

Ryssland är på framkant med robotsystem.

4.2 Markstridsskolan
Det pågår analys och studier av flertalet olika pv-robotsystem, alla aspekter tas i beaktning för
att jämföra de olika förmågorna hor varje systemen. Analys och studier av de olika systemen
grundar sig i FM framtida behov och vad det utmynnar sig i kommer visas i resultatet när det
är sammanställt. Flertal moderna system kommer att studeras, vilka det är och vad deras
önskvärda förmågor och kravställning är går inte att besvara i dagsläget. Om systemen eller
systemet kommer bli ett komplement eller inte till pvrbs 57 NLAW får resultat av studierna
avgöra.

Det är förbandsutvecklingen inom FM som ställer den önskvärda kravbilden på ett framtida
system, där ett visst behov berörs. Vem som mest behöver ett nytt system går inte att säga.
Förbanden skall både inrikta sig mot det nationella insatsförsvaret och samtidigt kunna möta
den oerhört komplexa hotbilden som råder runt om i världen vid internationella insatser.

Om det behöver tillföras en ny förmåga eller inte till skytteförbanden med lång räckvidd får
studierna utvisa. Den generella förmågehöjningen inom enskilda förband i FM är hemlig.
Men det som nu genomförs är utprovning av olika system, ett samarbete mellan FMV och
MSS. En uppgradering och modifiering av äldre system finns självklart med i analysen av de
olika systemen. Alla aspekter beaktas och utredningen får utvisa vad som blir mest
kostnadseffektivt. Det är många aktörer och system som måste analyseras och det är vad
världsmarknaden erbjuder som är av intresse. Men klart är att ett nytt vapensystem ska
motsvara vad en kvalificerad motståndare har att tillgå och utifrån det och massa andra
faktorer kommer det framgå vilka system som kan vara av intresse.
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Soldaten skall inte konka runt på ett system bara för att det kan vara bra att ha utan syftet är
att ett nytt system ska ligga till grund för önskvärd förmågehöjning i FM. Om det blir ett litet
och lätt system eller tyngre fordonsmonterat måste utvärderas. Effekten av verkan kontra
skydd och rörlighet ligger till grund för många vapensystem inte minst i de studier som måste
genomföras. Vilken den önskvärda operativ effekt är styr såklart vad som kommer anskaffas.
Verkan kontra motverkan är lätta att undersöka, jämföra bara alla de olika system som finns
på internet och då förstår man hur komplext det blir. Skall ett system vara passiva eller aktiva,
vilka motmedel finns för dessa system och vad erbjuder framtida system? Klart är att pvrbs 57
är avsett för strid i bebyggelse och den pågående utredning och studier av system får utvisa
om det finns grunder för att anskaffa ytterligare ett.21

Kommentar:
Uttryckt behov och förmågor utifrån svar på frågeställningen från MSS.
•

Studier får utvisa om behov finns för ett framtida system.

•

Nytt system kan bli komplement till pvrbs 57.

•

Uppgradering och modifiering av äldre system finns med som alternativ.

•

Nytt vapensystem ska motsvara vad en kvalificerad motståndare har att tillgå.

•

Litet lätt eller tyngre fordonsmonterat system.

•

Pvrbs 57 avsett för strid i bebyggelse.

4.3 Försvarets materielverk
I dagsläget finns det förmåga att verka med RBS55 på avstånd upp till 3750 m (ej operativt
2014). Förmågan går även att åstadkomma med andra system om syftet enbart är att uppfylla
förmågan med pansarvärnsstrid, t.ex. granatkastare som skjuter STRIX och ARCHER med
BONUS-granater. Förmågan går att uppnå med attackhelikoptrar men det är allt för
kostnadsdrivande per utskjuten stridsvagn om samtliga system-kostnader ska tas med i
beräkningen och det behöver inte stämma överens med vad skytteförbanden egentligen
behöver. Förbandsmålsättningar styr vilka behov som finns för respektive förband. Tanken är
att stridsvagn skall täcka behovet av pv-förmåga för de tunga skytteförbanden. Tänker vi oss

21

Ström Jan, Övlt och taktikofficer vid Markstridsskolan i Kvarn.
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ett CV90-fordon finns inte valmöjligheten att välja om man ska fyller upp lastutrymmet med
robot 57 eller inte utan ammunition till automatkanonen är vad som går att lasta. Vid de
skytteförband som använder Patria 360 är det oklart vad som ska komplettera för att uppnå
förmågan. Det är inte så lätt som det låter att bara tillföra nya system till ett förband, det är så
mycket annat som tillkommer, hela logistikkedjan förändras, för att bara nämna några punkter
med service, underhåll, reservdelar och förrådställning.

Vad som just nu pågår är metodförsök för att uppgradera det förra RBS 55C (TOW2). Val av
system medför kostnader som prioriteras på HKV bland andra behov till FM och som med
många andra projekt medfört att förseningar och kostnader ställer till med bekymmer för
utvecklingen. Det som främst utprovas är ett nytt ITAS (Improved Target Acquisition
System) sikte med en upplösning som medger längre observationsförmåga, bättre
identifieringsmöjligheter och enklare utbildning. Det som då måste provas är vad de nya
sensorerna kan ge och tillföra. Lätt förklarat är det nya siktet ett bättre IRV-sikte än vad som
sitter på systemen idag. Självfallet räcker det inte enbart med att byta och uppgradera siktet
utan roboten måste även ses över. Att förse TOW-systemet med ny generation robotar med
räckvidd upp mot 5000 meter är kanske inte vad FM behöver i den terrängen vi har i vårt
Sverige. Alternativt kan dessa robotar vara mer lämpade för öppet landskap typ Irak och
Afghanistan. Dock styrs den nya generationen robotar via radiolänk istället för med tråd.

Det finns ett flertal olika pv-system att välja mellan, säkert 5-10 stycken, flertalet potenta
system kommer även från Ryssland. Men vad vi kräver är ett system som täcker en bred
sektor och där blir det genast ett mycket mindre utbud mer troligt 2-3 stycken som kan vara
intressanta. 56-systemet är ju avvecklat och inte ersatt av något nytt och 57-systemet är främst
avsett för strid i bebyggelse och når inte ens upp till medelräckvidd. En liten FM har inte råd
att underhålla och behålla kompetens på flera parallella system, vilket lett fram till att i
nuläget har FM inget system som löser vad 56-systemet löste. Det var lätt, man kom snabbt
till skott och det var slagkraftigt, precis vad som är önskvärt av ett pv-system för svenska
förhållanden och vad vi borde leta efter. Det finns många funderingar och anskaffning tar tid.
Om ett system ska nyutvecklas tar det 10 år eller om vi väljer att modifiera ett system tar det
5-6 år. Det kommer troligast att bli till att köpa off the shelf (något som redan finns
tillgängligt) eller optimera 55-systemet.
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Stora investeringsbeslut måste säkras för att ett nytt system ska bli aktivt. Det är svårt av
förutspå när detta möjligtvis kan ske. Det finns oerhört många hål att fylla i FM och är ett av
de viktigaste att införskaffa förmågan att slå stridsvagnar med manöverförbanden? Det är en
fördelning av resurser som knappt existerar för att förse FM med materiel. Doktrinen ger att
satsa på kvalitet istället för kvantitet. Om detta inte håller på grund av ekonomiska styrningar
behöver doktrin revideras eller ambitionen sänkas.

När ett system anskaffas är det inte enbart en kostnadsfråga utan undersökningar måste även
göras för att fastställa vilken den förväntade hotbilden kan tänkas vara. Dagens krigföring kan
markant förändras fram till 2020-25 och under tiden ska systemet vara operativt och kunna
hantera hotbilden fram tills systemet blir ersatt. Inriktningen är sedan tidigare känd att
fokusera på nationellt försvar men till viss del måste nya system även kunna vara operativa i
framtida internationella insatser. Försvarsmakten håller taktpinnen och är ambitionen att
införskaffa ett nytt pv-system kommer det bli så och fram till den dagen ett beslut fastställts är
förbanden tvungna att förlita sig på de resurser och system som kan uppnå förmågan så som
stridsvagn, minor, p-skott, grg, indirekt hårdmålsammunition, flyg och robot 57.22

Kommentar:
Uttryckt behov och förmågor utifrån svar på frågeställningen från FMV.

22

•

Förmåga saknas att verka med pv-robot på avstånd längre än 600 m.

•

Pv-förmågan går att ersätta med andra vapensystem.

•

Stridsvagn kan täcka behovet av pv-förmåga i skytteförband.

•

TOW uppgraderas, nytt sikte medför observation upp mot 7000 m.

•

Ny teknik behövs, trådstyrning används inte i nya generationen robotar.

•

56-systemet saknar ersättare, var optimerat för svenska förhållanden.

•

57-systemet främst avsett för strid i bebyggelse.

•

Ryssland har flertal potenta system.

Lång Mathias, Försvarets Materielverk
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4.4 Totalförsvarets forskningsinstitut
Enligt en rapport framtagen av FOI 1995 genomfördes en studie på tjugoåtta
pansarvärnsrobotskyttar som vardera sköt 24 skott med BT 46-simulator mot en VW-buss.
Skotten avfyrades på tre olika avstånd 575, 1160 och 1700 meter, med två olika hastigheter
25 km/h och 50 km/h (från höger till vänster och vänster till höger). Skyttarnas beslutstid
mättes, den definierades som den tiden som förflöt från tidpunkten för målets uppträdande till
att skytten beslutade sig för att avfyra eller avstå från skott. Mätningarna visade att
beslutstiden ökade med ökande målavstånd från 3,6 till 4,1 s och med ökande målhastighet
från 3,7 till 4,2 s. De ökande beslutstiderna indikerar sannolikt att skyttarna uppfattade större
målavstånd och ökande sidvinkelfart som försvårande faktorer vid bedömning av
måltillgänglighet.23

Ur en rapport från 2001 genomförde FOI en simuleringsstudie angående pansarvärnsrobot
mot motmedelskyddade stridsfordon. Studien baserades på en amerikansktillverkad
pansarvärnsrobot, Javelin som togs i bruk 2001 och kan fortfarande räknas som en modern.
Roboten är av så kallad ”fire-and-forget”-typ, det vill säga att skytten identifierar målet i
vapnets sikte, låser målsökaren på målet och avfyrar roboten. Roboten anflyger därefter
autonomt via en bildalstrande IR-sökare fram till målet24. Roboten är ett enmansvapen med en
vikt om strax över 22 kg, effektivt skjutavstånd om ca 75 – 2500 m och själva verkansdelen
består likt BILL och TOW av två laddningar med riktad sprängverkan. Det som skiljer Javelin
från de robotar svenska FM har använt och använder sig av är att den är av typen topp attack,
vilket betyder att den är takslående med en stighöjd om 150 m vilket medger en nästintill
vertikal anslagsvinkel. Roboten kan även ställas om till horisontell anslagsvinkel för
bekämpning av t.ex. byggnader. Själva studien inriktade sig på att undersöka effekten av
motmedel med multispektral vattendimma som skylande motmedel vid en duellsituation
mellan en bildalstrande pv-robot och ett stridsfordon. Resultatet med simuleringen visar att
under vissa förutsättningar är dimman effektiv mot pv-robot hotet.25 Anledningen till att
dimma användes som skyl och inte ett hard-kill system likt ARENA är den att
motmedelsystem av den principen har mycket svårt att verka mot topp attack-robotar.

23

FOI, Löfvenholm Jan-Olov, Pansarvärnsrobotskytts tid för beslut om eldöppnande, 1995. Stockholm
FMV, Teknisk Und informerar, 2014-03-07. Stockholm. Sid 4
25
FOI, Christer Wigren, Pansarvärnsrobot mot motmedelskyddade stridsfordon – en simuleringsstudie, 2001.
Linköping
24
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5. Pansarvärnsrobotsystem
5.1 Pansarvärnsrobotsystem 57
Under slutet av 1990-talet påbörjades studier av ett nytt lätt robotsystem. Inriktningen var
inledningsvis att göra ett så enkelt och billigt vapen som möjligt. Analyser genomfördes och
påvisade behov av en bärbar robot med mycket god verkan och korta till halvlånga
skjutavstånd. För de mekaniserade skytteförbanden utan stridsvagnar och robotsystem fanns
ett stort behov av att kunna bekämpa stridsvagnar och stridsfordon. År 2003 inleddes ett
samarbete mellan Sverige och Storbritannien. Målet var att utveckla ett nytt och enkelt
robotsystem. Samarbetet ledde fram till att 2008 levererades pansarvärnsrobot 57 (Rb 57).

Figur 1. Pansarvärnsrobot 57. källa: forum.guns.ru

Robotsystemet är ett lätt rekylfritt engångspansarvärnsvapen med stort pansargenomslag. Rb
57 är idag det enda personburna vapensystemet inom FM med effektiv verkan för att bekämpa
alla idag förekommande stridsvagnar och stridsfordon. Varje soldat med brukar-utbildning
kan och får använda systemet. Vapnet har ett effektivt stridsavstånd från 20 till 600 meter,
praktiskt skjutavstånd för rörligt mål 400 m och 600 m för stillastående. Systemet är även väl
lämpat för strid i bebyggelse (SIB). Tack vara systemets konstruktion (motmassebehållare)
går det att avfyras roboten från begränsat utrymmen. Verkansdelen är riktad sprängverkan
(RSV) är en metod för att rikta sprängverkan mot minimal punkt och på så sätt öka den
penetrerande förmågan. Initiering sker på två olika sätt. Antingen när roboten flyger in över
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målet, vilket benämns som takslående med en vinkel av ca 45° och ett zonrör initierar
laddningen. Eller vid direktträff av en anslagskontakt. Rb 57 är ett enmans vapen med en vikt
av 11,6 kg, en längd strax över en meter (1016 mm) och en diameter om 150 mm. Skytten kan
bära vapnet eldberett fram till eldställningen. Före avfyring siktar och mäter soldaten på vald
riktpunkt genom siktet mot målet under 3-6 sekunder och därefter avfyrar. Förberedelsen före
avfyring görs för att efter avfyrning flyger roboten i en predikterad bana fram till målet. När
roboten lämnat eldröret och tillsammans med en hastighet av ca 200 m/s är roboten okänslig
för störning.26 Funktionen brukar benämnas som fire-and-forget (skjut och glöm) när ingen
vidare invisning för roboten behövs efter avfyrning. Detta medför att robotens flygtid är av
mindre relevans.
Systemets förmågor:

26

•

Närpansarvärnsvapen, 20 – 600 m

•

Lätt handburet

•

Går att avfyra från begränsat utrymmen

•

Fire-and-forget

•

Takslående

•

Enkel verkansladdning

Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 57, 2011. Stockholm. Sid 7, 89
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5.2 Pansarvärnsrobotsystem 56 BILL (2)
Bakgrunden till denna robot är som tidigare nämnts, studier under sent 70-tal som ledde fram
till en nyutveckling av ett svenskt Boforstillverkad lätt pansarvärnsrobotsystem under tidigt
90-tal. Slutprodukten blev Robot 56 BILL (Bofors Infantry Light and Lethal anti-tank
missile), ett robotsystem med mellanlång räckvidd och stort pansargenomslag. Systemet har
använts av såväl mekaniserade- som jägarförband. Systemet kan vara fordonsmonterat eller
bäras av tre soldater för att snabbt upprätta vid gruppering. Enligt Skjutreglemente för
Försvarsmakten Pansarvärnsrobotsystem 56 står det att ”Systemet kan bäras eldberett och kan
hanteras av en man.”27. Detta är en sanning med modifikation. Av egna erfarenheter går det
varken att förflytta hela systemet monterat eller bära det eldberett av en man. Dock går det
utmärkt att bibehålla eldberedskap och avfyra för en soldat i eldställning.

Figur 2. Pansarvärnsrobotsystem 56 BILL. Källa: soldf.com

Systemet består av tre delar. Gruppchefen bär siktet och ställer ner det på vald
grupperingsplats. Skytten placerar lavetten på anvisad plats (vid siktet) och laddaren
färdigställer systemet med en robot (laddaren bär som regel med sig två robotar). Systemet
har en totalvikt om 43,5 kg (med IRV-sikte som väger mer än dagsiktet som visas på bilden).
27

Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 56, 2004. Stockholm. Sid 7
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Storleken på systemet beror på lavettens inställning (främst höjden), längden på roboten är
900 mm och den har en diameter om 150 mm. Efter avfyring är skyttens uppgift att bibehålla
siktets hårkors på målet under hela bekämpningsförloppet. Robotens läge mäts in av siktet
och styrsignalen sänds från siktet till roboten per tråd, tråd-styrning eller kollimationsstyrning
vilket gör systemet okänsligt mot störningar. Roboten har en flygbana 750 mm över
riktpunkten, är takslående och försedd med dubbla RSV-laddningar (BILL 1 har endast en
RSV-laddning) och kan bekämpa stridsvagnar även försedda med aktivt pansar. Effektivt
skjutavstånd är 150-2350 meter (praktiskt skjutavstånd 300 – 2300 m), något längre då
roboten kan släppa från tråden en kort tid innan autodestruktion. Total flygtid om ca 14 sek
vid längsta möjliga skjutavstånd och en hastighet upp mot 250 m/s (varierande hastighet
under flygtiden).

Initiering sker med zonrör (takslående) eller med hjälp av en anslagskontakt vid direktträff.
Viss tids träning krävs för korrekt handhavande och framförallt behärska skjutförloppet på rätt
sätt. Systemet har sedan införandet genomgått ett antal uppgraderingar med bättre robot och
digitalt i stället för analogt sikte. I dagsläget är pvrbs 56 BILL inte längre operativt, utan ersatt
av det modernare robotsystem 57.28
Måltillgänglighetsbedömning (MTB) robotens skjuttid (flygtiden + avfyringsfördröjning):
Avstånd 300 m – 3s
Avstånd 500 m – 4 s
Avstånd 1000 m – 6 s
Avstånd 2000 m – 13 s

Systemets förmågor:
•

Mellanlång räckvidd, 300 – 2300 m

•

Handburet

•

Takslående

•

Trådstyrd

•

Dubbla verkansladdningar

28

Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 56, 2004. Stockholm. Sid 7, 72-74
och 96
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5.3 Pansarvärnsrobotsystem 55 TOW (2)
Robot 55C TOW2 (Tube-launched Optically tracked Wire-guided missile) är ett tungt
pansarvärnsrobotsystem med lång räckvidd och stor penetrationsförmåga. Systemet
introducerades i FM 1981 (TOW1) och var redan då väl beprövat. Utvecklingen började i
USA under tidigt 60-tal och de första operativa systemen togs i bruk under Vietnamkriget
1972 (1970). Robotsystemet har tjänstgjort i närmre 40 länder och är ett av de mest sålda
pansarvärnssystem i världen. I Sverige har systemet huvudsakligen varit fordonsmonterat,
markgruppering förekommer som reservalternativ. Sverige uppgraderade vapensystemet
under 80-talet till TOW2 med bättre sikten (IRV) och modernare robotar (takslående RSV).

Figur 3. Pansarvärnsrobotsystem 55 TOW. Källa: nspa.nato.int

Systemet är fordonsburet och inte avsett för markgruppering, vikten om ca 140 kg är av stor
betydelse varför utformningen blivit sådan. Längd ca 1280-1220 mm och en diameter strax
under 150 mm. Den långa räckvidden om 100-3750 meter (praktiskt skjutavstånd 500 – 3700
m) gör att flygtiden vid maximalt skjutavstånd tar 22 sek med en toppfart upp till 300 m/s. I
de tidiga versionerna av robotar (A och B) var samtidigt eldöppnande inte att rekommendera
vid gruppering nära varandra (<50 meter).
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Trotts trådstyrning fanns risk för att systemen störde ut varandra. Robotar av typ C-E kan tack
vare modernare termostrålare (informationsöverföring från robot till sikte för styrning av
roboten) inte förväxlas av siktet. Idag är systemet ersatt av den modernare robotsystem 57.29
MTB:
Avstånd 500 m – 4 s
Avstånd 1000 m – 6 s
Avstånd 2000 m – 11 s
Avstånd 3000 m – 17 s
Avstånd 3700 m – 23 s

Systemets förmågor:

29

•

Lång räckvidd, 500 – 3700 m

•

Tungt fordonsmonterat

•

Takslående

•

Trådstyrd

•

Dubbla verkansladdningar

Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 55, 1999. Stockholm. Sid 7, 41.
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6. Fallstudie
Den 15 maj överlämnade Försvarsberedningen sin försvarspolitiska rapport till
försvarsminister Karin Enström. I rapporten beskrivs att utmaningarna och hoten mot
Sveriges säkerhet är mer föränderliga och gränslösa än tidigare. De kan vara såväl
antagonistiska som icke antagonistiska. Hoten mot Sveriges säkerhet är gräns- och
sektorskridande. Försvarsberedningen framhöll i den säkerhetspolitiska rapporten 2013 att
Georgienkonflikten 2008 visade att den ryska tröskeln för att använda militärt våld hade
sänkts i Rysslands omedelbara närområde. Den ryska aggressionen mot Ukraina visar att
tröskeln är än lägre, i alla fall mot före detta sovjetrepubliker i det egna närområdet som inte
är medlemmar i NATO eller EU. Grundläggande principer som staters rätt till territoriell
integritet och politiskt oberoende samt FN-stadgans våldsförbud, har nonchalerats. Den ryska
politiska ledningen har visat sig vara oberäknelig. Aggressionen mot Ukraina visar på rysk
förmåga att kombinera användning av militära maktmedel med en bred andra medel b.la.
ekonomiska påtryckningsmedel inom energisektorn och handeln. Ryssland markerar sin
stormaktsposition med alla tillgängliga medel inklusive militära.

Norden och Östersjöregionen är dynamiska regioner med ett tilltagande politiskt, ekonomiskt,
kulturellt och socialt samarbete. Försvarsberedningen vill understryka att Östersjöregionen
utgör ett viktigt geostrategiskt område ur ett brett säkerhetsperspektiv. En väl fungerande
transatlantisk relation är viktig för säkerheten i vårt närområde.

”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt
osannolikt. Kriser eller incidenter, som även inbegriper militära
maktmedel kan dock uppstå och på längre sikt kan militära angreppshot
likväl aldrig uteslutas. Rysslands aggression mot Ukraina innebär att
risken för dessa har ökat, även i vårt närområde.”30

30

Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Försvaret av Sverige Starkare försvar för en osäker tid, 2014.

Stockholm Sid 21-28
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Försvaret av Gotland (fiktivt scenario)
FN, EU, NATO, USA och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har
tillsammans aktivt agerat mot Ryssland med politiska och ekonomiska maktmedel. Orsak till
påtryckningarna är med anledning av den ryska aggressionen mot Ukraina och annektering av
Krimhalvön. Målet med påtryckningarna är att kraftigt försämra den ryska ekonomin och på
så vis begränsa militär handlingsfrihet, b.la. genom avbruten handel av den så viktiga
energiexporten och handeln. Maktmedlen har gett god effekt och lett till att Ryssland har
agerat med illegal annektering av Gotland. Markstridskrafter har landstigit med lättare
stridsfordon och ett okänt antal medeldistansrobotar har utplacerats på ön. Målet med
annekteringen är att genom politisk makt (hot om våld) avbryta de pågående maktmedlen,
skydda handelsintressen, relevanta transportleder och den egna ekonomiska zonen utanför
östersjön.

Sveriges regering och riksdag har bestämt att FM ska besvara kränkningen med att skicka
skytteförband för att möta angreppet. Målet är att försätta angriparen ur stridbart skick. En
snabb planering under tidspress (PUT) genomförs och utifrån den ett kart- och
terrängbedömmande. För att bäst avgöra vilka skjutavstånd skytteförbanden med Rb 57
kommer stå inför och utifrån det taktikanpassa striden. Tre satellitbilder användes, en vardera
för större knutpunkter av vägnätet i norra, centrala och södra delen av Gotland. Anledningen
till att vägnätets större knutpunkter granskades är att de tunga medeldistansrobotarna
transporteras med hjulgående fordon och utifrån det till stor del bundna till befintligt vägnät.
Ett brohuvud runt Visby är försvarat av fientlig trupp och inget alternativ till landstigning.
Övriga hamnar är inte tillräckligt djupa för större lastfartyg. Vad som i stället planeras är
luftlandsättning av lätta skytteförband och sporadisk landstigning av mindre enheter ur
skytteförband med lättare stridsfordon och splitterskyddade fordon. Förbanden får inget
understöd utan måste förlita sig på Rb 57 för verkan mot fientliga fordon.

Utifrån satellitbilderna utvärderas terräng och skjutavstånd för att ligga till grund för
taktikanpassning. Robot 57 har ett maximalt skjutavstånd upp till 600 m för stillastående och
400 m för rörligt mål. Avstånd innanför den markerade cirkeln är inom räckhåll för att nå
verkan mot fordon som använder vägnätet. Pilarna markerar områden med avstånd längre än
600 m. På bildernas nedre högra hörn visas även en längdskala.
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Lärbro, norra Gotland
Samtliga vägar inom kartans område är möjliga att värka mot med Rb 57, byggnader
skogsdungar och skogsridåer lämpar sig väl för eldöppnande. Omkringliggande öppna fält är
av bilden att döma svåra att skjuta över mot vägarna. Ett kortare vägavsnitt lämpar sig för ett
system med längre räckvidd (markerad med pil). Svårigheten för längre skjutavstånd ligger i
att medge tid för att kunna följa målet mellan terrängavsnitten och flygtiden över de öppna
fälten. Enligt FOI:s rapport behöver skytten cirka 4 s i beslutstid för bedömning om verkan
skall avges eller avstå från skott. Utöver detta skall robotens flygtid räknas in (MTB). Av
”pilens” avstånd att döma är det ungefär 800 m från dungen till vägen. Avståndet ger en
flygtid strax under 6 s, plus beslutstiden om 4 s, vilket ger en totaltid om 10 s. Ett fordon med
hastigheten 50 km/h färdas 14 m/s. Sammantaget leder detta till att absolut minsta (teoretiskt)
vägsträcka detta fordon färdas ska vara 140 m för att tidsmässigt kunna uppnå verkan.
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Figur 3. Kartbild över Lärbro norra Gotland. Källa: Google maps (bilden är vänster vriden).
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Mittre delen av Gotland
Terrängen möjliggör god sikt längs med vägarna, skydd av byggnader och skyl av
skogsdungar medger avstånd inom skjutavståndet för Rb 57. Vid ett mindre terrängparti i
cirkelns övre del (visat med pilar) överskrids skjutavståndet för Rb 57. Det går att styra
roboten om så krävs över eller under kraftledningsgator med trådstyrda system, främst
beroende på skyttens färdigheter. Robotsystem med topp attack har en stighöjd upp mot 150
m (Javelin), vilket är högre än ledningarna. Robot 57 kan få problem vid avfyrat skott och
ledningarna är i robotens predikterade bana. Om problemet med kraftledningar skulle uppstå
(finns inga på bilden) är det upp till taktisk chefen att anpassa taktiken efter rådande
förhållande.
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Figur 4. Kartbild över mittre delen av Gotland. Källa: Google maps (bilden är vänster vriden)
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Hemse, södra Gotland
SIB är väl lämpat för Rb 57 som kan avfyra roboten från begränsat utrymmen. Skjutavståndet
om 600 m är mer än tillräckligt och utifrån bilden är det snarare möjligheten att kunna skjuta
på korta avstånd som kommer vara fördelaktigt i den här miljön. Endast tre korta vägavsnitt
överskrider Rb 57:s skjutavstånd och enligt FOI:s rapport är ökande sidvinkelfart sannolikt en
försvårandefaktor vid bedömning av måltillgänglighet. Vilket kan inträffa vid vägavsnitten.

Bedömning
Utifrån satellitbilderna att döma är de tre större knutpunkterna på Gotland relativt till mycket
gynnsamma att med Rb 57 verka mot fordon som färdas längs vägarna. Vägnätet är kantrat av
infrastruktur, gårdar och skogspartier vilket lämpar sig väl för eldöppnande. Det flacka
landskapet är bitvis tät skog eller öppet landskap vilket inte är optimal terräng att färdas
genom eller över för en mekaniserad fiende. Utifrån den bedömningen kommer troligtvis det
befintliga vägnätet utnyttjas i en större utsträckning. Skytteförbanden som fått i uppgift att
sätta angripande fiende ur stridbart skick kan på taktisknivå utnyttja Rb 57 i stor utsträckning.
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Figur 5. Kartbild över Hemse, södra Gotland. Källa: Google Maps (bilden är vänster vriden)
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Taktik
All taktik måste anpassas till tillgänglig tid, aktuell terräng och tillgängliga förband, egna och
fientliga. Förhållandet mellan tiden, terrängen och de stridande enheterna är ständigt
förändrande och påverkas beroende av chefens vilja. Förhållandet mellan de tre elementen
påverkas utifrån taktiken. Taktik för att ge effekt för att nå det uppsatta målet kommer vara av
betydelse för insatsen. Små enheter försedda med Rb 57 som understödsvapen är väl lämpade
för SIB med korta skjutavstånd. Det kommer vara upp till den taktiske chefen att bestämma
hur, när och var enheterna kommer att utnyttja 57-systemets förmågor till sin fördel. SIB är
till den egna fördelen om man är på förhand och vid en sådan situation är det ett taktiskt klokt
beslut att utnyttja Rb 57:s förmåga att kunna avfyra roboten från begränsat utrymme. Från
byggnader och skogspartier längs med vägarna kan systemet utnyttjas på bästa sätt. Längs
med de öppna vägpartierna kan det vara till fördel att skjuta från längre avstånd. Ett
robotsystem med längre skjutavstånd behöver betydligt längre tid för att kunna leverera
verkan.

Utifrån krigföringens principer har Sverige värderat följande principer högst för
genomförande av markstrid, målsättningar, kraftsamling, överraskning samt handlingsfrihet.
De är direkt kopplade till taktikens grunder och skapandet av lokal överlägsenhet för att nå
avgörande. Uppdraget (målsättning) är att sätta fientliga förband ur stridbart skick.
Kraftsamling uppnås med många system med möjlighet att verka från flera olika avstånd och
områden mot samma mål vid samma tidpunkt. Överraskning uppstår när taktiken medför ett
anfall oförväntat för fienden t.ex. i kanaliserande terräng utanför och runt bebyggelse.
Handlingsfrihet är att kunna utnyttja eld och rörelse, terrängen (skydd), tiden och
robotsystemets förmågor till den egna fördelen.31

31

Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, 2013. Stockholm. Sid 49 – 59

38

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
OP/TA 11/14
Kd Mikael Andersson

2014-05-28

7 Analys
7.1 Robotsystem eller inte?
Under denna rubrik fokuseras arbetet på att svara på frågeställningen utifrån vad de
intervjuade opponenterna belyst som behov för FM. Deras svar är mer eller mindre tydligt
uttryckt men sammanfattningsvis leder dessa till slutsatser. I vissa fall är opponenternas
utsago likvärdiga och konsensus råder sinsemellan dem, vilket stärker reliabilitet av resultatet.

7.1.1 HKV
Tydligt framgår att det existerar ett behov av att införskaffa robotsystem i FM. Långsiktiga
planer finns för nyanskaffning vilket är ett måste för att uppdatera FM till önskvärd nivå.
Eventuellt uppgradera TOW-systemet till tidsenlig teknik och med det tillföra en ny förmåga
som tillåter observation på 7000 m och möjlighet att verka på avstånd upp mot 5000 m.
BILL-systemet anses vara för omodern för att vidta några inledande åtgärder, dock är
konceptet med dubbla verkansladdningar fortfarande av intresse. En önskvärd förmåga med
ny robot är att undvika motmedelsystem. Inledningsvis blir det inte ett integrerat utan ett
handburet eller fordonsmonterat system. Stridsvagn bör tillföras och förstärka de
mekaniserade förbanden. Ytterligare en möjlighet kan vara att implementera pvrbs 57 på en
bredare front.

7.1.2 MSS
Ett existerande behov för ett framtida robotsystem i FM kommer studier utvisa. Ett alternativ
är att uppgradera och modifiera äldre system till den nivå en kvalificerad motståndare har att
tillgå. Robotsystem 57 är främst avsett för strid i bebyggelse och ett nytt system litet lätt eller
tyngre fordonsmonterat kan bli ett komplement.

7.1.3 FMV
Ett operativt system med förmåga att verka på avstånd längre än 600 m finns inte i FM.
TOW-systemet uppgraderas och tillför ny förmåga som möjliggör sikt på upp till 7000 m och
skjutavstånd upp mot 5000 m. Ny teknik finns till robotarna, trådstyrningen är borta men dock
ej fire-and-forget. Robotsystem 57 är främst avsett för strid i bebyggelse, 56-systemet var
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optimalt för svenska förhållanden och saknar ersättare. Pv-förmågan går att ersätta med andra
vapensystem däribland stridsvagn, indirekteld med hårdmålsgranater och minor.

7.1.4 FOI
FOI påpekar betydelsen av hastighet och avstånd till målet för tidsspannet i
avfyringsförloppet om målet ska bekämpas eller inte. Tidsbedömning för skytten vid
målupptäckt ökar med ökande avstånd och hastighet. Robotar med topp attack-förmåga är
betydligt svårare att skydda sig mot jämför mot takslående som inkommer i en mer horisontell
vinkel. Enligt studie är under 2000 m optimalt skjutavstånd för pvrbs.

7.2 Värdering
Reglementet BrigR A Pvrbplut/-Grp från 2002 vänder sig till såväl plutoner med TOW som
med BILL. Reglementet är väldigt likt det som tidigare fanns för pansarskyttekompani som är
huvudsakligen inriktade på BILL ingående i denna kompanityp. Båda robotsystemen har som
tidigare nämnts utgått ur operativ tjänst och att värdera användnings förfarande och taktik
utifrån strid i kompani storlek med de äldre systemen jämfört mot förhållanden 2014 med
enbart robot 57 är för stor uppgift för detta arbete. Däremot är SWOT-analys av teknisk data,
förmågor baserat på opponenternas utsago och fallstudie grund för värdering.

Systemens förmågor visas nedan:
Robotsystem

57 NLAW

56 BILL

55 TOW

Effektivt
skjutavstånd

Kort

Mellan

Långt

20 – 600 m

300 – 2300 m

500 – 3700 m

Handburet

JA

JA

NEJ

Styrning

Fire-and-forget

Tråd

Tråd

Väl lämpat för SIB

JA

NEJ

NEJ

Verkansladdning

Enkel32

Dubbel

Dubbel

Anslagsvinkel

Direkt / takslående

Direkt / takslående

Direkt / takslående

32

Utlåtande Kjell Roland, MSA Rb 57.
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7.2.1 Teorianknytning
Ur SWOT-analys jämförs de olika förmågorna som påverkar måluppfyllelsen uppdelat i
kategorierna: styrkor, svagheter, möjligheter eller hot. Slutsatserna i kategorierna dras från
opponenternas sammanvägda utsago. Slutligen dras slutsatser utifrån fallstudie och de
identifierade faktorerna som slutligen kommer mynna ut i resultat och diskussion om förslag
till anskaffning av nytt system eller förbättring av befintligt system.

Robotsystem

57 NLAW

56 BILL

55 TOW

Styrkor

-Väl lämpat för SIB
-Handburet
-Fire-and-forget

-Mellanlångt skjutavstånd
-Dubbla
verkansladdningar
-Handburet

-Långt skjutavstånd
-Dubbla
verkansladdningar

Svagheter

-Kort skjutavstånd
-Enkel verkansladdning

-Trådstyrning

Möjligheter

-Kan implementeras i stor
skala
-Bör kunna uppgraderas

-Utveckling av roboten

-Trådstyrning
-Tungt/ fordonsmonterat
- Kräver plattform
-Under utveckling
-Kan tillföra ny förmåga
– sikt upp mot 7000 m

Hot

- Systemet anses vara
föråldrat

De sammanlagda Styrkor med de tre jämförda systemen motsvarar till stor del de totala
önskvärda förmågorna som är önskvärt av ett modernt system. Vad samtliga system saknar är
anslagsvinkel med topp attack som enligt FOI är den betydligt svårare vinkel att störa med
motmedel. Om ett nytt system är tänkt att komplettera det befintliga 57-systemet behöver det
inte nödvändigtvis vara lämpat för SIB. Ett något större och tyngre men dock handburet
system kan med något skilda egenskaper och användningsområde stärka systemens totala
förmåga till verkan.

Svagheter med de olika systemen kan användas som riktlinjer för vad ett nytt system skall
överstiga. Ett nytt system bör t.ex. vara försett med dubbla verkansladdningar, inte vara
trådstyrd eller vara tungt. Dock finns det även andra aspekter (svagheter) som inte berörts i
detta arbete. Ett avancerat system kräver längre utbildningstid än ett enklare och den
ekonomiska inverkan är inte med i bedömmandet som leder fram till resultatet.
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Möjligheter med de jämförda systemen är indikation på vad som kan förbättra dem.
Implementeras TOW-systemet med en ny robot med räckvidd upp mot 5000 m och ett nytt
sikte med möjlighet till observation på 7000 m expanderar systemets användningsområde och
en ny förmåga tillförs. Dock kvarstår behovet av att systemet måste vara fordonsmonterat på
grund av vikten. Skulle däremot BILL-systemet uppgraderas till fire-and-forget och topp
attack är samtliga tidigare behov fyllda och de nya förmågorna medger ett ytterst modernt
system. En intressant aspekt är om möjligheten till uppgradering av rb 57 är aktuell. Att
förlänga robotens räckvidd hade utvecklat systemet till prestanda motsvarande BILLsystemets, vilket varit optimalt för svenska förhållanden.

Hot har egentligen redan drabbat systemen. TOW och BILL är som sagt ur operativ tjänst och
den korta räckvidden för 57-systemet är en faktor till varför nyanskaffning eller uppgradering
av tidigare system blivit aktuell. De politiska styrningarna och ekonomiska anslagen är andra
hot som inte berörts i arbetet.

Önskvärda förmågor:
Robotsystem

X – framtid

Effektivt skjutavstånd

Mellanlångt upp till 2000 m

Handburet

JA

Styrning

Fire-and-forget

Väl lämpat för SIB

Ej nödvändigtvis

Verkansladdning

Dubbel

Anslagsvinkel

Direkt / Topp attack
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Resultatet utifrån första analysen ger önskvärda förmågor ett resultat, system ”X – framtid”.
Utifrån X – framtid och det befintliga systemet Rb 57 analyseras de olika förmågorna för att
kunna dra slutsatser utifrån frågeställningen.
Robotsystem

57 NLAW

X – framtid

Effektivt
skjutavstånd

Kort, upp till 600 m Mellanlångt, upp
till 2000 m

Handburet

JA

JA

Styrning

Fire-and-forget

Fire-and-forget

Väl lämpat för SIB

JA

Ej nödvändigtvis

Verkansladdning

Enkel

Dubbel

Anslagsvinkel

Direkt / Takslående Direkt / Topp
attack

Utifrån jämförelsen framgår det att fyra utav de sex förmågorna skiljer sig från varandra.
•

Effektivt skjutavstånd: Oklart hur mycket längre räckvidd roboten bör ha.

•

Väl lämpat för SIB: Rb 57 är förhållandevis unikt med denna förmåga, viket även kan
vara önskvärt med ett nytt system.

•

Verkansladdning: Enligt skjutreglemente för Rb 57, klarar roboten att slå ut alla idag
kända stridsvagnar.

•

Anslagsvinkel: Topp attack har en högre stighöjd än 57-systemets robot.

Tolkning av resultat. Av de fyra förmågorna som skiljer sig är det två utav dem som är av
större vikt. Effektivt skjutavstånd och anslagsvinkel är de förmågor som mest kan utveckla
möjligheter och nytta med Rb 57. Förlängs skjutavståndet med t.ex. 1000 m och stighöjden
för roboten höjs, då uppfyller systemet alla de tidigare önskvärda förmågorna förutom dubbel
verkansladdning.
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Nedanstående utgör svar på arbetets frågeställning: ” Vilket behov existerar av att tillföra
robotsystem för skytteförband med möjlighet till verkan på avstånd över 600 m i FM?”.

7.3 Resultat
Resultatet visar att pansarvärnsrobot 57 har god möjlighet till att lösa given uppgift om
systemet tillförs i större omfattning inom skytteförbanden. Maximalt skjutavstånd bör vara
längre än 600 m. Hur mycket längre är dock oklart men under 2000 m. Miljön styr taktiken,
taktiken styr nyttan vilket i sin tur genererar effekt med systemet i olika operationsmiljöer. En
uppgradering av 57-systemet bedöms värt att beakta för försvarsmakten inom ramen för vilka
behov som existerar.
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8. Diskussion
8.1 Diskussion kring resultat och metod
Resultatet av en enstaka fiktiv fallstudie kan inte generaliseras till andra fall eller anses
allmängiltigt, terrängen och miljön i ett insatsområde är ytterst varierande. Föreliggande
arbetes resultat kan därmed inte utgöra grund för hur Försvarsmakten bör anskaffa
pansarvärnsrobotsystem eller inte. Däremot har det i arbetet tydligt framgått vikten av ett
robotsystem för skytteförband och om det befintliga systemet implementeras i större
utsträckning går det att öka effekten och nyttan med detta.

Arbetets styrka ligger i det material som utgör opponenternas svar på frågeställningen.
Motivet för att till stor del gå vidare med arbetet utifrån opponenternas utsago är att de är
sakkunniga och insatta i ämnet. Samt att de utan varandras vetskap vidimerat varandras
utsago. En kritik som kan riktas mot frågeställningen är att den varit skräddarsydd för just
detta arbete. En svaghet som hänför sig till att frågeställningen varit framtagen för just
arbetets ändamål är att vissa variabler blivit svagt belysta av opponenterna. Detta kan på så
vis varit anledning till att inga slutsatser kunnat dras inom andra områden. I aktuellt fall finns
möjligheten att replikera frågeställningen vid eventuella försök att ompröva resultatet.

Värt att notera:
Det är inte enbart föreliggande arbete som genomför analys och studie av robotsystem likt den
ovan redovisade. Utan det är snarare en trend bland de flesta moderna arméer som på senare
tid varit insatta i konfliktområde att genomföra snarlika studier. Den tyska armén har
identifierat ett behov av ett lätt, billigt högprecisionsvapen med möjlighet till verkan i mjuka
och lätt skyddade mål, på avstånd som inte är inom räckvidd för befintliga handburna
vapensystem. Behovet utmynnade i att en robot med en vikt om 7 kg och en räckvidd på ca
1800 – 2000 m förmodas vara operativ från 2018. Roboten är ett engångsvapen och av typen
fire-and-forget.33

33

FMV. Teknisk Und informerar, 2014. Stockholm. Sid 4
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8.2 Rekommendationer
Utifrån arbetets ringa omfattning och helt utan aspekt från ekonomisk inverkan kan två
rekommendationer lämnas till Försvarsmakten:
1. Implementera robotsystem 57 i en större omfattning.
2. Uppgradera robotsystem 57 till mellanlångräckvidd.

8.3 Vidare forskning
Undersökningen om vilket behov som existerar av att tillföra robotsystem i FM, med
föreliggande arbete har två relaterade forskningsfrågor inom området identifierats. Den ena är
hur robotsystem 57 kan utvecklas/uppgraderas och implementeras i en större utsträckning och
fyller systemet i så fall försvarsmaktens behov? Det andra området som skulle kunna ligga till
grund för en undersökning berör de nya förmågorna som eventuellt tillförs med
uppgraderingen av TOW-systemet.

46

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
OP/TA 11/14
Kd Mikael Andersson

2014-05-28

9. Käll- och litteraturförteckning
Böcker
Rikard O. Lindström, Carl-Gustaf Svantesson, svenskt Pansar, 2009. Finland.
Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och skydd, 2009. Vällingby
Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 2013. Vällingby

Rapporter
FOI, Löfvenholm Jan-Olov, Pansarvärnsrobotskytts tid för beslut om eldöppnande, 1995.
Stockholm
FOI, Christer Wigren, Pansarvärnsrobot mot motmedelskyddade stridsfordon – en
simuleringsstudie, 2001. Linköping
Försvarsrapport, 2014-05-21. http://www.regeringen.se/sb/d/18692/a/240414
FMV, Teknisk Und informerar, årgång 15 Nr1, 2014. Stockholm
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Försvaret av Sverige Starkare försvar för en
osäker tid, 2014. Stockholm

Personkontakter telefon
Jan Ström, 2014-05-12. Övlt och taktikofficer vid Markstridsskolan i Skövde.
Boo Isacsson, 2014-05-08. Mj och Prod-armé utrustning vid Högkvarteret
Mathias Lång, 2014-05-12. Försvarets materielverk
Roland Kjell, 2014-06-02. HKV, MSA Rb 57

Reglemente och Doktrin
Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 57, 2011.
Stockholm.
Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 56, 2004.
Stockholm.
47

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
OP/TA 11/14
Kd Mikael Andersson

2014-05-28

Försvarsmakten, Skjutreglemente för Försvarsmakten Pansarvärnsrobot 55, 1999.
Stockholm.
Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005. Stockholm.
Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, 2013. Stockholm.

Figur
Figur 1: 2014-04-14. http://forum.guns.ru/forummessage/51/438551-9.html
Figur 2: 2014-06-02. http://www.soldf.com/rb56.html
Figur 3: 2014-06-02. http://www.nspa.nato.int/en/organization/Logistics/WSES/tow.htm
Figur 4: 2014-05-26. https://www.google.com/maps/@57.4173079,18.6047669,8z
Figur 5: 2014-05-26. https://www.google.com/maps/@57.4173079,18.6047669,8z
Figur 6: 2014-05-26. https://www.google.com/maps/@57.4173079,18.6047669,8z

Internet
2014-06-03 http://sv.wikipedia.org/wiki/Strid_i_bebyggelse

48

