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I denna uppsats behandlas hur klassningssällskapens regelverk kan bidra till ett örlogsfartygs 
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omvandlas till verkansdelar och kritiska system. Därefter skapas modellerna som 

tillsammans med verkansdelarna används i simuleringen som genomförs i 

simuleringsverktyget Semiautomatsikt fartygs verktyg för AVAL. Simuleringarna mäter 
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utslagssannolikhet vilket visar sig tydligast vid verkansdelar som genererar splitter. Arbetet 

kommer därmed fram till att klassningssällskapens regelverk utifrån de givna 

förutsättningarna kan användas för att skapa en viss nivå av stryktålighet.  
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Classification society’s rules and regulations, a potential tool to decrease the 

vulnerability of naval ships? 

This thesis deals with how the classification society’s rules may contribute to the 

survivability of warships when exposed to hostile fire. The aim is to examine whether the 

regulations can be used to reduce the vulnerability of naval ships through their notations and 

requirements for redundancy, separation and fragmentation protection.  

The first part of this thesis involves gathering information regarding relevant theory which 

covers the survivability of warships, which in turn forms the theoretical framework. 

Subsequently an analysis of the classification rules is conducted and a fictional operational 
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simulations measure the kill probabilities of different functions onboard when different 

weapons are used on the models.  

The results indicate that classification models generally have a lower kill probability, 

especially from weapons that generates splinters. The conclusion is that the classification 

society’s rules and regulations can be used to implement measures to decrease the 

vulnerability of naval ships. 
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Förord 
Denna masteruppsats har ansatsen att undersöka om hur klassningssällskapens regelverk kan 

utgöra ett stöd för att skapa stryktålighet på örlogsfartyg.  

Det som initialt kom att utgöra inspiration för denna undersökning var den studie i 

stryktålighet vilken pågått sedan 2011. Jag har haft förmånen att vid ett flertal tillfällen 

medverka på arbetsmöten och har där haft möjlighet att ta del av expertisen inom sakområdet. 

Jag vill rikta ett stort tack till studiens kärna i form av Anders Lönnö samt John Timerdal vid 

Försvarets Materielverk, FMV, samt Per Brämming vid Totalförsvarets forskningsinstitut, 

FOI, vars engagemang, kunskap samt kontaktnät utgjort ett betydande stöd under arbetet. 

En förutsättning för att genomföra undersökningen har varit att kunna genomföra simuleringar 

mot en grundgeometri med kvalificerade verkansdelar. Detta har möjliggjorts genom ett 

betydande stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Grindsjön. Jag vill framföra ett 

särskilt tack till forskningsledaren Mats Hartman och hans medarbetare, utan detta stöd hade 

inte simuleringen varit möjlig. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina handledare, Hans Liwång och Gert Burgstaller, som under 

ledning av Hans, med sina gedigna kunskaper inom forskningsområdet bidragit med stöd och 

handledning genom skrivprocessen. 
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1. Inledning 

 Bakgrund 1.1

Det som alla fartyg har gemensamt är att de färdas i den gemensamma miljön, havet, med de 

utmaningar som det innebär. Örlogsfartyg är unika i det avseendet att de skall användas för 

militära syften och ytterst delta i den väpnade striden till sjöss. Därav behöver dessa 

plattformar dimensioneras utifrån specifika förmågor vilka innebär att kunna verka med egna 

vapensystem samt tåla verkan från andras. Örlogsfartyg har därför en rad unika tekniska 

lösningar för att kunna verka i strid inom den maritima arenan (Jonsson, 2012, p. 7)  

Att hantera vapenverkan från vapensystem och därmed örlogsfartygs överlevnad är något som 

alla nationer med flottor har att arbeta med. Det är mer aktuellt idag genom att betydelsen av 

överlevnad bland örlogsfartyg har ökat av en rad anledningar. Den första är att dagens 

örlogsfartyg blir mer och mer högteknologiska. Därmed innehåller de många känsliga system 

som exempelvis stridsledningssystem och maskinsystem, vilka kan vara svåra att reparera 

med egen besättning. Den andra är att skydd i form av robusta skrovkonstruktioner har 

kommit att försvinna i modern tid.  Den tredje är att vapensystemens effektivitet mot fartyg 

dramatiskt har ökat både vad avser precision samt effekt och därmed verkan av densamma. 

Den sista anledningen är att det idag finns en låg tolerans vad avser förluster av egen personal 

bland den egna opinionen (Annati, 2003, pp. 110–112) 

Nedanstående bild illustrerar hur överlevnad för örlogsfartyg beskrivs i Taktikreglemente 

Marinen (TRM 1A) samt vilka funktioner som begreppet överlevnad består av.  

 

Figur 1 Strukturen för skydd eller överlevnad för örlogsfartyg (Försvarsmakten, 2010, p. 190) 
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Överlevnad kan delas in att undgå bekämpning samt att tåla bekämpning.  Att tåla 

bekämpning kan ytterligare delas in i att undgå verkan och att tåla verkan. Att tåla verkan, 

eller verkanstålighet består av komponenterna stryktålighet samt skadetålighet. Skadetålighet 

handlar om de funktioner som finns ombord ett fartyg som skyddstjänst, reparationstjänst och 

sjukvård. Stryktålighet avser de tekniska åtgärder vilka implementeras i ett örlogsfartygs 

konstruktion som exempelvis redundans, separering samt dubblering av viktiga system. 

I författarens tidigare C-uppsats vilken behandlade den militära nyttan med att använda 

klassningssällskaps regelverk för örlogsfartyg, kom författaren fram till att regelverken bidrar 

framförallt till örlogsfartygs säkerhet. Regelverken innehåller regler som i vissa fall ställer 

krav på redundans samt separation vilket gör att de stödjer ett örlogsfartygs överlevnad genom 

att öka stryktåligheten enligt överlevnadskartan. 

 Problemformulering 1.2
De olika teknikerna som finns för att uppnå stryktålighet har genom åren kommit att variera 

om man betraktar utvecklingen under 1900-talet. Från att under andra världskriget ha designat 

fartygen med både självskydd vad avser vapenssystem men framförallt stryktålighet i form av 

fysiskt skydd vilket utgjordes av pansar. Till att mer förlita sig på smyganpassning samt vapen 

och motmedelsystem från 1970 och framåt, och därmed mer genomfört åtgärder av karaktären 

att undgå träff. Detta är inte minst exemplifierat av den svenska korvetten typ Visby vilken 

tillhör ett av världens mest smyganpassade fartyg. Projektet har gjort att Sverige fortfarande 

besitter goda kunskaper om smygteknik och därmed att undgå bekämpning.  

Stryktålighet avser åtgärder för att öka ett örlogsfartygs överlevnad genom tekniska 

konstruktionslösningar, vilka det finns ett behov att implementera tidigt i ett örlogsfartygs 

livscykel, det vill säga redan under designfasen. Anledningen är att det är komplicerat att 

senare i ett örlogsfartygs livscykel, efter produktionsskedet, bygga in vattentäta avdelningar, 

separera generatorer eller huvudmaskineri. Därmed är det viktigt att stryktålighet finns med 

tidigt i designfasen för att sedan leva med under hela framtagningen av örlogsfartyget. 

Stryktålighet har varit en eftersatt funktion vid kravställning av örlogsfartyg i Sverige. Detta 

har föranlett att det just nu pågår en studie av Försvarets materielverk (FMV) enligt en 

beställning från Försvarsmakten. Inom ramen för studien finns representanter även från 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt det civila näringslivet. 

En eventuellt försvårande omständighet är omorganisationen av Försvarsmakten samt FMV.  

Denna leder till att den egna organisationen krymper och därmed måste använda sig mer av 

konsulter och köpa färdiga koncept. Detta i kombination med att nybyggnationen av fartyg 

inom sjöstridskrafterna förnärvarande har skjutits på framtiden, vad gäller stridsfartyg, 

uppstår en risk att organisationernas kunskap om hur att skapa stryktåliga fartyg kan komma 

att urholkas och på sikt försvinna. För att motverka en sådan händelseutveckling krävs 

analyser av vilka typer av verktyg såsom, beskrivningar, regelverk och metoder som kan 

användas för att kunna implementera stryktålighet vid framtagandet av örlogsfartyg.  
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Det finns dessutom en utveckling bland många länders marina vapengrenar att i större 

utsträckning använda klassningssällskap vid framtagandet av örlogsfartyg. (Manley, 2013, pp. 

8–10). Denna händelseutveckling är även något som sker i Sverige, genom upphandlingar av 

klassningssällskapens tjänster.  

Vid efterforskning har författaren inte funnit att det finns någon studie eller arbete vilken har 

undersökt hur klassificeringssällskapens regelverk kan bidra till just skadetålighet vid 

projektering samt utveckling av örlogsfartyg. Detta gör det intressant att vidare undersöka hur 

klassningsregler kan bidra till stryktålighet vid design samt konstruktion av örlogsfartyg. 

 Syfte 1.3
Den studie vilken som levereras från FMV till Försvarsmakten innehåller exempel på olika 

verktyg vilka kan användas för att implementera stryktålighet. Dessa utgörs av bland annat 

simuleringsprogram såsom Assistent Of Vulnerability And Lethality (AVAL), Regler för 

militär sjöfart (RMS), utländska publikationer som Allied Naval Engineering Publication 

(ANEP) 43 samt ANEP 76.  

Syftet med detta arbete är att utreda huruvida det finns fler verktyg, exempelvis 

klassningssällskapens regelverk, som kan användas för att implementera stryktålighet vid 

konstruktion och design av örlogsfartyg. 

Under ett arbetsmöte inom ramen för FMV studien i december 2013, redovisades att det som 

bland annat inte finns med i denna verktygslåda är klassningssällskapens regelverk och hur 

dessa kan komma att bidra till en ökad stryktålighet. Arbetet kommer därmed att inriktas mot 

att undersöka huruvida två av de på marknaden ledande klassningssällskapens regelverk kan 

användas för att öka stryktåligheten på örlogsfartyg. 

 Forskningsfråga 1.4
Med bakgrund av ovanstående syfte och problemformulering har följande frågeställning 

formulerats: 

Hur kan klassificeringssällskapens regelverk bidra till en ökad stryktålighet mot vapenverkan 

vid design och konstruktion av örlogsfartyg? 

Frågeställning har sedan operationaliserats ned till följande deluppgifter: 

 Inledningsvis genomföra litteraturstudier i syfte att skapa en grund vad avser 

teoribildning för stryktålighet.  

 Genom vidare litteraturstudier undersöka vad klassningssällskapens regelverk 

föreskriver för åtgärder som kan öka ett fartygs stryktålighet. 

 Skapa en modell vilken användas för simulering, denna skall sättas i ett marin 

operativt sammanhang för att definiera uppdrag, funktioner, hot och verkansdelar. 

 Genomföra simulering i Semiautomatiskt AVAL av modellen med och utan 

klassningssällskapens åtgärder genom att skapa ett antal koncept. 

 Genomför analys samt redovisa slutsatser av resultaten från simuleringen samt 

litteraturstudien. 
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 Teoretisk referensram 1.5
De teoribildningar vilka främst är centrala för arbetets vidkommande behandlar området 

Vulnerability (stryktålighet). För kunna genomföra arbetet har det identifierats ett antal teorier 

som bedöms lämpliga att användas. Teorierna bildar ett ramverk innehållande ett antal 

metoder, beräkningsmodeller samt designprinciper för hur att kunna ta fram lämpliga åtgärder 

för att minska ett fartygs sårbarhet. Nedan redovisas referensramen endast övergripande, den 

kommer sedan beskrivas utförligare i kapitel två: 

 Beräkningsmodeller och definitioner vilka syftar till att kunna kvantifiera 

begreppen Survivability, Suceptibility, Vulnerability och Recoverability. 

Vulnerability utgör endast en del av ett örlogsfartygs överlevnad i en hotmiljö 

därav är det intressant att beakta alla ingående komponenter i begreppet 

överlevnad.  

 Generella metoder och modeller framtagna för hur en analys och bedömning över 

ett fartygs Vulnerability kan genomföras. Resultatet skall sedan ligga till grund för 

att kunna genomföra adekvata åtgärder för att minska densamma.  

 Designprinciper för hur att designa och konstruera fartyg samt dess ingående 

system för att öka stryktåligheten ombord på örlogsfartyg. 

 Användandet och behovet av att använda klassningssällskap i allt högre 

utsträckning. 

 Tidigare forskning 1.6

Artiklar finns publicerade inom forskningsområdet från framförallt USA vilka behandlar 

ämnet överlevnad (Survivability). För arbetets vidkommande är det stryktålighet som skall 

undersökas vilket gör att teorierna sätter arbetets resultat i ett större sammanhang.  

Forskningen omfattar dels hur att definiera samt kvantifiera begreppen, för att därmed kunna 

skapa modeller och genomföra beräkningar samt uppskattningar av ett fartygs förmåga till 

överlevnad. Kvantifiering av begreppen bildar även en grund för att vidare använda 

sannolikhetsberäkningar i kombination med simuleringar, i syfte att undersöka 

utslagssanolikheter för olika system ombord eller för hela fartyget vid träff från verkansdelar. 

Forskningen i modern tid vad avser Survivability (överlevnad) för örlogsfartyg härstammar 

från liknande forskning vad avser överlevnad för stridsflygplan. Stridsflygplans utveckling 

inom överlevnadsområdet har under åren varit ledande framförallt i USA, vilket lett till att 

denna forskning även varit banbrytande inom det aktuella forskningsområdet vad avser fartyg 

(Ball & Calvano, 1994, pp. 71–73).  

Det finns vidare inom forskningsområdet generella metoder och modeller framtagna för hur 

en analys och bedömning över ett fartygs stryktålighet kan genomföras. Modellerna och 

metoderna syftar till att identifiera kritiska punkter vilka kan behöva skyddas med åtgärder i 

designen. Därmed utgör de en grund för att arbeta fram ett fartygskoncepts överlevnad genom 

att skapa en strukturerad metodik att ta fram hot och kritiska system för ett örlogsfartyg (Kim 

& Lee, 2012, pp. 2171–2173). 

Forskningen inom området överlevnad för örlogsfartyg är i många fall förknippat med 

sekretess då det handlar om nationers försvarshemligheter. Inom NATO har en del arbete 
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genomförts med att ta fram olika lösningar för att förbättra fartygs överlevnad, men detta 

material är i många fall hemligt. För att öka ett fartygs stryktålighet finns det inom 

forskningen ett antal förslag på hur olika designprinciper kan skapa en hög stryktålighet. 

Designprinciperna är återkommande inom mycket av den forskning som finns och kan 

därmed betraktas som universella ( Harney, 2010, pp. 58–59; Prange, 1997, pp. 41–42).  

 Centrala begrepp 1.7

Klassificeringssällskap och klassningssällskap: Klassificeringssällskap är oberoende 

organisationer med egna regelverk; klassregler bland annat för sjövärdighet för fartyg. 

Klassificeringssällskap granskar konstruktioner och fartyg mot egna klassregler, och utfärdar 

certifikat att fartyg uppfyller klassreglerna. Exempel på klassificeringssällskap är Det Norske 

Veritas, Lloyds Register och Germanischer Lloyd (Försvarsmakten, 2011, p. 60). 

Klassningssällskap är synonymt med klassificeringssällskap 

 

Klassningssällskapens regelverk. Innehåller de preskriptiva regler som en ägare skall kunna 

uppfylla med sin plattform uppfylla för att kunna erhålla klassningssällskapens godkännande 

om att ingå i klass. Med att ingå i klass följer sedan notationer vilka är knutna till ett antal 

regler i regelverken (Det Norske Veritas (DNV), 2003,pp.5-8). 

 

Survivability: Det engelska begreppet för förmåga till överlevnad. Med detta begrepp förstås 

ett fartygs förmåga att motstå eller undvika ett mänskligt hot under ett uppdrag. Motsvaras av 

det svenska begreppet Överlevnadsförmåga.  

Survivability består av begreppen; Suceptibility, Vulnerability samt Recoverability.  (Ball & 

Calvano, 1994, pp. 72–73; Kim & Lee, 2012, pp. 2171–2173).  

 

Suceptibility: Är ett fartygs oförmåga att undgå träff från vapen eller effekter från det samma. 

Begreppet omfattar såväl smygteknik, vapensystem motmedelssystem, sensorer, 

manöverförmåga och taktik (Ball & Calvano, 1994, pp. 72–73; Kim & Lee, 2012, pp. 2171–

2173). Motsvaras av de Svenska begreppen Undgå bekämpning samt Undgå verkan. I detta 

arbete kommer dessa begrepp sammanfattas med begreppet Angripbarhet. 

Vulnerability: Är ett fartygs oförmåga att överleva en träff. Med detta förstås åtgärder som 

att skydda viktiga komponenter, strukturellt skydd, redundans samt separation (Ball & 

Calvano, 1994, pp. 72–73; Kim & Lee, 2012, pp. 2171–2173). Motsvaras av det Svenska 

begreppet Stryktålighet med skillnaden att det är ett fartygs förmåga att tåla en träff. 

Recoverability: Är ett fartygs förmåga att med dess besättning kunna bekämpa en skada. 

Omfattar skyddstjänst, sjukvård, stridsreparationer (Kim & Lee, 2012, pp. 2171–2173). 

Motsvaras av det Svenska begreppet Skadetålighet.  

 Avgränsningar 1.8
Inom begreppet överlevnad kommer endast förmågan stryktålighet att undersökas. Detta gör 

att de andra förmågorna angriparhet samt skadetålighet ej kommer att beaktas under själva 

simuleringen eller den vidare analysen. Det blir därmed en delmängd av ett örlogsfartygs 

överlevnad som undersöks och skall betraktas som ett av verktygen att skapa överlevnad.   
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Vad avser regelverk kommer endast två stycken av de ledande klassningssällskapens 

regelverk att undersökas med avseende på stryktålighetshöjande åtgärder. Dessa har valts 

genom att de förefaller vara de mest använda inom Europa. Dock kan det inte uteslutas att det 

finns regelverk som har andra notationer vilka kan innehålla mer eller mindre mått av 

stryktålighet, vilket skulle kunna innebära en lägre eller högre utslagssannolikhet. 

Avgränsningen bedöms ändå rimlig genom att diskursen pekar på att klassningssällskapens 

regelverk i många fall är relativt lika. Samt att det inte är arbetets syfte att undersöka alla 

regelverk utan exemplifiera om det finns stryktålighetshöjande åtgärder eller inte och hur 

dessa klarar sig mot ett antal verkansdelar.  

Endast övervattenshot kommer att beaktas i uppsatsen. Anledningen är att det inom ramen för 

arbetet inte finns simuleringsprogram att tillgå, som kan hantera effekten av en 

undervattensdetonation. Simuleringarnas utfall skall därmed betraktas utifrån de valda 

verkansdelarna, framförallt vad avser olika systems placeringar i fartyget, och inte ses som 

allmängiltig mot alla typer av hot. Exempelvis kan placering av komponenter långt ner i ett 

fartyg ge ett bra skydd från exempelvis finkalibrig eld, genom att de exponerade ytorna mot 

verkansdelen är placerade under vattenlinjen. Samma placering vid en undervattensdetonation 

bör ge ett sämre skydd och därmed en ökad utslagssannolikhet genom att chockvågens effekt 

är större ju längre ner i fartyget man befinner sig.  

Åtgärderna som undersöks begränsas till separation, redundans, samt ballistiskt skydd mot 

splitter.  Systemen som kommer att beröras utgörs av skeppstekniska system som elkraft, 

framdrivning, styrsystem samt skyddsmateriel. Urvalet av system samt åtgärder grundar sig 

främst i de möjligheter som finns inom ramen för simuleringen. Det finns fler delsystem vilka 

är viktiga idag framförallt för örlogsfartyg såsom exempelvis kylning och ventilation. Det kan 

inte heller uteslutas att det kan finnas regler i klassningssällskapens regelverk som i vissa fall 

kan motverka stryktålighet. Genom att inte ha med alla kritiska system blir simuleringarna 

härmed en förenkling av verkligheten. Dock bedöms det att genom att ta med ovanstående 

stryktålighetsprinciper samt system lyckas simuleringarna tillräckligt bra att skapa empiri för 

undersökningen. 

Vad avser analys av resultat kommer utvärderingen att genomföras vid tiden 10 sekunder efter 

det att verkansdelen penetrerat och eller briserat inne i ett fartyg. Orsaken är att det är 

stryktåligheten som undersöks, det vill säga inbyggda åtgärder i fartyget. Detta gör att det är 

de omedelbara konsekvenserna som kommer beaktas, och inte de eventuella följder av 

exempelvis brand som sprider sig i fartyget. Detta är relevant att påpeka eftersom för 

mätningar som görs 2-3  minuter efter träff kommer även besättningens åtgärder att ha 

betydelse, det vill säga fartygets skadetålighet. Skadetålighet ligger utanför arbetets 

omfattning, dock kommer data från samtliga mätningar vid de olika mätningarnas tidpunkt att 

beaktas med avseende på skillnader i utfall av utslagssannolikheter. Avvikelser kommer att 

redovisas för att peka på eventuella skillnader i utfall vid olika tidpunkter. 
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 Metod och diposition 1.9
För att kunna svara på frågeställningen krävs ett antal olika steg vilka har ett inbördes 

beroende. Metoden omfattar både kvantitativ samt kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

återfinns i litteraturstudier samt analys av resultat från simuleringen. Den kvantitativa 

metoden omfattar framförallt de simuleringar som genomförs och analysen av densamma 

samt, till del även de olika konceptens framtagande. 

 

Figur 2 Beskrivning av arbetets övergripande metod 

Steg 1 utgörs av en kvalitativ studie av litteratur som omfattar den bedömt relevanta teorin för 

att skapa kunskapsuppbyggnad och därmed samla in data till den teoretiska referensramen 

vilken beskrivs i punkten 1.5. De ingående teorierna utgör förutsättningar för de kommande 

delarna av undersökningen. 

I steg 2 granskas de valda regelverken genom kvalitativ textanalys. Syftet är att beskriva vilka 

olika typer av åtgärder som finns och föreslås, detta används för att kunna bygga koncepten 

vilka skall representera regelverken. Som verktyg för att analysera regelverken används de 

olika designprinciperna vilka beskrivs i avsnitt 2.3.  

I steg 3 skapas förutsättningar för att kunna ta fram de olika koncepten till simuleringen. Detta 

görs utifrån den givna grundgeometrin. Utgångspunkten tas i den metod som redovisas i 

avsnitt 2.2 som anger ett sätt att systematiskt skapa stryktålighet. Metoden används för att ta 

fram konceptens operationsmiljö, uppgifter och hot. Detta syftar vidare till att kunna avgöra 

de kritiska systemen för att lösa fartygets uppgifter men även att ta fram de olika verkansdelar 

som skall utgöra hotet mot koncepten.  

Därefter skapas de fyra koncepten vilka skall användas i den kommande simuleringen. Detta 

görs utifrån de olika designkriterierna från teoriavsnittet och resultaten från textanalysen av 

regelverken. Även information från öppna källor, vilka exemplifierar olika placeringar vad 

avser system samt komponenter, kommer att användas.  
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Sedan programmeras simuleringsverktyget med de fyra olika koncepten med avseende på 

placering av komponenter samt villkor för de ingående funktionerna. Som grund används 

både teorier och metoder för överlevnad såväl som metodik för stryktålighet samt 

designprinciper. I denna del behandlas även de skyddsnivåer vilka skall avgöra till vilken grad 

av stryktålighet som koncepten uppnår.  

I den sista delen i steg 3 genomförs simuleringen vilken syftar till att erhålla kvantitativa data 

på utslagssannolikheter för konceptens olika funktioner. Detta för att undersöka vilka nivåer 

som de olika koncepten klarar med de åtgärder som är genomförda. Men även för att 

undersöka eventuella inbördes skillnader mellan de olika koncepten. 

Steg 4 omfattar analys samt diskussion vad avser simuleringens kvantitativa utfall. Här 

används hela teoriramen för att genomföra analysen. Analysen av resultatet strävar att finna 

dels graden av samt skillnader mellan koncepten vad avser stryktålighet, men även att 

uppmärksamma och redogöra för orsakssamband samt eventuella anomalier i resultaten. 

Syftet är att redogöra för orsakerna till de utfall vilka utgör resultatet för att kunna ta fram så 

korrekt data som möjligt utifrån simuleringen.  

I steg 5 redovisas resultatet av det genomförda arbetet, vilket omfattar samtliga av metodens 

olika moment.  Detta inleds med en diskussion vad avser uppsatsens genomförande, vilken 

har som syfte att lyfta fram de beslut samt förenklingar som har gjorts under arbetet. Därefter 

redovisas de sammanfattade slutsatserna vilka dragits utifrån den insamlade empirin samt det 

teoretiska ramverket. Utifrån de dragna slutsatserna samt undersökningens resultat besvaras 

därefter frågeställningen. Avslutningsvis i detta steg kommer rekommendationer och förslag 

på fortsatt forskning att redovisas.  

 Källkritik 1.10
En stor del av den litteratur vilken har använts har sitt ursprung från USA. Detta gör att det 

finns en risk med att denna kan spegla en nations doktrinära inställning vad avser hur att 

förhålla sig till ämnet. Framförallt tydligt är detta inom de avsnitt vilka behandlar 

kvantifiering av begreppen samt exemplifiering av metoder för stryktålighetsbedömning.  

Bland de artiklar vilka är skrivna av personal vilka arbetar på klassningssällskap kan 

författarna av artiklarna inte anses vara utan tendens då de är medarbetare inom ett av de 

klassificeringssällskap de beskriver. Dock används artiklarna i arbetet för att påvisa hur 

diskursen förs med avseende på användandet av klassificeringssällskap på örlogsfartyg. 

Därmed anses inte den eventuella tendensiösitet hos författarna ha en negativ påverkan för 

detta arbete eller dess slutresultat. 

Artiklar eller rapporter vilka kommer från NATO kan anses ha ett mindre akademiskt värde 

än exempelvis artiklar vilka är granskade så kallat peer-review. Detta är en konsekvens av att 

mycket av forskningen är hemlig och därmed otillgänglig. Dock finns det ett värde i att ta 

med dessa rapporter då de ska ses utifrån att de symboliserar ett slags ”best practice” vad 

gäller det specifika området överlevnad och sårbarhet för örlogsfartyg. Det är även intressant 

att se huruvida det återfinns diskrepans mellan granskade artiklar och dessa publikationer. 
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2. Teorier kring överlevnadsförmåga 

2.1 Modeller för örlogsfartygs överlevnad 
Forskningen i modern tid vad avser Survivability (överlevnadsförmåga) för örlogsfartyg 

härstammar från liknande forskning vad avser överlevnad för stridsflygplan (Ball, 2003). 

Stridsflygplans utveckling inom överlevnadsområdet har under åren varit ledande framförallt i 

USA. 

Det som specifikt för örlogsfartyg utgör grunden för den moderna forskningen inom området 

överlevnad för örlogsfartyg härstammar från 1990-talets början, från forskning vilken kom 

från USA (Ball & Calvano, 1994). Efter andra världskrigets pansarskepp kom utvecklingen 

vad gäller överlevnad för örlogsfartyg under det kalla kriget att utgöras av investeringar i 

offensiva vapensystem. Utvecklingen motiverades av taktiken att slå ut motståndaren eller 

dess verkanssystem innan de skulle träffa den egna enheten. Resonemanget under det kalla 

kriget utgjordes av att om det egna fartyget skulle träffas var det inte troligt att det skulle 

överleva med bakgrund av de befintliga verkanssystemen. Vid början av 1990-talet skedde en 

förändring av synsättet. Det blev återigen aktuellt att implementera stryktålighet från 

vapensystem, med bakgrund av det kalla krigets slut för att möta de nya utmaningarna inom 

bland annat asymmetrisk krigföring (Ball & Calvano, 1994, pp. 71–73). 

Det var även vid 1990-talts början som definitionen av de grundläggande begreppen vad avser 

överlevnad för örlogsfartyg kom till och hur att kvantitativt betrakta överlevnad som begrepp. 

Initialt kom ett fartygs överlevnad (Survivability) att utgöras av två komponenter: 

Suceptibility (angripbarhet) samt Vulnerability (stryktålighet). Begreppen kvantifieras genom 

att utryckas som sannolikheter och skapar därmed ett logiskt flödesschema. Survivability är i 

detta sammanhang möjligheten att överleva medan Suceptibility är oförmågan att undgå 

upptäckt och Vulnerability är oförmågan att motstå skada (Ball & Calvano, 1994, pp. 71–72).  

Suceptibility definieras vidare som sannolikheten att ett fartyg träffas av en verkansdel, PH.  

Begreppet delas sedan in i tre faser som utgörs av sannolikheter för: sannolikheten att hotet är 

aktivt PA; att hotet detekterar eget fartyg PDCT; samt att hotet eller verkansdelen kommer att 

träffa eget fartyg PLFI. Detta gör att fartygets Suceptibility utgörs av: 

PH= PA* PDCT* PLFI     (Formel 1) 

Vulnerability definieras som det egna fartygets sannolikhet att motstå träff/ verkan då vapnet 

träffat fartyget PK/H.  

 

Produkten av sannolikheterna Suceptibility och Vulnerability bildar sannolikheten för att 

fartyget förloras, vilket anges som Killability (PK) enligt nedan 

PK = PH* PK/H       (Formel 2) 

Survivability blir därmed 1-Killability eller (1- PK). Nedan visas det flödesschema som 

författarna i artikeln beskriver ovanstående samband med. 



Henrik Jonsson  Sida 10 av 66 

HSU-T 12-14  

 

Threat Avtivity
PA

Detection
Classification 

Targeting 
PDCT

Launch/ Firing
Flyout

Impact/Detonation
PLFD

Ship Susceptibility
PH=PA PDCT PLFD
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Ship Survivability
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Figur 3 Beskrivning av kvantifiering av begreppet överlevnad och dess ingående komponenter. Avritad från (Ball & 

Calvano, 1994)  

Begreppet Killability anges som ett relativt begrepp och kan därmed omfatta olika nivåer eller 

grader.  Begreppet behöver därmed inte symbolisera totalförlust av fartyget. Författarna 

föreslår i artikeln fyra olika nivåer vilka utgörs av (Ball & Calvano, 1994, p. 73) 

 Totalförlust av fartyget 

 Förlust av framdrivning (förmågan till rörelse) 

 Förlust av verkansområden, som exempelvis luftförsvarsstrid och ytstrid 

 Förlust av enstaka system  

 

Senare forskning bygger vidare på Balls och Calvanos resonemang samt kvantifiering av 

begreppen (Kim & Lee, 2012, pp. 2171–2173). Samma utgångspunkt tas vad gäller 

Survivability som Ball och Calvano, med undantaget att författarna lägger till faktorn 

Recoverability (PR). Recoverability (skadetålighet) utgörs av besättningens förmåga att kunna 

bekämpa bränder och vatteninträngningar, innesluta skador, reparera och återställa 

stridsviktiga system samt sjukvårdstjänst. Recoverability omfattar därmed de olika 

efterföljande skador som kan uppstå efter att en verkansdel träffat fartyget, såsom 

vatteninträngning samt bränder. Begreppet utgör därmed ett tillägg i den tidigare ekvationen. 

Sambandet mellan funktionerna illustreras nedan: 

PK = PH* PK/H*(1-PR)    (Formel 3) 
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Susceptibility (PH.)  Recoverability (PR). ++

Killability 

PK = PH* PK/H*(1-PR)

Vulnerability (PK/H ) 

Survivability

(PS=1-Pk)

 

Figur 4 Beskrivning av kvantifiering av begreppet överlevnad och dess ingående komponenter. Avritat från (Kim & 

Lee, 2012) 

Den svenska indelningen är densamma men med en avsevärd skillnad. Det svenska 

förhållningssättet handlar om hur tåliga eller motståndskraftiga de olika begreppen är. Det blir 

därmed ett inverterat förhållningssätt då de amerikanska samt de svenska begreppen jämförs. 

Detta kan exemplifieras genom att ett högt värde på Vulnerability innebär att ett fartyg inte 

klarar mycket skada medan ett högt värde vad avser stryktålighet anger att fartyget har en hög 

robusthet. 

Ett fartygs överlevnad kan därmed i den Svenska kontexten kvantitativt beskrivas enligt 

ekvationen nedan: 

Pöverlevnad = 1 – (1 – PUndgå bekämpning) * (1 – PUndgå verkan) * (1 – PUndgå skada) * (1 – PTåla skada)  (Formel 4) 

Vidare i detta arbete kommer de svenska begreppen överlevnadsförmåga, angripbarhet, 

stryktålighet, skadetålighet att användas. 

2.2 Metoder för att uppnå stryktålighet 
Forskningen anger att det ska finnas en systematik samt utvecklade metoder då örlogsfartyg 

designas och utvecklas, vad avser att bedöma ett fartygs totala sårbarhet. Det är viktigt att 

plattformen som helhet analyseras för att kunna fastställa viktiga åtgärder tidigt i 

designprocessen, genom att använda en arbetsmetodik som härstammar från System 

Engineering (Adams & Kott, 2008, pp. 37–43; Baumann et al., 1997, pp. 85–94; Harney, 

2010, pp. 49–50). 

Det handlar om att analysera vilka uppdrag och miljöer som fartyget är tänkt att verka inom 

och att balansera de olika verktygen samt designprinciperna för att dels effektivt möta hot 

men även för att säkerställa att åtgärderna inte ska motverka varandra. Genom att till exempel 

separera framdrivningsmaskineri ökar troligtvis fartygets storlek vad avser längd och bredd, 

vilket i sin tur kan innebära att fartygets radarmålarea ökar (Ball & Calvano, 1994, p. 73). 
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Inom forskningen finns ett antal liknande metoder och modeller för att bedöma stryktålighet 

för örlogsfartyg genom att systematisera bedömningsarbetet. Figur 5 illustrerar ett exempel på 

en generell arbetsmetodik/ modell som kan användas då analyser av stryktålighet på 

örlogsfartyg skall genomföras (Kim & Lee, 2012, pp. 2173-2174).  

Weapon System Analysis
Define Mission (Function)

& Kill Type 
Define all components of 

warship

FMEA (Failure Mode and 
Effect Analysis) For all 

components

FTA (Fault Tree Analysis)
For components

The 
Component 
is Critical?

Critical Components

Non Critical 
Component 

Calculate area of critical 
component

Calculate the probability 
of vulnerability for critical 

component

Yes

No

 

 Figur 5 Modell över sårbarhetsbedömning, avritad från (Kim & Lee, 2012, p. 2173) 

Arbetsflödet i modellen är att först bestämma den tänkta operationsmiljön för fartyget och 

därmed identifiera de hot och verkansdelar som det utsätts för.  

Nästa steg är att identifiera de komponenter vilka är vitala eller kritiska för fartyget och de 

typer av operationer och uppgifter som det är tänkt att genomföra. Genom att alla 

komponenter i ett örlogsfartyg har en viss nivå av stryktålighet mot olika typer av skador, 

kommer varje komponents individuella sårbarhet utgöra ett bidrag till fartygets totala 

sårbarhet. Om komponenterna skadas eller förstörs resulterar det i en definierad eller 

definierbar ”kill level” eller skadetålighetsnivå. De kritiska komponenterna hör ihop med 

olika funktioner vilket gör att funktionskedjor bör skapas för att kunna genomföra denna 

analys. För att kunna identifiera de kritiska komponenterna föreslås följande metod (Kim & 

Lee, 2012, pp. 2171–2173): 

 Identifiera funktioner vilka är fundamentala för lösandet av tänkta uppgifter. 

 Identifiera viktiga funktioner och samband inom och mellan olika system ombord. 

 Genomför en analys av konsekvenser av systembortfall så kallad, Failure Modes and 

Effect Analysis (FMEA). 

 Genomför en felträdsanalys, Fault Tree Analysis (FTA).  
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Den avslutande delen i modellen utgörs av att beräkna det egna örlogsfartygets sårbarhet. 

Sårbarheten uttrycks som sannolikheten av att fartyget slås ut givet en träff var som helst på 

den exponerade arean för fartyget (PK/H) eller som Vulnerable area (sårbarhetsarea) av en 

enstaka träff i fartyget (AV). Sårbarhetsarean definieras som: 

AV=AP*PK/H     (Formel 5) 

 AP*PK/H utgör den exponerade arean av örlogsfartyget för det inkommande hotet och 

sannolikheten för att fartyget slås ut givet en träff mot fartyget (Kim &Lee, 2012, pp. 2171–

2173). 

För att bedöma sannolikheten att ett fartyg samt dess system slås ut genom att det träffas av en 

projektil eller splitter används sedan ett antal metoder vilka utgår från sannolikhetslära. Dessa 

omfattar ett antal olika fördelningar som exempelvis binominal samt poisson- fördelningar 

och träddiagram (Kim & Lee, 2012, p. 2173). 

Effekten av en spränggranat som detonerar inne i ett fartyg kan sedan bedömas genom att 

använda metoden med skaderadier eller skadevolymer. Metoden går ut på att skaderadien för 

den aktuella stridsdelen appliceras på fartygsritningen. Allt inom skaderadien bedöms sedan 

vara utslaget genom splittrens spridning. Därmed kan det sedan uppskattas vilket avstånd som 

separation av redundanta system behöver, mot denna typ av stridsdel. Metoderna ovan syftar 

till att genomföra överslagsberäkningar, detta för att i ett tidigt stadie kunna bedöma ett 

fartygs sårbarhet (Ball, 2003, pp. 53–59;603–610; Kim & Lee, 2012, p. 2173; Reese et al., 

1998, pp. 27–28).   

Det finns även exempel på olika program som kan användas för att bedöma sårbarheten på en 

plattform. De mest avancerade utgår ifrån en plattformsgeometri samt strukturer för att skapa 

en modell med olika systems placering samt förbindning mellan dem med avseende på 

kablage samt rör. Vid träff kan sedan skadeutfallet simuleras med tryckvågens verkan samt 

splittrets spridning inne i fartyget (Ball, 2003, pp. 691–696). 

2.3  Designprinciper för ökad stryktålighet 
Inom forskningsområdet anges ett antal åtgärder vilka ska öka överlevnad för fartyg inom 

respektive underområde. För angripbarhet utgörs dessa av: tidig förvarning, störning samt 

vilseledning, signaturanpassning, taktikanpassning, samt motverkande vapensystem. För 

stryktålighet utgörs de av redundanta system, placering av komponenter, separering av viktiga 

komponenter, passivt skydd, samt skyddande av komponenter (Ball & Calvano, 1994, p. 73; 

Harney, 2010, pp. 49–51). 

Det är centralt att åtgärder för att öka stryktålighet för örlogsfartyg implementeras tidigt för 

att skapa förutsättningar för överlevnad vid design och konstruktion av örlogsfartyg. Detta 

genom att det senare i processen blir svårare att implementera stryktålighetshöjande åtgärder 

då det oftast handlar om att konstruktionen då måste göras om (Reese et al., 1998, pp. 19–21).  

Litteraturen definierar ett antal områden inom vilka en ökad överlevnad kan uppnås, vilka 

utgörs av smygteknik, ett aktivt självförsvar, motmedel, taktik, samt ett antal olika 

stryktålighetshöjande åtgärder (Ball & Calvano, 1994, pp.73; Harney, 2010, pp.57-61). 
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2.3.1 Strukturell styrka 

Stryktålighet kan uppnås genom att förstärka fartygen med fysiskt skydd, till exempel 

pansarstål. Genom en sådan åtgärd åstadkommes ett antal positiva effekter. För det första 

uppnås ett skydd mot penetration från en projektil i fartyget. För det andra motverkar det 

spridning av tryckvågen och därmed perforeringen av däck men även penetration av 

detsamma. Dock gör bepansring att fartyg ökar storlek samt deplacement och därmed kan 

fartygens mobilitet komma att reduceras, genom att en ökad vikt generellt leder till en lägre 

framfart om inte effekten på framdrivningsmaskineriet ökas. Andra material som keramer 

eller komposit kan därmed vara ett alternativ, genom att dessa material endast utgör en del av 

vikten jämfört med pansar. Att förstärka fartygsstrukturen ökar även förmågan för 

konstruktionen att dämpa en stötvåg från exempelvis en undervattensdetonation. Detta skapar 

förutsättningar för att fartyget kan hålla ihop, eller åtminstone hålla ihop längre innan det 

knäcks. På detta sätt kan en totalförlust av fartyget undvikas eller åtminstone en ökad 

möjlighet att fartyget kan evakueras innan det förliser och därmed spara människoliv 

(Defence Equipment and Support (DES), 2013, pp. 37–39; Harney, 2010, pp. 58–59; Prange, 

1997, pp. 41–42).   

Ett sätt att öka fartygets strukturella styrka är att förstärka fartygets huvuddäck. Anledningen 

är att det mesta av fartygets longitudinella styrka är beroende av detta och skador på 

huvuddäck gör att fartygets hållfasthet försämras avsevärt. Förstärkningen kan erhållas genom 

att montera I-balkar så kallade ”box girders” på dels styrbord samt babordssidan mot däck. 

För att vidare öka den strukturella styrkan ska fartyget delas in i ett för fartygsstorleken 

adekvat antal vattentäta avdelningar. Därmed reduceras risken att viktiga funktioner eller hela 

fartyget förloras, genom att exempelvis en vatteninträngning sprider sig i fartyget på grund av 

en skada i fartygssidan (DES, 2013, pp. 38–39; Doerry, 2007, pp. 32–33; Prange, 1997, pp. 

42–43).  

2.3.2 Tålighet mot vattenstötvåg 

Effekterna från en undervattensstöt utgörs i många fall av strukturella skador samt skador på 

utrustning vilka kommer att vara utbredda över hela fartyget. Skadorna kan utgöras av att 

dörrar fastnar, axlar deformeras, rörinstallationer lossnar samt bortfall av elkraft. Desto 

närmare fartygets köl som utrustningen är placerad desto större verkan kommer stötvågen att 

ha genom att den avtar i och med att fartyget absorberar stötvågens energi. Dock kan det inte 

förutsättas att utrustning som är placerad högt upp i fartyget är opåverkad.  

För att reducera stötvågens verkan krävs det att utrustning samt även utrymmen chock- 

upphängs med olika typer av chockdämpare samt att det finns redundans av viktiga system 

samt funktioner(DES, 2013, p. 42; Prange, 1997, p. 43).  
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2.3.3 Tålighet mot luftstötvåg 

För att begränsa verkan av tryckvågen som exempelvis kan uppstå genom en detonation 

inombords, kan dess naturliga utbredning hindra genom att undvika långa gångar inne i 

fartyget. För att vidare begränsa luftstötvågens verkan kan strukturen förstärkas, framförallt 

runt fartygets kritiska områden. Ett ytterligare sätt är att medvetet göra delar av fartyget 

mindre tåligt och därmed kunna leda ut luftstötvågen vid sådana försvagningar. Vidare skall 

viktig utrustning vara chockupphängd samt extra robust för att bättre kunna stå emot 

tryckvågens verkan. Som i många andra fall kan redundans samt separation komma att ge 

positiva effekter för att kunna klara verkan från luftstötvågen (DES, 2013, pp. 44–45). 

2.3.4 Tålighet mot projektilers samt splitters penetration 

I ett fartyg kan olika stålstrukturer i sig utgöra en form av naturligt fysiskt skydd mot splitter. 

Detta kan förstärkas runt viktiga utrymmen vilka innehåller känslig utrustning med 

exempelvis stålkvalitéer som har en högre motståndskraft mot penetration. Ett annat sätt kan 

vara att använda tekniker med olika lager av plåtar vilket gör att mer energi förbrukas för ett 

splitter att penetrera. Även tankar med vätska bromsar splitter avsevärt, dock är det sällan 

möjligt att använda denna teknik för att skydda viktig utrustning då tankar i regel befinner sig 

långt ner i fartyget (DES, 2013, p. 46; Harney, 2010, pp. 57–60). 

Ballistiska skydd av olika slag för att skydda viktiga utrymmen eller utrustning är en 

förutsättning för att kunna ha ett bra skydd mot projektiler samt splitter. Det är därmed viktigt 

att de utrymmen eller komponenter vilka är särskilt stridsviktiga identifieras och placeras med 

eftertanke, då ballistiska skydd väger mycket och därmed ökar fartygets deplacement. Det är 

inte görbart att använda Rolled Homogeneous Armor (RHA) för att skydda många utrymmen 

i dagens moderna örlogsfartyg på grund av den viktökning det innebär. Det finns idag 

alternativ såsom starkare stål, keramer eller olika typer av komposit- material (DES, 2013, p. 

47; Harney, 2010, p. 56).  

Ballitiska skydd har kommit att spela en allt större roll genom det asymmetriska hot som i dag 

finns exempelvis i operationsområdena utanför Afrikas kust. Hoten utgörs där främst av 

snabbgående båtar med personal vilka är beväpnade med granatgevär samt finkalibriga vapen. 

Höghastighetsvapen med pansarbrytande ammunition kan åstadkomma stor skada på ett 

fartygs strukturer från korta avstånd (DES, 2013, p. 47; Harney, 2010, pp. 49–50). 

2.3.5 Ökad stryktålighet genom redundans och separation 

Redundans av viktiga system är centralt för ett fartygs överlevnad, framförallt då det utsätts 

för vapenverkan. Det är viktigt att det redan vid designen identifieras vilka de viktiga 

funktionerna är och därmed vilka system som bör dubbleras. Dock finns det alltid ett antal 

funktioner ombord vilka kommer att vara centrala för ett fartygs överlevnad som exempelvis 

framdrivning samt eldistribution. Att uppnå tillräckligt hög grad av separation av redundanta 

system är förknippat med storleken på fartyg. Exempelvis kan det vara svårt att på mindre 

fartyg separera huvudmaskineriet genom att framdrivningsmaskineriet tar mycket plats 

(Manley, 2013, pp. 3–8; Prange, 1997, pp. 42–43). 

 



Henrik Jonsson  Sida 16 av 66 

HSU-T 12-14  

 

Oftast har redundans implementerats för att i första hand motverka förlust av förmåga vid 

haverier och olyckor, som inte uppstår vid vapenverkan. Dock kan graden av redundans 

variera genom hur den tillämpas. Redundans kan även uppnås genom att reservsystem finns 

ombord som kan bytas ut eller om det finns möjlighet att rent fysiskt koppla om viss typ av 

utrustning.  Det här är en viktig aspekt på grund av att kablage samt rörarmaturer, vilka löper 

mellan olika komponenter, kommer att vara utsatta vid vapenverkan mot fartyget (Ball, 2003, 

pp. 696–698; Baumann et al., 1997, pp. 91–93; DES, 2013, pp. 48–49; Prange, 1997, pp. 41–

42). 

Vad avser separation är det diskutabelt huruvida det är möjligt att prediktera någon ”säker” 

plats på ett fartyg genom att det beror på vilket hot som fartyget utsätts för. Placering av 

system samt komponenter är beroende av vilken funktion som fartyget har. Men det finns mer 

eller mindre lyckade områden som komponenter, kablage samt rörarmaturer kan placeras 

inom. Stötverkan på grund av undervattensdetonation är mest känslig i de delar av fartyg vilka 

är under vattenlinjen. Risken för att utrymmen blir vattenfyllda minskar även det vid 

placering av komponenter ovanför fartygets vattenlinje. Samtidigt som högre upp i fartyget 

kan risken för exempelvis splitter samt finkalibrig eld vara större (DES, 2013, pp. 49–50; 

Reese et al., 1998, p. 26). 

Fysiskt skydd genom multipla lager av stål som exempelvis skott inne i ett fartyg, utgör en 

effektiv barriär mot projektiler samt splitter. Detta gör att utrustning vilken appliceras utmed 

bordläggningen har därmed ett mindre skydd än om den hade varit monterad in mot fartygets 

mitt genom att det där finns flera mellanliggande skott. Ett exempel på en design vilken 

möjliggör detta är att skapa korridorer vilka löper både på babord samt styrbord sida, i stället 

för en centrerad korridor. Om sedan komponenter, kablage samt rör sedan placeras i mitten av 

fartyget skapas flera lager av stål vilka tjänar som barriär mot splitter samt projektiler (DES, 

2013, pp. 49–50; Harney, 2010, pp. 57–60; Prange, 1997, pp. 42–43).  

På samma sätt som vid redundans är målet med separation att en enstaka träff inte ska slå ut 

en hel funktion. Att sprida komponenter samt sammanbindande kablage samt rör på vad avser 

tvärskepps samt långskepps har visat sig öka stryktåligheten genom att splitter då behöver 

både penetrera skott och däck för att kunna eliminera en funktion. Detta för att inte en träff 

ska kunna slå ut ett helt system (DES, 2013, p. 50; Prange, 1997, pp. 42–43). 

2.4 Klassningssällskaps inverkan på stryktålighet 
Fler och fler nationer använder sig av klassningssällskap eftersom länders militära budgetar 

krymper blir även de militära organisationerna mindre. Det är idag färre nationer vars militära 

organisationer kan hålla sig med ingenjörer vilka konstruerar fartyg, utan det är något som 

läggs ut på entreprenad. Dessa entreprenörer vilka kommer att ta fram designen på fartyget 

använder sig mer och mer av standardiserade produkter för att öka lönsamheten. 

Standardiserade produkter är inte alltid anpassade för den marina miljön eller det militära 

ändamålet. Här menar klassificeringssällskapen att de kommer till sin rätt då de med sitt breda 

kunnande inom marinteknik kan bidra med lösningar under design och anskaffningsprocessen 

(James, 2010, pp. 11–12; Simpson, 2010).  
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Även om klassificeringssällskapen anger en standard som i många fall symboliserar en 

miniminivå, kommer dock deras preskriptiva regler som säkerställer att passande material och 

en passande design används och verifieras mot gällande klassregler eller internationella och 

kommersiella standarder. Klassningssällskapen kan även komma att kunna förklara samt ge 

alternativ till militära krav, genom att i många fall blir militära lösningar komplicerade samt 

svåra att genomföra för skeppsbyggare (James, 2010, pp. 11–12; Manley, 2013, pp. 8–9; 

Simpson, 2010, pp. 3–5).  

Regelverken erbjuder idag i sina notationer för örlogsfartyg ett antal olika krav vilka kan 

härledas till stryktålighetsökande åtgärder, kraven uppfattas i många fall enklare att förstå 

samt följa framförallt bland civila skeppsbyggare samt varv. Dessa återfinns i både de delar av 

regelverken som är civila samt de som är militära. Reglerna omfattar både rent fysiska skydd 

men även krav på olika typer av konfigurationer och arrangemang för att säkerställa fartygens 

framdrivning och eldistribution (James, 2010, pp. 9–13; Manley, 2013, pp. 8–9; Simpson, 

2010, pp. 3–5). 

2.5  Sammanfattning 
Den relevanta forskningen vilken redovisats ovan visar på att det finns metoder och modeller 

för att kunna analysera samt beräkna ett befintligt fartyg eller koncepts överlevnadsgrad.  

Modellerna har gemensamt att utgångspunkten är att utreda hur fartyget är tänkt att operera 

för att därefter kunna bestämma vilka hot som kan vara aktuella, samt vilka system som 

därmed skall anses vara stridsviktiga. Denna ansats är viktig för att skapa en grund för den 

vidare analysen av ett fartygs stryktålighet. Detta kan vid en första anblick synas vara enkelt, 

men ur exempelvis svenskt perspektiv har vi med våra korvetter, av Stockholms klass, tänkta 

för invasionsförsvaret även deltagit i antipiratverksamhet utanför Afrikas kust. Vad avser 

Visby-korvetterna som är av multifunktionstyp kan analysen över vilka system som är 

stridsviktiga för lösandet av ett uppdrag vara komplicerat, då de ska kunna genomföra de 

flesta sjöstridsföretag. 

Operationsmiljön som fartyget skall vistas i utgör grunden för att avgöra vilka uppgifter och 

därmed även vilka hot eller verkansdelar som det kan utsättas för. Dessa ingångsvärden utgör 

grundförutsättningar för att skapa en realistisk simulering. Beroende på vilka hot som är mest 

troliga kommer stryktålighetshöjande åtgärder vara mer eller mindre lämpliga. Precis som 

nämndes ovan ju fler roller ett fartyg kan ha, desto mer komplex kommer även hotbilden att 

bli. 

De beräkningsmodeller vilka återfinns i litteraturen utgår från sannolikhetsläran vad avser hur 

eventuella verkansdelar kan träffa ett fartyg och vilka konsekvenser det får för det enskilda 

fartyget. Modellerna uppfattas som att de ger en god fingervisning över hur sårbart ett fartyg 

med dess ingående komponenter är. Modellerna kan sedan i kombination med simulering, 

användas för att skapa händelseförlopp hur olika typer av verkansdelar kan komma att 

påverka fartyget och dess utrymmen. Med resultaten från en sådan simulering kan sedan en 

analys över vilka utrymmen som är särskilt utsatta samt vilka som därmed ska undvikas 

alternativt skyddas.  
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För att åstadkomma analysen från en simulering vilken beskrivs ovan krävs två 

grundläggande parametrar vilka resultatet från simuleringen ska jämföras mot. Den första 

parametern utgörs av vilka uppgifter som fartyget skall lösa, vilket är en förutsättning för att 

kunna definiera de olika kritiska systemen ombord. Ombord ett örlogsfartyg finns det alltid ett 

antal funktioner vilka kommer att vara fundamentala för att kunna lösa stridsuppgifter såsom 

exempelvis förmågan till framdrivning samt att producera elkraft. Den andra parametern är 

vilka nivåer av sårbarhet som skall mätas, vilka det ges exempel på i avsnittet ovan. Det är 

med dessa parametrar som de olika felträden och händelsekedjorna kan tas fram för att sedan 

kunna bedöma effekten av olika stridsdelar. 

De designprinciper vilka har återfunnits i den relevanta forskningen utgörs av liknade 

åtgärder. Det handlar dels om åtgärder för att öka det strukturella skyddet såsom exempelvis 

splitterskydd genom att förstärka vissa utrymmen. Dels andra åtgärder som bidrar till att 

förhindra splitterverkan genom separering och dubblering av viktiga system. Det skall 

poängteras att effekten av åtgärderna är beroende av fartygstyp, men även vilka verkansdelar 

som träffar densamma. 

Desto mindre fartyget är vad avser längd och bredd blir åtgärder som dubblering samt 

separering svårare att implementera. Vidare är bepansring av fartyg ej heller alltid en 

möjlighet då detta medför att deplacementet på plattformen ökar väsentligt och därmed även 

prestanda samt framfart. Dock kommer hotbilden troligtvis att se annorlunda ut för den 

mindre plattformen, vad avser verkansdelar. Innebörden blir att det inte är möjligt att skapa 

stryktålighet mot alla hot, utan en analys måste genomföras för att avgöra vilka hot som är 

möjliga att eliminera ur ett stryktålighetsperspektiv.  

Viktigt att påpeka är att separera delar av ett system kan innebära att systemet blir mer sårbart 

genom att det då finns möjlighet att en enstaka komponent slås ut och därmed slås hela 

systemet ut. Detta gör att designprinciper ej kan anses vara allmängiltiga utan det handlar om 

vilket sammanhang som de appliceras inom.  

Sammanfattningsvis uppfattas det som den tidigare forskningen signalerar att de olika 

designprinciperna, metoderna samt modellerna vilka förekommer i litteraturen, ska betraktas 

som exempel på verktyg vilka kan användas vid analys av ett örlogsfartygs sårbarhet. Dock är 

det som litteraturen anger, omöjligt att ta hand om alla hot. Det handlar om att göra 

avvägningar och bedömningar vad avser vilka hot som är mest realistiska att uppstå samt 

möjliga att skydda sig emot. 
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3. Beskrivning av klassningssällskapens regelverk 

3.1  Inledning 
I modern tid var det först under 1980-talet som nationers sjöstridskrafter började använda 

klassificeringssällskap, då av den Brittiska flottan. Under 1990-talet kom klassificerings-

sällskapen runtom i världen att inrätta en klass och standard för militära fartyg (James, 2010, 

p. 7).  

Klassificeringssällskapens regelverk har som mål att säkerställa liv och egendom till sjöss. 

Syftet är att implementera standarder vilka motsvarar kraven i det regelverk som respektive 

sällskap satt upp. Att ett fartyg tas upp i klass innebär att ett klassificeringssällskap följer det 

från byggnation med krav och granskning fram till slutbyggnation. Så länge som fartyget skall 

hållas i klass sker sedan årligen kontroller i syfte att se att fartygets standard på säkerhet följs 

(DNV, 2003,p.5). 

I uppsatsen kommer klassningssällskapen DNV samt Lloyds regelverk för örlogsfartyg att 

användas. Regelverken är preskriptiva, genom att de innehåller ett antal mätbara krav vilka 

skall kunna mötas eller överträffas av plattformens design.  

3.2 Redovisning av textanalys 

3.2.1 Lloyd´s Register 

Vad avser stryktålighet beskrivs det inom den del som behandlar militär design. I denna del 

definieras tre konsekvenser av skador vilka utgörs av brand, vatteninträngning samt fysisk 

påverkan på struktur samt utrustning. Dock behandlar det inte direkta skador på besättningen. 

Avsnittet behandlar den fysiska strukturen av fartyget men även att fysisk skada kan uppstå på 

kablage, rör samt viktig utrustning som definieras av ägaren. Detta skall beaktas med 

avseende på redundans, separation samt fysiskt skydd (Lloyd´s Register, 2014, pp. 518–520). 

I den del som behandlar militär design återfinns notationer vilka behandlar olika typer av 

vapenverkan ur ett rent strukturellt perspektiv. Dessa kategoriseras enligt nedan: 

 External Blast (EB1, EB2, EB3, EB4) 

 Internal Blast (IB1, IB2) 

 Fragmentation (FP1, FP2) 

 Small arms protection (SP) 

 Whipping (WH1, WH2, WH3) 

 Residual strength (RSA1, RSA2, RSA3) 

De olika siffrorna bakom notationerna anger hur hög validitet som beräkningar eller 

antaganden har vilka ligger bakom notationen. Desto högre siffra desto högre validitet 

bedöms verifieringen av konstruktionslösningen inneha (Lloyd´s Register, 2014, p. 516).  

Utifrån att det är övervattenshotet vilket ska undersökas i denna uppsats och att de stridsdelar 

samt hot vilka valts kommer att verka antingen kinetiskt eller på kontakt/ anslag kommer 
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följande notationer att närmare undersökas, FP skydd mot splitter och SP skydd mot 

finkalibrig eld. 

Skydd mot splitter (FP) delas ut till fartyg vilka har skydd för att begränsa skada av splitter 

från en stridsdel. Notationen SP, skydd mot penetration av finkalibrig eld erhålls om skyddet 

är anordnat så att fartyget kan motstå penetration av skrovet. Regelverket exemplifierar tre 

representativa hot vilka sedan används för att beräkna utifrån vilken nivå som designen 

utgör.(Lloyd´s Register, 2014, p. 539).  

Tabell 1 Exempel på verkansdelar avskriven från Lloyds regelverk (Lloyd´s Register, 2014, p. 539). 

Nivå Hot/ vapenbärare Vikt 

splitter (g) 

Initial hastighet på 

splitter (m/s) 

1 30mm HE projektil Upp till 1g Mindre än 1250 m/s 

2 105mm Artillerigranat Upp till 15g Mindre än 1250 m/s 

3 Sjömålsrobot Upp till 55g Mindre än 1400 m/s 

 

För nivå ett förutsätts det att projektilen penetrerar skrovet och sedan detonerar inne i fartyget. 

Splitterskyddet skall i detta typfall appliceras så att det skyddar utsatta utrymmen för att 

förhindra att vidare splitter skadar dessa. I detta typfall kan även skrovet förstärkas för att 

förhindra penetration för att därmed klara SP notationen (Lloyd´s Register, 2014, pp. 539–

540). 

Nivå två förutsätter att granaten briserar på ett avstånd från fartyget genom att granaten är 

försedd med zonrör. I detta scenario blir förstärkningen fartygets skrov samt däck för att 

förhindra splittret från själva granaten att penetrera fartygets kritiska utrymmen. Härvid ska 

brisad- avståndet anges (Lloyd´s Register, 2014, pp. 539–540).  

Nivå tre avser en sjömålsrobot vilken briserar inne i fartyget. Skyddet skall även här ansättas 

så att det skyddar kritiska intilliggande utrymmen men genom splittrens storlek samt hastighet 

kräver det en förhållandevis stor mängd skydd vilket gör att det som blir praktiskt möjligt är 

att eliminera spridning mellan zoner (Lloyd´s Register, 2014, p. 540). 

 

Figur 6 Graf av förhållandet mellan avstånd och tjocklek på olika material vad avser nivå 3 (Lloyd´s Register, 

2014, p. 542). 
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För de olika nivåerna finns det i regelverket både tabeller samt grafer vilka kan användas för 

att beräkna vilken kvalité samt godstjocklek som skott, däck och skrov skall ha för att kunna 

komma upp i de olika nivåerna. Genom att använda dessa kan FP1 notationen nås, för att 

komma upp i FP2 krävs vidare beräkningar samt prov och försök för verifiering (Lloyd´s 

Register, 2014, pp. 541–542). 

Det finns för maskininstallationer olika notationer, dock har de gemensamt att ett enstaka fel 

inte skall komma att slå ut hela funktionen. Den som har de högsta kraven på driftsäkerhet 

anges regelverket som PSMR*. Notationen innebär att det ska finnas fullständig redundans 

genom att det ställs krav på att vid en utslagning av enstaka komponenter i det ena systemet 

skall 50 procent av kapaciteten finnas på kvarvarande system. Det föreskrivs vidare att det vid 

förlust av det ena systemet ska finnas möjlighet att kunna upprätthålla en fart av minst 7 knop 

för att kunna säkerställa manöverfart (Lloyd´s Register, 2014, pp. 1297–1300). 

Kraven för att erhålla denna notation är att både maskineri, styrinrättning samt elförsörjning 

är installerad i separata utrymmen, vilka skall vara så arrangerade att vid förlust av det ena 

utrymmet skall fartyget fortfarande ha förmågan till förflyttning och manöver. Detta 

förutsätter att de båda utrymmena är avskilda med vattentäta skott. Det föreskrivs vidare att 

det skall till framdrivningsmaskineriet finnas till de båda utrymmena oberoende av varandra 

tillförsel av drivmedel, oljor samt kylning. Innebörden blir att systemen även skall vara 

redundanta med avseende på stödsystem för framdrivningsmaskineriet (Lloyd´s Register, 

2014, pp. 1296–1299).  

Vad avser el-kraft anger regelverket att varje elkraftssystem ska vara uppdelat på två av 

varandra oberoende sektioner. El-distributionssystemet ska vara så arrangerat att vid förlust 

av en sektion eller en generator skall det fortfarande finnas kraftförsörjning till 

framdrivningsmaskineri, styrmaskineri samt stödsystem för att kunna erhålla minst 50 procent 

av kapaciteten. Det föreskrivs vidare att el-distributions anläggningar skall var uppdelade på 

minst två utrymmen, vilka ej ska kunna påverka varandra vid förlust av det ena utrymmet. Det 

föreskrivs även att det skall finnas en nödgenerator vilken ska vara dimensionerad för att 

försörja de viktiga förbrukarna, vilka i regelverket är definierade inom det skeppstekniska 

området. Denna skall vara oberoende av huvudgeneratorn vad gäller försörjning, ha sin 

distributionscentral installerad i samma utrymme som generatorn samt ej vara förlagd i ett 

intilliggande utrymme (Lloyd´s Register, 2014, pp. 1183–1187).  

Distributionsanläggning samt generator skall så långt det är möjligt vara samlokaliserad i 

samma avdelning. Detta för att förlust av en elförsörjningskedja endast skall ske vid förlust av 

ett utrymme. Hela el-distributionssystemet skall vara så anordnat att vid brand i en brandzon 

ska inte övriga zoners försörjning av el-kraft påverkas. Vad avser kablage skall viktiga 

förbrukare, vilka är dubblerade, försörjas av olika distributionsanläggningar för att ett enstaka 

fel ej skall kunna slå ut funktionen (Lloyd´s Register, 2014, pp. 1180–1190).  

Rör och pumpsystem för högtrycksvatten som bland annat används till släckvatten ska utgöras 

av minst tre pumpenheter. Dessa ska vara oberoende av varandra samt vara installerade i olika 

vattentäta utrymmen och zoner, för att säkerställa att försörjning kan ske vid förlust av en 
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vattentät avdelning. Kapaciteten skall vara så att två av pumparna skall kunna försörja 

fartygets behov (Lloyd´s Register, 2014, pp. 1088–1089). 

Det tillhörande rörsystemet skall vara anordnat som en ringledning runt fartyget för att hela 

fartyget skall kunna försörjas även om en skada uppstår. Det skall finnas möjlighet att 

sektionera i händelse av förlust av sektioner samt att det kan finnas behov av att korskoppla 

olika delar av ringlinjen (Lloyd´s Register, 2014, pp. 1088–1089). 

3.2.2 Det Norske Veritas (DNV GL)  

Materialet i detta avsnitt är valda delar av den studie som författaren använde i sin C-uppsats, 

vilken kan användas för utförligare beskrivning (Jonsson, 2012). Regelverket inleder med att 

tydligt definiera militära system som vapen, sensor samt strids- och eldledningssystem. Det 

anger även att redundans skall uppnås med dubblering, separering samt korskoppling. 

Regelverket föreskriver att ägaren genomför en analys med hjälp av skaderadier vilka i första 

hand bygger på de av ägaren definierade hoten, om inte definieras skaderadien enligt följande: 

 

Figur 7 Exempel på skaderadier ur DNV regelverk (DNV. 6.18, 2011, p. 10) 

Rd= 0.4B      (Formel 6) 

 Rd=skaderadie 

 B= Fartygets bredd 

Genom att använda skaderadier kan sedan en första analys genomföras vad avser 

stryktålighet. Modellen bygger på att allt inom skaderadien slås ut om inte speciellt skydd 

används. Analysen kan sedan ligga till grund för att designa stryktålighet i form av skydd, 

placering, separering samt redundans av olika system ombord (DNV. 6.18, 2011, pp. 9–11).    

Vad avser rörsystem skall det vara arrangerat och förlagt att effekten av stridsskador 

minimeras. Då huvudmaskineriet eller annan viktig utrustning är separerade skall tillhörande 

rörsystem var tillika separerat. Detta innebär att intag samt utlopp samt servicetankar skall 

vara inom samma utrymme som utrustningen den försörjer (DNV, 2013, pp. 37–43). 

Bränsleledningar skall vara separerade mellan huvudmaskineri samt eldistributions- 

anläggningar. Samtliga tankar ha redundans vad gäller pumpar samt rör att det är möjligt att 

transportera bränsle mellan dem (DNV, 2013, pp. 37–40).  
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Regelverket föreskriver att det minst skall finnas en pump för släck samt länsvatten i varje 

brandzon. Det skall även finnas två oberoende brandpumpar vilka skall var placerade en i 

fören samt en i aktern, vilka skall ha separat försörjning av el samt vatten. 

Brandpostledningen skall vara förlagd som en ringledning runt fartyget för att hela fartyget 

skall kunna försörjas även om en skada uppstår. Länspumpar skall vara anordnade så att de 

verkar inom den zon eller vattentäta avdelning som den skall länsa eller verka inom (DNV, 

2013, pp. 42–44). 

Huvudfunktionerna för fartyget skall vara tillgängliga över tiden vilket innebär att:  

 Enstaka fel i huvudsystem skall inte orsaka fullständig förlust av huvudfunktion 

 Enstaka fel i hjälpsystem skall inte orsaka reducerad kapacitet i huvudsystemet.  

Ett örlogsfartygs huvudmaskineri skall ha en extra robusthet vilket säkerställs genom:  

 Dubblering samt separering av system 

 Placering i separata utrymmen. 

Regelverket anger tre olika nivåer för design av maskinutrymmena för att möta krav på 

överlevnad;  

 Basic, där all utrustning för framdrivning är placerade i samma utrymme 

 Standard, där framdrivningsutrustningarna är åtskilda med vatten- och brandtät skott. 

Reducerad framdrivning skall vara tillgänglig efter brand eller vatteninträngning i ett 

av utrymmena. 

 Enhanced, innebär att maskineriet är separerat i två brand och vattentäta avdelningar 

med ytterligare en avdelning emellan. Reducerad framdrivning skall finnas kvar efter 

brand eller vatteninträngning. 

För konfigurationerna Standard och Enhanced utformning gäller följande:  

 Framdrivningssystemen skall vara separerade från varandra med avseende på brand. 

 Hjälpsystem för varje framdrivningsmaskineri skall vara arrangerad på ett sätt som 

uppfyller ovanstående krav. 

Maskinsystem skall vara redundant byggda med avseende på:  

 Framdrivning: Fartyget skall vara försett med tillräcklig mängd redundans som 

säkerställer framdrivning i händelse av ett enstaka fel i någon huvudkomponent som 

medger bibehållande av styrförmåga.  

 Styrinrättning: Ett enkelt huvudstyrsystem skall vara kompletterat med ett 

reservsystem vilket skall kunna upprätthålla förmågan till att gira vid förlust av 

huvudsystemet. 

 Eldistribution: Fartyget skall vara försett med redundans av eldistribution vid bortfall 

av huvudsystem vilket säkerställer styrning samt framdrivning (DNV, 2013, pp. 45–

47).  
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Vad avser eldistribution ombord på örlogsfartyg anger regelverket att särskild hänsyn skall tas 

till system vilka försörjer vapensystem samt system inom skyddstjänst som exempelvis 

brandpumpar (DNV, 2013, p. 48). 

Minimikravet på örlogsfartyg är två oberoende elkraftsystem. Varje system skall bestå av en 

generator samt en huvudtavla, distributionsenhet. Då ett av systemen slås ut skall det andra 

kunna vidmakthålla kraftförsörjning till de för fartyget specificerade viktiga funktionerna, 

både vad gäller framdrivning samt stridssystem. De två systemen skall vara installerade i 

separata vatten och brandtäta avdelningar med minst en avdelning mellan sig. I händelse av 

att det ena utrymmet samt det mellanliggande utrymmet blir vattenfyllt skall den kvarvarande 

generatorn och huvudtavlan vara fullt funktionella (DNV, 2013, pp. 50–52). 

Huvudtavla och generator skall vara placerade i samma vatten- och brandtäta avdelning. 

Viktig dubblerad utrustning för fartyget skall vara matad med kraftförsörjning från separata 

huvudtavlor eller centraler vilka har matning från två kraftkällor (DNV, 2013, pp. 50–51). 

Det ställs krav på att det skall finnas möjlighet för nöddistribution av elkraft till viktiga 

förbrukare i händelse av skador på den ordinarie elektriska installationen. Den utrustning som 

regelverket avser vara nödvändig att försörja är: kommunikationssystem, framdrivning, brand 

och länspumpar, vapensystem för självförsvar samt skyddstjänstsystem. Nödmatning skall 

etableras i fören och aktern samt kablage skall förläggas på styrbord samt babords sida (DNV, 

2013, p. 53). 

3.3 Sammanfattning 
Textanalysen av regelverken har identifierat ett antal olika typer av sårbarhetshöjande 

åtgärder vilka tidigare definierats som designprinciper i den teoretiska referensramen. 

Textanalysen visar att det finns många likheter mellan regelverkan, dock har några skillnader 

identifierats vilka kommer att diskuteras nedan.  

Den tydligaste skillnaden mellan de båda regelverken är att DNV´s regelverk inkluderar även 

militära system, om de definieras av ägaren, som viktiga eller kritiska. Detta innebär att även 

dessa system omfattas av de krav vilka återfinns rörande krav på separation och eller 

redundans av framförallt försörjning av elkraft, ventilation och kylning. Någon sådan 

skrivning har inte återfunnits i Lloyds regelverk utan där hanteras endast de skeppstekniska 

systemen, navigationssystem samt system för civil sjösäkerhet.  

Det återfinns stryktålighetshöjande åtgärder i Lloyds regelverk genom de notationer vilka 

behandlar olika typer av fysiska skydd mot verkan vilka beskrivits ovan. Lloyds 

tillhandahåller även exempel på hur att uppnå minsta nivåer för att kunna erhålla olika 

skyddsnotationer. Regelverket definierar även, som inom exempelvis notationerna SP samt 

FP, olika typer av hot eller verkansdelar vilka det sedan utformas exempel utifrån. Dessa 

omfattar designlösningar, materialval och dimensioner för att kunna erhålla en lägsta nivå på 

det skydd som ägaren anser vara lämpligt. Därmed anses att regelverket tillhandahåller en 

form av vägledning vad gäller skydd mot splitter samt tryckvåg. 
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DNV´s regelverk har ett mindre antal notationer vad gäller fysiskt skydd. Regelverket 

definierar inte hottyper eller riktlinjer lika ingående som Lloyds. Dock föreskrivs en modell 

för hur beräkningsexempel ska genomföras med hjälp av skaderadier. Klassningssällskapet 

tillhandahåller därmed verktyg för att ägaren ska kunna genomföra beräkningar för att 

bedöma effekter från tilltänkta hot mot plattformen. 

Vid en jämförelse uppfattas DNV´s regelverk tydligare än Lloyds vad avser krav samt 

rekommendationer på redundans och separation av olika delsystem. Delsystemen utgörs bland 

annat av huvudmaskineri, elkraft, rördragning, pumpar för länsning och brandbekämpning. 

Detta tydliggörs av de olika konfigurationer vad avser framdrivningsmaskineri men även 

placering av brandpumpar samt generatorer och eldistributionsanläggningar. Kraven återfinns 

även då det handlar om förläggning av kablage vad avser elkraft ombord.  

Kraven på separation av system upplevs vara på en högre detaljeringsnivå i Lloyds regelverk. 

Omfattningen utgörs av framförallt krav på huvudmaskineri samt elkraft vad gäller separering 

av funktioner. Kraven på redundans utgörs främst av att det skall vara uppdelat mellan olika 

utrymmen med ett mindre tydligt krav på separation i olika delar av fartyget. Utifrån det som 

är beskrivet i regelverket vad avser arrangemang av elkraft samt rördragning blir tolkningen 

dock att regelverken är snarlika. Lloyds föreskriver exempelvis att brand i en zon ej ska 

påverka eldistribution till övriga zoner, vilket tyder på att både kablage samt eldistribution 

behöver vara dubblerat samt separerat. 

Det har därmed identifierats ett antal sårbarhetshöjande åtgärder i båda regelverken av 

varierande grad vilka kan återknytas till den teori som tidigare redovisats. Delar av åtgärderna 

kommer att användas i den kommande simuleringen och redovisas i kapitel fem. 
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4. Simuleringens genomförande  

4.1 Inledning 
Kapitlet omfattar simuleringens förutsättningar och genomförande. Metoden som används är 

utvecklad från den metod för sårbarhetsbedömning av ett örlogsfartyg, vilken beskrivs i 

avsnitt 2.2. 

Grundgeometri

Analys samt diskussion av 
resultat från simulering

Steg 4

Framtagande av konceptVerkansdelar Kritiska system

HotUppgifter

Den operativa miljön

Resultat från analys av 
Klassningssällskapens-

regelverk
Steg 2

Genomförande av 
simulering i 

Semiautomatiskt AVAL

 

Figur 8 Beskrivning av metod för simuleringens genomförande 

Utifrån grundgeometrin ansätts de gemensamma förutsättningar vilka samtliga koncept har att 

utgå ifrån. Grundgeometrin utgörs av den vilken finns i simuleringsprogrammet 

Semiautomatiskt fartygsverktyg för AVAL. 

Därefter kommer fartygets operationsmiljö att tas fram för att avgöra vilka operationstyper 

och taktiska uppgifter som fartyget skall lösa. Uppgifterna används sedan för att dels avgöra 

vilka hot som kan vara aktuella för plattformen, men även för att avgöra vilka funktioner som 

är viktiga för lösandet av uppgifterna.  

Hoten omsätts till verkansdelar vilka senare studeras med avseende på de olika 

verkansdelarnas effekter. Vidare genomförs en analys av vilka system som får anses vara 

viktiga för lösandet av ovanstående uppgifter, för att ha som underlag i de fall som 

regelverken anger att det är det nationella organet som ska bestämma. Detta kan exempelvis 

handla om vilka hot som ett eventuellt skydd skall dimensioneras mot samt vilka 

komponenter/ funktioner som bör skyddas.  
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De fyra olika koncepten som används i simuleringen skapas sedan utifrån regelverken, 

grundförutsättningarna samt med beaktande av resultatet av de kritiska systemen.  

Sedan genomförs programmering av simuleringsprogrammet med avseende på verkansdelar 

samt koncept. Därefter skapas de skyddsnivåer vilka kommer att utgöra den skala som graden 

av stryktålighet kommer att jämföras mot. Avslutningsvis sker simuleringen i 

simuleringsverktyget AVAL. 

4.2  Grundförutsättningar 

4.2.1 Grundgeometrin samt gemensamma förutsättningar. 

Den geometriska beskrivningen utgörs av ett ytstridsfartyg av en fregatts storlek. Geometrin 

finns som exempelfartyg i det semiautomatiska fartygsverktyget för AVAL och har sitt 

ursprung från en generell modell som det finska företaget NAPA har utvecklat. Denna modell 

är spridd och kan återfinnas i en del rapporter samt artiklar. Bilden nedan visar 

generalarrangemanget för grundgeometrin.  

 

Figur 9 Sidovy av generalarrangemang på grundgeometrin, 

I tabellen nedan finns det en sammanställning över modellens viktigaste grunddata, dessa 

kommer att till stor del vara lika mellan koncepten. All grundata bygger på information från 

öppna källor vad avser liknande fartygstyper. Det som sedan kommer att skilja de olika 

koncepten åt är placering och separering då regelverken så anger (Ashe et al., 2009, pp. 291–

300; Sattler et al., 2007, pp. 50–84; www-militaryperiscope-com., 2014a, 2014b, 2014c) 

Besättning utgörs av 120 personer vilket är en minimibesättning för ett fartyg av denna 

storlek. Utplaceringen av besättningen är densamma för samtliga koncept och är gjord utefter 

förutsättning att fartyget är till sjöss i halv stridsberedskap, med vilket menas att cirka hälften 

av personalen är i tjänst. Fördelningen av personalen framgår av bilaga 2. 
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Tabell 2 Grundläggande data för målmodellen. 

Längd 137 m 

Bredd 14,8 m 

Djupgående 5,6 m 

Deplacement 3900 ton 

Konstruktion Stål med en överbyggnad av stål 

Framdrivningsmaskineri Två GE LM2500 21.5 MW gasturbiner 

två stycken MAAG växlar samt två axlar vilka driver två stycken propellrar. 

Elkraft 4 stycken Diesel Generators MTU 396 Serie 12V 1250 KVA, samt i vissa fall 

ytterligare en vilken fungerar som nödgenerator  

Besättning 120 stycken 

Bestyckning 8 stycken sjömålsrobotar 

1 st Bofors 57 mm MK3 

1 st CIWS  

Räckvidd  4500 NM i 16 knop 

 

Fartyget kommer att vara indelad i 15 vattentäta avdelningar vilka separeras av 16 vattentäta 

skott. Framdrivningsmaskineriet utgörs av gasturbiner vilka via två växlar driver två 

propellrar.  

Vad avser eldistribution finns det två elkraftanläggningar, i grundutförande. I de fall som 

klassningssällskapen ställer högre krav finns ytterligare en nödgenerator.   

Valet av material samt dimensioner av olika konstruktionsdetaljer ombord på de olika 

koncepten kommer att vara samma för samtliga koncept, vilka redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 3 Godstjocklekar och material 

 

 

Plåttjocklekarna är antagna från en jämförelse av olika klassningssällskaps regelverk. Då 

tjocklekarna mellan klassningssällkapens regelverk är snarlika kom samma dimensioner att 

användas för samtliga koncept. Vid samtal med FMV vad gäller grundkonceptet jämfördes ett 

antal fartyg av fregattsstorlek varpå det kunde konstateras att tjockleken som angavs i 

klassningssällskapens regelverk var vanligt förkommande på denna storlek på fartyg. Detta 

kom även att underbyggas av en rapport som behandlar studien av det amerikanska projektet 

Area Defense Frigate ADF, som är en plattform av liknande storlek (Ashe et al., 2009, pp. 

295–300; Sattler et al., 2007, pp. 68–70).  

4.2.2 Modellernas operativa profil 

För att skapa modellerna som arbetet skall utföras på krävs det att först miljön samt de tänkta 

taktiska uppgifterna definieras. Det är utifrån uppgifterna som plattformen vad avser storlek, 

bestyckning och hot kan tas fram. 

Material Stål 

Tjocklek Skrov 8 mm 

Tjocklek Innerskott 4 mm 

Tjocklek Vattentätt skott 12 mm 

Tjocklek Däck 10 mm 

Tjocklek Överbyggnad 6 mm 

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM2500
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Örlogsfartyg verkar inom vad som benämns som den maritima arenan. Denna omfattar havet 

både på samt under havsytan, luften nära havsytan samt de områden som innehåller 

gränsområden mellan land och vatten, till exempel områden vid öppen kust, runt öar, i 

skärgården och vid floddeltan. Sverige omges av generellt grunda och trånga havspartier samt 

har förhållandevis stora skärgårdsavsnitt. Denna speciella miljö som internationellt benämns 

Littorial Warfare har speciella betingelser vad avser hot (Försvarsmakten, 2005, pp. 28–30).  

Hoten i denna miljö kan komma snabbt genom att skärgården utgör en bra plats för att kunna 

skydda sig från upptäckt. Hoten kan komma både från hav men även från land då tillgången 

på öar kan göra att en presumtiv angripare baserar på och verkar från öar mot våra enheter. 

Genom att det skett en förändring i Försvarsmakten att stridskrafterna skall ha ett mer 

nationellt fokus och ha möjlighet att möta en kvalificerad motståndare, blir denna miljö 

återigen viktig att verka inom. De hot eller verkansdelar ur ett övervattensperspektiv vilket 

kan uppstå i ett sådant scenario kan utgöras av finkalibrig eld, sjömålsgranater, lätt och 

medelstor sjömålsrobot samt verkansdelar från granatgevär (Harney, 2010, pp. 49–52). 

Svenska sjöstridskrafter har även opererat utanför Afrikas kust, då med uppgift att skydda 

sjötransporter från piraterangrepp. Trots att operationsområdet inte innehåller mycket 

skärgårdsavsnitt kan hoten fortfarande komma snabbt genom att de färdas på rent civila 

plattformar. Men även genom att vapnen oftast består av lätta och handburna vapen som, 

automatkarbiner, kulsprutor, samt granatgevär.  

Med bakgrund av ovanstående beskrivning av den operativa miljö som beskrivits är ett 

ytstridsfartyg det lämpligaste alternativet. Genom att det har en hög uthållighet samt har 

möjlighet att kunna verka mot luft samt sjömål. Kopplat till operationsmiljön finns det ett 

antal marina operationstyper vilka kan vara aktuella att ett örlogsfartyg skall kunna utföra. 

Operationstyperna vilka bedöms som adekvata för grundgeometrin som används i 

simuleringen utgörs av; sjöövervakningsoperation, sjöfartsskyddsoperation samt 

kustförsvarsoperation (Försvarsmakten, 2010, pp.109–117).  

Det finns ett antal taktiska uppgifter vilka ingår inom ramen för operationstyperna. Det blir 

därmed utifrån dessa uppgifter som sedan de olika funktionerna ombord ska bedömas. Det här 

medger att det finns ett antal olika aktiviteter vilka ska kunna genomföras av fartyget samt 

dess besättning (Försvarsmakten, 2010, pp. 117–126).  

4.2.3 Beskrivning av hot 

Hoten som identifierades i 4.2.2 bedömdes vara sjömålsrobotar, finkalibrig ammunition, 

sjömålgranater samt granatgevärsammunition. Effekterna av verkansdelarna utgörs av, 

penetration av skrov, detonation av stridsdelar inne i fartyget samt penetration av skott inne i 

fartyget från splitter ( DES, 2013, pp.11-19).  

Verkansformer som kan vara aktuella för att åstadkomma penetration kan utgöras av kinetisk 

energi eller av riktad sprängverkan (RSV). Den kinetiska effekten kan komma från 

projektiler, splitter samt pansarbrytande projektiler. Vad avser RSV kan den komma från 

exempelvis ett handburet vapen som RPG eller pansarskott (DES, 2013, pp. 15–17; Lindmark 

& Westin, 1950, pp. 184–204). 
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Detonation av stridsdelar inne i fartyget kan ske av projektiler eller sjömålsrobotar efter att de 

penetrerat skrovet. Verkan utgörs av både värmen samt tryckvågen som uppstår vid en 

detonation. Effekterna kan slå ut utrustning inne i utrymmet, men kan även orsaka skada på 

strukturer runt utrymmet samt på intilliggande utrymmen. Verkansdelarna kan även generera 

splitter från fartyget eller från verkansdelen vilka åstadkommer skador på skott, utrustning 

samt personal. Splittren har vid detonationen en mycket hög hastighet som sedan nedgår på 

grund av hinder som penetreras samt av luftmotståndet. Splittrens penetrationsförmåga beror 

på dess massa, form samt hastighet En sjömålsgranat kan därmed ge multipla effekter genom 

att en svärm av splitter först kan penetrera ett skott. Sedan kommer den efterföljande 

tryckimpulsen att göra åverkan på det deformerade skottet. Spridningen av splitter utgör i 

många fall en fingervisning om hur stort avståndet mellan viktiga komponenter behöver vara 

för att kunna för att erhålla stryktålighet (DES, 2013, pp. 15–17; Försvarsmakten, 1997, pp. 

220–221; Lindmark & Westin, 1950, pp. 184–203). 

För att kunna beräkna verkan i ett fartyg vilket är fallet i denna simulering finns det ett antal 

olika parametrar vilka kommer att påverka beräkningen:  

 Verkan av det enskilda skottet 

 Vapensystemspridning  

 Fartygstypen, med avseende på storlek 

 Fartygets exponerade yta mot hotet  

Verkan av det enskilda skottet utgörs av de faktorer som beskrivits i avsnittet ovan. Det som 

är avgörande för storleken på verkan utgörs av projektilens eller stridsdelens laddningsvikt. 

Detta gör att för att exempelvis uppnå samma verkan som en robot behöver fler 

sjömålsgranater träffa målet.   

Vapensystemspridningen påverkas av tre faktorer (Försvarsmakten, 1997, p. 217):  

 Grova fel, som exempelvis felaktigt handhavande.  

 Systematiska fel vilka kan vara konstanta eller variabla och orsakar 

medelträffpunktsavvikelser. Orsaker kan vara spridning mellan salvor, fel i eldtekniskt 

underlag eller fel i ballistik eller skjutelementsberäkningar.    

 Stokastisk spridning vilken innefattar banspridning, spridning i brisadpunkt eller 

framförpunktsspridning. 

Det finns, vilket beskrivits ovan, många olika faktorer vilka påverkar var medelträffpunkten 

kommer att hamna samt spridningen av verkansdelarna runt densamma. Det blir därmed 

komplext att ta fram exakta beräkningar på spridningen främst genom att de olika 

parametrarna ej är kända. Det är inte arbetets syfte att beräkna träffsannolikhet utan att 

undersöka effekten av stridsdelar efter att fartygets träffats. Därav kommer medelträffpunkten 

samt spridningen att bestämmas utifrån författarens bedömning med stöd av militära 

reglementen, läroböcker samt skjuttabeller när sådan information finns tillgänglig. Detta 

bedöms vara tillräckligt noggrant genom att det är främst effekten av verkansdelarna då de 

träffar fartyget som kommer att studeras.  
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4.2.4 Definition av viktiga samt kritiska funktioner ombord  

 I avsnitt 4.1 definierades vilka uppgifter som kan vara aktuella för plattformen behöver det 

även avgöras vilka funktioner som skall finnas ombord för att kunna lösa uppgifterna (Lillis, 

2002, pp.9-19).  

För att kunna genomföra de operativa uppgifterna kommer följande funktioner att vara 

viktiga: 

 Skydd av personal: Att det finns möjlighet att överge fartyget och/ eller kunna bedriva 

skyddstjänst ombord. 

 Mobilitet: Förmågan för fartyget att kunna flyta men även göra fram/ backfart genom 

vattnet samt att kunna manövrera, vilket inbegriper skeppstekniska system såsom 

framdrivning, elkraft och styrsystem.  

 Självförsvar: Att ha förmågan att operera plattformens vapensystem och sensorer för 

självförsvar. 

 Verkan: Förmågan att använda sina vapensystem samt sensorer och att kunna utöva 

ledning och därigenom utföra plattformens uppgifter.  

I nästa steg avgörs vilka komponenter som funktionerna består av, och vilka som ska 

betraktas som kritiska eller viktiga för att lösa uppgifterna. Ett sätt att göra denna analys är att 

sätta upp en så kallad Critical Component Determination (Kim & Lee, 2012, p. 2173). 

Metoden kan användas för att undersöka vilka system och komponeter som är av särskild 

betydelse för fartyget och dess funktioner.  Men även vad olika grad av redundans kan ha för 

påverkan på fartygets stryktålighet (Kim & Lee, 2012, p. 2173; Lillis, 2002, pp. 15–17).  

Resultatet redovisas i bilaga 1 exemplifierat med det koncept som bygger på Lloyds 

klassningsregler. Bedömningen har skett enligt en tregradig skala vilken har graderats enligt 

hur viktiga komponenterna är vid de olika uppdragen. Skalan är enligt:  

1. Komponenten hjälper till att lösa uppdraget men är inte avgörande. 

2. Komponenten används alltid men är inte nödvändig för att uppdraget skall lösas 

3. Komponenten är avgörande för uppdragets lösande. 

Resultaten används för att bedöma betydelsen av komponenterna vid de olika uppdragen. 

Sedan summeras värdesiffrorna för varje funktion till en delsumma som sedan divideras med 

antalet redundanser av varje system (Lillis, 2002, pp. 15–20).  

Analysen visar att fartygets skeppstekniska funktioner (skrov, maskin samt elkraft) erhåller ett 

högt värde vad avser delsumman, genom att de är grundläggande för ett fartygs möjlighet att 

kunna verka till sjöss. Medan de olika vapen och sensorsystemen generellt erhåller ett lägre 

värde då deras betydelse varierar beroende på uppdragets profil. 

Då redundansen sedan implementeras har det med stöd från regelverkens krav på redundans 

antagits ett antal olika funktioner samt komponenter. Genom att regelverken framförallt är 

inriktade på skeppstekniska system är det dessa som har erhållit redundans, vilket gör att 
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slutsumman blir högre för vapen och sensorsystemen. De fem mest kritiska funktionerna blir 

enligt tabellen nedan: 

Tabell 4 Fem mest kritiska funktioner, utdrag från bilaga 1. 

System Summa Delsumma 

Stridsledningscentral 40 40 

Artilleri (Verkan) 34 34 

Ammunitionsdurk 34 34 

Brygga 33 33 

Spaningsradar 33 33 

 

4.3 Beskrivning av koncepten 

4.3.1 Inledning 

Totalt används fyra koncept vilka benämns GRUND, SEPARATION, SKYDD, samt 

GRUND 2. De olika konfigurationerna med deras inbördes placering av komponenter/ 

funktioner är beskrivna i bilaga 2, nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika 

koncepten. 

4.3.1 Modell GRUND 

Det maskinrumsalternativ som valdes var inspirerat av vad man i klassningssällskapens 

regelverk benämner Basic vilket innebär att fartygets totala huvudmaskineri är placerat i 

samma vattentäta avdelning. Dock kom framdrivningsmaskineriets växlar att placeras i ett 

intilliggande utrymme. Konfigurationen medger därmed ingen redundans samt att funktionen 

blir känslig för enstaka fel.  

El-distributionen designades enligt principen att generatorer och huvudtavlor installerades i 

olika utrymmen, designen kan innebära att ett enstaka fel kan slå ut en hel funktion. De två el-

anläggningarna är konstruerade att vara redundanta av varandra.  

Vidare skapades en redundans vad gäller stridsledningscentralen genom att ha möjlighet att 

kunna erhålla denna funktion på manöverbryggan.  

Fartyget har ej någon redundans vad gäller rodermaskineri samt att fartyget kan endast styras 

från två platser ombord. 

4.3.2 Modell SEPARATION 

Modellen SEPARATION är influerad av DNV´s regelverk och har därmed en tyngdpunkt på 

separation. 

De skillnader som implementerades var dels maskinrumskonfigurationen Enhanced med 

vilken avses att huvudmaskinerna är separerade med en vattentätavdelning mellan sig.  

Två stycken eldistributionsanläggningar vilka är anordnade så att generator samt huvudtavla 

är installerade i samma avdelning, för att inte ett enstaka fel eller olycka skall slå ut hela 

anläggningen. Anläggningarna ska kunna enskilt försörja de viktiga komponenterna ombord. 
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Avståndet mellan anläggningarna kom av praktiska skäl utgöras av två vattentäta avdelningar 

då regelverket föreskriver minst en. En nödgenerator vilken enligt regelverket ska kunna 

försörja viktiga system vilket även omfattar självskydd. 

Redundanta rodermaskinerier vilka är placerade i aktern på fartyget vilket ger möjlighet att 

styra fartyget från tre platser. 

Två stycken sjövattenpumpar vilka ska försörja fartyget med släck och länsvatten anordnade 

att vara redundanta och placerade en i förliga samt en i aktra delen av fartyget. 

4.3.3 Modell SKYDD 

Modellen är influerad av Lloyd regelverk och har därmed en tyngdpunkt på skydd. 

Framdrivningsmaskineriet är placerade i separata men angränsande utrymmen då inte annat 

föreskrivs i notationen PSMR*. På samma sätt är eldistributionsanläggningarna separerade 

från varandra men innehåller både huvudtavla samt generator i samma utrymme. Det finns en 

nöd- generator vilken försörjer de viktiga skeppstekniska systemen.  

Modellen är även försedd med tre stycken pumpar vilka försörjer fartyget med 

brandpostvatten och drivvatten till länsar, vilket innebär att hela fartyget ska kunna försörjas 

på två pumpar.  

Redundanta rodermaskinerier som är placerade i aktern på fartyget vilket ger möjlighet att 

styra fartyget från tre platser samt att ha redundans på denna funktion. 

Vidare är fartyget försett med nivå tre skydd mot splitter vilket innebär att det ska kunna 

hantera splitter från en sjömålsrobot enligt tabell 1. Skyddet utgörs av en tjocklek på totalt 27 

mm konstruktionsstål vilket motsvarar förmåga att klara splitter på en vikt av 55 g på ett 

avstånd av ca 2 m med en hastighet av 1450 m/s. Värdet är hämtat ur den graf vilken är 

angiven i regelverket för den stålkvalité som AVAL räknar på (Lloyd´s Register, 2014, pp. 

539–544).  

Vid en beräkning av penetration av en 7,62x51mm AP M993 projektil motsvarar detta ett 

skydd mot en sådan projektil på ett avstånd av ca 200 m skjutavstånd. Beräkningarna har 

genomförts med nedanstående ekvation. Data till beräkningen är till stor del hämtad från en 

tidigare uppsats från försvarshögskolan (J. Westin, 2010, pp. 38–45).  

P  
        

 

              
     (Formel 7) 

I ett verkligt fall utgör en sådan typ av skydd en stor massa vilket innebär en stor och oönskad 

viktuppgång för fartyget. För att göra det realistiskt kommer därför endast ett urval av de 

stridsviktiga funktionerna/ komponenterna enligt analysen i avsnitt 4.2.4 att förses med 

ballistiskt skydd. Dock med tillägget att det mest centrerade, och därmed exponerade 

maskinrummet, även kom att förses med splitterskydd. Följande funktioner kom att skyddas 

mot splitter: ammunitionsdurkar, stridsledningscentral och det mest exponerade 

maskinrummet. 
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4.3.4 Modell GRUND 2 

Denna är modell är lik modell GRUND med två avsteg. Den har ingen redundans vad avser 

stridsledningscentraler. Samt att den har samma maskinrumskonfiguration som modellen 

SKYDD, dock utan någon förstärkning av plåttjocklekar. Syftet är att se hur utfallet blir på 

denna modell jämfört med de andra modellerna inom framförallt dessa funktioner. 

4.4 Simuleringsuppsättningarna 

4.4.1 Beskrivning av simuleringsverktyget 

Simuleringsprogrammet som används för att genomföra arbetet är ett gränssnitt till 

verkanstålighetsprogrammet; Assessment of Vulnerability And Lethality (AVAL). AVAL togs 

fram av FMV i samarbete med FOI samt delar av svensk försvarsindustri under 1990-talet. 

Sedan 2007 är det FOI som förvaltar och utvecklar verktyget. Verktyget baseras på Monte-

Carlo teknik och kan hantera olika typer av plattformar, verkansdelar samt andra fenomen. 

När olika plattformar skapas i simuleringsprogrammet ritas deras geometrier i ett CAD-

verktyg. Arbetet med att skapa målbeskrivningar tar lång tid framförallt om de ska ha en hög 

detaljeringsgrad (FOI, 2011, p. 5)  

Simuleringsprogrammet som används heter Semiautomatiskt fartygsverktyg för AVAL och är 

framtaget för att reducera tiden det tar att skapa en modell av ett fartyg tidigt i 

designprocessen. Tack vare att denna process ger möjlighet att förhållandevis snabbt kunna 

läsa in generalarrangemang, kan olika typer av generalarrangemang sedan utvärderas mot 

varandra i den rådande hotmiljön. Det finns därmed en möjlighet att genomföra modifieringar 

för att kunna se effekter av verkansdelar vilka träffar plattformen. Därmed kan resultaten av 

separering samt redundans men även effekten av ballistiskt skydd undersökas och jämföras 

mellan olika koncept (Hartmann, 2013, pp. 7–9). 

Detaljeringsgraden inte är lika hög som att göra allt arbete i AVAL, vilket beror på att 

funktionerna i det semiautomatiska verktyget utgörs av volymer. Rent praktiskt byggs 

målmodellen upp av ett antal rum, i varje rum skapas sedan en volym som kommer att utgöra 

den vitala komponenten. Resultatet blir att detaljeringsnivån utgörs av funktioner snarare än 

enstaka komponeter genom att inte fysiska förbindningar i form av kablage kan simuleras. 

Beroende på funktion kommer utslagssannolikheten att variera. Exempelvis har funktionen 

framdrivningsmaskineri en lägre utslagssannolikhet än vad funktioen vapenelektronik har 

(Hartmann, 2013, pp. 23–24). 

4.4.2 Skapandet av koncepten i Semiautomatiskt AVAL 

För att sedan skapa koncepten i simuleringsmiljön användes den grundgeometri som 

redovisades i avsnitt 4.1. Med den som utgångspunkt fördelas sedan besättningen men även 

de förutbestämda komponenterna till olika rum vilka sedan skall bilda funktioner, vilket 

beskrivs i bilaga 3. Det finns i programmet redan förutbestämda funktioner eller komponenter 

vilka kan knytas till de olika volymerna, för närvarande finns det 17 stycken vilka återfinns i 

bilaga 3. Hur fördelningen är gjord redovisas i bilaga 2 i tabellform för de olika koncepten. 

Där återfinns även generalarrangemanget för grundgeometrin där de olika positionernas 

placering finns markerade. Utplaceringen görs i det gränssnitt som det semiautomatiska 
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fartygsverktyget utgör, vilket visas i bilaga 3. När sedan besättningen samt de komponenter 

som skall användas är utplacerad sparas konceptet och ett antal AVAL filer skapas. Den fil 

vilken sedan blir intressant är felträdsfilen.   

Det finns felträd kopplade till funktioner där programmet själv kommer att ange när olika 

funktioner kommer att slås ut, genom att identifiera så kallade ”topphändelser”. De 

topphändelser vilka är fördefinierade utgörs av de första 9 topphändelserna vilka presenteras i 

bilaga 5: Navigation utslaget, Framdrivning utslaget, Vapensystem utslaget, Fartygets 

flytförmåga utslagen, 25 procent av besättningen utslagen, 50 procent av besättningen 

utslagen, 75 procent av besättningen utslagen, 100 procent av besättningen utslagen och 50 

procent av alla livflottar utslagna. 

 Övriga topphändelser har skapats utifrån arbetets behov, i bilaga 5 återfinns det fullständiga 

felträdet vad avser topphändelserna för koncept SKYDD. Tabellen nedan visar topphändelsen 

Vapensystem utslaget för konceptet SKYDD vilket är en av de förutbestämda 

topphändelserna. Det som tabell 5 visar är att för att Vapensystem utslaget skall inträffa skall 

följande händelser inträffa. 

Tabell 5 Felträd över topphändelse 200003 Vapensystem utslaget, avskriven från koncept SKYDD 

Position Händelse 

*200003  'Vapensystem utslaget' 

A 100060  Alla stridsledningscentraler utslagna, eller 

A 100117 100119 100120  All vapenelektronik utslaget, eller 

A 100008 100070 100101  All elkraft utslagen, eller 

A 100056 100065 100077 100121  All vapenelektronik utslagen, eller 

A 100068 100089 Alla ammunitionsdurkar utslagna 

 

Vidare kan även dimensionen vad avser skrovtjocklek på olika utrymmen ändras för att kunna 

simulera utfall då funktioner/ komponenter förses med exempelvis ballistiskt skydd. Detta 

görs genom att ändra utrymmenas dimensioner i geometrifilen. 

Själva programeringen av de olika koncepten genomfördes av författaren, vad avser placering 

av komponenter, konstruktion av felträd samt förändringar av skrovtjocklek. Programeringen 

av de olika simuleringsfallen i AVAL, där stridsdelar samt koncepten fusionerades kom att 

genomföras med hjälp från FOI. Innan simulering kom koncepten att kontrolleras med 

avseende på att skrovtjocklekar stämd med avseende på de skyddade utrymmen, samt att 

programmet kunde läsa in koncepten i AVAL. 

4.4.3 Stridsdelarna 

Stridsdelarna vilka presenteras i tabellen nedan är framtagna av forskare på FOI inför denna 

simulering. Stridsdelarna bygger på information vilka kommer från öppna källor samt att de i 

vissa fall är förenklade. Dock bedöms de vara tillräckligt autentiska för denna undersökning. 

Den typ av simulering vilken kom att väljas var Lethality vilken är en av två 

simuleringsmoder, vidare beskrivna i bilaga 3. 
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Vid användandet av Lethality, anges först en medelträffpunkt som referens på fartyget för 

vapnet eller verkansdelen. Denna används för att mäta utslagssannolikheten från en 

verkansdel då den avfyras mot ett fartyg utifrån ett ansatt spridningsmönster samt stridsdelens 

effekt inne i fartyget. Programmet använder sig av Monte Carlo- teknik vilket innebär att flera 

simuleringar genomförs efter varandra. Det bestäms vidare vilka slumptal som skall gälla för 

simuleringen för att erhålla en spridning av resultaten mellan de olika cyklerna. Det utfall som 

sedan presenteras har ett konfidensintervall på 95 procent (FOI, 2011, p. 10; 156–159).  

Samtliga stridsdelar kom att avfyras vinkelrätt mot fartygets styrbordssida. Riktpunkten för 

samtliga stridsdelar sattes till z,x,y; 0,0,0 med ett undantag av 12,7 mm salvan som börjar i 

fören och sedan förflyttas akterut. Filosofin har varit att skapa ett elliptiskt spridningsmönster 

med en stor spridning i sida samt en mindre spridning i höjd, för att undersöka effekterna av 

verkansdelarna över så stor del av fartygets längd som möjligt. Detta visas i tabellen där 

spridning i höjd samt sida anges för respektive Monte Carlo-cykel. För att kunna skapa en så 

realistisk träffbild som möjligt lades en fiktiv vattenlinje in. Systemet programerades sedan att 

filtrera bort de skott som kom att träffa under denna nivå. 

Tabell 6 Data samt parametrar för simuleringens stridsdelar 

 12,7 mm PRJ PV- Vapen 76 mm SMGR SMRB 

Verkansdel Kinetiskt Strålbildande  Tryck och 

Splitter 

Tryck och 

Splitter 

Vikt verkansdel 49 g 70 mm Kaliber 6 kg 150 kg 

Splitter vikt N/A N/A 5mg-1g 175 g 

Splitter storlek N/A N/A 2-0,005 mm 35 mm 

Splitter antal ca N/A N/A 3600 580 

Anslagshastighet 800 m/s 250 m/s 1000 m/s 600 m/s 

Antal skott i salva 30 skott 1 skott 5 skott 1 skott 

Spridning höjd 2m 2 m 1m 2 

Spridning sida 5 m 20 m 20 m 20 m 

Riktpunkt X 70 0 0 0 

Riktpunkt Y 0 0 0 0 

Riktpunkt Z 0 0 0 0 

     

Riktningsvinkel  1,5708 rad 1,5708 rad 1,5708 rad 1,5708 rad 

Antal 

MonteCarlo- 

cykler 10000 10000 10000 10000 

 

Varje stridsdel appliceras sedan på respektive koncept och Monte Carlo simuleras med 10000 

simuleringar i varje typfall. Effekten av de olika verkansdelarna mäts vid fyra stycken 

tidpunkter, 10 s, 60 s, 600 s, 3600 s.  

4.4.4 Skyddsnivåerna 

För att kunna avgöra graden av stryktålighet vid simuleringen identifierades ett behov att 

skapa ett antal nivåer som ska utgöra en skala att mäta mot. Nivåerna representerar skydd av 

personal, mobilitet, förmåga till självförsvar samt förmåga till verkan. Nivåerna bygger på de 
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nivåer och den tabell som framtagits inom ramen för studien stryktålighet örlogsfartyg, vilken 

redovisas i bilaga 4. Den är även inspirerad av den lista på olika nivåer vilken redovisas i 

avsnitt 2.1, nedan följer även en beskrivning över nivåernas framtagning.  (Ball & Calvano, 

1994, p. 73).  

Tabell 7 Skyddsnivåerna anpassade för simulering 

 

 

Nivå 1 

Pumpkapaciteten ombord har en överkapacitet därigenom kan fartyget klara en förlust av 

hälften av pumparna och ändå ha tillräckligt med kapacitet för släck och länsvatten.  

Vid en träff från en verkansdel skall inte mer än 25 procent av besättningen slås ut, genom att 

det vid större förluster kommer bli svårt att bedriva skyddstjänst eller fortsatt verksamhet. 

Livflottarna är en förutsättning för att överleva i vattnet, samt att det ska finnas en 

överkapacitet så att man ska kunna överge fartyget med hela besättningen vid förlust av 50 

procent. 

 

Skyddsnivåer 

 Nivå Definition 

 1 Rädda personal och förhindrande av totalförlust  

För att nivån skall var uppfylld skall: 

- 50 % av pumpkapaciteten vara kvar.  

- 75 % av ordinarie besättning skall överleva och 

kunna räddas 

- 50 % av livflottarna finns kvar. 

 2 Upprätthållande av fortsatt rörlighet: 

- Nivå 1 

- Att minst 50 % av framdrivningskapaciteten finns 

kvar. 

- Minst 50 % av roderkapaciteten finns kvar 

- Minst 50 % av elkraften finns kvar alternativt 

nödkraften finns kvar. 

 3 Upprätthållande av självförsvarsfunktioner 

- Nivå 1 och 2 

- Minst 50 % av självförsvarssystemen kvar med 

elkraft, tillhörande sensorer och riktsystem samt 

ammunitionsförråd. 

 4 Upprätthållande av verkansfunktioner 

- Nivå 1 och 2. 

- 100 % av SLC kvar. 

- 100 % av kommunikation 

- Minst 50 % av verkanssystemen med tillhörande 

sensorer och ammunitionsdurkar. 

- Förmågan till navigering kvar, 
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Nivå 2  

Nivå 1, för att tillgodose grundläggande möjligheter att hantera en olycka, följdskador eller 

vidare vapenverkan. 

För att modellerna ska ha möjlighet till mobilitet krävs det att minst ett av de två befintliga 

framdrivningsmaskinerierna och rodermaskinerierna är intakta.  

Vad avser elkraft krävs det att en av de två elkraftsystemen är funktionsdugliga, alternativt att 

nödkraftsystemet om det finns ett sådant ombord är funktionsdugligt. 

Nivå 3 

Nivå 2 är inte utslagen vilket tillgodoser förutom Nivå 1 även möjligheten till rörlighet vilken 

är central för ett fartygs självskydd.  

Det finns möjlighet att använda ett av de två självförsvarssystemen ombord både med och 

utan indata från externa sensorer. 

Att det finns både ammunition samt elkraft att försörja respektive självförsvarssystem. 

Nivå 4 

Att Nivå 2 inte är utslagen vilka tillgodoser förutom Nivå 1 även möjligheten till rörlighet 

vilken är central för ett fartygs möjlighet att fortsätta verka. 

Att funktionen stridsledning med tillhörande kommunikation finns kvar för att ha möjlighet 

att leda eller ledas. 

Att verkanssystemen finns kvar med tillhörande sensorer och eventuella ammunitionsdurkar.  

Slutligen att förmågan till navigering ej är utslagen.  

Nivåerna är anpassade till den genomförda simuleringen och skiljer sig av praktiska skäl mot 

de som anges i teorin men även de vilka angivits i FMV studien avseende stryktålighet. 

Skillnaden utgörs av att kraven dels är satta som mätbara värden vilket är en förutsättning för 

att det skall kunna ge utfall vid simuleringen. Om värden eller krav sätts på för hög nivå blir 

det problematiskt att utvärdera utfallet. Nivåerna är även förenklade så till vida att det i många 

fall handlar om flera olika parametrar som avgör hur de olika nivåerna kan uppnås.  

4.5  Sammanfattning 
Det finns ett antal begräsningar vilka är förknippade med denna variant av AVAL. Den 

sårbarhet vilken utgörs av förbindningen mellan olika komponenter såsom rör och kablage har 

inte kunnat simuleras. Konsekvensen blir en kraftig förenkling av den verklighet som ska 

åskådliggöras. På grund av att framförallt splitter kommer att orsaka stor skada på kablage 

samt rörarmaturer, vilket troligtvis i ett verkligt scenario kommer att ge ett högre skadefall. 

Dock bedöms även den simulering som genomförs kunna tjäna sitt syfte genom att den kan 

avgöra lämpligheten av ballistiskt skydd och placering av olika komponenter 
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Konceptens utformning har till största mån skapats utifrån öppna källor vilka behandlar 

liknande koncept. Dock har det av praktiska skäl kommit att ansättas utrustning i utrymmen 

vilka kanske inte var avsedda för det specifika ändamålet i den ursprungliga geometrin. Där 

det inte har funnits stöd i öppna källor har författarens förförståelse fått tjäna som referens. 

Konsekvensen blir att det finns en viss subjektivitet i framtagandet av de olika modellerna. 

Det förekommer att samma funktioner erhållit olika förutsättningar vad avser ingående 

komponenter samt funktionskedjor i de olika koncepten, exempelvis vad avser antal samt 

placering. Det har i många fall varit styrt av dokumentation i klassregler för regelverks- 

koncepten, samt av data från liknande typfartyg. De två övriga koncepten har inte erhållit en 

stryktålighetsoptimerad design, utan har tagits fram baserat på öppna källor i syfte att kunna 

jämföra dessa med regelverkskoncepten. 

Vid simuleringens genomförande fanns det ett begränsat antal funktioner som kunde väljas, 

vilket innebar att vissa funktioner används för ändamål som inte är deras huvudsyfte. 

Exempelvis tjänar sjövattenpumparna som både försörjare av släckvatten. Det har vid dessa 

tillfällen analyserats om detta kommer att påverka resultatet. Dock har bedömning gjorts att 

det inte ska vara avgörande för utfallet av simuleringen.  

Den grundmodell som koncepten har utgått från är en fregatt och därmed ett förhållandevis 

stort fartyg. Storleken på plattformen spelar in när det handlar om att bygga stryktåligt. Det är 

möjligt att skapa en större separation med redundanta system på en större plattform. Detta gör 

inte undersökningen mindre relevant dock skall det understrykas att åtgärderna inte lika enkelt 

kan appliceras på en mindre plattform. Vad avser redundans samt separation genom att en 

mindre plattform kommer att erhålla ett annorlunda utfall på grund av de fysiska 

förutsättningarna. 

Vad avser de olika stridsdelarna har de utvecklats av FOI utifrån öppna källor. Därmed är 

effekterna standardiserade vad gäller de olika verkansdelarna. Prestanda såsom antal skott per 

salva samt anslagshastighet togs fram i samband med simuleringen. Vad avser 

anslagshastigheten på sjömålsgranaten är den något högre än den borde vara vilket leder till 

en högre penetrationsförmåga. Dock bör inte detta ha en avgörande roll för resultatet inom 

ramen för simuleringen enligt det diagram vilket finns i bilaga 5, som visar på förhållandet 

mellan anslagshastighet och penetrationsförmåga. 

Skyddsnivåerna vilka fungerar som mätpunkter eller indikatorer på de olika konceptens 

stryktålighet är förenklade och anpassade för simuleringen. Det kan vara svårt att sätta 

absoluta mått vad gäller stryktålighet då det är många faktorer som spelar in på hur stryktåligt 

ett fartyg är. Anledningen till denna anpassning är även att simuleringsmodellen inte klarar av 

att genomföra en mätning på alltför många funktioner samt komponenter.  

 

 



Henrik Jonsson  Sida 40 av 66 

HSU-T 12-14  

 

5. Analys/Diskussion av resultat 

5.1  Inledning  
Simuleringarna som genomförts omfattar fyra olika stridsdelar som applicerats på fyra olika 

koncept vilket resulterat i 16 stycken simuleringar. Resultaten kommer att analyseras och 

diskuteras med avseende på skillnader för respektive stridsdel. I bilaga 2 framgår placeringen 

(positioner) av komponenter och funktioner i de olika koncepten. Positions nummer kommer 

att användas som en hänvisning i analysen nedan vad avser funktionerna placering. Samtliga 

topphändelser återfinns i bilaga 5, exemplifierat med koncept SKYDD´s felträdsuppbyggnad.  

De händelser som redovisas är de vilka uppstår efter 10 sekunder. Orsaken är att det handlar 

om att undersöka konceptens stryktålighet och därmed den omedelbara effekten av 

verkandelen vid träff. Dock kommer skillnader på resultat vid en jämförelse mellan 

simuleringarnas olika utfall i tid kommer att diskuteras i ett särskilt avsnitt i kapitlet. 

5.2 PV Vapen 

5.2.1 Analys och diskussion av resultat 

Spridningen av de olika salvorna över koncepten illustreras i figuren nedan, denna visar att 

koncentrationen är som störst i centrum av fartyget. Den elliptiska träffbild som eftersträvades 

åskådliggörs, samt den fiktiva vattenlinjen vilken skotten filtreras för att visa på bromsning av 

projektiler i vatten. De blå markeringarna markerar ej verkan medan de röda indikerar träff. 

 

Figur 10 Fördelning av skott från PV – vapen. 

En jämförelse v utfallet av de funktioner vilka försetts med ett ökat skydd åskådliggörs i figur 

11. 
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Figur 11 Utslagssannolikhet av skyddade funktioner PV-vapen 

Av utfallet kan konstateras att koncept SKYDD har ett lägre skadeutfall vid alla funktioner 

förutom position 68. Vidare kan konstateras att den största relativa differensen återfinns vid 

position 89 samt position 104 mellan koncept SKYDD och övriga koncept. Orsaken kan 

utgöras av att position 89 samt position 104 har ett mellanliggande utrymme mellan 

skrovsidan och utrymmets exponerade skott, vilket inte är fallet med de två övriga 

utrymmena. Skillnaden härleds därmed till att en stand-off effekt uppstår, i kombination med 

det förstärkta skottet resulterar i att utslagningen av dessa utrymmen är lägre för koncept 

SKYDD.   

Analysen av topphändelserna diskuteras nedan. Först redovisas de händelser vilka inte fick 

något utfall. 

I fallen Fartygets flytförmåga utslagen, 25 procent av besättningen utslagen, 50 procent av 

besättningen utslagen, 75 procent av besättningen utslagen samt 100 procent av besättningen 

utslagen kom utfallet att bli noll i samtliga fall. Orsaken är att ett enstaka skott med ett PV 

vapen inte orsakar den typen av skada på ett fartyg av denna storlek. 

Funktionen Framdrivningen kom ej heller att slås ut genom den redundans som systemet 

skapar genom sina egna felträd i kombination med verkansdelens förhållandevis ringa effekt.  

Anledningen till att Fartygets Elkraft ej heller slås ut, är att i samtliga koncept förutom 

SKYDD har generatorrummen, med avsteg på nödgeneratorn, placerats nedanför den fiktiva 

vattenlinjen. Genom att systemet kommer att filterera bort de träffar vilka hamnar under 

vattenlinjen, resulterar det i att stridsdelar som inte genererar splitter inte kommer kunna 

påverka elkraftfunktionerna i någon större utsträckning.  

Slutligen Nivå 1 utslagen uppnåddes inte, främst genom generatorers samt pumpars placering 

i de olika koncepten. 
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Tabell 8 Procentuellt utfall av utslagna utrymmen/ funktioner PV-Vapen 

Funktion SEPARATION SKYDD GRUND GRUND 2 

Navigation utslaget < 1 % 0 % < 1 % < 1 % 

Vapensystem utslaget 7 % 6 % 7 % 7 % 

50 procent av livflottar utslagna 3 % 3 % 3 % 3 % 

Fartygets elkraft 1 utslagen 0 % 4 % < 1 % 0 % 

Fartygets elkraft 2 utslagen < 1 % 0 % 0 % < 1 % 

Fartygets nödkraft utslagen 5 % 5 % 0 % 0 % 

Fartygets Framdrivning 1 utslagen 5 % < 1 % 5 % 5 % 

Fartygets Framdrivning 2 utslagen 4 % 3 % 5 % 3 % 

Fartygets manöverförmåga utslagen 0 % 0 % 5 % 0 % 

Fartygets förmåga till ledning utslagen 10 % 9 % 4 % 10 % 

Vapensystem 1 CIWS utslagen 1 % 1 % 1 % 1 % 

Vapensystem 2 SSM utslagen 10 % 14 % 10 % 10 % 

Vapensystem 3 Allmålspjäs utslagen 2 % 2 % 2 % 2 % 

Nivå 2 utslagen 0 % 0 % 5 % 0 % 

Nivå 3 utslagen < 1 % 0 % 5 % < 1 % 

Nivå 4 utslagen 10 % 9 % 9 % 10 % 

 

Utfallet Navigation utslaget har på samtliga koncept ett utfall under 1 procent.  

Nästa utfall Vapensystem utslaget är det jämt mellan alla koncept med en avvikelse för 

koncept SKYDD med ca 1 procent vilken kan jämföras med den skillnad mellan utfallen på 

position 89 vilken utgör ammunitionsdurk.  

För funktionen 50 procent av alla livflottar utslagna är resultat för samtliga koncept lika 

genom att placeringen är identisk samt att inga skyddsåtgärder är applicerade så att de kan gör 

inverkan på resultatet då splittereffekten från verkansdelen bedöms vara liten.  

Skillnaden vad avser Fartygets Elkraft som kan vara värd att notera är avvikelsen vilken 

återfinns vid koncept SKYDD. Denna beror på att ett av generatorrummen placerats över 

vattenlinjen på position 101 och därmed erhåller den inte den skyddande effekten från vattnet. 

För Fartygets framdrivning 1 erhålls en avvikelse vad avser modell SKYDD vilken beror på 

att detta maskinrum har förstärkts genom en utökad godstjocklek. 

I fallet med Framdrivning 2 kan utfallet bero på att den exponerade arean mot hotriktningen 

är mindre för koncepten GRUND 2 och SKYDD, vilket ger en mindre exponerad yta och 

därmed en lägre utslagssannolikhet på grund av ett mindre antal träffar inom denna yta.  

Utslagning av Fartygets manöverförmåga kan jämföras med utfallet av Framdrivning 1 vad 

avser fartygsmodellen GRUND genom att det är det enda av koncepten vilket endast har ett 

maskinrum. 
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Funktionen Fartygets förmåga till ledning har en skillnad vad avser GRUND genom att det i 

modellen avsatts en reservplats för ledning på bryggan, vilket innebär en dubblering av 

funktionen.  

Vad avser utfallet på Vapensystem 1, kan konstateras att ingen större skillnad föreligger 

mellan koncepten. Vid Vapensystem 2 kan konsekvensen av generatorrummets placering ovan 

vattenlinjen i konceptet SKYDD synas genom att det är denna som försörjer detta system. Vid 

en analys av Vapensystem 3 påvisas effekten av att ammunitionsdurken i koncept SKYDD har 

förstärkt godstjocklek.  

Nivå 2 erhåller endast utfall på koncept GRUND. Förklaringen är att det konceptet saknar 

redundans av funktionen framdrivning, vilket ånyo pekar på vikten av att dubblera viktig 

utrustning. 

Vad avser Nivå 3 vilken omfattar självförsvar kan samma förklaring användas som i Nivå 2, 

genom att det som främst avgör utfallet är avsaknaden av redundans och separation av 

huvudmaskineri i konceptet GRUND. 

Vid analysen av Nivå 4 återfinns det en skillnad om ca 1 procentenhet mellan SEPARATION 

samt GRUND 2 och de två övriga koncepten. Vid en djupare analys kan konstateras att 

skillnaden kan härledas till koncept GRUND vilket borde ha haft ett högre utslagsvärde, 

genom att funktionen Förmåga till ledning har ett lägre värde än för övriga. För koncept 

SKYDD bedöms skillnaden bero på att stridsledningscentralen på position 60 försätts med 

splitterskydd. 

5.2.2 Sammanfattning 

Utfallen visade på effekten av att skydda viktiga komponenter. Genom att ha flera 

mellanliggande utrymmen mellan skrovsidan och komponenten resulterar det i att 

verkansdelens effekt avtar innan den når komponenten. 

Dubblering av viktiga funktioner blir tydligt även i detta fall med enstaka skott. Dock blir inte 

betydelsen av att separera dubblerade komponenter lika tydlig då det handlar om enstaka 

skott, som inte genererar splitter vilka kan sprida sig inne i fartyget. Det kan vidare 

konstateras att den exponerade arean som funktionen har mot hotriktningen även spelar in på 

utslagssannolikheten enligt den formel som angavs i teorikapitlet: 

AV=AP*PK/H     (Formel 5) 

Storleken på modellen/ fartyget har en betydelse vilket omnämnts i teoriavsnittet. 

Grundgeometrins storlek innebär att skadan och därmed omfattningen av utslagna funktioner 

hamnar omkring ett toppvärde om 10 procentenheter. Utfallet får därmed betraktas som om 

samtliga koncept kan anses ha en acceptabel stryktålighet mot denna typ av hot. Det kan 

därmed även konstateras att PV- vapnet är förhållandevis verkanslöst mot fartyg av fregatts 

storlek. 

Utifrån utfallen bedöms koncepten som förhållandevis lika, med den avvikelsen att koncept 

GRUND klarade sig sämst vad gäller Nivå 2 och Nivå 3 Anledningen att koncept GRUND´s 
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resultat var lika med övriga koncept vid Nivå 4 bedöms vara att den dubblerade 

ledningsfunktion kompenserade för avsaknaden av redundans av framdrivningsmaskineri. 

5.3   76 mm Sjömålsgranat 

5.3.1 Analys och diskussion av resultat 

Vid en första anblick på resultaten kan det konstateras att det blev ett större skadeutfall 

generellt för samtliga koncept jämfört med föregående simulering. Figuren nedan visar den 

träffbild som alla simuleringarna kom att utgöra på koncepten. Härvid syns den fiktiva 

vattenlinjen tydligt, det som saknas är de verkansdelar vilka skulle finnas i direkt anslutning 

ovanför fartyget vilket inte visas på figuren nedan. 

 

Figur 12 Fördelning av skott från 76mm sjömålsgranat. 

 

Figur 13 Utslagssannolikhet av skyddade funktioner 76mm sjömålsgranat. 

Ovanstående figur visar att koncentrationen av verkansdelarnas effekt föreligger att vara kring 

fartygets mitt enligt utfallet på position 60 samt 104. Utfallet påvisar att funktionens area har 

ett samband med utslagsfrekvenserna samt att systemet hanterar utslagssannolikheterna olika 

beroende på typ av funktion. Detta genom att position 60 och 104 har den största exponerade 

arean samt att utfallet på position 104 är lägre än på position 60. Det förefaller som om 

sjömålsgranaterna inte kan penetrera de skyddade utrymmena, vare sig granaten eller dess 

splitter. Anledningen är att granaten i sjömålsfallet har försetts med en funktion som gör att 

den briserar vid en hastighetsförlust på mer än 150 m/s. Detta resulterar i att den kommer att 
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brisera utanför alla utrymmen med en större godstjocklek än 11mm. Grafen vilken återfinns i 

bilaga 6 åskådliggör penetrationsförmågan för sjömålsgranaten, då brisadfunktionen inte är 

aktiverad. Inom ramen för simuleringen kommer därmed skyddandet av de vitala utrymmena 

att bli mer tydliga i fallet med denna verkansdel.  

De funktioner som inte slogs ut var färre än vid fallet med Pv– vapnet vilket bedöms som 

rimligt, eftersom fler verkansdelar totalt träffade koncepten samt att dessa genererade splitter. 

De utslagna funktionerna utgjordes av; Fartygets flytförmåga utslagen, 25 procent av 

besättningen utslagen, 50 procent av besättningen utslagen, 75 procent av besättningen 

utslagen, 100 procent av besättningen utslagen samt Fartygets Elkraft utslagen 

Tabell 9 Procentuellt utfall av utslagna utrymmen/ funktioner 76 mm sjömålsgranat 

Funktion SEPARATION SKYDD GRUND GRUND 2 

Navigation utslaget 8 % 8 % 8 % 8 % 

Framdrivning utslaget 2 % 2 % 22 % 3 % 

Vapensystem utslaget 39 % 2 % 39 % 39 % 

50 procent av livflottar utslagna 19 % 19 % 19 % 19 % 

Fartygets elkraft 1 utslagen 6 % 30 % 10 % 14 % 

Fartygets elkraft 2 utslagen 8 % 8 % 16 % 8 % 

Fartygets nödkraft utslagen 31 % 29 % 0 % 0 % 

Fartygets Framdrivning 1 utslagen 39 % 14 % 38 % 37 % 

Fartygets Framdrivning 2 utslagen 34 % 34 % 38 % 33 % 

Fartygets manöverförmåga utslagen 12 % 12 % 38 % 18 % 

Besättningens möjlighet till Evakuering utslagen < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 

Fartygets förmåga till ledning utslagen 41 % 11 % 20 % 41 % 

Vapensystem 1 CIWS utslagen 10 % 1 % 4 % 4 % 

Vapensystem 2 SSM utslagen 56 % 56 % 52 % 48 % 

Vapensystem 3 Allmålspjäs utslagen 9 % 3 % 9 % 9 % 

Nivå 1 utslagen < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 

Nivå 2 utslagen 12 % 13 % 39 % 19 % 

Nivå 3 utslagen 13 % 13 % 39 % 19 % 

Nivå 4 utslagen 52 % 31 % 53 % 53 % 

 

Navigation utslaget har ett jämt resultat mellan koncepten, det som avgör utfallet för samtliga 

fyra koncept är utslagning av Navigations elektronik på position 84. 

Vad avser Fartygets framdrivning utslagen beräknar systemet denna utifrån att samtliga 

system är redundanta. För SKYDD samt SEPARATION motsvarar resultaten utslagning av 

propelleraxel. Utfallet på GRUND 2 kan härledas till att maskinrummen ligger nära varandra 

samt att splitter vid en gynnsam träff kan komma att slå ut samtliga 

framdrivningsmaskinerier. Vad avser GRUND kan ett liknande resonemang föras genom att 

reduktionsväxeln samt de båda maskinrummen ligger i utrymmen intill varandra, vilket gör 

maskininstallationen mer sårbar. 
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För funktionen Vapensystem utslaget kan resultatet direkt kopplas till utslagning av 

stridsledningscentralen på position 60 genom att systemet i detta fall inte tar hänsyn till 

reservplatsen på bryggan, i koncept GRUND. 

Vad avser fartygets Elkraft 1 är det fortfarande SKYDD som erhållit det högsta värdet genom 

generatorrummets placering ovan vattenytan. Den högre utslagssannolikheten som GRUND 2 

har erhållit anses bero på likheten vad avser uppbyggnad av elkraft som SKYDD. Skillnaden 

utgörs av att generatorrummet är placerat i en avdelning nedanför i position 87. Dock är 

generatorrummet centralt placerat i fartyget och har en förhållandevis stor yta som är 

exponerad mot skjutriktningen, vilket torde bidra till det något högre värdet. Skillnaden 

mellan SEPARATION samt GRUND är att den har distributionsenheten placerad i det 

intilliggande utrymmet vilket gör att ett enstaka fel kan slå ut hela funktionen. 

I utfallet på Elkraft 2 föreligger en skillnad mellan koncept GRUND och övriga koncept. 

Skillnaden kan härledas till dels den separering av komponenter som elkraftsystemet har i 

denna konfiguration. Men även till att generatorrummet i detta fall är placerat på position 87 

vilket gör att förklaringen till del blir som fallet med koncept GRUND 2 enligt Elkraft 1 ovan. 

Utfallet vad avser Framdrivning 1 visar att koncept SKYDD har en avsevärt lägre 

utslagningssannolikhet på grund av dess ballistiska skydd. Vid en jämförelse mellan de övriga 

tre koncepten kan konstateras en skillnad på ett par procentenheter. 

Vad beträffar Framdrivning 2 kan det konstateras att skillnaden mellan de olika koncepten är 

förhållandevis liten. Detta till trots att den exponerade arean av maskinrummet i fallet 

SEPARATION är nästan dubbelt så stor i jämförelse mot de andra två alternativen. 

Anledningen antas vara att eftersom splittret sprider sig inne i fartyget blir den exponerade 

arean av mindre betydelse. 

Resonemanget ovan kan även användas vid analys av Fartygets manöverförmåga utslagen. 

Där koncept GRUND´s resultat beror på framdrivningsmaskineriets sårbarhet. Analysen av de 

andra tre koncepten visar att SEPARATION och SKYDD har lägre utslagssannolikhet än de 

övriga två. Resultatet kan härledas till att SEPARATION´s maskinrum är separerade längre 

ifrån varandra än de övriga konceptens. Effekten av denna åtgärd blir mer avgörande när det 

handlar om salvor med fler skott samt att splitter sprids. Detta visar på att vid vissa typer av 

verkansdelar kan separation vara lika effektivt som fysiskt skydd. 

Utfallet av Förmåga till ledning påvisar ånyo fördelen med redundans samt separation, vilket 

exemplifieras med koncept GRUND. Betydelsen av att skydda viktiga funktioner såsom 

stridsledningscentralen i fallet SKYDD blir här tydligt. 

Utfallet av Vapensystemen påvisar konsekvensen av förstärkningen av ammunitionsdurkarna 

vad avser Vapensystem 1 och Vapensystem 3 med konceptet SKYDD. Vid en analys av övriga 

koncept kan konstateras att den avvikelse vid Vapensystem 1 härledas till den ökade 

utslagningen av ammunitionsdurk på position 68 i koncept SEPARATION, vilket inte kan 

förklaras vidare.  
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Differensen mellan regelverkskoncepten, SEPARATION och SKYDD, och övriga koncept 

vad avser Vapensystem 2, beror på utslagning av själva funktionen Vapensystem på position 

119. 

Vid simuleringen kom Nivå 1 att erhålla ett litet utfall vilken kan vara en konsekvens av den 

ökade mängden verkansdelar och splitter i varje salva. 

Resultatet av Nivå 2 avspeglar diskussionen ovan avseende Fartygets manöverförmåga, vilket 

även är fallet med Nivå 3. 

Resultatet från Nivå 4 är förhållandevis jämt förutom i fallet med SKYDD vilket kan härledas 

till Fartygets förmåga till ledning utslagen och därmed skyddet av stridsledningscentralen. 

Vidare kan resultatet från konceptet GRUND kommenteras att det lägre värdet Fartygets 

förmåga till ledning utslagen nu utjämnas av Fartygets manöverförmåga utslagen. Det kan 

vidare konstateras att resultaten mellan SEPARATION samt GRUND 2, kan härledas till att 

den skillnad som återfinns vid Nivå 2 kompenseras utav de skillnader vilka återfinns i 

utslagning av Vapensystem 2. 

5.3.1 Sammanfattning 

Simuleringens salvor kom att innebära ett större skadefall dels genom att respektive salva 

utgjordes av fem granater vilket gav en större täckning över fartygssidan. Men även att 

verkansdelen genererade splitter efter penetration vilket gjorde att skadeutbredningen blev 

större inne i fartyget. Detta åskådliggörs bland annat i färre antal icke utslagna system än PV-

vapnet. 

Utrymmena med förstärkt fysiskt skydd i koncept SKYDD gav ett avgörande utfall på flera av 

parametrarna. Anledningen var den funktion som var inlagd i programmet vilken gjorde att 

granaten briserade vid en kraftig hastighetsminskning. Oaktat att detta ej kan betraktas som ett 

realistiskt utfall, påvisar ändå utfallet betydelsen av att skydda vitala funktioner mycket 

tydligt. 

Simulering visade även på betydelsen av redundans av viktiga funktioner. Även vikten av att 

separera system i både längd och höjd samt att ha vattentäta avdelningar mellan systemen 

blev tydlig genom salvornas täckning samt splitterbildning. Detta visade utfallen av Fartygets 

manöverförmåga men även Fartygets förmåga till ledning. 

De båda koncepten vilka bygger på regelverken kom att erhålla ett utfall på 13 procent vid 

Nivå 3 vilket kan anses vara en acceptabel utslagsnivå. 

5.4 12,7 mm projektil 

5.4.1 Analys och diskussion av resultat 

Varje simuleringscykel kom att utgöras av 30 skott per salva, vilket kom att ge en stor 

täckning av träffarna över hela fartyget. Detta blev framförallt tydligt vid en analys av hur 

salvorna har fördelat sig genom hela simuleringen.  
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Figur 14 Fördelning av skott från 12,7mm projektil. 

Figur 14 visar att hela fartyget har täckts av de olika salvorna sånär som på den aktersta delen 

där rodermaskineriet är placerat. Detta blev konsekvensen av att startpunkten av praktiska 

skäl kom att hamna i fören av fartyget.  En annan observation är att bryggan endast erhållit 

enstaka träffar samt att sensorn vilken är placerad ovanpå brygghustaket förefaller vara 

oskadad. Detta konfirmeras genom en analys av simuleringens tillhörande data.  

 

Figur 15 Utslagssanolikhet av skyddade funktioner 12,7 mm projektil 

Utifrån resultatet ovan kan konstateras att projektilerna penetrerar även de skyddade 

utrymmena som koncept SKYDD har erhållit. Utfallet visar även att systemet arbetar med 

olika utslagsfaktorer beroende på vilken funktion som verkansdelen träffar. 

Utslagssannolikheten är lägre vid ett maskinrum än vid övriga utrymmen, vilket stämmer med 

utfallet på Position 104. Resultatet påvisar även effekten av att placera viktiga funktioner 

centrerat i fartyget. Position 89 samt 104 är placerade med omgärdande utrymmen, vilket 

resulterar i en lägre utslagssannolikhet. 

Antalet utslagna funktioner är jämförbart med simuleringen med PV-vapnet. Resultatet kan 

härledas till att verkansdelen inte genererat splitter, därmed minskar utslagssannolikheten av 

funktioner framförallt i vertikalled i förhållande till penetrationspunkten. Detta exemplifieras 
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av Fartygets elkraft 2 inom vilken samtliga av konceptens funktioner är placerad nedanför 

den antagna vattenlinjen. 

De icke utslagna funktionerna utgörs av: Framdrivning utslaget, Fartygets flytförmåga 

utslagen, 25 procent av besättningen utslagen, 50 procent av besättningen utslagen, 75 

procent av besättningen utslagen, 100 procent av besättningen utslagen, Fartygets elkraft 2 

utslagen samt Fartygets Elkraft utslagen 

Tabell 10 Procentuellt utfall av utslagna utrymmen/ funktioner 12,7mm projektil 

Funktion SEPARATION SKYDD GRUND GRUND 2 

Navigation utslaget 1 % 1 % 1 % 1 % 

Vapensystem utslaget 55 % 52 % 54 % 54 % 

50 procent av livflottar utslagna 19 % 19 % 19 % 18 % 

Fartygets elkraft 1 utslagen 0 % 9 % 0 % 0 % 

Fartygets nödkraft utslagen 53 % 53 % 0 % 0 % 

Fartygets Framdrivning 1 utslagen 14 % 15 % 14 % 15 % 

Fartygets Framdrivning 2 utslagen 21 % 25 % 14 % 25 % 

Fartygets manöverförmåga utslagen 4 % 6 % 14 % 5 % 

Besättningens möjlighet till Evakuering utslagen 2 % 2 % 2 % 2 % 

Fartygets förmåga till ledning utslagen 62 % 60 % 25 % 62 % 

Vapensystem 1 CIWS utslagen 42 % 41 % 42 % 42 % 

Vapensystem 2 SSM utslagen 35 % 42 % 36 % 36 % 

Vapensystem 3 Allmålspjäs utslagen 76 % 76 % 76 % 76 % 

Nivå 1 utslagen 2 % 2 % 2 % 2 % 

Nivå 2 utslagen 7 % 8 % 16 % 7 % 

Nivå 3 utslagen 39 % 39 % 45 % 39 % 

Nivå 4 utslagen 75 % 76 % 57 % 76 % 

 

Vid en jämförelse mellan koncepten vad avser funktionerna Navigation utslaget, Vapensystem 

utslaget samt 50 procent av livflottar utslagna är utfallet lika mellan koncepten. Detta pekar 

på att det ballistiska skydd som koncept SKYDD erhållit, inte har påverkat projektilerna. 

Fartygets Elkraft 1 utslagen, visar utfallet att det endast är koncept SKYDD som har en 

generator placerad ovanför vattenlinjen, vilket genererar den högre utslagssannolikheten. 

Fartygets framdrivning 1 ligger resultaten förhållandevis lika med endast en procentenhets 

skillnad. Den största inverkan på utfallet är utslagning av maskinrummet på position 104 för 

samtliga koncept.  

Vid Fartygets framdrivning 2 finns en liten avvikelse genom att SEPARATION´s 

utslagssannolikhet ligger något lägre än övriga koncept. Detta kan anses något 

anmärkningsvärt genom att vid en jämförelse mellan koncepten har koncept SEPARATION 

den största exponerade arean vad avser maskinrummens placering. Dock är maskinrummet 

för SEPARATION, position 101, omgärdat av yterliggare 1 utrymme mellan skrovsidan samt 

funktionen som troligtvis minskar utslagssannolikheten. 
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För Fartygets manöverförmåga kan samma resonemang föras samt att det kan finnas ett 

samband att maskinrummen i fallet SEPARATION har en större separation än i fallet 

SKYDD. 

Utfallet på Förmåga till ledning speglar koncept GRUND´s dubblering samt separering i höjd 

av funktionen stridsledningscentral.  

Resultaten från de olika vapensystemen är förhållandevis jämna mellan koncepten. För 

Vapensystem 2 är utfallen lika med avsteget att SKYDD ligger något högre vilket kan 

härledas till värdet på Fartygets elkraft 1. Att resultaten i övrigt är lika pekar på att vare sig 

separation eller fysiskt skydd varit tillräcklig mot denna typ av verkansdel främst med 

avseende på antal skott i salvan, anslagshastighet samt spridning.  

Vad avser nivåerna ligger koncepten samlade på Nivå 1 och är beroende av utfallet av 

utslagna livflottar.  

Vid Nivå 2 beror skillnaden mellan koncept GRUND och övriga på maskinrums- 

konfigurationen, vilken även utgör även differensen på Nivå 3. 

Vad avser Nivå 4 är utfallet vid en jämförelse det omvända, detta har orsakats av den 

dubblering av stridsledningscentral som koncept GRUND har erhållit. 

5.4.2 Sammanfattning  

Simuleringen tydliggjorde att det förstärkta skydd vilket vid tidigare simuleringar haft en stor 

inverkan på koncept SKYDD denna gång ej kunde stoppa projektilerna. Utfallet påvisar hur 

viktigt det är att ha ett ballistiskt skydd för viktiga komponenter samt funktioner.  

Det blev mindre tydligt vad avser separation i sida mellan dubblerade system, dock blev det 

med koncept GRUND mer tydligt vad avser spridning i höjd vilket beror på den spridning 

som ansattes för simuleringen. 

Simuleringen lyfte fram att funktioner som omgärdas av mellanliggande utrymmen mellan 

skrovsida och funktionen, erhöll en lägre utslagssannolikhet. Det faktum att projektilen fick 

penetrera flera skott kom att resultera i att projektilens utslagsannolikhet därmed minskade 

markant.   

Det blev en större spridning i längdled på grund av antalet skott per salva. Dock resulterade 

simuleringen i ett mindre antal utslagna funktioner jämfört med simuleringen med 

sjömålsgranaten, genom att inget splitter kom att spridas inne i fartyget. Konsekvensen blev 

bland annat att komponenter/ funktioner vilka placerades nedanför den simulerade 

vattenlinjen kom att skyddas helt från utslagning. Detta visar att stryktåligheten som kan 

erhållas genom placering av komponenter i fartyget är starkt beroende av den verkansdel som 

utgör det dimensionerande hotet.   

Utfallet vad avser de fyra nivåerna var förhållandevis jämt mellan koncepten, med avsteg på 

konceptet GRUND, som hade förutom vid Nivå 1 och Nivå 4 ett högre utfall. Samtliga 

koncept kom upp till Nivå 2 med en acceptabel utslagssannolikhet, konceptet GRUND hade 
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dubbelt så hög utslagssannolikhet som övriga dock var även denna under 20 procent. Det här 

pekar på att vid icke splittergenererande verkansdelar är skillnaden mellan koncepten inte lika 

stor som vid verkandelar som genererar splitter. 

5.5  Sjömålsrobot 

5.5.1  Analys och diskussion av resultat 

I simuleringen utgjordes salvorna av en robot per salva. Täckningen vad avser 

penetrationspunkter i de olika koncepten framgår av figuren nedan. Det kan konstateras att 

punkterna vid simuleringen ligger mer samlat längs centrum av fartyget.  

 

Figur 16 Fördelning av skott från sjömålsrobot. 

Verkansdelen har ett stort antal förhållandevis stora splitter, se tabell 7, vilka kommer att 

spridas inne i fartyget. Detta resulterar i att den bild visas ovan inte utgör det faktiska utfallet 

på grund av splittrens spridning. Som ett exempel kan nämnas att manöverbryggan på 

position 85 enligt figur 16, inte har några direkta träffar. Dock visar simuleringen på att 

utfallet ligger på ca 9 procent för samtliga koncept. 

Figuren nedan visar att den extra förstärkning som SKYDD har erhållit har resulterat i en 

lägre utslagsfrekvens än de övriga. Detta till trots att splittrens vikt var ca 3 gånger mer än vad 

som skyddet var dimensionerat för. Vid en analys av de skyddade utrymmena kan följande 

utfall avläsas: 

 

Figur 17 Utslagsannolikhet av skyddade funktioner sjömålsrobot 
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Vid analys av utfallet från de olika topphändelserna kan det konstateras att vid denna 

simulering har flest antal topphändelser slagits ut. Utfallet av icke utslagna funktioner är 

enligt följande: 25 procent av besättningen utslagen, 50 procent av besättningen utslagen, 75 

procent av besättningen utslagen samt 100 procent av besättningen utslagen 

Tabell 11 Procentuellt utfall av utslagna utrymmen/ funktioner sjömålsrobot 

Funktion SEPARATION SKYDD GRUND GRUND 2 

Navigation utslaget 24 % 18 % 24 % 23 % 

Framdrivning utslaget 5 % 4 % 51 % 6 % 

Vapensystem utslaget 54 % 29 % 54 % 54 % 

Fartygets flytförmåga utslagen 1 % 1 % 4 % 1 % 

50 procent av livflottar utslagna 7 % 5 % 7 % 7 % 

Fartygets elkraft 1 utslagen 16 % 41 % 25 % 31 % 

Fartygets elkraft 2 utslagen 23 % 8 % 37 % 22 % 

Fartygets nödkraft utslagen 31 % 29 % 0 % 0 % 

Fartygets Elkraft utslagen 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fartygets Framdrivning 1 utslagen 48 % 32 % 59 % 48 % 

Fartygets Framdrivning 2 utslagen 46 % 39 % 59 % 45 % 

Fartygets manöverförmåga utslagen 18 % 15 % 59 % 26 % 

Besättningens möjlighet till Evakuering utslagen < 1 % 1 % < 1 % < 1 % 

Fartygets förmåga till ledning utslagen 55 % 34 % 31 % 55 % 

Vapensystem 1 CIWS utslagen 18 % 10 % 17 % 17 % 

Vapensystem 2 SSM utslagen 75 % 66 % 74 % 68 % 

Vapensystem 3 Allmålspjäs utslagen 22 % 14 % 22 % 22 % 

Nivå 1 utslagen < 1 % 1 % < 1 % < 1 % 

Nivå 2 utslagen 18 % 17 % 59 % 26 % 

Nivå 3 utslagen 27 % 21 % 64 % 35 % 

Nivå 4 utslagen 69 % 53 % 70 % 70 % 

 

Vad avser funktionen Navigation utslaget är utfallen förhållandevis jämna mellan koncepten. 

Skillnaden utgörs av koncept SKYDD vilket har en något lägre utslagssannolikhet. Utfallet 

sammanfaller med utslagsannolikheten på navigationselektroniken placerad på position 84. 

Runt detta utrymme finns de skyddade områdena position 60, 104 samt 89 vilka kan antas ha 

en bidragande orsak till det något lägre utfallet. 

Funktionen Framdrivning utslaget har koncept GRUND en tydlig avvikelse i 

utslagssannolikhet. Detta kan härledas till att framdrivningsmaskineriet är koncentrerat till 

färre antal utrymmen, samt att den har reduktionsväxeln placerad i ett separat utrymme. 

Genom att systemet beräknar felträdet utifrån att fullständig redundans finns blir bristen på 

separation mer tydlig. Sammantaget resulterar det i att framdrivningssystemet blir mer sårbart 

jämfört med de andra koncepten. Övriga koncept har en skillnad på endast någon procent 

mellan sig. 
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Vapensystem utslaget speglar utfallet av position 60, att genom att det vid detta felträd inte 

finns en redundans vad avser dubblering av stridsledningscentralen vad avser koncept 

GRUND. 

Utfallet på Fartygets Elkraft 1 vad avser koncept GRUND antas bero på den separation 

mellan fördelningscentral samt generator vilket i detta fall gör systemet mer sårbart. 

Vid analys av Fartygets Elkraft 2 utgörs det högsta utfallet av koncept GRUND samt det 

lägsta av koncept SKYDD. I koncept GRUND kan samma resonemang som i Elkraft 1 

användas som förklaring. Vad avser konceptetet SKYDD, beror utfallet av utslagningen av 

generatorrummet. Skillnaden kan bero på det skydd av maskinrum på position 104 gör att 

även intilliggande utrymmen kan dra nytta av skyddet.  

Vad avser Fartygets framdrivning 1 samt 2 kan det konstateras att den skillnad som finns hos 

SKYDD kan härledas både direkt men även indirekt till splitterskyddet av maskinrum 104. 

Vidare kan det konstateras att utfallet för koncept GRUND beror på avsaknad av redundans 

enligt diskussionen ovan.   

Avseende Fartygets manöverförmåga är det intressant att lyfta fram den skillnad som 

föreligger mellan koncept GRUND 2 samt SEPARATION, vilket visar på att skillnaden i 

utfallet beroende av om det finns en mellanliggande vattentät avdelning mellan de redundanta 

systemen. 

Utfallet på Fartygets förmåga till ledning visar skillnaden mellan koncepten även denna gång 

fördelen av fysiskt skydd samt vikten av dubblering samt separering av viktiga funktioner. 

Vid en jämförelse mellan koncepten vad avser Vapensystem 2 kan det konstateras att den 

högre utslagssannolikhet som koncept SKYDD haft, vilket varit konsekvensen av utfallet på 

Elkraft 1, nu kompenserats av den ökade stryktåligheten mot splitter som de skyddade 

utrymmena ger. Vad som vidare kan kommenteras är det högre utfall vad avser koncepten 

SEPARATION samt GRUND jämfört med övriga koncept. Utfallet beror på 

utslagssannolikheten av Vapensystem 2 på position 119, är högre hos dessa koncept. Detta kan 

bero på att SKYDD samt GRUND 2 har samma maskinrumskonfiguration vilket gör att 

Vapensystem 2 erhåller en lägre utslagssannolikhet på grund av maskinrummens placering, 

vilket bedöms bidra till att minska splittrets spridning.  

Nivå 1 har denna gång erhållit utfall genom att fartygets sjövattenpumpar kommit att slås ut. 

Det koncept som har högst utslagssanolikhet är SKYDD genom att placeringen av en av 

sjövattenpumparna utgörs av utrymme position 87. 

Nivå 2 följer det resonemang som fördes vid Fartygets manöverförmåga och det kan 

konstateras att den differens som identifierats tidigare i analysen kommer igen även i denna 

sammansatta funktion. Dock blir utfallet att de koncept vilka bygger på regelverken kommer 

under 20 procent. Med en differens på 8-9 procentenheter till GRUND 2 samt ca 30 

procentenheter jämfört med koncept GRUND. 
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Vid analys av Nivå 3 kan det konstateras att koncept SKYDD utslagssannolikhet hamnar 

precis över 20 procent. Resultatet visar på en större inbördes skillnad mellan 

regelverkskoncepten på 8 procentenheter, än tidigare simuleringar. Detta bedöms bero på att 

graden av separation för koncept SEPARATION har mindre påverkan mot denna, relativt för 

simuleringen, stora verkansdel. Vad avser GRUND 2 motsvarar skillnaden till SEPARATION 

9 procentenheter samt mellan SKYDD 14 procentenheter. För GRUND utgörs skillnaden av 

35-40 procentenheter till regelverkskoncepten. 

På samma sätt kan slutligen Nivå 4 redovisa att samtliga koncept ligger härvid lika utom 

SKYDD, vilket beror på det applicerade fysiska skyddet av stridsledningscentralen. 

5.5.2 Sammanfattning 

Utfallet över antal utslagna komponeter var vid denna simulering den största, vilket bedöms 

bero på framförallt de splitter som verkansdelen kom att generera. 

Simuleringen tydliggjorde att genom att skydda vissa utrymmen kommer även intilliggande 

funktioner att erhålla en lägre utslagssannolikhet. Resultatet är intressant genom att det pekar 

på vikten att innesluta exempelvis splitter inom det utrymme som brisaden av verkansdelen 

sker, vilket kan göras genom att exempelvis öka dimensionen på vattentäta skott. Detta 

exemplifieras med jämförelsen av utfallet med Vapensystem 2 samt Navigation utslagen. 

Simuleringen visade att vid en jämförelse mellan SKYDD samt SEPARATION att skillnaden 

mellan att skydda viktiga utrymmen eller att ha en förhållandevis större separation av 

redundanta system inte var så betydande. Detta kom att exemplifieras med utfallet på Nivå 2. 

Genom att det handlade om endast en robot per salva kom endast splittrens spridning inne i 

fartyget att bli avgörande för utslagssannolikheten. Detta belystes bland annat vid jämförelsen 

av Förmågan till framdrivning mellan de olika koncepten. 

De koncepten vilka är baserade på klassningssällskapens regelverk erhöll en lägre 

utslagssannolikhet vad avser Nivå 2 samt Nivå 3. Detta visar på att även vid fallet med en 

sjömålsrobot kom klassreglerna att tillgodose ett bättre skydd för de skeppstekniska systemen 

vilket är deras främsta syfte.  
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5.6  Sammanfattande diskussion av simuleringarna 
Simuleringarna har påvisat skillnader vid jämförelse mellan koncept och mellan olika 

stridsdelar. Den tabell som diskussionen utgår ifrån innehåller de mest betydande skillnaderna 

mellan de olika koncepten vid simuleringsfallen. 

Tabell 12 Sammanställning över topphändelser från simuleringarna 

PV vapen SEPARATION SKYDD GRUND  GRUND 2 

Fartygets manöverförmåga 

utslagen 

0 % 0 % 5 % 0 % 

Nivå 2 utslagen 0 % 0 % 5 % 0 % 

Nivå 3 utslagen 0 % 0 % 5 % 0 % 

Nivå 4 utslagen 10 % 9 % 9 % 10 % 

76mm Sjömålsgranat     

Fartygets manöverförmåga 

utslagen 

12 % 12 % 38 % 18 % 

Nivå 2 utslagen 12 % 13 % 39 % 19 % 

Nivå 3 utslagen 13 % 13 % 39 % 19 % 

Nivå 4 utslagen 52 % 31 % 53 % 53 % 

12,7 mm projektil     

Fartygets manöverförmåga 

utslagen 

4 % 6 % 14 % 5 % 

Nivå 2 utslagen 7 % 8 % 16 % 7 % 

Nivå 3 utslagen 39 % 39 % 45 % 39 % 

Nivå 4 utslagen 75 % 76 % 57 % 76 % 

Sjömålsrobot     

Fartygets manöverförmåga 

utslagen 

18 % 15 % 59 % 26 % 

Nivå 2 utslagen 18 % 17 % 59 % 26 % 

Nivå 3 utslagen 27 % 21 % 64 % 35 % 

Nivå 4 utslagen 69 % 53 % 70 % 70 % 

 

Resultaten visar att koncepten SEPARATION och SKYDD ligger under 20 procent 

utslagssannolikhet vid Nivå 2, för samtliga simuleringar. Som mest uppgår den till 17 

respektive 18 procent vid sjömålsrobot fallet. Detta gör att utifrån utfallet bedöms den 

implementerade stryktåligheten innebära att förmågan till rörlighet upprätthålls på rimliga 

nivåer. 

Regelverkskoncepten erhåller vid fallet med PV- vapnet en högsta utslagssannolikhet på 10 

procent Nivå 4. Vid fallet med 76 mm sjömålsgranaten erhålls en utslagssannolikhet av 13 

procentenheter vid Nivå 3. Detta innebär att regelverken klarar att skapa en begränsad 

stryktålighet även för vapen och sensorsystem. Då resultaten mellan regelverkskoncepten 

jämförs kan det konstateras att skillnaden utgörs av enstaka procentenheter vid simuleringarna 

med icke splittergenererande stridsdelarna. På samma sätt föreligger resultatet av 76 mm 

granaten vad avser Nivå 2 samt Nivå 3. Vid Nivå 4 finns en betydande skillnad där SKYDD 

har en lägre utslagssannolikhet på 19 procentenheter jämfört med koncept SEPARATION.  
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Vad avser sjömålsroboten återfinns skillnaden på 1 procentenhet vid Nivå 2. Vid Nivå 3 

handlar det om 6 procentenheters skillnad. Vid Nivå 4 handlar det om att SKYDD har 16 

procentenheter lägre utslagssannolikhet.  

För konceptet GRUND 2 visar resultaten att för de icke splitterbildande stridsdelarna är 

utfallen att betrakta som lika med SEPARATION samt SKYDD. Vad gäller de 

splitterbildande stridsdelarna har GRUND 2 vid en jämförelse en något högre 

utslagssannolikhet än SEPARATION och SKYDD. Den utgörs av 6- 9 procentenheter för 

utslagssannolikheten vid Nivå 2 samt Nivå 3, förutom vid sjömålsgranaten där skillnaden 

uppgår till 14 procentenheter jämfört med SKYDD. Då slutligen Nivå 4 jämförs mot 

SEPARATION och SKYDD visar resultaten att utfallen är lika med SEPARATION och 

därmed föreligger endast en skillnad mot SKYDD som är samma som redovisats ovan. 

Konceptet GRUND har den generellt högsta utslagssannolikheten bland koncepten, vilket 

visas tydligast vid simuleringarna med splitterbildande stridsdelar. I likhet med övriga 

koncept erhålls en högsta utslagssannolikhet på ca 10 procent vad avser Nivå 4 vid 

simuleringen med PV- vapnet, dock är det enda konceptet som har utfall på Nivå 2 samt Nivå 

3 vid denna simulering. Vid jämförelse mot de tre övriga koncepten kan utläsas att skillnaden 

för simuleringen med 12,7 mm projektilen utgörs av ca 6-9 procentenheter vad avser Nivå 2 

samt Nivå 3. Vid Nivå 4 är förhållandet omvänt då GRUND har bättre utslagssannolikhet än 

de övriga, vilket beror på dubbleringen samt separeringen av funktionen stridsledningscentral. 

Resultaten vad avser sjömålsgranatssimuleringen visar på en skillnad vid Nivå 2 och Nivå 3 

mellan GRUND och GRUND 2 på ca 20 procentenheter, samt mellan GRUND och 

regelverkskoncepten på 26 procentenheter. Vid sjömålsrobotsimuleringen utgörs skillnaden 

vid Nivå 2 samt Nivå 3 av 33 procentenheter respektive 29 procentenheter vid en jämförelse 

mot GRUND 2. Vid samma jämförelse mot SEPARATION utgörs skillnaden av 41 

procentenheter samt 37 procentenheter. Avslutningsvis mellan SKYDD och GRUND utgör 

motsvarande skillnad av 42 procentenheter respektive 43 procentenheter. Genom att utfallet 

på Nivå 4 är samma som SEPARATION amt GRUND 2 återfinns samma skillnad mot 

SKYDD som vid övriga koncept. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten visar att skillnaden mellan koncepten i 

procentenheter är som störst vid simuleringarna med de splitterbildande verkansdelarna. 

Koncepten SEPARATION samt SKYDD är de koncept vilka generellt erhåller lägst 

utslagssannolikhet, vilket främst visar sig vid de splitterbildande verkansdelarna. Genom att 

splittren sprider sig i flera dimensioner i fartyget, kommer åtgärder som ballistiskt skydd, 

separation samt redundans göra en skillnad på utfallet. Konceptet SKYDD har lägst 

utslagssannolikhet vid Nivå 4, vilket pekar på att skyddet av stridsledningscentralen i detta 

fall övervinner den separation som övriga koncept har implementerad. 
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5.7 Skillnader vad avser utfall i tid 
Vid en analys av data för de olika mätningarna i tid konstateras att skillnaderna blir som störst 

vid mätpunkten 3600 sekunder jämfört med 10 sekunder. Vid den senare mätpunkten 

påverkas utfallet i ett verkligt fall även av besättningens skyddstjänstarbete vilket omfattas av 

begreppet skadetålighet, något som inte undersökningen omfattar. Det är dock intressant att 

redovisa de skillnader som framkom vi de olika mätningarna.  

De topphändelser där det föreligger en skillnad är Fartygets flytförmåga utslagen, 25 procent 

av besättningen utslagen, Nivå 2 samt Nivå 3. Tabellen nedan visar de funktioner vilka har ett 

divergerande utfall vid 3600 sekunder, utfallen är angivna i faktiska procentenheter. 

Tabell 13 Topphändelser med avvikande utfall vid 3600 s jämfört med utfallet vid 10 s, angivet i faktiska 

procentenheter 

PV-Vapen  SEPARATION SKYDD GRUND GRUND 2 

Fartygets flytförmåga utslagen 1 % 0 % < 1 % < 1 % 

76mm Sjömålsgranat     

Fartygets flytförmåga utslagen 6 % 5 % 6 % 6 % 

Sjömålrobot     

Fartygets flytförmåga utslagen 22 % 18 % 21 % 23 % 

25 procent av besättningen 

utslagen 

5 % 2 %  4 % 4 % 

Nivå 2 utslagen 22 % 19 % 61 % 29 % 

Nivå 3 utslagen 30 % 24 % 66 % 37 % 

 

Vad avser Fartygets flytförmåga finns ett förhållandevis litet utfall vad gäller PV-vapen. 

Resultatet härleds till att den fiktiva vattenlinjen ej tillåter träffar under den samt att 

verkansdelen ej genererar splitter. Stridsdelarna vilka genererar splitter har ett högre utfall 

varav sjömålsroboten ligger högst, vilket är logiskt då dess tryckverkan samt splitter ger störst 

penetrationsförmåga. Utfallen anger att koncept SKYDD har lägst utfall samt koncept 

SEPARATION högst utfall.  

Topphändelsen 25 procent av besättningen utslagen inträffar endast vid fallet med 

sjömålsroboten. 

Utfallet i sjömålsrobotsimuleringen vad avser Nivå 2 samt Nivå 3 i visar på ett förhöjt utfall 

med mellan 2- 4 procentenheter, jämfört med utfallet i tabell 11.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns skillnader i utfall vid en jämförelse mellan 

10 s samt 3600 s. Vid 3600 s kommer även aspekten skadetålighet vilken till stora delar 

bygger på besättningens färdigheter i form av skyddstjänst, stridsskadereparationer samt 

sjukvård. Resultatet pekar på att det krävs även en välövad besättning vilken kan användas för 

att öka fartyget skadetålighet. Detta kan exemplifieras med utfallet vid Fartygets flytbarhet, 

vilket innebär en förlust av fartyget om inte besättningsens insatser kan rädda desamma. 
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6. Redovisning av resultat 

6.1 Diskussion avseende uppsatsens genomförande 
Vad avser insamlat material till den använda teoriramen utgörs det dels av artiklar vilka 

kommit att presenteras vid sökningar på sökorden Survivability samt Vulnerability i 

databassökningar vid Anna Lind biblioteket och biblioteket vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. Men även av material från arbetsgrupper inom NATO som arbetar med frågor 

inom forskningsområdet. Genom att materialet främst kommer från Europa samt USA, kan 

det inte uteslutas att andra synsätt eller designtekniker kan ha missats vid litteratursökningen. 

Det använda materialet pekar dock på en samstämmighet vad avser tillämpandet av teorier, 

metoder och designprinciper för att ta fram och utvärdera stryktålighet. Den använda 

litteraturen bedöms därmed som adekvat för det genomförda arbetet.  

Regelverken som undersökts är två av de mest kända på marknaden. Genom att det finns ett 

antal klassningssällskap, kan det inte uteslutas att det finns andra regelverk med en annan grad 

av stryktålighet. Dock har det bedömts att de valda regelverken utgör en rimlig bredd för att 

erhålla exempel på klassningssällskapens olika åtgärder. Bedömningen baserar sig på 

jämförelsen mellan de båda undersökta regelverken men även att diskursen vad avser 

klassningssällskapens bidrag inom området anger detta. Vidare har endast ett fåtal åtgärder 

valts ut för att representera stryktålighetshöjande åtgärder vilka sedan används i simuleringen. 

Det finns i regelverken fler åtgärder än de vilka implementerats i simuleringarna som bidrar 

till stryktålighet. Som exempelvis redundans och hur att förlägga kablage samt rör.  Om även 

dessa aspekter hade kunnat simuleras kan utfallen kommit att bli än tydligare vad avser utfall 

samt skillnader mellan koncepten. Detta genom att kablage mellan olika komponenter ökar 

sårbarheten för systemet som helhet. Dock anses de åtgärder vilka har kunnat implementeras i 

simuleringen lyckats att fånga de viktigaste aspekterna och därmed skapat en tillräckligt 

realistisk simulering. 

De olika konceptens framtagande är baserat på regelverken samt öppna källor för denna 

storlek av fartyg, samt författarens förförståelse. Detta gör att det finns ett visst mått av 

subjektivitet när de olika koncepten tagits fram. Framtagandet av de olika koncepten har 

utgjorts av en variant av den metod som redovisas i avsnitt 2.2. Metoden är något förenklad 

för att passa den genomförda undersökningen. Det finns andra metoder att använda vid 

framtagandet av ett fartygs stryktålighet, vilka har andra men liknande steg. Dock följer den 

de olika steg som har bedömts nödvändiga och genomförbara för att genomföra 

undersökningen. Metoden bedöms som relevant att arbeta utifrån och fyller sitt syfte att 

bestämma den operativa miljön, uppdrag samt verkansdelar. 

De verkansdelar vilka utgör hoten är tänkta att symbolisera de hot vilka finns i de olika 

operationsmiljöer som ett svenskt fartyg kan komma att befinna sig i. De valda 

verkansdelarna är därmed tänkt att skapa en palett av möjliga hot. Därav har inte hänsyn tagits 

till vilka som kan utgöra störst skada på den simulerade plattformen. Med andra typer av 

stridsdelar med större verkansdelar vad avser splitter samt laddningsvikt hade troligtvis 

utfallet blivit något annorlunda. Dock bedöms de olika stridsdelarna som använts ändå skapa 

en realistisk bild av de övervattenshot som svenska enheter kan möta och därmed relevanta 
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för arbetet. I simuleringsmiljön har inte stridsavstånden eller sannolikheten för träff beaktats. 

Vad beträffar projektilernas anslagshastighet blir därmed stridsavstånden förhållandevis korta. 

Vad avser träffsannolikheten är riktpunkten satt till mitten av fartyget förutom vid ett av 

fallen. Detta innebär att utfallen kan bli annorlunda om andra spridningsmönster, 

stridsavstånd eller träffsannolikheter används. Det här har varit ett medvetet val genom att 

studien skall undersöka vad som händer då verkansdelen träffar fartyget, det är därmed 

centralt att verkansdelarna verkligen träffar fartyget.   

Analysen av de olika simuleringarna har diskuterats och redovisats i syfte att visa på samband 

mellan komponenter samt funktioner men även för att belysa anomalier i resultaten. Vid några 

få utfall finns det resultat vilka inte kan förklaras då resultatfilerna granskas, när sådana 

resultat har påträffats har detta poängteras under respektive avsnitt. Det har bedömts att dessa 

inte förändrar undersökningen som helhet, men skapar vissa avvikelser i enskilda utfall. 

Analysen har till största delen genomförts av författaren, men vid ett fåtal utfall har även FOI 

tillfrågats för att bringa klarhet i resultaten. 

6.2  Diskussion och slutsatser kring resultatet 
Resultatet pekar på att de teorier vilka utgör det teoretiska ramverket i många avseenden 

stämmer med de resultat som har framkommit i simuleringarna.  

Det kan som nämnts tidigare vara svårt att ta fram en realistisk uppdragsprofil framförallt för 

multifunktionsfartyg. Komplexiteten består i att ta fram realistiska hot samt verkansdelar då 

fartyget ska kunna lösa många olika uppgifter. Arbetet visar på att det är viktigt att genomföra 

en sådan analys och åtminstone bestämma den lägsta nivå av stryktålighet som skall 

implementeras. Detta behöver ske tidigt i processen då dessa åtgärder till mångt och mycket 

bestäms i samband med framtagandet av generalarrangemang. 

Simuleringarna har visat på en mängd olika utfall beroende av vilken typ av stridsdel som har 

simulerats. Faktorer såsom splitter, antal verkansdelar per salva samt spridningsmönster har 

kommit att utgöra skillnader i simuleringarnas resultat. Detta visar att det inte är möjligt att 

skydda sig eller att skapa optimala lösningar för alla typer av hot. Det här pekar i sin tur på att 

det är nödvändigt som beställare att tidigt i designprocessen systematiskt välja ut de hot vilka 

är realistiska att hantera utifrån uppdragsprofil, kostnad, prestanda och 

stryktålighetsperspektiv.  

Alla hot kan inte hanteras genom designlösningar för stryktålighet utan det finns även andra 

sätt som exempelvis angripbarhet eller skadetålighet för att avvärja inkommande hot eller 

skador då de redan inträffat. För att kunna uppnå optimal överlevnad krävs det att flera 

verktyg används varav stryktåligheten endast utgör ett av dessa. Detta är något som 

exemplifieras i avsnitt 5.7, där skillnaderna i resultatet mellan den analyserade 10 sekunders 

mätning och den vid 3600 sekunder redovisas. Resultatet visar på att det inte räcker att endast 

bygga stryktåligt utan det krävs även en besättning som kan bedriva skyddstjänst för att kunna 

öka överlevnaden för fartyget. 

Det som simuleringarna även visar är vikten av att genomföra dessa tidigt i designfasen. Att 

genomföra simuleringar ger på ett tydligt sätt en bild över vilka komponenter eller funktioner 
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som är kritiska. Det innebär även en möjlighet att tidigt i framtagandet av en fartygsserie 

kunna göra överväganden och förändringar i generalarrangemanget. Därmed skapas 

förutsättningar för att ta fram stryktåliga plattformar med avseende på placering, redundans, 

separation eller fysiskt skydd av viktiga funktioner och komponenter. Resultaten från 

simuleringarna vad beträffar de olika maskinrumskonfigurationerna eller funktionen 

stridsledningscentral, exemplifierar detta.  

De använda koncepten är av fregattsstorlek, vilket gör det mindre komplicerat att 

implementera stryktålighetshöjande åtgärder. Ett viktigt påpekande är den högre graden av 

komplexitet som uppstår vid implementering av stryktåligt på mindre plattformar, genom 

framförallt de fysiska begränsningarna. Det är därmed viktigt att inte begränsa sig till färdiga 

vissa typer av designlösningar. Utan att de olika lösningarna behöver anpassas till de 

förutsättningar vilka är möjliga att genomföra för den unika plattformen. 

Precis som påtalats i teoriavsnittet visade simuleringarna betydelsen av att skydda vitala 

funktioner med ballistiskt skydd. Det var tydligt i samtliga fall, utom 12,7 mm simuleringen, 

att konceptet SKYDD var det koncept som generellt hade lägst utslagssannolikhet. 

Simuleringarna visade även att det ökade skyddet av utrymmena kom att utgöra ett indirekt 

skydd för andra komponenter. På grund av att dessa förmodligen kapslade in verkan och 

därmed hindrade spridning av exempelvis splitter. Detta exemplifierades främst genom 

simuleringarna med sjömålsroboten. 

Textanalysen av regelverken har visat att även om det inte är deras huvudsyfte finns det 

exempel på olika stryktålighets höjande åtgärder vilka har beskrivits i teoriavsnitten. Till trots 

att den simulering vilken genomförts endast behandlar ett fåtal funktioner har det framkomit 

intressanta resultat. Det har identifierats fler åtgärder vilka inte kunnat simuleras vilka bedöms 

öka stryktåligheten, som exempelvis förläggning av rör och kablage.  

Att skydda vitala komponenter genom att placera dessa i mitten av fartyget med omgärdande 

vattentäta avdelningar mellan sig och skrovsidan visade simuleringarna öka stryktåligheten. 

Detta visade exempelvis resultaten från 12,7 mm simuleringen. Det här pekar på att skydda 

viktiga kabelstråk eller rörarmaturer genom att antingen implementera ballistiska skydd i 

mitten av fartyget, eller om möjlighet att ha redundans och förlägga dessa på styrbord och 

babord sida bör en högre stryktålighet uppnås. Sådana åtgärder är något som påtalats i den 

använda teorin men även inom regelverken som DNV beskriver att förläggning av exempelvis 

brandpostledningar skall ske som en ringlinje. 

Vad avser redundans av viktiga funktioner har arbetet visat att det innebär en avsevärd 

skillnad i olika funktioners utslagssannolikhet beroende av om de olika ingående systemen 

har redundans eller ej. Framförallt blev detta tydligt då olika delar av systemen separerades 

vilket resulterade i att ett enstaka fel eller träff lättare slog ut hela funktionen, vilket 

exemplifieras med koncept GRUND. Detta är även något som påtalas i båda regelverken, att 

denna typ av konstruktioner skall undvikas. 

Vidare visade sig vikten av separering och dubblering av viktiga system i de olika 

simuleringarna, framförallt vid simuleringar som innehöll flera skott samt genererade splitter. 
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Som exempel kan nämnas utfallet med dubbleringen samt separeringen av 

stridsledningscentralen som utfördes i koncept GRUND, eller jämförelsen mellan konceptens 

olika framdrivnings- maskinerier.   

Simuleringarna indikerade även att det är effektivt att ha ett separationsavstånd som innebär 

att det finns en vattentät avdelning mellan redundanta system. Detta visar exempelvis 

maskinrumskonfiguration som konceptet SEPARATION hade, vilken var hämtad från DNV 

regelverk. Data från Fartygets manöverförmåga utslagen kom att visa att vid simuleringarna 

med sjömålsgranaten var utfallet 1 procentenhet bättre än SKYDD men 6 procentenheter 

bättre än GRUND 2. Vid fallet med sjömålsroboten var SKYDD bättre med cirka 3 

procentenheter, men SEPARATION var fortfarande 6 procentenheter bättre än GRUND 2. 

Resultaten pekar på att beroende på verkansdel kan därmed placering av redundanta system 

vara nog så effektivt som att applicera ballistiskt skydd om avståndet är tillräckligt stort. 

Resultatet ovan pekar även på vikten av att använda olika tekniker för att kunna skapa en så 

stor stryktålighet som möjligt. Beroende på storlek, prestanda samt vilka designkriterier som 

är dominerande i framtagandet av ett örlogsfartyg kommer olika typer av stryktålighets- 

höjande åtgärder vara mer eller mindre möjliga att applicera.  

Simuleringsresultaten vad avser SEPARATION samt SKYDD har generellt haft en lägre 

utslagssannolikhet än de övriga koncepten när de olika nivåerna jämförs. Detta indikerar att 

regelverken till delar kan användas även i ett stryktålighetsperspektiv mot olika typer av 

vapensystem. Det är intressant att de båda koncepten har ett liknande utfall, dock med viss 

inbördes divergens, trots att åtgärderna hos koncepten skiljer sig åt. Det här styrker det faktum 

att använda flera olika typer av stryktålighetshöjande åtgärder men även att inte betrakta ett 

klassningssällskapsregelverk som förhärskande vad avser stryktålighet. Det påvisar även 

vikten av att inte låsa sig till en typ av lösning, utan regelverken bör betraktas som inspiration 

eller exempel på åtgärder som kan användas för att skapa stryktålighet. 

Den utveckling som pågår inom både Försvarsmakten och inom FMV idag vad avser 

Försvarsmaktslogistik då fler tjänster läggs på civila aktörer. För närvarande finns inte heller 

några nya ytstridsfartyg i materielplanen. Sammantaget kan detta riskera att urholka 

kompetensen vad avser kravställning av stryktålighet inom Försvarsmakten och FMV. Arbetet 

har visat att genom att använda sig av klassningssällskapens regelverk kan en viss nivå av 

stryktålighet uppnås. Detta gör att de är att betrakta som ett av verktygen som kan användas, 

då stryktålighet ska implementeras i nya framtida fartygskoncept. 

6.3 Svar på frågeställningen 
Resultatet av arbetet ger följande svar på nedanstående frågeställning: 

Hur kan klassificeringssällskapens regelverk bidra till en ökad stryktålighet mot vapenverkan 

vid design och konstruktion av örlogsfartyg? 

Simuleringarna visar på att det är vid verkansdelar vilka genererar splitter som skillnaderna 

mellan regelverkskoncepten och de övriga koncepten blir tydliga. För de övriga stridsdelarna 

kan det konstateras att det inte föreligger någon större skillnad i utfall mellan koncepten. 
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Vid samtliga simuleringar erhåller koncepten vilka har designats med krav från regelverken 

en utslagssannolikhet på mindre än 20 procent vad avser Nivå 2, med en inbördes skillnad på 

någon procentenhet. Vid en jämförelse mellan regelverkskoncepten och övriga koncept 

uppgår skillnaden till mellan 6 – 9 procentenheter för GRUND 2, samt för koncept GRUND 

26 till 42 procentenheter. Arbetet visar därmed att regelverkskraven bidrar till ett 

örlogsfartygs överlevnad genom att skapa ökad stryktålighet för ett örlogsfartygs 

skeppstekniska system.  

Den ökade stryktåligheten vad gäller Nivå 2 bedöms dels uppnås genom kraven på separation 

av maskinrum samt elkraftanläggningar, genom att separationen gör att splittrens möjlighet att 

slå ut redundanta system samtidigt minskas. Dels på kraven att inte sprida viktiga 

komponenter till olika utrymmen och därmed hindra att en enstaka träff slår ut ett system. 

Arbetet har även visat att genom att följa de notationer vilka omfattar åtgärder mot 

exempelvis skydd mot splitter ökar stryktåligheten. Resultatet pekar på att förstärka 

utrymmen vilka innehåller kritiska eller viktiga system ökar stryktåligheten mot framförallt 

splitterbildande verkansdelar, genom att det ökade skyddet gör att deras effekt reduceras. 

Simuleringarna pekar även på att regelverkens krav, att förlägga kablage samt rörarmaturer 

som en ringlinje, även bidrar till en ökad stryktålighet. Genom att ovanstående åtgärder 

innebär förändring av generalarrangemang krävs det därmed att åtgärderna implementeras 

redan under designfasen. 

Vid simuleringarna med sjömålsgranaten erhåller SEPARATION och SKYDD vid Nivå 3 ett 

utfall på 13 procentenheter. Mellan regelverkskoncepten och GRUND 2 utgörs skillnaden av 

6 procentenheter och för koncept GRUND 26 procentenheter. Vid simuleringen med PV-

vapnet når samtliga koncept upp till Nivå 4, resultaten mellan koncepten är lika med endast en 

skillnad på 1procentenhet. Vid Nivå 3 samt Nivå 4 vid sjömålsrobotsimuleringen var 

skillnaden mellan regelverkskoncepten 6 procentenheter vid Nivå 3. Vid jämförelse med 

GRUND 2 erhölls en skillnad på 14 procentenheter mot SKYDD och 8 procentenheter mot 

SEPARATION. Vid Nivå 4 utgjordes skillnaden av ca 27 procentenheter mellan koncept 

SKYDD och övriga koncept. 

Resultaten påvisar därmed att även vid Nivå 3 och Nivå 4, erhålls en lägre utslagssannolikhet, 

för regelverkskoncepten. Detta åstadkoms framförallt genom den ökade stryktåligheten av de 

skeppstekniska systemen som beskrevs vid Nivå 2 ovan. Men även att använda regelverkens 

notationer som innebär skydd mot splitter av exempelvis stridsledningscentraler, 

ammunitionsdurkar eller vattentäta skott. Simuleringarna har visat att dessa förstärkningar 

dels skyddar utrymmet/ funktionen i sig självt men hindrar även splitter att sprida sig till flera 

utrymmen och avdelningar i fartyget. Därmed kan flera funktioner vilka inte direkt omfattas 

av regelverkskraven komma att erhålla en ökad stryktålighet. Regelverken anger att kablage 

till exempelvis självförsvarssystem skall vara redundanta samt förlagda på styrbord respektive 

babord sida. Undersökningen har visat att genom att separera sina funktioner med 

mellanliggande skott det ökar stryktåligheten, genom att splittrens verkan begränsas då flera 

skott skall penetreras. 
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Sammanfattningsvis har det genomförda arbetet visat på att klassningssällskapens olika 

notationer bidrar till att höja stryktålighetsnivån, genom de urval av åtgärder som applicerats 

samt de verkansdelar som använts för en plattform av fregatts storlek. Därmed bedöms det att 

klassningssällskapens regelverk genom sina krav bidrar till stryktålighet upp till en viss nivå. 

Regelverken anses därmed kunna tjäna som ett av verktygen för att kunna uppnå stryktålighet 

mot övervattenhot för örlogsfartyg 

6.4 Rekommendationer och förslag på vidare forskning 
De rekommendationer och förslag på vidare studier kan sammanfattas i nedanstående punkter:  

 Arbetet har endast beaktat övervattenshot. Genom den hotbild som finns men även 

med bakgrund av trenden att bygga multifunktionsfartyg vore det intressant att utöka 

undersökningen med en studie som omfattar undervattenshotet.  En sådan utredning 

skulle bidra med att ge en helhetssyn på hur klassningssällskapensregelverk kan 

hantera en tredimensionell hotbild. 

 För att genomföra simuleringarna har det semiautomatiska fartygsverktyget för AVAL 

använts. Verktyget har som tidigare nämnts inte möjlighet att simulera förbindning 

mellan komponenter. Det vore därmed intressant att genomföra simuleringar på en 

djupare detaljeringsgrad för att även undersöka hur utfallet påverkas. 

 Då utredningen genomförts på ett relativt stort fartyg är det intressant att genomföra en 

liknande studie på en mindre plattform, då detta genererar större utmaningar 

framförallt vad gäller redundans och separation. Vidare skulle det även vara intressant 

att utreda hur utfallet blir med en annan typ av material på skrov, vid denna typ av 

simulering. Ur ett svenskt marint perspektiv skulle båda dessa aspekter vara 

intressanta att undersöka inför ett eventuellt framtida framtagande av ett ytstridsfartyg.  

 Även om det förefaller som om de två regelverk vilka undersökts är förhållandevis 

lika i sin utformning, skulle en analys som omfattar fler klassningssällskaps regelverk 

vara intressant. Detta för att kartlägga vilka som har bättre eller likvärdiga krav. 

 Den genomförda uppsatsen har undersökt stryktålighet vilken utgör en delmängd av 

den totala överlevnaden för ett örlogsfartyg. Som tidigare angivits kan inte alla hot 

eller olyckor hanteras endast av stryktålighet utan det krävs att alla verktyg används på 

överlevnadskartan. Det krävs därmed en helhetsyn vad gäller överlevnad där även 

stryktålighet tydliggörs för att inte överlevnad som funktion blir fragmenterad genom 

spridning av ansvaret. Den studie vilken genomförts på beställning av Försvarsmakten 

vilken omfattar Stryktålighet bör utökas för att även omfatta Skadetålighet samt 

Angripbarhet och därmed ta om hand hela överlevnadskartan. Detta för att skapa 

samordningsvinster och därmed bättre förutsättningar att optimera framtida 

fartygskoncepts förmåga till överlevnad.  
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Bilaga 1, Analys över viktiga funktioner ombord. 

   
Uppdragstyper 

   

Lo
ss

ka
st

n
in

g 

  Sjöövervakning Sjöfartsskydd   Kustförsvarsoperation Resultat 

   

Fö
rf

ly
tt

n
in

g 
1

8
kn

o
p

 

P
at

ru
lle

ra
 o

ch
 ö

ve
rv

ak
a 

h
av

so
m

rå
d

e
 

P
re

ja
 o

ch
 v

is
it

e
ra

 f
ar

ty
g 

Sk
yd

d
a 

fa
st

a 
an

lä
gg

n
in

ga
r/

in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

ti
ll 

h
av

s 

G
e

n
o

m
fö

r 
ta

kt
is

k 
sp

an
in

g 
(d

o
ld

) 

Et
ab

le
ra

/u
p

p
rä

tt
h

ål
la

/b
e

st
ri

d
a 

sj
ö

ko
n

tr
o

ll
 

G
e

n
o

m
fö

r 
Sj

ö
tr

af
ik

ko
n

tr
o

ll 
(N

C
A

G
S)

 o
ch

 K
o

n
vo

je
ri

n
g 

Es
ko

rt
e

ra
 s

jö
tr

an
sp

o
rt

 

G
e

n
o

m
fö

ra
 t

ak
ti

sk
 s

p
an

in
g 

d
o

ld
 

Et
ab

le
ra

/u
p

p
rä

tt
h

ål
la

/b
e

st
ri

d
a 

sj
ö

ko
n

tr
o

ll
 

Sk
yd

d
a 

fa
st

a 
an

lä
gg

n
in

ga
r/

in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

ti
ll 

h
av

s 

Ta
 o

ch
 s

äk
ra

 k
u

st
st

rä
ck

a/
o

m
rå

d
e

 

Sk
yd

d
a 

fö
rb

an
d

 m
o

t 
lu

ft
h

o
t 

D
e

l S
u

m
m

a
 

A
n

ta
l s

ys
te

m
 (

R
e

d
u

n
d

an
s)

 

Su
m

m
a

 

R
e

la
te

ra
d

e
 s

ys
te

m
 

Fr
am

d
ri

vn
in

g Huvudmaskineri  3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 36 2 18 

Axlar framdrivningsmaskineri  3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 36 2 18 

Propeller  3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 36 2 18 

Stödsystem HM  3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 36 2 18 
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Diesel generatorer  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 2 21 

Eldistributions- anläggningar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 2 21 

Reservkraft för belysning  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 2 21 
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Brygga 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 1 2 3 35 1 33 

Styrmaskin 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 35 2 17,5 

GPS 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 34 2 17 

Roder 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 35 2 17,5 

NavigationsRR 1 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 2 30 1 30 

Navigations elektronik 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 27 1 27 
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Skrov 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1 28 

Struktur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1 28 

Vattentäta avdelningar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1 28 
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SpaningsRR (Verkan) 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 33 1 33 

Sikte med eldledningsradar 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 32 1 32 

Signalspaning 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 32 1 32 

Artilleri ( Verkan) 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 34 1 34 

RBS( Verkan) 1 1 1 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 2 29 1 29 

Självförsvar CIWS 1 1 1 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 31 1 31 

Ammunitionsdurk 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 34 1 34 

Vapenelektronik 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 32 1 32 

Stridslednings central 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 1 40 
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Livflottar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 2 21 

Brandpumpar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 2 21 

Figur 18 Utfall av analys över kritiska system på koncept SKYDD 
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Bilaga 2: Beskrivning av konceptens uppbyggnad 

 

 

Figur 19 Generalarrangemang över grundgeometrin
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Figur 20 Generalarrangemang över grundgeometrin
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Bilaga 2  

Tabell 14 Beskrivning av konceptens uppbyggnad 

Position SEPARATION SKYDD  GRUND  GRUND 2 

4 Propeller axel Propeller axel  Propeller axel Propeller axel 

5 Sjövattenpump Sjövattenpump  Sjövattenpump Sjövattenpump 

6 Generator   Generator  

7  Huvudmaskineri  Maskinväxel Huvudmaskineri 

8 Generator Generator  Generator Generator 

9    Huvudtavla  

11  Sjövattenpump  Sjövattenpump Sjövattenpump 

12 Sjövattenpump     

15    Rodermaskineri Rodermaskineri 

18 10 personer 10 personer  10 personer 10 personer 

19 10 personer 10 personer  10 personer 10 personer 

22  Huvudmaskineri   Huvudmaskineri 

23 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

24 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

25 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

26 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

37 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

39 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

42 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

51 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

56 Vapenelektronik Vapenelektronik  Vapenelektronik Vapenelektronik 

60 Stridsledningscentral 21 
personer  

Stridsledningscentral 
21 personer, 
Förstärkt 
godstjocklek 27mm  

 Stridsledningscentral 21 
personer  

Stridsledningscentral 21 
personer  

61 Sambandscentral  
5 personer 

Sambandscentral                
5 personer 

 Sambandscentral  
 5 personer 

Sambandscentral         
 5 personer 

65 Vapenelektronik Vapenelektronik  Vapenelektronik Vapenelektronik 

68 Ammunitionsdurk           
2 personer 

Ammunitionsdurk          
 2 personer, 
Förstärkt 
godstjocklek 27mm   

 Ammunitionsdurk          
 2 personer 

Ammunitionsdurk           
2 personer 

70 Nödgenerator Nödgenerator    

71 Livflottestation Livflottestation  Livflottestation Livflottestation 

72 Livflottestation Livflottestation  Livflottestation Livflottestation 

73 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

74 5 personer 5 personer  5 personer 5 personer 

75 Livflottestation Livflottestation  Livflottestation Livflottestation 

76 Livflottestation Livflottestation  Livflottestation Livflottestation 

77 Vapenelektronik Vapenelektronik  Vapenelektronik Vapenelektronik 
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84 Navigations- elektronik  
4 personer 

Navigations- 
elektronik,  
4 personer 

 Navigations- elektronik, 
4 personer 

Navigations- elektronik,  
 4 personer 

85 Manöverbrygga               
 12 personer 

Manöverbrygga                       
 12 personer 

 Manöverbrygga              
 12 personer 

Manöverbrygga                    
 12 personer 

87 Huvudmaskineri Sjövattenpump  Huvudtavla Generator 

88 Huvudmaskineri Huvudmaskineri  Huvudmaskineri Huvudmaskineri 

89 Ammunitionsdurk              
 2 personer 

Ammunitionsdurk                    
2 personer, 
Förstärkt 
godstjocklek 27mm   

 Ammunitionsdurk              
 2 personer 

Ammunitionsdurk  
 2 personer 

90 Rodermaskineri Rodermaskineri    

91 Rodermaskineri Rodermaskineri    

92 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

93 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

94 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

95 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

96 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

97 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

101 Huvudmaskineri Generator    

104 Huvudmaskineri Huvudmaskineri, 
Förstärkt 
godstjocklek 27mm   

 Huvudmaskineri Huvudmaskineri 

110 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

111 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

112 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

113 Brännoljetank Brännoljetank  Brännoljetank Brännoljetank 

117 Vapensysten CIWS Vapensysten CIWS  Vapensysten CIWS Vapensysten CIWS 

119 Vapensystem 
Sjömålsrobot 

Vapensystem 
Sjömålsrobot 

 Vapensystem 
Sjömålsrobot 

Vapensystem 
Sjömålsrobot 

120 Vapensystem 
Allmålskanon 

Vapensystem 
Allmålskanon 

 Vapensystem 
Allmålskanon 

Vapensystem 
Allmålskanon 

121 Vapenelektronik 
Sensorplattform 

Vapenelektronik 
Sensorplattform 

 Vapenelektronik 
Sensorplattform 

Vapenelektronik 
Sensorplattform 
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Bilaga 3 Beskrivning av Arbetsmetodik samt fördefinierade topphändelser 

Semiautomatiskt AVAL. 

Arbetsmetodik 

I simuleringsprogrammet skapas fartygets grundgeometri som sedan skall används. Denna 

skapas i Auto CAD för med ett generalarrangemang som grund för att sedan ritas av i 

AVALCAD.  

 

Figur 21 Miljön för skapande av ansättande av huvudfunktioner i AVAL 

Nästa steg är att läsa in den geometriska filen i programmet, innan detta görs ansätts vissa 

grundläggande parametrar vilka består bland annat av olika dimensioner samt material på 

skott, durkar, vattentäta skott mm(Hartmann, 2013, pp. 9–12). 

Därefter läses geometrin in i AVAL med de parametrar vilka angivits innan. När inläsningen 

är gjord kommer det att skapas kopior av alla rummen vilka görs något mindre än det 

ursprungliga. Det blir kopian som kommer att utgöra komponenten medan den ursprungliga 

komponenten blir därmed strukturdelen av utrymmet(Hartmann, 2013, pp. 9–12).  

Sedan ansätts data för rummen eller volymerna. Detta görs genom att funktioner eller 

rumstyper vilka finns förprogrammerade knyts till de olika rummen.  Här kan även 

besättningsmedlemmar placeras ut i de olika rummen för att erhålla en någorlunda realistisk 

fördelning på besättningen. Detta sammantaget skapar den modell som nu kan testas i den 

aktuella hotmiljön. När detta är gjort sparas sedan modellen i AVAL format för att sedan 

genomföra simuleringen(Hartmann, 2013, pp. 9–12).
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För att prova den skapade modellen genomförs sedan simuleringar med olika generiska 

stridsdelar. Resultaten påvisar sedan hur de olika hoten kommer att påverka fartyget genom 

skadeutfall på fartygets komponenter och funktionskedjor. Detta leder till olika konsekvenser 

eller topphändelseer vilka tidigare definierats erhåller 0 eller 1 beroende om de inträffar eller 

ej i varje simuleringscykel. 

För att utvärdera hela fartygets stryktålighet krävs att stora delar av fartyget påverkas av 

verkansdelarna genom att fartyget kommer att vara olika känsligt beroende på var på fartyget 

som verkansdelen träffas.   

Det finns framförallt två stycken olika sätt som AVAL använder sig av för att beräkna 

stryktåligheten: 

 Vulnerability 

 Lethality 

Då metoden Vulnerability används kommer träffpunkterna fördela sig jämt över fartyget, det 

blir som om man ansätter ett rutnät på fartyget som sedan träffas av verkansdelar. Resultatet 

blir sedan det att man erhåller en bild över hur känsliga de olika delarna i/av fartyget är för 

vapenverkan.  Det här är en bra metod för att ta reda på vilka områden och funktioner som 

kan behöva extra skydd. Dock föreligger det ett problem genom att det endast kan avfyras ett 

enda skott och därmed är det svårt att hantera salvor(FOI, 2011, pp. 9–11).  

Vid användandet av Lethality, anges först en medelträffpunkt på målmodellen för vapnet eller 

verkansdelen.  Därefter kommer träffarna fördelas runt denna utifrån denna med den 

spridning som har angivits. Systemet beräknar sedan vilka komponenter som slagits ut och 

med vilken sannolikhet. I denna variant kan även lägga ett antal simuleringar till en 

sammanlagd sannolikhet(FOI, 2011, pp. 9–11).  

Fördefinierade topphändelser 

Verktyget skapar ett antal fördefinierade topphändelser, beroende på vilka typer av 

rum/komponenter som finns definierade i fartyget (Hartmann, 2013, pp. 33–34). De händelser 

som skapas om så är möjligt är: 

 Navigationsförmåga utslagen, 

 Framdrivningsförmåga utslagen, 

 Vapensystem utslaget, 

 Möjlighet till övergivande av skepp utslaget, 

 Fartygets flytförmåga utslagen, 

 25% av besättnigen utslagen, 

 50% av besättningen utslagen, 

 75% av besättningen utslagen, 

 Hela besättningen utslagen.
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Fördefinierade funktioner (Hartmann, 2013, pp. 23–24) 

 Bridge 

 Engine 

 Gear box 

 Combat central 

 Ammunition storage 

 Tank 

 Weapon 

 Generator 

 El. distribution central 

 Propeller shaft 

 Rudder machinery 

 Miscellaneous 

 Communications 

 Navigation electronics 

 Weapon electronics 

 Bilge pump 

 Life raft 
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Bilaga 4 Skyddsnivåtabell 

Tabell 15 Tabell över skyddsnivåer från studien stryktålighet för örlogsfartyg 

Skyddsnivåer 

 Nivå Definition 

 0 Skydd mot olyckor 
Nivån innebär att fartyget har ett grundskydd mot 

konsekvensen av olyckor. Huvudsakligen definieras dessa 

krav av RMS och övriga krav kopplat till civila krav och 

klassningssällskap som marinen väljer att följa. 

 1 Rädda personal och Reducerat skadeutbredningsförlopp  

Nivån innebär att ett fartyg genom indelning i skyddszoner 

och sektioner skall tillsammans med skadetåligheten 

fördröja skadeutbredning i syfte att medge tid för utrymning 

och övergivande av fartyget. Särskild vikt skall läggas vid 

planering och utformning av fartygets utrymningsvägar. 

Kravet innebärande att X % av ordinarie besättning skall 

överleva och kunna räddas. 

 2 Förhindrande av totalförlust  

Nivån innebär utöver skyddsnivå 1 att ett fartyg genom låg 

strukturell sårbarhet skall begränsa skadeutbredning i syfte 

att säkerställa flytbarhet och bärgning samt bör vara möjligt 

att vid skeppsvarv kunna återställas i operativt skick. 

 3 Upprätthållande eller snabbt återtagande av fortsatt 

rörlighet 
Nivån innebär utöver skyddsnivå 1 och 2 att ett fartyg 

genom säkerställande av låg funktionell sårbarhet vid 

uppbyggnad av sjösäkerhetspåverkande system, trots skador, 

skall ha sådan hållfasthet och manöverförmåga att det kan 

framföras i farter av minst Y knop i sjötillstånd Z. 

 4 Upprätthållande eller snabbt återtagande av 

självförsvarsfunktioner 
Nivån innebär utöver skyddsnivå 1 till 3 att ett fartygs 

självförsvarsfunktioner skall medges upprätthållas med 

reservsystem och nedgå i systemeffekt/prestanda med 

mindre än XX %. 

 5 Upprätthållande eller snabbt återtagande av 

verkansfunktioner 
Nivån innebär utöver skyddsnivå 1 till 4 att ett fartygs 

verkansfunktioner medges upprätthållas med reservsystem 

och nedgå i systemeffekt/prestanda med mindre än YY %. 
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Bilaga 5 Utdrag från modell SKYDD´s felträd visande de olika topphändelserna.  

! Top events  

! ------------------------------------------------ 

*200001   'Navigation utslaget' 

A  100085  100090  100091  

A  100084  

A  100008  100070  100101  

 

*200002   'Framdrivning utslaget' 

A  100007  100022  100088  100104  

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113  

A  100004 

  

*200003   'Vapensystem utslaget' 

A  100060  

A  100117  100119  100120  

A  100008  100070  100101  

A  100056  100065  100077  100121  

A  100068  100089 

  

*200004   'Fartygets flytförmåga utslagen' 

L1   124  125  126 ! Någon av stabilitetssensorerna  

 



Henrik Jonsson Bilaga 5 Sida 2 av 6 

HSU-T 12-14   

 

*200005   '25 procent av besättningen utslagen' 

L30   10001  10002  10003  10004  10005  10006  10007  10008  10009  10010  

10011  10012  10013  10014  10015  10016  10017  10018  10019  10020  10021  10022  

10023  10024  10025  10026  10027  10028  10029  10030  10031  10032  10033  10034  

10035  10036  10037  10038  10039  10040  10041  10042  10043  10044  10045  10046  

10047  10048  10049  10050  10051  10052  10053  10054  10055  10056  10057  10058  

10059  10060  10061  10062  10063  10064  10065  10066  10067  10068  10069  10070  

10071  10072  10073  10074  10075  10076  10077  10078  10079  10080  10081  10082  

10083  10084  10085  10086  10087  10088  10089  10090  10091  10092  10093  10094  

10095  10096  10097  10098  10099  10100  10101  10102  10103  10104  10105  10106  

10107  10108  10109  10110  10111  10112  10113  10114  10115  10116  10117  10118  

10119  10120 

 

*200006   '50 procent av besättningen utslagen' 

L60   10001  10002  10003  10004  10005  10006  10007  10008  10009  10010  

10011  10012  10013  10014  10015  10016  10017  10018  10019  10020  10021  10022  

10023  10024  10025  10026  10027  10028  10029  10030  10031  10032  10033  10034  

10035  10036  10037  10038  10039  10040  10041  10042  10043  10044  10045  10046  

10047  10048  10049  10050  10051  10052  10053  10054  10055  10056  10057  10058  

10059  10060  10061  10062  10063  10064  10065  10066  10067  10068  10069  10070  

10071  10072  10073  10074  10075  10076  10077  10078  10079  10080  10081  10082  

10083  10084  10085  10086  10087  10088  10089  10090  10091  10092  10093  10094  

10095  10096  10097  10098  10099  10100  10101  10102  10103  10104  10105  10106  

10107  10108  10109  10110  10111  10112  10113  10114  10115  10116  10117  10118  

10119  10120 

 

*200007   '75 procent av besättningen utslagen' 

L90   10001  10002  10003  10004  10005  10006  10007  10008  10009  10010  

10011  10012  10013  10014  10015  10016  10017  10018  10019  10020  10021  10022  

10023  10024  10025  10026  10027  10028  10029  10030  10031  10032  10033  10034  

10035  10036  10037  10038  10039  10040  10041  10042  10043  10044  10045  10046  

10047  10048  10049  10050  10051  10052  10053  10054  10055  10056  10057  10058  

10059  10060  10061  10062  10063  10064  10065  10066  10067  10068  10069  10070  

10071  10072  10073  10074  10075  10076  10077  10078  10079  10080  10081  10082  

10083  10084  10085  10086  10087  10088  10089  10090  10091  10092  10093  10094  

10095  10096  10097  10098  10099  10100  10101  10102  10103  10104  10105  10106  

10107  10108  10109  10110  10111  10112  10113  10114  10115  10116  10117  10118  

10119  10120 
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*200008   '100 procent av besättningen utslagen' 

A   10001  10002  10003  10004  10005  10006  10007  10008  10009  10010  

10011  10012  10013  10014  10015  10016  10017  10018  10019  10020  10021  10022  

10023  10024  10025  10026  10027  10028  10029  10030  10031  10032  10033  10034  

10035  10036  10037  10038  10039  10040  10041  10042  10043  10044  10045  10046  

10047  10048  10049  10050  10051  10052  10053  10054  10055  10056  10057  10058  

10059  10060  10061  10062  10063  10064  10065  10066  10067  10068  10069  10070  

10071  10072  10073  10074  10075  10076  10077  10078  10079  10080  10081  10082  

10083  10084  10085  10086  10087  10088  10089  10090  10091  10092  10093  10094  

10095  10096  10097  10098  10099  10100  10101  10102  10103  10104  10105  10106  

10107  10108  10109  10110  10111  10112  10113  10114  10115  10116  10117  10118  

10119  10120 

 

*200009   '50 procent av livflottar utslagna' 

L 2   71  72  75  76 

 

*200010   'Fartygets elkraft 1 utslagen' 

A  100101  

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113 

! 

*200011   'Fartygets elkraft 2 utslagen' 

A  100008 

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113 

! 

*200012   'Fartygets Nödkraft utslagen' 

A  100070 

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113 

 

*200013   'Fartygets Elkraft utslagen' 

A  100101  100008  100070 

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113 
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*200014   'Fartygets Framdrivning 1 utslagen' 

A  100088 

A  100104 

A  100004 

A  100101  100008  100070 

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113 

 

*200015   'Fartygets Framdrivning 2 utslagen' 

A  100022 

A  100007 

A  100004 

A  100101  100008  100070 

A  100093  100094  100095  100096  100097  100110  100111  100112  100113 

 

*200016   'Fartygets manöverförmåga utslagen' 

A  200014  200015 

A  100090  100091  100085 

A  200013 

 

*200017   'Besättningens möjlighet till Evakuering utslagen' 

L3 100071 100072 100075 100076 

L2 100005  100011  100087 

A  200013 
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*200018   'Fartygets förmåga till ledning utslagen' 

A  100060 

A  100121 

A  100061 

A  200010  200011 

 

*200019    ' Vapensystem 1 CIWS utslagen' 

A  100117 

A  100077 

A  100068 

A  100121  100085 

A  100060  100085 

A  200010  200011 

 

*200020   'Vapensystem 2 SSM utslagen' 

A  100119 

A  100056 

A  100121   

A  100060  100085 

A  200010 

 

*200021   'Vapensystem 3 Allmålspjäs utslagen' 

A  100120 

A  100065 

A  100089 

A  100121  100085 

A  100060  100085 

A  200010  200011 
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*200022   'Nivå 1 utslagen' 

A  200005 

A  200017 

 

*200023   'Nivå 2 utslagen' 

A  200022 

A  200014  200015 

A  200013 

A  200016 

 

*200024   'Nivå 3 utslagen' 

A  200023 

A  200019  200021 

A  200010  200011 

 

*200025   'Nivå 4 utslagen' 

A  200023 

A  200018 

A  200020  200021 

A  200014  200015 

A  200001 
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Bilaga 6, Graf över penetrationsförmågan hos projektilerna 

 

 

Figur 22 Penetrationsförmåga som funktion av hastigheten 

Grafen ovan är framtagen av FOI och åskådliggör penetrationsförmågan som en funktion av 

hastigheten. Grafen visar att en 12,7mm projektil med en hastighet av ca 800m/s kommer att 

kunna penetrera ca 35mm stål samt att sjömålsgranaten skulle ha penetrerat över 60 mm stål 

med den beräknade anslagshastigheten. 


