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Pansarvärnsrobotens tekniska möjligheter i duell med en kvalificerad motståndare 
 

Sammanfattning: 

Det här självständiga arbetet inom militärteknik behandlar hur dagens tekniska tillämpningar avseende 

pansarvärnsrobotsystem kan möta en kvalificerad motståndare. Hotbilden med varnar- och motverkans-

system medför att de tekniska och de stridstekniska kraven har förändrats för att både nå verkan samt 

överleva i stridsställning. Utifrån kända data och prestanda på både robotsystem samt varnar- och mot-

verkanssystem har beräkningar gjorts för att studera tidsförhållanden i en duellsituation. Skillnaderna har 

tillsammans med tekniska specifikationer analyserats och diskuterats för att ge svar på studiens fråge-

ställning: Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har dagens pansarvärnsrobotsystem för att 

möta en kvalificerad motståndare med varnar- och motmedelsystem i svensk småbruten terräng?  

 

Resultatet visar på följande möjligheter och begränsningar: 

Den kvalificerade motståndaren har sensorer och motmedel med god förmåga att upptäcka och bekämpa 

pansarvärnsrobotsystem. Korta skjutavstånd (˂2 000 m), höga robotbanor, salvskjutning med robusta 

robotsystem vilka styrs autonomt, maskering och störning av motståndarens sensorer ger pansarvärnsro-

botförbandet tekniska möjligheter att med framgång möta även en kvalificerad motståndare. 
 

Nyckelord:  

Pansarvärnsrobot, styrprinciper, riktad sprängverkan, motverkan, VMS, duell    
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Anti-tank missile´s technical capabilities in duel with a qualified opponent 

 

Abstract:  
This Military Technology thesis deals with how today’s technological applications in the field of anti-

tank missile systems can face a sophisticated opponent. The threat picture of warning systems and coun-

termeasures means that the technical and combat technical requirements have changed in terms of both 

achieving effect and survival in combat positions. Based on the known data and performance of missile 

systems, warning systems and countermeasures, calculations have been made to study the time relation-

ships in a duel situation. The differences, together with the technical specifications have been analyzed 

and discussed to answer the research question:  

 

What are the technical possibilities and limitations of today’s anti-tank missile systems in facing a so-

phisticated opponent with warning systems and countermeasures in broken Swedish terrain? 

 

The results reveal the following possibilities and limitations: 

 

The sophisticated opponent has sensors and countermeasures with good capabilities to detect and 

defeat anti-tank missile systems. Short range (˂ 2000 m), high missile trajectories, simultaneous 

firings of robust, autonomously guided missile systems, camouflage and interference with the 

opponent's sensors provide anti-tank missile units with the technical capabilities to successfully 

meet even a sophisticated opponent. 

Key words: 

Anti-tank missile, guidance principles, shaped charge, counter action, VMS, duel 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Försvarsmaktens omställning till territoriellt försvar innebär att organisationen ses över och 

anpassas till framtidens behov och krav. Utgångspunkten är att organisera och skapa förband 

utifrån givna förutsättningar gällande personal och materiel. Pansarvärnsvapensystemens förmåga 

är en del av översynen och ska anpassas för att möta framtida hot.  

 

I hotbilden mot Försvarsmaktens mekaniserade förband ingår stridsfordon som är utrustade med 

varnar- och motverkanssystem (VMS) (Markstridsskolan, 2006, s. 4). I Sovjetunionen startade 

utvecklingen av dessa system under 1960-talet. När detta blev känt föranledde det svenska studier 

kring VMS i slutet på 1980-talet. Vid den tidpunkten betraktades varnare och motmedel som 

skilda system. I början på 1990-talet blev det ryska ARENA-systemet känt. Det består av ett 

integrerat system i form av varnare/sensorer, motverkan, VMS-dator och presentationsenhet för 

sensorinformation. Med vetskap om ARENA-systemet startades flera Försvarsmaktsstudier kring 

varnar- och motverkansystem och i slutet av 2002 avslutades studierna VMS Flyg och VMS 

Stridsfordon. Studierna övergick sedan i olika demonstratorprojekt för att öka kunskapen och 

insikten kring varnar- och motverkanssystem (Markstridsskolan, 2006, s. 4).  

 

Från förbandsperspektivet innebär det att synen på varnar- och motverkanssystem vidgas och 

innefattar inte bara enskild plattforms överlevnad utan även ökad överlevnad för förbandet. 

Markstridsskolan definierar syftet med varnar- och motverkansystem enligt, ” VMS syftar till att 

ge ökad omvärldsomfattning och initiera motverkan. Detta ger möjlighet att behålla eller återta 

initiativet samt ökar överlevnad för såväl plattformar som förband. Motverkan sker genom utnytt-

jandet av motmedel och/eller stridstekniska/taktiska åtgärder ” (Markstridsskolan, 2006). Formu-

leringen utgör en grund för att förbanden skall kunna uppträda mer offensivt och genom egen 

beväpning bekämpa motståndarens kvalificerade enheter. Förutsättningen är att förbanden har 

ledningssystem som i nätverk medger hög informationsöverföring kapacitet mellan sensorer och 

motverkanssystem.  

 

Den nya hotbilden medför nya krav på pansarvärnsrobotsystemen ställer annorlunda krav för att 

nå verkan samt undgå upptäckt och motverkan. Viktiga tekniska egenskaper som påverkar robo-

tens förmåga är styr- och framdrivningsprinciper, målsökarkonfigurationer samt dess verkansde-

lar. Sammantaget anger de tekniska förutsättningarna vilka möjligheter och begränsningar ett 

pansarvärnsrobotförband har mot en kvalificerad motståndare.   

 

För att kunna värdera duellen mellan moderna pansarvärnsrobotsystem och varnings- och mot-

medelsystem är kännedom om deras respektive data/prestanda nödvändiga.   

 Problemformulering 1.2

Utvecklingen av Försvarsmaktens pansarvärnsförmåga har varit aktuellt en längre tid. Nya var-

nar- och motverkanssystem tillkommer samtidigt som Försvarsmaktens befintliga pansarvärnssy-

stem närmar sig slutet av sina livscykler. Det innebär ett behov av ny kunskap kring hur pansar-

värnsrobotsystem kan möta dagens hot. Försvarsmakten genomför nu tre olika stu-
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dier/utredningar genom arbetsgrupper (AG); AG Skydd/Verkan, AG Ammunition och AG 

Pansarvärnförmåga. Den första AG behandlar utvecklingen av stridsfordon och dess verkansde-

lar, den andra ammunitionen för indirekt eld system och den tredje Försvarsmaktens allmänna 

pansarvärnsförmåga.  

 

FOI har tidigare behandlat varnar- och motverkansfunktionen i nätverk för stridsfordonsförband. 

Syftet var att visa på möjligheten att samordna de olika ingående sensorkomponenterna. Rappor-

ten omhändertog varnar- och motverkan funktionaliteten väl men bedömningen av olika pansar-

värnsrobotsystem värderades inte. Därför finns det intresse att studera hur olika robotsystem kan 

möta denna typ av nätverkande system. Inga tidigare studier har funnits där en värdering har 

gjorts av pansarvärnsrobotsystem som i duellsituation möter kompletta varnar- och motmedelsy-

stem. 

 

Den övergripande uppgiften blir därför att studera vilka möjligheter och begränsningar ett 

pansarvärnsrobotsystem har i en modern stridsmiljö innehållande hot fordon med varnar- och 

motverkanssystem. Utgående från vilken kontext våra pansarvärnsrobotförband verkar i och med 

en känd hotbild kommer detta arbete att studera vilka pansarvärnsrobotsystem som har bäst för-

måga att möta ett kvalificerat varnar- och motverkansystem. 

 

Ett problem som finns vid denna typ av studie är att det omgärdas av sekretess och därmed kan 

den allmänna diskussionen bli begränsad och risken för spekulationer är relativt stor. Trots att 

arbetet enbart sker utifrån öppna källor ska det utarbetade underlaget försöka bidra till en ökad 

kunskap och förståelse för pansarvärnsrobotsystemens möjligheter och begränsningar i en duell-

situation.  

 Syfte 1.3

Arbetet syftar till att klargöra vilka tekniska möjligheter och begränsningar som dagens pansar-

värnsrobotsystem har mot kända varnar- och motverkansystem. Duellen mellan systemen utgår 

från ett scenario i svensk småbruten terräng. Resultatet kan senare användas för kravställning av 

framtida materielsystem. Det kan även användas som ingångsvärden för kommande organisat-

ions- och metodarbete och vid utveckling av taktik och stridsteknik för pansarvärnsrobotstriden.  

 Frågeställning 1.4

Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har dagens pansarvärnsrobotsystem för att möta en 

kvalificerad motståndare med varnar- och motmedelsystem i svensk småbruten terräng? 

 Avgränsningar och antaganden 1.5

Typiskt för robotstrid i svensk småbruten terräng är stridsavstånd upp till 1 000 m (Vrenngård, 

2012, s. 49). För att inte begränsa studien avseende strid i delvis öppen terräng behandlas strids- 

och skjutavstånd upp till 2 000 m. 

 

Studien kommer endast använda öppna källor vilket kan begränsa noggrannheten i indata och 

därmed begränsa detaljeringsgraden vid beräkningar och analyser. Många källor anger data och 
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prestanda med ungefärliga uppgifter vilket medför att antaganden måste göras vid vissa beräk-

ningar.  

 Centrala begrepp 1.6

Pansarvärnsrobotenhet, avser ett gemensamt begrepp för pansarvärnsrobotpluton/-grupp med 

burna eller fordonsburna system med hög taktisk/ stridsteknisk rörlighet (Försvarsmakten, 2002, 

ss. 9-13) 

 

Plattform, beskriver en generell vapen- och sensorbärare vilken i huvudsak består av stridsfordon 

i form av pansarskyttefordon eller stridsvagn (Försvarsmakten, 1997, s. 301). 

 

VMS, varnar- och motverkanssystem: 

Varnare i ett system utgörs ofta av olika sensorer som har till uppgift att detektera, identifiera och 

klassificera ett inkommande hot. Beroende på gällande tidsförhållanden avgörs interaktion mellan 

människan och tekniken. Åtgärder som följer varningen kan ske automatiskt vid kort om tid eller 

manuellt vid gott om tid och eventuell mänsklig bedömning (Markstridsskolan, 2006, s. 9). 

Motverkanssystem ska utifrån indikation från varnaren påverka inkommande hot på något sätt. De 

två mest vanligt förekommande är:  

 

”Hard-kill”, benämns ofta som förstörande aktiva skyddssystem och påverkar inkommande hot 

fysiskt genom kinetisk verkan (Meyer, 1998, s. 7). 

 

”Soft-kill”, benämns ofta som icke förstörande passiva skyddssystem och påverkar inkommande 

hot genom styrning eller vilseledning (Meyer, 1998, s. 7). 

 

Loftad bana, används inom FMV och Försvarsmakten som en beskrivning av en pansarvärnsro-

botflygbana vilken liknar en kastparabelbana med en bantopp (Antaget begrepp vid FMV). 

 Tidigare studier    1.7

En FOI-studie gällande VMS-funktioner i nätverk för stridsfordonsförband genomfördes ett 

samarbete med Markstridsskolan 2004. Studien utgick från en duellsituation där en stridsfordon 

90 pluton blev bekämpad från en pansarvärnsrobotställning.  Studien bygger på sex typfall med 

olika VMS-delsystems konfigurationer och varierande styrprinciper för pansarvärnsrobot. Simu-

leringar genomfördes i syfte att se vilken chans till upptäckt och vilka motåtgärder som kunde 

vidtas. Resultatet av studien tillför erfarenhet kring olika VMS-systems förmågor att detektera, 

överleva och genom att agera minimera egen skada samt motverka fientligt angrepp. Försvars-

makten och FOI skapade en gemensam kontext, vilken har tillämpats i andra studier i ämnet 

(Klum et al P. C., 2004). 

 

Vid FHS har det skrivits ett flertal uppsatser avhandlar ämnet kring pansarvärnsrobot samt var-

nare- och motverkansystem. För denna studie har därför två uppsatser relevanta att studera.  

 

I en magisteruppsats vid FHS 2012 har studier gjorts utifrån erfarenheter från amerikanska ma-

rinkårens taktiska nyttjande av pansarvärnsrobotförband (Robot 55, TOW) i Irak under operation 

”Desert Storm”. Studien kopplades till svenska förhållanden och jämfördes med svenska arméns 
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pansarvärnsrobotsförmåga. I studien konstaterades att stridsavstånden i operationen var relativt 

långa och att teknikövertaget gällande sikte och sensorer var till de amerikanska truppernas för-

del. Det var främst röken som begränsade motståndarens förmåga att upptäcka de amerikanska 

förbanden. De amerikanska trupperna använde sig av termiska värmesikten vilket innebar att de 

såg igenom röken från brinnande olja och därmed kunde bekämpa på långa avstånd. Studien 

lämnade ett förslag på att komplettera nuvarande robotsystem med andra pansarvärnsrobotsy-

stem. Motivet är att svensk småbruten terräng sällan medger skjutavstånd på mer än 1 000 m och 

eftersom robot 55 är relativt långsam och med begränsad eldhastighet är effektiviteten låg och 

risken för motverkan är stor (Vrenngård, 2012, s. 49).  

 

 I en tidigare skriven uppsats vid FHS 2001 har förstörande motmedel för egenskyddet av strids-

vagn studerats. Hoten mot en stridsvagn identifieras utifrån verkansprinciper som kinetisk energi 

och laddningar med riktad sprängverkan samt hotvinkel. Signifikanta egenskaper för hoten anges 

vara hastighet, geometrisk data, hotvinkel och optik/optronik. För att nå en hög effekt av ett 

varnar- och motverkansystem krävs kompletterande förstörande motmedel. Om varnar- och 

motverkanssystem är kompletta medför det att tröskeln för vapeninsats mot förbandet höjs vilket 

reducerar risken för hot. I slutet på uppsatsen påtalas vikten av ta hänsyn till tiden då sensorernas 

förmågor är avgörande i varnar- och motverkansystem (Eriksson, 2001, ss. 68-69).   

 Teori 1.8

Arbetet avhandlar ett ämnesområde inom militärteknik vilket består av en blandning mellan olika 

ämnen och discipliner. Huvudområdena är naturvetenskap och ingenjörsvetenskap men som även 

inbegriper samhällsvetenskap. Det medför att militärteknik kan ses ur två perspektiv, ett tekniskt 

och ett teknologiskt. Försvarshögskolan definierar enligt följande, ” Tekniken per se styrs av 

naturvetenskapens lagbundenhet genom s.k. naturlagarna, medan teknologi är utveckling och 

tillämpning av teknik under påverkan av ekonomiska, sociala, och kulturella faktorer ” (Axberg 

et al, 2013, ss. 10-12).  

 

Hur tekniken förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer.  Teknikens ingående 

komponenter är avgörande för utfallet i en duellsituation. Förmågan att upptäcka en motståndare 

innebär ett behov av sensorer i olika former inom det elektromagnetiska spektrumet. Paradoxalt 

nog innebär även förmågan till att upptäcka också risken att bli upptäckt. Efter upptäckt måste 

även förmågan till verkan finnas och avgörande är pansarvärnsrobotens styrprincip samt konfigu-

ration av verkansdel. Genom att erhålla förståelse och kunskap om systemens tekniska förutsätt-

ningar och begränsningar, kan ett stridstekniskt övertag erhållas. 

(Axberg et al, 2013, ss. 35-42). 

 

Sammanfattningsvis finns i grunden för all militär verksamhet en strävan att nå målen för en 

militär insats till en så låg kostnad som möjligt, vilket benämns som militär nytta. Detta behöver 

inte endast inbegripa såväl ekonomiska, personella- och politiska kostnader. (Axberg et al, 2013, 

s. 16). Den militära nyttan kommer därmed diskuteras i arbetet för att försöka värdera och åter-

koppla resultatet samt användas i uppsatsen för att värdera resultatet. 
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1.8.1 Krigföringsförmågan genom de grundläggande förmågorna 

Grunden för väpnad strid bygger generellt på vilken krigföringsförmåga som kan uppnås. Krig- 

föringsförmågan omsätts sedan i handlingar vilket beskrivs som en dynamisk kombination av de 

sex grundläggande förmågor(Försvarsmakten, 2012, s. 45). 

 

 
Bild 1, grundläggande förmågor med fokus på verkan, skydd, underrättelser och rörlighet, (För-

svarsmakten, 2012, s. 45)   

 

Syftet är att använda förmågorna som en tankemodell för att säkerställa att målsättningarna med 

striden åstadkoms samt att rätt effekt kan uppnås. Pansarvärnsrobotsystem mot en kvalificerad 

motståndare kan då utgöra en del i den tankemodellen. 

 

Generell beskrivning av de sex grundläggande förmågorna, (Försvarsmakten, 2012, s. 45-46).    

 

- Verkan, genom att genomföra en insats eller påverka en motståndare måste någon form av 

verkan ske. Effekten kan variera och bestå av både fysiska och psykiska utfall beroende 

på vilka resurser som används.  

 

- Rörlighet, syftar på att kunna flytta verkansresurser för lösandet av tilldelade uppgifter. 

Rörelse kan också nyttjas för att påverka motståndarens psykiska tillstånd genom att det 

kan upplevas som ett hot att inte kunna kontrollera situationen. 

 

- Underrättelser, för att kunna avgöra när, var och hur verkan ska ske krävs bearbeta samt 

värderad information kring exv. insatsmiljö, egna förband och motståndaren för att stödja 

samtliga förmågor. 

 

- Skydd, för att säkerställa handlingsfrihet för våra resurser måste de skyddas genom aktiva 

åtgärder exv. vilseledning eller rörelse. Alternativt genom passiv skydd exv. kamouflage 

eller smygteknik.  
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- Uthållighet, för att vidmakthålla och säkerställa effektivitet krävs fysiska medel exv. 

transporter eller tekniskt underhåll. Det kan även inbegripa psykiska faktorer som exv. 

moral och attityd. 

 

- Ledning, handlar om att koordinera och synkronisera resurser och mänskligt handlande 

för att inte övriga förmågor urholkas och därmed säkerställa att målsättningar och rätt ef-

fekt uppnås.    

De grundläggande förmågorna utgör ett analysverktyg för såväl egna förband som för mot-

ståndaren och där styrkor och svagheter kan identifieras. Genom en dynamisk tillämpning kan 

kraftsamling av rätt förmågor ske och ett övertag gentemot motståndaren kan uppnås (För-

svarsmakten, 2012, s. 45-47). 

 

Analysverktyget är därför lämpligt att använda när en värdering av tekniska system ska göras. 

Utifrån detta arbete kan pansarvärnsrobotsystemet analyseras mot vilken förmåga det behöver 

ha i en känd kontext för att lösa ställda uppgifter. De förmågor som prioriteras är verkan och 

skydd samt rörlighet och underrättelser.  

 

- Verkan uppnås exv. genom tillräcklig kapacitet på robotens verkansdel mot hotet 

- Skyddet uppnås exv. genom att minimera exponeringstiden i robotstridställningen 

- Rörlighet uppnås exv. av förmågan att omgruppera robotsystem mellan skydds-  

och eldställning  

- Underrättelser uppnås exv. genom vetskap om robotstridställningens skjut- och  

målområde  

De utgör senare kriterier för mer detaljerade svar på frågeställningen. 

1.8.2 Grundläggande parametrar 

Utgångspunkten för detta arbete är att studera olika pansarvärnsrobotsystems tekniska egenskaper 

och varnar- och motverkanssystem. Det görs utifrån vedertagna tekniska lösningar vad avser 

styrprinciper, målsökarkonfigurationer och verkansdelar.  

 

En förutsättning för att kunna värdera olika pansarvärnsrobotsystem är att ha kunskap om mot-

ståndarens tekniska egenskaper för att kunna jämföra de olika systemens kapaciteter. Ett vanligt 

förekommande hot inom markarenan består idag av stridsfordon utrustade med varnar- och mot-

verkansystem. Dessa är utrustade med sensorer för att upptäcka inkommande hot samt aktiva 

eller passiva motverkansystem för att kunna bekämpa eller störa/vilseleda hotet.  

 

En ytterligare dimension som behandlas utgår från systemens olika förmågor att kunna verka och 

överleva i en hotsituation där människans förmåga till beslutsfattning är avgörande. Besluten kan 

tas manuellt av människan eller automatiskt av systemet där systemets egen förmåga är avgö-

rande. Utgångspunkten är teorin kring OODA-loopen (Observe, Orient, Decide and Act). Teorin 

belyser nödvändigheten av att den egna tillämpningen i de olika stegen sker snabbare än mot-

ståndarens för att uppnå en fördel i en duellsituation (Fleeman, 2012, s. 745). Beslutsfattnings-
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förmågan kan vara avgörande i duellsituationen där egna robotförband möter plattformar med 

kvalificerade sensorer.    

 Metod 1.9

Arbetet omfattar såväl kvalitativ undersökning i form av textanalys som kvantitativ undersökning 

genom prestandaberäkningar för olika tekniska system. Beräkningarna utgörs av prestandaberäk-

ningar utifrån systemens ledtider. Genom deduktiv metod analyseras och jämförs senare de olika 

systemen.  

 

Utifrån den militära nyttan kommer de grundläggande förmågorna att redovisas och anpassas till 

arbetets undersökning med dess kontext. Förmågorna kommer därmed bli studiens värderingskri-

terier och därmed för den militära nyttan.  

 

För att kunna värdera den militära nyttan med tekniken i en speciell kontext så behöver också 

människan integreras som en del i systemet. Inom denna studie handlar det om att ha kunskap om 

pansarvärnsrobotsystem- och varnarförmåga och snabbt få vetskap om hotande motståndare. I 

duellsituationen är det därför viktigt med informationsövertag för att kunna ta beslut om ett age-

rande på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och innan motståndaren gör det. Tidsförhållandena är därför 

avgörande för om robotförbandet hamnar i en förhands- eller en efterhandssituation och blir 

därmed en viktig del i analysarbetet.  

 

Det första teknikområdet som genom textanalys avhandlas är pansarvärnsrobotar utifrån delom-

rådena styrprinciper/målsökare och dess verkansdelar. De exemplifieras av tre västerländska 

pansarvärnsrobotsystem med olika tekniska konfigurationer. 

 

Det andra teknikområdet som genom textanalys av avhandlas är varnar- och motverkanssystem 

som behandlar delområdena sensorer och motåtgärder. De kommer att exemplifieras av två ryska 

varnar- och motverkansystem.  

 

För att tekniken ska kunna värderas krävs det att den sätts in i rätt sammanhang och därför besk-

rivs en duellsituation och reglementerade styrningarna för pansarvärnsrobotstriden. 

 

Duellsituationen som beskrivs i studien är enkel men kan ändå användas för att påvisa pansar-

värnsvapnets verkan och chans till överlevnad i en stridsställning mot ett modernt plattformssy-

stem som är utrustat med varnar- och motverkansystem. Beroende på vilket typfall som används i 

duellsituationen kan analyser ske både vid verkan mot en enskild plattform och vid verkan mot 

plattformar i nätverk. Särskiljande för typfallen är vilken sorts pansarvärnsrobotsystem samt typ 

av varnar- och motverkansystem utifrån antagna stridsavstånd.  

 

Duellsituationen beskrivs generellt med en mekaniserad skyttepluton som består av tre stridsfor-

don (motsv. stridsfordon 90) med 50 m luckor mellan vagnarna under framryckning längs en väg. 

Robotstridsställningen är grupperad och har en flankerande skjutriktning med ett grundavstånd på 

ca 1 000-1 500 m. Efter samråd med AG Skydd/Verkan har grundavstånden fastställts till 200 m, 

400 m, 1 000 m och 2 000 m kommer att gälla. Detta för att särskilja resultatet vid jämförelse 

mellan olika tekniska pansarvärnsrobotsystem samt varnar- och motverkanssystem. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-26 

Mikael Pettersson  

Kurs T 6 HSU-T 12/14 

 

 - 12 - 

Tre olika beräkningsmodeller har skapats för att få fram tidsförhållanden. Den första beräkningen 

avser ett aktivt förstörande varnar- och motverkanssystem, Arena, vilket jämförs med tre olika 

pansarvärnsrobotsystem som skiljer främst avseende styrprinciper och verkansform. Den andra 

beräkningen avser ett passivt icke förstörande varnar- och motverkanssystem, Shtora, vilket 

också jämförs med de tre tidigare beskrivna pansarvärnsrobotsystemen. Den tredje beräkningen 

avser ett aktivt icke förstörande varnar- och motverkanssystem med möjlighet till moteld med 

egen huvudbeväpning vilket också jämförs med de tre pansarvärnsrobotsystemen. Syftet är att 

påvisa vilket av de tekniska systemen som tidsmässigt kan dra fördel i en duellsituation för att nå 

verkan och/eller klara sig undan hotet. 

 

Utfallet av beräkningarna analyseras kvantitativt och tillsammans med övrig empiri sammanställs 

en kvalitativ teknisk analys med slutsatser. De tekniska slutsatserna värderas sedan mot värde-

ringskriterierna för de grundläggande förmågorna för att säkerställa teoriåterkopplingen. Med 

hänsyn till att det är duellen som ska värderas så prioriteras verkan, skydd, rörlighet och  

underrättelser. 

 

Arbetet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna vilka utgör grunden till 

svaren på frågeställningen samt ger förslag på vidare studier för ytterligare fördjupad kunskap 

och vetskap inom ämnesområdet. 

 Källor 1.10

Litteraturen utgörs främst av kurslitteratur vid Högre stabsutbildning med militärteknisk inrikt-

ning vid Försvarshögskolan. Arbetet utgår därmed från öppen publicerad teknisk litteratur som 

samt studier och rapporter som är genomförda vid FOI och FMV för såväl nationella som inter-

nationella tekniska system. Dessutom ingår vissa delar av reglementen, instruktioner och studier 

som är gjorda vid Försvarsmakten. Sammantaget skapar denna dokumentation underlag för arbe-

tets ramverk och teoribakgrund samt den empiri som arbetet förhåller sig till. 

 

Avseende faktauppgifter för olika systems data och prestanda har källor på Internet kritiskt 

granskats, värderats och jämförts för att användas som valida källor i uppbyggnad av empirin och 

vid beräkningar som ligger till grund för jämförelser och analyser. Värdena på data och prestanda 

för vissa vapen- och sensorsystem är konfidentiella och därför har approximationer använts och 

dessa har i kapitel 2 (2.4.2 och 2.4.3) och 4 (4.3) beskrivits för att öka tillförlitligheten (reliabili-

teten) och därmed möjligheten att återskapa och pröva de slutsatser som har framkommit.  

 Källkritik   1.11

De tekniska system som exemplifieras i studien bygger på öppna källor och därmed kan det 

innebära risk för lägre tillförlitlighet. För att minimera risken för felkällor vad avser data och 

prestanda så efterforskas uppgifter från fler källor för att försöka vidimera ett så samlat resultat 

som möjligt. 

 

De dokument som utgör underlag från Försvarsmakten har lägre spårbarhet. Traditionellt sett sker 

det dock en granskning av dessa dokument eftersom de oftast remitteras innan beslut samt att 

reglementen och instruktioner ofta bygger på empiriskt framtagna erfarenheter och fakta. FOI 
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dokument och rapporter måste dock uppfattas som mer vetenskapligt framtagna utifrån forskning 

och studier.  

 

Parametrar för beräkningarna är huvudsakligen genomförda i enlighet med Markstridsskolans 

prov och försöksverksamhet vilka är gjorda med känd materiel och stridsfordon. Provresultaten 

och de parametrar som presenteras klargörs och värdena antas vara tillräckligt signifikanta för att 

kunna dra generella slutsatser. Avvikelser kan förekomma men för denna studie måste reliabilite-

ten i försöken säkerställas medan validiteten för analyser och slutsatser skulle kunna förfinas 

genom att använda hemliga uppgifter. Eftersom studien inte ska hantera hemliga uppgifter an-

vänds därför approximationer i en del beräkningar. De flesta beräkningsmodellerna är gjorda av 

FOI och Försvarsmakten medan någon är gjorda av författaren men har värderats och prövats 

med personal från FMV och Försvarsmakten. Resultaten som framkommit genom beräkningarna 

presenteras i en bifogad bilaga och kan därmed öka reliabiliteten för studien och klargöra validi-

teten för resultatet. 

2 Pansarvärnsrobotens konstruktions-/funktionsprinciper  
Pansarvärnsrobotsystems är utvecklat för att uppnå hög träffsannolikhet och god verkan mot mål 

i en varierande miljö med såväl långa som korta skjutavstånd. Robotsystemen har utvecklats för 

att korrigera oönskade avvikelser i form av spridning vid avfyring, avdrift i projektilbanan och att 

kompensera för målrörelser efter avfyring. En förutsättning är en väl anpassad aerodynamisk 

konfiguration som främst är beroende av robotens geometriska uppbyggnad. Viktiga parametrar 

är dess diameter, längd, noskonens geometri, stabilisatorers och rodrens utformning. Dessa avgör 

vilken prestanda roboten får avseende styrning, stabilitet, flygförmåga, framdrivning, struktur och 

vikt. En viktig integrerad systemkomponent är robotenhetens utskjutningsplattform, vilken på-

verkar dess aerodynamiska utformning exempelvis utformningen av roder. Robotens funktion 

påverkas även av bl.a. verkansdelen, säkringar, målsökare, styrprincip. (Fleeman, 2012, s. 1).    

 

En pansarvärnsrobot är konstruerad för att ha en minimerad volym och hög densitet för att vara 

hanterbar och för att ha en fungerande aerodynamisk utformning. Robotens delkomponenter 

konstrueras för att vara så små som möjligt för att kunna monteras sektionsvis och horisontellt i 

robotskrovet. 

 
Bild 2, uppbyggnaden av en Pansarvärnsrobot 55 E, (FMV, 2005, s.55) 
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För att öka träffsannolikheten och minimera avvikelser så används pansarvärnsrobotvapensystem 

uteslutande slutna styrsystem (Closed loop), där inkommande måldata från siktet bearbetas till 

styrsignaler. I robotbanan känns rörelserna av och återkopplas genom robotdata till styrsystemet 

för korrigerande styrsignaler (Rouse, 2000, ss. 81-82, Balakrishnan et al, 2013, s. 217). 

 

 
 

Bild 3, illustrerar schematiskt ett slutet robotstyrsystem (Rouse, 2000, s. 82) 

 

Styrsystemen kan vara integrerade i roboten eller på någon annan plattform. Roboten kontrolleras 

och styrs genom datorberäkningar för att komma rätt i banan för träff i målet. (Rouse, 2000, ss. 

82-83). 

 Siktlinjestyrning 2.1

Det finns två typer av styrning som kan kopplas till LOS (Line of Sight) robotbanor (Rouse, 

2000, ss. 88-93).  

 

Command to Line of Sight (CLOS) kräver en målsökare på siktet/utskjutningsplatsen så roboten 

medges följa siktlinjen mot målet, funktionen benämns som trepunktstyrning. Roboten detekteras 

via siktet mot bakflamman eller mot ett spårljus i aktern. Avvikelser mellan siktlinjen och robo-

ten korrigeras i banan genom datorberäkningar som skickar kodade styrsignaler. Beroende på 

överföringssätt kan styrsystemen verka aktivt genom att sända ut signaler exempelvis genom 

laser eller helt passivt, exv. med IR. Överföring av styrsignaler kan ske genom tråd, optisk fiber-

kabel, laserlänk eller radiolänk. Begränsningar som finns för dessa system är uthasplinghastighet-

en för styrtråden samt responstiden för målsökare när robothastigheter överskrider 1000 m/s 

(Rouse, 2000, s. 188). 
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Bild 4, visar principen för Line of Sight (Rouse, 2000, s. 88) 

 

CLOS kan även delas in i tre undertyper. 

 Manual CLOS (MCLOS), innebär att det mänskliga ögat spelar en avgörande roll för styr-

principen. Skytten observerar målet visuellt eller med stöd av optiska hjälpmedel. Efter 

avfyring styrs roboten med hjälp av styrspak eller motsvarande funktion längs siktlinjen 

mot målet. Styrlänken består ofta av tråd som hasplar ut bakom roboten och synligheten 

av roboten kan förbättras för skytten genom spårljus i aktern på roboten. MCLOS-system 

används ofta för robotar som skjuts på korta avstånd (max 5 km). Robotarna är relativt 

enkla att konstruera och består av signal- och ledningslänk vilket medger olika typer av 

verkansdelar, framdrivningssätt och aerodynamiska lösningar (Rouse, 2000, s. 90).    

 

 
Bild 5, Manual Command Line of Sight (Rouse, 2000, s. 90) 

 

 Semi-Automatic CLOS (SACLOS), innebär att det mänskliga ögat spelar en roll för styr-

principen. Med stöd av ett optiskt riktinstrument riktas siktet in mot målet under hela 

skjutförloppet. Roboten detekteras genom en IR-stråle av robotsiktet och genom datorbe-

räkningar ges styrsignaler för att parallellt följa siktlinjen. Det finns en variant där en led-

stråle riktas mot målet och där roboten själv korrigerar för att följa ledstrålen (Rouse, 

2000, s. 91).     
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Bild 6, Semi-Automatic CLOS (Rouse, 2000, s. 91) 

 

Automatic CLOS, (ACLOS), innebär att styrning sker automatiskt av både robot och inriktning 

mot målet. Robotens styrning mot målet uppdateras genom kodade signaler. Det finns olika typer 

av sikten exempelvis radarsiktet som använder sig av radar för att inrikta systemet. Roboten styrs 

via en infraröd detektor vilket kräver att siktlinjen överensstämmer väl mellan siktet och roboten. 

En del system använder sig endast av en radarsändare/mottagare vilket kräver en avancerad 

signalbehandling för att separera mål- och robotsignaler. Separationen kan göras genom filtrering 

av avstånd eller dopplerfrekvensmodulering genom att mäta frekvensskillnaden mellan utsänd 

och mottagen signal (Rouse, 2000, s. 92).   

 

 Line of Sight Beam Riding (LOSBR), roboten styrs mot en laserledstråle som ofta arbetar 

inom IR-spektrumet (1,06 µm). Laserstrålen belyser parallellt med sikteslinjen.  

 

 
 

Bild 7, Line of Sight Beam Riding (Rouse, 2000, s. 89) 

 Målsökarstyrning 2.2

Målsökare arbetar främst efter två funktionsprinciper. Den första principen är att roboten är pro-

gramstyrd och målsökaren låser på målet vid avfyring (Lock-On-Before-Launch, LOBL). Den 

andra principen är att roboten har en friflygande banfas fast med en målsökare som styr roboten 

under slutfasen (Lock-On-After-Launch, LOAL) (Rouse, 2000, s. 94).  

 

Målsökarstyrningen kan delas i tre undergrupper enligt nedan (Rouse, 2000, s. 94) 
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2.2.1 Passiv  

En passiv målsökare verkar genom att ta emot målets egenstrålning och omgivningens reflekte-

rade strålning och får därigenom styrinformation. IR-detektorer med stirrande fokalplans matriser 

registrerar emitterande strålning och med stöd av mikroprocessorer sammanställs IR-bilder för 

detektion. Utifrån de sammanställda bilderna kan en jämförelse med ett känt signatursbibliotek 

göras för att identifiera målet. Utifrån denna funktion kan roboten även ha förmåga till passiv 

målsökning inom millimeter-våglängdsområdet utifrån valda målsignaturer.  (Rouse, 2000, s. 95).    

2.2.2 Semiaktiv 

En semiaktiv målsökare verkar genom att en separat belysare som belyser målet och att den 

reflekterande strålningen ger målsökaren styrinformation intill träff i målet. Belysningen sker 

genom en fristående plattform som sänder IR-signaler eller laser mot objektet. Robotens passiva 

målsökare tar emot reflekterande strålning från målet och styr mot målet. För att styrprincip ska 

fungera krävs att skytten kontinuerligt belyser målet så att belysningen inte spiller över på andra 

objekt utan blir tydlig i förhållande till bakgrunden. Ofta förses denna typ av robot med en mål-

sökare för att säkerställa och reducera bristande belysning från skytten. Fördelen med denna 

styrprincip är att belysardelen är separat och medger att roboten kan göras mindre och med lägre 

vikt (Rouse, 2000, s. 96).     

2.2.3 Aktiv 

En aktiv målsökare verkar genom att belysa målet exempelvis en radar som tar emot reflekte-

rande strålning för styrinformation intill träff i målet. Denna typ av målsökarstyrning tenderar att 

bli större och tyngre samt kräver mycket kraft, det medför att avståndet för den aktiva målfölj-

ningen blir relativt kort. Därför använder sig denna typ av robot en annan styrprincip för att ledas 

in närmare mot målet innan den aktiva målföljaren styr roboten mot målet. (Rouse, 2000, s. 96). 

 Pansarvärnsrobotens verkansdel riktad sprängverkan RSV 2.3

Verkansformen RSV är att genom en detonation frigöra och koncentrera energi i en viss riktning 

och därmed uppnå penetrerande verkan. Oftast är verkansdelen rotationssymmetrisk och består 

av ett hölje med en sprängämneskropp, ett koniskt metallinlägg vanligtvis gjort av koppar samt 

en initieringsanordning. När sprängämnet detonerar skapas ett högt tryck vilket pressar konen 

mot laddningens centrumaxel och tvingar metallinlägget att byta riktning och pressas ut åt mot-

satt håll. Beroende på konens utformning bildar metallinlägget antingen en lång och tunn metall-

stråle, strålbildande RSV eller en sammanhållen projektil, projektilbildande RSV där såväl stråle 

som projektil rör sig i en mycket hög hastighet. Verkansdelar med RSV är traditionellt framtagna 

för att nå maximal penetration i pansarstål. Men dagens stridsfordon med anpassat pansarstål 

kompletterat med reaktivt pansar gör att dagens RSV konstrueras och anpassas för att möta dessa 

typer av mål. RSV-verkansdelar används med fördel i pansarvärnsrobotar eftersom robotens 

hastighet är relativt låg och där rörelseenergin inte medger kinetisk verkan i pansarstål (Lidén et 

al, 1994, ss. 35-37, Hansson Westerling, 2007, ss. 9-15). 

 

Utvecklingen av riktad sprängverkan har varit att utforma konens geometri (RSV3) exv. trumpet-

inlägg för en annan kollapsmekanism samt tillverkning i olika material exv. bimetallinlägg. Ut-

veckling har även skett med vågformare (RSV3,4) för att rikta om detonationsfronten för att 
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träffa inlägget med en brantare vinkel och därmed förbättra energiöverföringen från sprängämne 

till inlägget. Det innebär en ökad kollapshastighet och därmed en högre spetshastighet på RSV-

strålen vilket ökar hastigheten med 2 000 m/s med bibehållen hastighetsgradient (Hansson 

Westerling, 2007, ss. 9-11)  

 

 
 

Bild 8, en traditionell RSV-laddning (till vänster) och en RSV-laddning med vågformare 

(Hansson Westerling, 2007, s. 10)  

2.3.1 Strålbildande, RSV 3 

Det specifika med RSV 3 är den mindre konvinkel (ca 60°) och med en hög utkastningshastig-

heten på upp mot 10 000 m/s.  Metallinlägget är ofta gjort av koppar och vid detonationen kan 

materialet liknas vid en vätska som strömmar in mot kollapspunkten i dess symmetriaxel. Det 

innebär att en den inströmmande massan bildar en bakåtgående stråle och till följd av impulsla-

gen bildas en framåtriktad tunnare stråle skapad av ca 10 % av metallinläggets massa. Den främre 

tunna strålen rör sig framåt med en hastighet på 5 000-10 000 m/s och bakom följer ett långsam-

mare segment, en slugg med en lägre hastighet på 500-1 000 m/s. Hastighetsgradienten, d.v.s. 

hastighetsskillnaden mellan främre delen på strålen och bakre delen medför att strålen kontinuer-

ligt sträcks ut. För att nå god verkan krävs det en så lång sammanhängande stråle som möjligt. 

Strålen får inte fragmenteras för tidigt för det skapar strålsegment som tumlar och sprider vilket 

gör att penetrationsförmågan nedgår. Penetrationsegenskaperna bygger på ett hydrodynamiskt 

förlopp där strålens och pansarstålets densitet samt tröghetskrafter verkar. Strålen konsumeras i 

strålspetsen samtidigt som pansarstålet kastas ut och inträngningsdjupet avgörs av strålens längd 

(Lidén et al, 1994, ss. 35-36). För att strålen ska flyta undan så krävs det att strålvolymen inte är 

större än 1/4-1/6 av hålvolymen. Uppfylls inte detta finns risk för tillslutningar vilket innebär att 

målmateriel inte flyter ut utan istället stänger till hålkanalen och stör efterföljande strålfragment 

Avgörande för strålens penetrationsförmåga är strålens lägsta penetrationshastighet vilket kallas, 

undre gränshastigheten (cut-off velocity) som beror på laddningen, detonationsavståndet och 

målets hållfasthet (Hansson Westerling, 2007, ss. 12-15). För verkan i homogent pansarstål kan 

inte hastigheten underskrida 3 500-5 000 m/s för penetration. (Lidén et al, 1994, ss. 38-42, 

Hansson Westerling, 2007, s. 14). Strålbildande RSV har en hög genomslagsförmåga i pansarstål 

förutsatt ett optimalt detonationsavstånd (Hansson Westerling, 2007, s. 12).  
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2.3.2 Projektilbildande, RSV 4 

Det specifika med RSV 4 är den större konvinkel större än 120°-150˚ (Persson, 1993, ss. 2-3) där 

konen kan bestå av koppar, rent järn, tantal eller tungmetall och uran. Vid detonationen formas 

metallinlägget till en mer eller mindre sammanhållen projektil i en riktning med en utkastnings-

hastighet på ca 2 000-  3 000 m/s. Verkansdelen har en bra genomslagsförmåga på längre avstånd 

med hänsyn till måttlig luftbromsning och en bra attityd när den träffar målet. Projektilbildande 

RSV delas in i två huvudvarianter, en kompakt kulformig projektil och en mer utdragen projektil. 

Den förstnämnda har ett lägre precisionskrav på laddningen och är mindre beroende av projektil-

attityd för att uppnå ett genomslag på ca 0,5 laddningskalibrar. Den andra mer utdragna projekti-

len kan liknas med en pansarbrytande projektil vilket ställer högre krav på aerodynamiskstabilitet 

samt precision på laddningen, verkansdelen har ett genomslag på ca en kaliber (Lidén et al, 1994, 

ss. 48-49), (Hansson Westerling, 2007, s. 12).  

Projektilbildande RSV har inte ett lika definierat krav på detonationsavstånd som strålbildande 

RSV eftersom projektilen skapar en större hålvolym speciellt vid verkan mot lätta mål. RSV 4 

används ofta vid takslående verkan mot pansarfordon, mot lättare bepansrade fordon eller i av-

ståndsverkande stridsdelar (Hansson Westerling, 2007, s. 12).  

 

 
 

Bild 9, strålform och projektilform som funktion av konens toppvinkel (Lidén et al, 1994, s. 16) 

2.3.3 Tandemstridsdelar 

En tandemstridsdel består av två RSV-laddningar och används för att nå verkan mot reaktivt 

pansar. RSV-laddningarna ligger centrerade på ett visst avstånd med en mindre förpenetrator som 

initialt ska aktivera det reaktiva pansaret medan den andra större laddningen kort därefter opåver-

kat ska penetrera huvudpansaret. Avståndet mellan konbottnarna och tidsfördröjningen mellan 
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verkansdelarna anpassas utifrån kännedom om det reaktiva pansarets uppbyggnad.  Konstrukt-

ionen kräver hög precision och noggrannhet för att inte förpenetratorn ska påverka huvudladd-

ningen och därmed nå sämre verkan (Lidén et al, 1994, ss. 50-51). 

 

 
 

Bild 10, en principbild på en tandemladdning för verkan mot reaktivt pansar (Hansson 

Westerling, 2007, s. 12) 

 Beskrivning av pansarvärnsrobotsystem 2.4

Detta arbete används tre befintliga pansarvärnsrobotsystem som är operativa i olika länder runt 

om i världen. Utgångspunkten för valet av dessa robotsystem är deras olika styrprinciper och 

målsökarkonfigurationer. De är generellt beskrivna i tidigare avsnitt och är vedertagna konstrukt-

ions- och funktionsprinciper för dessa pansarvärnsrobotsystem.  

2.4.1 Pansarvärnsrobot TOW (USA)  

Pansarvärnsrobot TOW (Tube launched Optically-tracked Wire-guided missile) är ett system som 

har funnits sedan 1972.  I Sverige är robotsystemet benämnt som pansarvärnsrobot 55, efter ett 

flertal uppdateringar finns robotsystemet i olika versioner. De senaste versionerna C, D och E har 

två optiska sikten, ett visuellt och ett IR-sikte som skytten riktar mot målet genom hela skjutför-

loppet. Innan roboten avfyras (0,05 s) kontrollerar siktet att inga termiska störningar finns i sikt-

fältet vilket kan påverka robotens termostrålare. Efter robotens initiering och aktivering av gyro, 

batteri och termostrålare så tänds startmotorn ca 1,5 s (E 2 s) efter avfyring och roboten lämnar 

eldröret med en hastighet av 65 m/s. Efter ca 8 m fälls vingarna ut och samtidigt aktiveras IR-

strålaren. Kort därefter startar banmotorn för att på 1,5 s accelerera upp roboten till ca 300 m/s 

innan roboten börjar glidflyga mot målet. Roboten styrs via tråd utmed sikteslinjen och robotens 

felläge i förhållande till sikteslinjen detekteras genom termo- och IR-strålarna in i siktet som 

därmed korrigerar styrningen. Siktet består av två IR-detektorer med olika synfält en bred lob (4˚) 

och en smal lob (0,5˚). För att inte roboten ska försvinna ur siktet under utskjutningsfasen an-

vänds den bredare loben men efter 1,76 s från att roboten har lämnat robotröret växlar synfältet 

över till smal lob. När sikten är nedsatt används endast IR-siktets inmätning och genom att modu-

lera termostrålaren kan roboten skiljas från andra värmesignaturer i samma våglängdsområde. 

Efter 30-65 m är stridsdelen armerad (E 63-141 m). Vid anslag trycks dubbelskalet i roboten 

trycks ihop, så att verkansdelen initieras (D initierar förpenetratorn innan verkansdelen). För E-

versionen aktiveras zonrörfunktionen och med hänsyn till den takslående verkansdel har den en 

högre robotbana (2,5 m) vilket kräver ständigt IR-sikte för att inte förlora styrförmågan vid av-

fyrning (FMV, 2005, ss. 16-69). 
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Specifika skjutfall för robotsystemet beroende på dess styrprincip och tekniska konstruktion; 

- Skjutning mot eller genom rök kan ske med Rb55 (C,D,E) genom att IRV-siktet följer 

målet. 

- Skjutning mot eller över öppen eld ska undvikas eftersom styrtråden kan brännas av. 

- Skjutning över vatten bör inte ske över längre vattensträckor än 1 800-2 000 m då styrtrå-

den kan hamna i vattnet och ge felaktiga styrsignaler. 

- Skjutning genom sly med en höjd av ca 2-3 m och grendiameter över 15-20 mm kan ut-

lösa robotens verkansdel med mer begränsad verkan som följd. 

- Skjutning genom viltstängsel kan innebära att robotens verkansdel utlöses tidigare då den 

träffar en nätmaska med mer begränsad verkan som följd. E-versionen medger en bättre 

möjlighet med hänsyn till högre robotflygbana (2,5 m).  

- Skjutning mot luftmål bör undvikas men långsamtgående flyg (helikopter och transport-

flyg) på låg höjd bekämpas förutsatt att sidriktshastigheten inte överskrids. 

-  Skjutning i anslutning till kraftledning får generellt inte ske vid spänningsförande kraft-

ledning över 380 V där det finns risk att korsa styrtrådar och ledningar. 

Källa: (Försvarsmakten, 1999, ss. 40-42) 

 

Data och prestanda för Robot 55 ” TOW ”(C/D/E) 

Styrprincip  Optisk trådstyrd     

Kaliber   149 mm 

Stridsdel  RSV (C,D RSV3 och E RSV 4) 

Styrning  Trådstyrd 

Vikt robotsystem 93,9 kg (eldrör och lavett) + 24 kg (styrenhet)  

Vikt robot i tub 15,5 kg 

Systemvikt (en robot) 22,4 kg  

Minsta skjutavstånd 65-150 m 

Max hastighet robot ca 300 m/s 

Skjuttid till 2000 m 9 s 

Penetration RHA >600 mm 

 

Banprofil  Direktanslag, Takslående (E) 

Skjutprofil  CLOS 
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Bild 11, Robot 55 (B/C/D/E) hastighets- och avståndskurvor kopplat mot skjuttid (FMV, 2005, s. 

59).  

2.4.2 Javelin (USA)  

Pansarvärnsrobotsystemet, Javelin består av en passiv styr- och utskjutningsenhet med ett optiskt 

sikte och ett termiskt sikte. Roboten har en tandemladdning och en tvåstegs fastbränsleframdriv-

ning med låg rökutveckling. Systemet kan bli skjutklart inom 30 sek och omladdning av ny robot 

kan ske inom 20 sek. Innan avfyring låser skytten siktet på målet och aktiverar robotens automa-

tiska målsökare, efter avfyring kan sedan skytten ladda om eller omgruppera utan att behöva styra 

roboten till målet. Roboten kan genom det första förbränningssteget avfyras i slutna utrymme och 

när roboten är fri startas andra steget för att accelerera och flyga mot målet. Roboten har två 

inställningar; direktanslag mot exempelvis täckta mål, bunkrar och byggnader eller toppanslag 

mot tak på stridsfordon. Vid toppanslag skjuts roboten med en elevation på 18˚ och når en ban-

höjd på 150 m innan nedslag medan vid direktanslag då banhöjden är 50 m (Sullivan, 2001, ss. 7-

8, http://www.army-technology.com/projects/javelin/).     

  

Data och prestanda för Robot FGM-148 ”Javelin” 

Styrprincip  Målsökare 

Kaliber   127 mm 

Stridsdel  Tandem RSV 3, bestående av en förpenetrator och en huvudladdning 

Målsökare  Bildalstrande IR (8-12 µm) 

Vikt robot i tub 15,5 kg 

Systemvikt (en robot) 22,4 kg  
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Minsta skjutavstånd 65-150 m 

Max skjutavstånd 2 500 m 

Max hastighet robot ca 300 m/s 

Skjuttid till 2500 m 19 s 

Penetration RHA >600 mm 

 

Banprofil  Direkt eller hög 

Skjutprofil  LOBL med automatisk självstyrning 

 

Tabell 1, Approximativa värden motsvarande robot 55 upp till 1000 m i enlighet med tidigare 

gjorda beräkningar gjorda vid FOA (Wigren, 2001, s. 8, Sullivan, 2001, s. 8) 

Avstånd Tid Hastighet (moment) Hastighet (medel) 

200 m 0,8 s 180 m/s 165 

400 m 1,8 s 295 m/s 222 

1000 m 4,6 s 255 m/s 217 

2000 m  14,5 s 140 m/s 138 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 12, banprofilen för pansarvärnsrobot Javelin (Bremberg, 2013, s. 37) 

2.4.3 Pansarvärnsrobot 57 (Sverige)  

Pansarvärnsrobot 57 består av ett kompositeldrör försett med ett optiskt sikte, ett fällbart stöd 

samt en skena för att kunna montera ett nattsikte. Efter avfyring är robottuben förbrukat och 

endast nattsiktet behålls. Roboten kan göras eldberedd på under 5 s och i brådskande läge och 

med korta avstånd kan den skjutas direkt utan målsökning. Målsökningen aktiveras genom att 

skytten riktar mot och följer målet under 3-6 s. Rikt-/styrsystemet lagrar skyttens rörelser och 

beräknar robotens predikterade bana till målet. Efter avfyring är roboten autonom oavsett 

skjutavstånd tills målet nås. Genom en initial låg förbränning och därmed en låg utgångshastighet 
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på 40 m/s kan roboten skjutas från slutna utrymmen samt från olika positioner med avfyringsvin-

klar på +/- 45˚. Efter startfasen startar banmotorn efter ca 8 m och accelererar upp roboten till 

maximal hastighet. Roboten har två inställningar; direkt anslag mot exempelvis täckta mål, bunk-

rar och byggnader eller toppanslag mot tak på stridsfordon. Roboten flyger då cirka en meter 

ovanför siktlinjen innan nedslag medan vid direktanslag så följer roboten siktlinjen och efter 

anslag sker en viss fördröjning innan verkansdelen detonerar (FMV, 2009, ss. 5-32). 

 

Data och prestanda för Robot 57  

Styrprincip  Optisk styrd med predikterad bana   

Kaliber   150 mm 

Stridsdel  RSV 3 (90° nedåtriktad och hastighetskompenserad) 

Målsökare  Laser, magnetisk  

Systemvikt (en robot) 12,5 kg  

Minsta skjutavstånd 20- 600 m 

Maximal skottvidd  Autodestruktion efter 5,6 s minst 1000 m 

Max hastighet robot 275 m/s 

Skjuttid till 400 m ˂ 2 s 

Penetration RHA > 200 mm 

Banprofil Direkt i höjd med sikteslinjen eller takslående ca 1 m ovanför siktes-

linjen. 

Skjutprofil  LOS 

 

Tabell 2, Approximativa värden för Rb 57 relaterat till hastighets- och avståndskurvor för Rb 55 

upp till 600 m. 

Avstånd Tid Hastighet (moment) Hastighet (medel) 

200 m 1,1 s 180 m/s 170 m/s 

400 m 1,8 s 275 m/s 222 m/s 

600 m 2,4 s 245 m/s 250 m/s 

 

Genom avsaknad av hastighets- och avståndskurvor för Rb 57 antas approximerade värden. 

Dessa utgår från kända uppgifter för Rb 57 och kopplas mot Rb 55 hastighets- och avstånds 

diagram. Med hänsyn till att robot 57 har lika kaliber men är ca 4 kg lättare bör accelerationen 

vara något snabbare. Max hastigheten uppges vara ca 25 m/s lägre och utifrån att roboten uppges 

nå 400 m på ˂2 s överensstämmer accelerationsfaserna väl upp till respektive max hastighet. 

Hastighets- och avståndsrelationen i glidfasen intill autodestruktionen uppges vara 5,6 s minst 

1000 m vilket innebär en hastighet på ca 179 m/s. Det ger en motsvarande jämnt avtagande has-

tighetskurva med lika luftmotstånd fast med lägre vikt vilket borde ge en snabbare retardation. 

Ovanstående tabellvärden har antagits och används i beräkningarna. 
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3 Varnar- och motverkanssystem  
Huvudkomponenter i ett varnar- och motverkansystem utgörs av en sensorenhet, en processor- 

enhet och en motverkans- och presentationsenhet. Sensorenheten detekterar hot och bearbetar 

sensorinformation till hotinformation. Processorenheten bearbetar hotinformationen, prioriterar 

hoten och effektuerar en motverkansoperation. Motverkans- och presentationsenheten styr vilka 

motåtgärder som ska göras. Åtgärder kan ske manuellt, semiautomatiskt eller automatiskt bero-

ende på systemets konfiguration. Via ledningssystemet kan information spridas mellan plattfor-

mar. Detta kan ge fördelar vid motverkansåtgärder samt när information och underrättelser ska 

spridas inom förbandet. 

 

 

Bild 13, visar integrationen av Varnar- och motverkansystemets olika enheter där förstörande-och 

icke förstörande motverkan främst behandlas i detta arbete (Markstridsskolan, 2006, s. 13)  

 

I kommande avsnitt kommer delar av sensorenheten och motverkans- och presentationsenhet att 

beskrivas. Dessa två enheter är de som huvudsakligen behandlas inom ramen för ”Duellen”. 

Processenhetens utfall styrs av parametrarna för duellsituationen och beskrivs därför inte när-

mare.  
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 Sensorer 3.1

Sensorenheten som ska detekterar hot och bearbetar sensorinformation delas in i följande under-

kategorier. Aktiva sensorer och passiva sensorer vilka kan delas in ytterligare som förhands- eller 

efterhandssensorer (Markstridsskolan, 2006, s. 15).  

 

 
 

Bild 14, visar indelning av sensortyper i ett varnar- och motverkanssystem där behandlas laser-

varnare, optikspanare, robotskottvarnare (IR/UV) samt dopplerradar på Arena. 

(Markstridsskolan, 2006, s. 15) 

 

Sensorerna delas in på tre olika funktionsnivåer (Markstridsskolan, 2006, s. 14). 

 

- Aktiva eller passiva sensorer, vilket anger sensorns funktionella arbetssätt. Aktiva senso-

rer sänder ut strålning och detekterar den reflekterande strålningen exv. radar. Passiva 

sensorer detekterar inkommande strålning från omgivande miljö exv. laservarnare  

- Förhands- eller efterhandssensor, anger sensorns förmåga att upptäcka hot i duellsam-

manhang. Förhandssensorn har möjlighet att detektera hotet före bekämpningen har på-

börjats exv. optikspanare. Efterhandssensor detekterar hotet efter att bekämpningen har 

påbörjats exv. robotskottvarnare. 
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- Primär eller sekundär källa, vilket anger om hotinformationen kommer från egen platt-

form eller från annan plattform. Primär sensor är placerad på den plattform som ska mot-

verka hotet exv. laservarnare. Sekundär sensor är placerad på annan plattform än den som 

ska bekämpa hotet exv. från artillerilokaliseringsradar.   

3.1.1 Laservarnare 

Laservarnare är en passiv sensor som ingår i varnar- och motverkansystemet. Den är en efter-

handssensor som aktiverar icke förstörande motmedel (se bild 14).  

 

Laservarnaren består av en mängd detektorelement vilka ska detektera och varna för inkom-

mande laserpulser. Antalet detektorelement anger invisningsnoggrannheten vilket avgör syste-

mets vinkelnoggrannhet. Det finns två typer, sektorvarnare och vinkelvarnare. Den förstnämnda 

ger en hotriktning i sektorer om +/-45° och den andra har en noggrannhet på +/-1˚(FOI, 2005, s. 

58).  

 

Detektionen och särskiljningen av mål sker i huvudsak genom att mäta pulsrepetionsfrekvensen 

(PRF) på inkommande laserpulser. Men även våglängdsinformation kan användas för identifie-

ring dock används det begränsat med hänsyn till en komplicerad signalbehandling. De vanligaste 

förekommande laservarnare och hotlasrar arbetar i våglängdsområdet 0,8-1,6 µm och koldioxid-

lasrar arbetar i våglängden 10,6 µm. Mer avancerade system kan använda sig av biblioteksfunkt-

ioner för identifiering och klassificering av specifika hotsystem (FOI, 2005, s. 58). 

 

För att säkerställa detektion från det reella hotet och inte från reflekterande strålning från intillig-

gande objekt krävs det att laservarnaren kan filtrera bort denna typ av strålning. Falsklarmsfre-

kvensen är förhållandevis låg för laservarnare och kan motverkas genom snabb signalbehandling. 

Det kan ske genom tidsdiskriminering utifrån laserpulsens stigtid, koherensdiskriminering genom 

att filtrera bort inkoherenta störkällor och våglängdsdiskriminering genom att filtrera bort avvi-

kande våglängdsband (Klum et al, 2004, s. 10).  

 

Laservarnare kan detektera och skilja på laseravståndsmätare, laserbelysare, laserstörare och 

ledstrålelasrar. Därför används laservarnare mot exempelvis ledstrålestyrda robotar (Klum et al, 

2004, s. 10). 

3.1.2 Optikspanare 

Optikspanare är en aktiv sensor som ingår i varnar- och motverkansystemet. Den är en förhands-

sensor som kan aktivera såväl förstörande- som icke förstörande motmedel (se bild 15).  

 

Optikspanarens bygger i grunden på en laser och ett spegelsystem som genom en spaltformad 

laserstråle speglas ut.  När laserstrålen träffar optiska sikten reflekteras en del i frontytan och 

stämmer laservåglängden med optikens transmissionsområde uppstår en retroreflex som kallas 

”kattögeeffekt”. Reflexen är kraftigast i sensorns synfält men ger även detektion i synfältets 

närhet beroende på dess kvarvarande styrka jämfört med reflektionen från bakgrunden. Genom en 

modulerad retroreflex kan avsökande system användas för att klassificera och identifiera objekt. 

Optikspanare kan arbeta i flera våglängder samtidigt och genom starka lasersignaturer medges 
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avspaning inom stora vinkelområden eller långa räckvidder med då något begränsat vinkelom-

råde. Prestandan anges till exv. 5˚ i höjd varvet runt flera gånger per sekund med avstånd upp till 

några kilometer, alternativt på långa avstånd (10-tals km) med något begränsat område. Med god 

noggrannhet kan målobjekt lägesbestämmas och motåtgärder kan vidtas i form av störning eller 

genom att skada detektorn. Optikspanaren används främst till att upptäcka passiva optiska- och 

elektrooptiska system (FOI, 2005, s. 56, FOI, 2004, s. 49). 

3.1.3 Robotskottvarnare 

Robotskottvarnare (IR/UV) är en passiv sensor som ingår i varnar- och motverkansystemet. Det 

är en efterhandssensor som kan aktivera såväl förstörande- som icke förstörande motmedel (se 

bild 15).  

 

Robotskottvarnarens funktion är att detektera inkommande hot mot plattformen och dess varnar-

system.  

 

Robotskottvarnare med passiv elektrooptik arbetar i huvudsak inom våglängdsområdet mellan 

UV (0,2 µm) och IR (12 µm). Varnaren påverkas av målets och bakgrundens signatur samt av 

atmosfärens transmission (FOI, 2005, s. 57, Gerdle, 2008, ss. 160-161). 

  

En robotskottvarnare som arbetar inom UV-spektrat detekterar strålningen från robotflamman 

som en robotmotor utvecklar när den avfyras och under brinntiden i banan. Robotflamman strålar 

i våglängdsområdet 0,2-0,3 µm som ligger utanför den naturliga synliga strålningen. Strålningen 

detekteras av en stirrande detektormatris bestående av en fotokatod som genom fotoner förstärker 

en bild i det visuella spektralområdet. En varnare har normalt en täckningsgrad på ca 90° x 90° 

vilket innebär att fler varnare krävs för att få god täckning kring plattformen (FOI, 2005, s. 57, 

Gerdle, 2008, ss. 160-161). 

 

En robotskottvarnare som arbetar inom IR-spektrat arbetar principiellt på samma sätt som en UV-

sensor men detekterar istället termisk strålning i våglängdsområdet 3-5 µm. Våglängdsområdet 

lämpar sig väl för att minska falsklarmsrisken genom att lättare kunna diskriminera bort bak-

grundspåverkan. Sensorns värmekänslighet medger detektion av såväl robotflammor (varm kol-

dioxid) som aerodynamisk uppvärmning genom att robotskrovets friktion i luften avger värme. 

Liksom UV-sensorernas varnare har IR- sensorn normalt en täckningsgrad på ca 90° x 90° vilket 

innebär att fler varnare krävs för att få god täckning kring plattformen (FOI, 2005, s. 57, Gerdle, 

2008, ss. 160-161). 

 

En förfinad IR-sensor är IRST (Infrared Search and Track) som har förmågan att söka 360° i 

horisontalplanet och upp till 90° i vertikalplanet. Genom att kunna registrera en ankomstvinkel på 

inkommande robot så kan systemet uppnå en god vinkelnoggrannhet och en geometrisk upplös-

ning kring 0,2 mrad. Detta medger en god lägesbestämning och därmed minimeras risken för 

falsklarm (FOI, 2005, s. 51, Gerdle, 2008, ss. 160-161). 
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3.1.4 Radarsensorer 

Högkänslig radar (HK-dopplerradar) är en aktiv sensor som ingår i varnar- och motverkansyste-

met. Radarn är en förhandssensor som aktiverar förstörande motmedel (se bild 15). 

En radarstation har till uppgift att upptäcka, lokalisera och karaktärisera objekt genom att belysa 

med elektromagnetiska vågor. Radarsändaren skickar en radarsignal som fortplantas med ljushas-

tigheten genom atmosfären och som träffar objektet vilken reflekteras tillbaka till radarmotta-

garen. Grunden för radarfunktionen är att bestämma avstånd, riktning och hastighet. Avståndet 

till målet ges av radarsignalens löptid mellan sändare och mottagare, riktningen ges av antennlo-

bens höjd och sidvinklar och hastigheten ges av frekvensskiftet (dopplerskiftet) i den mottagna 

signalen. Det som kan påverka den elektromagnetiska vågen är atmosfären och hinder på dess 

väg (FOI, 2004, s. 54). Atmosfärsdämpningen påverkar frekvensbanden olika beroende på invers-

ioner i atmosfären (skiktningar i lufthavet) eller nederbörd (Gerdle, 2008, s.48).  

 

Karaktäristiken för en radarsignal är dess amplitud, fas, bärfrekvens, utbredningsriktning och 

polarisation (det elektriska fältets riktning som funktion av tiden). Bärfrekvensen f = c / λ där c är 

ljushastigheten (ca 3·    m/s) och λ är våglängden i meter är avgörande för radarns räckvidd och 

storlek och därmed för dess användbarhet. Vissa radarsystem ska användas på korta avstånd med 

hög upplösning medan andra ska verka på längre avstånd med lägre krav på upplösning.    

 

Radarsystem grupperas ofta utifrån sin använda bärfrekvens i ett elektromagnetiskt spektra men 

kan också delas in enligt dess våglängdsområde (mm-Våglängd i frekvensintervallet 30-300 

GHz).  

 

 
 

Bild 15, elektromagnetiskt spektrum över radarfrekvenser samt tillhörande våglängdsområde 

(FOI, 2004, s. 54) 

 

Radarsystemen kan indelas i olika radartillämpningsområden beroende på vilket frekvensband de 

arbetar i (FOI, 2004, s. 54). 
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Bild 16, olika radarband karakteriserade utgående från frekvens och tillämpningar  

(FOI, 2004, s. 55)  

 

Radarsignalens utbredningsriktning bestäms av antennlobens riktning och öppningsvinkel. Öpp-

ningsvinkeln är proportionell mot våglängden dividerat med antennstorleken. Vilket ger att en 

smal lob kräver en stor antenn eller kort våglängd. För att kunna särskilja flera mål krävs en smal 

lob Beroende på vilket frekvensband och våglängd som används så avgörs storleken på radaran-

tennen (FOI, 2004, s. 54). 

 

Radarns upplösning anger dess förmåga att särskilja två närliggande objekt i någon mätdimens-

ion. Upplösningen av avstånd blir bättre ju kortare pulslängden är men det ska vägas mot att den 

utsända energin per puls kan bli för låg. En utvecklad metod är att använda sig av MTI-teknik 

(Moving Target Indication) som bygger på att diskriminera rörliga mål från fasta med stöd av 

dopplerfrekvens från den mottagna signalen. Filtrering av hastighet och avstånd sker genom 

diskriminering i olika intervall (FOI, 2004, s. 63). 

 

Radartyper för markfordon benämns som stridsfältsradarsystem, inom detta begrepp inryms 

eldledningsradar som är intressant ur varnar- och motverkansynpunkt. En eldledningsradar ska 

förse vapensystem med styrinformation. Genom kontinuerlig målföljningsfunktion kan positions-

data till målet ges och som via radiosignal skickas till vapenstyrningen.  För att klara av målfölj-

ning med tillräcklig upplösning krävs en hög pulsrepetionsfrekvens med korta pulser samt en 

smal lobvidd (1-2˚). Med en så pass smal lob krävs det en övervakningsradar som kan leda in 

eldledningsradarn mot angivet sökområde då en mindre volym kan börja scannas. Moderna ra-

darsystem har en sådan funktion genom att använda sig av en FMCW (Frequency Modulated 

Continous Wave). Fördelen med dessa system är att de använder en lägre uteffekt och därmed 

minskar risken för upptäckt. FMCW-radarn kan detektera rörelser i alla riktningar och är mindre 

känslig för bakgrundsbrus (klotter). FMCW kan monteras på roterande plattform eller stirrande 
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med fyra antenner i respektive kardinalriktning (väderstreck) för att uppnå fullgod täckning 

(Bohman, 2012, s. 43).    

 

Den högkänslig radar (HK-dopplerradar) som ingår i varnar- och motverkansystem enligt bild 14 

använder sig av liknande teknik som är beskriven ovan och inryms sannolikt i K- eller   -

radarbandet. Beroende våglängden kan den även vara inom mm-radarbandet. 

 Motverkansystem 3.2

Syftet med motverkanssystem och dess funktion beskrivs på följande sätt, ”In the context of 

armored vehicles, active protection is a defensive system designed to intercept, destroy or con-

fuse attacking enemy munitions”. Motverkansystem kan dela in aktiva skyddssystem i två typer; 

”hard-kill” där inkommande hot ska förstöras innan det når verkan i målet och ”soft-kill” där 

inkommande hot ska avhakas eller vilseledas (Meyer, 1998, s. 7). 

 

Försvarsmakten delar in motverkan i tre underkategorier: stridstekniska motåtgärder, icke förstö-

rande motmedel och förstörande motmedel vilket kan åskådliggöras på bilden nedan 

(Markstridsskolan, 2006, s. 23). 

 

 
Bild 17, Schematisk bild över motverkanssystem i Varnar- och Motverkansystem där de marke-

rade delarna kommer behandlas senare i arbetet (Markstridsskolan, 2006, s. 23). 
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3.2.1 Stridstekniska motåtgärder  

Denna typ av motåtgärd är ofta tidskrävande och kräver en viss förvarning för att kunna utföras. 

Avgörande för att vidta rätt stridstekniska åtgärder och vid rätt tillfälle är att hotinformationen 

helst kan presenteras från någon förhandssensor. För att skapa en förhandssituation beskrivs 

möjligheten till att plattformen som blir utsatt, primärkällan understöds av annan plattform, se-

kundärkällan (Markstridsskolan, 2006, ss. 28-29).   

 

Motåtgärder som kan vidtas är att manövrera plattformen ur en hotsituation genom att bromsa, 

accelerera och/eller söka skydd exempelvis genom att nyttja terrängen på rätt sätt. Om inte ter-

rängen medger ett snabbt skydd eller skyl kan en motåtgärd bestå i att avskärma sikten för hotsy-

stemet genom att lägga närskyddsrök eller vattendimma i syfte att undgå observation. Röken gör 

att en fientlig skytt inte kan observera målet vid inriktning eller vattendimman kan avleda en 

målsökare. En sista motåtgärd kan vara att bekämpa hotet med plattformens egna vapensystem 

eller genom understöd från eget förband eller sidoförband påverka hotet (Markstridsskolan, 2006, 

ss. 28-29).  

3.2.2 Icke förstörande motåtgärder (Soft-kill) 

Syftet med Soft kill-system är att minska hotets träffsannolikhet och tillsammans med stridstek-

niska åtgärder minimera risken för skada. Systemen är automatiska eller semiautomatiska bero-

ende på hur tidskritiskt hotet bedöms vara samt då det ställs bedömningskrav på exempelvis 

säkerhet vid risk för skada på tredje part eller krav på identifiering av hotet. Information kring 

hotet kan presenteras från någon förhands- eller efterhandssensor främst från någon primär- eller 

från någon sekundärkälla. Motåtgärder som kan vidtas är liksom vid stridstekniska åtgärder 

avskärmning genom närskyddsrök eller vattendimma, vilseledning genom signaturanpassning 

eller skenmål och genom störning med antisensorlaser, radarstörare eller IR- störare som bländar 

hotsystemet (Markstridsskolan, 2006, ss. 25-27). 

3.2.3 Förstörande motåtgärder (Hard-kill) 

Syftet med ett Hard kill-system är att mekaniskt påverka inkommande hot, genom att påverka 

stridsdelen och/eller funktionen för invisning och styrning. Systemen är automatiska med hänsyn 

till korta förvarningstider och tider för att behandla sensorinformation för precis inriktning av 

motmedel. Information kring hotet presenteras av primärkällor i efterhand och motverkanstyper-

na delas enligt Försvarsmakten in i tre kategorier; aktivt pansar (0-2 m) med verkan genom tryck, 

splitter eller plåtar, aktivt närskydd (2-10 m) med verkan genom splitter och plåtar samt moteld 

(˃10 m) med verkan av projektiler, robotar och strålvapen. Syftet är att påverka inkommande hot 

genom att mekaniskt deformera, kantställa eller förstöra stridsdelen (RSV) eller elektroniken för 

tändanordningen. Beroende på avståndsintervallet mellan plattformen och motverkansystemet 

krävs ett eget tillräckligt ballistiskt grundskydd för att ta hand om restverkan i form av splitter 

eller tryck. En annan förstörande motåtgärd är moteld vilket genom bekämpning kan påverka 

både skytten och vapensystemet. (Markstridsskolan, 2006, ss. 24-25). 

 Beskrivning av varnar- och motverkanssystem 3.3

Varnar- och motverkanssystem har utvecklats och finns i olika länder. Det ryska hard-kill syste-

met Arena och soft-kill systemet Shtora har varit ett dimensionerande hot för många väster-
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ländska pansarvärnsrobotsystem. Dessa system används i undersökningen och beskrivs i kom-

mande avsnitt.  

3.3.1 Arena 

Arena är ett aktivt skyddssystem för att skydda stridsfordon och stridsvagnar mot burna pansar-

skott, robotar och spränggranater. Syftet är att systemet ska påverka eller förstöra inkommande 

hot. Systemet beskrivs vara ett s.k. ”Hard kill-system” med allväders- och dygnet runt kapacitet. 

Det sensoraktiverade skyddet använder de scannande radarsensorerna som arbetar inom millime-

ter-våglängdsområdet. Systemets prestanda bestäms genom datorbehandlingskapaciteten och 

nivån på filtrering av markmålsklotter.  

 

Systemet beskrivs verka mot inkommande hot inom hastighetsintervallet 70-1 000 m/s (Arena E) 

på sökavståndsintervallet från 50 m intill 25 m med en reaktionstid på 0,05 s. Återställningstiden 

mellan förnyad detektions- och motverkansåtgärd är 0,2 – 0,4 s. Täckningsförmågan i vertikal-

planet anges vara + 20˚ och i horisontalplanet anges det vara 300˚ med en vinkel utan detektion 

bakom tornet. Eftersom sensorn är monterad på tornet varierar den blinda vinkeln beroende på 

tornvridningen. Radarn målföljer och låser på målet och genom datorberäkningar aktiveras mot-

verkansåtgärder. Det innebär att någon av de 26 st. (Arena E) motverkansladdningarna (kassetter) 

som är placerade runt tornet aktiveras. Inom avståndsintervallet 3,9 m intill 1,3 m detonerar en 

kassett och sprider splitter som förstör eller stör inkommande hot. Genom avståndsfiltrering 

sorterar systemet bort hot utanför 50 m envelopen samt fellarm i form av inkommande finkalibrig 

ammunition, granatsplitter, långsamt flygande jord- och stensplitter. Det samma gäller för ver-

kansdelar som avges från plattformen. Systemet anses vara effektivt mot bland annat robot 55 

TOW och även mot burna pansarvärnsvapen exempelvis AT 4 och LAW 80. Noterbart är att 

stridsvagnar med ARENA- system är utrustade med reaktivt pansar för att erhålla redundans av 

skyddet vid eventuell felfunktion (Meyer, 1998, ss. 9-10). 

  

 
 

Bild 18, Arena-systemets funktion (Bremberg, 2013, s. 37). Riskavståndet vid motverkan då 

kassetterna detonerar är 20-30 m från vagnen (Meyer, 1998, s. 9). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-26 

Mikael Pettersson  

Kurs T 6 HSU-T 12/14 

 

 - 34 - 

3.3.2 Shtora 

Shtora är ett passivt icke-förstörande skyddssystem s.k. ”Soft kill-system” som har till uppgift att 

genom elektrooptik (IR) störa semiautomatiskt ledstrålestyrda pansarvärnsrobotar, laser-

avståndsmätare och målsökare. Systemet består av en störare, en modulator, en kontrollenhet som 

styr rökkastarpaneler samt ett laservarnarsystem som mäter in hot och aktiverar rökkastarfunkt-

ionen. Systemet har ett horisontellt sökområde på 360˚ och ett vertikalt sökområde på -5˚ till +25˚ 

(Meyer, 1998, ss. 8-9).  

 

Rökkastarpanelerna består av 12 rökkastare som kan utveckla rök efter 3 sek på avstånd 50-70 m 

och med en varaktighet på 20 s. Rökridån ger en störande verkan i frekvensbandet 0,4- 14 µm 

och ska påverka laseravståndsmätare och laserbelysare samt att det döljer egen IR- signatur. 

Störaren ger falska pulserande och kodad IR-signaler i frekvensområdet 0,7-2,5 µm för att störa 

inkommande målsökare. Störaren har en täckning på cirka 20˚ i horisontalplanet på båda sidor 

om huvudbeväpningen och en invisningsnoggrannhet på 4˚. Tiden för målupptäckt är inom 2 s. 

Systemet anses vara effektivt mot bland annat robot 55 TOW och även mot burna pansarvärnsva-

pen exempelvis AT 3. Stridsvagnar som är utrustade med Shtora kompletteras ofta med Hard kill-

system för att uppnå ett mer effektivt skydd (Meyer, 1998, ss. 8-9).  

 

 
 

Bild 19, Shtora-systemet där sensor initierar motverkan i form av närskyddsrök och störning 

(Bremberg, 2013, s. 35) 

 VMS interaktion med plattform  3.4

Förmågan till en plattforms överlevnad i en hot- eller stridssituation kan beskrivas med den s.k. 

”skyddslöken”. Denna tar en teoretisk utgångspunkt från en övergripande politisk och strategisk 

nivå med operativa beslut till mer taktiska och stridstekniska förmågeanalyser kring egen be-

kämpning, förhindra upptäckt, aktiv hotinformation, förhindra träff, förhindra verkan och slutlig-

en reducera restverkan (Andersson et al, 2009, s. 15).  
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Bild 20, visar ”skyddslöken” utifrån Försvarshögskolans syn på uppbyggnad av skydd, där VMS-

systemets varnare ska initiera aktiva motåtgärder i syfte att förhindra träff (Andersson et al, 2009, 

s. 15)  

 

Illustrationen ger vid handen att analysen blir relativt komplex i de olika skalen och måste betrak-

tas som en dynamisk teoretisk process för att skapa motåtgärder genom tekniska hjälpmedel eller 

taktiska- och stridstekniska åtgärder. Innehållet i de olika skalen måste komplettera varandra 

utifrån vilken teknisk konfiguration som enskild plattform eller förbandet har. Därför är det vik-

tigt att inga delar suboptimeras utan varnar- och motverkanssystemet ska integreras i plattformen 

(Artman Westman, 2007, ss. 115-116). 

 

Inom ramen för framtagande av varnar- och motmedelsystem är strävan att systemet ska verka 

inom alla de olika skalen beroende på när hotet upptäcks, dock med undantag för att reducera 

restverkan. I detta resonemang ska överlevnadsförmågan ses som integrerad mellan plattformar 

och inom förband samt att interaktionen påbörjas innan enskild plattform träffas (Artman 

Westman, 2007, s. 118).  

 

Det övergripande syftet med varnar- och motmedelsystem är att ge plattformar en högre skydds-

nivå i alla riktningar och komplettera skyddet där det finns brister utan att plattformens vikt ökar. 

En förutsättning är dock att plattformen har tillräckligt ballistiskt skydd för att klara påfrestningar 

från egna förstörande motmedel och dess restverkan (Markstridsskolan, 2006, s. 10). 

 Signaturanpassningsteknik (SAT) kopplat till vapensystem 3.5

 Syftet med signaturanpassning av egen plattform är att försvåra upptäckt, klassificering och 

identifiering. Genom stridstekniska motåtgärder och icke förstörande motmedel kan varnar- och 

motmedelsystem signaturanpassa plattformen exv. genom avskärmning, vilseledning eller vat-
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tendimma mot inkommande hot. Genom dessa åtgärder kan tiden till upptäckt förlängas och icke 

förstörande åtgärder såsom manövrering hinner vidtas (FOI, 2005, s. 72).  

 

Då aktiva varnar- och motmedelsystem används ökar exponeringen av plattformens signatur och 

blir därmed lättare att detektera. Exempelvis vid bruk av optik vilket ändrar den optiska signatu-

ren i olika våglängdsområde (visuella, NIR, TIR) (Markstridsskolan, 2006, s. 11).  

 

Signaturanpassning kan indelas i konstruktionsåtgärder (vinklar), grundåtgärder (ytbeläggningar) 

och tilläggsmaskering (kontrastreduktion), vilket även kan kopplas till utformningen av robotsy-

stem. Dessa åtgärder tas i beaktande då materielsystemet värderas gentemot sin optiska signatur, 

termiska signatur och objektsignatur. Anpassning måste ske för att undgå upptäckt och motver-

kan av olika typer av sensorer och verkanssystem (FOI, 2005, s. 73).  

 

Optisk signatur innebär yttersta ytans vinklar och egenskaper i kopplat till omgivningen och 

ljusförhållanden samt termisk signatur, objektets temperatur i förhållande till omgivningen.  

Objektets signatur är kopplat till areaförhållande, vinklar samt yttre komponenter såsom exv. 

utblickar och sensorer men inbegriper även strålningsbidrag i form av avgasmoln och spårbild-

ning (FOI, 2005, s. 73). 

 

Framträdande signaturer för att upptäcka ett flygande mål är radar, IR, UV, optisk upptäckt, 

avgasrök, ljud och kondensstrimma (flyg). Kritiska parametrar är IR-signaturer i området 0,7-20 

µm, att minska synliga solreflexer, reflektionsminskning av laser för 0,3-10,6 µm och akustiska 

frekvenser för 10 Hz-100 Hz (Gerdle, 2008, s. 188).    

4 Analys och jämförelse av teknisk prestanda i duell 

 Beskrivning av duellsituation 4.1

Duellsituationen beskriver ett taktiskt/stridstekniskt förlopp bestående av en mekaniserad pluton 

som framrycker längs en väg och som utsätts för ett flankerande pansarvärnsrobotanfall. Plutonen 

består av tre pansarskyttefordon motsvarande stridsfordon 90 som är utrustade med tre olika 

varnar- och motverkanskonfigurationer. Bekämpningen från pansarvärnsroboteldställningen sker 

från tre olika pansarvärnsrobotsystem med varierande data/prestanda och funktioner främst avse-

ende styrprinciper och verkansdelar. Resultatet från beräkningarna av de olika duellsituationerna 

analyseras och beskrivs i form av möjligheter och begränsningar för de olika robotsystemen. 

 Normerande pansarvärnsrobotstridsteknik 4.2

I markstridsreglemente anges att dagens pansarrobotvärnsförmåga (Robot 55) är dimensionerad 

för att vid träff slå ut en stridsvagn där penetrationsförmågan i homogent stålpansar är minst en 

gång verkansdelens diameter. Riktpunkten för robotsystemen är mitt i målet vilket ger träffsanno-

likheten (S) 0,9 inom hela skottvidden och vid ideala förhållanden. Strävan är dock att minst två 

robotsystem ska verka mot ett mål samtidigt samt utnyttja den tredimensionella pansarvärnsstri-

den med minor, hårdmålsammunition, akan och pansarvärnsvapen. (Försvarsmakten, 2002, ss. 8-

9, Försvarsmakten, 2011, s. 12). 
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För att säkerställa god träffsannolikhet görs noggranna eldförberedelser i form av måltillgänglig-

hetsbedömning. Det innefattar en terrängvärdering och en bedömning av fiendens handlingsmöj-

ligheter. Terrängen bedöms utifrån olika terrängtyper och dess karaktäristik såsom växtligheten, 

överskådligheten och framkomligheten.  

 

Växtligheten delas in i tre kategorier; öppen terräng vilken under normala ljusförhållanden nor-

malt medger siktavstånd upp till 3 000 km medan småbruten terräng normalt medger siktavstånd 

upp till 1 000 m och slutligen betäckt terräng vilken normalt medger siktavstånd upp till 300 m. 

Siktavstånden kan påverkas av överskådligheten med hänsyn till höjdförhållanden men även 

beroende av växtlighet eller bebyggelse (Försvarsmakten, 2011, ss. 16-17). 

 

I terrängvärderingen analyseras terrängens beskaffenhet för att därigenom bedöma målets expo-

neringstid samt förvarningstiden som krävs för att robotsystemet ska hinna inta eldberedskap. En 

viktig del i förberedelserna är att känna till skjutavståndet i syfte att fastställa robotens flygtid 

samt säkerställa att inte målet är utanför robotens räckvidd. Kravet på inmätning av skjutavstån-

det är 100 m och kan bestämmas med hjälp av fältkarta (1:50 000), laseravståndsmätare eller 

annat optiskt instrument. När måltillgänglighetsbedömningen är klar görs en terrängskiss som 

sammanställer underlaget och stödjer värdering av vilket mål som ska bekämpas. Värderingen 

sker utifrån följande resonemang 1. Fiendens möjliga framryckningsriktningar och vägar? 2. 

Högsta möjliga hastigheter? 3. I vilka ”robotfönster” kan bekämpning ske? (Försvarsmakten, 

1999, ss. 56-59). 

 

Förberedelserna är avgörande för strid i mörker och nedsatt sikt eftersom siktavstånd blir begrän-

sat och per definition är det endast upp till 50 m utan tekniska hjälpmedel. Under dessa förhållan-

den kan observation och eldgivning möjliggöras genom stridsfältsbelysning. För förband som är 

utrustade med termiska sikten och ljusförstärkare innebär inte mörker och nedsatt sikt några 

större begränsningar då mål kan upptäckas på grund av målets värmestrålning, rörelser och bul-

ler, belysning samt mynningsflammor. Dock kan regn, snöfall och dimma minska upptäcktsmöj-

ligheten medan visuell rök som skjuts i syfte att förblinda och avskärma i de flesta fall inte be-

gränsar termiska sikten. (Försvarsmakten, 2011, ss. 19-20). 

 Jämförelse och analys 4.3

Jämförelsen mellan de idag kända varnar- och motmedelsystem och pansarvärnsrobotsystem är 

gjord med tre olika beräkningsprinciper och utgår i huvudsak från tidigare beräkningsmodeller 

som är gjorda vid Markstridsskolan och FOI. Den första beräkningsmodellen är framtagen i 

samarbete med Markstridsskolan för att beräkna olika pansarvärnsrobotsystems förmåga att nå 

verkan mot det ryska radarsensorsystemet, Arena. Den andra beräkningsmodellen utgår från 

mekaniserad skyttepluton men är då bestyckad med närskyddsrökkastarutrustning med sensor-

förmåga motsvarande ryska soft-kill systemet, Shtora. Den tredje beräkningsmodellen utgår från 

ett motverkanscenario där en mekaniserad skyttepluton är utrustad med stridsfordon 90 bestyckad 

med 40 mm automatkanon (Markstridsskolan, 2006, ss. 34-55). 

 

De tre simuleringsmodellerna bygger på tidigare vald duellsituation och med hänsyn till exemp-

len på pansarvärnsrobotsystem har simuleringar gjorts på avstånden 200 m, 400 m, 600 m (Rb 

57), 1 000 m och 2 000 m. 
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Parametrar som har använts i simuleringsverktygen utgår delvis från praktiska försök som är 

gjorda vid Markstridsskolan. En parameter är förmågan av utbredning av närskyddsrök per tids-

enhet och en annan är skyttens invisningshastighet av tornet vid inkommande hot. Andra para-

metrar att ta hänsyn till vid simuleringar och jämförelser av kända robotsystem är flyghastighet 

kopplat till skjutavstånd och inriktnings-/avfyringstider.  

 

Varnar- och motverkansystem har följande parametrar att ta hänsyn till; detektionstid, inrikt-

nings-/avfyringstid, utbredningstid, invisningsvinkel, projektilens medelhastighet, lasermätning/-

detonationstider, avfyring och skyttens inriktning av vapensystemet. 

 

 
 

Bild 21, kännetecknar rörelseschema och indelning av tider för plattformen, Stridsfordon 90 

agerande i praktisk försökssimulering (Markstridsskolan, 2006, s. 28) 

 

Den första simuleringen beräknar en radarsensors förmåga att detektera och motverka ett hot 

samt pansarvärnsrobotens flyghastighet och tidsintervall i sensorns detektions- och motverkans 

intervall. Utgående från robotens integrerade tids-, hastighets- och avståndskurvor beräknas tiden 

för hur länge roboten befinner sig i avståndsintervallet 50-25 m (DA, Arenas detektionsavstånd). 

Beroende på skjutavstånd jämförs robotens tidsnärvaro i intervallet (RT1) med sensorns detekt-

ionshastighet (Arena 0,05 s). Denna tidsdifferens utgör en del av resultatet medan den andra 

delen utgörs av motverkansförmågan. Kassetten som utgör motverkansdelen arbetar i två sekven-

ser efter detektion, först att skjuta upp kassetten (DeT1) och sedan att kassetten briserar och 

sprider splittret (DeT2). Beräknad hastighet på första sekvensen (DeT1) är ca 150 m/s och på 

andra sekvensen(DeT2) ca 1600 m/s. Tidsåtgången för dessa två sekvenser jämförs med pansar-

värnsrobotens tidsnärvaro (RT2) i motverkansintervallet (DeA, Arena 3,9–1,3 m).  
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Bild 22, beräkningsschema för första simuleringen Arena kontra pansarvärnsrobotsystem (Egen 

tillverkad bild) 

 

Den andra simuleringen omhändertar beräkningar av utbredningen av närskyddsrök för att i skyl 

medge manövrering och störning av inkommande hot. Liksom tidigare utgår beräkningen från 

robotens integrerade tids-, hastighets- och avstånds kurvor för att bestämma skjuttiden. Detekt-

ions- och motverkansåtgärder baseras på testvärden där invisningstider har en stor tidsmässig 

betydelse. Invisningen hade en vinkelnoggrannhet på ca 5° vilket innebär att skytten har målet i 

siktet vilket ger en tillräcklig noggrannhet för att skjuta närskyddsrök. Beroende på att invis-

ningsvinkel är 90° så blir invisningstiden ca 3,6 s och tillsammans med detektionstiden på 0,2 s, 

avfyringstiden på 0,5 s samt rökutbredningstid 1 s summeras reaktionstiden till 5,32 s. Den tiden 

jämförs tidsmässigt med pansarvärnsrobotens skjuttid utgående från skjutavståndet. 

 

Den tredje simuleringen omhändertar beräkningar avseende moteld. I likhet med den andra simu-

leringen så har invisningen en avgörande betydelse där vinkelnoggrannhet är ca 5° vilket innebär 

att skytten har målet i siktet men som i detta fall inte behöver betyda att målet är upptäckt. Ef-

tersom motverkan sker med automatkanon krävs en noggrannare inriktning för att öka träffsanno-

likheten och nå verkan. Reaktionstiden bedöms likvärdig med den andra simuleringen 5,32 s och 

jämförs med medelhastigheten på 40 mm projektilen (618 m/s) utgående från skjutavståndet.   

Noterbart utifrån försöken var att medeltiden för upptäckt inom siktet var 25 s. 

 

Alla resultat presenteras i form av tidsförhållande mellan sensor-/motverkanssystem och pansar-

värnsrobot på angivna skjutavstånd. Den blåa grafen representerar pansarvärnsroboten vilken 

tydligt får en föränderlig tidskurva med hänsyn till olika robothastigheter. I beräkningen med 

Arena beräknas robotflygtiden på momentana hastigheter på respektive avstånd.  I de två andra 

beräkningarna utgår robotflygtiden från medelhastigheten upp till respektive skjutavstånd. Me-

delhastigheten är ungefärligt beräknat utifrån angivna värden för hastighet och tid. De antagna 

värdena är beskrivna i kapitel 2.4.1. Smärre justeringar (+/- 10 m/s) av medelhastigheten påver-

kar dock inte resultat nämnvärt och det analyserade utfallet blir det samma. Den röda grafen 

representerar varnar- och motverkanssystemet. Där moteldscenariot får en mer föränderlig tids-

DA  DeA  

DeT2  DeT1  

RT1
1  

RT2  
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kurva eftersom hastigheten för projektilen i luften är beroende av stridsavstånd. De övriga två 

beräkningarna blir mer konstanta eftersom dessa har en fast detektionstid som gäller oberoende 

av stridsavstånd. 

4.3.1 Rb 55 kontra Arena 

Styrprincipen för pansarvärnsrobot 55 kräver att skytten siktar och styr roboten via tråd (termisk 

IR mod, C/D/E) mot målet genom hela skjutförloppet. Roboten har en maximal flyghastighet på 

300 m/s och en relativt låg banhöjd med E-versionen på 2,5 m som högst över siktlinjen. Ver-

kansdelen utgörs av RSV där D-versionen har en förpenetrator framför huvudladdningen och där 

E-versionen har ett zontändrör för takslående verkansdelar. Det innebär i jämförelsen med Arena-

systemet att roboten med hänsyn till dess flyghastighet och Arena-systemets prestanda och käns-

lighet på radarsensorn ger följande tidsförhållande beroende på skjutavstånd.  

 

Diagram 1, blå graf Rb 55 tid i detektionsintervall, röd graf Arena detektions- och motverkanstid  

 
 

Av diagrammet framgår att Arenasystemet klarar att detektera och utlösa kassetterna oberoende 

av stridavstånd och utifrån uppgivna momentana flyghastigheter på respektive avstånd. Tidsdiffe-

rensen är som minst vid 400 m (0,04 s) då robotens flyghastighet är som högst. Eftersom detekt-

ionstiden för Arena anges till 0,05 s i avståndsintervallet 50-25 m så måste robothastigheten vara 

minst 500 m/s (25 m/0,05 s) för att roboten tidsmässigt inte ska hinna detekteras inom intervallet. 

Det skulle få till följd att motverkansförloppet påbörjas för sent och att roboten opåverkat hinner 

utveckla verkansdelen och därmed nå effekt. 

 

Beroende på radarsensorns täckningsområde i vertikalled + 20˚ kan Arenasystemet detektera Rb 

55 samtliga versioner oavsett direktslående eller takslående verkansdel. Radarsensorns täck-

ningsområde i horisontalled (300˚) ger däremot en möjlighet till verkan om skjutriktningen är i 

radarsensorns vinkel bakom tornet som saknar detektion (60˚).  
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Motverkansdelen i Arena-systemet medger en redundans med hänsyn till antalet kassetter (Arena 

E 26 st.) och dess korta tid (0,2-0,4 s) för att reaktivera systemet efter motverkan. Som reglemen-

tet tidigare har angett så ska minst två robotar skjutas för att säkerställa tillräcklig verkan och 

sätta stridsfordonet ur stridbart skick. Detta kräver att minst två robotar måste kunna skjutas i 

princip samtidigt vilket stridstekniskt kräver mycket av skyttarnas förmåga till samtidigt eldöpp-

nande samt robotstridsställningar som medger denna typ av skjutförfarande.  

 

Verkansdelen på roboten är känslig och oberoende av vilken robotversion så är risken stor för att 

splittret från motverkanskassetten stör eller förstör RSV-konen innan standoff-avståndet uppnås. 

Det samma gäller för tandemverkansdelen med förpenetrator och huvudladdning (D-versionen) 

och därmed reduceras robotens penetrationsförmåga mot ett tänkt aktivt pansar eller grundpansar.    

 

Slutsatsen blir att Rb 55 är för långsam i såväl detektions- som detonationsintervallen som un-

dersöks och med hänsyn till Arena höjdtäckningsförmåga är det endast E-versionen som med sin 

något högre flyghöjd som kan utmana. Eftersom motverkanskassettens splitterbild är mer samlad 

just vid detonationen innebär det att en högre höjd har en smalare splitterbild. Detta kan troligt-

vis minska risken för påverkan av roboten och öka chansen till verkan. 

4.3.2 Rb 55 kontra Shtora 

Liksom tidigare angivna värden för Robot 55 så påverkas styrprincipen genom störning av robo-

tens semiautomatiska styrning och användande av närskyddsrök för avskärmning. Det innebär i 

jämförelsen att roboten med hänsyn till dess flyghastighet och Shtora- systemets prestanda och 

förmåga att störa ut eller avge närskyddsrök ger följande tidsförhållande beroende på 

skjutavstånd.  

 

Diagram 2, blå graf Rb 57 flygtid beroende på avstånd, röd graf Shtora detektions- och när-

skyddsrökens utbredningstid beroende på avstånd 
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Detektionstiden för sensorsystemet och närskyddsrökens utbredningstid hinner endast verka då 

skjutavståndet är längre än 2 000 m. Den sammanlagda reaktionstiden för Shtora (8,9 s) sedan 

längre än avfyrnings- och flygtiden för Rb 55 (8,5 s på 2 000 m).  

 

Under robotens acceleration och hastighet upp till 2 000 m kan endast att de elektrooptiska IR-

lamporna störa/blända eller vilseleda robotens semiautomatiska styrsystem. Eftersom störarna är 

placerade på båda sidor om huvudbeväpningen och bara har en täckning på 20˚ i horisontalplanet 

uppstår en fördröjning i invisning av störaren. Motsvarande fördröjning finns då tornet på platt-

formen ska vridas in mot hotet för att påbörja motverkan. 

 

När motverkan sker genom närskyddsröken så ökar risken för att robotskytten tappar målet sam-

tidigt som IR kan dölja signaturen på målet. Beroende på tidsförhållandena och närskyddsrökens 

utbredningsförmåga kan det medföra att plattformen kan manövrera för att finna skydd och där-

med undgå verkan.  

 

Slutsatsen är att Rb 55 som styrs med stöd av termisk IR har en större chans att träffa målet vid 

avskärmning förutsatt att skytten har hunnit få minst en referensriktpunkt i förhållande till målet. 

Stridstekniskt väljer sannolikt motståndaren att störa eller i skyl av röken manövrera bort från 

platsen vilket kan innebära utebliven verkan.  

4.3.3 Rb 55 kontra moteld 

I denna beräkning är styrprincipen relativt avgörande eftersom det kan uppstå en regelrätt duell 

mellan robotstridsställningen och motverkansplattformen med hänsyn till de båda vapnens pre-

standa och räckvidd. Avgörande för båda vapensystemen är att skytten eller någon sensor tidigt 

detekterar och medger observation för att identifiera vilket hot som finns. Detta utgör beslutsun-

derlag för skytten att agera på ett riktigt stridstekniskt sätt i eldställning eftersom vapensystemen 

kan verka inom samma porté med hastigheter som gör tidsförhållandena snäva.  

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-26 

Mikael Pettersson  

Kurs T 6 HSU-T 12/14 

 

 - 43 - 

Diagram 3, blå graf Rb 55 flygtid beroende på avstånd, röd graf detektions- och motverkanstid 

beroende på avstånd 

  
 

Även om medelhastigheten för plattformens huvudbeväpning automatkanon (618 m/s) är betyd-

ligt högre än för Rb 55 hamnar moteldstiderna för hotplattformen teoretiskt i efterhand vid 

skjutavstånd upp till minst 2 000 m. Flygtiden på 200 m är endast 1,2 s medan reaktionstiden för 

plattformen är 7,4 s vilket ger roboten en tidsmässig fördel på 6,2 s. Vid skjutavståndet ca 2 500 

m sker brytpunkten där motelden tidsmässigt ges en fördel förutsatt att skytten har målet i siktet. 

 

Men som duellsituationen påvisar så har vagnarna inom plutonen ett nätverkande ledningssystem 

som medger informationsöverföring i form av måldata minst gällande riktning och avstånd till 

hotande pansarvärnsrobotstridställning.  

 

Utifrån styrprincipen för robot 55 med ständig följning mot målet innebär det en exponering 

under hela skjutförloppet. Därmed är möjligheten till skydd begränsad samtidig som robotsyste-

met är relativt tungt (ca 117 kg) vilket innebär att det tar tid att dra sig ur stridsställningen och 

förflytta sig till skydd. Oberoende om pansarvärnsrobotsystemet är buret eller fordonsmonterat 

avges också en tydlig värmesignatur vilket hotplattformar som är utrustad med sensorer exv. IR-

sikte kan upptäcka.  

 

Slutsatsen är att robotsystemet har en tidsmässig fördel upp till 2000 m och kan robotenheten 

agera opåverkat innan eldgivningen kan roboten med stor sannolikhet nå verkan. Moteld kan 

dock ske av annan vagn i samma sekvens vilket måste tas hänsyn till för att inte bli bekämpad i 

robotstridsställningen. För att minimera risken för moteld väljs exv. stridsställning som inte nås 

av flankerande eld. 

4.3.4 Rb 57 kontra ARENA 

Styrprincipen på robot 57 kräver att skytten målföljer 3-6 s, endast under denna tid exponeras 

skytten i robotstridsställningen. Flygbanan är predikterad och ett laseroptiskt och magnetiskt 
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zonrör initierar verkan. Robot 57 är ett buret system som har ett mer begränsat praktiskt 

skjutavstånd (600 m) med fördelen att den kan avfyras från slutna rum och i branta vinklar (+/- 

45˚). Hastighetskurvan är relativt brant och liknar robot 55 men med hänsyn till robotens vikt och 

räckvidd så sjunker hastigheten relativt snabbt efter 600 m och innan längsta skjutavstånd 1 000 

m (ca 5,6 s) och autodestruktionen utlöses. 

 

Diagram 4, blå graf Rb 57 tid i detektionsintervall, röd graf Arena detektions- och motverkanstid 

  
 

Osäkerheten kring de momentana flyghastigheterna på respektive skjutavstånd finns men utifrån 

de approximerade värdena kan följande tidsdifferenser utläsas. Differensen mellan tiderna är 

större (0,1 s) vid skjutavstånd 200 m då accelerationen har startats men intill dess att brinntiden 

för roboten börjar närma sig sitt slut vid 400 m (0,04 s) är tidsdifferensen lägre. Tidsdifferensen 

utökas dock vid 600 m (0,05 s) då robotens flyghastighet nedgår.  

 

Beroende på radarsensorns täckningsområde i vertikalled +20˚ så kan Arena-systemet detektera 

robot 57 vid toppattackläge och direktattackläge. Roboten medger dock branta skjutvinklar (+/- 

45°) vilket kan förekomma vid strid i bebyggelse eller kuperad bergsterräng och vid dessa strids-

situationer har Arena-systemet begränsad förmåga att detektera och motverka Rb 57. Liksom Rb 

55 kan roboten undgå detektion i vinkeln (60°) bakom tornriktningen.  

 

Motverkansdelen i Arenasystemet medger en redundans med hänsyn till antalet kassetter (E 26 

st.) och med kort omställningstid (0,2-0,4 s) kan Arena vara berett att möta nya hot. Som regle-

mentet tidigare har angett ska minst två robotar skjutas för att säkerställa tillräcklig verkan och 

sätta stridsfordonet ur stridbart skick. Eftersom Rb 57 är ett engångsvapen med enklare riktmedel 

och använder människan som lavett utgör det ett lättare robotsystem som troligtvis numerärt kan 

finns fler av i organisationen. Det kan medge att fler robotar momentant kan skjutas för att mätta 

motverkanssystemet. Men liksom Rb 55 kräver det mycket av skyttarnas förmåga samt stora krav 

på lämpliga robotstridsställningar för att uppnå momentan verkan.  
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Slutsatsen är att denna typ av burna robotenheter medger en större stridsteknisk flexibilitet där 

eldställningar kan grupperas relativt nära varandra för att uppnå momentan verkan och utan att 

riskera att omladdningsbara pansarvärnsrobotsystem slås ut. Rb 57 har ett begränsat 

skjutavstånd men har till sin fördel ett väldigt kort minsta skjutavstånd som medger verkan vid 

snäva tidsförhållanden. Vid strid i urban miljö kan Rb 57skjutas från slutna utrymmen samt i 

branta vinklar vilket kan medge verkan mot plattformar utrustade med Arena-system.  

4.3.5 Rb 57 kontra Shtora 

Liksom tidigare angivna värden för Robot 57 så påverkas inte robotens predikterade bana av 

störning. Likaså kan det magnetiska zonröret opåverkat initiera verkan även vid användande av 

avskärmande närskyddsrök. Det innebär i jämförelsen att roboten med hänsyn till dess flyghas-

tighet och Shtorasystemets prestanda och förmåga att avge närskyddsrök ger följande tidsförhål-

lande beroende på skjutavstånd.  

 

Diagram 5, blå graf Rb 57 flygtid beroende på avstånd, röd graf Shtora detektions- och när-

skyddsrökens utbredningstid beroende på avstånd 

 
 

Reaktionstiden för sensorsystemet och närskyddsrökens utbredningshastighet hinner inte verka 

inom de angivna skjutavstånden 200-600 m. Den sammanlagda reaktionstiden för Shtora (8,9 s) 

är längre än avfyrnings- och flygtiden för Rb 57 (1,9 s på 600 m) vilket ger Rb 57 ca 7 s tidsför-

del på längsta praktiska skjutavstånd.  

 

Rb 57 inriktas och beräknar en predikterad bana vilket inte påverkar robotens flygväg av när-

skyddsröken eller av störarna. Den optiska målsökaren kan dock påverkas av närskyddsröken 

medan det magnetiska zonröret inte påverkas eftersom den söker efter en magnetisk signatur och 

detta påverkas inte av Shtora-systemet.  

Om motverkan med närskyddsröken sker innan robotskytten riktat in robotsiktet förloras möjlig-

heten till beräkning av en förpredikterad bana. Alternativet blir då att rikta utifrån referensrikt-

punkter och skjuta i direktattackläge längs siktlinjen. Liksom tidigare kan tidsförhållandena 
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avseende rökens utbredningsförmåga medföra att plattformen kan manövrera för att finna skydd 

och därmed undgå verkan.  

 

Slutsatsen blir att Rb 57 kan förväntas nå en god verkan med hänsyn till den tekniska robusthet 

som systemet har gentemot störning och närskyddsrök. Genom sina zonrörsfunktioner medges 

roboten flyga in över plattformen med optimalt standoff och nå god verkan oavsett Shtora-

systemets sensorer och motverkanssystem. Även om närskyddsröken hinner utvecklas medges 

robotsystemet skjutas direktriktat utifrån de angivna skjutavstånden.     

4.3.6 Rb 57 kontra moteld 

Styrprincipen kräver att skytten inriktar pansarvärnsrobotsystemet under 3-6 s och endast under 

denna tid exponeras skytten i robotstridsställningen. Tidsförhållandena blir mycket korta med 

hänsyn till begränsat strids- och skjutavstånd och utfallet av duellsituationen.  

 

Diagram 6, blå graf Rb 57 flygtid beroende på avstånd, röd graf detektions- och motverkanstid 

beroende på avstånd 

  
 

Utifrån tidigare givna förutsättningar kring beräkning av moteld och dess prestanda kan det kon-

stateras att Rb 57 likaså har tidsmässig fördel i duellsituationen med hotplattformen. Flygtiden på 

400 m är 1,8 s medan reaktionstiden för moteld är 7,8 s med tidsdifferensen 6,0 s. 

 

Rb 57 har normalt en mycket begränsad tid för inriktning och lagring av en predikterad bana (3-6 

s). Inriktning mot målet innebär en minimal exponering under skjutförloppet och efter avfyring 

kan robotgruppen gå ner i skydd eller omgruppera till ny robotstridsställning. Med hänsyn till de 

korta stridsavstånden ökar dock risken för upptäckt både visuellt och elektrooptiskt (IR). Bero-

ende på framryckningshastigheten på stridsfordon och de korta stridsavstånden finns det risk för 

motanfall. Utifrån vilket typförband robotenheten tillhör måste snabb urdragning kunna ske.  
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Eftersom robotsystemet är förbrukat efter avfyring och kastas så möjliggör det en snabb urdrag-

ning. System är lätta (11,6 kg) vilket medger ett flexibelt stridstekniskt uppträdande vid ingående 

i ny robotstridsställning.  

 

Slutsatsen blir med hänsyn till relativt korta stridavstånd ökar givetvis risken för upptäckt. Det 

ställer högre krav på ett väl förberett stridstekniskt uppträdande vid ingående och utgående ur 

robotstridsställningen. Arbete med signaturanpassningsåtgärder i form av tilläggsmaskering 

eller skenmål är ett sätt för att minimera risken för att bli upptäckt och bekämpad.      

4.3.7 Javelin kontra ARENA 

Styrprincipen som Javelin använder kräver att skytten siktar mot målet under ca 30 s för att den 

termiska målsökaren ska hinna låsa på målet och efter avfyring flyga autonomt genom hela skjut-

förloppet. Roboten har en maximal flyghastighet på 300 m/s och två banhöjder beroende på 

direktanslag (50 m) eller takanslag (150 m). Verkansdelen utgörs av RSV tandemsstridsdel med 

en förpenetrator och en huvudladdning. Det innebär i jämförelsen att roboten med hänsyn till dess 

flyghastighet och Arenasystemets prestanda och känslighet på radarsensorn ger följande tidsför-

hållande beroende på skjutavstånd.  

 

Diagram 7, blå graf Javelin tid i detektionsintervall, röd graf Arena detektions- och motverkans-

tid 

  
 

Differensen mellan tiderna är större (0,1 s) vid skjutavstånd 200 m då accelerationen pågår och 

tills dess att brinntiden för roboten börjar närma sig sitt slut vid 2 000 m (0,14s). Tidsdifferensen 

är dock som minst vid 400 m (0,05 s) då robotens flyghastighet är som högst.  

 

Det som är specifikt för Javelin är att roboten flyger en loftad bana med en maximal flyghöjd på 

150 m. Jämfört med Rb 55 innebär det att flygtiden förlängs med hänsyn till en längre flygväg 

intill 2 000 m.  
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Genom robotens målsökarstyrning och sin höga flyghöjd gör att nedslagsvinkeln blir brant och 

verkansdelen slår i taket på plattformen. Fördelen med en brant nedslagsvinkel (ca 30˚) är att 

pansarvärnsroboten hamnar utanför detektionsområdet eftersom radarsensorn på Arena endast 

kan detektera inom 20˚ i vertikalplanet.  

Utifrån att roboten kan verka utan störningar medger det att verkansdelen kan utlösas på angivet 

standoff avstånd och genom sin förpenetrator aktivera eventuellt aktivt pansar och genom huvud-

laddningen uppnå verkan.  

 

Den branta nedslagsvinkeln kan erhållas från ca 500 m skjutavstånd då banhöjden är ca 45 m. 

Vid kortare skjutavstånd kan endast direktskjutning tillämpas och då har Arena förmågan att 

detektera och motverka inkommande robot eftersom hastigheten är under 500 m/s och som dia-

grammet visar är tidsförhållandena till Arenas fördel.  

 

Slutsatsen är att Javelin har en god förmåga att nå verkan mot en hotplattform som är utrustad 

med Arena trots att robotens flygtid är längre. Främsta fördelen är den branta nedslagsvinkeln 

som medger anslag utan att radarsensorn detekterar och motverkar roboten. Styrprincipen och 

verkansformen kan liknas med indirekt-eld system med hårdmålsammunition.  

4.3.8 Javelin kontra Shtora 

Liksom tidigare angivna värden för Javelin så påverkas inte styrprincipen av störning av robotens 

termiska IR-målsökare men kan begränsas vid bruk av avskärmande närskyddsrök. Det innebär i 

jämförelsen att roboten med hänsyn till dess flyghastighet och Shtora- systemets prestanda och 

förmåga att avge närskyddsrök ger följande tidsförhållande beroende på skjutavstånd.  

 

Diagram 8, blå graf Javelin flygtid beroende på avstånd, röd graf Shtora detektions- och när-

skyddsrökens utbredningstid beroende på avstånd 

 
 

Reaktionstiden och motverkanstiden med närskyddsröksutbredning är till Javelin fördel upp till 

brytpunkten på1 500 m. Orsaken till den tidsmässiga växlingen är att roboten flyger en längre 

0,7 
1,3 

4,1 

14,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0 500 1000 1500 2000 2500

Motverkan (s) 

Skjutavstånd (m) 

Javelin

Shtora

8,9 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-26 

Mikael Pettersson  

Kurs T 6 HSU-T 12/14 

 

 - 49 - 

sträcka och därmed tappar fart efter att högsta banhöjden är nådd. Efter 1 500 m kan rökutbred-

ningen vara utvecklad och vid 2 000 m har Shtora-systemet en tidsmässig fördel (5,1 s).  

 

Roboten kan vilseledas av närskyddsröken genom att dölja IR-signaturen på målet. Beroende på 

tidsförhållandena och rökens utbredningsförmåga medför det att plattformen även kan manövrera 

för att finna skydd och därmed undgå verkan. 

 

Slutsatsen är att Javelin kan verka relativt ostört upp till 1 500 m innan närskyddsröken kan ha 

utvecklats. På längre avstånd kan den begränsas av närskyddsrök men sannolikheten att hotplatt-

formen hinner upptäcka inriktning, avfyringen och roboten i dess höga bana måste bedömas som 

låg.  

4.3.9 Javelin kontra moteld 

Styrprincipen kräver att skytten siktar mot målet under ca 30 s för att den termiska målsökaren 

ska hinna låsa på målet och efter avfyring flyga autonomt genom hela skjutförloppet. Vapensy-

stemen kan verka inom samma porté med hastigheter som gör tidsförhållandena snäva.  

 

Diagram 9, blå graf Javelin flygtid beroende på avstånd, röd graf detektions- och motverkanstid 

beroende på avstånd 

  
 

Reaktionstiden och moteldstiden är till Javelins fördel upp till 1 500 m. Liksom i tidigare analys 

sker den tidsmässiga växlingen genom att roboten flyger en längre sträcka och därmed tappar fart 

efter att ha nått högsta banhöjden. Det blir mer kännbart när stridsavstånden ökar eftersom pro-

jektilhastigheten är så pass mycket högre (618 m/s). Efter 2 000 m kan pansarvärnsrobotsystemet 

bli påverkat av moteld eftersom hotplattformen har en tidsmässig fördel (3,9 s).  

 

Utifrån styrprincipen för Javelin med ca 30 s inriktning mot målet innebär det en viss expone-

ringstid i robotstridsställningen.  Risken för upptäckt vid avfyringen reduceras med hänsyn till en 
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låg rökutveckling. Med hänsyn till en relativt låg vikt (22,4 kg) kan robotgruppen efter avfyring 

gå ner i skydd och ladda om eller omgruppera till ny robotstridsställning.  

 

Liksom tidigare analyser finns risken att motverkan kan ske av annan vagn i samma sekvens 

vilket måste tas hänsyn till för att inte bli bekämpad i robotstridsställningen.  

 

Slutsatsen är att Javelin har en god förmåga att undgå moteld eftersom exponeringstiden i robot-

stridsställningen är begränsad genom hela skjutförloppet. Därmed möjliggörs det att nå verkan 

med eget vapen. Genom en låg systemvikt medges även ett flexibelt och rörligt stridstekniskt 

uppträdande. 

 Sammanfattande analys 4.4

Pansarvärnsrobotars prestanda avseende styrprinciper, hastigheter och verkansdelar är viktiga 

parametrar för analysen. Avgörande är också i vilket tidsskede av stridsförloppet som avses, 

interaktionen mellan plattformen och varnar- och motverkanssystemet styr i många stycken 

vilken effekt som uppnås vid robotbekämpning. Varnar- och motverkanssystemen har en god 

förmåga att möta de hot de är avsedda för men som anges i empirin så måste system komplettera 

varandra för att nå hög skyddsnivå för plattformen men även för förbandet. Då motverkan ska 

kunna ske krävs det att förbandet är nätverksanpassat med snabba lednings- och informationssy-

stem för att leverera tidsenligt beslutsunderlag för att hinna besluta om och genomföra motver-

kan.  

4.4.1 Robotsystem 

Styrprinciper för de pansarvärnsrobotsystem som har använts vid beräkningarna avgör hur lång 

tid robotskytten måste exponera sig i robotstridsställning, med Rb 55 krävs riktning genom hela 

skjutförloppet medan Javelin och Rb 57 endast kräver ca 30 s respektive 3-6 s. Termisk målsö-

kare och inriktning via IR möjliggör träff även då motverkan i form av närskyddsrök används 

medan optiska sikten reducerar riktmöjligheterna och därmed träffsannolikheten. 

 

Flyghastigheterna för pansarvärnsrobotarna är relativt lika med en maxhastighet från 275 m/s upp 

till ca 300 m/s, där Rb 57 har ett kortare praktiskt skjutavstånd på 600 m medan Javelin och Rb 

55 har skjutavstånd mellan 2 750 m upp till 3 750 m. Detta innebär att radarsensorns detektions-

tider är tillräcklig för att mäta in dessa robotsystem. För att robotsystemet ska kunna jämföra sig 

med detektionstiden på 0,05 s i intervallet 3,9 -1,3 m krävs en hastighet på minst 500 m/s.   

 

Förmågan till verkan är beroende på vilken typ av stridsdel som används i roboten. En direktrik-

tad verkansdel har med stor sannolikhet en strålbildande RSV medan en nedåtriktad verkansdel 

oftast är en projektilbildande RSV. Det som i studien skiljer robotarna från dessa två verkans-

delstyper är att Rb 55 D och Javelin vilka har tandemladdning med förpenetrator och huvudladd-

ning. Roboten kan därmed aktivera aktivt pansar och nå verkan men oavsett robottyp riskerar de 

att bli förstörda eller störd vid påverkan av splitter ovanifrån (Arena). 

 

Aerodynamiskt och flygmässigt liknar Rb 55 och Rb 57 varandra medan Javelin har en betydligt 

högre loftad bana ca 150 m vilket då medger att verkansdelen kan vara takslående och nå verkan 

där stridsfordon generellt har en lägre skyddsnivå.  
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4.4.2 Sensorsystem 

Detektionsavstånd och tider ger en tidsmässig fördel för sensorer i ett varnar- och motverkanssy-

stem. Bestyckningen av varnarsystemen som kan bestå av laser, optik, robotvarnare och radar 

indelas i aktiva och passiva sensorsystem. När passiva system blir belysta så kan de bearbeta 

informationen direkt medan aktiva sensorer hotsystem ska återfå detektion av sänd våglängd eller 

frekvens. Det innebär en viss fördröjning vilket gör att passiva sensorsystem tidigare kan besluta 

om åtgärd, tidsdifferenserna är dock marginella.  

 

Eftersom många aktiva system arbetar med dopplereffekt och med många relativt smala lober blir 

vinkelnoggrannheten god och avståndet kan mätas in. Därmed kan den typen av sensor initiera 

motverkan snabbt och med god precision samt ge information inom ett nätverksbaserat förband.  

 

Täckningsförmågan kan vara begränsad och detektionsförmågan kan vara begränsad på vissa 

varnar- och motverkanssystem vilket kan nyttjas på ett stridstekniskt fördelaktigt sätt i en duellsi-

tuation. Vid en eventuell robotträff där sensorsystemet inte har detekterat inkommande hot kan få 

konsekvenser i form av minskad tillit till systemet och i förlängningen kan det innebära en för-

dröjd beslutsfattning.  

 

Andra fenomen som kan reducera sensorers förmåga att detektera inkommande hot är naturliga 

störningar i form av atmosfärsdämpning, klotter beroende på bakgrundssignaturer vilket gör att 

gränsvärdet för brusfilter och motsvarande tröskelvärden kan begränsa sensorförmågan. Konse-

kvensen kan bli densamma som ovan d.v.s. minskad tillit och fördröjd beslutsfattning. 

4.4.3 Motverkansystem 

Motverkansåtgärder som använts inbegriper stridstekniska åtgärder främst bekämpning men även 

icke-förstörande motmedel. En generell slutsats är att huvudbeväpningen på ett stridsfordon 

(minst 40 mm akan) kräver tid främst för att vrida tornet och inrikta kanonen och vid korta strids-

avstånd blir det till pansarvärnsrobotförbandets fördel. Medan på stridsavstånd upp emot 2000 m 

så gynnas kanonen med en dubbelt så hög projektilhastighet som roboten. Intressant är dock när 

plattformen ingår i nätverk/förband och kan överföra sensorinformation och övriga plattformar 

kan bekämpa en eventuell pansarvärnsrobotstridställning. Då stridsavstånden blir korta (200-600 

m) kan det finnas en stor risk att stridsfordon kan genomföra motanfall. Det innebär att robot-

stridsställningen måste medge skydd och snabb urdragning. Alternativet är att fördröja motstån-

darens framryckning genom val av terräng eller genom fördröjande åtgärder såsom att använda 

minor eller indirekt eld.  

 

Avseende icke-förstörande motmedel så kan närskyddsröken delas in i två typer, en optisk och en 

IR-dämpande. Skillnaden mellan dessa är vad de kan avskärma ex. Rb 57 har inte förmågan att se 

igenom optisk rök medan Rb55 (C/D/E) inte begränsas. När det gäller IR-röken kan Rb 55 

(C/D/E) begränsas sekventiellt av en IR-skärm men tiden är begränsad genom att IR-partiklarna i 

röken är tunga och faller snabbt till marken. Avgörande för närskyddsrökens utbredning och 

varaktighet är vilken väderlek som råder med hänsyn till temperatur, luftfuktighet och vindhas-

tigheter samt vindriktningar.    
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5 Diskussion och slutsatser 
Eftersom studien har valt att exemplifiera olika tekniska konstruktions- och funktionslösningar 

avseende pansarvärnsrobotsystem och varnar- och motverkanssystem kommer utfallet av de att 

diskuteras och kopplas till de grundläggande förmågorna.  

 Verkan  5.1

De beräkningar som är gjorda påvisar att varnar- och motverkansystemen ges en tidsmässig 

fördel när sensorer (typ Arenas radarsensor) med hög känslighet och låg detektionstid används i 

intervallet 200-2 000 m. Det medger att motverkan kan initieras och reaktionstiden blir kort i 

förhållande till pansarvärnsrobotens flyghastighet/-tid.  

 

Slutsatsen blir att enstaka direktriktade pansarvärnsrobotar kommer ha svårt att nå verkan mot 

radarsensorer med motverkanskapacitet. 

 

När beräkningar görs på motverkansystem där människan är en del i reaktionsmönstret så förbätt-

ras tidsförhållandena avsevärt för pansarvärnsrobotsystemet. Eftersom observationstiden samt 

invisnings- och inriktningstiden är relativt lång så medger det en viss exponering i robotstrids-

ställning innan motverkan sker (närskyddsrök) eller moteld kan avges. Tidsmarginalen minskas 

dock vid längre skjutavstånd ˃2 000 m eftersom pansarvärnsrobothastigheten är relativt låg i 

förhållande till projektilhastigheten. Då robothastigheten nedgår till 140 m/s på avståndet 2 000 

m (Javelin) sker en tydlig tidsmässig brytpunkt, där risken för motverkan ökar. Det innebär att 

pansarvärnsroboten kan verka mot hotplattformen om styrprincipen dessutom medger kort expo-

neringstid i stridsställningen.  Det skulle möjliggöra urdragning till skydd och öka chansen till 

egen överlevnad.  

 

Slutsatsen blir att pansarvärnsrobotstriden ska försöka föras på skjutavstånd under 2 000 m med 

hänsyn till hotplattformens huvudbeväpning med upp till tredubbla projektilhastigheten sedan får 

en tidsmässig fördel.  

 

Varnar-och motverkanssystems förmåga dimensioneras i många stycken av det ryska Arena-

systemet. Arena är ett kvalificerat och kompetent system men utifrån studien kan vissa brister 

identifieras. En iakttagelse är systemets täckningsförmåga i horisontalplanet (300˚) där det finns 

en vinkel utan detektion 60˚ bakåt i förhållande till tornvridningen. Beroende på vilken anskjut-

ningsvinkel robotsystemen har så finns en lucka i detektionsförmågan. Det samma gäller täck-

ningsförmågan i vertikalplanet där + 20˚ inte täcker inkommande hot ovanifrån vilket medför att 

robotsystem som kan skjutas med brant nedslagsvinkel har en fördel. Javelin-systemet är ett 

exempel som har den förmågan medan Rb 55 och Rb 57 troligtvis har en för flack anslagsvinkel. 

Intressant är dock att Rb 57 och dess möjlighet till branta avfyringsvinklar (+/- 45°), det innebär 

stridstekniskt att detta system lämpar sig för stridsmiljöer med stora höjdskillnader och korta 

avstånd ex. strid i urban miljö där skjutning kan ske från hustak ner mot stridsfordon. Avseende 

strid i urban miljö så måste även robotsystem ha förmågan att kunna skjutas från slutna rum 

eftersom stridstekniskt så utnyttjas byggnader för skydd och skyl. Det innebär att robotsystem 

exv. Rb 57 men även Javelin som har en två stegs framdrivning och medger skjutning från slutna 

utrymmen utan att personalen tar skada.  
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Slutsatsen är att stridstekniken ska anpassas och förberedelser av pansarvärnsrobotsstridsställ-

ningen bör ske så att eldgivning kan ske bakifrån eller snett bakifrån. Alternativt kan robotar som 

har en hög anslagsvinkel med fördel användas mot radarvarnarsystem som Arena. I båda alter-

nativen utnyttjas detektionsvinklar som inte täcks.  

 

En annan intressant aspekt som inte tydligt framgår av Arena-systemet är dess förmåga att mot-

verka när höjden på robotflygbanan ökar. Eftersom kassetterna är riktade uppåt ca 60˚ innebär det 

att riskområdet runt vagnen ökar ju högre inkommande robot flyger in mot plattformen. Efter- 

som Arena ska verka inom avståndsintervallet 3,9 -1,3 m med riskavstånd på 20-30 m från platt-

formen så innebär det att avståndet ökar ju högre kassetten ska flyga upp innan splittret kastas ut. 

Blir riskavstånd upp emot 50 m så påverkar det motståndarens agerande om de har skyttepersonal 

utanför vagnen, det innebär pansarskytteförband får långt mellan individer/grupper vilket kan 

gynna robotenheten i duellsituationen. Det utökade avståndet påverkar även splitterbilden, med 

samma vinkel på spridningen av splitter ger det en större yta som splittren ska täcka. Ju längre 

avstånd desto mindre splitter per ytenhet och därmed försämras verkansförmågan mot pansar-

värnsrobot som har en hög flygbana. En högre flyghöjd kan även ge bättre förutsättningar för 

nedåtriktade målsökare exv. Rb57 laseroptik och magnetmålsökare för att säkerställa tillräckligt 

standoff och utveckla RSV-stridsdelens optimala funktion för att slå genom taket på plattformen. 

Dock måste detonationsavståndet från vagnen övervägas och begränsas med hänsyn till reducerad 

verkan vid avstånd över 2 m.  

 

Slutsatsen blir att en högre robotbana gör att motverkansystem liknande Arena får sämre ver-

kansförmåga mot inkommande robot eftersom spridningsbilden av splittret förändras, dock måste 

höjden övervägas mot optimalt standoff för verkansdelen. 

 

Omstartstider för sensorsystem är relativt låg (Arena 0,2-0,4 s) men där eventuella kinetiska 

motverkanssystem kan vara begränsande. Utifrån ovan angivna pansarvärnsrobotsystem och med 

deras manuella avfyringsteknik så borde sannolikheten vara låg för att kunna mätta sensorsyste-

met. För att möjliggöra en avfyringssekvens med fler robotar inom omställningstiden för sensor-

systemet så skulle det finnas behov av elektrisk eller radiostyrd avfyringsanordning. Om skytten 

skulle kunna rikta in parallella robotsystem och vid avfyring tidsseparera startpunkterna kanske 

förmågan kan skapas. En förutsättning för att lyckas är att robotarna har samma prestanda för 

redan vid små avvikelser i framdrivningen och flygtid så kan omställningstiden vara passerad. 

Det förutsätter också att pansarvärnsrobotarna har en styrprincip som medger skjutning med 

parallella pansarvärnsrobotbanor. Autonoma styrprinciper med predikterad bana eller med mål-

sökare medger denna typ av salvskjutning.  

 

Slutsatsen blir att antalet robotar som skjuts i första eldöppnandet ska vara minst två enligt 

reglementet men bör troligtvis fördubblas. Genom att initiera fler motverkanskassetter och där-

med tömma systemet innan plattformen söker skydd kan verkan nås. Eftersom omställningstider-

na är korta är inte det begränsande utan motverkanskassetterna utgör begränsningen. 

 

Flyghastighet för de studerade robotarna är ca 300 m/s medan detektionstiden anges vara 0,05 s 

för Arenasystemet inom avståndsintervallet 50-25 m. Det innebär att flyghastigheten för roboten 

bör överstiga 500 m/s för att kunna jämföra robotflygtiden i intervallet med detektionstiden för 
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Arena. Denna enkla överslagsberäkning påvisar vikten av kunskap och stridsteknisk förståelse för 

hastighets- och avståndsförhållandena för specifika pansarvärnsrobotsystem. Det blir ett sätt att 

värdera duellsituationen samt säkerställa högsta möjliga hastighet med hänsyn till skjutavstånd 

och därmed ha förmågan att utmana sensorn.  

 

Slutsatsen blir att måltillgänglighetsbedömningen fortsättningsvis måste förberedas noggrant för 

att stridstekniskt nyttja pansarvärnsroboten optimalt i aktuell taktisk situation. 

 

Kortaste skjutavståndet för Rb 55 och Javelin uppges vara 65 m. För Rb 55 det är avhängt på den 

tid det tar för skytten att efter skott hitta och följa målet, för Javelin är det beroende på målsöka-

rens förmåga att styra in roboten mot målet. Förutsättningarna bestäms bl.a. av målets hastighet 

och riktning samt vindriktning och väder. Rb 57 endast har 20 m som kortaste skjutavstånd och 

det är beroende på robotens kortaste armeringsträcka.  

 

Slutsatsen blir att vid strid på korta avstånd och lämpligtvis vid strid i urban miljö har Rb 57 en 

klar fördel med hänsyn till dess korta armeringssträcka samt dess möjliga val av direktattack 

eller takslående förmåga.  

 

En avgörande del för pansarvärnsrobotsystemen är verkansdelens konfiguration och genomslags-

förmåga. Penetrationsförmåga för strålbildande RSV är beroende av ett definierat detonationsav-

stånd eftersom RSV sammanhängande stråle ska verka i en liten hålkanal för penetration igenom 

tjockt pansarstål. Blir sidhastigheten på målet för hög innebär det att strålen inte träffar hålkana-

len utan vissa delar av strålen träffar kanterna och begränsar strålens penetrationsförmåga.  

 

Slutsatsen blir att skjutvinklarna bör förberedas mot plattformen för att bibehålla skjutriktningen 

som överensstämmer med laddningen för riktad sprängverkan. Stridstekniskt är dock strävan 

skjutning mot plattformar som har låg hastighet eller är stillastående för optimerat detonations-

avstånd.  

 

Utifrån ett liknande resonemang med sidhastigheter innebär det att stridstekniken styrs av vilken 

typ av verkansdel som roboten är konfigurerad med. En strålbildande RSV riskerar att förlora 

penetrationsförmåga eftersom robotens hastighet ger strålen en radiell förskjutning i skjutrikt-

ningen. Resultatet blir för stor spridning samt strålen missar hålkanalen och verkan nedgår.  

En takslående robot med rakt nedåtriktad RSV borde företrädesvis bestyckas med en projektil-

bildande RSV vilken är mindre känslig för varierande detonationsavstånd och skjutvinklar. Det 

medger fler tänkbara skjutfall och ett mer flexibelt stridstekniskt uppträdande. Begränsningen blir 

dock penetrationsförmågan i starkt ballistiskt pansarstål beroende på projektilens utformning.  

 

Slutsatsen blir att verkansdelstypen är avgörande för vilken typ av stridsteknik som tillämpas. 

Måltillgänglighetsarbetet måste därför utgå från vilken verkansdel roboten har samt vilken styr-

princip som tillämpas för att nå målet.   

 

Utgående från uppgifterna på pansarvärnsrobotsystemens penetration i pansarstål (RHA) och 

värdena som FOI anger finns en viss diskrepans. Uppgivna värden för genomslag är generellt 

presenterade med ett lägre värde än vad FOI anger i sina rapporter. Strålbildande RSV exv. TOW 
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2 ska enligt FOI penetrera ca 900 mm medan instruktionsboken mer försiktigt anger >600 mm. 

Diskrepansen kanske kan förklaras genom att FOI har genomfört skjutningar med optimala deto-

nationsavstånd och instruktionsboken tar hänsyn till fältmässiga förhållanden.  

 

Slutsatsen blir genom att optimera val av robotstridsställning och val av mål kan penetrations-

förmåga optimeras och därmed höja robotens penetrations förmåga mot starkt bepansrade for-

don. 

 

När en jämförelse mellan olika system görs är det beroende på en mängd olika parametrar och 

värden. Det som är intressant är systemens olika delar samt alla gränssnitt och hur dessa ska 

interagera. Detta innebär att i varje övergång mellan olika delsystem kan känsligheten och risken 

för fel eller yttre påverkan öka. Ett exempel är styrprincipen med tråd för Rb 55 och beskrivning-

en av de specifika skjutfallen som kan uppstå. Där styrtrådens känslighet ger taktiska- och strids-

tekniska begränsningar och som indirekt kan påverka vilken stridsteknik motståndaren kan till-

lämpa.  

 

Slutsatsen blir att enkla robusta system med ingående delsystem måste övervägas vid anskaffning 

av pansarvärnsrobotsystem just för att minimera risken för begränsad stridsteknik och begrän-

sade skjutfall. 

 Skydd 5.2

Normerad stridsteknik för pansarvärnsrobotsystem är att genom hög eldkraft och rörlighet lösa 

sina uppgifter med stöd av den tredimensionella pansarvärnsstriden med minor, hårdmålsammu-

nition, akan och pansarvärnsvapen. Utifrån de beräkningar som är gjorda i de olika duell- och 

typsituationerna är tidsförhållandena förhållandevis små men vid automatiska system är till fördel 

för sensorerna. Det innebär att den tredimensionella striden är viktig för egen pansarvärnsrobot-

strid. Mycket handlar om att göra motståndaren gripbar och förlänga exponeringstiden för att 

kunna nå verkan samt att engagera motståndaren i fler hotsituationer för att komma innanför hans 

beslutsfattningscykel. Den tredimensionella striden är även viktig för egen överlevnad i robot-

stridsställningen eftersom stridsavstånden ibland är korta och att motståndaren har en hög rörlig-

het inom förbandet.  

 

Slutsatsen är att pansarvärnsrobotstriden oberoende av pansarvärnsrobotssystem kräver under-

stöd genom den tredimensionella striden för att förbättra möjligheterna till att nå verkan likväl 

som att överleva i robotstridsställningen. 

 

Den tidigare beskrivna normerade stridstekniken bygger på ett trådstyrt alternativ (Rb 55) med 

följning intill målet träffas.  

 

Slutsatsen är att förutsättningarna för pansarvärnsrobotsystem med autonom styrning skulle 

exponeras mindre i robotstridställningen och med mindre risk kunna verka mot hotet. Robotal-

ternativet med loftad flygbana är intressant i den bemärkelsen att kunna komplettera eller ersätta 

enheter som skjuter indirekt hårdmålsammuniton. Därmed skulle de stridstekniska möjligheterna 

utökas inom egen robotenhet.    
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Signaturanpassningsteknik är en viktig del vid framtagande av materielsystem. Ofta exemplifie-

ras smygteknikskonstruktioner av farkoster såsom exv. fartyg av Visbyklass. För pansarvärnsro-

botsystem kanske inte smygtekniken är lika tydlig men de optiska och elektrooptiska signaturerna 

måste ändå omhändertas vid såväl robotkonstruktion som genom ett korrekt stridstekniskt upp-

trädande. Har motståndaren sensorer som arbetar i det optiska- eller elektrooptiska spektrumet är 

risken stor att bli upptäckt och därigenom kan positionen mätas in och bekämpas. Stridstekniskt 

innebär detta ett behov att skapa skydd och skyl för pansarvärnsrobotenheten och det görs främst 

genom att nyttja terrängen på rätt sätt. Strävan är att ta bort kontraster från normalmiljön vilket 

ska minska risken för upptäckt. Det kan åstadkommas genom tilläggsmaskering och genom andra 

enkla åtgärder exv. täcka utblick på optiska sikten eller att maskera med maskeringsnät eller 

annan värme- och strålnings absorberande materiel. Ett annat alternativ är att förstärka kontras-

terna genom att använda skenmål och därmed få motståndaren att agera på felaktig information. 

Det kan ske genom att projicera värme- eller strålnings källor som liknar sin egen signatur fast på 

annan plats för att vilseleda motståndaren och göra hans vapeninsatser verkanslösa.  

 

Objektssignatur anges ta hänsyn till yttre komponenter såsom strålbildningsbidrag och jämförs 

ex. Rb 55 med Rb 57 så är känsligheten för att detekteras av IR- och UV-sensorer avgörande. 

Med hänsyn till att dessa sensorer detekterar robotens flamma då huvudmotorn startar och för-

bränns så exponeras robotstridsställningen olika mycket. Rb 57 har ett utblås som riktas rakt 

bakåt och en målsökardel som är bredare än robotkroppen kan göra att varma avgaser skärmas av 

bakom roboten. Rb 55 däremot har utblås som riktas ut åt sidorna från robotkroppen och där 

varma avgaser exponeras betydligt längre tid under skjutförloppet. Det innebär att Rb 55 med 

trådstyrning både exponerar stridsställningen genom siktet och även förstärker exponeringen 

genom robotens objektssignatur. Medan Rb 57 drar nytta av minimal exponering i stridsställning 

samt får en kortare exponering av sin objektsignatur efter att booster-motorn har brunnit färdigt. 

 

Slutsatser kring signaturanpassningsåtgärder är att stridstekniskt försöka uppträda på ett sätt 

som dämpar kontrasterna från omgivande miljö men helst i skyl och skydd av terrängen. Genom 

att minimera exponeringstiden i möjligaste mån och komplettera med tillfälliga maskeringsåt-

gärder för att minska risken för upptäckt av optisk och elektrooptisk utrustning. Eftersom många 

sensorer kan detektera på långa avstånd innebär det att motverkan kan ske utan egen vetskap om 

upptäck.  

 

Med hänsyn till att arbetet utgår från strid i svensk småbruten terräng och dess begränsade strids-

avstånd finns det intressanta motåtgärder mot olika sensorer i syfte att störa eller vilseleda. En 

intressant motåtgärd mot exv. Arenas radarsensor att använda en närstörare som med låg effekt 

relativt enkelt kan störa ut radarsensorn vid avfyringen av roboten. Intressant är också någon 

form av mättande störning för impulsen som efter detektionen aktiverar motverkanskassetten.  

 

Slutsatsen är att genom enkla tekniska lösningar finna motåtgärder såsom exv. störning mot 

varnar- och motverkanssystem vilket ökar förmågan att nå verkan mot denna typ av kvalificerad 

motståndare. 

 

Ovan förda resonemang utgår från förstörande motmedel medan icke-förstörande motverkan kan 

ske genom aktiv störare exv. elektrooptiskstörning (Shtora). Följden kan vara att verkan uteblir 
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efter avfyrat robotskott men med fördelen att våra förband kan upptäcka den aktiva störaren och 

verka med andra vapensystem.  

 

Slutsatsen blir att våra förbands enheter bör utrustas med passiva sensorer som upptäcker mot-

ståndarens aktiva störare och leder in förbandet mot målet samt ger indikation på om pansar-

värnsroboten ska skjutas.  

 Rörlighet 5.3

Oavsett vilka beräkningar som är gjorda är det viktigt att identifiera vilka brister ett modernt 

varnar- och motverkanssystem har och ytterst utnyttja våra egna förmågor genom att anpassa vårt 

agerande både taktiskt och stridstekniskt. För det är lätt att bara titta på positiva och negativa 

tidsresultat men det rör sig endast om ett fåtal sekunder mellan de olika systemen medan det 

stridstekniska uppträdandet i robotstridsställning kan ta flera minuter. Det kan vara beroende på 

om det är burna eller fordonsburna pansarvärnsrobotsystem alternativt vilken styrprincip som 

robotsystemet har.  

 

Slutsatsen är att den totala exponeringstiden vid skjutning samt den styrkan på signaturen som 

robotenheten har bestämmer risken för upptäckt och chansen till överlevnad. Därför är burna 

pansarvärnsrobotar med lägre vikt bättre anpassade för en rörlig robotstrid samt att robotenhet-

ens fordon grupperas i skydd och skyl under robotskjutningen.   

 Underrättelser 5.4

Pansarvärnsrobotsystemets unika förmåga att uppnå en hög träffsannolikhet och god verkan mot 

mål i en komplex miljö innebär för vår nationella försvarsförmåga att i huvudsak strida i småbru-

ten betäckt terräng. Stridsavstånden överstiger sällan 1 000 m och begränsas ofta av växtlighet. 

Vid strid i urban miljö begränsas stridsavståndet av bebyggelse vilket kan innebära kortare sikt-

avstånd och snävare observationsytor vilket ger begränsad måltillgänglighet. Med hänsyn till 

korta stridsavstånd innebär det korta tidsförhållanden vilket ställer krav på ett snabbt agerande 

från robotstridsställningen. Genomförs strid i öppen terräng med siktavstånd på mer än 3 000 m 

medför detta andra förutsättningar avseende måltillgänglighet i form av sikt- och tidsförhållanden 

där exv. Rb 55 har en skjuttid 21 s på max skjutavstånd 3 750 m.  

  

Beskrivningen av den komplexa miljö som pansarvärnsvapnet ska verka i kräver ett pansarvärns-

robotsystem som har förmågan att verka i dessa situationer. Adderas den komplexa miljön till 

dagens bepansrade hotplattformar som är utrustade med varnar- och motverkanssystem blir kom-

plexiteten i duellsituationen än mer utmanande. Allt utifrån hotplattformens strävan att bygga upp 

olika skyddsnivåer på enskilda plattformar till att genom nätverk inom förband ytterst redan före 

upptäckt vidta åtgärder.  

 

Slutsatsen blir att korta stridsavstånd tillsammans med korta detektionstider för sensorer ställer 

krav på förmågan till tidskritisk beslutsfattning. Denna tidskritiska situation ställer därmed krav 

på pansarvärnsrobotsystemets tekniska utformning samt på soldaten förmåga att agera och 

använda sig av tillämpbar stridsteknik. 
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Som tidsberäkningarna i denna studie visar så har sensorer i varnar- och motverkanssystem olika 

förmågor att detektera inkommande pansarvärnsrobot hot. Det innebär att de måste komplettera 

varandra för att tidigt skala av risken för påverkan. Som tidigare nämnts så påverkas riskområde 

inom förbandet vid förstörande motverkan men även vid icke-förstörande motåtgärder så ökar 

riskerna genom att aktiva system såsom laser och radar exponerar förbandet. Beroende på detta 

konfigurerar sannolikt motståndaren enskilda plattformar med kompletterande system för att exv. 

i täten av förbanden ha förmåga att upptäcka sensorer. Det medför en förmåga att störa i taktiska 

och stridstekniska situationer men det viktas sannolikt mot att inte exponeras för mycket.  

 

Slutsatsen borde vara att både enskilda och nätverksbaserad varnar- och motverkansystems 

användande av aktiva sensorer kan begränsas i en duellsituation. Eftersom motståndaren troligt-

vis vill reducera risken för upptäckt och neka inriktning mot förbandet utökas sannolikt tiden 

innan motverkan sker, vilket ger egna förband möjlighet till rörelse och skydd.  

 

Motverkanssituationen i denna studie bygger på stridsfordon 90 med 40 mm automatkanon med 

spränggranat och dess möjlighet att bekämpa en hotande robotstridsställning. Om hotplattformen 

istället vore stridsvagn med ca 120 mm kanon som har sin huvuduppgift att främst bekämpa 

stridsvagn så har de troligtvis kanonen laddad med pilprojektil för att snabbt kunna nå verkan. 

Syftet med pilprojektilen är att penetrera pansarstål och skjuts den mot porösa jordmaterial ges 

begränsat med splitter. Det får till följd att när en pansarvärnsrobotenhet ska bekämpa stridsvagn 

så finns givetvis risken för motverkan men träffsannolikheten och verkan blir troligtvis mycket 

begränsad. För att stridsvagnen ska få reell verkansmöjlighet krävs det att pilprojektilen skjuts ut 

och stridsvagnen laddar om till spränggranater med splitterverkan. Träffar inte pilen så innebär 

det att robotstridsställningen ökar sin chans till överlevnad eftersom tiden för stridsvagnens om-

laddning medger att söka skydd och/eller omgruppera från robotstridställningen. 

 

Slutsatsen blir att stridsvagnen inte behöver utgöra det största hotet mot robotstridsställningen. 

Risken för splitterverkande projektiler från pansarskyttefordon kan utgöra ett större hot. Därför 

bör hänsyn tas till vilken typ av motståndare som robotenheten ska bekämpa vid val av robot-

stridsställning. 

 

För att bedöma den tekniska nyttan med ett pansarvärnsrobotsystem i en duell mot en kvalifice-

rad motståndare krävs en kombination av tekniska prestanda och taktikanpassningar. Detta måste 

analyseras och uppdateras frekvent genom fortlöpande studier av den tekniska utvecklingen samt 

faktiska utfall av användningen av sådana system. Denna uppsats har bidragit med några centrala 

parametrar att studera för en sådan analys. 

6 Sammanfattning 
Utifrån känd data och prestanda på både pansarvärnsrobotsystem och varnar- och motverkan- 

system har beräkningar gjorts för att reda ut tidsförhållanden mellan de olika systemen i en duell- 

situation. Skillnaderna har tillsammans med deras tekniska specifikationer analyserats och disku-

terats för att ge svar på studiens frågeställning.  

 

Beräkningarna som är gjorda kring radarsensorn Arena och de olika pansarvärnsrobotalternativen 

ger ett entydigt svar, detektionstiden på 0,05 s hinner mäta in samtliga robotar. Det krävs en 
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flyghastighet på minst 500 m/s i mätintervallet för att radarsensorn ska missa roboten. För att 

uppnå verkan krävs det stridstekniskt att roboten kan skjutas in mot plattformen där detektions-

förmågan saknas, antingen mot taket eller bakifrån sett utifrån tornvridningen. Alternativet är att 

kunna skjuta pansarvärnsrobotar som har en brant nedslagsvinkel eller högre flyghöjd som gör att 

motverkanssystemens träffsannolikhet minskar. Dock måste hänsyn tas till robotens verkansdel 

och dess standoff. 

 

Avseende beräkningarna med Shtora och dess närskyddsröksförmåga samt moteldförmågan kan 

det konstateras att pansarvärnsrobotsystemen tidsmässigt kan påverka dessa system upp till ca 

2 000m. Orsaken är den mänskliga faktorn som kräver tid för att observera och inrikta motver-

kanssystemen. Vid längre stridsavstånd och därmed förlängda robotflygtider hinner hotplattfor-

mens huvudbeväpning med upp till tredubbla projektilhastigheten sedan får en tidsmässig fördel. 

Det samma gäller för närskyddsröksförmågan att hinna inrikta och få avskärmande rök. Särskilt 

känsligt är det för pansarvärnsrobotsystemen som har en styrprincip som kräver målföljning 

under hela skjutförloppet.   

 

På kortare stridsavstånd finns den tidsmässiga fördelen för robotsystemen men det är av största 

vikt att värdera duellsituationen i fall motståndaren uppträder i nätverkande förband. Både med 

hänsyn till att motverkan kan ske från en annan ohotad plattform samt att rörligheten på dessa 

kan medge motanfall. Stridstekniskt kräver detta en noggrann måltillgänglighetsbedömning för 

att minimera risken för flankerande eld eller genom den tredimensionella striden ha förmågan att 

påverka motståndaren. Ur teknisk synpunkt är det återigen av stor vikt att slippa målföljning 

under skjutförloppet för att därmed minimera exponeringstiden i robotstridsställningen. 

 

Med hänsyn till stridsavstånden i svensk småbruten terräng och vid strid i urban miljö är det 

fördel att ha robusta system som inte påverkas av yttre förhållande samt medges att skjutas ifrån 

slutna utrymmen. Dessa system ger även en reducerad optisk och elektrooptisk signatur och 

därmed en mindre risk för upptäckt. För strid i urban miljö är det också en stridsteknisk fördel att 

kunna verka från exv. hustak med branta skjutvinklar för att verka mot plattformar där de har en 

lägre skyddsnivå.  

 Svar på frågeställning 6.1

Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har dagens pansarvärnsrobotsystem för att möta 

en kvalificerad motståndare med varnar- och motmedelsystem i svensk småbruten terräng? 

 

Arbetet visar på följande svar: 

Den kvalificerade motståndaren har sensorer och motmedel med god förmåga att upptäcka och 

bekämpa pansarvärnsrobotsystem. Korta skjutavstånd (˂2 000 m), höga robotbanor, salvskjut-

ning med robusta robotsystem vilka styrs autonomt, maskering och störning av motståndarens 

sensorer ger pansarvärnsrobotförbandet tekniska möjligheter att med framgång möta även en 

kvalificerad motståndare. 

 

Frågeställningen, som till stora delar kringgärdas av sekretess, får en tendens att undvikas i stu-

dier och blir istället ofta underlag för spekulationer och tyckande. Trots att denna studie bygger 

på öppna källor så bidrar den med ökad kunskap och förståelse framför allt för samspelet mellan 
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olika teknologier för verkan och skydd. I arbetet anförda lista med parametrar för att beräkna den 

militära nyttan föreslås en metod för att bedöma de militärtekniska förutsättningarna för olika 

pansarvärnssystem samt som tillägg föreslå tillämpningar av stridstekniken för att på så sätt nå 

verkan och samtidigt reducera de egna personella och materiella förlusterna. 

 Förslag på vidare studier 6.2

När en jämförelse mellan pansarvärnsrobotenheter och varnar- och motverkanssystem ska göras 

fokuseras det lätt på att enbart studera robothastigheter kontra sensorprestanda. Det finns fler 

intressanta teknikområden att fördjupa sig inom för att öka den tekniska förmågan och nå en 

bättre verkan med pansarvärnsrobotenheter. Därför föreslås några intressanta teknikområden som 

kan öka verkan samt minimera motverkan och därmed egna förluster. 

 

Varnar-sensorer har idag en god förmåga att detektera och initiera motverkan mot pansarvärnsro-

botar. De beräkningar som gjorts här påvisar att robotens hastighet är avgörande för att kunna 

utmana detektions- och beslutstiderna i radarsensorsystem. Därför är det av intresse att undersöka 

hur robotens fart kan utvecklas genom förbättrad utformning och framdrivning med hänsyn till 

förhållandet mellan pansarvärnsrobotars penetrationsförmåga kopplat till dess radarmålarea 

utifrån att kalibern vanligtvis är ca 130-150 mm. 

 

Vid analysen av Javelin med takslående funktion kan konstateras att dagens radarsensorer har 

begränsad förmåga att detektera robotar med brant nedslagsvinkel. I ett bredare perspektiv vid 

förmågediskussion om framtidens pansarvärnsvapen kan det vara av intresse att jämföra pansar-

värnsrobotar med loftad bana med indirekta system med hårdmålsammunition. Studien skulle 

värdera tillgänglighet kontra kostnad kopplat till den effekt och förmåga som respektive system 

kan bidra med.     

 

Signaturanpassningsteknik är intressant eftersom sensorerna i varnar- och motverkansystemen 

har en god förmåga att detektera dagens pansarvärnsrobotar. Därför vore även studier intressanta 

avseende elektroniska komponenter med förmågan att störa och vilseleda sensorer och som kan 

integreras i roboten. Störningen skulle antingen kunna ske i detektionsfasen, med följden att 

motverkan inte kan initieras, eller vid överföring av impulser mellan sensorerna och motverkan-

systemen.          

 

Varnar- och motverkansystemen har redundans och återställningstider som gör att det stridtek-

niskt kan vara svårt att mätta systemen innan egen upptäckt och motverkan sker. Därför vore det 

av intresse att studera möjligheten att elektroniskt styra avfyringssekvensen på minst två robotar 

innan omställningstiden är klar för sensorn och innan motverkan kan ske. Det ställer tekniska 

konstruktionskrav för att stridstekniskt kunna handha systemet likväl som funktionella krav för 

att säkerställa exempelvis hastighetsavvikelser mellan robotar samt styrprinciper för parallella 

system.  
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