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1. Inledning 

Den 7 december 2005 förtöjde fiskebåten Rödskär i Göteborg efter att ha 

bottentrålat i vattnen vid Tistlarna. I lasten fanns det utöver havskräfta ett 

större föremål som skepparen antog var ett oljefat. Föremålet lyftes upp på 

kajen i Fiskehamnen och i samband med detta började Rödskärs besättning 

förstå att det kunde röra sig om något annat än ett oljefat. Skepparen på 

Rödskär informerade Sjöfartsverkets sjötrafikinformation i Göteborg att han 

lämnat något på kajen som kunde vara en sjunkbomb eller mina. Under 

morgonen den 8 december larmades ett flertal myndigheter och polisen 

beslutade att spärra av Göta älv för sjötrafik, utrymma Fiskehamnen och stänga 

Oscarsleden. Det bedömda riskområdet var 1100m, cirkulärt och omfattade 

större delarna av området Majorna. På grund av avspärrningarna skapades 

kilometerlånga köer i morgontrafiken och många fick svårt att ta sig till arbetet 

med stora förseningar som följd. Färjetrafiken för både gods och passagerare 

stoppades under lång tid och många näringsidkare fick leveranser försenade. 

Fiskhandeln drabbades och den dagliga auktionen fick ställas in vilket aldrig 

tidigare skett. Marinens Mine Warfare Data Center, MWDC, identifierade 

minan på förmiddagen den 8 december som en brittisk MK III mina från första 

världskriget med en laddningsvikt motsvarade 150 kg trotyl. Under natten till 

den 9 december lyftes minan från kajen och sänktes ned i vattnet. Minan 

bogserades därefter ut ur Göteborgshamn till Rivöfjord där den sprängdes
 

(KBM, 2007). 

Insatsen i Göteborg gick bra och normalbilden efter det att insatsen avslutats 

kunde snabbt återställas. De ekonomiska kostnader, offentliga och privata, för 

de tre dygnen av avspärrningar i Göteborg blev stora. Bland annat ställde 

rederiet Stena Line in all färjetrafik till och från Göteborg under drygt två 

dygn. 

Under första och andra världskriget fälldes cirka 165000 minor i Sveriges 

omgivande vatten. Merparten har bärgats eller röjts men cirka 40000 bedöms 
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fortfarande finnas kvar på botten. Dessa minor utgör alltjämt ett hot mot 

svenska intressen kring vår kust (KBV, 2014). 

I området utanför Tistlarna finns det en känd minering från första världskriget, 

där minor hittats tidigare (KBM, 2007). Området är markerat i Sjöfartsverkets 

sjökort som förbudsområde. Trots detta trålas områden som det utanför 

Tistlarna regelbundet av svenska fiskare. Minan som lossades i Fiskehamnen i 

Göteborg är troligtvis inte den sista som kommer att bärgas kring våra kuster.  

1.1. Problemformulering 

Under tidigt 1900-tal växte minröjningsenheter fram för att möta hotet från 

sjöminan vilket kulminerade under andra världskriget. Sverige bidrog till 

sjöminkriget i både öster- och västerhavet genom att lägga ut skyddsmineringar 

för egna konvojleder och viktiga basområden i syfte att skapa rörelsefrihet för 

den egna sjötrafiken. Allt sedan efterkrigstidens minröjningsoperationer har 

förmågan att söka, lokalisera, identifiera och oskadliggöra sjöminor utvecklats 

samtidigt som den moderna sjöminan blivit effektivare och utrustats med 

avancerade tekniska sensorer.  

För att möta hotet från sjöminan utvecklades minröjningsfartyg som med hjälp 

av sonar sökte av havsbotten. Dessa fartyg signaturanpassades bland annat 

avseende magnetik, akustik och tryck. Även sjöminan utvecklades i kampen 

mellan medel och motmedel mot autonoma mobila enheter, torpeder, som med 

ett nät av avancerade sensorer lyssnar efter specifika mål och vid målkontakt 

aktiveras och attackerar. Rörelsefrihet för egna stridskrafter, fiske och 

handelstrafik är minröjningsfunktionens uppgift i fred, kris och krig. 

Rörelsefrihet för minröjande enhet innebär att fartygschefen kan manövrera för 

att använda sina system för luft- och ytövervakning under lösande av 

huvuduppgift.  

Risk är alltid en faktor vid minröjning, dock kan den reduceras för fartyg och 

personal med ökat avstånd till hotet. En AUV (Autonomous Underwater 

Vehicle) för minsökning är en teknik som möjliggör detta. Farkosten kan 
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sjösättas utanför riskområdet och sedan autonomt dokumentera området innan 

den återvänder för bärgning. Därefter tar analys av insamlad data vid på en 

plats utanför riskområdet, intressanta objekt registreras och beslut om vidare 

åtgärder tas.  

Vid minsökning med ROV-S (Remote Operated Vehicle – Sonar) sker detta i 

direkt anslutning till fartyget eftersom en ROV är fjärrstyrd via kabel. Det 

ställer stora krav på signaturanpassning av fartyget för att skydda personal och 

materiel.  

Verkan i ett vapensystem kan mätas på många olika sätt och vid minsökning är 

avsökt yta och upptäckssannolikhet två mätbara parametrar. Vattnet som 

element medför utmaningar för teknik och människa vilket innebär att all 

minsökning till sjöss är tidsödande. Dels är ytorna stora men också för att 

objekten man letar efter är dolda under vattenytan. Det system som kan söka 

störst yta på kortast tid med högst noggrannhet ger störst verkan.  

Minröjningsfartyg är konstruerade för att vinna striden mot minan. I denna 

duell har utrustning, metod och tempo i minsökning och klassificering 

avgörande betydelse för fartygets förmåga att lösa sin huvuduppgift. När minan 

har lokaliserats och positioneras finns det flera alternativ till vidare åtgärder till 

exempel oskadliggörande eller kringgång. 

ROV-S kraft försörjs via kabel från minröjningsfartyget och har således 

obegränsad uthållighet avseende kraft och ledning. En AUV har en kraftkälla, 

företrädesvis ett batteri, som måste laddas eller bytas efter genomfört uppdrag 

och uthålligheten står i direkt korrelation med kraftkällans prestanda.  

Identifiering av objekt med ROV-S sker i realtid och ställer krav på 

operatörens uppmärksamhet. Realtidsanalysen är det som skyddar plattformen 

att passera över en eventuell mina. För en AUV sker bildtolkning av insamlad 

data i efterhand vilket ger andra möjligheter till bearbetning. Till exempel kan 

insamlad data sändas till annan plats via satellit för bildtolkning och analys.  
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Konfliktnivåerna fred, kris och krig ställer olika krav på rörlighet, uthållighet, 

skydd och verkan. En AUV utrustad med avancerad sensor, Syntetisk 

Apertursonar, skulle kunna söka och dokumentera utan att binda avancerade 

örlogsfartyg i tidsödande verksamhet. Därefter kan minröjningsfartyg eller 

andra enheter med förmåga att identifiera och oskadliggöra användas mot 

lokaliserade och klassificerade objekt. 

Att tillföra ett nytt system till ett örlogsfartyg kan påverka fartygets förmåga att 

använda befintliga system eftersom resurserna ombord kommer att användas 

på ett nytt sätt. Alla system och sensorer behöver alltid personal i någon form 

för att ge nytta och effekt i det sammanhang de ska verka vilket sammantaget 

innebär att ny teknik och nya system inte alltid ger ökad effekt. När det taktiska 

behovet styr teknikutvecklingen är örlogsfartygen dimensionerade och 

anpassade för optimerad verkan. I den eviga kampen mellan medel och 

motmedel driver den tekniska landvinningen utvecklingen av taktiken vilket 

kräver anpassning av befintlig taktik för att inte förlora effekt och verkan. När 

ska ny teknik och nya system ses ett komplement till befintlig teknik eller en 

ersättare? 

1.2. Frågeställning 

- Vilken militär nytta kan AUV med syntetisk apertursonar tillföra 

Försvarsmaktens sjöminsökningsförmåga? 

1.3. Syfte 

Ansatsen med arbetet är att undersöka om och hur en AUV med syntetisk 

apertursonar kan öka Försvarmaktens grundläggande förmågor skydd, verkan, 

uthållighet och rörlighet vid minsökning. Samt jämföra 

minsökningseffektiviteten mellan en AUV med SAS och en ROV-S med 

minjaktsonar. 
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1.4. Avgränsningar 

Kostnadsberäkningar, ekonomi, för system och farkoster avgränsas i arbetet. 

Det innebär en anpassning av rekommenderat analysarbete i SA-metoden (FM, 

2006, s. 50). 

Inom minröjningen används begreppen lokalisera, klassificera, identifiera och 

oskadliggöra för de faser som minröjningen delas in i (HKV, 2014, ss. 02-1). I 

detta arbete avgränsas identifiering och oskadliggörande från empiri, typfall 

och jämförelse. I diskussion och analys kan begreppen förekomma i syfte att 

förklara och utveckla slutsatser och resonemang. 

1.5. Datainsamling och Källgranskning  

I första hand har öppen information från statliga verk och myndigheter, 

nationellt och internationellt använts i arbetet. Även från industrin har öppen 

information inhämtats och används i empiri för att beskriva generella system, 

storheter och förmågor. Industrins värden har kontrollerats genom korsreferens 

och beräkningar (FMV, 2009). Sammanfattningsvis bedöms använda källor 

uppfylla kravet på reliabilitet. 

Försvarets Materielverk ”Hydroakustik och sonarteknik för marinen 2.0” 2009-

09-12 är primärkällan för de sonartekniska resonemangen. Boken används i 

Försvarsmakten för utbildning och teknisk referens, den är inte publicerad.  

I avsaknad av nationella reglementen och taktiska publikationer
1
 för 

sjöminröjning har NATO-publikationer använts, primärt Maritime Tactical 

Publication
 
 - 6 och Maritime Tactical Publication - 24. Dessa används i 

Taktiska procedurer Marinastridskrafterna Mine Warfare, TPM MW, som 

referenslitteratur. TPM MW är en förhandsutgåva och är fastställd för 

tillämpning i Försvarsmakten från och med 2010-04-16. 

                                                 

 

1
 TPM 3.4.1-6, endast TPM 3.4.3 Marin EOD är fastställd. 
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1.6. Centrala begrepp i arbetet 

AUV: För initialförkortningen AUV används i arbetet den engelska 

definitionen ”Autonomous Underwater Vehicle”, och översätts autonom 

undervattensfarkost (4.sjöstriflj, 2012, s. 13). I äldre litteratur används 

akronymen UUV, Unmanned Underwater Vehicle (US NAVY, 2009). I 

Svenska taktiska publikationer som TPM 3.4 används ”Autonomous 

Unmanned Vehicle” för samma akronym (SSS, 2010, s. 95). Den senare 

fastställda TPM 3.4.3 använder ”Autonomous Underwater Vehicle” (HKV, 

2014, ss. 02-7). 

Militära nyttan: Arbetet syftar till att analysera den militära nyttan med en 

AUV med SAS för sjöminsökning. Om systemet bidrar till att målen med den 

militära verksamheten kan nås till en lägre kostnad anses det ha militär nytta 

(FHS, 2013, s. 16). Kostnadsbegreppet i detta arbete utgår från de 

grundläggande förmågorna och minsökningseffektiviteten ur perspektivet 

minsökning. 

Effektivitet: Begreppet används i arbetet för att värdera och gradera förmågan 

minsökning. Definitionen för effektivitet är hämtad ur studien 

Minkrigssystemet 2025 och lyder: ”tid för lösande av minröjningsuppgift, tid 

kopplat till röjningsgrad” (4.sjöstriflj, 2012, s. 6). Röjningsgrad beräknas 

utifrån på platsen rådande miljöfaktorer, upptäcksavstånd och antalet 

stråk/löpor som genomförs (SSS, 2010, s. 135). För minsökning med 

minjaktsonar eller SAS ansätts normalt en röjningsgrad på 80-95% beroende på 

uppdragstyp (NATO, 2012). 

1.7. Målgrupp 

Författaren har 10 års erfarenhet från minröjningsfartyg i olika befattningar 

(minsvepare, minröjningsfartyg typ Styrsö, minröjningsfartyg typ Landsort 

samt röjdykarfartyg typ Spårö). Därefter 5 år som chef för EOD SJÖ vid 

röjdykardivisionen. Arbetet vänder sig till personal i Försvarsmakten som 
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arbetar med taktik och teknik för sjöminröjning. Utifrån detta perspektiv kan 

arbetet även ses som en inlaga i marinens teknik- och materielutveckling. 

1.8. Tidigare studier 

I arbetet har två studier används, dels som utgångspunkt för ämnet AUV men 

också för att sätta in arbetet i ett Försvarsmakts perspektiv.  

I FOI Förstudie obemannade farkoster redovisas omvärldsläget avseende 

teknikutvecklingen AUV (FOI, 2012, s. 112). Detta arbete tar avstamp i 

förstudiens rekommendation om kunskaps- och förmågeuppbyggnad avseende 

AUV. 

I studien Minkrigssystemet 2025 framgår att den förväntade utvecklingen är en 

hög grad av automatisering inklusive AUV(4.sjöstriflj, 2012). Om AUV ska 

ersätta eller komplettera befintlig teknik framgår ej av studien. 

2. Teori 

Arbetet genomförs inom ämnet militärteknik som är ett tvärvetenskapligt ämne 

och behandlar tekniken utifrån den militära nyttan och officerens perspektiv.  

Ämnet definieras som den vetenskap som beskriver och förklarar 

hur tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och 

hur officersprofessionen påverka och påverkas av tekniken. 

Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda 

discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den 

militära professionen med naturvetenskapens fundament och 

ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik (FHS, 2007, s. 

9). 

Vilket innebär att ämnet militärteknik kombinerar samhällsvetenskapens 

förståelse av den militära professionen med metoder och teorier från natur- och 

ingenjörsvetenskap. För att beskriva militärtekniken behövs en teori som 

förklaringsmodell, den kan antingen vara empirisk och baserad på 
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observationer eller deduktiv, d.v.s. grundad på logiska regler och resonemang 

(FHS, 2013, s. 35). 

Arbetet tar sin ansats i den första militärtekniska teorin:  

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

(FHS, 2013, s. 35) 

I arbetet används teorin om de grundläggande förmågorna LIVRUS (FM, 2011, 

s. 57), Ledning, Information/Underrättelse, Verkan, Rörlighet, Uthållighet och 

Skydd, för den kvalitativa analysen med avgränsning till verkan, rörlighet, 

uthållighet och skydd. 

3. Metod 

Arbetet kommer att utgå från den generella metoden för systemanalys (SA) för 

att kunskapsbyggande analysera två i FM nya system. 

I Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, H Stud, (FM, 2006, s. 11) anges 

bl.a. följande exempel på metodens användbarhet avseende materielsystem: 

Hur skall denna förmåga tillgodoses? 

Vilka alternativa typer av system som löser likartade uppgifter 

verkar mest lämpade? 

En värdering genomförs utifrån en typfallsjämförelse och besvarar frågan: 

Vilka system (-typer) ska väljas för att stödja kritiska förmågor 

och minimera vår sårbarhet. (FHS, 2013, s. 65) 

Processen är generisk iterativ och följer ett aktivitetsschema, 

systemanalysschemat, som delas in i fem steg: problemformulering, 

alternativgenerering, analys, alternativvärdering och rekommendation (FM, 

2006, s. 12). Metoden åskådliggör i figuren nedan. 
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Figur 1 Beskrivning av SA schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamling av bakgrundsfakta sker med syfte att vara kunskapsuppbyggande 

inför alternativgenerering, analys och alternativvärdering. Inom ramen för 

empirikapitlet genomförs en systemjämförelse. Den ger underlag för värdering 

av minsökningseffektivitet utifrån befintlig och ny teknik. Arbetets avstamp i 

FOI Förstudie obemannade farkoster rekommendation om förmåge- och 

kunskapsuppbyggnad avseende AUV beskriver kapitel 4.4 utvecklingen i 

Sverige, Norge och USA. Syftet är att öka förståelsen avseende framtida 

möjligheter med AUV-teknik. All bakgrundsfakta återfinns i kapitel 0 Empiri. 

3.1. Steg 1, problemformulering 

Med utgångspunkt i problemformulering har en frågeställning och ett syfte 

tagits fram. Dessa beskrivs i 1.1 Problemformulering, 1.2 Frågeställning samt 

1.3 Syfte.  

3.2. Steg 2, alternativgenerering 

Alternativgenereringen är en iterativ process där ROV-S med minjaktsonar 

identifierats i problemformuleringen. System för AUV och SAS teknik väljs 

under inhämtning av empiri. Målsättningen är att använda svenska system, när 
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detta inte är möjligt, likvärdiga operativa system. ROV-S med minjaktsonar 

och AUV med SAS representerar två olika konceptuella lösningar inom 

sjöminsökning avseende personal i minfarligt område. Valda systemen 

redovisas i kapitel 4 Empiri. 

3.3. Steg 3, analys 

Minsökningseffektiviteten av farkoster och sensorer från 

alternativgenereringen analyseras utifrån Försvarsmaktens grundläggande 

förmågor, minsökningseffekt och minsökningstaktik.  

3.4. Steg 4, alternativvärdering 

Resultatet av analysen värderas med multimålmetod. En sammanställning av 

alternativen har gjorts utifrån faktorerna grundläggande förmågor och 

minsökningseffektivitet. Ingående faktorer, värde koefficienter samt 

rangordning av faktorer är hämtade ur studien Minkrigssystemet 2025.  

3.5. Steg 5, rekommendation 

Kapitel 6 inleds med en sammanfattning av arbetet, slutsatser och svar på 

frågeställningen. Rekommendationerna applicerar slutsatserna på 

problemställningen om införandet av ny teknik i form av AUV med SAS till 

minröjningsförbanden. Korvett typ Visby anses i detta arbete ingå i 

minröjningsförbanden eftersom systemet har minröjningsförmåga.  
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4. Empiri 

Detta kapitel är kunskapsuppbyggande med syfte att ta fram fakta till 

alternativgenereringen och analys. I slutet av AUV kapitlet finns ett 

utvecklingskapitel som ska ge ökad förståelse för möjligheterna med AUV-

tekniken. Eventuella analyser och slutsatser i utvecklingskapitlet ska ses 

självständigt utifrån källan och har ingen koppling till slutsatserna i detta 

arbete. 

I arbetet jämförs två ”Heavy Weight Vehicle”
2
 AUV med syntetisk 

apertunsonar med en ROV-S med en framåttittande minjaktsonar. Farkoster 

och plattformar har valts iterativ i enlighet med alternativgenereringsprocessen. 

Referenssystemet ROV-S med minjaktsonar finns i Försvarsmakten ombord 

minröjningsfartyg typ KOSTER och Korvett typ VISBY. AUV-systemen är 

AUV62 och HUGIN. Eftersom AUV62 inte är ett operativt system så 

kompletterades det med HUGIN som är operativt i den Norska marinen. 

4.1. Minjakt 

Minjakt är samlingsnamnet för de stridstekniker där sonar används för att söka 

efter minor eller oexploderad ammunition på botten eller i vattenvolymen. 

4.1.1. Taktik 

Minröjningen består av fyra faser: lokalisera, klassificera, identifiera och 

oskadliggöra. För att identifiera och oskadliggöra farliga objekt används 

fjärrstyrda undervattensfarkoster eller röjdykare. De vanligaste typerna av 

minjaktsonarer är skrovfasta (HMS, Hull Mounted Sonar) eller sidtittande 

släpsonarer (SSS, Side Scan Sonar). En framåttittande sonar likt den skorvfasta 

kan monteras på en fjärrstyrd undervattensfarkost och benämns då ROV-S. 

ROV som används för identifiering har vanligtvis en sonar för lokalisering och 

                                                 

 

2
 Se kapitel 4.3 AUV (Autonomous Underwater Vehicle) 
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klassificering och en videokamera för identifiering. En ROV kan utrustas med 

sprängladdning för oskadliggörande av objekt. Sprängladdningen placeras 

därefter med ROV bredvid objektet eller så kan farkosten vara av engångstyp 

med inbyggt explosivämne och detoneras i direkt anslutning till objektet. ROV 

av engångstyp är i första hand framtagen för objekt i vattenvolymen och 

sjöminor med röjningsförsåt (SSS, 2010, ss. 95-96). 

Minröjningsfartyget och dess besättning påverkas av miljöfaktorer som höga 

vågor och hård vind vilket leder till nedgång i prestationsförmåga. Det blir 

under svåra miljöförhållanden mer riskfyllt att hantera utrustning, manöver och 

navigation. Andra miljöfaktorer som påverkar sonarens prestanda, så som 

räckvidd och upptäckssannolikhet, är vattenmiljö, bottentopografi, bottentyp 

och målstyrka för det sökta objektet. Även kunskapsnivå och erfarenhet hos de 

operatörer som analyserar sonarbilden är faktorer som har stor påverkan på 

resultatet av minsökningen (SSS, 2010, s. 96). 

Värden som anges i Taktiska Procedurer för Marinstridskrafterna Mine 

Warfare för beräkning av tidsåtgång vid minjakt med skrovfast sonar i svenska 

vatten är djup ca 10-60 m och fart 1-4 knop. Sökbredd 200 m och ett största 

upptäcksavstånd på 450 m (SSS, 2010, ss. 95-96). I MTP-24 anges 600 m som 

ett standardvärde för ledbredd och kommer att användas i typfallsberäkningen 

(NATO, 2002, s. 70). ”Exploratory Operation, minsökning, syftar till att 

bestämma förekomsten eller avsaknaden av minor inom ett område eller led.” 

Minsökning ska primärt täcka hela leden eller området som uppgiften omfattar. 

(SSS, 2010, s. 101) ”Survey Operation, är per definition inte ett 

minröjningsföretag enligt MTP-6 vol II, men kan jämföras med det svenska 

begreppet ledpenetrering.” Ledpenetrering innebär att leder undersöks i syfte 

att lokalisera, positionera och identifiera minlika objekt samt undersöka ledens 

lämplighet för olika typer av system. Survey operations omfattar stöd till 

samhället och andra myndigheter (SSS, 2010, s. 102). 



Carl-Johan Holm SA på C-nivå Sida 17 (53) 

1CP018   

 

Minröjningsfartyg är i förhållande till ytstridsfartyg som jagare och fregatter 

små fartyg. Begränsande för uthålligheten är besättningen och detta påverkar 

tid för verkan i operationsområdet. NATO använder för minjaktsfartyg 

24timmarscykel (24Hour Cycle), 12timmar på och 12 timmar av). Detta kan i 

kombination med 7 dagarscykel pågå (7 Days Cycle), 5 dagar på och 2 dagar 

av, i upp till tre veckor innan ett längre avbrott för återhämtning planeras 

(NATO, 2012, s. 95). Ombord en svensk minröjande enhet ska det finnas en 

organisation som kan hantera olika typer av hot, från luften, från ytan och 

under vattnet. Förmåga ska finnas att kunna verka i olika 

stridsberedskapsgrader. Ett högre hot som framtvingar en högre 

stridsberedskap påverkar lösandet av minröjningsuppgiften negativt (SSS, 

2010, s. 63). 

Analystider för SAS data förekommer inte i nationella reglementen eller 

NATO publikationer, dock kan förhållandet 1:1 antas som ett högsta värde för 

tidsåtgång vid bearbetning och analys. Detta innebär att 4h insamling tar 4h att 

analysera vilket motsvarar realtidanalys. Norska Kongsberg anger att 

analystiden för SAS data är 2-5 gånger snabbare än realtidsanalys 

(KONGSBERG, s. 8). Den skrovfasta sonaren, HMS 12-M, på 

minröjningsfartyg typ Koster har en fartbegränsning på 10knop. Detta medger 

viss förflyttning i insatsområdet med sensorer i vattnet och skapar förmåga till 

rörlighet för egen enhet (Atlas Elektronic, 2014). 

4.1.2. Sjöminor  

I detta arbete delas sjöminor in efter var i vattenvolymen de befinner sig. De tre 

olika sjömintyperna är bottenavståndsminor, förankrade minor och drivminor. 

Bottenavståndsminor används i grundare vatten där de har verkan mot ytfartyg 

eller på större djup mot ubåtar. Förankrade minor kan användas på större djup 

eftersom de har minkroppen i vattenvolymen och ett ankare på botten. 

Kontaktminan är en förankrad mina som kräver fysisk kontakt för att detonera. 

Drivminan flyter i eller strax under vattenytan och är mycket svår att upptäcka 

och röja (SSS, 2010, s. 72). En sjömina kan ha olika form och utseende vilket 
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påverkar möjligheten att upptäcka den. Det innebär att utformningen av 

sjöminan har mycket stor betydelse. Till exempel kan minskalet vara av tunt 

absorberande material med små sensorer och elektronikdelar placerade nära 

botten på minan (4.sjöstriflj, 2012). 

Förankrade minor är ofta cylinderformade eftersom de utöver explosivämnet 

ska ha flytkraft nog att kunna befinna sig i vattenvolymen. En 

bottenavståndsmina är i princip ett skal fyllt med explosivämne och sensorer. 

De kan därför utformas på många olika sätt, allt från lådor med räta vinklar och 

platta sidor till kamouflerade med mjuka oregelbundna former. En trolig 

utveckling av formen på bottenavståndsminan är cylindrisk eller torpedformad, 

ofta anpassad att fällas från sjö- och luftfartyg (4.sjöstriflj, 2012). Moderna 

sjöminor utgör ett kvalificerat hot mot minröjande enheter och kräver stor 

försiktighet, signaturanpassade farkoster och optimerade sensorer. Men även 

äldre sjöminor utgör ett hot mot sjöfart och fiske. Minor från första och andra 

världskrigen är företrädesvis av typen kontaktmina och har en enkel och 

funktionssäker konstruktion. Minan detoneras då den får fysisk kontakt med 

målet genom att en glasbehållare med syra krossas och vätskan sluter en 

elektrisk krets. Speciellt tyska minor tillverkade strax före andra världskriget är 

av mycket hög kvalitet. Intakta exemplar i mycket gott skick har påträffats 

längs Sveriges kust. Den första världskrigsmina som beskrivs i inledningen 

hade tändmedlet intakt i sprängmedlet men saknade anordning för avfyrning. 

Dock började explosivämnet snabbt reagera med syret i luften och kristaller av 

mycket känsligt explosivämne bildades genom kemiska reaktioner (KBM, 

2007). 

4.1.3. Minsökningssonarer 

En generell beskrivning av en sonar för minsökning är en högfrekvent och 

högupplösande sonar konstruerad för att upptäcka små objekt på botten. Det är 

viktigt att ha så hög upplösning som möjligt i avstånd, bredd och höjd eftersom 

klassificering av objekten sker utifrån analys av skugga och eko. Hög 

bandbredd eftersträvas hos en minsökningsonar eftersom det ger bättre 
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detektionsförmåga då reverberationen
3
 kan undertryckas och objekt med lägre 

målstyrka upptäckas. Minjaktsonarer påverkas mycket av hydroakustiska 

fenomen som reverberation, brus och anomalier vilka har mycket stor 

påverkan på prestanda (FMV, 2009). Minjaktsonarer arbetar i flera 

frekvensområden och kan ha olika funktioner, så som detektion, klassificering, 

minvarning och sidspanande. Frekvensområdena ligger normalt mellan 100-

500 kHz, de lägre frekvenserna används för detektion och de högre för 

klassificering. Låg frekvens (100kHz) ger lång räckvidd i förhållande till hög 

frekvens (500 kHz) som ger hög upplösning. Automatisering av bildtolkningen 

pågår och det finns program för automatisk detektion och klassifikation. 

Programmen benämns CAD/CAC, Computer Aided Detection/Computer 

Aided Classification (FMV, 2009, ss. 224-225). Dataprogrammen måste dock 

kompletteras genom att all data också granskas av en operatör. Inom området 

förändringsdetektion
4
 har utvecklingen kommit längre. Ett tidigare avsökt 

område kan genom förändringsdetektion snabbt kontrolleras mot minor eller 

andra objekt. Genom att insamlade bottendata jämförs mot tidigare data för 

samma geografiska område kan förändringar detekteras. Detta kräver oftast att 

det är samma typ av sensor som söker området vid båda tillfällena för att 

resultatet ska vara användbart. Vid ledpenetrering är förändringsdetektion 

särskilt bra för att snabbt kunna säkerställa att det inte förekommer några 

främmande objekt i leden/området.  

4.2. Farkoster 

Beskrivning av de två farkosttyperna, fjärrstyrd och autonom. 

4.2.1. ROV-S 

Försvarsmakten har anskaffat 5st Double Eagle Mark III vilka benämns ROV-

S från Saab Dynamics. De fem system är i första hand avsedda för 

                                                 

 

3
 Reflektioner från vattenvolymen, vattenytan och botten (FMV, 2009). 

4
 Se 4.6 Syntetisk Apertursonar (SAS) 
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minröjningsfartyg typ Koster men kan också användas från korvett typ Visby. 

ROV-S är avsedd för minsökning och anpassad att möta moderna sjöminor 

(SAAB GROUP, 2014). 

 

Figur 2 ROV-S (FM, 2012:1) 

Stridstekniskt används farkosten framför fartyget för att reducera risk för eget 

fartyg och besättning, eller parallellt som komplement till fartygets egen sonar. 

Via kabel styrs och kraft försörjs farkosten från fartyget. Sonaroperatören har 

tillgång till realtidsdata i form av sonar- och videobilder och kan manövrera 

farkosten för identifiering och klassificering av minlika objekt. Positionering 

sker utifrån moderfartyget med hjälp av avancerade transponder/responder 

system mycket hög positioneringsnoggrannhet (FMV, 2009, s. 236). 

Kabeln till ROV-S matas ut via en nedsänkbar winch som benämns Teather 

Protection System, TPS. Systemet reglerar helt automatiskt kabellängden 

mellan fartyg och ROV-S. På detta sätt erhålls kontroll över kabel och farkost 

och medger att fartyget förflyttar sig med ROV-S i vattnet utan att kabeln 

fastnar i fartyget (FM, 2012:1). Praktisk sökfart är 1-3 knop och den totala 
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söktiden bestäms av antalet objekt som ska identifieras eftersom identifiering 

normalt sker i direkt anslutning till klassificering.  

4.2.2. AUV 

Försvarsmakten benämner en obemannad undervattensfarkost AUV (SSS, 

2010, s. 95). AUV är plattformsoberoende och kan sjösättas från ubåt, fartyg 

eller strand. Till skillnad från luft- och landfarkoster styrs inte en AUV av en 

människa och när farkosten dyker och lämnar ytan är den helt autonom. Med 

hjälp av datorsystem och avancerade sensorer för navigering och upptäckt av 

hinder förflyttar den sig enligt ett programmerat mönster. Efter avslutat 

sökuppdrag återgår farkosten till en bestämd position för bärgning.  

 

Figur 3 AUV62 – SAPPIHRES (FMV, 2009) 

Noggrann positionering är viktig för AUV system. För att öka 

positioneringsnoggrannheten kan farkosten uppsöka ytan för att ta en GPS 

position under uppgiftens genomförande. Insamlad data korrigeras då 

automatiskt för eventuellt positionsfel. Om positioneringsfelet är stort blir det 

svårt att återfinna objekt som lokaliserats under sökningen. En AUV med 

syntetisk apertursonar kan använda mikronavigering för att öka 

positioneringsnoggrannheten, vilket beskrivs i kapitel 4.3.2. 

Uthålligheten ökar vanligtvis med storleken på AUV och innebär normalt inte 

en begränsning för minsökningen i en minröjningsoperation. Detta på grund av 



Carl-Johan Holm SA på C-nivå Sida 22 (53) 

1CP018   

 

att insamlad data måste tankas av regelbundet och sedan bearbetas. Ett 

förhållande 1:1 avseende söktid och bearbetningstid kan antas gälla för 

minsökning. Uthålligheten för AUV bedöms öka med utveckling av nya 

batterier och alternativa kraftkällor.  

Försvarsmakten har ingen definierad indelning av AUV, dock hänvisar FOI 

studie om obemannade farkoster (FOI, 2012, s. 63) till indelningen i US 

NAVY UUV Master plan:  

Klass Deplacement Uthållighet 

Man-Portable (MPV) <50 kg 10-20 h.  

Light Weight Vehicle (LWV) Ca 250 kg 20-40 h. 

Heavy Weight Vehicle (HWV) <1500 kg 40-80 h. 

Large Vehicle (Large) Ca 10000 kg >>400 h. 

Tabell 1 AUV klasser (US NAVY, 2009) 

LWV och HWV AUV är vanligtvis modulärt uppbyggda och sensorerna 

utbytbara. Utöver sensordelen så behövs en kraftkälla, ett batteri, en 

framdrivning- och navigationsenhet samt i de flesta fall en framåtriktad sensor 

för att upptäcka och undvika hinder.  

För farkostens prestanda finns det en brytpunkt avseende batteritid, 

laddningstid och programmering där farkostens verkan, tid i vatten, optimeras. 

Detta kan ske på flera sätt, t.ex. redundans i antal batterier eller farkoster.  

4.3. Sensorer 

Två typer av sensorer är kopplade till farkosterna i föregående kapitel. 

Minjaktsonar till ROV-S och syntetisk apertursonar till AUV. 
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4.3.1. Minjaktsonar ROV-Sonar 

Framåttittande minjaktsonarer är antingen skrovfasta, monterade på en farkost 

eller bogseras på variabelt djup av ytfartyg eller helikopter. Koster klass har en 

skrovfast sonar, HMS (Hull Mounted Sonar) och minjaktsonar monterat på en 

ROV-S, båda med 3-frekvenssonarer. Två lägre frekvenser för lokalisering och 

en högre frekvens för klassificering. Lokalisering sker normalt på avstånd upp 

till 450 m och klassificering inom 200 m (NATO, 2012). Klassificering sker 

genom bedömning av objektets storlek, form och skugga. En sonar placerad på 

en ROV benämns PVDS (Propelled Variable Depth Sonar). Den används 

normalt som ett komplement till den skrovfasta sonaren och används vanligtvis 

framför fartyget och ökar därmed avståndet mellan fartyg och mina vilket 

minskar risken för personal och materiel. Fartygets egen sonar kan då användas 

för redundans och öka upptäckssannolikheten nära fartyget, eller vara avstängd 

som del av signaturanpassningen beroende på hotbilden.  

ROV-S har en minjaktsonar med tre olika sonarer, två detektionsonarer och en 

klassificeringsonar. För sökning och detektion används Low Frequency 

Forward Detecting Sonar, LFFDS, och Medium Frequency Forward Detecting 

Sonar, MFFDS, med 110 kHz respektive 240 KhZ frekvens, där 110 kHz 

sonaren är optimerad för västkusten (35 ppm salthalt) och 240 kHz sonaren för 

ostkusten (7 ppm salthalt) (FMV, 1997). Klassificeringssonaren benämns 

Forward looking Classification Sonar, FCS, och har frekvensen 455 kHz 

(FMV, 1997).  

Kombinationen av tre olika sonarer gör det möjligt att utnyttja systemet 

flexibelt utifrån uppgift och förhållanden. Klassificeringsonaren kan även 

användas för detektion av minor med mycket liten målstyrka. Systemet har 

olika stora sektorer för sökning och klassificering, LFFDS har 90° eller 45° och 

MFFDS 45° söksektorer. Klassificeringssektorn för FCS är 34°. Signalstyrkan 

varierar mellan de olika frekvenserna från 214 dB (LFFDS) till 197 dB (FCS) 

(FMV, 1997). 
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Figur 4 ROV-S söksektor 

 

 

 

 

 

Vid beräkning av sökbredden för minjaktsonar reduceras den teoretiska 

sökbredden på var sida om centrumlinjen eftersom sannolikheten att ett objekt 

hinner detekteras bedöms obefintlig i ytterkanterna av sökområdet. Operatören 

hinner helt enkelt inte registrera objektet på den korta tid som det presenteras. 

Denna faktor är ca 10 % beroende på system och är en av faktorerna som ingår 

i bedömningen av röjningsgrad vid analys av minröjning i programmet MCM-

EXPERT
5
 (NATO, 2012). 

ROV-Sonaren har en räckvidd på ca 600 m med LFFDS mot ett mål med 

målstyrka -15dB (FM, 2012:1). Upplösningen definieras så att två objekt med 

samma målstyrka (-15dB) vid räckvidderna angivna ovan ska kunna separeras 

om avståndet mellan dem är minst 8 m.  

4.3.2. Syntetisk Apertursonar 

En syntetisk apertursonar är en bildalstrande sonar med hög upplösning i hela 

sökområdet. Detta åstadkoms genom att fördelarna med en sektorsonar 

kombineras med en side scan sonar. Principen med en syntetisk apertursonar är 

att skapa en konstgjord antenn, syntetisk apertur, genom att sonaren tittar 

vinkelrätt i förhållande till känd färdriktning och samlar på sig pulser (ekon) 

                                                 

 

5
 Mine Counter Measures Exclusive Planning, Evaluation, Risk, assessment Tool (NATO, 

2012). 

Sökbredd 

10 % 
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som senare bearbetas. Detta genom en koherent
6
 summering av ljudvågorna 

som sker så länge målet befinner sig i mottagarloben. Detta innebär att en bred 

mottagarlob är fördelaktigt för en syntetisk apertursonar. 

 

Figur 5 Jämförelse mellan SSS och SAS (FMV, 2009) 

För att syntetisk apertur ska fungera måste sonaren positioneras med en 

noggrannhet på någon tiondels våglängd (FMV, 2009, s. 272). Navigation 

under vattnet är svårare än navigation i luften eller på marken eftersom GPS 

inte är tillgängligt. En lösning är att använda insamlad sonardata för 

navigation, så kallad mikronavigation (FFI, 2011, s. 13). Genom överlappande 

sökstråk kan data från tidigare sökning användas för att korrigera positionen. 

Tekniken benämns Displaced Phase Center Antenna, DPCA, eller Redundant 

Phase Center, RPC. Nackdelen är att mikronavigation med stöd av DPCA 

begränsar den avsökta ytan per tidsenhet då vissa delar av botten söks två 

gånger. Större överlapp ger bättre positionsnoggrannhet men mindre avsökt 

yta. 

Den teoretiska räckvidden för en SAS beräknas genom att halva tiden för 

pulsen har att förflytta sig från sändaren ut till maxavståndet och tillbaka 

multiplicerats med ljudhastigheten i vatten (FMV, 2009, s. 274). Räckvidden 

                                                 

 

6
 Samstämmighet, Svenska Akademins Ordlista, SAOL.  
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påverkas av antalet pulser per sekund eftersom plattformen är i rörelse. Det 

innebär att en längre fysisk mottagarantenn möjliggör att sonaren kan röra sig 

fortare utan att räckvidden försämras. Med en lång konstgjord antenn (array) 

kan frekvensen sänkas vilket också innebär en bättre räckvidd. En SAS har 

mycket hög upplösning i förhållande till andra undervattenssensorer för 

minsökning. Detta uppnås vertikalt genom att använda en smal lob. Medan 

horisontel upplösning styrs av den fysiska längden på de element som bygger 

upp antennen.  

”Den teoretiskt möjliga täckningshastigheten är direkt proportionerlig mot 

mottagararrayens fysiska längd” (FMV, 2009, s. 274). Detta innebär att en 

dubblering av antennlängden dubblerar täckningshastigheten. Den verkliga 

räckvidden för SAS bestäms av hastigheten på farkosten, den fysiska längden 

på mottagararrayen och konstruktionens geometri. De geometriska faktorerna 

är vertikal lobbredd och farkostens höjd över botten, vilket benämns altitud. 

Även hydroakustiska faktorer som absorptionen, reverberation och brus är 

viktiga för SAS räckvidden. På grund av de förhållandevis korta avstånden 2-

300 m är det ljudhastigheten i vatten och pulsrepetitionsfrekvensen som avgör 

räckvidden vid farter runt 3 knop. För HUGIN 1000 anges 10 ggr altituden som 

ett riktvärde för geometrisk begränsning (KONGSBERG, 2009, s. 6). 

En AUV med SAS får en blind sektor mitt under farkosten som sonaren inte 

täcker, denna sektor växer med ökad altitud. Multibeam ekolod används till 

HUGIN och AUV62 för att täcka denna sektor. Multibeam-ekolod har normalt 

en valbar sektor i tvärsled på mellan 30 och 150 grader. För sektorer över 150 

grader blir noggrannhet dålig (FMV, 2009, s. 248). Detta innebär att ett 

multibeam-ekolod på en AUV med SAS inte begränsar den vertikala 

lobbredden utan ger 100 % bottentäckning. Därigenom begränsas inte heller 

räckvidden. Insamlad data från multibeam ekolodet kompletterar insamlad 

SAS-data så att en heltäckande bild av botten erhålls. 
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4.4. Utveckling av AUV för minsökning i Sverige, Norge 

och USA 

Detta kapitel undersöker utvecklingen av AUV för millitärt bruk i Norge, 

Sverige och USA i syfte att öka förståelsen avseende framtida möjligheter med 

AUV-teknik. I kapitlet redovisade slutsatser ska ses i ett större perspektiv och 

är inte en del av de slutsatser som redovisas i kapitel 6.  

Norska och Svenska flottan har stora likheter avseende geografi, miljö och 

storlek på minröjningsfartyg. Norge bedöms leda AUV-utvecklingen i Norden, 

militärt och civilt. USA är en global aktör med hög ambition avseende AUV 

och ligger långt fram avseende obemannade farkoster.  

Norska flottan har sedan 1990 ett utvecklingsprogram av AUV tillsammans 

med FFI
7
 och Kongsberg (industrin). Inom ramen för utvecklingsprogrammet 

har FFI forskat på AUV och AUV system sedan starten 1990 och produkter för 

undervattensnavigering, autodetektion och förändringsdetektion har utvecklats. 

Den operativa farkosten benämns HUGIN och de första systemen levererades 

till Norska Flottan 2008 (FFI, 2014). HUGIN har använts i internationella 

minröjningsinsatser och ingår även som delsystem i det Norska bidraget till 

NATO stående minröjningsstyrka (FFI, 2014). 

Studien Minkrigssystemet 2025 är Svenska Marinens vision för utvecklingen 

av sjöminröjning. I studien anges AUV som ett av minröjningssystemen som 

2025 ingår i konceptet sjöminröjning. Marinen har REMUS
8
 100 system vid 

Röjdykardivisionen och det är en MPV
9
 AUV som används för minsökning. I 

Marinen Utvecklingsplan, MUP, anges anskaffningen av HWV
10

 AUV för 

sjöminröjning som ett prioriterat materielprojekt (HKV, 2012, s. 21). 

                                                 

 

7
 Forsvarets Forsknings Institutt 

8
 Remote Enviromental Measuring UnitS 

9
 Man Portable Vehicle 

10
 Heavy Weight Vehicle 
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USA lanserade 2004 en uppdaterad plan, UUV Master plan, för utveckling och 

anskaffning av AUV system. Planen analyserar US NAVY behov utifrån 

visionen ”Sea Power 21” och har en målbild mot 2050. Följande information är 

hämtat ur UUV Master Plan och ger uppfattning om hur US NAVY ser på 

AUV systemen (US NAVY, 2009). Obemannade autonoma farkoster anges 

vara särskilt lämpade att använda där de kan minska kostnader eller möjliggöra 

insatser som inte kan genomföras med bemannade farkoster. I dokumentet 

anges fem förmågor, självständig (autonom) verkan, riskreducering, dolt 

uppträdande, uthållighet och miljöanpassning som särskilt signifikanta för 

AUV. Förmågan att verka självständigt, autonomt, under långa perioder skapar 

en ”force multiplier” som tillåter bemannade system att fokusera på mer 

komplexa uppgifter. AUV ger bemannade farkoster ett graderat skydd från 

omgivningen genom att risken från fienden och havet reduceras. Även 

ekonomiska besparingar kan uppnås när sensorer och vapen verkar från mindre 

obemannade farkoster. En AUV verkar helt dolt under havsytan med låg 

akustisk och elektromagnetisk signatur. Även i ytläge med hissade antenner är 

en AUV svår att lokalisera och bekämpa. Egna avsikter röjs inte och 

möjligheten att i ett senare skede verka med bemannade system i leder eller 

områden behålls dold och överraskningsmomentet finns kvar. AUV är inte 

bunden till en typ av systembärare utan kan användas från ytfartyg, ubåtar, 

helikopter och från land, dessutom kan flera AUV hanteras samtidigt av en och 

samma plattform. Ett plattformsoberoende AUV system kan sjösättas från ett 

fartyg och bärgas från ett annat och enklare system kan vara av engångstyp och 

används i svärmar. Genom att fritt verka i vattenvolymen har AUV ett 

sensorövertag mot bogserade eller fast monterade sensorer. En AUV kan verka 

på alla djup, i dåligt väder, i tropiska och arktiska vatten, dag och natt. Under 

sökandet
11

 efter det försvunna passagerarflygplanet Malaysia Airlines 370 

                                                 

 

11
 Sökandet genomfördes i april-maj 2014 
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användes en AUV
12

 för sökning på 4500 m djup. En AUV kan till exempel 

verka i hårt väder som stoppar farkoster i luften eller på ytan genom att 

uppsöka ett större djup och där invänta gynnsammare förutsättningar. Likaså 

kan en AUV som förlorar kraftkällan genom haveri eller genom nedgång i 

energisparar läge under kontrollerade former lägga sig i bottenläge.  

4.5. Systemjämförelse 

I detta kapitel används de i metodens steg 2, alternativgenerering, framtagna 

systemen. De är ROV-S med minjaktsonar, HUGIN med HISAS och AUV62 

med SAS. Alternativgenereringen har utgått från en i Försvarmakten operativ 

referensplattform, ROV-S med minjaktsonar. Mot denna referensplattform 

värderas den nya tekniken, AUV med SAS där den nya tekniken representeras 

av två olika system. AUV62 som är en utveckling av teknik demonstartorn 

SAPPHIRES och en operativ produkt, HUGIN med HISAS, som används av 

Norska Marinen. I ett typfall jämförs systemens effekt avseende 

sjöminsökning.  

  

                                                 

 

12
 Bluefin 21 
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4.5.1. HUGIN 1000 och HISAS13 1030 

Längd 5,4-7 m*  

Diameter 0,75 m 

Vikt (i luft) 1200-1900 kg* 

Max dykdjup 1000 m 

Fart 2-6 knop 

Uthållighet 24-74 h (med alla sensorer på) 

Batteri, laddningstid 5-8 h 

Navigations (positionering) +/- 5 m  

Sändararray 0,32x0,18 m 

Mottagararray 1,27x0,11 m 

Bandbredd <50 kHz 

Frekvens 60-120 kHz 

Mottagarlobb Ca 10° (ställbar) 

Antal element/mottagararray 32 st. (per sida) 

Multibeam ekolod 200-400 kHz, lobbredd 0,7°x0,7°, 

tvärsektor 120°-135°. 

Upplösning (praktisk) 5x5 cm (på alla avstånd) 

* Beroende på val av utrustning 

Tabell 2 HUGIN 1000 (KONGSBERG, 2014) 

HUGIN har enligt FFI en teoretisk upplösning på 3x3 cm. (FFI, 2014). Den 

praktiska upplösningen enligt tillverkaren är 5x5 cm och med en sökfart på 3 

knop ger detta en sökbredd på 2x260 m. Vid ökad sökfart till 4 knop minskar 

sökbredden till 2x200 m (KONGSBERG, s. 10). 

                                                 

 

13
 High resolution interferometric synthetic aperture sonar 
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4.5.2. AUV62 (SAPPHIRES) med SAS 

Längd 4-7 m*  

Diameter 0,53 m** 

Vikt (i luft) 600-1500 kg* 

Max dykdjup ~500 m 

Fart 0-20 knop 

Navigation (positionering) +/- 5 m  

Mottagararray 1,5 m 

Bandbredd ~30 kHz 

Frekvens 85-115 kHz 

Mottagarlobb Ca 10° (ställbar) 

Antal element/mottagararray 48 st. (per sida) 

Upplösning (praktisk) 4,5x4,5 cm (på alla avstånd, 

geometriskt begränsad) 

* Beroende på val av utrustning 

** Passar i torpedtub. 

Tabell 3 AUV62 (SAPPIHRES). (SAAB GROUP) (FMV, 2009) 

AUV62, SAPPIHRES
14

, anges ha en teoretisk upplösning på 3x4 cm och en 

praktisk upplösning på ca 4,5x4,5 cm (FMV, 2009, s. 275). Den högsta 

praktiska upplösningen med AUV62 ger vid sökfart 3 knop en sökbredd på 

2x200 m (SAAB GROUP). 

  

                                                 

 

14
 Synthetic Aperture Processing High Resolution 
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4.5.3. ROV-S med Minjaktsonar  

Double Eagle Mark III med REASON minjaktsonar 

Längd 3 m  

Bredd 1,3 m 

Höjd 1,3 m 

Vikt (i luft) 500 

Max dykdjup 120 m 

Fart 7+knop 

Navigation (positionering) +/- 5 m  

Bandbredd ~30 kHz 

Frekvens 110, 240,445 kHz 

Upplösning (praktisk) På 600 m med 110 kHz ska två objekt 

med samma målstyrka (-15 dB) 

kunna separeras om avståndet mellan 

dem är minst 8 m 

Tabell 4 ROV-S med Minjaktsonar (SAAB GROUP, 2014) (FMV, 1997) 

Under insatsen OPEN SPIRIT
15

 2014, var räckvidden med LFFDS ca 500 m 

och sökbredden ca 400 m. Sökfarten 2 knop och räckvidden med MFFDS ca 

300 m. Insatsen genomfördes på slät sandbotten, typ A-botten, med normala 

hydroakustiska förhållanden (Lindvall, 2014).  

  

                                                 

 

15
 OPEN SPIRIT är en årligen återkommande minröjningsinsats i Östersjön. Syftet är att 

reducera hotet från minor. 
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4.5.4. Förutsättningar 

Följande förutsättningar ansätts för minsökning i typfallet. En A (ALFA) 

botten definieras av NATO enligt följande: homogen och platt botten med 

bottenformationer mindre än 15 cm djupa och/eller moderat botten 

nedträngning av mina, aldrig överskridande 15 cm. Det är en bra bottentyp för 

minjakt och täckning en gång med parallella löpor är normalt tillräckligt. 

Hotbilden består av avancerade bottenavståndsminor med känd och konstant 

målstyrka i alla bäringar. För sensorerna i jämförelsen antas att de med en 

passage lokaliserar referensobjekten på en platt sandbotten under optimala 

miljöförhållanden inom beräknad sökbredd. Detta ger en hög röjningsgrad 

enligt definitionen i centrala begrepp. Djupet i området är konstant och 50m. 

AUV och ROV-S kommer att befinna sig 10 m under ytan, det vill säga ha en 

altitud på 40 m. Djupet är valt med hänsyn till systemens fysiska begränsningar 

för att inte begränsa räckvidden. För alla beräkningar antas isoveli
16

 från ytan 

till botten. Sökområde är en led med ledbredd 600 m och en längd av 10 

nautiska mil och utgör typfallets sökområde. (0,6 km x 10 x 1,852 km=11,1 

km
2)

. I typfallet används den stridsteknik som innebär att ROV-S ersätter HMS 

som sensor på fartyget för ökat skydd. Detta innebär att ROV-S söker rakt 

framför fartyget och en hög signaturanpassning för minröjningsfartyget erhålls. 

Detta bedöms ge en bättre uthållighet då fler operatörer kan ägna sig åt en 

sensor och ett bättre skydd för fartyget. 

4.5.5. Typfall 

I jämförelsen används värden för minjaktsonar hämtade ur FMV-

specifikationen för ROV-S. För AUV används HUGIN 1000 med HISAS1030 

samt AUV62 med SAS. För båda system tillkommer tid för klassificering och 

bildtolkning. Med ROV-S sker detta i realtid och stoppar minsökningen 

                                                 

 

16
 Ett vattenskikt med konstant ljudhastighet kallas isoveli. (FMV, 2009, s. 123) 
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monomentant. För AUV tillkommer tid för bildtolkning, vilket sker 2-5 ggr 

snabbare än realtidsanalys. Ledbredden 600 m medger mikronavigering för 

ökad positionsnoggrannhet för AUV systemen. För samtliga system innebär 

ledbredd 600 m två löpor för att täcka området. 

Antagande SAS: för en A-botten sker analys av insamlad SAS data 3 ggr 

snabbare än i realtid vilket innebär att analystiden är en tredjedel av söktiden. 

Antagande ROV-S: en klassificering av ett objekt tar i genomsnitt 5 min. I 

jämförelsen antas det 20 genomförda klassificeringar under sökningen vilket 

ger 100 min extra tid för klassificering, adderas totaltiden. 

 ROV-S med 

minjaktsonar 

110kHz 

HUGIN 1000 med 

HISAS 

AUV62 med SAS 

Sökbredd(m) 400 400 400 

Sökfart (knop) 2 4 3 

Söktid 10 h 5 h 6 h 40 min 

Total tid 11 h 40 min 6 h 40 min 8 h 53 min 

Tabell 5 Typfallsjämförelse minsökning 

Sammanfattning: 

 AUV med SAS söker av en A-botten på kortare tid än ROV-S med 

minjaktsonar. 

 I typfallet är HUGIN 1000 nästan dubbelt så effektiv som ROV-S med 

minjaktsonar. 

 Total söktid och genomsnittlig sökfart med ROV-S beror på antalet 

klassificeringar. 
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4.6. Sammanfattning empiri 

AUV och ROV är två olika typer av farkoster som är utrustade med olika typer 

av sensorteknik. Prestandaberäkningar för räckvidd och upptäcktssannolikhet 

beräknas olika och i en förenklad miljömodell ges inte en rättvis bild av 

verkligheten.  

Utifrån prövade värden är AUV med SAS ett effektivare system för 

minsökning än ROV-S med minjaktsonar i farten 1-3knop.  

Upplösningen för AUV är avsevärt bättre i hela sökbredden och kan inte 

jämföras med 110 respektive 240 kHz detektions sonarer. Minjaktsonarens 455 

kHz klassificeringsonar används då bättre upplösning krävs, dock har den 

frekvensen en begränsning i sin korta räckvidd. 

Farkosterna möjliggör olika stridstekniska fördelar avseende identifiering och 

oskadliggörande vilket resulterar i ett mått på den sammanvägda 

minröjningseffektiviteten. De representerar också två olika koncept inom 

sjöminröjningen. Att söka med ROV och fartyg i minerat område eller stanna 

med fartyget utanför medan AUV söker i minfarligt område. 

5. Analys 

Kapitlet analys omfattar metodens steg 3 Analys och steg 4 

Alternativvärdering. Analys av farkoster och sensorer sker utifrån de 

grundläggande förmågorna. Minsökningseffekten av farkost med sensor 

värderas utifrån avsökt bottenyta per tidsenhet. Alternativvärdering sker med 

multimålmetod. 
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5.1. Grundläggande förmågor 

”De grundläggande förmågorna ska inte likställas med funktioner, system eller 

specifika förband, utan utgör en abstrakt summa av den genererade 

funktionen” (FM, 2011, s. 57) 

 

Figur 6 Modellen grundläggande förmågor används för att beskriva, samordna och 

analysera militär verksamhet. (FM, 2011, s. 57) 

De olika farkosterna och sensorerna analyseras utifrån de grundläggande 

förmågorna och begreppet effektivitet. Resultatet används för att jämföra och 

värdera den militära nyttan.  

5.1.1. Verkan 

”För att kunna genomföra en insats och påverka motståndaren måste någon 

form av verkan åstakommas. Effekten av verkan kan vara både fysisk och 

psykisk vilket gör att de resurser som förmågan bygger på kan variera. Den 

resurs som används är beroende av en mängd olika faktorer som till exempel 

målsättning, resurstillgångar, hotbild, miljö och handlingsregler.” (FM, 2011, 

s. 58) 

 Minsökning är tidsödande och kan binda resurser länge. Det innebär att 

ett system som söker stora ytor med hög noggrannhet har hög 

effektivitet avseende minsökning.  
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 Ett plattformsoberoende AUV system kan verka uthålligt med lite 

personal i förhållande till ett fartyg. En bra bottenlägesbild, innebär att 

hotbilden kan bedömas. Detta bidrar till att minröjningsresurserna kan 

prioriteras och en högre målsättning för egna styrkors rörlighet kan 

erhållas. 

 Enligt typfallet har en AUV med SAS bättre effekt än en ROV-S med 

minjaktsonar vid minsökning.  

 En AUV med SAS och en ROV-S med minjaktsonar har bra 

upptäcksannolikheter på en A-botten, dock har AUV med SAS bättre 

upplösning. 

 Dold minsökning med AUV kan ge möjlighet till verkan genom ett 

informationsövertag eftersom avsikterna inte avslöjats. 

 Vid analys av sonardata krävs att operatörerna prestera på en hög och 

jämn nivå för att kvalitén i analysen inte ska påverkas. En efteranalys 

av insamlad data kan ge fler möjligheter att vidta åtgärder för att 

säkerställa hög verkan. 

5.1.2. Rörlighet 

”Genom förmåga rörlighet kan verkan säkerställas då verkansresurserna kan 

flyttas från en plats till en annan för att lösa den tilldelade uppgiften. Dessutom 

kan rörlighet i sig skapa en form av verkan på det psykiska planet, då rörelser 

kan upplevas som ett hot av motståndaren.” (FM, 2011, s. 58) 

 Minsökning kan skapa rörlighet till sjöss, detta sker genom att 

basområden kan hållas öppna för förnödenhetsförsörjning och underhåll 

av enheter.  

 Lokalt kan en AUV genom sitt oberoende uppträdande ge en ökad 

rörlighet. En fjärrstyrd ROV-S kan begränsa den fysiska rörligheten för 

den enhet/fartyg som använder den. I ett större sammanhang kan ROV-

S medge rörlighet i förhållande till AUV eftersom ett längre 

sökuppdrag kan binda enhet/fartyg till ett geografiskt område. ROV-S 
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kan som undervattensensor i kombination med örlogsfartygets övriga 

sensorer ge en 3-dimensionell lägesbild vilket kan ge lokal rörlighet för 

fartyget. 

 Informationsinhämtning med AUV sker dolt vilket kan innebära att 

motståndaren inte vet vilka leder eller områden som minsökts, detta kan 

skapa rörlighet för egna stridskrafter.  

5.1.3. Uthållighet 

”Uthållighet skapas genom fysiska medel som hälso- och sjukvård, 

transporter, förnödenheter och tekniskt underhåll, men uthållighet innehåller 

även en psykisk dimension där moral och attityd påverkas av och påverkar 

förmågan.” (FM, 2011, s. 59) 

 Vid insamling av bottendata påverkas inte en AUV av yttre 

omständigheter såsom dåligt väder, trötthet, sjösjuka eller tristes.  

 Vid minsökning med ROV-S kraft försörjs och fjärrstyrs den via kabel.  

 Vid minsökning med AUV behöver farkosten bärgas för 

programmering, laddning av batterier och tömning av insamlad data..  

5.1.4. Skydd 

”Förmågan till skydd kan skapas genom aktiva åtgärder som vilseledning, 

rörelse och underrättelser om motståndaren eller genom passivt skydd där 

smygteknik och kamouflage utgör exempel.” (FM, 2011, s. 58) 

 En AUV kan ge ett bättre skydd för personal vid minsökning eftersom 

användande av AUV innebär att personalen inte befinner sig i 

minfarligt område.  

 En ROV-S som fysiskt är ansluten till ett fartyg medför att fartyget och 

dess besättning vid minsökning kan utsättas för en risk.  

 En ROV-S kan ge ett bättre materiellt skydd än en AUV eftersom en 

ROV-S är ansluten till ett fartyg och fysiskt kontrolleras av en operatör. 

En AUV är autonom i lösandet av uppgift efter sjösättning.  
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 AUV med SAS och förändringsdetektion kan användas för att skydda 

leder och områden. Genom öppen eller dolt regelbunden inhämtning 

kan övervakning av led/område ske och hot/risk nivå kontrolleras. 

5.2. Alternativvärdering 

I metodens fjärde steg värderas resultatet av analysen med multimålmetod. En 

kvantitativ sammanställning av alternativen har gjorts utifrån faktorerna 

Försvarsmaktens grundläggande förmågor och minsökningseffektivitet. 

Faktorernas godhetstal är explicita effektmått, 1 till 5, och beskriver inbördes 

förhållande mellan minsökningssystemen bestående av farkost och sensor. I 

studien Minkrigssystemet 2025 används faktorerna som urvalkriterier i 

alternativgenereringen och ges där följande rangordning: Effektivitet, skydd, 

rörlighet, uthållighet, verkan (4.sjöstriflj, 2012). Faktorerna ges i ordning enligt 

ovan godhetstalen 5,4,3,2,1. Detta viktas mot koefficienterna 0,2,4,6 där högsta 

värdet bedöms vara dubbla medelvärdet, dubbleringskriteriet.  

Utifrån empiri och resultatet av typfallsjämförelsen har följande värdering av 

faktorn effektivitet gjorts: AUV med SAS är effektivare än en ROV-S med 

minjaktsonar men skillnaden uppfyller inte dubbleringskriteriet och därför 

värderas båda systemen som medel. 

Ur analysen har följande inbördes värdering av systemen gjorts: 

Skydd: Med autonoma farkoster reduceras risken för personalen eftersom de 

inte befinner sig på en plattform i minfarligt område.  

Uthållighet: En ROV-S som fjärrstyrs via kabel har hög uthållighet i 

förhållande till en AUV som måste ladda/byta batterier. 

Verkan: Skillnaden mellan AUV och ROV-S vid minsökning uppfyller inte 

dubbleringskriteriet och därför värderas båda systemen som medel. 

Rörlighet: En autonom farkost binder ingen plattform fysiskt. AUV med SAS 

har fri rörlighet medan ROV-S med minjaktsonar har vissa begränsningar. 
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ROV-S med minjaktsonar 

Vikt 

(1-4) 

Effektivitet 

(5) 

Skydd  

(4) 

Uthållighet 

(3) 

Rörlighet 

(2) 

Verkan 

(1) 

Summa 

6 Hög Hög Hög Fri i 

manöver 

Stor  

3 Medel Medel Medel Viss 

begränsning 

Medel  

1 Låg Lågt Låg Begränsad Liten  

0 Obefintlig Obefintligt Obefintlig Obefintlig Ingen  

Σ 15 4 18 6 3 46 

Figur 7 Multimål ROV-S med minjaktsonar 

AUV med SAS 

Vikt 

(1-4) 

Effektivitet 

(5) 

Skydd  

(4) 

Uthållighet 

(3) 

Rörlighet 

(2) 

Verkan 

(1) 

Summa 

6 Hög Hög Hög Fri i 

manöver 

Stor  

3 Medel Medel Medel Viss 

begränsning 

Medel  

1 Låg Lågt Låg Begränsad Liten  

0 Obefintlig Obefintligt Obefintlig Obefintlig Ingen  

Σ 15 24 3 12 3 57 

Figur 8 Multimål AUV med SAS 

Sammanfattning: 

Den totala nyttan av AUV med SAS är större än ROV-S med minjaktsonar vid 

minsökning. 

5.3. Diskussion  

Minsökning är tidsödande och binder resurser länge. Ett system som söker 

stora ytor med hög noggrannhet har hög minsökningsförmåga. 

Plattformsoberoende AUV system kan verka uthålligt med lite personal i 
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förhållande till fartyg. En bra bottenlägesbild är ett viktigt stöd i hot och 

riskanalyser. Minröjningsresurserna kan prioriteras och en hög målsättning för 

egna styrkors rörlighet kan vidmakthållas. 

Insamlad data från AUV bearbetas efter genomförd insats vilket innebär att de 

fysiska och psykiska faktorer som påverkar operatörerna kan minimeras. Till 

skillnad från realtidsanalys där operatören utöver miljöfaktorerna även måste ta 

hänsyn till monotont arbete när stora bottenområden ska sökas och inga fynd 

görs. Försvarsmakten anger att ett tråkigt och enformigt arbete kan orsaka 

trötthet, vilket kan leda till minskad förmåga att korrekt genomföra analys: 

”Leda kan orsaka trötthet. Man kan uttråkas till trötthet när arbetet är alltför 

lätt, enformigt och monotont och/eller kroppsrörelserna är begränsade” (FM, 

2005, s. 21). 

En minjaktsonar kan användas till ubåtsjakt eftersom den till skillnad från SAS 

kan upptäcka rörliga mål, dessutom i realtid och utan att röja fartygets position. 

Även när AUV utrustas med sensor som kan upptäcka rörliga mål så kvarstår 

det faktum att tolkningen inte sker i realtid utan att inhämtningen av 

information sker först och därefter sker tolkning. Det kan antas att en AUV 

konfigurerad för minsökning inte är lämplig för ubåtsjakt, dock är det troligt att 

AUV modulärt kan anpassas för ändamålet genom byte av sensorer, 

programmering och undervattenskommunikationssystem. Ett 

utvecklingsalternativ är AUV med vapenlast för autonom ubåtsjakt (US 

NAVY, 2009). 

Vid minsökning innebär användande av AUV att personalen skyddas eftersom 

de inte befinner sig i minfarligt område. Till skillnad från farkoster som fysiskt 

är anslutna till ett fartyg, ROV, vilket medför att fartyget och dess besättning 

befinner sig i det minfarliga området. En AUV löser en specifik uppgift för 

vilken den programmerats vilket innebär att den kan passera nära eller över 

minor. I ett minfält med förankrade minor finns kollisionsrisk. Andra hinder i 

vattenvolymen så som fiskenät kan hindra eller stoppa en AUV. Även tekniska 
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fel/haverier kan leda till att AUV hindras eller stoppas i lösande av uppgift. En 

ROV kontrolleras alltid från en plattform och en operatör. Operatören har 

realtidsuppfattning om vad som sker och kan manövrera för att undvika hinder, 

samt taktisk/stridstekniskt förflytta ROV mot lokaliserade objekt för 

identifiering. Vid tekniska fel/haverier kan ROV nöd bärgas via kabel för 

reparation.  

I studien Minkrigssystemet 2025 definieras säkerhet för personal som 

”säkerhet i insatsområdet med hänsyn till hotmiljö och närhet till hot kopplat 

till kollektivt skydd, exempelvis magnetminskydd och ballistiskt skydd” 

(4.sjöstriflj, 2012, s. 6). Detta innebär att Försvarsmakten valt ett koncept för 

sjöminröjning där ett avancerat kollektivt skydd möjliggör att fartyg och 

personal befinner sig i minfarligt område. Fartygen ska vara konstruerade på ett 

sådant sätt att de kan passera över minor. I samma studie anges att 

minröjningsfartygen utgör farkosterna från vilka minröjningssystemen ska 

verka, AUV är ett minröjningssystem. I studien anges att nuvarande Koster- 

och Spårö-klass ska ersättas med nya enhetsfartyg som ska utrustas med AUV 

för minsökning (4.sjöstriflj, 2012, s. 18). Ett signaturanpassat 

minröjningsfartyg ska kunna verka inom minerat område intill 500m från 

minhotet. Insatsavstånd för ett stödfartyg som ej är signaturanpassade ansätts 

till minst 10000 m (4.sjöstriflj, 2012, s. 17). Det innebär att ett icke 

signaturanpassat stödfartyg med AUV har ett insatsavstånd till ett minhot på 

minst 10000 m, ca 5,4 distansminuter. Det stora avståndet till insatsområdet 

medför långa transporter och påverkar minröjningssystemets verkansförmåga. 

Ett plattformsoberoende AUV system är mobilt och kan flyttas mellan land-, 

flyg- och sjöplattformar. En stor fördel med ett plattformsoberoende system är 

att det då snabbt kan förflyttas land-, luft- eller sjövägen till det område där det 

ska verka, vilket innebär operativ rörlighet. ROV-S är för närvarande 

integrerad i två fartygssystem, Visby och Koster, och kräver en av dessa 

plattformar för att kunna verka. Dock ger ombordbaserade och 
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plattformsintegrerade system en taktisk och stridsteknisk rörlighet eftersom 

plattformen med systemet direkt kan användas. 

Ett område eller en led som minsökts måste övervakas efter genomförd 

sökning. Annars kan den återmineras och genomfört arbete blir då verkanslöst. 

Detta kan ske med hjälp av aktiva och passiva system. En AUV kan dolt söka 

och med hjälp av program för förändringsdetektion upprätthålla en aktuell 

lägesbild över bottenområdet. För att öka uthålligheten utvecklas mobila 

utplaceringsbara laddningsstationer där UAV kan ladda batterier och lämna 

insamlad data. Upprätthålla lägesbild under vattnet kan också ske öppet med 

fartyg och ROV-S. En fördel med fartyg och ROV-S är att verkansdelen för 

röjning i händelse av återminering är på plats. 

En AUV är uthållig i minsökningen, den påverkas inte av yttre omständigheter 

såsom dåligt väder, trötthet, sjösjuka eller tristes. Till skillnad mot operatören 

som utöver de yttre omständigheterna är en del av en besättning och kan ha fler 

arbetsuppgifter inom fartyget. En ROV-S eller AUV är aldrig bättre än den 

operatör som använder den, även med tekniska hjälpmedel för autodetektion 

och förändringsdetektion har operatören en fysiskt begränsad uthållighet. En 

operatör ombord ett fartyg påverkas mer av yttre omständigheter och kvalitén 

på resultatet kan påverkas av detta. Begreppet utmattning (Fatigue) definieras 

av International Maritime Organization, IMO, enligt följande: ”Nedsatt fysisk, 

mental och/eller emotionell kapacitet till följd av fysisk, mental eller emotionell 

ansträngning som kan försämra praktiskt taget samtliga förmågor, såsom 

styrka snabbhet, reaktionstid, koordination, beslutsfattande eller balans” 

(IMO, 2014). 

En AUV som sjösatts och löser uppgift begränsar inte rörligheten för den enhet 

som använder den. Med bibehållen rörlighet kan egenskydd och manöver 

genomföras och endast de fasta situationerna som sjösättning och bärgning är 

geografiskt bundna till en position.  
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ROV-S begränsar rörligheten för det fartyg som använder den. En 

fartbegränsning för TPS och en kabel mellan fartyg och ROV-S försvårar för 

fartyget att lösa annan uppgift parallellt. Detta påverkar bland annat 

egenskyddet avseende yt- och luftförsvar.  

Internationellt sker en succesiv övergång till AUV för minsökning vilket ger 

såväl framskjuten som dold förmåga. USN har t.ex. utvecklat ett 

sjöminröjningssystem för sina Littoral Combat Ships (LCS), som består av 

AUV i kombination med ROV-E (U.S. Naval Institute, 2014). Nationellt har 

Visby klassen motsvarande möjlighet att utrustas med en ROV-S för 

minsökning och ROV-E för minröjning (FMV, 2009, s. 231). 

När en AUV sjösatts påbörjas en dold inhämtning som kan användas för ISR 

(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) och till uppbyggnaden av en 

IPB (Information Preparation of the Battlefield). Det svenska begreppet 

ledpenetrering kan anses vara en del av både ett ISR och ett IPB arbete. 

Eftersom bottendata insamlas i syfte att skapa en bottenlägesbild som senare 

kan användas för miljökännedom och förändringsdetektion. 

Ett fartyg som använder AUV för egenskydd mot minor skapar handlingsfrihet 

genom dolt uppträdandet eftersom den led som ska användas för förflyttning 

inte har röjts för en motståndare. 
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6. Resultat och slutsatser 

Metodens avslutande steg, steg 5 rekommendation, inleds med slutsatser och 

svar på frågeställningen. Avslutningsvis återfinns rekommendationer och 

förslag på fortsatta arbeten. Eftersom systemjämförelse och alternativvärdering 

är teoretiska dras inga definitiva slutsatser utifrån dessa. Dock används 

resultaten för att inbördes värdera systemen. 

6.1. Inledning 

Analys och alternativvärdering genererar slutsatser kring minsökning och val 

av system och koncept för minsökning. Resultatet av alternativvärderingen 

baseras på studie Minkrigssystemet 2025 rangordning av urvalskriterier. 

Arbetet visar att militär nytta med en AUV med SAS för sjöminsökning 

återfinns inom de grundläggande förmågorna. Även effekten, yta per tidsenhet, 

i minsökningen ökar med en AUV med SAS.  

6.2. Sammanfattning av arbetet 

Syftet med arbetet var att undersöka vilken militär nytta en AUV med 

syntestisk apertursonar kunde tillföra Försvarsmaktens 

sjöminsökningsförmåga. 

Den inledande empirin ger kunskap och förståelse för minsökningen generellt 

samt den teknik och taktik som därvid används. Vidare erhålls en djupare 

kunskap om farkosterna ROV-S och AUV samt sensorerna minjaktsonar och 

syntetisk apertur sonar. Jämförelsen av tre system för minsökning, en ROV-S 

med minjaktsonar och två olika system av AUV med SAS värderade systemens 

effektivitet.  

Därefter analyserades systemen utifrån de grundläggande förmågorna och 

resultatet användes i alternativvärderingen av de två minsökningskoncepten. 

Analysen och alternativvärdering utvecklades därefter genom en diskussion 

utifrån problemformuleringen, frågeställningen, syftet och teorin. 

Avslutningsvis redovisas slutsatser och rekommendationer. 
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6.3. Slutsatser  

En plattformsoberoende AUV med SAS ökar Försvarmaktens förmåga till 

sjöminsökning med små personella resurser. Detta medger en högre 

nyttjandegrad vilket resulterar i att en uppdaterad bottenlägesbild av viktiga 

leder och områden kring våra kusterkan upprätthållas. Samtidigt frigörs 

kvalificerade örlogsfartyg från tidsödande minsökningsuppgifter och 

ledpenetreringar. Minröjningsfartygen kan då fokusera på den väpnade striden 

inklusive röjningsduellen mot sjöminan.  

Minsökningseffektivitet: 

Den värderade teoretiska nyttan av en AUV med SAS är större än en ROV-S 

med minjaktsonar vid minsökning. 

Verkan:  

Det är små skillnader i minsökningseffekt uttryckt som avsökt yta per tidsenhet 

mellan de analyserade systemen vid optimala miljöförhållanden. Dock är AUV 

med SAS ett effektivare system vid sökfarter under 3 knop. I ett taktiskt 

perspektiv erhålls verkan när minröjningsfartyget röjer konstaterade minor och 

ett en AUV söker efter befarade minor. 

Uthållighet:  

En AUV påverkas inte av yttre omständigheter såsom dåligt väder, trötthet, 

sjösjuka eller tristes under minsökning.  

Rörlighet: 

Ett AUV system för minsökning skapar rörlighet på operativ-, taktisk- och 

stridsteknisknivå. Både för systemet AUV och andra system som kan verka i 

sina huvuduppgifter. 
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Skydd:  

Med ett AUV system för minsökning erhålls ett aktivt skydd för personalen 

eftersom de inte befinner sig i det minfarliga området. Ett fartyg med kollektiv 

skydd i minfarligt område innebär alltid en risk för personal.  

6.4. Svar på frågeställningen 

Vilken militär nytta kan AUV med syntetisk apertursonar tillföra 

Försvarsmaktens sjöminsökningsförmåga? 

Inom följande tre områden är den militära nyttan av AUV med SAS för 

sjöminsökning i Försvarsmakten särskilt tydlig:  

 En AUV med SAS reducerar risken för personal i minfarligt område 

under minsökning.  

 Ett plattformsoberoende farkostsystem binder inga kvalificerade 

örlogsfartyg i utdragna minsökningsuppgifter. Detta ger operativ 

handlingsfrihet med kvalificerade enheter.  

 AUV med SAS tillför förmågan att autonomt övervaka viktiga leder 

eller områden mot minering under fred, kris och krig. I fred kan 

systemen med små personella resurser kontinuerligt bygga en 

bottenlägesbild samt bidra till att våra farvatten säkras från gamla 

sjöminor. 

6.5. Återkoppling till syftet 

Syftet med arbetet var att undersöka om och hur en AUV med syntetisk 

apertursonar kunde öka Försvarmaktens grundläggande förmågor skydd, 

verkan, uthållighet och rörlighet vid minsökning. Samt jämföra 

minsökningseffektiviteten mellan en AUV med SAS och en ROV-S med 

minjaktsonar. 

Utifrån syftet och resultatet uppfylls målsättningen med arbetet inom definierat 

område sjöminsökning. Dock är minsökning en del av förmågan sjöminröjning 
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och hela förmågan bör därför undersökas för att den fulla potentialen med en 

AUV med SAS för sjöminsökning i Försvarsmakten ska kunna värderas.  

6.6. Rekommendationer 

Försvarsmaktens studier inom sjöminröjning, Minkrig 2015 och 

Minkrigssystemet 2025 påvisar att AUV är ett område som ska utvecklas och 

materiel tillföras. HTM av minröjningsfartyg typ KOSTER är genomförd och 

HTM av röjdykarfartyg typ SPÅRÖ planeras. Inget av systemen har utrustats 

med AUV för minsökning.  

Minröjningsfartyg typ Koster har skrovfast sensor och farkoster (ROV) för 

lokalisering och klassificering, sökning sker framför fartyget. För identifiering 

och oskadliggörande används olika typer av ROV. Ett tyngre AUV system, 

MWV eller HWV, ombord minröjningsfartyg typ Koster ökar Försvarsmaktens 

förmåga till minsökning. Det innebär inte automatiskt att förmågan minröjning 

ökar om AUV system tillförs minröjningsfartyg typ Koster eftersom det efter 

HTM är tekniskt, taktiskt och personellt anpassat för en stridsteknik som 

innebär användande av ROV system. Uthålligheten kan påverkas negativt om 

AUV används parallellt med ROV-S eftersom antalet operatörer för analys är 

begränsad.  

Röjdykarfartyg typ Spårö har en släpsonar för lokalisering och klassificering av 

minor. Det innebär att fartyget alltid passerar hotet innan det lokaliseras och 

klassificeras. Trots ett kollektivt minskydd är detta en hög risktagning med 

fartyg och personal. För identifiering och oskadliggörande används ROV eller 

Röjdykare. Ett tyngre AUV system, MWV eller HWV, ombord röjdykarfartyg 

typ Spårö ökar minsökningsförmågan i försvarmakten samtidigt som 

förmågorna verkan, rörlighet, uthållighet och skydd för röjdykarfartyg och 

personal ökar.  

Korvett typ Visby kan utrustas med ROV-S för minsökning och ROV för 

identifiering och oskadliggörande av minor. Försvarsmaktens förmåga till 

minsökning kan öka om korvett Visby utrustas med ett AUV system, MPV 
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eller MWV, för minsökning eftersom ROV-S systemen då prioriteras till 

minröjningsfartygen. Korvetten förmåga till skydd och upprätthållande av 

rörlighet i minfarligt område kan i detta sammanhang förbättras. 

EOD SJÖ har REMUS 100 och släpsonar för lokalisering och klassificering. 

REMUS 100 är en MPV och lämplig för hamnsök och mindre områdessök på 

grunt vatten. För identifiering och oskadliggörande används Röjdykare. 

Förbandet har förmåga att verka utomskärs och förflyttas normalt med 

landfordon. Med ett tyngre AUV system, MWV eller HWV, ökar 

minsökningsförmågan i försvarmakten samtidigt som verkan, rörlighet, 

uthållighet för vapensystemet EOD SJÖ förbättras. 

6.7. Förslag till fortsatta arbeten 

Inom sjöminröjningen bör den militära nyttan av en AUV med SAS 

undersökas utifrån samtliga faser: lokalisering, klassificering, identifiering och 

oskadliggörande. 

Även ett bredare arbete avseende den militära nyttan med AUV i 

Försvarmakten bör genomföras. Med syfte att undersöka användningsområden 

och förmågor ur ett försvarsmaktsperspektiv utifrån den väpnade striden. 
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9. Bilaga; Intervju med FC Vinga 

Intervju med Fartygschefen på HMS Vinga, Örlogskapten Jan -Ola Lindvall. 

HMS Vinga är ett minröjningsfartyg av Koster-klass utrustad med ROV-S med 

minjaktsonar. 

Intervjutillfälle, onsdag 21 maj 2014, intervjuare: Carl-Johan Holm 

Alla frågor och svar relaterar till insatsen OPEN SPIRIT 2014. 

Frågeguide inklusive svar: 

1. Vilka sökavstånd erhölls under insatsen i ert insatsområde? 

– LFFDS ca 500 m och MFFDS ca 300 m. 

2. Vilken sökbredd erhölls med LFFDS i ert insatsområde? 

– Ca 400 m. 

3. Vilken typ av botten var det i ert insatsområde? 

– Slät sandbotten, en A-botten. 

4. Hur var vattenförhållande (hydroakustiken) i ert insatsområde? 

– För årstiden normala hydroakustiska förhållanden. 

 

2014-06-03 kontrollerade J-O Lindvall underlaget och lämnade sitt 

godkännande. 


