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Sammendrag																																																																																																																																																
Evnen	til	å	ta	ut	gode	nok	målkoordinater	på	landmål	for	engasjement	med	GPS-INS	styrte	våpen	har	

siden	innføringen	av	denne	våpentypen	på	90-tallet	vært	et	omdiskutert	tema.	GNSS	system	sin	

egnethet	for	understøttelse	av	militære	operasjoner	har	i	nyere	tid	blitt	gjenstand	for	diskusjon,	da	

systemets	unøyaktighet	og	sårbarhet	er	et	faktum.																																																																																													

Det	er	i	denne	oppgaven	ført	sammen	resultater	fra	mest	naturvitenskaplige	metoder	med	noen	få	

innslag	av	samfunnsvitenskapelig	metode	for	å	søke	å	finne	ut	om,	og	i	så	fall	hvilken	nytte,	en	operatør	

som	tar	ut	målkoordinater	med	FOI2000,	for	bekjempelse	ved	bruk	av	GPS-INS	styrt	ammunisjon,	har	av	

å	jamføre	disse	dataene	med	digitale	kartverktøy.						Datainnsamlingen	er	gjort	ved	litteraturstudier	av	

naturvitenskaplig	faglitteratur,	publiserte	artikler	både	fra	industri,	forskermiljø,	offisielle	instanser	og	

studiebesøk	ved	VRICON	og	TELEPLAN.	I	tillegg	brukes	forfatterens	egen	erfaring	til	å	dra	veksler	opp	

mot	moderne	aktuelle	stridsmiljø.																																																																																																																				

Resultatet	viser	at	jamføring	med	digitale	terrengmodeller	gir	under	mange	situasjoner	gode	muligheter	

for	å	minske	unøyaktigheten	i	uttak	av	målkoordinater	for	bekjempning	med	GPS-INS	styrte	våpen.	

Imidlertid	gir	satellittbildegrunnlag	og	3D	modeller	av	terreng	begge	gode	muligheter	for	optimering	av	

måldata,	på	hver	sin	måte	der	den	ene	er	ikke	nødvendigvis	bedre	enn	den	andre	men	kan	utfylle	

hverandre.	Moderne	satellittbilder	er	mest	nøyaktige	i	horisontalplanet,	mens	3D	modeller	har	en	mye	

bedre	nøyaktighet	i	vertikal	og	3D	dimensjonen.	Slutningen	i	oppgaven	er	at	personell	som	jobber	mer	

målkoordinatuttak	med	FOI2000	har	store	fordeler	ved	å	bruke	FACNAV	med	digitalt	terrenggrunnlag	

bestående	av	både	satellittbilder	og	3D	terreng	modell,	da	de	utfyller	hverandre.	Dette	gir	de	beste	

forutsetninger	for	å	produsere	de	mest	nøyaktige	måldata	gjennom	å	kombinere	og	optimere	dataene	

ved	bruk	av	alle	tre	system.	En	annen	viktig	observasjon	er	dog	3D	modellen	store	muligheter	for	støtte	

innenfor	planlegging	av	oppdrag	og	det	å	gjøre	seg	kjent	i	lendet	i	et	aktuelt	operasjonsområde.	

 

Nøkkelord: Målkoordinater, måldata, FOI2000, 3D modell, VRICON, TELEPLAN, FACNAV, 

satellittbilder, GPS-INS, GPS, GNSS, NAVSTAR GPS 
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Abstract																																																																																																																																																														
Since	the	invention	of	coordinate	dependent	weapons	in	the	nineties,	the	ability	to	provide	accurate	

land	target	coordinates	for	engagement	has	been	a	topic	on	discussion.	GNSS	systems	unquestioned	

support	to	military	operations	has	in	the	recent	years	been	challenged	by	the	obvious	vulnerability	the	

GNSS	systems	regarding	its	in-accuracy	and	potential	vulnerability.		

During	this	paper	results	from	both	scientific	methods	and	some	social	scientific	methods	have	

been	merged	in	order	to	reveal	whether,	and	if	so,	to	what	extent,	an	operator	pulling	target	coordinates	

in	a	battlefield	with	use	of	the	standard	Norwegian	observation	instrument	FOI2000	have	use	of	merging	

the	FOI2000	data	with	FACNAV	digital	map	tools	such	as	satellite	imagery	and/or	a	3D	terrain	model.	This	

is	meant	to	acquire	more	accurate	employment	of	coordinate	dependent	weapons	(GPS-INS	guided	

bombs	and	grenades)	with	focus	on	an	increased	target	coordinate	accuracy.	The	collection	of	data	is	

done	through	literature	studies	of	scientific	books	and	published	papers	from	industries,	research	

societies,	official	institutions	and	own	research-tours	at	VRICON	and	Teleplan	Globe.	Also	included	in	the	

discussion	is	the	author’s	own	experiences	from	modern	areas	of	operation.	

Results	show	that	in	many	scenarios	the	target	coordinate	will	get	an	increased	accuracy	when	

merged	with	FACNAVs	satellite	imagery	and/or	3D	terrain.	But	this	does	not	apply	to	all	scenarios.	Both	

satellite	imageries	and	3D	models	provide	increased	accuracy	on	the	target	coordinates	when	merged,	

however	none	is	necessary	better	than	the	other,	but	they	kind	of	have	different	qualities.	Modern	

satellite	imageries	have	better	accuracy	in	the	horizontal	domain,	while	a	3D	model	has	the	best	

accuracy	in	the	vertical	and	3D	domain.	

The	conclusion	of	the	work	is	that	an	operator	pulling	target	coordinates	with	a	FOI2000	takes	

great	advantage	of	merging	the	target	data	with	FACNAV´s	satellite	imagery	and	a	3D	terrain	model.	The	

best	target	data	will	most	likely	be	produced	when	utilizing	all	three	systems.	However,	another	

discovery	is	the	potential	of	a	digital	3D	model	potential	to	support	in	operations	planning	and	terrain	

knowledge	acquirement	in	unfamiliar	operation	areas	that	military	units	are	going	into.	

 

Key words: Target coordinates, Target data, FOI2000, 3D imagery, VRICON, FACNAV, 

Satellite imagery, GPS-INS, GPS, GNSS, NAVSTAR GPS, PLGR 
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1. Innledning	

1.1		Bakgrunn	for	oppgaven	

Opp gjennom tidene så har militær maktbruk handlet om å påføre 

motstanderen tap i en så stor utstrekning av han må gi opp eller at kampen 

kulminerer (Clausewitz, 1991). I tidligere tider dreide det seg ofte om store 

mengder personell, senere også om materiell ettersom militærteknologiske 

oppfinnelser/nyvinninger vant frem. Under kriger frem til og med Andre 

Verdenskrig, så var store materielle ødeleggelser en viktig del av krigførigen, og 

en metode for å tvinge motstanderen i kne. Det var også ansett som legitimt å 

bombe fabrikker og industrikomplekser der det arbeidet med sivile menn, kvinner 

og barn, dersom disse produserte materiell for krigføring.  

Bombinger under Andre Verdenskrig viser at dette ble benyttet i utstrakt 

grad for å tvinge Tyskland i kne. Britene er kanskje mest kjent ved at de bombet 

Dresden i 1944, med forferdelige sivile tap som konsekvens (Neutzner, 2003). 

Arthur ”Bomber”/ ”Butcher” Harris, som sjef for U.K. Bomber Command, var en 

av pådriverne for å utøve massiv strategisk teppebombing under Andre 

Verdenskrig, i den hensikt å knekke Tysklands logistikk/ industri. Det var ikke 

alltid at denne bombingen oppnådde hensikten med innsatsen, men kanskje 

heller krevde mye ressurser og påførte mye utilsiktet skade1. Mot slutten av 

Andre Verdenskrig var teppebombing et mer og mer omdiskutert tema, da 

spesielt amerikanske generaler ikke mente dette tjente sin hensikt og påførte 

unødig mye skade på det tyske samfunn og folk (US Government, 1945). 
I kriger/konflikter etter Andre Verdenskrig (dog ingen av en slik skala som 

den), har man begrenset denne massive teppebombingen av strategiske mål, 

eller mål av strategisk betydning, som har viste seg alt for ofte å ramme 

sivilbefolkningen i så stor grad. I stedet har man søkt rette innsatsen mot rene 

militære mål og mål som gir en større strategisk umiddelbar effekt, altså en mer 
                                            
1 Utilsiktet skade (eng. Collateral Damage). Militær terminologi er ofte i kontinuerlig utvikling, slik tilfellet er med uttrykket 
collateral damage .Før Vietnamkrigen, beskrives sjelden problemet med overflødig skade forårsaket av militære 
operasjoner. Oppdraget selv kan ha blitt ansett som en suksess, men det var lite eller ingen opplysninger om sivile tap 
eller skade på eiendom. Under Vietnamkrigen ble imidlertid begrepet "collateral damage" skapt for å beskrive, og noen vil 
nok forstå det som et uttrykk for å nedtone den faktiske effekten av en militær handling har påført på den sivile 
befolkningen. 
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rettet bombing. Det har i tillegg vært en utvikling i retning av at det ikke lenger 

ansees like legitimt å bombe mål som langsiktig påvirker motstanderen, som 

fabrikker for våpen, sprengstoffproduksjon eller sågar stålproduksjon.  

Under Vietnamkrigen startet man med å benytte målbelysing med laser, 

for sluttfasestyring av bomber (Boot, 2006). Dette viste seg å være mer effektivt, i 

forhold til bombeinnsats med tradisjonelle ”dumme bomber”. Flybombingen av 

broen Thanh Hoa Bridge under Vietnam krigen viser noe av effekten man 

oppnådde (se pkt 2.1.4). Denne suksessen førte til en videre satsing og utvikling 

av sluttfasestyring på bomber. 

Teknologien for fasestyring av våpensystem har utviklet seg fra gyro og 

fartsmålere, via terrengkonturmatchende system, til lasersluttfasestyring, GPS2 

posisjonsbasering og INS3. Nå er ikke-GPS-avhengige system (non-GPS-

dependent) som INS styring eller andre tilsvarende system på veg inn igjen, da 

man har blitt oppmerksom på skjørheten i GPS avhengigheten (omtales senere i 

oppgaven under 3D terreng modellering). 

Krigens Regler, og herunder Krigens Folkerett og Genèvekonvensjonene 

setter klare begrensninger for utøvelse av militærmakt, hvilket i dag peker i 

retning av å benytte mer presisjonsstyrt våpenvirkning, gjerne kombinasjon med 

mindre sprengladninger, også kjent som våpeneffekter. Spesielt Haag 

Konvensjonene sier at utilsiktet skade skal minimeres, og at et hvert mål som 

angripes skal ha en militær verdi som forsvarer at det blir angrepet. 

En ting er presisjonen på de styrte bombene og granatene, mens en annet 

aspekt er presisjonen på instrumentene/ verktøyene man benytter for uttak av 

målkoordinater som disse våpnene skal treffe. Flybomber med GPS og/eller INS 

styring kom tidlig med høy presisjon og nøyaktighet. Instrumenter for landkrig og 

bruk av bakkestyrker (OP-instrumenter4 og kartverktøy) som muliggjør uttak av 

nøyaktige koordinater på aktuelle mål, har tradisjonelt vært mer unøyaktige. 

Trolig er dette fordi man tradisjonelt har hatt mulighet til eller har basert TTP´ene5 

                                            
2 Global Positioning System 
3 INS- Internal Navigation Support, hvilket er et navn på moderne gyro funksjon 
4 Observasjonspost-instrument 
5 Tactict Techniques and Procedures 
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på at man kan justere innsatsen etter hvor man initialt treffer med den/de første 

våpnene. Den politiske aksepten for bruk av en sådan TTP er ikke lenger til 

stede (ref. utilsiktet skade), ofte er heller ikke stridsfeltets dynamikk er av en slik 

art lenger at det kan tillates å ikke treffe på første mulighet/ første engasjement. 

Flyvende plattformer som leverer styrte våpen har i stor grad selv tatt ut 

og bestemt koordinatene da de har hatt bedre nøyaktighet på sine system for 

koordinatuttak på mål, samt at overhøyden (deres vinkel i forhold til målet) gjør at 

flyvende plattformer har hatt bedre forutsetning for å ta ut en nøyaktig koordinat 

på et objekt på bakken (gitt at det ikke er høyt elevert over bakken). 

Nå kommer imidlertid også artilleri og bombekastergranater med GPS-

INS6 sluttfasestyring, og man har i disse tilfellene ikke mulighet til å få en 

flygende plattform til å ta ut gode målkoordinater. Ei er det heller kosteffektivt 

(ressursbruksmessig)å ha en flygende plattform til støtte for å ta ut 

målkoordinater. Koordinater for engasjement med sluttfasestyrte GPS-INS 

granater må da kunne produseres av landstyrkene selv. Det er per i dag ingen 

planer om ei heller budsjettering til Hæren for ny hardware for uttak av nøyaktige 

målkoordinater måt landmål.   

Utfordringen blir da, hvordan kan man med dagens regulære utrustning for 

ildledelse (uttak av målkoordinater) kunne produsere en nøyaktig nok koordinater 

til at man kan forsvare å employe en GPS-INS sluttfasestyrt bombe eller granat 

mot denne koordinaten. 

1.2	Problemformulering	og	forskningsspørsmål	

Det er en utfordring i dag å klare å produsere høykvalitetskoordinater for 

mål med målhøyde på landstridsfeltet der målene ikke er georeferert på et kart 

eller satellittbilde eller lignende. Det jeg ønsker se på, er om det er mulig å 

optimere måldata tatt ut med OP-instrument FOI20007 ved å jamføre det med 

eksisterende digitale terrengmodellverktøy.  

                                            
6 Global Position System-Inertial Navigation System 
7 Forward Observation Instrument 2000, felles svensk-norsk OP-instrument 
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Hvordan kan man forbedre/optimere nøyaktigheten på disse slik at man 

kan få størst mulig nytte av (effekt/-treffe mest mulig nøyaktig med) GPS-INS 

sluttfasestyrt ammunisjon (artillerigranater og flybomber)?  

Utfordringen er at aktuelle sluttfasestyrte bomber og granater har en 

nøyaktighet som er bedre enn 6 meter, mens systemet for uttak av 

målkoordinater har en CE8 på over 20 meter.  

Denne problemformuleringen genererer temaer og spørsmål som må 

utvikles og besvares, for å kunne svare på selve forskningsspørsmålet: 

- Redegjøres for den militære konteksten der problemet oppstår, da gjerne 

gjennom et scenario, eller en typesituasjon. 

- Hva kan gjøres for å optimere utnytelsen av det systemet man har i dag? 

1.3	Tidligere	forskning	

Etter de søk jeg har gjort på tidligere arbeider innenfor temaet, så har jeg 

funnet at det er gjort en studie av ”Den militära nyttan med geografiska 

informationssystem kopplat till eldlednings- och observationsinstrumentet vid 

precisionsbekämpning” (Rutgersson, 2009). Denne studien fokuserer mye på 

bruk av presisjonsstyrt artilleriammunisjon i urbant miljø og verdien av GIS 

(geografiska informasjonssystem) i forbindelse med dette, samt hvordan 

oppdatere kartgrunnlaget så det gjenspeiler oppdatert geo informasjon 

Bortsett fra dette arbeidet så har jeg ikke funnet noe arbeid som er gjort, 

hvilket er offentlig eller åpent publisert.  

1.4	Forfatterens	bakgrunn	og	tjenesteerfaring	

Forfatteren, Andreas Olssen, er Major i den norske Hær. Han begynte sin 

militære tjeneste som befalsskoleelev ved Befalsskolen for Feltartilleriet i 1994, 

med spesialisering innenfor observasjon og ildledelse. Påfølgende år jobbet han 

som sersjant og patruljefører for et Artillerijeger OP-lag i Artilleribataljonen/ 

Brigaden i Nord-Norge, der han har gjennomført hundretalls artilleriskytinger, 

med 105mm og 155mm artilleriammunisjon av flere typer (Spreng (HE), Røyk og 

Fosfor). 
                                            
8 Circular Error 
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 Forfatteren gjennomførte Krigsskolen 1997-1999, før han vendte tilbake til 

Artilleribataljonen/ Brigade Nord. Her tjenestegjorde han som Feltmåletroppsjef 

(1999) men ansvar for innmåling av alle artillerikanoner og målepunkter for 

innsikting av artillerikanonene i Artilleribataljon. Dette var en meget landmåletung 

tjeneste. Videre har forfatteren jobbet som nestkommanderende ved 

Artillerilokaliseringsradartropp (2000), samt som nestkommanderende ved 

Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen (2001). Lokaliseringsbatteriet har alle 

JTAC/FAC patruljer i Brigade Nord, med ansvar for all fellesoperativ indirekte ild 

som benyttes av i brigadens teig.  

 I perioden 2004-2010 tjenestegjorde forfatteren innenfor taktisk 

etterretning ved Etterretningsbataljon, Brigade Nord stab og ved Forsvarets 

Spesialkommando. 

 Forfatteren er videre utdannet JTAC/FAC ved United States Air Forces 

Europe Air Ground Operations School (USAFE AGOS), Rammstein, Tyskland 

(2010) og tjenestegjorde som sjef for Norwegian Air Ground Operations School 

(NOR AGOS) frem til 2012. Fra 2012 til 2014 tjenestegjorde forfatteren som 

batterisjef for Lokaliseringsbatteriet/ Artilleribataljon/ Brigade Nord, med ansvar 

for integreringen av hele Brigade Nords fellesoperative indirekte ild. 

 Generelt sett har forfatteren jobbet mer eller mindre hele sin militære 

karriere med lokalisering og bekjempning av militære mål, primært i en ”hard-kill” 

ramme. 

1.5	Teori	

Det teoretiske grunnlaget i denne oppgaven er søkt fundamentert på hva 

Lärebok i Militärteknik om ”teori och metode”, beskriver; ”En teori kan vara en 

samling av antagenden och påståanden som utöver att forklara fenomen även 

kan förutsäga sådana” (Axberg et al., 2013, s.35).  

Den teoretiske rammen for denne oppgaven er i bunn basert på 

Forsvarets Doktrine for Landoperasjoner der det står følgende beskrevet om 

striden på dypet (foran egne fremste linjer): ”... Typiske mål for operasjoner på 

dypet er kommandosystemer, luftvernsystemer, kommunikasjonslinjer, 

kampavdelinger og logistikk…, …Operasjoner på dypet kjennetegnes blant annet 
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ved at de ofte er mer økonomiske enn nære operasjoner…” (Forsvarsstaben, 

2004, s. 38). For at det skal være mulig å slå ut disse målene, så må man kunne 

treffe dem nøyaktig. Treffer man for eksempel ikke et luftvernsystem direkte, så 

vil angrepet ha begrenset eller ingen effekt. Videre beskrives operasjonene på 

dypet å innbefatte, men ikke begrenset til; forskjellige former for flystøtte, primært 

“Air Interdiction” og artilleri- og missilangrep (Forsvarsstaben, 2004). Dette 

understøtter viktigheten av, og behovet for, presise våpensystem som kan styres 

mot mål. Selv om landstriden består av mange andre system, så vil jeg i denne 

oppgaven legge fokus på GPS-INS styrte bomber og granater. Dette bringer 

temaet videre inn på muligheter for å optimere uttatte målkoordinater med OP-

instrument. Det er viktig å vite noe om de forskjellige temaene som blir berørt i 

oppgaven.  Vi må vite hvordan man tar ut målkoordinater med OP-instrumentet 

(FOI2000) og vi må vite litt om hvordan GNSS9 systemet fungerer og 

unøyaktighetene det gir. Det er viktig å kjenne til verktøyet FACNAV10 med de 

forskjellige terrengprojiseringsmodellene som benyttes digitalt. I dette kapitelet 

skal jeg søke forklare hva dette er.  

Den tradisjonelle artillerikunsten handler om å skyte et skudd på bakken, 

for så å korrigere retning, elevasjon og kruttmengde. Dette tar tid, og målene får 

dermed tid til å flytte på seg eller komme unna. Artilleri har tradisjonelt alltid 

handlet om mengder med ammunisjon, over et visst område av utstrekning og så 

regnet man på sannsynligheten for treff.  

Moderne bruk av artilleri bærer preg av presisjonsbekjempning, og drar 

mange mange nye forutsetninger inn i bildet som må være på plass. Dette 

innbefatter gode og nøyaktige kartgrunnlag fullspekket av informasjon om lendet 

og terrenget samt mengder av informasjon, kanskje etterretninger og fienden og 

andre egne, samt annen informasjon. Informasjon er i dag et kjerneområde for å 

få løst oppdrag på slagfeltet.  

Informatikk, hvilket er læren om hvordan man salmer inn indekser, 

analyserer og benytter informasjon, for å få så stor nytte av et system som mulig 

                                            
9 Global Navigation Satellite System 
10 FACNAV er navnet på en dataprogram for bruk ved ledelse av fellesoperativ indirekte ild. 
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eller erstatte; fysiske transporter, virkninger og beskyttelse. Børge Langefors 

infologiske ligning kan man se på som en del av denne informatikken. Langefors 

sier at informasjonen som skal være til hjelp for individet er avhengig av en 

tolkning av data (D) over en viss til (t), samt individets begrepsverden, 

virkelighetsoppfatning og vurderinger (S) med andre ord, det tolkende systemet. 

For å skape informasjon av data så behøver individet tid samt egne 

referanserammer. Kan et system øke oversikten og fokusere på relevante data, 

med andre ord øke meningsfullheten, så medfører det at individet ikke trenger 

like mye tid på å lage sin egen tolkning (Langerfors, 1995). I denne oppgaven 

kan man tolke S, begrepsverdenen (det tolkede systemet), som et geografisk 

område og de objekter som finnes der (mål av alle slag- legitime, andre egne 

styrker og sivile utilsiktede mål). D, data kan sees på som de geografiske 

koordinater med høy nok nøyaktighet og presisjon (måldata), og t som tiden 

benyttet for tolkning (det å ta ut målkoordinater i OP-instrumentet med optimering 

i FACNAV. I = i (D,S,t)11. 

Hvordan er det da med den informasjon som er påkrevet for å kunne 

benytte ammunisjon som Excalibur og annen GPS-INS styrt ammunisjon? Man 

har per i dag ikke gode nok topografiske kart til å kunne ta ut målkoordinater med 

høy nok nøyaktighet for å bruke dem til GPS-INS styrte våpen. 2D kart 

(satellittbilder etc) er heller ikke av en slik nøyaktighet og art at det lar seg bruke 

tilstrekkelig godt. Man kunne gjøre det med FOI2000 og andre metoder, men det 

tar tid som man ofte ikke har mye av. Rutgersson skriver at mål ofte er eksponert 

kun en kort tidsperiode der det er plassert på en slik måte at de kan angripes, 

ofte under 6 minutter (Rutgersson, 2009). Dette samsvarer godt med de 

generelle tall man benytter innenfor artilleriet for å beskrive hvor lang tid man har 

på seg etter at man har åpnet ild, før man kan påregne å bli utsatt for mottiltak fra 

fienden som kontrabeskytning eller beskytning. Man ønsker som OP-operatør å 

eksponere seg kortest mulig ved målkoordinatuttak, for å minimere 

sannsynligheten for selv å bli detektert både av fiendtlig laserdetektorer, 

                                            
11 (I = informasjon, i = tolkningsprosess, D = data, t = tid, S = begrepsverden) 
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linsedetektorer, visuell-, termiske- eller IR12 deteksjon. En detaljert digital 3D 

modell bygd opp av satellittbilder eller flyfoto kan bidra til at tiden blir kortere for å 

få bekjempet målet. 

Det norske forsvaret har i dag tilgang på veldig nøyaktige artillerigranater 

og flybomber, men det finnes ikke gode system for sikkert å oppdrive 

målkoordinater på ikke-georefererte mål som står i forhold til nøyaktigheten på 

våpnene som benyttes for å engasjere slike mål. Det er per i dag ingen godt 

beskrevne måter for hvordan man skal klare å fremdrive gode nok måldata for å 

kunne bekjempe et mål med GPS-INS styrt ammunisjon. Det er heller ingen 

beskrevne krav for hva som er godt nok utover at måldataene bør ha en TLE 

CAT 1, hvilket er mellom 0 og 6 meter (se fig. 1), hvilket er bedre nøyaktighet 

enn 6 meter i horisontal planet.  

 
Fig. 1 TLE CAT tabell. (Air Land Sea Application Centre, 2007) 

Imidlertid så viser all erfaring fra operasjoner og treninger i skyting med 

indirekte ild at man forsøker oppnå så stor nøyaktighet som mulig med de 

hjelpemidler man har disponible. TLE CAT 1 er derfor bare en pekepinn for hvor 

nøyaktig det bør være. I denne oppgaven legger jeg fokus på hvor nøyaktig det 

kan være mulig å få det til, med de forenklinger og utgangspunkt som ligger til 

grunn for diskusjonen. 

Om Norge skulle havne i en konfliktsituasjon der det blir nødvendig å 

benytte seg av slike våpen, så er det essensielt at de få våpnene vi har til 

disposisjon treffer akkurat på de målene vi ønsker engasjere. 

Det norske forsvaret har som nevnt tidligere doktriner som beskriver bruk 

av presisjonsstyrt bekjempning. For å sette bruken av disse våpnene i en 

kontekst så vil jeg bruke to scenarier  gjennom oppgaven for å eksemplifisere og 

diskutere rundt temaet. De to scenariene er ganske forskjellige, men er ment å 

                                            
12 Infra Red 
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representere noe av spennet i bruken av denne typen våpen. Det ene scenariet 

tar for seg koordinatuttak og bekjempning av mål i landlige omgivelser, der det er 

få eller ingen georefererte objekter. Dette for å sette fokus på problematikken 

rundt at man ikke har noen punkter eller objekt i kart- og/eller satellittbilde-/ 

terrengmodell grunnlaget som kan hjelpe operatøren med måldataoptimering. 

Det andre scenariet tar for seg målkoordinatuttak i et bebygd område der det er 

mange georefererte holdepunkter i omgivelsene som kan hjelpe eller forstyrre 

operatøren i optimeringen av målkoordinatene. Disse to scenariene er ment å 

representere to distinkt forskjellige terreng for målkoordinat uttak og optimering. 

De er ansett å kunne gi noen perspektiv på hvordan målkoordinatuttak kan 

foregå, og ment å belyse noen utfordringer man står ovenfor. De er også ment å 

belyse under hvilke forhold man kan ha nytte av, eller ikke nytte av, å jamføre 

målkoordinatuttak med forskjellige digitale terrengmodeller som kart, 

satellittbilder eller 3D modeller. Det finnes selvsagt forhold som er annerledes og 

som kanskje kombinerer utfordringer, men disse to scenariene er tatt fra virkelige 

situasjoner i en operasjonsområde, og ansees derfor å ha god validitet for å 

belyse fordeler og utfordringer. Jeg har gjennom oppgaven benyttet flere 

feilbudsjett for å synliggjøre hvor de store feilkildene er og hvordan de 

akkumuleres. Disse budsjettene har jeg fremstilt gjennom tabeller og grafer for å 

forklare og vise hvordan dette utvikler seg fra 500 meter i avstand fra OP til mål, 

og ut til 4000 meter. Det jeg har regnet på er det jeg antar være de store 

feilkildene som GNSS feil, avstandsmålings feil og vinkelfeil hovedsakelig i side.  

Dette har jeg regnet ut med bruk av enkel Pytagoras for å få den sfæriske feilen 

(SE13) med utgangspunkt i CE og LE14, og addert SEene for OP-instrumentet, 

GNSS posisjoneringen for OP-instrumentet og våpenet. Den sfæriske feilen er 

3D feilen for systemene, og er det som gir den riktigste feilbeskrivelsen for 

systemene. Sfærisk betyr i 3D, altså i en kule geometri. Denne regner man ut 

med ligningen: 𝑆𝐸 = 𝐿𝐸! +  𝐶𝐸!, som er en vanlig Pytagoras læresetning. Dersom 

                                            
13 Spherical Error 
14 Linear Error 
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det står SE, så betyr det at 50% av utvalget er innenfor den oppgitte verdien. 

SE90 betyr at 90% av utvalget er innenfor, altså betydelig bedre enn 50%.  

 
Fig.2 Forklaring CE90, LE90 og SE90 (VRICON, 2015) 

For å representere GPS-INS styrte våpen så har jeg valgt å bruke to typer 

GPS-INS banekorrigert ammunisjon som er i bruk av Norge da henholdsvis for 

artilleri og fly for å eksemplifisere våpeninnsatsen i målbekjempningen. Disse to 

ammunisjonstypene, Excalibur og GBU-39 ansees være noe av den vanlige 

styrte ammunisjonen som benyttedes benyttes i dagens NATO og US  

operasjoner i verden der Norge er med. Innenfor GNSS domenet benytter jeg 

data fra det amerikanske NAVSTAR GPS satellittsystemet, da dette GNSS 

systemet er basissystemet for all norsk militær GNSS utrustning. Det er dette 

systemet Norge har tilgang til krypterte signaler fra og som man påregner kunne 

brukes ved en eventuell innsats. Det finnes mange flere GNSS system i bane 

rundt jorden, men de er ikke omtalt i dybden  i oppgaven, og gjør i så måte 

resultatet noe avgrenset. 

Det å ta ut en målkoordinat er å ta ut en kart koordinat på et mål med en 

høyde. Dette er kjernen for presisjonsbekjempning, og det viktigste når det 

kommer til å evne å bekjempe rett mål med minimal utilsiktet effekt. Tidligere når 

man ikke hadde banekorrigert ammunisjon så var høyden på målet veldig 

utslagsgivende hvorvidt det ble treff eller bom (illustrert i fig. 2). Med bruk av 

sluttfasestyrt/ banekorrigert programmerbar ammunisjon, så har man klart å 

minimere denne feilkilden ved å bestemme at prosjektilet skal treffe målet 

normalt eller med ”near vertical impact angle”. Ved å  gjøre dette så minimerer 

man målhøydens innvirkning på treff, og omgår problemet på denne måten. 

Imidlertid gjelder dette kun for mål som kan bekjempes med normal 
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angrepsvinkel, altså tradisjonell ballistisk bane. Det å bekjempe mål omtales ofte 

på militært språk som å ta ut et mål, altså et treff godt nok til at ønsket effekt på 

målet er oppnådd.  

 
Fig.3 Utslag i forskjellig målhøyde 

Gjennom oppgaven vil jeg fokusere på muligheten for å  gjøre målkoordinatene 

så gode som mulig ved bruk av eksisterende materiell, od en tilførsel av digital 

3D terrengmodell software. Når jeg gjennom oppgaven skriver om å optimere 

måldata så mener jeg å det å kombinere, sammenstille og utnytte eksisterende 

OP-instrument og dataverktøy for å kunne oppnå et bedre resultat enn hver 

enkelt bidragende faktor er i stand til. Jeg vil kun ta for meg de grunnleggende 

håndgrepene i denne prosessen, og jeg gjør mange forenklinger under veis. Det 

som ikke beskrives av handlinger, utover standard handlinger i forbindelse med 

bruk og håndtering av materieller som danner forutsetning for at det holder de 

nøyaktighetskrav som jeg har beskrevet i oppgaven, er utelatt og skaper i så 

måte svakheter ved resultatet. Disse utelatelsene er imidlertid ansett å utgjøre en 

så liten feilkilde at resultatet jeg kommer fram til vil allikevel være valide. 

Gjennom oppgaven kommer beregnede tal til å opptre med to desimaler i 

tabellene, da NAVSTAR GPS nøyaktigheten er oppgitt i dette. Dette gir dog et 

inntrykk av å være mer nøyaktig enn hva som trolig er tilfellet. Det samme gjelder 

for beregnet unøyaktighet for OP-instrumentet.  

1.6	Metode	

Min metode for skrivingen av denne oppgaven bygger på tidligere 

forskning, i den grad det foreligger. I bunn ligger litteratur fra HSU studiet for å 
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sette spørsmålsstillingen i en militær-faglig og -teknologisk sammenheng. Videre 

henter jeg litteratur fra Forsvarets reglement og håndbøker for bruk og betjening 

av materiell for uttak av målkoordinater for engasjement presisjonsstyrte våpen. I 

tillegg henter jeg inn informasjon fra industrien for å komme til kjernen i hva 

systemene leverer av ytelser for å kunne diskutere hvilke muligheter som ligger i 

materiellet som brukes for å oppdrive målkoordinater for presisjonsstyrte GPS 

våpen.  

Forskningsrapporter fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Hærens 

Våpenskole (HVS) og Norwegian Battle Lab Experiments (NOBLE) er også tatt 

med, samt noen oppgaver skrevet av tidligere studenter ved FHS og FSTS15. 

Oppgaven lener seg således på kvalitativ metode, basert på tolkning av data 

innsamlet gjennom litteraturstudier.  

Jeg fokuserer oppgaven rundt den norske Hærens regulære standard 

materiell for koordinatuttak for bekjempning med artilleri og flybomber. Kjernen i 

oppgaven fokuserer på bruk av observasjonspostinstrument FOI2000 og FAC 

NAV kartdataverktøy med tilhørende kartgrunnlag/terrengmodell, herunder 

topografiske kart, satellitt kart og 3D terreng modell.  

Angående foto satellitter og bilder så vil jeg holde meg til vestlige tilbydere 

og i hovedsak amerikanske leverandører, da det er det det norske forsvaret 

benytter seg av, samt hvilket er dem jeg vil anta er de mest aktuelle 

kommersielle leverandørene av satellittbildegrunnlag og derigjennom antatt mest 

relevant. 

Oppgaven vil kun basere seg på ugradert informasjon. 

Oppgaven deles hovedsakelig inn i tre deler; Innledning, Analyse og 

Diskusjon/resultat; 

Del 1, Innledning 

Jeg vil først søke beskrive prosessen ved uttak av målkoordinater for et 

ikke-georeferert landmål, med de forskjellige grensesnittene som er involvert 

(man-machine/machine-machine etc), og hvilke utfordringer dette gir slik det 

foreligger i dag.  Videre så vil jeg fremme en teori om at det er mulig å forbedre 

                                            
15 Forsvarets Stabsskole (Norge) 
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denne nøyaktigheten, ved å benytte er bedre/optimert kartgrunnlag samt øke 

sammenstillingen av informasjon fra de forskjellige eksisterende system. 

Del 2, Teknisk Bakgrunnsinformasjon 

Her vil jeg sette fokus på de områdene som oppgaven omhandler og som 

bidrar til problemet. Det vil settes fokus på det materiellet og teknikken som 

innvirker på evnen til å ta ut nøyaktige målkoordinater. 

Del 3, Diskusjon/ Resultat 

Her vil jeg diskutere hvilke muligheter som man vil kunne applisere til den 

norske måten for uttak av målkoordinater på landmål, for å bedre nøyaktighet og 

presisjon. Videre hvordan man generelt sett kan bedre nøyaktighet og presisjon 

ved koordinatuttak på landmål. I tillegg vil jeg forsøke sette fokus på hvilke 

oppgraderinger av system, om noen, som trolig vil gi mest mulig forbedring av 

evnen til nøyaktige målkoordinatuttak. 

1.7	Hensikt	(målsetting)	med	oppgaven	

Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan man kan, med å kombinere 

bruken av dagens materiell (i den norske Hæren) for koordinatuttak på landmål, 

oppnå høyere nøyaktighet på målkoordinater for bruk til våpeninnsats med GPS-

INS sluttfasestyrte våpen, uten å tilføre nytt materiell. 

1.8	Kildekritikk	

Jeg har gjennom oppgaven måtte benytte informasjon fra offisielle 

myndigheter, akademiske arbeid, militære manualer og tekniske bøker og 

produktspesifikasjoner fra produsenter av materiell. Jeg vil kommentere de 

største kildene til informasjon i oppgaven. 

 Som grunnlag for tekniske ytelser på OP-instrumentet så har jeg 

benyttet ”Teknisk Håndbok FOI2000 Ildledningsinstrument” (FLO 

Landkapasiteter, 2015). Dette er et dokument som ansees å holde høy 

troverdighet og ikke overdrive, men heller legge på en liten margin i forhold til 

hvor nøyaktig OP-instrumentet er. De tekniske data hentet herfra ansees å være 

kvalitativ gode og pålitelige. Dataene i denne håndboken bekreftes gjennom 

dokumentet ”Vedlegg E til systemspesifikasjon for Ildledningsinstrument FOI2000” 
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(FLO Landkapasiteter, 2004), som kravsetter hvor nøyaktig instrumentet 

industrien skal levere skal være. Det tekniske data som er lagt til grunn for 

utregningene på FOI2000ens nøyaktighet ansees derfor være av høy validitet 

eller bedre enn beskrevet i dokumentene, hvilket medfører at dataene utregnet 

for instrumentet i virkeligheten kanskje er bedre enn hva som fremkommer i 

oppgaven. 

 Som grunnlag for nøyaktigheten på det valgte GNSS systemet, NAVSTAR 

GPS, så har jeg lagt til grunn prestandadokumentene fra amerikanske 

myndigheter. Dokumentene ”Global Positioning System  Standard Positioning 

Service (STS) Performance Standard” (Department of Defence ,2001) og ”Global 

Positioning System Presice Positioning (PPS) Performance Standard” 

(Department of Defence, 2007) er de offisielle dokumentene som beskriver 

nøyaktigheten NAVSTAR GPS SPS og PPS. Disse dokumentene kan antas å 

ikke overdrive nøyaktigheten systemene leverer. Det kan med rimelig grunn 

antas at systemene leverer en høyere nøyaktighet enn det de beskriver, men 

gjennom all utregning av unøyaktighet i oppgaven, så har jeg forholdt med til diss 

tallene som grunnlagstall for beregningene av unøyaktighet. Prestanda tallene er 

de samme som presenteres som posisjonerings prestanda for GNSS-mottageren 

DAGR i ”Defence Advanced GPS Reciever (DAGR) (Rockwell Collins, 2015). 

Andre dokument og rapporter fra US Department of Agriculture fremholder at 

nøyaktigheten er høyere enn hva som fremkommer i de offisielle dokumentene, 

men de er ikke vitenskapelig dokumentert ei heller tydelige under hvilke forhold 

de er målt, hvilket gjør at en bedre prestanda enn hva som fremkommer i de 

offisielle dokumentene bare er kommentert i oppgaven min, og ikke tatt inn i 

beregningene. Mine unøyaktighetstall for NAVSTAR GPS sin prestanda vil trolig 

være større enn hva som er tilfelle i realiteten, men det er veldig vanskelig å 

kunne ta inn i oppgaven på grunn av mangel på kilder. Man kan med rimelig 

grunn anta at nøyaktigheten på NAVTSAR GPS satellitter er større i dag (2016) 

enn hva det var når det ble operativt i 2001 og 2007.  

Innenfor FAC NAV, kart og satellittbilde prestanda så er kildene ”FACNAV 

DACAS and BMS solution” (white-paper) samt Statens Kartverk sine offisielle 
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sider om kart ,satellittbilder og høydedatabase. Hva som presenteres i ”white-

paperet” fra Teleplan må ansees som en salgsbrosjyre. Dog er Teleplan en 

bedrift som utvikler teknologi, primært for det norske forsvaret, på bestilling fra 

Forsvaret og samarbeid med blant annet Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). 

Teleplan antas i så måte å ikke overdrive i særlig grad den spesifikasjon som 

står beskrevet i ”white-paperet”, samt at det er et white-paper, hvilket betyr et 

dokument som kan frigis ugradert. Trolig er prestanda på FAC NAV høyere enn 

hva som fremkommer i dette white-paperet som er benyttet i denne oppgaven, 

men informasjonen der samsvarer godt mer forfatterens egne erfaringer ved bruk 

av systemet.  Fakta rundt kart og satellittbildegrunnlaget samt høydedatabasen i 

FACNAV er levert av Statens Kartverk, som ansees for å være en solid og veldig 

seriøs aktør. Hva som er beskrevet rundt kart og satellittbilders egenskaper og 

ansees for å være troverdig og valid, og unøyaktigheten som presenteres og 

beregnes i oppgaven regnes for troverdige.  

 Hva angår spesifikasjoner for våpentypene som er beskrevet i oppgaven 

så er GlobalSecutity.org primærkilden til de tekniske dataene som ligger til grunn 

for beregninger og diskusjon. GlobalSecurity er en anerkjent aktør, men noe 

vanskelig å bedømme troverdigheten til, da kildehenvisningene på de fakta som 

de publiserer ofte mangler. Dette kan være fordi spesifikasjonen presentert av 

den er fått tak i på måter som ikke tåler referanse, eller opprinnelig er gradert 

informasjon. Imidlertid er dataene sammenholdt med produkttester publisert av 

produsentene for de enkelte våpensystem, og virker rimelige. Imidlertid er det 

vanskelig å bedømme hvor vidt publiserte produkttester av GPS-INS styrte 

bomber og granater er over- eller under drevet. Høy prestanda kan være 

motivasjon for salgsfremstøt, mens underdrevet prestanda kan være på grunn av 

hemmelighold fra oppdragsgiverens side. Nøyaktigheten som er benyttet i denne 

oppgaven er avmålt og i så måte, trolig presentert som noe mer unøyaktig enn 

hva som er realiteten. Imidlertid er dataene benyttet, sammenholdt med 

erfaringer fra operasjoner og syner rimelige å kunne brukes som grunnlag for 

beregningene gjort i denne oppgaven. 



  
 

 21 

 Alle øvrige kilder benyttet i oppgaven er sammenholdt opp mot 

forfatterens erfaringer og kunnskap, og vurdert å kunne benyttes som referanser 

for oppgavens diskusjon og slutninger. 

1.9	Dimensjonerende	scenarier	for	oppsatsen	

Jeg velger male to scenarier jeg mener setter problemstillingen i bra 

perspektiv, og for å belyse problematikken med å ta ut målkoordinater med høy 

nok nøyaktighet for å utnytte GPS-INS sluttfasestyrte våpen med høyest mulig 

nøyaktighet. Jeg velger to ganske forskjellige scenarier, men som begge peker 

mot en oppdragsløsning med bruk av GPS-INS styrt våpenlevering. 

1.9.1	LV-plattformen	i	ved	bondegården	

 
Fig.4 NASAMS på HUMMER (upansret) (Forsvaret, 2015) 

Man skal bekjempe et LV16-våpenplattform basert på en upansret 

HUMMER i et norsk åpent landsbygd, der det er bugnede terreng med mye åpne 

flater, noe skog og noe bygninger. Etterretninger har indikasjoner på at det står 

en slik plattform inne i tilknytning til et gårdstun. Radarene tilhørende LV-

systemet har man kontroll på gjennom at det har eksponert deg ved stråling og 

detektert av EK-fly (Elektronisk Krigførings fly/ ESM air craft). Launcher 

plattformen har man ikke kontroll på og den kan ikke tas ut med fly på grunn av 

LV-trusselen, ei heller kan den tas ut med BONUS-granater17, da signaturen ikke 

er i kartoteket på granaten. Man har imidlertid artillerigranaten M982 Excalibur 

som egner seg til dette formålet, men da må man kan oppdrive god nok 

                                            
16 Luftvern 
17 BONUS- Artillerigranat med to substridsdeler som er selvsøkende mot pansrede kjøretøy 
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målkoordinat. Man velger å sette inn en JTAC patrulje fra SOF18, for å finne og ta 

ut denne LV-plattformen ved hjelp av sluttfasestyrte artillerigranater (M982). 

Patruljen tar seg inn i området og klarer lokalisere LV-plattformen. De kommer 

seg inn på 2000 meter fra installasjonen og klarer etablere seg i en høydevinkel 

under 30 grader i forhold til OP-mål, da terrenget er relativt flatt.  

1.9.2	Kommandoplassen	i	landsbyen	

J2X19 har indikasjoner på at fienden har en hovedkvarter i en fleretasjes 

bygning i en landsby. Man ønsker slå ut den delen av etasjen der 

hovedkvarterets sambandssentral er lokalisert. Det er viktig å unngå utilsiktet 

skade i så stor grad mulig. Det er flere høykvalifiserte luftvernsystem i og rundt 

landsbyen, som sammen men terrenget og bygningsmassen i byen gjør at 

laserguidede våpen ikke kan benyttes mot målet, så valget faller på GPS-INS 

sluttfasestyrt våpen. I tillegg er det ønskelig at man tar ut sambandssentralen på 

et tidspunkt der det er minst mulig sivil aktivitet i målområdet. Det er påkrevd av 

FCOM20 at man skal  etablere ”pattern-of-life” (POL) slik at man kan bestemme 

når på døgnet man skal ta ut (bomb) bunkeren med minst mulig utilsiktet skade, i 

tillegg til å finne ut hvor i bygget sambandssentralen ligger. I tillegg er det av stor 

viktighet å finne ut om og i så fall hvor det ligger spesielt følsomme bygninger i 

forhold til målet, slik at man kan planlegge et best mulig ”impact-point” og ta 

hensyn til eventuell ”impact-angle” på våpenleveransen. 

Man velger å sette inne en JTAC SOF patrulje, som kan finne målet, 

etablere POL og finne ut hvordan målet og området rundt er og beter seg. Ut fra 

dette kan man bestemme et ”impact point” det man vil oppnå størst mulig ønsket 

effekt og minst mulig bieffekter (utilsiktet skade). JTAC patruljen settes inn mot 

målet og klarer etablere seg skjult i tilknytning til en høyde i byen. Herfra klarer 

de etablere POL på målet og kartlegge området rundt. Det har imidlertid litt 

problem men å få et godt nok inntrykk av målgeometrien (bygningens utforming) 

og forholdende rundt målet men kun bruk av OP-instrumentet og menneskelige 
                                            
18 JTAC- Joint Terminal Attack Controller (de som leder fly mot bakkemål), SOF-Special 
Operation Forces 
19 J2X er en HUMINT-celle hos J2 (Etterretningscella ved en joint stab). 
20 FCOM- Force Commander 
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øyne, ører og intelligens. Samtidig er bygningen på flere etasjer, og operatøren 

vet at GPS posisjoneringen er mest unøyaktig i høyde angivelsen. Da kobler de 

informasjonen de tar ut med observasjonsinstrumentet og inntrykket fra 

omgivelsene og importerer det inn i FACNAV.  

2	Teknisk	Bakgrunnsinformasjon	

2.1	Målkoordinatsuttak,	Generelt	

Det er en serie med handlinger som leder frem til posisjonsbestemmelsen 

av et mål en kartkoordinat med en tilhørende høyde som utgjør geografiske 

måldata. Innledningsvis så benytter man normalt OP- (Observasjonspost-) 

instrumentet, som for Norge og Sveriges del er FOI2000 (Forward Observation 

Instrument 2000). Dette OP instrumentet gir operatøren en kartrute og en høyde 

på målet. Videre overfører operatøren denne kartruta inn i det digitale 

kartdataverktøyet, for Norge sin del FACNAV. I dette programmet jamfører 

operatøren OP-instrumentets data, med kartgrunnlaget i FACNAV. Ved å gjøre 

dette, så søker operatøren å øke nøyaktigheten på målkoordinaten han har tatt 

ut. Ut fra denne enkle måldataoptimeringen, på engelsk kalt «Target Grid 

Mensuration», så øker nøyaktigheten på måldataene. Disse optimerte 

måldataene blir så benyttet for våpenengasjement. 

2.1.1	GNSS	system	generelt	

GNSS har eksistert i siden 80-tallet. NAVSTAR Global Positioning System 

(GPS) var det første verdensdekkende systemet for posisjonering, navigasjon og 

tidsangivelse. NAVSTAR hadde IOC i 198321 og FOC i 199522. Dette systemet 

driftes av US Air Force og består i dag av 31 satellitter, for å kunne møte 

forpliktelsen om å holde 24 GNSS satellitter i drift 95% av tiden23. US utvidet i 

                                            
21 IOC- Initial Operational Capability med SPS (Standard Positioning Service) 
22 FOC- Full Operational Capability for militært bruk med PPS (Precise Positioning Service)  
23 USA har forpliktet seg om å holde 24 GPS-satellitter i drift med en oppetid på 95% (2001, 

Assistant secretary of defence for command, control, communication and intelligence).  
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2011 antallet til 27, samt justerte banene for tre av de gamle, for å oppnå en 

bedre dekning av jordoverflaten. GPS satellittene ligger i bane rundt jorden i en 

avstand av 20.200 km og roterer to ganger rundt jorden per døgn. Nøyaktigheten 

som oppnås ved bruk av systemet er avhengig av flere faktorer, som 

atmosfæriske forhold, skydekke og kvalitet på mottageren. Realtidsdata fra 

Federal Aviation Assossiation viser at sivile høykvalitets GPSer gir en 

nøyaktighet på bedre enn 3,5 meter i horisontalplanet (gps.gov, 2015) helt ned 

mot 0,8 meter horisontalt på GPS STS (US Department of Agriculture, 2013). 

Militære GPSer antas å ha en høyere nøyaktighet enn dette. 

I dag eksisterer det flere GNSS. Russland har sitt system GLONASS24, den 

Europeiske Union (EU)/Europeiske Romfarts Organisasjonen (ESA25) sitt 

GALILEO og Kina sitt BeiDou-2. Tanken bak EUs/ESAs sin etablering av 

GALILEO var å bli litt uavhengig av USA og Russland sine navigasjonssatellitter.  
Fordelen med GNSS system er at de er verdensdekkende. Med det nye 

27 satellitts GPS NAVSTAR baserte systemet, så er det også bra dekning nedi 

daler og lignende terrengformasjoner (jo flere satellitter man får inn, jo mer 

nøyaktig blir posisjonsberegningen). Moderne GNSS mottagere kan ta imot 

signaler fra flere av GNSSene, og dermed få en mye høyere nøyaktighet enn om 

man kun benyttet det ene GNSSet. 

Bakdeler ved systemet er at det er avhengig av satellitter man ikke 

kontrollerer selv (for Norge sin del). Man vet ikke med sikkerhet at signalene ikke 

er manipulerte/spoofet. Man er avhengig av en mottager, som er følsom for 

dekningsgrad (må se/eksponeres for himmelen). Satellittene kan slås av eieren, 

de kan videre skytes ned av motstandere og eller jammes og spoofes. 

Det systemet Norge trolig har best kontroll med er amerikanske GPS NAVSTAR. 

Det er noen forskjellige nøyaktighets prestanda på GPS NAVSTAR signal 

avhengig av hvilken type dekning man har og hvilken tilgang man har på 

kodede/krypterte signaler: 

                                            
24 Global Navigation Satellite System 
25 Europeian Space Assossiation 
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Når det gjelder standarder for GPS signalene, så et signalene mer 

nøyaktige enn hva standarden tilsier. Men for å ha noe å regne på i oppgaven, 

så har jeg forholdt meg til standardene, men kommentert innimellom med 

nøyaktighet i praksis.  

SPS- Gjennomsnittlig globalt bedre enn 13 meter i vertikalplanet og bedre 

enn 22 meter vertikalt, i verste fall henholdsvis horisontalt <36 meter og vertikal 

<77 meter 26 (ASDCCCI, 2001). Nyere data for moderne mottakere viser i praksis 

en nøyaktighet ned mot 0,8 meter for STS-mottakere (US Department of 

Agriculture, 2014)  (se Fig. 3). 

PPS- Gjennomsnittlig  globalt ved single-frequency P(Y)-kode bedre enn 

6,3 meter horisontalt og med dual- frequency P(Y)-kode (L1 og L2) bedre 

horisontalt enn 5,9 meter 27. Om man i tillegg mottar WAGE korreksjon så er 

posisjonen bedre enn 4,4 meter horisontalt. Dette er hva GPS satellittsystemet 

teoretisk kan levere av nøyaktighet, forutsatt at man har en høykvalitets mottager, 

som DAGR. Man må anta at nøyaktigheten man kan oppnå i dag er mye høyere 

og ned mot nøyaktigheten for STS-signalene. 

                                            
26 Assistant Seceretary of Defence for Command, Control, Communication and Intelligence 

(2001), Global Positioning System Standard Positioning Service Performance Standard, 

Washington: Pentagon 
27 Assistant Seceretary of Defence for C3, Space and Spectrum (2007), Global Positioning 

Positioning System Precise Positioning Service Performance Standard, Washington: Pentagon 
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Fig.5 Forbedring av nøyaktighet på GPS STS signal (US Dep of Agriculture, 2013) 

 DGPS er et GPS signal med en tilleggs justering fra bakkestasjoner 

transmittert til GNSS mottageren via en VHF frekvens. Dette gir en veldig høy 

nøyaktighet, men er beroende på at man er under dekning av denne VHF 

frekvensen. DGPS er det skjøreste signalet og kan sannsynligvis bare påregnes 

å kunne utnyttes i fred eller fredsliknende scenarier herunder lavintensitets 

konflikter. WAGE28 og PPS er satellitt-transmitterte signaler, som man vil få inn 

på GNSS mottageren, uavhengig av VHF dekningen på bakken. Dette gjør at 

WAGE og PPS signaler kan påregnes og få inn uavhengig av scenario man er i. 

Imidlertid så lenge man er i et situasjon der man kan ta imot signaler 

fra ”alle” kjente GNSS så vil man kunne oppnå ev veldig høy nøyaktighet på 

posisjon. Jo flere satellitter man tar inn, jo større blir nøyaktigheten. Men man 

kan ikke beregne å få inn alle disse GNSS signalene fra de forskjellige 

systemene uansett situasjon, i alle fall ikke i de innsatsområdene man i dag 

utkjemper krig, eller kommer til å utkjempe en krig. For Norge sin del, så er trolig 

GPS NAVSTAR der man kan regne med vil kunne understøtte militære 

operasjoner, og kanskje GALILEO. Dette vil påvirke oppnådd nøyaktighet ved 

                                            
28 Wide Area GPS Enhancement 
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bruk av GNSS baserte systemer. Tabellen fra US dep of Agriculture baserer seg 

trolig på målinger tatt med høykvalitets multikanalmottaker GPSer under ultimate 

forhold (fri sikt til mange satellitter). Dette er trolig forhold det vil være 

problematisk å oppnå under militære operasjoner. Det er derfor trolig mer 

realistisk å forholde seg til nøyaktigheten beskrevet fra offisielt hold, for de 

enkelte signal og ta utgangspunkt i det. 

 Den største feilen ved bruk av GNSS data for innmåling, har gitt seg 

utslag i høyden på koordinaten. Det er derfor man ofte oppgir en feilangivelse i 

horisontalplanet, for å skille ut den store feilkilden. Feilen vil fremstå som mye 

større nål man skal regne inn vertikalfeilen. Da blir ofte feilen over dobbelt så stor, 

og for mange brukere av GNSS system, så er ikke høydefeilen så interessant. 

For militært bruk er imidlertid høyde av stor interesse, tradisjonelt spesielt ved 

angivelse av fly og artillerimål. Dette er fordi en feil i høyde på målet, vil gi seg 

utslag i at bomben eller granaten går henholdsvis for langt eller for kort. 

 Denne potensielle feilen i høydedata kan man gjøre mindre 

utslagsgivende ved å programmere sluttfasestyrt ammunisjon til å ha en så bratt 

anslagsvinkel (impact angle) som mulig. Nær 90 grader. 

2.1.2	FOI2000 

FOI2000 er et system for uttak av målkoordinater/ måldata for 

bekjempning, primært med artilleri og ballistiske granater (det vil si ikke-styrte 

granater). Systemet består av flere bestanddeler, herunder Laser-Avstandsmåler 

(LP-10), goniometer med tripod, termisk kamera og gyro.  

OP-instrumentet regner ut koordinatene på målet ved å bruke retning til 

målet (eller da vinkel, i og med at NORD er retning 0 streker), avstand og 

høydevinkel. Med hjelp av disse dataene, og egen innmålt posisjon (normalt med 

GNSS), så gir OP-instrumentet måldata i form av en koordinat og en høyde på 

målet.  

Systemet er modulbasert og kan skaleres etter ønske og behov. Normalt 

benyttes laser-avstandsmåler og goniometer m/ tripod. Opsjonalt kan man koble 

på en gyro hvilket øker nøyaktigheten på retnings uttak betydelig og en termisk 
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siktemodul som gir natt kapasitet og andre termisk fordeler. FOI2000 systemet 

kan konfigureres på mange måter, etter hva som er oppdragsporteføljen. 

 

  
 

Fig.6 FOI2000 i komplett konfigurasjon (fra øverst til nederst: LP-10, FTI, Gonio Light, Gyro 
MK11-7A, trefot). (FLO Landkapasiteter, 2015). 
 

GPSen som sitter i FOI2000 systemet er DAGR. 

DAGR er oppgitt å ha følgende prestanda29: 

DGPS- dekning: Nøyaktighet på  bedre enn 2,28 meter, 95% horisontal 

WAGE- dekning: Nøyaktighet på bedre enn 4.82 meter, 95% horisontal 

PPS- dekning: Nøyaktighet på bedre enn 10,5 meter, 95% horisontal 

FOI2000 systemet er oppgitt å være kapabelt til å ta ut målkoordinater med 

følgende nøyaktighet: 

30 meter CE horisontalt 

10 meter LE vertikalt 

I etterfølgende underpunkter så vil jeg søke å finne fram til hvor unøyaktigheten 

ligger i systemet, så  det blir lettere å forstå hvor man kan optimere med størst 

                                            
29 2013, Rockwell Collins, Defence Advanced GPS reciever brosjyre. 
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effekt. Hovedsakelig vil unøyaktighetskildene være i avstandsuttaket, 

vinkeluttaket, høydevinkeluttaket og uttak/ innmåling av egen posisjon. 

I bærbar utgave LP-10 (kun med LRF): 
Avstandsuttak med LP-10 er oppgitt i 5 meters intervaller, hvilket gir en 

avstandsuttaksnøyaktighet på +/- 2,5 meter uavhengig av avstand. Imidlertid er 

en laser-avstandsmåler følsom for nær- og fjernkreter, hvilket kan medføre at 

instrumentet faktisk måler avstand til feil objekt. Dette er spesielt en utfordring 

ved målinger i og nært horisontalplanet. 

Retningsangivning med magnetisk kompass azimut gir er angitt å ha en  

nøyaktighet på 5 streker. Elevasjonsnøyaktighet med Gonio Light 1,5 streker på 

+/- 30 graders terreng og 2 streker på +/- 45 grader utenfor magnetisk terreng. 

Gonio light har en nøyaktighet på 1 strek og oppløsning på 1 strek. Dette gir at 

LP-10 med Gonio Light vil ha nøyaktighet 5 streker i side, pga 

magnetkompassets unøyaktighet. 

 Det går 17,7 streker på 1 grad. En grov regel er at 1 strek på 1000 meter 

er 1 meter i bredde. 

 For å finne den totale unøyaktigheten som ligger i måldata fremskaffet ved 

bruk av OP-instrumentet, så har jeg regnet ut unøyaktigheten for 

lasereavstandsmåleren + unøyaktigheten for vinkel/retnings uttaket i 

horisontalplanet og unøyaktigheten i høydevinkeluttak. Lenger ned så legger jeg 

også til unøyaktigheten ved innmåling med GPS.  

Jeg har regnet ut feilene på avstandene mellom OP-posisjon og mål fra 

500 meter ut til 4000 meter, da jeg anser dette som realistiske avstander for slike 

operasjoner. 

Unøyaktigheten i 3 dimensjoner (3D) er regnet ut med Pytagoras 

læresetning i to omganger; 

Først feil i horisontalplanet; 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∆ 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑙𝑎𝑛) = ∆ 𝐴𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑! + ∆ 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑖𝑙 ! 

Så feilen i det tredimensjonale planet der jeg inkluderer feilen i høydevinkelen 

(Hdv); 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑒𝑖𝑙 ∆ 3𝐷) =  ∆ 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑙𝑎𝑛! + ∆ 𝐻𝑑𝑣 ! 
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Der: 

- "∆	3D”	er	total	feil	i	tre	dimensjoner	
- "∆ Avstand”	er	feilen	på	laseravstandsmålingen	(Nøyaktighet	i	avstand	Laser	

avstandsmåler)	
- "∆ Vinkelfeil”	er	feilen	i	horisontalplanet	på	retnings/	vinkel	uttaket	

(Nøyaktighet	i	bredde	i	horisontalplanet)	
- "∆ Horisontalplan”	unøyaktighet	laser	+	unøyaktighet	retning/vinkel	
- "∆	Hdv”	er	feilen	i	uttak	av	høydevinkelen	(vertikalplan)	henholdsvis	mindre	

enn+/-	30	grader	og	høydevinkel	+/-	30	til	45	grader	
 

Dette vil si at nøyaktigheten (egenfeilen i OP-instrumentet) for LP-10 uten 

innmåling av retning, vil i praksis være: 

 
Fig.7 Nøyaktighet for LP-10 ved bruk på Gonio Light med magnetkompass (uten gyro). 

Som komplett FOI2000 system: 
Retningsnøyaktighet er jfr rapporter fra FOI, på Gyronøyaktighet 0,67 

steker, med oppløsning i vinkeluttak på 0,1 strek (Rutgersson, 2009). 

Gonio light (selve goniometeret) har en nøyaktighet på 1 strek og oppløsning på 

1 strek. Dette gjør at FOI2000 systemet vil gi en side-nøyaktighet på 0,7 streker, 

da gyroen produserer en nøyaktighet på 0,67 streker, mens systemet ikke har 

større oppløsning enn 0,1 strek (FLO Landkapasiteter, 2015). Dette gir da 

følgende prestanda ut til 4000 meter for systemet med gyro: 

 
Fig.8 Nøyaktighet for FOI2000 med gyro retning. 

Som man ser ut fra de to overstående tabellene så er det veldig liten 

forskjell i unøyaktigheten om den er oppgitt i horisontalplan (CE) eller i 3D (SE), 
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og man kan trekke sluttsatsen at hoveddelen av unøyaktighet forekommer i 

horisontalplanet. I tillegg så søker man å angripe målene med en angrepsvinkel 

nært 90 grader ned GPS-INS styrte våpen, for å omgå feilkilden i høyde på 

GNSS systemer, som utgjør den største feilkilden. Jeg vil derfor i de neste 

tabellene holde meg til horisontalplanet og regne ut unøyaktigheter for det, da 

det er dette som utgjør den viktigste dimensjonen for bruk av disse våpensystem. 

Med DGPS30 dekning så vil i posisjonsnøyaktigheten på OP-instrumentet 

være bedre enn 2,28 meter, 95% horisontalt. Med WAGE dekning bedre enn 

4,83m, 95% horisontalt og med kun PPS dekning bedre enn 10,5 meter, 95% 

horisontalt. Dette gir en unøyaktighet i horisontalplanet ut til 4000 meter som vist 

nedenfor. Unøyaktigheten på målkoordinaten er regnet ut ved å ta 

unøyaktigheten for instrumentet i horisontalplanet pluss unøyaktigheten på 

posisjoneringen ved hjelp av forskjellige GPS signalmottak. Jeg har med vilje 

utelatt høydedimensjonen, da denne er relativt irrelevant for det meste av 

bekjempning av mål med GPS-INS styrt ammunisjon, på grunn av bruken 

av ”near-vertical-impact angle” som følge at høydeangivelsen for GNSS 

systemer er fremdeles den største unøyaktigheten i systemet. 

 
Fig.9 Usikkerhet i ut-tatt målkoordinat LP-10 m/ Magnetkompass og med GNSS-usikkerhet 

                                            
30 Differential Global Positioning System 
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Fig.10 Usikkerhet i ut-tatt målkoordinat FOI2000 med gyro retning og med GNSS-usikkerhet 

2.1.3	FAC	NAV	(Ildlederapplikasjon	med	digitalt	kart	verktøy)	

FACNAV er at det er det digitale kartdataverktøyet norske hærstyrker 

benytter for å ta ut målkoordinater ved ledelse av tung ild og spesielt ved bruk av 

GPS-INS sluttfasestyrte våpen. FACNAV brukes for ledelse av indirekte ild fra 

luft-, sjø- og landplattformer samt som BMS31. I denne oppgaven vil jeg fokusere 

på dette programmet som et terrengprosjiseringsverktøy for å kunne ta ut 

nøyaktige koordinater på et mål fra er digitalt kart- eller satellittgrunnlag eller en 

3D modell som er innlagt i programmet.  

 

                                            
31 Battle Management System 
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Fig.11 FAC NAV skjerm bilde (interface) med et satellittbildegrunnlag (Teleplan, 2015, s. 3). 

Denne bruken av FACNAV kalles JTAC support32 og Fire Support 

modulen, og jeg vil fokusere på mulighetene til å ta ut gode målkoordinater med 

bruk av denne rollen i softwaren.  

FA NAV benytter samme GPS grunnlag som FOI2000 systemet, med 

DGPS. FACNAV kan koble opp til FOI2000 systemet, hvilket gjør at måluttak 

gjort med FOI2000 systemet vil komme opp som et mål i FACNAV direkte, utlagt 

i kartet. FACNAV kan lastes opp med forskjellige typer 

kartgrunnlag/terrengmodeller. I denne oppgaven vil jeg begrense med til 

topografiske M711 kart (1:50000), satellittbilder (oppløsning normalt <1 meter) 

samt en 3D terreng modell (VRICON) (oppløsning 0,37 til 0,5 meter). 

Fikseringen av valgt terrengmodell er begrenset av oppløsningen på 

kartet/bildet/modellen, og mulighetene for å fiksere det i FACNAV ved å 

posisjonsfastsette punkter i kartet i forhold til referansesystemet i FACNAV. 

                                            
32 JTAC- Joint Terminal Attack Controller, også kalt Forward Air Controller 
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Nøyaktigheten som oppnås ved dette er lik nøyaktigheten på terrengmodellen. I 

beste fall er dette ned mot 0,37 meter for satellittbilder og 3D modell fra 

VRICON33. 

2.1.3.1	Topografiske	kart	

Et kart vil alltid inneholde feil. Et topografisk kart er enkelt sagt et 2D bilde 

av terrenget. Man kan ikke velge å ta bort eller legge til temaer som på et vektor 

kart. Disse kartene er tegnet basert oppmåling, fly- og satellittbilde basert. 

Fotografiene har et senter, resten blir periferi.  

Kartprojiseringen som benyttes i dag på militære kart i Norge er UTM34. 

På grunn av at UTM er en skjærende modell (se fig.9) så er kartfeilen størst i 

senter av sonen. UTM er en Gauss-Krüger projeksjon35 der jorda er delt i 60 

soner, med 6° brede belter.  

 
Fig.12 Gauss-Krüger Projeksjon av jordkloden (2003, Strand og Øvstedal, s 20). 

                                            
33 Claes Widsten, 2005 
34 Universal Transverse Mercator, en type kartprojeksjon 
35 En Gauss-Krüger projeksjon er en projeksjon på en sylinder, som berører jord- kloden langs en 

storsirkel, som går gjennom begge polpunktene (Strand og Øvstedal, 2003, s. 20).  
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Fig.13 Kartsoner Norge (Strand og Øvstedal, 2003, s. 21). 

Norge dekkes av 5 soner, der sone 32 lengst vest er utvidet for å ta med 

hele Sør-Norge.  

 
Fig.14 UTM projeksjonen gjennomskjærer jordkloden (Gilde, 2013) 

 

På grunn av projeksjonen av den kuleformede jordkloden ned på en plan 

flate, så vil det oppstå en feilaktig fremstilling i kartmodellen. Feilene i kan variere 

stort (dette er relativt), og kalles målestokkfeil. Dette beskriver feilen mellom en 

meter på kartet og en meter i virkeligheten. Dette er oftest oppgitt i kartet som 

ppm (parts per million). For eksempel vil 200 ppm tilsvare 2 millimeter på 10 
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meter. Feilen avhenger av høyden over elipsoiden36  og hvor man er i 

kartprojeksjonens soner. 

 
Fig.15 Elipsoide, geoide, topografi (danscienta, 2016) 

Høydedata i et topografisk kart er fremstilt på kartet med høydekurver 

med ekvidistanse 20 meter, hvilket gir en usikkerhet på høydedata i kartet på 

inntil 40 meter. Imidlertid når et topografisk kart legges inn i FACNAV så legges  

 
Fig.16 Topografisk kart (tilsvarende grafikken i 1:50.000 kart med ekvidistanse 20 meter 

(Kartverket, 2016) 

kartet ”oppå” en høydemodell som har bedre oppløsning enn høydedataene i det 

topografiske kartet selv. Høydedatabasen er en rutenettsmodell med oppløsning 

på 10 x 10 meter (Kartverket, 2016). Usikkerheten med bruk av denne digitale 

                                            
36 En referanse elipsoid er en forenkling av jordens form. Referanselipsoider anvendes innenfor 
kartografi og geodesi.  I motsetnong til en referanse elipsoide some er homogen symetrisk og 
upåvirket av ytre krefter, så er Geoiden påvirket av ytre og indre gravitasjonskrefter med mere 
(2013, Wikipedia) 
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modellen blir da +/- 10, altså 20 meters usikkerhet, som er halvparten av 

usikkerheten om man bare benyttet vanlige topografiske kart data. 

Muligheten for å se lendets utforming/ beskaffenhet er veldig vanskelig å 

se på et standard M711 kart. Et topografisk kart er utformet med tanke på å 

synliggjøre de ”viktigste” objektene i et terreng, hvilket fører til at detaljgraden er 

begrenset. Størrelsen på en del objekter blir feil da det er standard karttegn som 

regulerer avbildningen i kartet. Muligheten for å ta ut gode koordinater ut fra 

detaljer man ser i kartet er begrenset til ”sikre” punkter, som veikryss, elv/bekk 

krysser vei etc. Avbildede veier langs vann, bygninger osv er lite brukelige da 

denne grafikken ”forskyver” hverandre i forhold til at størrelsen på tegnet i kartet 

ikke gjenspeiler virkelig størrelse, men et tegn med en betydning. I tillegg så 

forskyver markerte bygninger veier etc. Det mest nøyaktige på topografiske kart 

et kirker og fjelltopper. På et 1:50.000 kart så er 1 millimeter på kartet 50 meter i 

lendet, hvilket tilsier at det er vanskelig ut fra karttegningen å kunne ta ut en 

bedre kartkoordinat enn +/- 20 meter i vertikalplanet og +/- 20 meter feil i høyde. 

Altså: 

- CE på 20 meter (TLE CAT 3) 

- LE på 20 meter (TLE CAT 3) 

- Dette gir en SE på 28 meter (TLE CAT 3) 

Objekt som ikke er avbildet i kartet er svært vanskelig å posisjons 

bestemme, og en koordinat vil være vanskelig å bestemme bedre enn med en 

nøyaktighet på 31 meter, altså TLE CAT 4. 

2.1.3.2	Satellitt	bilder	

Satellittbilder har vært tilgjengelige for amerikanske myndigheter siden 

1960. Førstegenerasjonsbildene var rene spionsatellittbilder, tatt for å overvåke 

Sovjetunionen under den kalde krigen i perioden frem til 1972. Disse var 

klassifisert hemmelige og ble ikke frigitt til offentligheten før i 1995. Disse 

førstegenerasjonsbildene hadde en varierende oppløsning fra 460 fot ned til 6 fot 

for de beste. Bildene var analoge og ble i begynnelsen sendt tilbake til jorden i 

filmkapsler. De siste data som foreligger om de nyeste spionsatellittenes 
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oppløsningsnøyaktighet er om KH-12 serie satellitter (siste satt i bane 201337), 

som skal ligge på 0,02 meters oppløsning38, og omtales som ”keyhole satellites”. 

Imidlertid er dette graderte bilder som ikke er tilgjengelig for kommersiell bruk.  

Sven Grahn hevder at det allerede i 2006 var militære spionsatellitter som hadde 

oppløsning bedre enn 0,1 meter (Rymdteknink, 2013), så 0,02 meter i 2013 

høres rimelig ut.  

 Kommersielle satellittbilder er i dag nede på 0,41 meters oppløsning39 

med GeoEye1, DigitalGlobes WorldView 1 og 2 (WV1 og WV2) med 0,46 meter 

samt WorldView3 (WV3) (satt i bane august 2014) der man kommet helt ned på 

25 cm oppløsning på bildene. WV3 satellitten har en unik oppløsning som 

kommersiell satellitt, med følgende prestanda40: 

- 0,31 m panchromatisk oppløsning 

- 1,24 m multispektral oppløsning 

- 3,7 m SWIR oppløsning 

I dag er det stort sett kommersielle satellittbilder som benyttes til militært bruk 

innenfor terrengmodellgrunnlag, da de er rimelige og relativt lett tilgjengelige for 

alle stater som er villige til å betale. Amerikanske myndigheter forbeholder seg 

retten til å bestemme hvem som kan kjøpe bildegrunnlag av blant annet  

DigitalGlobe, men i utgangspunktet er det tilgjengelig for alle ikke-fiendtlige 

aktører. 

Muligheten for å se lendets utforming/ beskaffenhet er bedre på oppdaterte 

satellittbilder enn på M711 kart. Muligheten for å ta ut gode koordinater ut fra 

detaljer man ser i satellittbilder er flere og ”sikre” punkter vil, i tillegg til de som 

gjelder for M711 kart, inkludere bygninger (fordi de er avbildet i rett relativ 

størrelse), veier langs elver etc. På et satellittbilde så er det også vanskelig å ta 

ut gode på koordinater, men hjørner på bygninger og strukturer gjør atman på 

disse stedene han ta ut relativt nøyaktige koordinater i vertikalplanet om man har 
                                            
37 The Strategy Page (2015), https://www.strategypage.com/aboutus/default.asp 
38 Short, N.M. (2015) 
39

 Amerikanske myndigheter godkjenner ikke frigivelse av satellittbilder bedre enn 0,5 meter til 
sivile kommersielle brukere 
40 WorldView-3 Satellite Sensor (0.31m) (2014) Tilgjengelig fra : 
http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-3/ (Hentet: 11-02.1016) 
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høyt oppløselige bilder. Da vil man i beste fall kunne  å kunne ta ut koordinat på 

+/- 5 meter i N/S med +/- 20 meter feil i høyde. Det er samme høydemodell som 

benyttes ”under” satellittbilde som under topografisk kart, rutenett 10 x 10 meter. 

Altså: 

- CE på 5 meter (TLE CAT 1) 

- LE på 20 meter (TLE CAT 3) 

- SE på 20,6 meter (TLE CAT 3) 

Objekter som ikke er avbildet i satellittbildet er vanskelig å posisjons 

bestemme med høy nøyaktighet. Slike objekt må som på et kart, sees i forhold til 

objekt avbildet på bildegrunnlaget. Da blir fort nøyaktigheten dårlig og man 

beveger seg opp mot TLE CAT 3. 

2.1.3.3	3D	terreng	modell	(VRICON)	

3D modellering av terreng har kommet først de siste ti årene. Blant andre 

så har SAAB utviklet en teknologi for å projisere flyfoto og satellittbilder i en 3D 

modul, som viser terreng på en tredimensjonal måte. Det er denne SAAB 

modellen som jeg har fått tilgang på i forbindelse med denne oppgaveskrivingen, 

og derfor vil fokusere på. Det er imidlertid teknologien og mulighetene som er 

interessante, og ikke produsenten.  

3D modellering av terreng på skiller seg markant fra 1:50.000 kart M711 

og satellittbilder. 3D modellen blir utformet på grunnlag av flere sett med bilder 

fra flere vinkler som blir satt sammen til en modell. I begynnelsen benyttet man 

seg av en flyvende plattform for å scanne det området man ønsket å modellere, 

men dette var forholdsmessig dyrt og krevde mye koordinering for å bli 

gjennomført. I 2013 klarte imidlertid SAAB videreutvikle denne teknologien til å 

kunne baseres på satellittbilder, med tilstrekkelig god nøyaktighet. SAAB inngikk 

et samarbeid med DigitalGlobe i 2013 og sammen etablerte de VRICON41. Der 

SAAB stiller teknologien for fremstilling av 3D modellen av terrenget, mens 

DigitalGlobe bidrar med satellittbildegrunnlaget. Ved å benytte digitale 

satellittbilder som avbilder terrenget fra flere vinkler klarer man produsere en 3D 

                                            
41 VRICON er et foretak eid 50% av SAAB og 50% av DigitalGlobe. SAAB har teknologien for 3D 
projisering og DigitalGlobe har satellittbildegrunnlaget. 
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modellering som er rimeligere og mer effektiv enn ved luftplattformscanning av 

terrenget. Satellittbilder med 0,5 meters oppløsning gir en høy nøyaktigheten på 

terrenggjengivelsen, garantert under 3 meter SE. I tillegg til at terrenget blir 

fremstilt i 3D, så kan man bevege seg i modellen og beskue terrengdetaljer og 

objekter fra forskjellige retninger (360 grader rundt) og høydevinkler (180 grader 

rundt). 

 
Fig.17 Satellittfoto (GoogleEarth) og 3D modell VRICON (VRICON, 2015) 

Som man ser av eksempelbildene er forskjellen stor mellom et vanlig 

satellittbilde og en 3D modell av terrenget, i forhold til hva man kan se an lende 

og terrengdetaljer. Under følger tre eksempel på samme sted (Gården Sneis), 

projisert i topografisk kart, flyfoto og 3D modell. Skogkanten er markert med 

skarp rød farge og vegen (E 18) er markert med lys pastellgrønn, for å kunne 

sammenligne konturer i de tre bildene. Der er fremstilt slik at kart og 

satellittbildeutsnittet skal gjenspeile terrengutsnittet man ser i 3D modellen. 
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Fig.18 Topografisk kart 1:50.000 og Satellittfoto i samme målestokk over samme område 

(Kartverket, 2016) 

 

 
Fig.19 En 3D modell av terrenget i samme utsnitt som Fig.18 (VRICON 3D modell, 2016) 
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Terrengdetaljer som ikke fremkommer på et vanlig topografisk kart 

1:50.000 pga muligheten til å tegne inn detaljer, samt høydekvotenes oppløsning, 

blir gjenspeilet i en mye høyere oppløsning på 3D modellen, men avhengig av 

valgt oppløsning på satellittbildegrunnlaget. 3D modellen fremhever 

lendeformasjoner på et tydelig sett og gjør at det er lettere å orientere seg i 

modellen enn det er på et topografisk kart eller et satellittbilde. En annen 

funksjon man har i 3D modellen er at man kan se reelle høyder på bygninger og 

vegetasjon. I høydemodellen som ligger i FACNAV til topografiske kart og 

satellittbilder så er oppløsningen +/- 10 meter, mens i VRICONs 3D modell så 

oppgis det med SE +/- 3 meter. I den rutenettshøydemodellen, så er skog gitt en 

standardhøyde på 5 meter og bygninger etc. har ingen høyde. Det er derfor 

vanskelig å skille ut for eksempel hvilken bygning som er hvilken på et kart eller 

satellittbilde, mens dette blir betydelig lettere i en 3D modell. Også 

terrengformasjoner, som rygger og raviner, kommer mye bedre frem på en 3D 

modell, enn i et kart eller et satellittbilde. Satellittbildene i VRICONs 3D modell 

skal oppdateres hver 60ende dag, og vil derfor ha en rimelig god gjengivelse av 

reelle forhold ved terrenget og endringer, som veibygging, hogstfelt etc, som er 

fenomen som ikke vanligvis fremkommer på et kart. 

3D modellen til VRICON er validert til SE på bedre enn 3 meter, men har 

blitt målt til en snitt SE på 1,8 meter under tester gjennomført ved Cooperative 

Research Centre for Spatial Information (CRCSI) ved University of Melbourne på 

tester foretatt i Australia (Fraser og Zhang, 2014). Dette gir mulighet for uttak ab 

gode TLE CAT 1 koordinater, og ikke minst at vertikale verdier i modellen er så 

nøyaktig. 

2.1.4	GPS/INS	sluttfasestyrte	våpen	

I et historisk perspektiv, så startet utviklingen av styrte våpen i forkant av 

2WW. Tyskernes anerkjennelse av hvor vanskelig det var å treffe bevegelige 

sjømål under den Spanske borgerkrigen, ledet til utviklingen av styrbar 

ammunisjon. Denne første styringen var med tråd eller radiobølger. Tyskernes 

første het Hs-293 and Fritz-X. Amerikanerne fulgte etter og utviklet TV-guidede 
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missiler under WW2. Den mest kjente GB-4, som regnes som forgjengeren til 

moderne anti-skips missiler. Missilet var bygd med en finer basert flykropp og en 

2000 lbs GP-bombe som stridshode. Missilet ble styrt mot målet av en operatør 

som så målet avbildet på en TV-skjerm (Wikipedia, 2014). 

I dag er det vanlig med presisjonsstyrte flybomber (eng. PGM- Precision 

Guided Munitions), som styres ved hjelp at treghetsnavigasjon og GPS. 

Artillerigranater og raketter med samme sluttfasestyring er også svært utbredt 

blant vestlige militærmakter. Våpensystemene kalles også smart våpen (smart 

weapon, smart munition, smart bomb). Hensikten med denne typen våpen er å 

oppnå høy treffnøyaktighet på spesifikke mål, samt å minimere kollateral skade. 

Videre ønske man å redusere mengden bomber og granater som benyttes for å 

ta ut et mål. Dette er pengebesparende både i antall bomber og granater man 

benytter for å ta ut et mål, samt og antall sorties42 som må på vingene. Dette 

fører til mindre risiko ved at færre flycrew trenger ”gå på vingene” og færre fly i 

luften, som igjen betyr potensielt mindre mulighet for tap av materiell, kapasiteter 

og menneskeliv. Ammunisjonsøkonomisk så vil det sannsynligvis gå med mindre 

antall bomber og granater for å ta ut målene. For fly sin del så vil det si at de kan 

engasjere flere mål per sortie, og at artilleriskytset kan skyte flere forskjellige mål 

mellom hver etterforsyning med ammunisjon. 

En annen vesentlig fordel er at selve bombestørrelsen (nyttelasten/ 

sprengladning med bøssing) kan minimeres om den treffer mer nøyaktig. Man 

trenger ikke så stor sprengladning og mye splinter om man treffer midt i målet. I 

tillegg så vil man kunne spare mange uskyldige sivile liv, ved å treffe nøyaktig på 

målet. Som resultat av at man begynte kalle de nye bombene smarte, ble de 

eldre ikke-styrte bombene gitt kategorinavn som dumme bomber og jern bomber. 

De første moderne sluttfasestyrte våpen med god presisjon var 

lasersluttfasestyrte våpen (LGB-Laser Guided Bomb) ble utviklet på 60-tallet av 

USA og Storbritannia, som ledert frem til Paveway bombene (typiske navn som 

GBU-10/12/16) (GBU-Guided Bomb Unit). Disse ble tatt i bruk i 1968 og benyttet 

i Vietnam.  

                                            
42 En SORTIE er et fly med en bombelast 
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Fig.20 GBU-12 Paveway II (500 lbs) (flickr.com, 2016) 

Laserstyrte bomber viste seg å være mye enklere å bruke enn styrte 

missiler, samt å inneha en høyere grad av presisjon. Dette viste seg spesielt ved 

bombing av stillestående mål som bruspenn og -pilarer. Dette krevde tradisjonelt 

store mengder bomber for å tas ut, mens laserstyrte bomber hadde mye høyere 

treffprosent. Det foreligger tall på at 48% av lasersluttfasestyrete bomber sluppet 

over Hanoi og Haiphong under Vietnamkrigen var direktetreff, sammenlignet med 

kun 5,5% treff for dumme bomber. Gjennomsnittlig bomavstand var estimert til 7 

meter for lasersluttfasestyrete bomber, mens den var 147 meter for dumme 

bomber. Denne presisjonen gjorde også at man kunne rette bombeinnsatsen mot 

punktmål, som tidligere ikke kunne angripes med flybomber. 

 
Fig.21 Dumme bomber MK-serien (1 lbs≈0,5 kg) (fas.org, 2016) 

Et eksempel på hvordan PGM bidro til en ny dimensjon innen flybombing 

er bombingen av Thanh Hoa Bridge sør av Hanoi i 1972. 871 sorties (1 sortie er 

ett fly med en bombelast) var flydd mot brua uten resultat siden 1965. 14 sorties 
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med Paveway ble fløyet inn i 1972 og bombet i stykker hele brospennet, og 

avskar dermed forsyningslinjen for Vietcong. 

Gulfkrig 1 (1991) viste igjen verdien av presisjonsstyrte bomber. Dog ble 

man også veldig klar over begrensningene som lå laser sluttfasestyring som var 

terminalstyringen som ble brukt på denne tiden. Denne metoden for å 

sluttfasestyre våpen er svært påvirkelig av dårlig vær, som regn, snø, støv, skyer 

osv. I tillegg krever bruken av denne våpentypen en aktiv belysning av målet, 

enten fra et annet fly eller bakkestyrker. Dette gjør at noen må eksponere seg 

voldsomt, ved å sende ut en kraftig laserstråle som røper egen posisjon, gitt at 

man slåss mot en kvalifisert motstander. I tillegg så kreves det en koordinering 

mellom flere ledd og bruk av samband for at full effekt skal oppnås ved bruk av 

denne typen våpen.  

Under Gulfkrig 1 så ble også GPS systemet tatt i bruk for alvor, og man 

begynte også å utvikle bruk av GPS og INS teknologi for styring av lettere våpen 

som flybomber. Satellitt- og treghetsnavigasjonsstyrte våpen (GPS-INS våpen) er 

stort sett upåvirkelige av vær, og trenger ikke noe bakkestøtte eller aktiv 

belysning av målet for å virke. GPS-INS våpen, flyr mot den koordinaten de er 

programmert til å treffe.  Eksempel på moderne GPS-INS styrte bomber er JDAM 

(Joint Direct Attack Munition) som GBU-39. 

 
Fig.22 SDB (GBU-39) i rack a 4 stk bomber (flickr.com, 2016) 

SDB (Small Diameter Bomb) er i en liten GPS-INS styrt bombe på 250 lbs 

(113 kg) som er rundt halvparten av det den eldre generasjonenes minste 

flybombe veide, nemlig MK-82 med sine 500 lbs (226 kg). GBU-39 har samme 
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penetrasjonsevne som BLU-109 (2000 lbs/ 1000kg), hvilket er ca 2 meter betong, 

men betydelig mindre sprengladning. 

GPS og INS våpen har imidlertid en dårligere treffsannsynlighet enn 

lasersluttfasestyrte våpen. I tillegg er det mulig å jamme eller spoofe GPS 

signaler. GPS-INS våpensystem er imidlertid konstruert slik at om det mister 

GPS signalet, om det skulle for eksempel være jammet, så vil systemet gå 

tilbake til siste oppdaterte posisjon den har på målet og videre i banen forholde 

seg til INS navigasjonssystemet (gyro basert) som er upåvirkelig av jamming, 

men dog ikke så nøyaktig som GPS basert styring. Spoofing er imidlertid verre å 

motvirke, og vil kunne påvirke treffsannsynligheten i stor grad. Jeg kommer ikke 

til å diskutere dette ytterligere.  

Forskjellen på nøyaktighet mellom INS navigasjon og GPS navigasjon i 

begynnelsen av GPS-INS bombenes bruk skilte henholdsvis CE 13 meter når 

GPS styrt mens CE 30 meter med ren INS styring. Denne CEen tar høyde for 

betydelige feil i INS systemet (avdrift), og bombene har vist seg å være mye mer 

nøyaktige under testbombing (Boeing, 2015). I desember 1996, gjennomførte 

man testbombing med JDAM-bomber. De lå da i snitt med en bomavstand på 4,5 

meter fra målet.  

GBU-39, som er den mest moderne INS-GPS styrte flybomben, er oppgitt 

å ha en CE på 5-8 meter. Dette har man oppnådd ved å benytte DGPS signaler 

fra flyet og programmere opp bomben med best mulige data før bombeslipp. 

Prisen per JDAM er oppgitt til $62,846 på globalsecurity.org. 

GPS-INS styring for artillerigranater har også kommet på markedet. I den 

vestlige verden er den dominerende granaten med GPS-INS styring M982 

Excalibur, som også er den GPS-INS granaten Norge har kjøpt til sitt landartilleri.  
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Fig.23 M982 Excalibur (wikipedia, 2016) 

Dette er en 155mm langrekkevidde artillerigranat, og slik den fremstår i 

dag. Utviklet av Raytheon Missile System og BAE Systems AB. BAE Systems 

AB ble involvert i prosjektet fra 2004 siden de hadde teknologi for banekorrigert 

artilleriammunisjon, hvilket var hovedutfordringen til Rayethon. Utviklingen av 

granaten startet i 1992, og den kom i regulært bruk i 2006. 

Granaten kan skytes fra et utvalg av kvalifiserte haubitser, herunder; Archer, 

M777A2, M109A6 (Paladin), M198 og Panzerhaubtize 2000. Egentlig ble 

granaten utviklet som en DPICM (Dual Purpose Improved Conventional 

Munition) under navnet XM982 til det amerikanske Crusader haubitssystemet. 

Crusader prosjektet ble imidlertid avbrutt og DPICM prosjektløpet likeså (DPICM 

ambisjonen ble kuttet i 2004). Granaten, slik den fremstår i dag, representerer en 

langtrekkende artillerigranat, med lengre rekkevidde enn alle andre kjente styrte 

artillerigranater. Rekkevidden er henholdsvis 37km med cal 39 rør og 47km med 

cal 52 rør (globalsecurity.org, 2015)43.  

Etter at Excalibur ble offer for Crusader prosjektets kansellering, så ble 

U.S. Armys plan endret til at Excalibur skulle tilføre M109A6 Paladin Self-

Propelled Howitzer (SPH) systemet en 30% lenger rekkevidde, og økt 

nøyaktighet. Tall som ble brukt var å øke nøyaktigheten fra 370 meters 

spredning med konvensjonell ammunisjon, ned til 10 meter med Excalibur. For å 

gjøre dette mulig trenger Excalibur nøyaktige måldata, slik at 

nøyaktighetspotensialet i Excalibur blir utnyttet. Tall som initialt ble beskrevet for 

                                            
43 Rørlengde oppgitt i kaliber for Archer er 52 kaliber. 52 x 155mm (selve caliberet) = 8060mm = 
8,06 m. 
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Excalibur var at man trengte en nøyaktighet på koordinatene på under 35 meter 

for myke mål som personell, mens en nøyaktighet for mål som krever direkte treff, 

bedre enn 10 meter. 
Siden granaten ble godkjent for bruk har dens nøyaktighet bare blitt bedre 

og bedre siden de første testene i 2006.  

Excalibur granaten har vist seg å være et meget anvendelig våpen i 

moderne lavintensitetskonflikter, spesielt i bebygde områder. Med sin relativt lille 

nyttelast på 22 kg og en totalvekt granatvekt på 46 kg (2011, globalsecurity.org) 

og en nedslagsvinkel som er ”near vertical impact”, blir den for en meget 

anvendbar LCDB (Low Collateral Damage Bomb) å regne. Til sammenligning 

med en tradisjonell 155mm sprenggranat som veier 43 kg der hele vekten er 

nyttelast (dobbelt så stor nyttelast). Det nærmeste man kommer Excaliburs 

beskjedne størrelse på nyttelast er flybomben GBU-39 som er på 250 lbs (125 

kg). Sammenlignet bli Excalibur et bedre alternativ enn GBU-39, og har i US 

Army, blitt et populært indirekte bekjempnings våpen i situasjoner hvor man 

ønsker minimal kollateral skade. 

I september 2007 foretok Rayethon og BAE en testskyting av Excalibur. 

Avstandene det ble skutt på var 35 og 40.8 km, med henholdsvis gjennomsnittlig 

sirkulær bomavstand på 4,45 meter og 4,5 meter, hvilket var betydelig bedre enn 

de foreskrevne 10 meter. Granaten ble igjen prøveskutt 4.-7. desember 2013, 

hvor det viste seg at granaten hadde en forbedret bomavstand og endte på et 

gjennomsnitt på 1,6 meter fra målet ved skyting på avstand 33 kilometer.  

Dette tilsier at granatene har en nøyaktighet på en god TLE CAT 1, hvilket er 

mye bedre enn hva GPS nøyaktighetsdata tilsier. 

Per september 2015 har det blitt skutt ca 770 M982 granater i strid 

(Wikipedia, 2015). Prosjektkostnad per granat er beregnet til $ 259.000 (United 

States Government Accountability Office, 2015).  
 Det siste innen sluttfasestyrte våpen er GPS-INS styring med laserstøtte 

(benevnt Laser-JDAM/ LJDAM og Enhanced Paveway). Disse våpnene kalles 

også hybrid-bomber og benytter det amerikanerne kaller ”Advanced Guidance 

Consept”. En type slik hybridbombe er GBU-54. 
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Fig.24 GBU-54 (flickr.com, 2016) 

Fordelen med disse bombene er at man kombinerer allværskapasiteten til 

INS-GPS styrte bomber med nøyaktigheten til laserstyrte bomber. Dette gjør at 

hybridbomber også er effektive mot bevegelige mål (Militaryperiscope.com, 

2015). Bomben fungerer på sen slik måte at den flyr mot angitt målkoordinat ved 

hjelp av GPS-INS inntil den oppfatter laserrefleksjonen fra målbelyseren. Når den 

oppdager denne, vil bomben oppdatere målkoordinaten iht det oppfattede 

målpunktet angitt av laserrefleksjonen. Dersom bomben mister tracket på 

laserrefleksjonen, så vil den gå mot siste oppdaterte punkt. At bomben hele tiden 

vil oppdatere sin målkoordinat i forhold til det oppfattede målpunktet gjør at 

denne bombe kan følge bevegelige mål, så lenge laserpunktet følger målet.  

Prisen på et GBU-54 kit lå i 2009 på $46.000 (Defence Update, 2009).  

 GPS-INS styrte våpen, kan programmeres til hvilken angrepsvinkel de 

skal ha inn i målet. Ved å sette denne til ”near vertical impact angle”, altså nært 

90 grader, så klarer man i stor grad å omgå den største feilkilden ved GNSS 

baserte uttak av måldata, nemlig høyden på målet. Tradisjonelt har høyden på 

målet vært viktig, for å unngå å bomme på målet, men ved en vinkel nesten 

normalt på målet så reduserer man høydens betydning for treff av målet. 

 Unøyaktigheten til GPS-INS styrte våpen vil i stor grad være avhengig av 

kvaliteten på GPS signalet den mottar. Kvaliteten på de forskjellige 

signalmottakene er i følge offisielle åpne kilder som vist i tabellen nedenfor. Dette 

er kun usikkerheten i våpenet selv, og ikke korrigert for andre feil i systemet på 

våpenet.  
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Fig.25 Usikkerhet for GPS-INS styrte våpen 

Tester gjennomført med skarp våpenleveranse viser imidlertid at nøyaktigheten 

er høy og høyere enn det som oppgis som usikkerhet for GPS-signalet i seg selv. 

3	Diskusjon/Resultat	

3.1	Midlertidige	slutninger	

3.1.1	Feilbudsjett	generelt	

Ved uttak av målkoordinater så vil det alltid være feil ved målte verdier. 

Det er feilkilder i alle ledd og summen til slutt kan bli ganske stor. Det er derfor 

vesentlig at man søker å minimere disse feilkildene i så stor grad som mulig. 

Som diskutert lenger opp i teksten så vil det forekomme feil i alle verdier som 

måles i forbindelse med målkoordinatuttak. Disse feilene forekommer i GPS 

koordinaten som OP-instrumentet tar utgangspunkt i for egen fiksering av 

posisjon (CE 2,3 m eller mer), den målte lasereavstanden (+/- 2,5 meter), 

retningen eller vinkelen som tas ut mot målet (+/- 0,2 streker eller mer), 

høydevinkelen som tas ut mot målet (+/- 1,5 streker eller mer). I tillegg kommer 

feilkilder som; har operatøren tatt ut data på rett mål (eller har han tatt ut rett data 

på feil mål for eksempel to like hus?), hvor stort er målet, har målet en geometri 

som gjør at det er mulig å ta ut gode måldata på det (dette avhenger av målets 

utstrekning og geometri, samt hvor man må treffe målet for å oppnå ønsket 

effekt). Dette kan være vanskelig med et OP-instrument og en feltdataterminal 

med vanlig kart eller satellittbilde. 

 Et typisk feilbudsjett for koordinatuttak på et mål ble vist i tabellene Fig. 6 

til 9. og er basert på feil i GPS posisjon, pluss feil i avstandsuttak til mål, pluss feil 

i retning til målet. I figur 6. og 7. har i tillegg utregninger inklusive feil i 

høydevinkel til målet. I tillegg til denne unøyaktigheten kommer feilen våpenet 
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selv med sin GPS-INS styring på veg mot målet. Denne feilen er hovedsakelig 

forårsaket av unøyaktigheten satellittsignalet gir til guidesystemet på bomben/ 

granaten til målet (forutsatt at den mottar signal). Utregningen av den samlede 

usikkerheten for et GPS-INS guidet våpen på veg mot et mål med måldata tatt ut 

med FOI2000, da henholdsvis med magnetkompass som orientering og gyro, er 

vist i figur 25. og 26. Det totale feilbudsjettet vil da bli feilbudsjettet for 

målkoordinatsuttak (i horisontalplanet) + feilbudsjettet for våpenet som leveres 

mot målet. 

 

 
Fig. 26 Tabell og graf over totalfeilbudsjett ved våpenengasjement ved forskjellige GNSS signal 

på henholdsvis målangivelse med magnetkompass og våpenet. 

 

 

 
Fig. 27 Tabell og graf over totalfeilbudsjett ved våpenengasjement ved forskjellige GNSS signal 

på henholdsvis målangivelse med gyroretning og våpenet. 

 Ut fra tabellen ser man at dersom man har DGPS dekning på både OP-

instrument og våpenet, så er usikkerheten godt under 10 meter totalt ut til 4000 

meter, helt ned mot 7,1 meter på 500m avstand. På 4000 meter har man en 

maksimal feil på bedre enn 8,3 meter. Så med DGPS dekning på både OP-
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instrument og våpen, samt gyroorientert OP-instrument, så oppnår man en 

unøyaktighet som ikke er dårligere enn mellom 7,1 meter på 500 meter og 8,3 

meter på 4000 meter. 

På de lengste avstandene så utgjør mangelen på en nøyaktig retning til 

målet (ikke gyro, men retningsuttak med magnetkompass) den største faktoren 

som bidrar til unøyaktighet. På 4000 meter går usikkerheten opp mot 25 meter i 

horisontalplanet på grunn av dette, selv med DGPS dekning på både OP-

instrument og våpen. På avstand 500 meter er unøyaktigheten bedre enn 8,1 

meter. Man ser at unøyaktigheten stiger sterkt ut mot 4000 meter når 

retningsuttaket ikke kan gjøres med gyro, hvilket er helt logisk når man vet at den 

største eksponentielle feilkilden er vinkeluttak i side. 

Om man ser bort fra sidevinkel feilkilden, så observerer man videre at det 

er GNSS unøyaktigheten som er den ikke-eksponensielle feilkilden. Våpenets 

unøyaktighet kan ikke operatøren på marken påvirke, så han/hun må søke 

optimere målkoordinaten i så stor grad mulig. Det operatøren da kan gjøre er å 

jamføre dataene tatt ut med instrumentet med kartet. Dette skjer automatisk, og 

man vil kunne få opp ruta eller plottet på målet i kartet. Per i dag kan man da 

velge mellom kart eller satellittbilde i FACNAV som terrengprojisering.  

3.1.2	3D	modellering	av	terreng	ved	hjelp	av	satellittbilder	

Kartene som benyttes i FACNAV er standard og blir veldig grove i 

oppløsningen og vil sjelden kunne tilføre noe økt kvalitet i forbindelse med uttak 

og optimering av måldata. Dog har de sin verdi i forbindelse med 

oppdragsplanlegging og for å kunne få oversikt i en taktisk situasjon. 

Satellittbildene derimot vil kunne være nyttige å bruke dersom målet er nært eller 

inntil objekter som tydelig fremkommer på bildet. Står målet ute i lendet, er det 

derimot vanskelig å bruke et satellittbilde til å kvalitetssikre måldatauttaket. En 

3D modell kan derimot hjelpe til selv om målet står ute å åpent lende, da den 

gjenspeiler terrengformasjoner som ikke fremkommer av høydekvotene på et 

topografisk kart ei heller syner på et satellittbilde. Det kan være at tematiseringen 

på det topografiske kartet ikke klarer gjenspeile lendets utseende eller at fargene 

i satellittkartet ikke gjør det synlig og/eller at høydedatabasen er for grov i 
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oppløsningen. En 3D modell kan ha en sfærisk nøyaktighet bedre enn 3 meter, 

og i så måte en høydeoppløsning som gjenspeiles i grafikken i modellen, bedre 

enn 3 meter. Dette gjør at lendeformasjoner som har en forskjell ned mot 3 meter 

fremkommer i en 3D modell. 

 
Fig.28 Sammenligning topografisk kart, satellittbilde og en 3D modell over samme terreng. 

Som man ser fra bildene så er ikke forskjellen stor på et satellittbilde og 

3D modellen når man har høy målestokk. Når man zoomer inn og kommer 

nærmere jordoverflaten så vil satellittbilde og 3D modellen være tydelig bedre 

enn det topografiske kartet, med henblikk på detaljoppløsning og -rikhet. Dog vil 

satellittbilde og 3D modell være egnet til forskjellig bruk. Satellittbildet vil 

sannsynligvis ha en større oppløsning på avbildet terreng og terrengdetaljer sett 

rett ovenfra, men vil ha en viss projeksjonsfeil da bildet er strekt ut for å GEO 

refereres, siden satellittbilder aldri tas rett ovenfra, og må justeres for å bli så 

korrekt som mulig. Dette gjør at satellittbilder vil inneholde samme typer 

projeksjonsfeil som et kart, dog ikke senterfokusert feil som på et topografisk kart. 

Allikevel vil objekter i satellittbildet, være klarere og bedre fiksert i mange tilfeller 

enn de tilsvarende objektene i en 3D modell. Dette er fordi 3D modellen 

gjenspeiler unøyaktigheten i modellen med at detaljene blir utydelige der dataene 

er dårlige, for eksempel husformer blir feilprojisert og fremstår derfor som 

deformerte enkelte steder (se fig. 28). Dette kan imidlertid være nyttig da det 

forteller operatøren at dataene er dårlige på de aktuelle detaljene/ objektene i det 

aktuelle projiserte området og at man må forholde seg til det. 
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Fig.29 Deformerte bygningsstrukturer i 3D modell (satellittbildebasert) (VRICON, 2016) 

	
Fig.30 3D modell i FACNAV (ikke satellittbildebasert)(NOBLE, 2015) 

Dog vil man i 3D modellen se bygninger og strukturer med høyde, mye bedre 

fremstilt. Man vil kunne se og høydebestemme etasjer eller andre detaljert i en 

bygning og den tre dimensjonale modelleringen gjør at man kan beskue 

interessante objekt fra flere retninger (for eksempel baksiden i forhold til 

retningen man beskuer målet fra). Man vil i en 3D modell kunne avdekke fra 

hvilken side av et objekt det vil kunne være hindringer av en eller annen type 
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(skog som dekker for innsyn etc), som vil kunne påvirke oppdragsløsningen på et 

eller annet vis. Som man ser av figur 26, så vil en 3D modell kunne projisere et 

veldig høyt detaljnivå dersom den har et høykvalitets bildegrunnlag den er bygd 

ut fra. Satellittbilder gir dog en noe dårligere oppløsning enn det som synes i 

fig.29. Det en 3D modell virkelig gir er en projeksjon av lendet og terreng som 

ikke satellittbilder og kart klarer å vise. Man vil i en 3D modell se buktninger i 

landskapet, som ikke fremkommer på et satellittbilde, og som på et topogafisk 

kart ikke vil fremkomme på grunn av den grove høydegjengivelsen, med 

ekvidistanse på 20 meter. Det vil si at unøyaktigheten høydemessig på et 

topografisk kart er inntil 40 meter (+/- 20 meter). Høydedataene i VRICONs 3D 

modell er på maksimalt 3 meter og blir veldig godt gjengitt grafisk i modellen 

også (se fig. 31, 33 og 34). 

 Ved uttak av målkoordinater og import av måldata inn i FACNAV, så vil en 

3D modell som terrengprojisering trolig kunne optimere nøyaktigheten på 

målkoordinaten i gitte scenarier og terreng, utover de et vanlig topografisk 

kartgrunnlag eller et satellittbilde kan gi.  

3.1.3	Feilbudsjett	scenario	1	

Ut fra tabellverket ovenfor (fig. 9) så har jeg kommet fram til at 

unøyaktigheten for et våpenengasjement av LV plattformen fra en OP-posisjon 

2000 meter fra målet, og man er helt sikker på hvor den står i lendet (les; sikter 

mot rett mål med OP-instrumentet) og man legger til grunn at man har DGPS 

dekning, vil kunne oppnå en nøyaktighet på måldata bedre enn 5,2 meter med 

gyro og bedre enn 12,6 meter uten gyro. Imidlertid er det lite trolig at man vil 

kunne ha DGPS dekning i et krigsscenario, så et er mer sannsynlig at man har 

WAGS og da blir unøyaktigheten på måldataene henholdsvis 7,7 meter og 15,1 

meter. Dette fordrer imidlertid at operatøren gjør en feilfri innmåling av målet.  

Ved flate høydevinkler nært horisontalplanet, så er det veldig fort gjort at 

laseren gir avstander til hindringer foran eller bak det egentlige målet. Dette kan 

operatøren fange opp ved å jamføre måluttaket med OP-instrumentet mot 

terrenggrunnlaget i FACNAV. Står målet i nærheten av georefererte objekter i 

terrengmodellen, så kan både satellittbilde og 3D modell hjelpe operatøren med 
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å kvalitetssikre eller optimere måldataene. Et topografisk kart vil erfaringsmessig 

være for grovt i oppløsningen til å være til noe særlig hjelp når man skal fange 

opp feil under +/- 30 meter. Satellitt og 3D modell har derimot en mye høyere 

nøyaktighet og detaljrikdom og vil kunne hjelpe operatøren i mye større grad. 

Om man legger inn posisjonene i FACNAV med en OP-posisjon ca 2000 meter 

fra målet så vil jamførelse med henholdsvis satellitt og 3D grunnlag kunne gi litt 

forskjellig hjelp (fig. 30 og 31)44. Dog er ikke forskjellen den store ved så stor 

målestokk. 

 
Fig.31 Satellittbilde OP-Mål (Norge i bilder, 2016) 

                                            
44 BLÅ trekant er egen OP-posisjon, RØDT kors er målet 
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Fig.32 3D bilde OP-mål (VRICON 3D modell, 2016) 

Om man imidlertid zoomer seg inn på målområdet, så vil man se en forskjell i 

hva en 3D modell kan bidra med i forhold til et satellittbilde (fig. 32 og 33).  

 
Fig.33 Satellittbilde zoom av målområdet (Norge i bilder, 2016) 
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Fig.34 3D zoom av målområdet (VRICON 3D modell, 2016). 

3D modellen er tilvirket av satellittbilder, og gir et inntrykk av 

bygningsmassens geometri på et bedre sett enn satellittbildet. Imidlertid vil en 3D 

modellering basert på flyfoto blir noe bedre (fig. 34), men denne modellen 

benyttet i fig. 34 inneholder ikke høydedata og er heller ikke kvalifisert på noen 

som helst måte i forhold til nøyaktighet. Imidlertid gjenspeiler denne figuren 

oppløsningen på 3D modeller man kan får ved å flyfotografere et målområde og 

lage 3D modell av det, som er en mulighet med enkelte ikke-kommersielle 3D 

modelleringssystem som VRICONs 3D modell. 
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Fig.35 3D modell basert på flybilder (Google maps, 2016) 

I dette scenariet så vil det være en fare for at OP-instrumentet måler avstand til 

omkringliggende (spesielt bakenforliggende) bygg. I den situasjonen kan det 

være spesielt gunstig og jamføre OP-instrumentmålingen med FACNAC med 

satellittbilder eller en 3D modell. Imidlertid så vil ikke modellen tilføre så mye i for 

hold til nøyaktighet på måldataene. Når usikkerheten på målkoordinaten er på 

7,7 meter og målet er plassert som i dette scenariet så vil sannsynligvis selv ikke 

en flyfotobasert 3D modell kunne muliggjøre noen optimering av måldata, gitt at 

operatøren tok ut avstand mot rett mål. OP- instrumentet er like nøyaktig som 3D 

modellen, i og med at målet er et ikke-georeferert mål. Man vil kunne fastslå at 

målet ligger mellom vei og garasje, men ikke noe særlig mer nøyaktig enn det 

det allerede er (bedre enn 7,7 meter), da avstanden mellom vei og garasje er vel 

50 meter (fig. 30).  

 
Fig.36 Avstand mellom vei, garasje og bygninger (VRICON 3D modell, 2016) 

Det blir uansett kvalifisert gjetning, på 2000 meters avstand, å bestemme 

hvor imellom vei og garasje målet står med en nøyaktighet større enn 7,7 meter. 

Det er får eller ingen buktninger i terrenget som fremkommer i 3D modellen, som 

da kan hjelpe operatøren med å justere målet. Det man vil kunne fange opp ved 
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en jamførelse av måldata tatt ut med FOI2000 og FACNAV er om det er tatt ut 

måldata på helt feil mål, eller at laseren måler avstand til et objekt foran eller bak 

målet. Så lenge målsymbolet legger seg mellom veien og garasjen på FACNAV 

programmet, så vil det ikke være praktisk mulig å optimere måldataene 

ytterligere. Dette vil uansett kunne kontrolleres mot et satellittbilde i FACNAV, og 

man vil trolig ikke oppnå noe optimering av nøyaktigheten på måldataene ved 

bruk av en 3D modell. Men det eneste man på bakken kan gjøre for å optimere 

våpenets nøyaktighet er å anmode leveranseplattformen om ”near vertical impact 

angle”, hvilket uansett er standard prosedyre ved bruk av GPS-INS styrte våpen. 

Som man ser fra fig.36 så vil den totale unøyaktigheten bli på maksimalt 12,5 

meter med WAGE dekning på både FOI2000 og våpen og 7,4 meter med DGPS 

dekning. Det er en ganske stor unøyaktighet og det vil ikke være sikkert at treffet 

vil slå ut målet. 

 
Fig.37 Unøyaktighet i målengasjement (både feil å uttatt målkoordinat og våpenfeil) med 

henholdsvis DGPS og WAGE dekning på 2000 meter. 

Muligheter for å kunne kompensere for bom, kan være å benytte seg av 

nærhetsbrannrør (proximity), for å oppnå en luftsprengning. Dette vil kunne gi et 

godt spredningsmønster på splinter og ha god virkning mot målet da det er 

upansret og står i relativt åpent lende.  
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Et satellittbilde eller en 3D modell av terrenget vil imidlertid kunne vært til 

stor hjelp om målet hadde vært plassert i en skogkant eller inntil en bygning som 

er avbildet i modellen. Da ville man kunne ha optimert dataene med modellen i 

mye større grad og trolig oppnådd en høyere nøyaktighet enn hva som ble 

gjeldende i dette scenariet. Om man klarer å plassere målet ved gjenkjennbare 

terrengstrukturer i satellittbilde eller 3D modellen, så vil man i beste fall kunne 

kunne oppnå unøyaktigheten som er gjengitt for modellen, for VRICON 3D 

modell ned mot SE 3 meter. Et satellittbilde vil ikke gi 3D strukturen som for 

eksempel VRICON 3D modell gir og vil derfor være vanskeligere å benytte for å 

gjenkjenne terreng, men satellittbilde har i horisontalplanet en høyere 

nøyaktighet enn 3D modeller, ned mot CE 0,5 meter. Det som er viktig er at ved 

dagens TTP for bruk av GPS-INS styrte våpen, så omgår man problematikken 

med høydefeil ved bruk av GNSS system. Satellittbildene har en meget høy 

nøyaktighet i horisontalplanet, ned mot satellittbildets oppløsning (0,5 meter 

minus), mens elevasjonsmessig så benytter man en høydemodell med 

oppløsning på +/- 10 meter. Dette gjør det veldig nøyaktig i horisontalplanet men 

relativt unøyaktig i vertikalplanet, og dermed blir den totale 3D unøyaktigheten 

omtalt som SE, ikke bedre enn 10 meter pluss.45 I VRICONS 3D modell er SE 

validert til bedre enn 3 meter. Dette gjør 3D modellen mer unøyaktig i 

horisontalplanet, men betydelig mer nøyaktig i elevasjonsmessig og sfærisk (3D 

messig). Imidlertid er terrengets beskaffenhet i scenario 1 av en slik karakter at 

verken 3D modell eller satellittbilder gir noen fordeler med tanke på optimering av 

måldata. Ikke er det noen objekter som er nært nok i satellittbildet for å gi noen 

muligheter for justering av målet, ei heller er det terrengformasjoner som 

fremkommer i 3D modellen, som kunne hjelpe til med en optimering av 

målkoordinatuttaket. 

3.1.3	Feilbudsjett	scenario	2	

Målet man ønsker å engasjere med GPS-INS styrt ammunisjon er en 

bygning med flere etasjer. Bygningen ligger som forventet i et område der det er 
                                            
45 Unøyaktighet horisontalplan 0,5 meter og unøyaktighet i høyde +/- 10 meter gir 0,5! + 10! =
𝑆𝐸!, SE= 10,01 meter 
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mange bygninger rundt. Man ønsker i så stor grad som mulig å begrense 

utilsiktet skade, så det å få en så god koordinat på målet som mulig er ønskelig. 

 Overvåkningen av målet tilsier at hovedkvarteret holder til i kjelleren på 

bygningen. Bygningen viser seg å være plassert i en skråhelning ytterst i et 

byggefelt. OP-en blir etablert på en høyde ca 1500 meter unna (se fig 37). 

. 
Fig.38 OP-posisjon og mål i 3D modell46 (VRICON 3D modell, 2016) 

Fra denne posisjonen er det vanskelig å få god innsikt på selve bygningen, men 

patruljen klarer å konstatere at målet er lokalisert i kjelleren i en liten bygning 

som ligger litt lavere i terrenget enn hovedbygningen. Det er her 

kommunikasjonssentralen som skal bekjempes holder til. 

Ut fra et 1:50.000 kart er det svært lite informasjon som kan hentes ut (se 

fig. 38). Man kan imidlertid se at det er bebyggelse i målområdet og at det er et 

høydedrag som reiser seg mot nordvest fra målet. Bortsett fra det så er det 

begrenset informasjon man kan lese ut av kartet.  

                                            
46 Mål er gult kryss, OP-posisjon er blå trekant. 
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Fig.39 Topografisk 1:50.000 kart over målet (Kartverket, 2016) 

 
Fig.40 Satellittbilde som viser bygningen som er målet (gult kryss) (Norge i bilder, 2016) 

Ut fra satellittbildet i FACNAV (fig.39), så klarer man se bygningens 

utstrekning i horisontalplanet, men å bedømme geometri som antall etasjer og 

høyde i forhold til bakkeplan etc er vanskelig. Høydedatabasen i FAC NAV er +/- 

10 meter og gir ganske unøyaktige data. Ved å beskue målet i OP-instrumentet 

så oppnår man med en nøyaktighet på 1500 meter med WAGE dekning, bedre 

enn 7,7 meter i horisontalplanet og 5,2 med DGPS dekning (jeg benytter 

beregnet usikkerhet for avstand 2000 meter). Dette er imidlertid noe unøyaktig 
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for dette oppdraget, da målet i seg selv blir målt på satellittbildet til å være ca 7 x 

6 meter. Når man kommer ned på slike små avstander så er nøyaktighet i 

målinger avgjørende. Usikkerheten i OP-instrumentets målinger blir for usikre 

med sine 7,7/ 5,2 meter. 

Patruljen som overvåker målet ser at det er en barnehage på sørsiden av 

målet, ellers ser det ut å være forretningsbygg (scenario) som ligger rundt målet 

innenfor 200 meter.  Dog ligger det nærmeste nabobygget ca 7 meter fra målet 

(se fig. 40). Dette sammen med at det ligger en barnehage som nærmeste 

bygning på sørsiden, så bestemmer man seg for å gjennomføre angrepet om 

natten, når det er ikke er barn i området og minst mulig annet potensielt uskyldig 

sivilt personell. I tillegg så velger man benytte et LCDB (Low Collateral Damage 

Bomb) for å gjøre utilsiktet skade så liten som overhodet mulig. 

 
Fig.41 Bildet viser avstander til omkringliggende bygninger med avstander til de respektive 

(VRICON 3D modell, 2016) 

Ved å ta i bruk en 3D modellering over terrenget rundt målet så får man 

en ganske bedre innsikt i hvordan beskaffenheten er. Ut fra satellittbildet i 

FACNAV, så klarer man se bygningens utstrekning i horisontalplanet, men å 

bedømme husets geometri som antall etasjer høyde i forhold til bakkeplan, samt 

hva bygningens utspring er, høyder etc. er vanskelig.  
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Fig.42 3D modell som viser målgeometri (Google maps, 2016) 

Ved å studere målet i en 3D modell så vil man kunne se målgeometri samt 

omkringliggende strukturer på en mye bedre måte. Ut fra hva man ser om målet i 

3D modellen, så ser det ut til å være en etasje, men overvåkningen har avslørt at 

sambandssentralen ligger i kjelleren. Våpenengasjementet blir anbefalt 

med ”near-vertical impact angle” på grunn av alle omkringliggende bygninger, 

men på grunn av at sambandssentralen ligger i kjelleren så er det viktig å få 

klarhet i hvor høyt garasjetaket er slik at rett forsinkelse kan programmeres inn i 

våpenet, slik at det detonerer i kjelleren og ikke over på toppen av taket eller i 

første etasje. Etterretninger sier at taket er av en taksten type og at golvet på 

bakkeplan er 20 centimeter betong. Alle disse faktorene er tilstrekkelig hardhet til 

å sette av våpenet for høyt over ønsket detonasjonshøyde, og det er derfor viktig 

å få på det rene målets høyde, og da spesielt i forhold til omkringliggende lende. 

Dette klarer man ikke hente fra FAC NAVs høydedatabase som har et 

nøyaktighet på SE 10 meter. VROCONS 3D modell derimot har en usikkerhet på  

bedre enn 3 meter og et angivelsesintervall av høyden på 0,01 meter. 
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Fig.43 Skisse som viser hvor målingene ble gjort. (FAV NAV, 2016) 

Ut fra målinger gjort med VRICONs 3D modell fremkommer det at 

bakkeplan ligger på 210,5 meter over havet (moh) og at høyeste punkt på taket 

på bygget ligger på 215,1 moh. Dette gir at takhøyden er 5,5 meter. Dette gjør at 

rett forsinkelse kan settes på våpenet og at detonasjon skjer på rett sted. Om 

man hadde benyttet standard høydedatabasen så hadde man ikke fått noe hjelp 

og måtte ha kvalifisert gjettet på høyden på bygningen gjennom observasjon av 

målet. 

Når det gjelder fremskaffing av målkoordinat for målet, så må man jamføre 

dataene tatt ut med OP-instrumentet med FAC NAV. Man vil med stor 

sannsynlighet kunne ta ut bedre måldata fra FAC NAV eller VRICONs 3D modell, 

enn det man vil få med kun å bruke OP-instrumentet. Dette er et georeferert mål 

som vises i satellittbilder. Nøyaktigheten på FAC NAC er helt avhengig av 

nøyaktigheten på kart- eller satellittgrunnlaget som ligger i modellen. Godt 

refererte satellittbilder skal i følge Teleplan holde en nøyaktighet i Maria 

kartapplikasjonen i FAC NAV på 0,1 meter47 . Det vil si at satellittbildets 

                                            
47 Sevalrud, T., Programmerer Teleplan, i samtale 12. Feb 2016 
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oppløsning blir begrensningen på nøyaktigheten, da frigitte satellittbilder holder 

fra 0,5 meter nøyaktighet og oppover.  

I dette tilfellet med bygningen som skal beskytes, så vil man trolig oppnå 

høyere nøyaktighet i horisontalplanet ved å bruke satellittbildegrunnlag i FAC 

NAV enn ved bruk av VRICON 3D modell, da denne er på unøyaktighet på CE 

0,5 meter mot 3D modellen med sin SE< 3 meter.  

 
Fig.44 Sammenligning VRICON 3D modell og FAC NAV Satellittbilde i bildeskarphet. 

Dog skal man være klar over at skarpheten i satellittbildene gir inntrykk av 

høyere nøyaktighet enn hva som er tilfelle. VRICON 3D modell gir 

bildekvalitetsmessig ikke inntrykk av å være mer nøyaktig enn det den er, hvilket 

ikke visuelt fremkommer av et satellittbilde. 

 Når det gjelder engasjementet av dette målet, så kommer våpenet med en 

egen unøyaktighet lik den GNSS systemet den baseres på har, som i beste fall 

er 2,3 meter (DGPS). Så det å ha en så god målkoordinat som mulig er helt 

avgjørende for å treffe dette målet. Målet har i deg selv en utstrekning på 6 x 7 

meter. 
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Fig.45 Usikkerhetene vist i forhold til målets størrelse og hvordan usikkerhet akkumuleres v 

DGPS dekning våpen 

Figuren viser at med en koordinat tatt ut på et satellittbilde kan medføre at 

våpenet havnet inntil 2,8 meter fra senter (dersom våpenet har DGPS data). Ved 

koordinat uttatt på VRICON 3D modell så kan blir den totale unøyaktigheten 5,3 

meter. Dette viser viktigheten av en høykvalitetskoordinat ved bruk av GPS-INS 

styrt ammunisjon. I og med at det benyttes LCDB våpen, så er man avhengig av 

en god treff for å få effekt i målet. Før i tiden var standardbomben 2000 lbs (ca 

1000kg), så da fikk man effekt selv om man ikke traff senter av målet (med dertil 

hørende utilsiktet skade). I dag med høye krav til å begrense utilsiktet skade til et 

minimum, så har industrien designet små bomber for å begrense bivirkninger til 

omkringliggende infrastruktur, sånn som GBU-39. Dette har imidlertid ledet til 

høye krav til å treffe midt i målet for å oppnå noen effekt. 
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Skulle man imidlertid kun ha WAGE dekning i innsatsområdet så vil 

unøyaktigheten fortone seg noe annerledes da våpenets unøyaktighet øker en 

del.  

 
Fig.46 Usikkerhetene vist i forhold til målets størrelse og hvordan usikkerhet akkumuleres WAGE 

dekning våpen 

Målkoordinaten vil ikke få endret nøyaktighet seg da man benyttes deg av 

satellittbilde og en 3D modell for uttak av målkoordinaten, som er ikke GNSS-

avhengige system. Derimot vil våpenets unøyaktighet øker, og man ser tydelig 

av skissen at sjansen for bom på målet er overhengende. 

3.3	Sammenfatning	av	resultater	

Diskusjonen setter fokus på de mange fordelene ved å benytte seg av 

satellittbilder eller 3D modell som digitalt terrengmodellgrunnlag. Digitale 
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topografiske kart kan være greit for å skaffe seg en oversikt ved bruk av digitale 

kartverktøy men visere seg ha for dårlig oppløsning i forhold til å kunne brukes til 

å hente ut detaljer, spesielt i forbindelse med målkoordinatuttak. Koordinatuttak 

på mål for bekjempning med GPS-INS sluttfasestyrte våpen krever et høyt 

presisjonsnivå ,og det synes å fremkomme tydelig fra diskusjonen at 

satellittbilder og 3D-modeller et det eneste som klarer å gi stor nok nøyaktighet 

for dette. FOI2000 har en bra nøyaktighet dersom den er DGPS fiksert og har 

gyrostøttet orientering. Imidlertid blir den akkumulerte usikkerheten stor når man 

legger i sammen unøyaktighetene for de forskjellige systemene. Det er GNSS 

fikseringen som er den største feilkilden så lenge OP-instrumentet er gyro 

orientert. Dersom OP-instrumentet mangler gyrostøtte og må benytte 

magnetkompasset så øker unøyaktigheten med avstanden i betydelig grad. 

Hvorvidt nøyaktigheten er god nok for å forsvare bruk av GPS-INS styrt 

ammunisjon kan diskuteres. Rutgersson omtalte i sin oppgave fra 2009 at 10 

meters nøyaktighet (CE 10 meter) var godt nok for effektiv bruk av Excalibur 

artillerigranat. Dette har trolig bæring på at kravet til Excalibur når den ble utviklet, 

initielt var CE på 10 meter. Om man bommer med 10 meter på en pansret vogn, 

så vil granaten ha minimal effekt. Om man derimot bommer med 10 meter på et 

upansret objekt så vil kanskje granaten ha en viss effekt, helt avhengig av 

terreng etc. I CAS miljøene i dag er TLE CAT1 det som er normen for 

nøyaktighet man må ha på målkoordinaten for å kunne benytte GPS-INS bomber, 

altså bedre enn 6 meter. Nyere testskytinger viser at både Excalibur og bomber 

som GBU-39, har en bedre treff enn GDPS signalet på 2,3 meters maksimal 

unøyaktighet skulle tilsi. Riktignok så er disse testene gjennomført mot mål som 

er innmålt med landmåleutstyr, der man oppnår nøyaktighet ned på 

centimeternivå. Under disse prøvene så vil kun våpenets unøyaktighet kommer 

for en dag, og testresultatene vil være noe misvisende. Men, også tatt i 

betraktning at de foreliggende offisielle dokument på nøyaktighet, som er lagt til 

grunn i denne oppgaven er fra 2001 for SPS og 2007 for PPS prestanda. Nyere 

oversikter fra andre offisielle kilder som US Department of Agriculture, viser til at 

unøyaktigheten for SPS er halvert fra 2001 til 2013, fordi satellittene har fått 
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høyere prestanda i avstandsmålingen seg imellom i satellittbanen. Dette gjør at 

man med rimelig grunn kan anta et unøyaktigheten på posisjonen GNSS 

mottakeren viser, er mindre i dag (2016) enn den var i 2001, når spesifikasjonen 

ble utgitt. Dette gjør også at alle tallene som er utregnet i denne oppgaven, må 

kunne antas å være ”worst-case” verdier for posisjonering ved hjelp av GNSS. 

Så trolig vil alle GNSS relaterte unøyaktigheter være bedre i virkeligheten enn i 

teorien beskrevet i denne oppgaven. 

I et militært scenario, så vil man være på nøyaktighetsnivå som diskutert 

over, altså i beste fall med mot 0,5 meters nøyaktighet mot georefererte mål (ikke 

GNSS avhengig) og under optimale forhold på mellom 4 og 6 meters 

unøyaktighet på ikke georefererte mål (GNSS avhengig).  

Om man legger til grunn at GNSS unøyaktigheten er mindre enn 

beskrevet i oppgaven, så vil koordinatuttaket bli bedre enn unøyaktighet 5,2 

meter (DGPS) under gunstige forhold og  bedre enn unøyaktighet 7,7 meter 

under ugunstige forhold (WAGE signaler) på 2000 meters avstand OP-mål. Den 

totale unøyaktigheten inklusive våpeninnsats blir da med en unøyaktighet bedre 

enn 7,4 meter under gunstige forhold (DGPS) og 12,5 meter under ugunstige 

forhold (WAGE). Det er rimelig å anta at bakkestasjonskorrigerte signaler 

(DGPS) vil være lite sannsynlig i et fullkrigsscenario, og man har kun WAGE. Da 

vil evnen til å kunne jamføre uttatte måldata med et nøyaktig digitalt kartgrunnlag 

være essensielt for å minske unøyaktigheten i en målbekjempning. Da primært 

med fokus på å optimere målkoordinaten maksimalt. 

 I bebygde områder med mange og høy tetthet av bygninger og andre 

georefererte objekt, så vil et satellittbilde trolig være det mest nøyaktige å 

benytter seg av for å koordinatbestemme et mål i horisontalplanet. Imidlertid vil 

høydegjengivelsen være dårlig og muligheten for å se bygningers geometri 

nærmest ikkeeksisterende. Dette vil imidlertid en 3D modell kunne fremstille på 

en god måte. En relativt lav unøyaktighet på høydedata (SE på 3 meter) i 

motsetning til et satellittbildegrunnlag, og en unik måte å vise bygninger og 

objekters for i et 3D perspektiv. Man vil kunne se vinduer på bygninger i de 

forskjellige etasjer, man kan beskue alle sider av objektene og danne seg et godt 
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inntrykk av målets omgivelser. Dette vil kunne være til stor fordel for generell 

kvalitetssikring av planen for bekjempningen av målet, og under WAGE forhold 

(som er det man bør planlegge med) også kunne bidra til en betydelig optimering 

av måldata båre i horisontal- og vertikalplanet. Den største fordelen med 3D 

terrengmodeller synes dog å være den 3D fremstillingen man får som i er helt 

unik i forhold til satellittbilder og kart. Spesielt under oppdragsplanlegging så vil 

dette være til stor hjelp for alle operative enheter, som skal settes inn i et 

innsatsområde eller på annen måte bidra inn i et sådant oppdrag.  

 I et område med mer spredt befolkning og bebyggelse, hvilket også 

innebærer mindre georefererte objekt som fremkommer i kart og satellittbilder, så 

vil en 3D modell, basert på høyoppløselige bilder være til stor hjelp for å optimere 

målkoordinater. Dersom 3D modellen er basert på satellittbilder, så vil imidlertid 

modellen bli noe mer unøyaktig, og derved uskarp. Dette bidrar til at den 

optimale forbedringen av målkoordinater ikke er gitt at er mulig. Som omtalt i 

Scenario 1 med LV-plattformen, så er det vanskelig å bedømme med en 

unøyaktighet på 10 meter hvorvidt koordinaten er rett eller gal da det er over 20 

meter til nærmeste terrengform som kan gi noen god referanse for justering. 

Imidlertid gir også 3D modellen her et veldig godt inntrykk av lendets 

beskaffenhet, og vil være til stor hjelp til å øke forståelsen for hvordan terrenget 

egentlig er. Hvilket igjen vil gi veldig bra beslutningsstøtte under planlegging av 

et oppdrag.  

 Ved bruk av digitalt kartverktøy for å optimere måldata på objekter i 

åpent lende, så vil 3D modellen kunne være til mer hjelp enn et satellittbilde, da 

terrengformasjoner og konturer fremkommer bedre på en 3D modell enn på et 

satellittbilde.  Dette krever trolig imidlertid at 3D modellen er basert på en 

høykvalitetsbildegrunnlag som klarer frembringe høy detaljgrad. Her kunne for 

eksempel bildegrunnlag fremskaffes fra en luftbåren plattform. 

Hvorvidt 3D modeller er å foretrekke foran satellittbildegrunnlag er usikkert. 

I og med at man søker å bruke ”near vertical impact angle” ved bruk av GPS-INS 

styrte våpen, så er ikke høyden av så stor betydning som den var før i tiden med 

ikke-styrte ballistiske bomber og granater. 3D modellen gir mye bedre høydedata 
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på mål enn det som er mulig å hente fra en standard 10 meters høydemodell, 

som er det som benyttes i FAC NAV ved kart- og satellittbildegrunnlag 

3.4	Slutninger	 	

 FOI2000 holder en unøyaktighet som forholder seg til avstanden til målet, 

relatert hovedsakelig til GNSS fikseringen og unøyaktighet vinkel/retningsuttak. 

Det siste beror på om FOI2000 har gyro retning eller ikke. Det er vesentlig å få 

så god fiksering av OP-posisjon som mulig, da dette kan skille på unøyaktighet 

fra 10,5 meter (PSS) ned mot bedre enn 2,3 meter (DGPS). 

 Desto dårligere fiksering av OP-instrumentet, og dårligere vinkel/ retning til 

målet, jo viktigere blir det å jamføre uttatte målkoordinater med terrengmodeller i 

FACNAV. Dette fordrer imidlertid at målet lar seg optimere gjennom å 

sammenligne posisjoneringen av målet med terrengkonturer eller objekter man 

kan se i modellen i FACNAV. 

 Det er ikke gitt at 3D-modell av terrenget er å foretrekke fremfor 

satellittbildegrunnlag, da nøyaktigheten er høyere i horisontalplanet for et 

satellittbilde enn det kan synes være for 3D-modeller av terreng som er sett på i 

denne oppgaven. 3D-modeller har dog en bedre høydeoppløsning, og vil være å 

foretrekke dersom man er avhengig av gode høydedata. I tillegg så vil en 3D-

modell av terrenget være av stor nytte under planlegging av oppdrag, med tanke 

på siktanalyser, mål plassering og beregning av sjans for utilsiktet skade ved 

målengasjement, innsettings og infiltrasjonsruter etc. Jamfør Langefors´ 

informasjonsligning, så vil mest sannsynlig bruk av FACNAV med gode 

satellittbilder og en 3D modell bidra til at både tiden og evnen for individet til å 

forstå situasjonen vedkommende operere i, på en mye bedre måte. 

 Gjennom denne oppgaven så har jeg søkt sette fokus på den mulige økte 

operative effekten av å benytte 3D modell av terreng, som VRICONS 3D modell, 

til å optimere måldata tatt ut med OP-instrumentet FOI2000. Jeg har søkt å legge 

noe av teorien på Langefors infologiske ekvation, for å synliggjøre effektene man 

kan oppnå ved å optimere målkoordinatene. Det synes nå etter å ha gått 

gjennom dette i dybden at det er både noen klare grunner til at en 3D modeller 

kan bidra til en høyere nøyaktighet/ optimering på uttatte måldata, og da spesielt 
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i vertikal-dimensjonen. Dog kan det se ut som om at 3D modeller har noen klare 

begrensningen, både til hvor høyoppløselig den grafiske modellen blir, samt hva 

som er unøyaktigheten i modellen. Riktignok har den en SE på 3 meter, hvilket er 

veldig bra i vertikal og 3D dimensjon, jamført med høydemodellen for 

satellittbilder i FAC NAV. Imidlertid er 3 meter SE ikke nødvendigvis så bra i 

horisontalplanet, da satellittbilder oppnår ned mot 0,5 meter usikkerhet.  

 Satellittbilder og 3D-modell i FACNAV har hver sine fordeler, men også 

begrensninger. Det synes dog som om de utfyller hverandre på en god måte der 

Satellittbilder har nøyaktigheten 3D modellen mangler i horisontalplanet, mens 

3D modellen har en mye mer nøyaktig høydedatagjengivelse og en unik evne til 

å visualisere terreng og terrengformasjoner. Bruken av FACNAV med disse to 

digitale terrengprojiserings modellene vil trolig i flere situasjoner, enn ikke, bidra 

til at operatøren bruker kortere tid på å lage høykvalitets målkoordinater, fordi det 

er lettere å velge rett mål, minimere sjans for utilsiktet skade og gi en generelt 

mye bedre situasjonsforståelse for operatøren, med andre ord påvirker de fleste 

av faktorene i Langefors´ infologiske ligning. 

3.5	Anbefalt	videre	forskning	

 Gjennom oppgaven har jeg gjentatte ganger kommet inn på at 3D 

modeller av terreng, må kunne ha et stort potensiale for bruk under planlegging 

av oppdrag for alle militære enheter. Herunder de unike mulighetene for å gjøre 

seg kjent i et område, i en by, se om det er maskeklaring mellom punkter i 

terrenget osv. Man kan navigere seg gjennom gater, daler og langs veier eller 

over og i terreng. Dette vil kunne under oppdragsplanlegging kunne åpne 

muligheter man ikke hadde tenkt på eller sett for seg var mulig, og lukke flere 

alternativer man hadde trodd var mulig.  

 Det kunne være meget interessant å se på hvilken operativ nytte bruk av 

en 3D modell vil kunne ha under oppdragsplanlegging.  
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4.2	Akronymer	

BDU-  Bomb Dumb Unit, ballistisk flybombe uten styring). 

BMS- Battlefield Management System. Enkelt sagt et system som viser 

nærsanntidsinformasjon om egne styrker og fienden, samt for enkel digital 

kommunikasjon. 

CE- Circular Error (i verikalplanet) betyr at 50% av utvalget ligger innenfor denne 

verdien. CE90 betyr det 90% av utvalget er innenfor. 

DAGR- Defence Advanced GPS reciever. Den mest brukte GNSS-mottakeren i 

militære sammenhenger og standard GNSS-mottakeren en i den norske hæren i 

dag. 

DGPS- Differential Global Positioning System er rent forbedret system for 

posisjonering med GNSS-mottager. Det forbedrer posisjoneringen fra tradisjonelt 

opptil 15 meter, ned til under 0,1 meter under ultimate forhold. DGPS gjør at 

GNSS-mottakeren får en differensiert korreksjon i forhold til GNSS 

satellittsignalet kringkastet fra en basestasjon, som har regnet ut hvor 

mottakeren er i forhold til DGPS-bakkenettverket. Dette er korreksjonsmeldinger 

som ikke sendes fra satellitten til enheten, men fra en bakkestasjon. Fordrer at 

man er innenfor dekning av DGPS VHF bakkenettverk. 

ESM- Electronic Support Measures (elektroniske støtte tiltak, ”lytte-peiling”) 

FAC NAV- Navnet på standard programmet for uttak av målkoordinater for 

norske landstridskrefter. Tilsvarene amerikanerenes PSS SOF (Precition Strike 

Suite for Special Operation Forces).  

FOI2000- Forward Observation Instrument 2000. Standard Observasjonspost 

instrumentet for norske og svenske landstyrker. Utviklet som et norsk-svensk 

samarbeid 

GALILEO- EU/ESAs GPS system 

GBU- Guided Bomb Unit (en bombe med styreegenskaper). 

GLONASS- Det Russiske; Global Navigation Satellite System 

GNSS- Global Navigation Satellite System 

Impact Angle- Den vinkelen man ønsker at våpenet skal treffe med i målet, for 

eksempel ”near vertical impact angle”. 
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Impact point- Det punktet man ønsker at et våpen skal treffe, for eksempel ”i 

nordvestre hjørne på huset”. 

Jamming- å forstyrre elektroniske signaler med støy, så de blir opphakket eller 

fullstendig borte i støyen, og derved ubrukbare for mottageren. 

LE- Linear Error (høyde over definert 0-punkt, moh, msl el height above elipsoid), 

betyr at 50% av utvalget ligger innenfor denne verdien. LE90 betyr at 90% av 

utvalget er innenfor. 

LRF- Laser Range Finder. Laser avstandsmåler. 

LV- Luftvern 

NAVSTAR GPS- Navigation System Using Timing and Ranging GPS 

Pattern of life- Forkortes POL, og betyr menneskers/befolkningens 

adferdsmønster i et visst område. 

PPS- Precise Positioning Service (US Gov) er en posisjonerings- og tidstjeneste 

kringkastet på GPS frekvensene, L1 og L2.  Kalles også SPS (L1) og PPS (L1 og  

L2). PSS er forbeholdt militære brukere og gir ionisfærekorreksjon på 

satellittsignalet, som i praksis gir bedre posisjonering enn ved bare SPS mottak. 

PSS innebærer at GPS signalet inneholder en NAV-message som forteller noe 

om nøyaktigheten på signalet. I tillegg vil en PPS mottager neglisjere alle signal 

som er tidsmessig forvrengte, Et DGPS-mottaker vil sannsynligvis ha bedre 

nøyaktighet enn en ren PPS mottaker.  WAGE funksjonen kvalitetssikrer PPS 

signalet ytterligere. 

SE- Spherical Error 

SORTIE- EN sortie er ETT fly med EN bombelast 

Spoofing- Å forvrenge eller forfalske elektroniske signaler slik at de gir et annet 

resultat enn opprinnelig ment. 

SPS- Standard Positioning Service. GPS signal mottak på kun L1 frekvensene. 

Typisk det vanlig kommersielle brukere av GPS har tilgang på. 

WAGE- Wide Area GPS Enhancement, er en daglig eller ved behov kringkastet 

navigasjonskorreksjonsmeldingen fra GPS satellitten, som også inneholder 

navigasjonskorreksjon for de andre satellittene GPSen benytter for kalkulering ab 

posisjon. Denne forteller GPS satellittenes endringer i banen, og sendes fra 
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satellitten med GPS signalet ned til mottakeren. Denne WAGE koden forbedrer 

posisjonsnøyaktigheten i forhold til ikke å ha den. 

 


