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Broarbeten  

Finns det behov av dem i insatsförsvaret och hur ska broarbeten kunna skyddas? 
C-uppsats som behandlar vilken framtida förmåga till broarbeten som FM har behov av och vilka alternativa metoder 
för hur broarbeten kan skyddas i en framtida insatsmiljö. 
Syftet med uppsatsen är att studera vilka behov av flytbroförmåga som kommer att finnas inom insatsförsvaret och 
vilka krav den framtida insatsmiljön ställer. Vidare föreslås en lösning för skydd av flytbroarbeten. 
Den av FM beskrivna studiemetodiken används i tillämpad form. Först inhämtas bakgrundsinformation. Där beskrivs 
vilket behov av broarbeten som kan identifieras. Vidare beskrivs vilka krav som en framtida insatsmiljö kan ställa och 
vilken teknikutveckling som kan förutspås. Därefter utformas ett antal alternativ för att skydda broarbeten. 
Alternativen jämförs och slutsatser av detta dras. Slutligen föreslås en lösning för skydd av broarbeten och fortsatt 
arbete. 
Skyddet föreslås bestå av en kombination av de olika alternativen. De inom FM befintliga förmågorna brukas inom 
ramen för det nätverksbaserade försvaret. Genom att tillämpa signaturanpassningsteknik och multispektral 
vattendimma samt använda skenmål kan broarbeten komma till verkan i framtiden. Som flytbrosystem föreslås DB 
200 fortsatt kunna lösa de operativa behoven, men flytbrosystemet M 3 ökar ytterligare sannolikheten för överlevnad 
och därmed verkan. Förmågan att ha kännedom främst om egen elektromagnetisk signatur krävs, men även 
möjligheten att snabbt och överraskande bygga nya tillfarter förbättrar skyddet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte med uppsatsen 

Broarbeten har varit och är vitala för krigföring. De är viktiga för att kunna 

upprätthålla en anfallsrörelse eller möjliggöra förflyttningar och underhållstrafik. 

Genom att skära av oss med hjälp av de naturliga hinder som vattendrag utgör kan 

vi i värsta fall förhindras från att lösa våra uppgifter. Under efterkrigstiden har 

detta problem studerats och efter hand som hotbilden har kunnats definieras har 

förband för att möta hotet satts upp. Den operativa hotbilden var att fienden med 

massiv bekämpning av en till två älvlinjer skulle hindra våra trupptransporter. 

Genom att skära av oss skulle koncentreringstransporter till övre Norrland 

omöjliggöras och därmed vår förmåga att möta motståndaren vid gränsen. 

Lösningen från vår sida blev bl.a. ett antal förbindelseförband som skulle kunna 

ersätta utslagna broar. 

 

Denna hotbild anses nu inte aktuell. Den insatsmiljö som nu visas upp är 

precisionsbekämpning av de utvalda målen, broarna och ersättningsbroarna med 

hjälp av långräckviddiga bekämpningssystem. Vidare målas bilden upp att 

eventuella ersättningsförbindelser också slås ut på motsvarande sätt. Syftet 

behöver inte vara att i första hand påverka de militära förbanden, utan kan lika 

gärna ha för avsikt att i enlighet med den indirekta metoden påverka nationens 

kraftcentrum, genom att t.ex. isolera eller dela Stockholm. Även i ett 

internationellt scenario är broar och ersättningsbroar potentiella mål som måste 

skyddas för att verksamheten inte ska äventyras. 

 

Men vilka behov av krigsbroarbeten har då Försvarsmakten (FM) i framtiden och 

vilka krav ställer den framtida insatsmiljön på vår krigsbroförmåga? 

 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka behov av flytbroförmåga FM har i 

framtiden, vilka krav som kan komma att ställas på skydd av flytbroförbindelser 

och föreslå hur utformningen av skydd av flytbroförbindelser kan komma att se 

ut. 
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1.2 Metodbeskrivning 

Jag kommer i tillämpliga delar att använda mig av metodiken som beskrivs i 

Handbok för studier inom Försvarsmakten1. 

 

För att skapa en god bild av slutmålet kommer jag initialt att formulera en 

problemställning. Den ska vara grund för de frågeställningar som jag vill besvara. 

Min strävan är att så långt som möjligt behålla ett helhetsperspektiv, eftersom en 

begränsning i t.ex. hotbilden innebär risk för suboptimering av skyddssystem. 

Min strävan är också att omsätta de vid Försvarshögskolan (FHS) inhämtade 

tekniska och operativa kunskaperna samt mina tidigare erfarenheter av broarbeten 

för att beskriva problemet. 

 

Därefter kommer jag att hämta in bakgrundsfakta som underlag för vilka behov av 

broförmåga som kan vara aktuella, vilka hot broarbeten kan utsättas för, vilka 

tänkbara skyddsmetoder som finns och vilka urvalsfaktorer som är relevanta. Jag 

kommer också att jämföra vilka metoder som används inom andra delar av FM 

för att hantera liknande framtida hotbilder. 

 

Efter detta kommer jag att utforma ett antal alternativ för att kunna verka inom 

insatsmiljön. Dessa ska kunna svara mot de urvalsfaktorer som tidigare har 

formulerats. Som referens kommer det befintliga brosystemet att användas. 

 

Slutligen kommer jag att värdera de olika alternativen och föreslå en lösning. 

Urvalsfaktorer utvecklas efter hand i uppsatsen. 

1.3 Problemformulering 

Våra älvar har gett upphov till operativa problemställningar under lång tid. Ett av 

problemen är bekämpningshotet av befintliga broar. Tidigare har vi mött hotet 

bl.a. med vårt luftförsvar och genom att ha mer bromateriel samt ett större antal 

förband med förmåga att upprätta broar. Vidare har vid förbindelseförbanden 

funnits viss maskerings- och skenmateriel för att kunna minska 

bekämpningsrisken. 
                                                 
1 Försvarsmaktens Studiehandbok, Hstud -00. FM HKV Stra 1999-04-26. Arbetshandling. Kapitel 2.5 
Studieuppläggning i stort. Sidan 12. 
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Trots ominriktningen av FM från invasions- till insatsförsvar har våra 

förbindelseförband i huvudsak innehållsmässigt förblivit oförändrade. Dagens och 

morgondagens krigföring samt de hot som kan riktas mot Sverige och svenska 

intressen förväntas ställa krav på förmågan att passera vattendrag. Även den 

pågående internationaliseringen av våra förband påverkar vilka krav som kan 

ställas i framtiden. Dessutom bör det nätverksbaserade försvaret (NBF) påverka 

behov och krav på  broarbeten. Vapen- och sensorutvecklingen kommer också att 

ställa allt högre krav på vår förmåga att snabbt kunna bygga, överskeppa och 

bryta förbindelser. Utifrån detta vill jag studera vilka behov av flytbroförmåga 

FM har i framtiden, vilka krav som kan komma att ställas på skydd av 

flytbroförbindelser och föreslå hur utformningen av skydd av flytbroförbindelser 

kan komma att se ut. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vilket behov av flytbroförmåga kan identifieras inom FM i framtiden? 

Inom vilken insatsmiljö ska flytbroarbeten kunna verka? 

Vilka krav kommer teknikutvecklingen att ställa på broarbeten? 

Lever dagens flytbroförmåga upp till morgondagens behov/krav? 

Vilka metoder/tekniker kan användas för att skydda flytbroarbeten? 

1.5 Avgränsningar 

•  Uppsatsen behandlar endast krigsbroarbeten och flytbrosystem, främst 

eftersom flytbrosystem har en hög taktisk bygghastighet och förmåga att 

byggas på olika platser som gör att annan spaningsinsats än 

kartrekognosering krävs av en motståndare. Fastbromateriel för längre 

avbrott än cirka 50 m finns för närvarande inte inom FM och bedöms inte 

anskaffas till studietidpunkten. 

•  Miljön kommer att beskrivas utifrån Stockholmsområdets militärgeografi, 

med den infrastruktur som finns för att överskeppa förband. Mälardalen 

beskrivs också i STS som för Sverige vitalt2. 

                                                 
2 Samtal med övlt Peter Wivstam, HKV Stra Utv, 2002-09-25. 
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•  De TOEM3-krav som f.n. finns för däcksbrokompaniet kommer att vara 

utgångspunkt för byggtider, överskeppningskapacitet o.dyl. 

•  Studietidpunkten sätts till cirka 2015. Detta innebär att metoder och 

tekniker kommer att utgå från teknik som i dag är operativ eller finns i 

försöksstadiet. Att se bortom detta perspektiv blir mer en tendens till 

gissningar och svårt att finna belägg för användbarheten4. 

•  Metoder för att reducera verkan vid träff kommer inte att behandlas, utan 

vapnens förmåga att bekämpa den relativt klena konstruktionen bedöms 

som tillräcklig. 

•  Det nätverksbaserade försvarets tekniska utformning kommer inte att 

behandlas inom uppsatsen. Ämnet är för omfattande att behandla ingående 

inom ramen för denna uppsats. 

•  Uppsatsen kommer inte att behandla vilken numerär av förband som krävs 

för att lösa de framtida uppgifter som FM är tilldelade. Den kommer inte 

heller att diskutera alternativ att ersätta hög skyddsnivå med fler 

broförband. Bedömningen är att det inte är etiskt försvarbart och i linje 

med FM insatsförsvar att med förbandsnumerär uppnå redundans, alla 

våra förband ska ha en rimlig överlevnadsmöjlighet när de löser sina 

huvuduppgifter. 

•  Luftförsvaret kommer inte att behandlas utifrån vad olika delsystem kan 

prestera. Förutsättningen är att svenskt luftförsvar kommer att kunna 

bestrida motståndaren luftherravälde och skydda enskilda objekt. Detta 

område beskrivs omfattande i en annan C-uppsats5. 

                                                 
3 Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning. Se begreppsförklaring. 
4 Utbildningen vid FHS syftar till att ge ett tioårigt perspektiv. 
5 C-uppsats vid FHS. Utformning av ett svenskt försvar mot fjärrstridsmedel av typen 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Mj Claes Silfwerplatz (2002). 
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2 Vilka behov av broarbeten finns? 
I FM pågår just nu ett intensivt arbete för att studera vilka behov av förmågor som 

krävs för att kunna hantera morgondagens säkerhetspolitiska utmaningar. Som 

grund står den perspektivplanering som leds av strategiavdelningen på 

Högkvarteret. Syftet med denna är att den ska vara underlag för politiska beslut 

och den långsiktiga planeringen av FM6. Inom ramen för detta arbete används ett 

antal strategiska typsituationer (STS) för att beskriva de tänkbara scenarion som 

den framtida Försvarsmakten kan ställas inför. Rapport 57 beskriver ett antal 

idébilder som ligger till grund för den strategiska och operativa planeringen. I 

idébild A, ”Väpnat angrepp”, ska FM försvara Sverige främst mot 

fjärrstridsmedel. Det nämns också att stor vikt ska läggas på att stödja det civila 

samhället. I idébild C, ”Europeisk Peace Enforcement” ska FM med alla enheter 

inom insatsorganisationen kunna delta i en fredsframtvingande operation. 

Markstridsförbanden ska kunna göra taktiska förflyttningar inom stridsområdet. 

Dessa två idébilder nyttjas som grund för vidare antaganden om hot mot systemet 

inom ramen för de strategiska typsituationerna, Arméns långsiktiga förmåge- och 

förbandsutveckling (ALFF)8 och utgångsvärden i Brostudien9. 

 

Genom studier av STS har ytterligare underlag inhämtats. Där beskrivs 

scenarierna mer detaljerat och ur detta har en uppfattning om behoven av 

broarbeten inom ramen för framtida insatser skapats. Den STS som noggrannare 

beskriver idébild A nämner också behov av broarbeten, främst för att kunna 

upprätthålla den operativa rörligheten inom ett för Sverige vitalt område, t.ex. 

Stockholm10. Syftet med snabbyggda brosystem är främst att möjliggöra 

transporter trots bekämpning av fjärrstridsmedel. På det viset kan t.ex. Stockholm 

försörjas och utrymmas även om permanenta broförbindelser in till och i staden är 

utslagna. Vidare kan vi genomföra taktiska och operativa omgrupperingar för att 

                                                 
6Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idébilder och fördjupningsområden inför 
Försvarsbeslut 2004 - rapport 6. HKV beteckning 23 210:62 285. Sidan 18. 
7Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001; Försvarsmaktsidé och målbild – rapport 5. HKV 
beteckning 23 210:62144. Sidan 130-160. 
8 Generalinspektörens för Armén inriktning för Arméns långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling 
(ALFF) 2002. ATK beteckning 01 615:60281. 
9 Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten. FM HKV H 13 301:80406 (2000).  
10 Samtal med övlt Peter Wivstam, HKV Stra Utv, 2002-09-25. 
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möta eventuella angrepp mot vårt territorium. I det väpnade angreppet nämns 

främst fjärrstridsmedel som det dimensionerande hotet. Det beskrivs som främst 

kryssningsrobotar (CM), ballistiska robotar (BM) och andra styrda vapen som kan 

levereras från långt håll med bibehållen hög precision. De kan antingen finna 

målet autonomt, men också behöva invisning i form av t.ex. belysning från luften 

eller från marken. Motståndaren bedöms ha mycket ringa förmåga att med 

markstridskrafter verka på svenskt territorium. Enligt STS är det inte heller 

motståndarens avsikt, utan målet är att genom att påverka vår infrastruktur få vår 

vilja att brytas ner. 

 

Detta återkommer i ALLF, där markstridskrafternas förmåga inriktas mot att möta 

begränsade insatser med i första hand fjärrstridsmedel11. Detta får till följd att 

behoven att understödja anfallsrörelser kan få en underordnad roll jämfört med att 

säkerställa broarbeten för operativa behov. 

 

Brostudien har i huvudsak dragit liknande slutsatser. Där betonas särskilt 

möjligheten att mellan bekämpningsvågor kunna upprätta ersättningsförbindelser, 

detta oavsett om det berör större eller mindre vattendrag. Detta ställer krav på att 

kunna avgöra när bekämpning är nära förestående för att kunna avbryta den 

pågående verksamheten eller ett så gott skydd att broarbeten kan fortgå trots 

bekämpning. 

 

Idébild C har utvecklats till ett antal olika STS med olika ambitionsnivåer för våra 

internationella insatser. Syftet med broarbeten kan vara att säkerställa taktiska 

omgrupperingar inom tilldelat område, men också att inom ramen för att 

säkerställa rörligheten inom operationsområdet kunna utföra broarbeten. 

Hotbilden för broförbanden i detta fall kan dels vara av samma typ som vid 

idébild A, men också utvidgas till bekämpning med indirekt och direktriktad eld. 

Detta resonemang leder till att bekämpning kan ske med såväl avancerade 

vapensystem som eldhandvapen. Detta skapar en mycket bred hotbild att skydda 

sig mot. 

 
                                                 
11 Generalinspektörens för Armén inriktning för Arméns långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling 
(ALFF) 2002. ATK beteckning 01 615:60281. Sidan 15. 
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Inom ramen för STS-arbetet nämns dock inget om att FM ska ha förmåga att 

utföra broarbeten internationellt. Det finns heller inga brister på denna förmåga 

redovisad i de förbandsregister för internationellt bruk som finns nertecknade12. 

 

I ALFF beskrivs målsättningen att alla förband som ingår i insatsorganisationen 

ska ha förmåga att delta i internationella operationer. Detta är dock en ambition 

som beskrivs kunna realiseras först efter 201213. Detta kan tolkas som att detta ska 

ske först i samband med nyanskaffning av materiel, utom för de förband som är 

prioriterade för internationella insatser. I de förband som Sverige anmält till olika 

styrkeregister för internationell verksamhet ingår ingen reglementerad utrustning 

för att utföra broarbeten. Detta påtalar även brostudien, där behovet av broarbeten 

internationellt begränsas till arbeten med låga tidskrav14. 

 

Slutsatser som kan dras av detta är att broarbeten med flytbromateriel bör inriktas 

på att fylla de krav som nationella förutsättningar ställer. Dock bör vid 

nyanskaffning av materiel internationella operationer utgöra ram för t.ex. behov 

av splitterskydd o.dyl. 

 

Internationell verksamhet med flytbroförband bedöms inte vara aktuell inom den 

tidsperiod som uppsatsen behandlar. Dock bör lösningar av strikt nationell 

karaktär undvikas, eftersom förutsättningarna snabbt kan förändras och den 

tydliga trenden inom FM är ökad interoperabilitet med andra nationer. 

                                                 
12 Samtal med övlt Peter Wivstam, HKV Stra Utv, 2002-09-25.  
13 Generalinspektörens för Armén inriktning för Arméns långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling 
(ALFF) 2002. ATK beteckning 01 615:60281. Sidan 23. 
14 Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten. FM HKV H 13 301:80406 
(2000). Sidan 12. 
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3 Vilka krav ställer broarbeten avseende skydd? 

3.1 Allmänt 
De behov som finns av broarbeten bedöms främst beröra begränsat väpnat 

angrepp mot Sverige. Strävan är att utifrån den STS som redovisar ett begränsat 

väpnat angrepp beskriva: 

•  Insatsmiljön i form av bekämpningsformer. 

•  Den geografiska miljön som förbandet kan tänkas verka i. 

•  Den taktik som kan användas vid bekämpning av broarbeten och den 

taktik som har använts vid övergång av vattendrag. 

Ur dessa beskrivningar kan ytterligare ett antal slutsatser dras för vilka krav som 

broarbeten ställer på skydd. För att skapa ett sammanhang beskrivs också 

brosystemen som ska skyddas. 

3.2 Insatsmiljön ur ett operativt perspektiv 

Ur den STS som behandlar begränsat väpnat angrepp kan en bra beskrivning av 

det hot som kan riktas mot broarbeten hämtas15. Där beskrivs de olika 

bekämpningsformerna som ballistiska missiler, kryssningsrobotar, styrda vapen 

och sabotageförband. En förutsättning som kan anses gälla är att svenska 

fältarbetsförband kommer att agera i efterhand – att angreppet påbörjas med en 

bekämpning som vi måste reagera på. Målsättningen med angreppet mot Sverige 

bedöms vara att påverka vår vilja och vårt agerande i en riktning som 

överensstämmer med motståndarens vilja. Motståndaren har inga ambitioner att 

besätta svenskt territorium, utan förband på svensk mark är där främst för att 

möjliggöra eller komplettera fjärrbekämpning med invisning och 

sabotageåtgärder. Inom ramen för detta krävs att vi kan upprätthålla vår operativa 

rörlighet inom operationsområde, både för att kunna gruppera om FM-förband 

men också för att kunna föra fram förnödenheter och materiel. På sikt kan även 

stödet till samhället vara av stor vikt, eftersom en sviktande folkvilja är 

motståndarens delmål för att nå sitt slutläge, att Sverige böjer sig för 

motståndarens vilja. Vikten av Mälardalen har bl.a. FHS operativa utbildning, 

Gotlandsexemplet, visat där huvuddelen av godsflödet till och från Stockholm går 

                                                 
15 Underlag hämtat från samtal med övlt Peter Wivstam, HKV Stra Utv, 2002-09-25. 
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via lands- eller järnväg16. Motståndaren kan inom ramen för detta välja att 

omöjliggöra eller allvarligt försvåra transporterna till eller inom 

operationsområdet genom att förstöra broar och vägar. Detta gynnar hans syften 

på två sätt, dels påverkar han vår vilja genom att strypa försörjningen av 

Stockholm, dels försvårar motståndaren för FM att kunna tillföra förband och 

resurser till operationsområdet. 

3.3 Beskrivning av insatsmiljön 

De förband och den bromateriel som FM för närvarande förfogar över är 

utvecklade för att fungera över hela landet. Flytbromaterielen däcksbro 200 (DB 

200) anskaffades ursprungligen för att hantera övergångarna över 

norrlandsälvarna, men har även god förmåga att understödja vid övergång av 

övriga typer av vattendrag i Sverige. Miljön inom vilken våra brosystem är tänkta 

att verka inom kan kännetecknas av en cirka 200 meter bred älv med 

strömhastigheter upp till cirka två meter per sekund. Efter hand har även kraven 

förändrats till att kunna hantera åar och vattendrag ner till cirka 30 meter. Vidare 

ställs krav på tillfarter till vattendraget som har hög bärighet, bärighetsklass 1 (BK 

1)17. Strävan är att bygga inom betäckt terräng eller i anslutning till bebyggelse, 

främst för att kunna dölja de fordon som systemet bärs fram av. Ett av de stora 

problemen har varit att kunna bygga, överskeppa och bryta när isen lagt sig, där 

det fortfarande genomförs försök för att finna metoder som kan förkorta 

byggtiderna för flytbrosystem. 

 

För att knyta an till den STS som beskrivs ovan är Mälardalens terräng och 

infrastruktur en god fingervisning för kraven som ställs på ett brosystem. Det är 

också det viktigaste av de vitala områden som nämns, främst för det symboliska 

värde som huvudstaden innebär men även för det resurscentrum som regionen är. 

Ur Brostudien18 kan underlag om karakteristiken av Mälardalen hämtas. Generellt 

kan sägas av Mälaren försvårar rörlighet i nord-sydlig riktning, medan dels de 

olika mindre vattendragen som t.ex. Fyrisån, Stångån och Svartån och dels de 

stora överfarterna vid Stäketbroarna och Södertälje kanal försvårar i väst-östlig 
                                                 
16 Samtal 2002-11-01 med övlt Håkan Jansson, FHS KVI och lektionsunderlag från Op B 4. 
17 Internet 2002-11-05, http://www.vv.se/yrkestraf/Lasta_lagligt/sid%204-5.htm  
18 Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten. FM HKV H 13 301:80406 
(2000). Sidan 20-26 och underbilaga 2. 
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riktning. Genom bekämpning av permanenta broar försvåras avsevärt möjligheten 

att försörja Stockholmsområdet och att operera med förband inom området. Att 

ytterligare beakta är att vattendragen normalt är tillfrusna från januari till april, 

något som beroende på isens tjocklek kan förlänga byggtiderna avsevärt19. 

 

De brolängder som ska hanteras varierar från cirka 40 m till 600 m (Mälaren i 

nord-sydlig riktning). De kanske mest kritiska partierna är Stäket och Södertälje 

kanal, där E 4, E 18 och E 20 lämnar Stockholmsområdet. De förbindelserna är 

40-110 m. Terrängen medger inte alltför många byggplatser och dessa bör vara 

belägna i anslutning till större vägar för att kunna medge den omfattande trafik 

som kan komma att behöva gå över. Avbrotten överskrider till huvuddelen vår 

möjlighet att använda snabbyggd fast bro, krigsbro 5, som kan överbrygga cirka 

45 m avbrott med BK 1. 

 

Slutsatsen är att motståndaren kan välja var han vill åstadkomma 

förbindelseavbrott. Det ger honom fördelen att veta vilket område han ska söka 

efter ev. ersättningsförbindelser. Genom att vi inte kan välja terräng kommer vi att 

vara styrda till den befintliga infrastrukturen. Det gör att vår förmåga att med 

rörligt uppträdande agera taktiskt kan nedgå då vi styrs till vissa terrängpartier, 

vilket ökar kraven på skydd mot fortsatt bekämpning. 

3.4 Taktik vid övergång av vattendrag 

Att genomföra övergång av vattendrag är en riskfylld verksamhet. Detta har också 

framhållits vid FHS operativa utbildning, där tyskarnas övergång vid Meuse 1940 

studerats. Trots tyskarnas förberedelser, övergångsmateriel och höga taktiska 

förmåga var övergången nära att bli deras kulminationspunkt20. Genom att studera 

svenska reglementen och doktriner är avsikten att skapa en bild av vilken förmåga 

våra förband har att hantera övergång av vattendrag. De reglementen som 

studerats är AR 2, olika ingenjörtruppreglementen och bataljonsreglementen vid 

stridande förband. Vidare har utkastet till markstridsdoktrin också studerats. 

 
                                                 
19 Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten. FM HKV H 13 301:80406 
(2000). Sidan 25. 
20 Militaer strategi – En innforing i maktens logikk. Sverre Diesen. Cappelen Akademisk Forlag 2000. 
ISBN 82-02-19642-6. Sidan 148. 
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AR 221 är det reglemente som f.n. är att betrakta som taktisk markstridsdoktrin. 

Vad avser övergång av vattendrag beskrivs det inte hur en sådan operation ska 

genomföras, utan mer vilka svårigheter detta innebär och att övergångar bör 

undvikas22. Ur det arbete som pågår med markstridsdoktrinen talas om flexibilitet. 

Den beskrivs som att genom att ha en verktygslåda med förband som är dugliga 

inom respektive huvudtjänst, så kan flexibilitet uppnås genom att bruka olika 

förband tillsammans23. I övrigt nämns bara att övergång av vattendrag ska 

undvikas24. 

 

I ingenjörtruppreglementena finns övergång av vattendrag beskrivet ur två olika 

perspektiv. IngR Förbbat beskriver hur skydd av ett förbindelseområde kan ske 

mot flyghot och markstridsförband25. I IngR FördBrig beskrivs tämligen 

omfattande hur en övergång av vattendrag i samband med marsch ska 

genomföras26, dock ej vid anfall. 

 

I BrigRA Mekbat beskrivs övergång av vattendrag tämligen ingående ur ett 

stridstekniskt perspektiv27. Övergången förutsätts dock ske med egna resurser, 

vilket innebär högst 15 meters avbrott. 

 

Den generella slutsatsen som kan dras av detta är att på taktisk nivå finns inget 

agera-tänkande beskrivet, eller metoder för övergång med förband inom brigads 

ram och uppåt. Detta förstärks av egna erfarenheter från ASSÖ 200228 där 

divisionen genomförde övergång av Dalälven under strid, utan att samordning av 

övergången genomfördes på divisionsnivå. 

 

Broförbandens taktik har varit att utnyttja den snabbhet som DB 200-systemet 

medger. Genom att nyttja de luckor som man trodde skulle uppstå mellan det 
                                                 
21 Arméreglemente del 2 Taktik. M 7741-100612. Försvarsmedia, Stockholm, 1995. 
22 Arméreglemente del 2 Taktik. M 7741-100612. Försvarsmedia, Stockholm, 1995. Sidan 132. 
23 Rapport, 2002-09-30. Bilaga 2 till 21 120:60773. Del 1 Militärteori. FM OPIL ATK. Sidan 6. 
24 Rapport, 2002-09-30. Bilaga 2 till 21 120:60773. Del 1 Militärteori. FM OPIL ATK. Sidan 20. 
25 Ingenjörtruppreglemente Förbindelsebataljon. M7741-150201. Försvarsmakten, Stockholm, 1995. 
Sidan 54-58. 
26 Ingenjörtruppreglemente, Fältarbeten vid fördelning och brigad. M7741-150001. Försvarsmakten, 
Stockholm, 1990. Punkt 12:51-81. 
27 Brigadreglemente Armén Mekaniserad bataljon Förhandsutgåva. M 7741-122090. Försvarsmakten, 
1998. Sidan 48-55. 
28 Arméns Stabs och Sambands Övning. S1, Enköping 2002-02-18—27. 
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våguppträdande som fientligt attackflyg förväntades uppträda i skulle man hinna 

bygga, överskeppa transportenheter och bryta förbindelsen före ett nytt 

flygangrepp, s.k. pulsning. Som ett komplement tillfördes reglementerad 

skenbromateriel. Den kunde byggas i samma takt som DB 200 av cirka 20 

soldater och användes främst som skenmål i närheten till den verkliga bron för att 

skapa osäkerhet för flygföraren vid mållåsning29. 

 

För att använda våra förband och förmågor som avsett krävs utbildning och 

övning. Den utbildning som genomförs vid FHS30 på stabs- och chefsprogrammen 

har vid ett flertal tillfällen berört problemet övergång av vattendrag. Dock har inte 

i något fall problemet nått sådan konkretisering att de studerande berört 

kopplingen mellan bekämpningshotet och hur våra förband kan hantera det hotet. 

3.5 Beskrivning av brosystemet 

Ursprungligen anskaffades snabbyggda flytbrosystem31 för att kunna hantera de 

norrlandsälvar som de förband som skulle transporteras till övre Norrland för strid 

vid gränsen var tvungna att passera. FM nuvarande flytbrosystem, DB 200 

anskaffades för att möta de krav som ställdes. Systemet är köpt från Tyskland och 

infördes i FM under 80-talet. Det är ett personalkrävande brosystem, men med 

höga prestanda för broläggning. Ett kompani kan bygga 200 meter flytbro (BK 1) 

på två timmar, något som dock kan gå fortare för välutbildad personal. 

Pontonerna köptes från EWK, Eisenwerke Kaiserslauten GmbH32, medan fordon 

och bogserbåtar som ingår i förbandet överfördes från andra funktioner inom FM. 

Från införandet har sedan de ursprungliga kompanierna omfördelats till både 

förbindelsebataljoner och divisionsingenjörbataljoner, främst för sin goda 

förmåga att bygga, överskeppa och bryta flytande förbindelser. Det finns inget 

känt underlag på vilken signatur som DB 200 eller skenbromaterielen avger inom 

IR33- eller radarområdet34.  

                                                 
29 Ingenjörtruppreglemente Förbindelsebataljon. M7741-150201. Försvarsmakten, Stockholm, 1995. 
Sidan 15-17. 
30 Egna erfarenheter från utbildning FHS TAKA 96-97 och ChP 01-03. 
31 Se begreppsförklaring. 
32 Internet, 2002-09-20, http://www.ewk.de/wehrtechnik/eng.html. 
33 IR – infrarött. Se begreppsförklaring. 
34 Intervju 2002-10-02 med Anders Mattsson, FMV KC Skydd. 
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Bild 1. DB 200 bro under vinterförhållanden. 

Som eventuell efterträdare till det nuvarande brosystemet studeras f.n. ett nytt 

brosystem, M 3 av FM. Systemet är ett flytbrosystem som avsevärt skiljer sig från 

det tidigare DB 200, främst genom att varje enhet är såväl transportmedel, 

broelement som bogserbåt. Detta medför att tiderna för broarbeten avsevärt 

förkortas och att systemet blir avsevärt personalsnålare. Härigenom kan 

byggtiderna nedgå till 180 m på 18 minuter vid förberedda brolägen35. Systemet 

används av Tyskland och Storbritannien och är konstruerat av EWK. Två enheter 

genomgår under 2002-03 försöksverksamhet i Sverige för att undersöka hur våra 

miljöförhållanden påverkar systemets användbarhet (främst andra mark-, vatten- 

och klimatförhållanden)36. 

 

Bild 2. M 3 färja vid försök i Sand, Älvkarleby 2002-10-15. 

3.6 Taktik- och teknikutveckling vid broförbanden 

Vid våra svenska förband pågår utveckling av organisation, metoder och materiel. 

Som exempel på detta kan följande anges: 

                                                 
35 Intervju 2002-09-18 med Ulf Larsson, FMV. 
36 UTTEM för Amfibieflytbrosystem. FM HKV skrivelse 35 160:608 03 (2002). 
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•  Omfattande studiearbete för att identifiera framtida fältarbetsbehov. Här 

kan nämnas studien Teknisk Vilseledning och Brostudien37. 

•  Materielförsök med M 3 amfibiebrosystem för att undersöka dess 

prestanda i svenska förhållanden38. 

•  Materielförsök med ny fordonsmatta för att kunna bygga till- och 

frånfarter vid nya brolägen på kort tid. 

•  Metodförsök för att kunna genomföra broarbeten i isbelagda vattendrag. 

•  Ny organisation vid förbindelsebataljonerna som medger fördubblad 

flytbrokapacitet från 200 till 400 m39. 

•  Tillförsel av sambandsutrustning, vilket medger ett mer utspritt 

uppträdande. Detta förbättrar möjligheten att nyttja förbandets goda 

rörlighet som skydd. 

•  Terränganalysverktyg som kan nyttjas för att finna möjliga brolägen, att 

finna tänkbara grupperingar för fientliga utpekare eller för att värdera 

möjligheten att lyckas med övergång. 

Ovanstående verksamhet är påbörjad och resultatet går inte än att analysera. Det 

visar dock på att funktionen utvecklas och att flytbroförmågan bedöms komma att 

förbättras mot och efter studietidpunkten. 

3.7 Taktik vid bekämpning av broarbeten 

Bekämpning kan betraktas ur ett antal perspektiv. Ur operativ synvinkel kan den 

ses som en kamp mellan individer som ett led att fatta och genomföra beslut i en 

sådan takt att opponenten blir eller upplever sig bli tvungen att reagera på 

inträffade händelser i stället för att själv agera. En modell att beskriva detta är 

OODA-loopen40 (beslutscykeln). Den beskriver ur ett mänskligt perspektiv hur 

chefen genomgår fyra faser för att kunna fatta beslut. De fyra faserna är: 

                                                 
37 Studien teknisk vilseledning pågår 2002 under ledning av övlt Anders Stenström. 
Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten (2000). FM HKV H 13 301:80406. 
38 UTTEM för Amfibieflytbrosystem. FM HKV skrivelse 35 160:608 03. 
39 Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning för Förbindelsebataljon 2004 (TOEM Förbbat 2004). 
Göta Ingenjörregemente, 2002-04-23. Beteckning H 02 310:6009, bilaga 2. Sidan 6. 
40 Internet, 2002-09-17, 
http://www.belisarius.com/modern_business_strategy/boyd/essence/eowl_frameset.htm 
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•  Observation – att bli varse om situationen 

•  Orientation – att kunna tolka situationen 

•  Decision – att genom sin tolkningsförmåga kunna fatta beslut 

•  Action – att kunna omsätta beslut till önskad verksamhet 

 

Inom den operativa utbildningen är ett av huvudmålen att hamna innanför 

motståndarens beslutscykel. Det innebär att han tvingas att parera vårt agerande 

och på sikt tvingas till underkastelse. För ett broförband har snarare det motsatta 

varit gällande. Genom att reagera på hans bekämpning och sedan skapa 

möjligheter för övergång av vattendrag, samtidigt som strävan har varit att inte 

bekämpas. Förbandschefen har dock genom att främst följa luftläget fattat beslut 

om när broarbeten ska påbörjas och avslutas. Underlaget har dock inte varit 

tillräckligt för att kalla det agerande, utan snarare att chefen ”lagt sina kort” och 

sedan inväntat eventuell bekämpning. Strävan bör dock vara att ge chefen 

möjlighet att agera i stället för att reagera. I det specifika fallet med broarbeten 

kan de olika chefernas slutmål identifieras. För motståndaren är målet att avbryta 

vår övergång, medan det för oss är att kunna genomföra broarbeten verkan före 

motståndaren hinner genomföra sin beslutscykel. 

 

Ur ett mer tekniskt perspektiv kan insatskedjan användas. Som modell beskriver 

den hur olika förmågor inom ett system påverkar möjligheten att från upptäckt av 

ett mål uppnå verkan i målet. Den finns i flera olika upplösningar, men i detta fall 

används den som en modell för att kunna beskriva vilka olika system som kan 

ingå i ett bekämpningsförlopp. Genom att genomföra en allmän beskrivning av 

insatskedjan och därefter beskriva ett antal tänkbara bekämpningsförlopp är 

strävan att finna viktiga punkter som är relevanta för vilket skydd mot broarbeten 

som krävs. Något som särskilt kan noteras är att påverkan på olika system främst 

kan ske i den första och sista länken, upptäckt och vapeninsats41. 

                                                 
41 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 19. 
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Figur 1. Exempel på insatskedjan42. 

3.7.1 Upptäckt 
Ett spaningsbehov identifieras av en motståndare. Vad som föranleder detta kan 

vara att motståndarens bekämpning ska eller har skett, att signalspaning har 

identifierat aktivitet eller att ytövervakning har identifierat något som tyder på 

aktivitet från vår sida. Detta leder då till en mer preciserad spaningsinsats mot 

området. Upptäckt av ett brosystem kan ske från luften eller från marken. Inom 

dessa miljöer finns det ett antal spaningssystem som kan verka. Exempel på dessa 

kan vara spaning med satelliter, UAV eller flygplan och markspaning med 

sensorer eller förband. 

 

För att undgå upptäckt kan ett antal åtgärder genomföras. De kan t.ex. vara 

signaturanpassningsteknik (SAT), vilseledning, skenåtgärder, störning eller 

bekämpning av spaningssensorn. En annan viktig aspekt är att få vetskap om att 

man utsätts för någon typ av spaning. Genom underrättelseinhämtning, som egen 

signalspaning kan varseblivning om hotet av insats möjliggöra för chef att agera. 

3.7.2 Lägesbestämning 

Att positionera objektet, i det här fallet bron, förbandet eller tänkt plats för att 

lägga bro med så hög noggrannhet som möjligt är av största vikt för att kunna 

                                                 
42 Underlag delgivet vid intervju 2002-09-19 med kommendörkapten Jan Ericsson, FMV. 
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genomföra insats. Detta kräver att spaningssensorn kan mäta in och överföra 

aktuell information till ett lednings- eller verkanssystem. 

 

För att försvåra denna lägesbestämning kan olika störmetoder användas. Exempel 

på detta kan förutom de som nämndes under upptäckt, vara störning av GPS-

signaler, bländning av laserinmätning o.dyl. 

3.7.3 Identifiering 

För att kunna skapa underlag för beslut om målet är värt att bekämpa krävs någon 

typ av identifiering. Det kan ske genom att avgiven signatur jämförs med ett 

hotbibliotek inom sensorn eller på annan plats, men det kan också ske genom att 

det befinner sig en människa på plats som kan göra denna bedömning. I framtiden 

bedöms allt större del av identifieringen ske genom s.k. multisensor- eller 

sensordatafusion, något som försvårar för spaningsobjektet att dölja sin identitet. 

 

Även här gäller för objekt utsatta för spaning att med tidigare nämnda åtgärder 

fördröja beslutsprocessen så lång tid så att identifiering inte kan genomföras. 

3.7.4 Beslut 

När nog information inhämtats fattas ett beslut om insats. Beslutet kan antingen 

fattas autonomt, men i många fall ska presentation ske och beslut fattas av t.ex. en 

stridsledare. 

 

Strävan för målet är att skapa ett så tveksamt beslutsunderlag som möjligt, helst 

undgå beslut om insats, men annars att leda insatsen bort från det verkliga 

objektet och till ev. skenmål eller dylikt. Underrättelser om hur tidigare åtgärder 

har lyckats för att försvåra bekämpning är mycket svårt att få tillgång till. Målet 

vet inte om att det är utvalt för bekämpning. 

3.7.5 Vapeninsats 

Här kan insatsformerna skilja sig avsevärt. Allt från enskild prickskytts eld mot 

bedömda chefer till insats med kryssningsrobotar från mycket långa avstånd. 

Detta kan också innebära helt olika tidsperspektiv. En möjlighet för den 

bekämpade är att de sensorer som sitter i stridsdelen kan ha sämre prestanda än 
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spaningssensorerna och därmed vara lättare att lura. Det finns dock en trend där 

spaningssensorn även är invisare för stridsdelen, vilket försvårar för den 

bekämpade. 

 

För brosystemet gäller det att ha förmåga att upptäcka inkommande hot och om 

möjligt genomföra motåtgärder. Dessa kan vara av passiv eller aktiv karaktär, 

men även förmåga att bekämpa hotet kan tänkas. Vidare kan åtgärder som 

begränsar verkan av träff användas, t.ex. skum i pontoner som tätar läckor eller 

splitterskydd för personalen. 

 

För målet är det av stor vikt med så tidig förvarning som möjligt för att kunna 

skydda systemet. Som exempel på skydd kan följande nämnas: 

•  Skenmål, såväl aktiva som passiva. 

•  Bekämpning av inkommande hot, med t.ex. telekrigföring eller fysisk 

bekämpning. 

•  Åtgärder för att lindra/omintetgöra verkan av hotet. 

3.8 Tänkbara bekämpningsförlopp  

För att skapa ett sammanhang utifrån den STS som tidigare redovisats beskrivs 

nedan ett antal bekämpningsförlopp. De är inte att betrakta som sanningar, utan 

mer som tänkbara metoder för att utföra bekämpning. Genom att beskriva ett antal 

förlopp med Tabell 1 som stöd43 kan de krav som hotbilden ställer på insatsmiljön 

identifieras. Förloppen är inte heltäckande, men strävar efter att skapa en god bild 

av hoten och åtgärder som krävs för att kunna verka inom hotbilden. 

                                                 
43 Jämför FoRMA/PE Årsrapport 2000 – En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunktion. FOI-
R—0015—SE, januari 2001, ISSN 1650-1942. Sidan 80-81. 
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Spaning/Bekämpning Direkt Indirekt 
Direkt Spaning sker med 

direkt insyn av 
personal mot målet och 
eld avges från terräng i 
anslutning till målet. 

Spaning sker med 
direkt insyn av 
personal mot målet, 
men eld avges med 
eldledning in till målet. 

Indirekt Spaning sker med 
sensorer mot målet, 
men eld avges från 
terräng i anslutning till 
målet. 

Spaning sker och eld 
avges med sensorer 
mot målet. 

Tabell 1. Tabellen visar kopplingen mellan spaning och bekämpning. 

 

Insatskedjans olika delmoment utgör grund i det följande resonemanget, men i de 

olika fallen har ytterligare moment tillförts som är mer specifikt för det enskilda 

förloppet. Efter beskrivningarna följer Tabell 2 som ger en uppfattning om de 

tidsförlopp som kan vara aktuella. 

 

Verkan mot flytbrosystem kan uppnås genom ett antal olika metoder. De kan vara  

•  Utslagning av förbandet. Genom att bekämpa förbandet omöjliggörs 

fortsatt agerande. Bromaterielresurserna är få och effekten nedgår fort. 

Lämpligaste plats för att uppnå maximal effekt är i samband med 

broarbeten, då förbandet är samlat till ett begränsat område. Lämplig 

bekämpningsform är då yttäckande vapen, gärna en kombination av 

substridsdelar och minor som slår hål i pontoner och båtar respektive 

försvårar räddningsarbete. 

•  Utslagning av vitala delar eller funktioner inom förbandet. Genom att t.ex. 

bekämpa vissa arbetsmaskiner eller byggchefer kan förbandet tvingas att 

avbryta verksamheten och omgruppera. Detta fördröjer förbandet att 

komma till verkan, antingen intill terrängen är rensad eller att 

omgruppering till nytt broläge har skett. 

•  Utslagning av brolägen. Genom att med t.ex. bombning och minering av 

brolägen som kan användas för broarbeten tvinga förbandet antingen till 

tidskrävande röjning, omgruppering eller att bygga nya tillfarter och 

brolägen. Detta innebär tidsförluster och utebliven överskeppning. 
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Vidare kan allmänt sägas att de olika bekämpningssystemen får alltmer liknande 

verkansdelar. Exempel på detta är artillerigranater med intelligenta substridsdelar, 

MLRS44 med markrobot eller kryssningsrobotar med substridsdelar mot rörliga 

mål (BAT45). Detta gör att intresset av att veta vilken typ av plattform som 

levererar vapenlast minskar, medan intresset för hur verkansdelen kan 

neutraliseras ökar. Nedan kommer ett antal av de tänkbara verkanssystemen att 

beskrivas mer utförligt. 

 

3.8.1 Direkt-direkt 

En sabotagegrupp har i uppgift att verka inom ett område, där tidigare 

förbindelseförstöring har skett. Syftet bedöms främst vara att fördröja 

verksamheten och om möjligt avbryta verksamheten. Innästling och spaning sker, 

främst från områden som ger möjlighet att verka mot eventuella objekt. Den kan 

ta från minuter upp till dygn för att komma i position som medger insyn mot 

broläget. Vid målupptäckt ska också värdigt mål identifieras. När t.ex. en chef för 

broförbandet uppträder i området kan bekämpning ske. Efter detta krävs en 

inmätning av valt mål, vilket normalt sker med laseravståndsmätare. Eld öppnas 

med avsett vapen. En prickskytt behöver enstaka sekunder för att bekämpa ett 

mål, medan en robotbekämpning av typ Hellfire46 har cirka en halv minuts tid från 

beslut till att verkan nås. Under del av denna tid måste målet belysas av 

eldledningsenheten, vilket ökar risken för upptäckt. Efter verkan krävs 

utvärdering, för prickskytteeld rör sig detta om sekunder, medan det vid roboteld 

bedöms ta cirka 30 sekunder innan fri sikt erhålls. 

 

Att gruppera i direkt anslutning är en stor risktagning, eftersom 

övergångsområden normalt försvaras. I framtiden kan detta försvar vara utvidgat 

till punkter långt från övergångsplatsen, eftersom terränganalysverktyg och 

sensorer kan medge bättre bevakning. 

 

                                                 
44 Multiple Rocket Launch System. Se begreppförklaring. 
45 Brilliant Anti-Armour Technology Se begreppsförklaring. Internet 2002-11-11, 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/atacms-bat.htm  
46 Internet, 2002-11-15, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/agm-114.htm  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-12-12 19100:2061 
Major Jerker Persson   Sidan  25 (87)  

Om motståndarens sabotagegrupp klarar att gruppera är dock sannolikheten för att 

nå verkan hög, eftersom tiden för broförbandet att reagera på bekämpningen är 

kort. Dock kan bekämpning från broförbandet ske med automatiserade system, 

men det är ändå troligt att gruppen når avsedd verkan med sin insats. 

 

Slutsatsen är att situationen som beskrivs vid gynnsamt fall kan ge mycket korta 

bekämpningsförlopp. Effekten är främst fördröjning av byggnationen, men kan 

om den är framgångsrik leda till att broförbandet avbryter och omgrupperar. 

Metoden medför dock att sabotagegruppen kan få svårt att fortsätta 

bekämpningen, eftersom den utsätter sig för hög risk för upptäckt och 

bekämpning. 

 

3.8.2 Direkt-indirekt 

Jämfört med 3.8.1 är att verkan levereras med indirekta bekämpningssystem för 

att bekämpa vår broförmåga. Indirekt förmåga täcker en skala från t.ex. indirekt 

eld med konventionellt artilleri eller granatkastare, med olika typer av mer 

avancerade verkansdelar som MLRS till kryssningsrobotar, styrda bomber eller 

ballistiska robotar. Vid upptäckt sker en identifiering och lägesbestämning. Den 

kan ske med olika typer av sensorer, men det f.n. vanligaste är någon typ av 

laserinmätning av målet för att erhålla målkoordinater. Därefter sker en 

eldsignalering. I framtiden kan den ske mer automatiserat, men fortfarande krävs 

information till insatsledare om målets position och egenskaper som t.ex. 

skyddsnivå för att kunna uppnå verkan vid bekämpning. Om målen ligger inom 

skjutavstånd sker eldsignalering till skjutande enheter. Den kan i en 

nätverksbaserad lösning ske parallellt med signaleringen till insatsledaren och 

innebär att verkansinsats kan ske direkt vid eldtillstånd från insatsledaren som 

fattar beslut om bekämpning. Om verkansinsats sker med markgrupperade 

indirekta eldsystem kan eld vara i målet efter en minut från eldtillstånd. I den STS 

som beskrivits tidigare är det dock troligare att verkansinsats sker genom 

fjärrbekämpning. Verkansinsats bedöms då minst ta en timme. För att säkerställa 

verkan kan eldledningsenheten understödja med belysning av målet i slutskedet. 

Det innebär samma risktagning, men under längre tid än som beskrevs under 
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rubriken direkt-direkt. Det innebär också att om broförbandet kan upptäcka att det 

är upptäckt, så finns det tid att genomföra motåtgärder. 

3.8.3 Indirekt-direkt 

Ett tänkbart förlopp skulle kunna vara att motståndaren med stöd av t.ex. 

satellitinvisning bekämpar från vapenplattform i anslutning till målet47. Syftet 

med denna bekämpning bedöms vara att fördröja våra förband eller hindra oss att 

bruka vissa brolägen. Detta skulle kunna tänkas ske genom att gruppera 

”eldpallar” i anslutning till sina planlagda mål eller med en sabotagegrupp som 

bär med sig kvalificerad robot, t.ex. av typ Hellfire. En annan tänkbar lösning är 

att förberedda laddningar placeras ut i kända brolägen. Förloppet kan då liknas 

med det som är beskrivet under direkt-direkt, men skillnaden är att vi inte kan 

bekämpa belysaren. Nackdelen med denna typ av bekämpning är att vapenverkan 

kan bli ringa, om inte avsevärda förberedelser har genomförts. Det bedöms därför 

vara troligare att kraftfullare verkansdelar används mot broarbeten för att 

säkerställa god utslagssannolikhet. 

3.8.4 Indirekt-indirekt 

I det tidigare beskrivna STS bedöms möjligheten initialt att använda UAV eller 

UCAV48 som liten, eftersom strävan med angreppet är att så länge som möjligt 

undanhålla från våra stridskrafter vem som är motståndare. Det bedöms därför 

som troligare att spaningsunderlaget inhämtas från andra källor som t.ex. 

satelliter49 eller spaningsflygplan, t.ex. av typ JSTARS50. Ett sådant 

bekämpningsförlopp kan se ut som följer. Vid passage genomför satelliten eller 

spaningsflygplanet målupptäckt, lägesbestämning och identifiering. Rapport till 

insatsledare sker och beslut om insats fattas. Insatsplanering genomförs med 

programmering av vapen och därefter sker avfyring från lämplig plattform. 

Anflygning sker mot målet. Under anflygningen kan spaningssensorn uppdatera 

verkansdelen om förändringar i målterrängen eller ev. luftförsvarsåtgärder. 

Slutligen sker bekämpning. Eventuell utvärdering kan antingen ske genom 

                                                 
47 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 45. 
48 UAV – Unmanned Aerial Vehicle. UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle. 
49 Tekniska utvecklingstrender. FMV 2001-02-14. FMV beteckning Analys 23210:2515/2001. 
Sidan 45. 
50 Internet, 2002-11-01, http://www.fas.org/irp/program/collect/jstars.htm  
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bildöverföring från roboten som länkas till insatsledningen eller vid nästa passage 

av satellit. 

 

Att använda satellitföljning för bekämpning innebär mycket liten personell risk. 

Användning av CM ger också en relativt hög utslagssannolikhet, upp till 0,9551. 

Fördelarna för vår del är möjligheten att arbeta mellan satellitpassager men främst 

den tid som går från inmätning till verkan i målet, vilket gör att vi kan hinna 

avbryta verksamheten. Det förutsätter dock att vi vet när satelliterna passerar. 

 

Att agera med spaningsflygplan innebär en betydligt större risk, eftersom de 

betraktas som högvärdiga mål och kommer att locka till sig bekämpning från vårt 

luftförsvar. Eftersom de behöver direkt insyn i målet för att kunna spana kommer 

det att innebära att de behöver flyga på hög höjd för att kunna spana på långa 

räckvidder. Om terrängen är normalkuperad Mälardalsterräng antas att siktlinjen 

mot övergångsområdet skyms att en 60 m hög höjd 1000 m från området. Om 

spaningsflyget verkar med radar på 10 000 m innebär det att flygplanets maximala 

räckvidd blir cirka 160 km. Om terrängen är kuperad direkt inpå (vilket är vanligt 

förekommande) med en 30 m höjd 100 m från övergångsområdet innebär det att 

räckvidden blir endast cirka 30 km. Möjligheten att med spaningsflyg spana med 

radar utan att kränka vårt territorium är mycket begränsade om vi nyttjar kuperad 

terräng. Detta innebär att motståndaren inte initialt bedöms kunna bruka denna typ 

av spaning mot våra broarbeten, och även i ett senare skede så är detta knutet till 

en mycket stor risktagning. 

 

I ett senare skede kan dock insats stödja sig på UAV-förband. Ett sådant 

bekämpningsförlopp kan se ut som följer. Ett UCAV-förband har fått i uppgift att 

spana och bekämpa längs ett vattendrag. Syftet är att bekämpa vår förmåga till 

broarbeten. En UAV genomför höghöjdsspaning (över 10 000 m eller vår 

bedömda luftvärnsförmåga) mot vattendraget. Vid upptäckt sker i realtid 

överföring av måldata till insatsledare som avgör målval. Beslut om insats fattas 

och gripbara UCAV påbörjar anflygning mot målet. Målet bekämpas med robotar 
                                                 
51 Internet, 2002-10-31, 
http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata/binder/jnws/j
nws0162.htm&Collection=current&Prod_Name=JNWS&QueryZip=([0.8](rgm/ugm+109b/c)+<or>++
[1.0](+rgm/ugm+109b/c+<and>+(rgm/ugm+109b/c+<in>+title)+))&  
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innehållande substridsdelar och minstridsdelar. En utvärdering kan utföras 

antingen med UAV eller genom överflygning med UCAV. 

 

Oavsett vilken av de beskrivna spaningsmetoderna som används är vår förmåga 

att bekämpa plattformen begränsad eller ingen. Dock gäller samma resonemang 

som i exemplet indirekt-direkt avseende motåtgärder. 

De olika förloppens tidsförhållanden är beskrivna i Tabell 2. 

Moment/ 
Bekämpningsförlopp 

Direkt- 
Direkt 

Direkt- 
Indirekt 

Indirekt- 
Direkt 

Indirekt-
Indirekt 

Gruppering/Planering Timme Timme -- Timme 
Upptäckt Sekunder Sekunder Sekunder (vid 

passage) 
Sekunder 

Identifiering Sekunder Sekunder Sekund Sekund 
Lägesbestämning Sekunder Sekunder Sekund Sekund 
Beslut Sekunder Sekunder 

(tilldelat 
eldtillstånd) 
Minuter 
(Insatsledare) 

Sekund (vid 
automatiserat 
förlopp) 
Minuter 
(insatsledare) 

Sekunder 
(tilldelat 
eldtillstånd) 
Minuter 
(Insatsledare) 

Verkansinsats 
(med insatsplanering) 

Sekund 
(prickskytt) 
30 sekunder 
(robot) 

Timme Sekund 
(utlagd 
laddning) 
30 sekunder 
(robot) 

Timme 

Utvärdering Sekunder 30 sekunder 30 sekunder 30 sekunder 
Tidsrymd Oräknat 

gruppering 
~minut 
Annars timme 

Timme-
timmar 

Oräknat 
förberedelser 
~minut 

Timme-
timmar 

Uppnådd effekt Fördröjning/ 
omgruppering 

Utslagning av 
förband 

Fördröjning/ 
omgruppering 
kan ej nyttja 
broplats 

Utslagning 
av förband 

Tabell 2.  Tabellen visar de olika bekämpningsförloppen. 
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3.9 Slutsatser  
Sammanfattande slutsatser är: 

•  Om en motståndare agerar i vårt närområde är tiden att reagera på 

bekämpning kort eller mycket kort. Vi bör därför med olika åtgärder, som 

kan försvåra eller förhindra honom att agera i närområdet, tvinga honom 

att välja andra metoder för upptäckt av vår verksamhet. Det försvårar 

avsevärt för motståndaren att kunna agera. 

•  Motståndaren har initialt initiativet vid bekämpning. Det innebär att vi ska 

söka efter metoder och tekniker som medger att vi återfår initiativet. En 

åtgärd som medger detta är att chefen har en god omvärldsuppfattning. 

Våra förband vet tidigt när vi är utsatta för spaning och vapeninsats. 

•  Övergång av vattendrag är komplext och ställer höga krav på såväl 

förband som taktiska chefer. Det innebär att det krävs såväl utbildning av 

chefer som regelbunden samövning mellan förbanden. 

•  Om motståndaren agerar med olika typer av fjärrspaning har vi begränsade 

möjligheter att bekämpa honom. Vi bör dock ha möjligheten att upptäcka 

hans spaning för att kunna genomföra olika typer av motåtgärder. 

•  Den tidigare taktiken vid broförbanden, att mellan motståndarens 

attackvågor ”pulsa” över trafik kan vara svår att tillämpa då 

fjärrbekämpningen inte påverkas av vårt luftförsvar på samma sätt. Om 

motståndaren tvingas till att i huvudsak använda styrda vapen krävs det att 

han agerar med sitt attackflyg, vilket innebär att vi lättare kan påverka 

honom med vårt luftförsvar. 
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4 Teknikutveckling 
Teknikutvecklingen leds av USA. Det innebär att ett flertal av de system som i 

dag är operativa i USA kan 2015 vara operativa i andra länder. I vissa fall är de 

operativa redan nu, men tillämpningen av tekniken på nya sätt är då inte operativ 

förrän 2015. 

Som tidigare nämnts så går utvecklingen åt att man aktivt främst försöker påverka 

de yttersta länkarna i insatskedjan, upptäckt och bekämpning. Därför fokuseras 

informationsinhämtningen i CU:n främst till områdena spaning och verkan. 

4.1 Spaningsmedel 

Inom utvecklingen av sensorer kan några trender särskilt noteras. Sensorerna 

utvecklas mot multifunktionssystem, både som ingående i samma plattform, men 

också med samverkande funktion för att förbättra resultatet. Miniatyriseringen har 

medfört att fler sensorfunktioner kan lastas inom samma utrymme som tidigare. 

Avancerad signalbehandling med civila komponenter innebär lägre kostnader och 

därmed större spridning52. FOI bedömning 1998 är att det än inte finns några 

system operativa där sensorerna samarbetar53(multisensordatafusion). 

Multisensorer är däremot förekommande i både spanings- (satelliter, flygplan, 

UAV) som verkanssystem (robotarna Sparrow och Sprint54). Vid studietidpunkten 

kan dock multisensordatafusion finnas i t.ex. kryssningsrobotar. 

4.1.1 Satelliter 

För att säkert kunna nyttja satelliter för bekämpning krävs att man har tillgång till 

egna satelliter. I dagsläget är det endast de militära stormakterna som har detta. 

Utvecklingen går mot allt mindre satelliter. Deras framtida användningsområden 

är bl.a.: 

•  Möjlighet att skapa tredimensionella realtidskartor för att kunna upptäcka 

förändringar i terrängen, som t.ex. nybyggda brolägen. 

                                                 
52 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 120. 
53 Multisensorteknik och datafusion – ett FOA-perspektiv. FOA-R—98-00710-408—SE (1998). ISSN 
1104-9154. Bilaga B. 
54 Multisensorteknik och datafusion – ett FOA-perspektiv. FOA-R—98-00710-408—SE (1998). ISSN 
1104-9154. Sidan 13. 
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•  Positionering för att stödja precisionsbekämpning, där noggrannheten bör 

kunna förbättras ytterligare. 

•  Målinriktning med hjälp av laser.55 

 

Olika tänkbara sensorer som kan bäras i en satellit är radar, IR, optiska kameror, 

laser och laserradar. Radar i satelliter ger god möjlighet till bildalstrande funktion 

(SAR). De antas arbeta på X-bandet och ha en högsta upplösning på 1-2 m. Efter 

2010 bedöms MTI-funktioner56 kunna inkluderas i satelliter57. IR i satelliter har 

för närvarande en upplösning runt 10 m, men bedöms efter 2010 uppnå cirka 1 

m58. Optiskt kan mycket hög upplösning uppnås, upp till 0,1 m. Denna förmåga 

kommer förmodligen att spridas till även kommersiella satelliter59. Lasern ger 

möjligheter att mäta in mål och genomföra invisning från en spaningsplattform 

som inte vi kan bekämpa. Att notera är att satelliter på våra breddgrader inte är 

geostationära. För att ha kontinuerlig täckning krävs därför cirka 30 satelliter60. 

4.1.2 Flygplan och UAV 

Som komplement till satelliter kan flygplan eller UAV användas. Avseende 

sensorer skiljer de sig inte nämnvärt, utan de allt mindre sensorerna gör det 

möjligt för en UAV att bära samma typ av sensorer som flygplan gör i dag. 

Fördelen med UAV är att den kan genomföra 3D-operationer – ”Dull, Dumb and 

Dangerous”. Uthålligheten är också att räkna in som en positiv faktor för en 

UAV. För att få en bild av vilken prestanda som flygande sensorer kan ha 

beskrivs Joint STARS utförligare. 

 

Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) är en flygande radar 

framtagen för att understödja markstriden. Radarn har en räckvidd på cirka 250 

km61. Radarn kan användas för att upptäcka långsamtgående mål, där den kan 

skilja på hjul- och bandfordon. En annan funktion är att med syntetisk 

aperturradar (SAR) kunna skapa bildliknande underrättelseunderlag över 

                                                 
55 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 42-45. 
56 Moving Target Indicator. Kan upptäcka rörliga markmål som stridsfordon. 
57 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 125. 
58 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 141. 
59 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 42. 
60 Samtal 2002-12-05 med Ingemar Lind, FHS MTI. 
61 Notera de beräkningar som redovisas tidigare i uppsatsen. 
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begränsade områden för att hitta mål som broar, hamnar eller stabsplatser. Genom 

att t.ex. först spana efter rörelser och därefter med hjälp av SAR kunna skapa en 

bild av broläget kan JSTARS snabbt upptäcka, lägesbestämma och besluta om 

insats. JSTARS användes med stor framgång i Gulfkriget, men hade problem 

under operationer på Balkan, där effektiviteten och lämpligheten inte bedömdes 

tillräckliga. Därefter har bl.a. SAR-funktionen förbättras och flygplanets 

prestanda utökats. Radarn verkar på I-bandet62.63 Fördelen med detta system är 

dess förmåga att inhämta underrättelser, medan nackdelen är att det inte går att 

dölja flygningen. Den medföljs därför normalt av flygskydd i form av jakteskort. 

Denna typ av spaningsflygplan anses som prioriterade mål för luftförsvaret. 

 

Ett alternativ är UAV eller UCAV som kan verka under lång tid och medföra ett 

antal olika sensorer. Ett exempel på sådant system kan Predator anses vara. 

Predator har varit operativ sedan 90-talet, men har vidareutvecklats till att även 

bära robotar för att kunna bekämpa mål direkt vid upptäckt. Predator har 

elektrooptisk/IR-kamera och SAR. Den bedöms också ha laserstyrningsutrustning 

för Hellfire-robot. Föreslagen utrustning är bl.a. laserradar och BC-sensorer. 

Predator används både för operativ och taktisk underrättelseinhämtning, för 

bekämpning och för att genomföra verkansutvärdering (Battle Damage 

Assessment).64 

 

De ovan valda systemen är operativa i dag, men bedöms även beskriva den teknik 

som kan vara aktuell inom valt tidsperspektiv. Den förmåga som USA har inom 

området i dag kan tänkas vara operativ hos andra stater om cirka tio år. 

4.1.3 Markbaserade sensorer 

Markbaserade sensorer medförs eller placeras ut av sabotagegrupper. Tänkbara 

sensorer skulle kunna vara: 

•  Bildförstärkare och IR-sensorer. Dessa används för att kunna förflytta sig 

under dygnets mörka tid och för att målspana. 
                                                 
62 Internet, 2002-11-05, 
http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata/yb/jrew/jrew
0509.htm&Collection=current&Prod_Name=JREW&QueryZip=([0.8](an/apy+3+)+<or>++[1.0](+an/a
py+3++<and>+(an/apy+3++<in>+title)+))&  
63 Internet, 2002-11-05, http://www.fas.org/irp/program/collect/jstars.htm  
64 Internet, 2002-11-05, http://www.fas.org/irp/program/collect/predator.htm  
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•  Laser används främst för målinmätning och –utpekning, men kan i 

framtiden även stödja markspaning i laserradarapplikation. Laserradarn 

kan med ”gated viewing” spana genom vår maskering för att identifiera 

mål65. 

•  Optiska sensorer som kikare. 

•  Akustiska sensorer. Ett användningsområde skulle kunna vara att i ett 

förberedelseskede placera ut akustiska sensorer i våra tänkbara eller 

utbyggda brolägen. Genom att sedan få in rapporter när vi påbörjar 

aktivitet, kan antingen andra sensorer styras till rätt område eller 

verkansinsats genomföras mot området på GPS66-underlag. Som alternativ 

till detta skulle seismiska, magnetiska eller en kombination av dessa 

sensorer kunna användas67. 

•  Markradar bedöms vara för otympligt för sabotagegrupper och nämns inte 

vidare. 

4.2 Verkansmedel 

4.2.1 Ballistiska robotar 

Ballistiska robotar antar en ballistisk bana efter att startbränslet brunnit ut. De kan 

dock styras i slutfasen om de är försedda med en separabel stridsdel. De 

accelereras till mycket höga hastigheter och kan vid återinträdet i atmosfären ha 

hastigheter upp till mach 25.  Ballistiska robotar flyger på mycket hög höjd. 

Därför är de förhållandevis lätta att detektera, men hastigheten och därmed den 

korta flygtiden gör dem mycket svåra att bekämpa. Deras relativt korta flygtid gör 

det komplicerat att hinna med en bekämpning. De är främst utvecklade för att 

leverera N-vapen68, men kan med substridsdelar även medföra BC-vapen.69 På 

grund av sin höga hastighet är de svåra att styra med sådan hög precision att de 

kan träffa t.ex. en bro70.  En metod för att bekämpa en bro med ballistiska robotar 

vore därför att använda NBC-vapen. Detta bedöms dock inte vara ett 

                                                 
65 FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd, nummer 1, 2001. Sidan 25-26. 
66 GPS – Global Positioning System. 
67 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 150-151. 
68 NBC-vapen, Nuclear Biological Chemical. Se begreppsförklaring. 
69 Internet, 2002-10-31, http://www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm  
70 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 60. 
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kostnadseffektivt sätt att bekämpa denna typ av mål och därför kommer inte 

ballistiska robotar att behandlas fortsättningsvis. 

4.2.2 Kryssningsrobotar 

Kryssningsrobotar (CM) kan definieras som en obemannad självdriven styrd 

farkost, som flyger aerodynamiskt under huvuddelen av sin bana och vars 

huvuduppgift är att leverera vapenlast i ett mål71. CM är ett reellt hot mot broar 

och krigsbroar. De kan användas i ett initialt skede av en konflikt och har mycket 

hög utslagningssannolikhet. I och med att de är svåra att upptäcka kan de också 

användas för att slå ut våra ersättningsförbindelser och därmed försvåra för våra 

förband att gå över vattendrag. 

 

Utvecklingen inom CM bedöms ske i två olika utvecklingsriktningar72. Den ena är 

en fortsatt utveckling av dagens befintliga robotar. Där sker främst en förbättring 

av prestanda avseende räckvidder, precision, vapenverkan, smygförmåga och 

förmåga till bättre målsökning genom att använda både mm-vågradar och IR-

målsökare. Vidare bedöms kommunikationen med roboten kunna förbättras och 

medge att måldata överförs efter hand. Särskilt smygförmågan är ett område som 

ofta nämns. Det kräver dock omfattande insatser för att uppnå en halvering av 

upptäcktsavståndet inom radarområdet. Radarmålarean måste reduceras med cirka 

95 %73. Dessutom måste åtskilliga signaturreduceringsåtgärder inom t.ex. IR-, 

UV- och akustiska området genomföras för att uppnå god smygeffekt. Att lyckas 

med detta kräver avsevärda forsknings- och ekonomiska resurser. Projekt av 

denna typ bedrivs därför främst i USA74. 

 

Den andra utvecklingen är mot hypersoniska robotar. Dessa kommer att flyga på 

hög höjd och i överljudsfart för att i slutskedet dyka mot målet. Detta minskar 

möjligheten att reagera och bekämpa det inkommande hotet. Ett känt koncept är 

Fasthawk75 från USA. Syftet med roboten är främst att kunna bekämpa 

tidskritiska mål med hög skyddsnivå. Den höga kinetiska energin medger då att 

                                                 
71 Internet, 2002-10-31, http://www.fas.org/nuke/intro/cm/index.html  
72 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 61. 
73 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 278. 
74 Internet 2002-11-20, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/jassm.htm  
75 Internet 2002-10-29, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/hystrike.htm  
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man vid mach 4 kan penetrera mål tolv meter under ytan. Som exempel på 

tänkbara mål nämns bunkrar eller BC-förråd. Upphettningen i samband med de 

höga hastigheter som nämns är den största tekniska utmaningen. Det borde 

innebära att möjligheten att använda IR-målsökare är mycket begränsad och att 

det i stället krävs någon typ av aktiv eller semi-aktiv målsökare för att träffa små 

mål. Alternativet är att använda säkra geografiska koordinater för att träffa målet. 

Vidare bedöms kinetisk energi inte vara en bra metod för att slå ut flytbroar, då de 

består av ett antal utbytbara enheter. Även om bron träffas och ett antal enheter 

slås ut, så kan pontoner bytas ut och förbandet fortsätta att verka76. Detta ska 

jämföras med substridsdelar, som kan slå hål i huvuddelen av pontonerna och 

därmed omöjliggöra fortsatt verksamhet. 

 

Den första utvecklingsgrenen, en förfining av befintlig teknik bedöms som 

troligare och mer tillgänglig för olika aktörer. Underlag för värdering av en av de 

mest utvecklade CM, Tomahawk, har inthämtats. Den ger en bra bild av hur 

befintliga robotar kan komma att utvecklas inom vald studietidpunkt. Tomahawk 

är en underljudsrobot (ca 880 km/h) med relativt god signaturanpassning inom 

radar- och IR-området. Den har utvecklats från att vara en ren kärnvapenbärare 

till att kunna användas mot både sjö- och markmål. De senaste varianterna finns 

med olika typer av verkansformer, t.ex. konventionell laddning och 

substridsdelar. Roboten har en mycket god förmåga att finna sitt mål med hjälp av 

tröghetsnavigering, terrängnavigeringsradar (TERCOM77), jämförelser mellan 

terräng och inprogrammerade bilder (DSMAC78) samt störtåligt GPS-stöd. De 

senaste varianterna kan dessutom följas och styras på väg fram mot målet med 

hjälp av satellitkommunikation. I slutfasen har roboten en bildalstrande IR (vid 

markmålsbekämpning) eller en radar (vid sjömålsbekämpning) som dels 

underlättar för målval och dels kan ge stöd för utvärdering av insatsen. CEP79 för 

markmål är rapporterad till 6-10 m. Insatsplaneringen bedöms att ta timme-

timmar. Strävan är att få överföring av information från olika robotar för att kunna 

utvärdera och komplettera en insats för att nå önskad verkan.80 

                                                 
76 Verifierat vid samtal 2002-11-04 med prof. Bengt Vretblad, FHS MTI. 
77 TERCOM – Terrain Contour Matching Radar guidance. 
78 DSMAC – Digital Scene Matching Area Correlation System. 
79 CEP - Circular Error Probability. 
80 Internet, 2002-10-29, 
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4.2.3 Styrda vapen 

Tendensen är att styrningen av bomber blir allt vanligare och att åtgärderna för att 

öka stand-off avståndet får bomberna att alltmer likna CM. Några särskilda 

trender att notera är att laserstyrning bedöms vara dominerande, men att även 

andra metoder som t.ex. GPS, radar och elektrooptiska målsökare förekommer. 

Vissa vapen har kombinationer av olika metoder för att nå hög precision. Där kan 

nämnas den styrda bomben GBU-24 som har både semiaktiv lasersökare och 

GPS-styrning.81 

 

Ett exempel på ett vapen med lång räckvidd som kan tänkas användas i ett senare 

skede av bekämpningen är Joint Stand Off Weapon, AGM-154. Den kan 

användas på räckvidder upp till 75 km.82 Den effektförbättring som kan påräknas 

av att använda styrda vapen kan vara upp till 40 gånger jämfört med 

konventionella bomber83. Det innebär att trots reducerade flygstridskrafter kan 

t.ex. Ryssland erhålla en femfaldigad kapacitetshöjning84. Det innebär dock en 

avsevärt högre risk för motståndaren att använda styrda vapen i stället för CM, 

eftersom det medför att han måste konfrontera vårt luftförsvar med eget flyg. 

Slutsatsen blir att för att motståndaren framgångsrikt ska kunna verka med 

attackflyg så måste vårt luftförsvar hindras från att kunna verka. 

4.2.4 Indirekt eld 

Indirekt eld utskjuten från markgrupperade förband utelämnas i uppsatsen, 

eftersom den från STS beskrivna insatsmiljön inte inbegriper indirekt eld som ett 

reellt hot. De eventuella markförband som verkar på svensk territorium bedöms 

antingen inte förfoga över indirekta eldsystem (sabotagegrupper) eller nyttjar det i 

första hand för egen strid (bataljonsstridgrupper med t.ex. granatkastare). 

                                                                                                                                            
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm , 
http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata/binder/jnws/j
nws0162.htm&Collection=current&Prod_Name=JNWS&QueryZip=([0.8](rgm/ugm+109b/c)+<or>++
[1.0](+rgm/ugm+109b/c+<and>+(rgm/ugm+109b/c+<in>+title)+))&  
81 Internet, 2002-11-04, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/gbu-24.htm  
82 Internet, 2002-11-04, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/agm-154.htm  
83 Bekämpningskapacitet hos ryskt attackflyg med styrda vapen. Överingenjör Helge Löfstedt. Kungl, 
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nummer 3, 2002. Sidan 49. 
84 Bekämpningskapacitet hos ryskt attackflyg med styrda vapen. Överingenjör Helge Löfstedt. Kungl, 
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nummer 3, 2002. Sidan 53. 
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4.2.5 Direktriktad eld 

En sabotagegrupp kan också välja att själva bekämpa brosystemet eller 

omöjliggöra att använda broslagningsplatsen. Detta kan ske med ett antal olika 

metoder. Ett kan vara att bekämpa nyckelpersonal eller –materiel. Ett annat kan 

vara att minera eller försåtsladda brolägena och därmed försvåra för oss att verka. 

Den övergripande nackdelen för denna typ av bekämpning är att soldaten måste 

gruppera i anslutning till brolägena och därmed är sårbar för upptäckt och 

bekämpning. Dock kan inte hotet negligeras, eftersom denna metod blir mycket 

effektiv om vi inte kan försvara oss. 

4.2.6 Slutsatser 
•  CM och styrda vapen har i dag god förmåga att bekämpa ett brosystem 

med substridsdelar och kommer att ha precision för att träffa en krigsbro 

direkt. 

•  Den fortsatta utvecklingen mot allt billigare CM innebär att antalet 

möjliga mål att bekämpa blir allt fler och att krigsbroar kommer att ingå 

bland dessa. 

•  Insatsplaneringen bedöms även i fortsättningen att vara timme-timmar, 

vilket innebär en möjlighet att inom tidsramen för insatskedjan kunna 

verka med broarbeten. 

•  Ballistiska och hypersoniska robotar bedöms inte vara kostnadseffektiva 

mot flytande krigsbroar, eftersom de inte förstör hela konstruktionen. 

•  Om en motståndares attackflyg ska kunna verka måste vårt luftförsvar 

hindras att komma till verkan. Det innebär en mer traditionell 

förbekämpning som han bedöms vilja undvika. 

•  Sensorernas utveckling som bedöms ske innebär att det kommer att ställa 

höga krav på metoder för skydd mot upptäckt. 

•  Huvuddelen av spaningsmedlen bedöms fortsätta att verka inom det 

visuella, IR- och radarområdet, men med förmåga att inbördes samverka. 

Det innebär att lösningar för skydd bör fokuseras på att verka inom dessa 

områden. 
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5 Vilka metoder kan användas för att skydda 
broarbeten? 

5.1 Allmänt 

Begreppet skydd85 bör studeras ur ett helhetsperspektiv. Skydd syftar till att öka 

våra förbands möjlighet till överlevnad och därmed förmågan att nå verkan. Inom 

begreppet skydd kan ett antal metoder identifieras som strävar efter att öka 

möjligheten till överlevnad. De kan vara: 

•  Signaturanpassning (SAT) för att undvika upptäckt. 

•  Signalspaning (SIS) för att bli varse om hot. 

•  Skenmål för att vilseleda spaning och vapeninsatser. 

•  Störning för att försvåra verkan. 

•  Varnar- och motverkanssystem (VMS) för att påverka bekämpning. 

•  Fysiskt skydd av systemet för att motstå verkan. 

•  Redundans, t.ex. genom ett flertal system för att möjliggöra fortsatt 

verksamhet, trots bekämpning.86 

 

 

Figur 2. FMV exempel på ingående delar i ett skyddssystem. 

 

                                                 
85 Se begreppsförklaring för definition av skydd. 
86 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 271. 
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Hittills har olika åtgärder, främst maskering av broarbetena, skenmål, 

taktikanpassning och uppföljning av luftläget för att skydda broarbeten använts. 

Huvuddelen av åtgärderna har varit knutna till den visuella delen av det 

elektromagnetiska spektrat. Som exempel på detta är varken DB 200 eller 

skenbron till DB 200 undersökta inom IR- eller radarområdet87. Det innebär att 

kunskapen om vilken signatur brosystemet avger inte är känd. Vid F 21 är dock 

spaningsföretag med SF 37 mot bl.a. DB 200 genomförda, främst under tidigt 90-

tal. De bekräftar att förmågan är låg, både inom det visuella och IR-området. 

Radarspaning är inte genomförd, eftersom utrustningen är förhållandevis 

gammal.88 

 

Jämförelsen mellan ett fartygssystem (Visby) och ett brosystem visar att det finns 

ett antal betydande likheter mellan systemen, t.ex. hotbilden, miljön inom vilken 

systemen verkar, systemkostnaden och Visbys förmåga till egenskydd. Hotbilden 

för Visby89 och för en utbyggd bro är till del jämförbara. Lufthotet mot fartyg har 

sedan lång tid bl.a. varit olika typer av sjömålsrobotar, som prestandamässigt är 

jämförbara med kryssnings- eller markrobotar. I framtiden kan samma robot vara 

såväl sjömåls- som markmålsrobot90. Vidare har hotet från direktriktad 

bekämpning lyfts fram under senare tid, när fartygens förmåga att verka inom 

internationella konflikter har aktualiserats. Systemens miljöer är till delar 

jämförbara. När fartyget är stillaliggande i skärgårdsmiljö eller i basområde kan 

miljön till stora delar jämföras med en utbyggd flytbro. En stor skillnad är dock 

att ett broförband har förmågan att inta en spridd gruppering, något som ett fartyg 

inte har. Detta minskar behovet för ett brosystem att permanent ha förmåga till att 

bekämpa verkansinsats. En annan skillnad är dock att Visby har konstruerats för 

att ge en låg signatur inom en rad olika spektra, medan de befintliga brosystemen 

i första hand är utformade för att uppnå högsta möjliga funktion. En viktig 

funktion är också att fartygschefen kontinuerligt vet vilken signatur fartyget 

avger. Vidare har Visby utformats för att ha ett gott egenskydd mot tidigare 

                                                 
87 Intervju 2002-10-02 med Anders Mattsson, FMV KC Skydd. 
88 Telefonsamtal 2002-12-05 med Håkan Alm, F 21. 
89 Intervju 2002-09-19 med kommendörkapten Jan Ericsson, FMV. 
90 Internet, 2002-11-04, 
http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata/binder/jnws/j
nws0162.htm&Collection=current&Prod_Name=JNWS&QueryZip=([0.8](rgm/ugm+109b/c)+<or>++
[1.0](+rgm/ugm+109b/c+<and>+(rgm/ugm+109b/c+<in>+title)+))&  
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nämnda hotbilder. Det innebär ett automatiserat luftförsvarssystem med såväl 

passiva som aktiva åtgärder, kombinerat med förmåga att överföra information 

mellan olika plattformar, NBF. En kortfattad beskrivning av systemet är att efter 

upptäckt av t.ex. sjömålsrobot genom signalspaning sker ett automatiserat förlopp, 

inledningsvis med vilseledning genom raketutskjutna skenmål (upp till cirka en 

mils avstånd). Om verkan uteblir övergår systemet till aktiv bekämpning med 

luftvärnsrobot (i framtiden) eller fortsätter med passiva åtgärder som t.ex. på- 

eller avhakning med radarremsor och IR-facklor som kombineras med 

automatiserad styrgir. Som närskydd används 57 mm automatkanon med 

multipurpose-ammunition. Detta bedöms ge systemet en god förmåga till 

överlevnad vid bekämpning med sjömålsrobot. Kostnadsaspekten ger också viktig 

information om de olika filosofierna. Ett fartyg av typ Visby bedöms kosta cirka 

en miljard kronor. I detta är skyddssystemet (signalspaning, signaturanpassning, 

radarspaning, vilselednings- och bekämpningssystem) en väsentlig kostnad. Som 

jämförelse bedöms M 3 kosta cirka 20 miljoner kronor/enhet91. För att ersätta ett 

brokompani DB 200 går det åt cirka 20 enheter, en systemkostnad bedöms då till 

cirka 400 miljoner kronor. I detta är ingen kostnad för skydd av brosystemet 

inräknat, trots att det kan bedömas bli utsatt för ett liknande hot som fartyget. 

 

Inom FM pågår f.n. en studie ”Teknisk Vilseledning”. Studiens uppgift är att 

”Studera utvecklingen av tekniska åtgärder för vilseledning av spanings- och 

vapeninsatser mot objekt eller enheter på marken eller i bas. Lämna förslag till 

styrdokument inom området, inkluderande motverkan.”92 och syftar till att finna 

metoder som kan höja skyddsnivån på våra förband i framtiden. Studien har 

systematiserat begreppet ”teknisk vilseledning” enligt Tabell 3: 

                                                 
91 Intervju 2002-09-18 med Ulf Larsson, FMV. 
92 Studie Teknisk Vilseledning  - Förslag till styrdokument 021030. Sidan 1. 
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”Teknisk Vilseledning” 

 
Signaturanpassning 

 
Skenåtgärder 

Maskerings- 
åtgärder 

Skenmål Konstruk-
tionsåt-
gärder Grund-

mask. 
Tilläggs
-mask. 

Tillf. 
mask.

Aktiva Passiva 

Sken- 
aktivitet

Falsksig-
nalering 
/skensign. 

Av- 
skärmning 

 

Tabell 3. Beskrivning av ingående delar av teknisk vilseledning.93 

 
Begreppet vilseledning används också i våra reglementen94, där det beskrivs som 

”…en aktiv verksamhet för att uppnå ett visst syfte.” Syftet med vilseledning är 

att lura fiendens chefer, underrättelseinhämtning och sensorer. När det gäller 

skenmål och skenåtgärder så ska dessa syfta till att undgå upptäckt, öka 

överlevnadsmöjligheten, bibehålla stridsvärde, tära på fiendens resurser och lura 

fienden till felaktiga åtgärder. Inom ramen för detta kan ”teknisk vilseledning” ses 

som vilka tekniska möjligheter som det finns att åstadkomma vilseledning. 

Indelningen i Tabell 3 nyttjas för att beskriva signaturanpassning och 

skenåtgärder. 

5.2 Signaturanpassning 

Signaturanpassning (SAT) är den vanligaste metoden för att undgå främst 

upptäckt, men används även för att påverka de andra länkarna i insatskedjan. SAT 

delas in i ett antal olika steg för att uppnå så bra effekt som möjligt. De olika 

stegen är konstruktionsåtgärder, grund-, tilläggs- och tillfällig maskering95. 

 

I konstruktionsfasen kan de mest kostnadseffektiva åtgärderna åstadkommas för 

SAT. Vid konstruktion kraftsamlas främst till att minska radar- och TIR96-

signatur. Andra åtgärder kan t.ex. vara fästpunkter för maskering. Här uppstår en 

balansgång mellan verkan och skydd, där verkan normalt har högre prioritet. 

 
                                                 
93 Tabell hämtad ur Studie Teknisk Vilseledning  - Förslag till styrdokument 021030. Sidan 5. 
94 Arméreglemente del 2 Taktik. M 7741-100612. Försvarsmedia, Stockholm, 1995. Sidan 46. 
95 SAT-handbok Mark, 2001. Remissutgåva. FOI, Linköping, nov 2001. Sidan 8. 
96 TIR – termisk infrarött. Se begreppsförklaring. 
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Grundmaskering avser i dag de ytbeläggningar som appliceras på objektet. 

Maskeringsmålning ger den främst verkan inom UV97-, det visuella och NIR98-

spektrat, men i framtiden kan färger även ge effekter inom TIR-området. Vidare 

studeras olika ytbeläggningar för att ytterligare förbättra signaturen, som t.ex. 

radarabsorbenter eller adaptiva färger. De bedöms dock inte vara operativa inom 

studietidpunkten. 

 

Tilläggsmaskering finns dels som mängdmateriel och dels som objektsbunden 

materiel. Syftet är att reducera de karakteristiska dragen hos det maskerade 

objektet. Kraven på tilläggsmaskeringen är att de ska kunna ge ett multispektralt 

skydd (visuellt, NIR, TIR och inom radarområdet). Dessutom är strävan att de ska 

vara mer lätthanterliga än dagens system. En annan strävan är att de ska kunna 

vara monterade helst även vid förflyttning för att ge en så god signaturanpassning 

som möjligt. 

 

Figur 3. Signaturstaketet. Figuren visar på behovet av multispektralt skydd. 

 

Tillfällig maskering genomförs genom att nyttja de resurser som finns att tillgå. 

Det kan vara att söka skyl i bebyggelse eller granruskor fästa runt fordonet. 

Genom konstruktionsåtgärder kan man underlätta tillfällig maskering. Åtgärderna 

kan ge god multispektral effekt. 

 

DB 200 är inte konstruerad med SAT, utan för att ge optimal funktion. Det finns 

heller ingen kunskap i Sverige om vilken signatur den avger, förutom i det 

visuella spektrat99. Materielen är grundmaskerad med maskeringsmålning, men 

                                                 
97 UV – ultraviolett. Se begreppsförklaring. 
98 NIR – nära infrarött. Se begreppsförklaring. 
99 Intervju 2002-10-02 med Anders Mattsson, FMV KC Skydd. 
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denna kommer endast till nytta när pontonerna ligger på fordonen, vid broarbeten 

hamnar maskeringsmålningen under vatten. Som tilläggsmaskering används 

maskeringsnät och nya multispektrala maskeringsnät som kommer att tillföras 

förbandet. De multispektrala näten har god verkan inom det visuella, NIR-, TIR- 

och radarområdet100. Dessa används dock främst vid undanförsel och maskering, 

d.v.s. då bromaterielen inte används. Vid broarbeten är inte förbindelsen 

maskerad. 

 

Vad gäller den nya materielen M 3 finns inget underlag i Sverige på dess 

signatur101. En subjektiv värdering är dock att funktionen helt har dominerat över 

SAT. I varje enhet sitter en dieselmotor som driver enheten på land och i vattnet. 

Den sitter längst bak och längst upp i konstruktionen, vilket innebär en signifikant 

IR-signatur. Vidare är hydrauliksystemet omfattande, vilket även det borde ge hög 

IR-signatur. Enheten har inga radardämpande egenskaper, något som är svårt att 

kombinera med brokonstruktioner. M 3 bedöms därför vara svårare att 

signaturanpassa än DB 200. 

 

Något som framhävdes med fartygssystemet Visby var förmågan att själv vara 

medveten om vilken signatur som systemet avger. Detta är också av stor vikt för 

ett brosystem. Genom att nyttja t.ex. en liten UAV kan förbandet få en god 

uppfattning till sin förmåga att dölja sin verksamhet. Den pågående 

minityriariseringen innebär att små UAV kan medföra sensorer inom främst det 

visuella och IR-området, men även radarområdet kan täckas102. 

5.3 Skenåtgärder 

Skenåtgärder kan ses som ett samlingsbegrepp för ett antal olika metoder och 

verksamheter. Dessa ska dock inte betraktas som oberoende av varandra, utan de 

kompletteras av varandra och av SAT-åtgärder för att åstadkomma en högre 

skyddsnivå för systemet. 

 

                                                 
100 Preliminära krav och verifieringsmetoder avseende TIR- och radarsignatur för maskeringsnät, 
ersätter FORDON/INT 21815:36268/99. FMV 00-10-12. Bilaga 1 till ProjMark 21 815:37524/00. 
Sidan 1-5. 
101 Intervju 2002-09-18 med Ulf Larsson, FMV. 
102 Internet 2002-11-13, http://www.freewing.com/scorpion60-25.html  
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Skenmål ska dra uppmärksamheten från ordinarie verksamhet och helst få 

motståndaren att bekämpa skenmålet i stället för det skarpa målet. Skenmål 

anordnas normalt i närheten av ordinarie objekt för att dra på sig verkansinsatsen. 

Skenmål delas upp i aktiva och passiva skenmål. Aktiva skenmål avger signatur 

för att efterlikna eller ge en högre signatur än det avbildade målet. Det kan vara 

radarstrålning, radiokommunikation och IR-signatur som överensstämmer med 

det skarpa objektet. Passiva skenmål avger ingen egen utstrålning, utan strävar 

efter att efterlikna det verkliga objektet.  

 

Skenmål ingår i DB 200 och nyttjas främst för att dra till sig den bekämpning som 

kan ske. Materielen har egenskaper som efterliknar den skarpa materielen främst i 

det visuella området. Om skenmålets egenskaper inom IR- och radarområdet finns 

ingen tillgänglig information103. Inom det visuella området är det främst 

aktiviteten i broläget som skiljer. Det är svårt att skapa samma bild av 

fordonsrörelser och båtar i vattnet som vid ordinarie verksamhet, något som kan 

diskriminera skenmål från det verkliga objektet.  

 

Det finns ingen information om det finns skenbromateriel till M 3. 

 

Skenaktivitet kan genomföras för att förstärka bilden av att skenmålet är det 

skarpa objektet, t.ex. genom att avbilda fordonsrörelser, grupperingar och 

liknande. Det kräver dock tillgång på personal och materiel, något som generellt 

sett är bristvara inom FM. Det är också etiskt tveksamt att avdela personal för att 

agera skenmål som drar till sig bekämpning, därför är strävan att hitta tekniska 

metoder som även kan avbilda verksamhet. 

 

Falsk-/skensignalering är ytterligare ett komplement för att ge skenmålet en mer 

realistisk signatur. Kommunikationen inom dagens och morgondagens förband är 

till stor del uppbyggd på radioförbindelser. Det gör det lätt för signalspaning att 

diskriminera ett passivt skenmål från det verkliga objektet genom att följa 

signaltrafiken i området. Därför bör signaltrafik kunna genereras av ett skenmål. 

 

                                                 
103 Intervju 2002-10-02 med Anders Mattsson, FMV KC Skydd. 
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Avskärmning används för att dölja sin egen verksamhet. De metoder som används 

för avskärmning inom FM kan vara avskärmande rök eller vattendimma. Rök 

används främst som momentant skydd i samband med beskjutning av t.ex. 

stridsfordon. Röken ger främst effekter inom det visuella och IR-området. Röken 

kan antingen utlösas manuellt eller genom ett sensoraktiverat förfarande. Röken 

avskärmar fordonet under en relativt kort tid (sekunder), därefter måste 

omladdning ske. 

 

Ett pågående projekt i Sverige är multispektral vattendimma (MUSVAD)104. 

Tekniken är att med munstycken skapa en vattendimma som täcker 

skyddsobjektet. Genom att variera munstycken, kan effekt mot olika våglängder 

erhållas. Dimman kan utlösas i princip lika momentant som rök, men kan också 

ges kvarliggande effekt så länge vattenreserven räcker till. Det ger ett 

flytbrosystem möjligheten att vara avskärmad under lång tid, eftersom 

vattentillgången normalt inte är ett problem. MUSVAD åstadkommer avsevärt 

reducerad signatur inom det UV-, visuella, IR- och till del även inom det 

radarområde som de beskrivna radarsensorerna verkar inom. MUSVAD ger även 

god effekt mot laser. Försök har visat goda effekter även under extrem kyla, dock 

med vissa praktiska problem till följd av kylan105. Nackdelen med avskärmning 

för broförband är att avskärmningen i sig signalerar aktivitet, även om 

motståndaren inte kan avgöra om det är sken- eller skarp verksamhet. Detta kan 

kompenseras med dimanläggningar som skenmål eller till skenmål. 

5.4 Störning 

Olika störformer kan användas för att påverka de olika typer av sensorer som kan 

verka mot brosystemet. De kan vara radarstörning, GPS-störning, zonrörsstörning, 

laserstörning och IR-facklor. 

 

Radarstörning kan brukas dels för att försvåra upptäckt och dels för att försvåra 

bekämpning. Radarstörning är en del av telekrigföring och har hittills tillämpats 

mest inom luft- och sjöstriden. Dock har radarn blivit ett allt mer reellt 
                                                 
104 Rapport över genomförd verksamhet med multispektral vattendimma under 1999. Totalförsvarets 
Skyddsskola, 2000-06-22. Beteckning H 21 730:6001. Sidan 33-34. 
105 Försök med mobilt, multispektralt vattendimsystem på infrastrukturella skyddsobjekt och över ytor. 
Ulrika Andersson, februari 2002. Metodrapport, FOI-RH—0090—SE. Sidan 6-7. 
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spaningshot mot markförband och olika typer av aktiva telemotmedel har därför 

aktualiserats. En metod som kan vara tänkbar att använda vid broförband kan vara 

repeterstörsändare106 med DRFM-teknik107 (Digital Radio Frequency Memory). 

Tekniken kan användas för maskerande, vilseledande eller mättande störning. De 

metoder som främst kan vara aktuella för ett brosystem är maskerande eller 

mättande störning. Genom störning kan vi dölja på vilka platser verksamhet pågår 

inom ett område. Vidare kan radarremsor vara ett motmedel som kan utlösas 

manuellt eller automatiskt vid belysning av målsökande radar. Denna teknik kan 

dock vara problematisk att få att fungera vid broförband, eftersom den normalt 

kräver en rörelse från det hotade objektet bort från målområdet (avhakning).  

Denna rörelse går inte att åstadkomma med ett broförband under de korta 

tidsförlopp som det handlar om. Robotar med radarmålsökare har också normalt 

”home-on-jam”-funktion, vilket innebär att de vid detektion av störning styr mot 

tidigare koordinater, något som blir förödande för ett brosystem. Vidare bedöms 

nyare sensorer kunna diskriminera den typen av motmedel108. 

 

Något att beakta i samband med införsel av denna typ av tekniker är att det kräver 

särskilt utbildning och en kontinuerlig uppföljning av hotbilden. Detta är en helt 

ny kompetens som antingen måste byggas upp vid fältarbetsförbanden eller 

tillföras från andra håll inom FM. 

 

GPS109 och GLONASS110 är två exempel på satellitbaserade navigationssystem. 

Genom sin funktion skulle störning av dessa system vara en tänkbar väg att 

minska risken för bekämpning. GPS prestanda i dag är cirka 6 m och utvecklingen 

går mot 2-5 m. Den militära funktionen anses dessutom som svår att störa111. 

Samma antaganden kan göras om GLONASS112. Vidare skapas redundans genom 

att kombinera GPS med t.ex. tröghetsnavigering. Bedömningen är därför att det 

                                                 
106 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 160. 
107 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 208. 
108 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 19. 
109 GPS – Global Positioning System. Internet 2002-11-22, 
http://www.aero.org/publications/GPSPRIMER/index.html  
110 GLONASS – Global navigation satellite system. Internet 2002-11-22, 
http://www.fas.org/spp/guide/russia/nav/glonass.htm  
111 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 205. 
112 Bekämpningskapacitet hos ryskt attackflyg med styrda vapen. Överingenjör Helge Löfstedt. Kungl, 
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nummer 3, 2002. Sidan 49. 
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krävs åtskillig kompetens och förmåga för att framgångsrikt störa ut GPS 

(GLONASS)-styrda vapen i framtiden. Detta ska inte jämföras med möjligheten 

att störa ordinarie GPS som kan tänkas användas i ”fattigmans-CM”. 

 

För att skydda sig mot indirekt eld kan zonrörsstörning användas. Ett exempel på 

detta är Shortstop Electronic Protection System (SEPS). SEPS utlöser 

radarzonrören i t.ex. artillerigranater tidigare än avsett för att skydda de utsatta 

förbanden. Detta finns beskrivet och värderat i en annan uppsats113 och lämnas 

därför utanför denna CU.  

 

Laserstörning kan användas för att blända optiska och optroniska sensorer. Detta 

kan betraktas som ett laservapen med effekter upp till ca 0,1 W/cm2 (för att skada 

optronik)114. Med avstämbara lasrar kan bländning, eller om tillgång till effekt 

finns, frostning av optik och optronik ske. Med tillgång till denna funktion skulle 

man kunna försvåra optisk och IR-spaning eller verkansinsatser styrda av TV- och 

IR-målsökare. Funktionen finns operativ som motmedel för flygfarkoster, men 

även i markstridsapplikation där antisensorlasersystemet Stingray är monterat på 

M 2 Bradley115. Även här finns risken att verkansdelen har ”home-on-jam”-

funktion. Vidare har laserstrålning begränsningar nära marknivån och dess 

räckvidd bedöms till cirka 10-20 km116. 

 

IR-facklor syftar till att dra till sig IR-målsökande robotar, men allt eftersom 

robotmålsökarna har utvecklats mot bl.a. multisensorfunktion anses facklorna inte 

ge säker funktion mot de modernaste vapnen117. De kan dock fortfarande ha god 

funktion mot äldre vapen. Även här finns risken att målsökaren diskriminerar IR-

facklan, eftersom den utför en rörelse, något som ett brosystem normalt inte gör. 

IR-facklor bedöms därför inte vara effektiva vid brobekämpning. 

                                                 
113 FHS C-uppsats, Shortstop Electronic Protection System – Slutet för dagens och framtidens 
radarzonrör? Mj Björn Wollentz (2002). 
114 FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd, nummer 1, 2001. Sidan 23, figur 19. 
115 FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd, nummer 1, 2001. Sidan 28-29. 
116 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 150. 
117 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 162. 
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5.5 Passiva åtgärder 

Radarreflektorer används i andra länder för att avskärma radarsensorer från att 

följa verksamheten. Detta beskrivs utförligt i ett reglemente från DDR, där 

radarreflektorer för olika typer av objekt finns som reglementerad materiel118. En 

metod som liknar den avhakningsmetod som flygplan och fartyg använder 

beskrivs. Genom att ersätta bron med reflektorer och därefter bryta bron för att 

bygga den på ny plats vilseleds motståndaren om var bromaterielen är placerad119. 

Vidare beskrivs andra metoder i reglementet som att nyttja terrängen för att 

försvåra insyn, att avskärma byggplatsen med rök och att radarmaskera ett område 

med reflektorer. Multispektrala lösningar används, där förmågan att täcka så stor 

del av det elektromagnetiska fältet tillsammans med taktikanpassning är 

avgörande för att nå framgång. 

5.6 Signalspaning 

I fartygssystem är en av framgångsfaktorerna för skydd av plattformen/förbandet 

att ha en god omvärldsuppfattning. Genom att veta att man är belyst kan man 

vidta åtgärder som förbättrar möjligheten till överlevnad. Det åstadkommer man 

främst genom signalspaning. Signalspaning kan ske inom en rad områden, men de 

aktuella för skydd av brosystem bedöms vara radarspaning och laservarnare. 

 

Radarsignalspaning kan delas in i två delar, att spana mot radarspaningssensorer 

och mot vapen med radarmålsökare. Genom att kunna upptäcka radarstrålning 

kan information inhämtas om riktning till sändaren och under upprepad sändning 

även avstånd samt identifiering och klassificering av sändaren. Detta definieras 

som telekrigspaning och är verksamhet som är omgärdat av sekretess. Det kräver 

också såväl kvalificerad utrustning som utbildning för att vara effektiv. 

 

Laservarnare är liksom radarspaning passiva sensorer som detekterar 

laserstrålning. De delas in i olika typer efter effektivitet. Den enklaste detekterar 

laserbelysning och bäring till källan (sektorvarnare), en mer exakt ger en vinkel 

                                                 
118 Översättning till svenska av A 052/1/013 – Ingenjörinsatser för maskering och vilseledning, 1988. 
Tyska Demokratiska Republiken för nationellt försvar. Berlin, 1987-07-17. 
119 Översättning till svenska av A 052/1/013 – Ingenjörinsatser för maskering och vilseledning, 1988. 
Tyska Demokratiska Republiken för nationellt försvar. Berlin, 1987-07-17. Sidan 89, bild 127 och 128. 
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(vinkelvarnare), medan den mest effektiva kan klassificera belysningen och 

identifiera det belysande systemet. Generellt sett innebär högre prestanda dyrare 

system. Det är därför viktigt att kunna definiera de behov på precision som krävs 

för att få tillgång till efterfrågad information.120 För skydd av broar kan prestanda 

på varnare vara en parameter som är viktig att identifiera. 

 

Alla dessa system skulle innebära helt ny teknik för fältarbetsförbanden. Det 

innebär som tidigare nämnts en helt ny utbildning och erfarenhetsuppbyggnad 

som troligen tar minst tio år i anspråk. Ett alternativ kan vara att hämta denna 

kunskap från andra delar av FM eller att tjänsten erhålls från andra förband inom 

Armén eller FM inom ramen för NBF. 

5.7 Bekämpning 

Fysisk bekämpning är den avgörande lösningen för att bryta insatskedjan. Den 

kan främst ske mot upptäckt och mot vapeninsats121. 

 

Att bekämpa sensorer för upptäckt kräver stora resurser. Dessa resurser bedöms 

inte vara tillgängliga vid broförbandet utom eventuellt i två fall, bekämpning av 

markgrupperade direktriktade sensorer och vid tillgång till antisensorlaser 

bekämpning av optiska och optroniska sensorer. För att kunna bekämpa 

markgrupperade sensorer krävs underrättelsesystem som medger identifiering av 

mål jämförbart med ett varnar- och motverkanssystem (VMS). Detta beskrivs 

längre fram i uppsatsen. Även förmågan att verka med antisensorlaser kräver 

någon typ av VMS. 

 

Vad gäller förmågan att fysiskt bekämpa inkommande stridsdelar är detta ett 

område som det forskas intensivt inom. Som alternativ till lösningar för ett 

autonomt närförsvar kan fartygslösningar av typ Phalanx122 eller nya koncept som 

ABRAHAM123, Metal Storm124 eller THEL125 vara alternativ för skydd av ett 

brosystem. Som utgångspunkt för fortsatt arbete väljs Phalanx. Det är ett system 
                                                 
120 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 252. 
121 Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001-02-14, skrivelse Analys 23210:2515/2001. Sidan 19. 
122 Internet 2002-11-12, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/mk-15.htm  
123 Internet 2002-11-14, http://www.lv6.mil.se/attachments/abraham.doc  
124 Intenet 2002-11-12, http://www.metalstorm.com/  
125 Intenet 2002-11-12, http://www.fas.org/spp/starwars/program/thel.htm  
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utvecklat för bekämpning av sjömålsrobotar och styrda vapen, vilka har liknande 

egenskaper som den insatsmiljö som har beskrivits för broförbandet. Det har 

avancerade sensorer och kan tänkas användas i andra applikationer, som t.ex. 

skydd av ett punktmål på marken. Det ger också en bra bild av vad ett liknande 

system kan prestera, även om det inte är direkt avpassat för markapplikation. Det 

ger också en indikation om kostnaden för ett närförsvarssystem. De andra 

alternativen bedöms inte kunna vara operativa före 2015. 

 

Phalanx är utvecklat för att bekämpa främst sjömålsrobotar som penetrerat övriga 

system. Det upptäcker och bekämpar automatiskt sjömålsrobotar, men kan i den 

senaste versionen även användas för bekämpning av andra mål. Phalanx använder 

radar på Ku-bandet för spaning och eldledning av en 20 mm kanon. Den har 

också FLIR126 för att kunna användas mot andra mål än inkommande robotar. 

Kanonen har en eldhastighet på upp till 4500 skott/min. På större fartyg (över 100 

m) används två-fyra system för att täcka alla tänkbara hotriktningar. Effektivt 

verkansavstånd är cirka 1,5 km127. Systemet väger cirka 6 ton, vilket innebär att 

det kan monteras på ett stridsfordon. Systemet har också diskuterats som ett 

alternativ till skydd av punktmål i US Homeland Defence128. En uppskattning 

hämtad ur US Navy budget129 ger en kostnad/enhet om cirka 120 miljoner kronor.  

 

 Även luftförsvaret och främst luftvärnet bör ses som ett alternativ för fysisk 

bekämpning av inkommande stridsdelar. Under 90-talet har ett antal rapporter om 

luftvärnets förmåga att bekämpa kryssningsrobotar författats. Även inom ramen 

för FoRMA-arbetet har FOI undersökt vilken förmåga som finns mot främst 

kryssningsrobotar. Undersökningen visar att luftförsvaret inte har förmåga att 

hindra ett kryssningsrobotanfall, men att vi kan möta enstaka robotar mot enstaka 

                                                 
126 FLIR – forward looking infrared. 
127 Internet 2002-11-12, 
http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata/yb/jeos/jeos0
053.htm&Collection=current&Prod_Name=JEOS&QueryZip=([0.8](phalanx)+<or>++[1.0](+phalanx+
<and>+(phalanx+<in>+title)+))&  
128 Internet 2002-11-12, 
http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/content1/janesdata/mags/jdw/jd
w00250.htm&Collection=current&Prod_Name=JDW&Prod_Name=JTIC&QueryZip=([0.8](phalanx)+
<or>++[1.0](+phalanx+<and>+(phalanx+<in>+title)+))&  
129 Internet 2002-11-12, www.fas.org/man/docs/fy99/navy/wpn04_u.pdf  
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skyddsobjekt130. I det resonemang som förs i rapporten är ett av de stora 

problemen att välja vilka mål som ska skyddas. Om förutsättningen i stället är att 

en taktisk chef, t.ex. divisionschefen beslutar att avdela resurser för att gå över ett 

vattendrag så kan luftvärnsskyddet av ett punktmål bli tillräckligt. Det kräver 

dock att luftförsvaret används på det sätt som det är avsett, med flygstridskrafter 

som bestrider motståndaren luftherravälde och luftvärn som även kan bekämpa 

små mål. 

5.8 Varnar- och motverkanssystem 

Varnar- och motverkanssystem (VMS) stridsfordon är ett demonstratorprojekt 

som bedrivs vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde. Strävan är att skydda ett 

stridsfordonsförband mot bekämpning med stöd av VMS. Tanken är att med olika 

typer av sensorer (IR-, robotskott-, laservarnare) kunna detektera ett hot. Därefter 

ska hotet kunna bekämpas, f.n. genom störning eller beskjutning av robotskytten. 

På sikt är dock tanken att kunna bekämpa verkansdelen genom bekämpning, 

aktivt pansar eller laddning med riktad splitterverkan. Ursprungligen är VMS 

utformat för att skydda mot främst pansarvärnsrobotar, men VMS utvecklas efter 

hand till att skydda mot såväl pilprojektiler som artilleribeskjutning. En tanke med 

VMS stridsfordon är att integrera systemet i NBF. Strävan är att uppnå de 

synergieffekter som kan erhållas från underrättelser till att kunna reagera snabbt. 

En idé är att artillerilokaliseringsradarn (ARTHUR) kan direkt rapportera om 

inkommande granater. Detta sprids via ledningssystemet och ger varning till 

förband som är grupperade inom hotområdet. De kan då aktivera VMS och 

erhålla skydd, alternativt omgruppera till annat område. Lösningen är intressant, 

därför att den bygger på ett system som ska vara automatiskt och strävar efter att 

vara en helhetslösning. Den försöker också integrera flera aspekter av 

skyddsbegreppet. Vidare visar även detta projekt sig mycket kostsamt, där 

kostnaden för VMS kan röra sig upp till en tredjedel av stridsfordon 90:s totala 

kostnad.131 

                                                 
130 FoRMA – Luftvärn mot främst kryssningsrobotar. Maj Britt Hansson. Juni 2001. FOI-R—0118—
SE. IS 1650-1942. Sidan 2. 
131 Intervju med Johan Wallström och Bo Stennabb vid FMV KC Farkost, 2002-11-20. 
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5.9  Nätverksbaserat försvar 

Det nätverksbaserade försvaret132 är en av grunderna för det framtida 

insatsförsvaret. NBF bör inte enbart ses som en ny ledningsfilosofi, utan beskriver 

en helhetssyn på hur vi kan effektivisera FM verksamhet. NBF har beskrivits i ett 

flertal studier och en av dem påvisade hur vi inom en ”bubbla” kan dominera133. 

Denna bild kan vara tillämpbar för hur applikationen av NBF kan se ut vid 

övergång av vattendrag. Genom att chefen skapar sig omvärldsuppfattning och att 

han försvårar eller omöjliggör bekämpning med stöd av NBF och ett riktigt 

taktiskt användande av sina resurser kan övergången skyddas. Det stöd chefen har 

behov av kan vara att upptäcka motståndarens spaningsresurser för att kunna dölja 

sig för dessa och att få tidiga underrättelser om vapeninsats för att kunna 

motverka detta. Det som skiljer sig åt från tidigare är att information från andra 

system ska vara lättare att komma åt, samt att beslut om verkan ska kunna omfatta 

fler system eller förmågor. 

                                                 
132 För definition, se begreppsförklaring. 
133 Dynamic Engagement – The Action Component of Sweden´s Revolution in Military Affairs. SAIC 
Contract Number 56244-LB124576. Sidan 16. 
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6 Tänkbara skyddssystem - alternativ och 
värdering 

6.1 Inledning 

I detta kapitel jämförs ett antal alternativ för lösningar för skydd av flytbrosystem. 

I det underlag som har inhämtats finns inte tillräcklig information som leder till 

att värden på t.ex. utslagssannolikhet mot olika skyddssystem kan verifieras. 

Detta beror på att i de fall som liknande underlag finns så är det hemligt. Detta 

medför att bedömningen är subjektiv inom vissa områden. Strävan är därför att 

skapa alternativ som skiljer sig åt för att finna för- och nackdelar med olika 

systemlösningar. På detta sätt kan olika lösningar belysas. Förslag till lösning kan 

därför vara en kombination av flera lösningar. I föregående kapitel har två 

alternativ hur broarbeten kan genomföras presenterats. Vidare har också ett antal 

metoder för hur man kan skydda broarbeten identifierats. Genom att noggrannare 

jämföra dessa med stöd av ett antal urvalsfaktorer kan särskilda egenskaper 

framträda. De allmänna förutsättningar som gäller vid alternativjämförelsen är: 

•  Ett övergångsområde ska upprättas. Bedömd avdelad broresurs är ett 

brokompani. 

•  Hotet utgörs av de tidigare beskrivningarna i uppsatsen under 3.8. 

•  Insatsmiljön är beskriven tidigare under 3.3. 

6.2 Befintligt system (2004) 

DB 200 kan även fortsättningsvis ses som ett alternativ för övergång av 

vattendrag. Tiderna för broarbeten kommer knappast att förkortas, men 

utbildningsnivån vid förbanden kommer att öka eftersom brosystemet används vid 

slutövningar och utvecklas för vinterbruk. Förbättrade ledningsmöjligheter (fler 

radiosystem, terränganalysverktyg o.dyl.) kommer att medges. Detta leder 

troligen till kortare exponering av samlat förband i broläget. Systemet kommer att 

ingå i en förbindelsebataljon med två brokompanier och möjlighet att bygga upp 

till 400 m flytande bro med BK 1. Brokompaniet förfogar över 200 m flytbro och 

200 m skenbro. Den har maskeringsmateriel som kan anbringas när bron förs 

undan. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-12-12 19100:2061 
Major Jerker Persson   Sidan  54 (87)  

6.3 M 3-system 

M3 kan betraktas som ett alternativ till DB 200. Systemet innebär en ny metod 

och teknik som avsevärt skulle förkorta tiderna för flytbroarbeten. Anskaffning av 

systemet skulle innebära en avsevärd kostnad, medel som nu inte finns avsatta. 

Trots det är systemet värt att jämföra, eftersom det kan ge svar på frågan om 

enbart kortare byggnadstider är tillräckligt skydd för flytbrosystem. Systemet 

förutsätts ha motsvarande maskeringsmateriel som DB 200 som grundtilldelning. 

Systemet bedöms vara flexiblare avseende krav på byggnads- och 

brytningsplatser, men vid övergång av förband är kraven desamma som vid DB 

200. 

6.4 Autonom bekämpning 

Ett system med autonom bekämpningsfunktion kan jämföras med ett 

fartygssystem och kommer att kräva liknande delsystem. Där finns behov av 

signalspaning för att upptäcka sensorerna, spaningssystem för att kunna upptäcka 

och eldleda motverkan samt bekämpningssystem för att kunna nedkämpa 

inkommande verkansdelar. Systemet antas bestå av fyra Phalanx-enheter, 

beskrivna tidigare i uppsatsen. De är fordonsburna. Om de kan grupperas högt så 

kan de få en geometrisk radarräckvidd på upp till ca 30 km under ideala 

förhållanden och mot ett mål på 20 m flyghöjd134. I praktiken bedöms räckvidden 

mot små punktmål, t.ex. en CM vara avsevärt kortare. Systemet ingår inom 

broförbandet, men underrättelser hämtas in från t.ex. LULIS135 och LOKOR136. 

6.5 NBF-system 

NBF utgår från att man nyttjar de olika system som finns inom FM på ett mer 

effektivt eller taktiskt riktigt sätt. T.ex. avdelas vid övergång av vattendrag 

förband eller förmågor för markskydd, luftförsvar, broarbeten och telekrig. 

Verksamheten genomförs under en taktisk chef. Genom ett nätverksbaserat 

system kan de olika ingående enheterna inhämta den information och de förmågor 

som behövs för att en så effektiv insats som möjligt kan genomföras. Viktiga 

syften med NBF är att informationen ska vara gripbar för den som har behov av 
                                                 
134 Artillerilära för Kustartilleriet, Artlära KA. Chefen för marinledningen, Stockholm 1994. M 7734-
476008. Sidan 179, bild 9:6 Geometrisk räckvidd. 
135 LULIS – luftlägesinformationssystem. Se begreppsförklaring. 
136 LOKOR – lokal luftlägesorientering. Se begreppsförklaring. 
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den och att resurser avdelas som krävs för att genomföra chefens vilja. Detta kan 

jämföras med taktik vid övergång av vattendrag. 

 

En tillämpning av NBF för övergång av vattendrag kan se ut som följer. 

Divisionschefen beslutar om att övergång av Södertälje kanal ska ske för att 

divisionen ska kunna gruppera förband för skydd av Stockholm. Ställföreträdande 

divisionschefen blir övergångsledare. Förberedelserna för att genomföra 

övergången blir då att skapa ett underrättelseunderlag för övergång. Det sker 

genom inhämtning från sensorer, t.ex. fartygs-, UAV- och flygförband. Förmågor 

för att lösa uppgiften tilldelas. De kan vara: 

•  En luftvärnsbataljon för skydd av övergång. 

•  En förbindelsebataljon för att upprätta övergångsområde. 

•  Luftburen bataljon för att ta och övervaka nyckelterräng. 

•  Telekrigskompani för att störa motståndarens spaning och verkansinsats. 

•  UAV-förband för att kunna mäta egensignatur och utföra ytövervakning. 

 

Förutsättningen är att informationssystemet kan överföra information mellan de 

olika förbanden/förmågorna för att kunna verka optimalt. När övergångsledaren 

bedömer att övergångar kan upprättas ges order. Parallellt sker skydd och störning 

för att försvåra spaning och därmed upptäckt. Vitalt under detta kritiska skede är 

att underrättelser om eventuell verkansinsats direkt når fram till övergångsledaren 

så att beslut om åtgärder kan verkställas. Genom NBF kan information inhämtas 

och beslut verkställas fortare. Ett riktigt taktiskt uppträdande krävs för att lyckas. 

Denna förmåga kan endast tränas in, men även här kan NBF vara till stöd genom 

att simuleringar i förväg kan genomföras och olika beslutsstöd kan nyttjas för att 

t.ex. gruppera skydd optimalt. 

6.6 Passivt system 

Begreppet ”passivt system” används för att visa att fysisk bekämpning inte ingår 

som en komponent inom systemet, utan att strävan är att vilseleda en motståndare 

med olika typer av åtgärder. Systemet kan vara utformat med följande delsystem: 

•  Signalspaningsfunktion för att kunna detektera när förbandet är utsatt för 

radar- och laserbelysning. 
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•  Skenmål som avger samma signatur som den verkliga övergången, främst 

inom visuella-, IR- och radarområdet. Dessa ska dra till sig motståndarens 

resurser och helst lura honom till insats. I varje brokompani ingår två 

skenbroar. 

•  Radarstörning för att kunna mättnadsstöra spaning och verkansinsats med 

DRFM-teknik. 

•  Förmåga att med laser blända IR-sensorer och IR-målsökare, främst för att 

försvåra spaning, men även för att kunna verka mot vapeninsats. Två 

system ingår i brokompaniet. 

•  SAT med olika metoder som t.ex. vattendimma och multispektral 

maskering för att kunna dölja verksamheten under hela övergången. 

Samma tekniker bör användas på skenmål för att avge en liknande 

signatur som det skarpa objektet. 

•  Förmåga att kunna mäta sin egen signatur, t.ex. genom att genomföra 

observationer med UAV. En UAV ingår i brokompaniet. 

 

Strävan är att helst undgå upptäckt, men målet är att få motståndarens insatskedja 

så utdragen att vi kan genomföra broarbeten innan han kommer till verkansinsats. 

Om detta inte går så ska förbandet ha en god chans att undgå verkan genom olika 

motåtgärder. Systemet ingår inom broförbandet. 

6.7 Inget skyddssystem 

Detta ska påvisa innebörden av att enbart satsa på verkan, men också belysa 

konsekvensen om dagens system inte utvecklas, d.v.s. ingå som referens137. Detta 

kan åstadkommas om man tillför ett system som avsevärt förändrar 

förutsättningarna, t.ex. som M 3 gör. Strävan är att belysa vad en uppenbar 

effektförbättring kan innebära. 

6.8 Valda alternativ 

Genom att låta de olika brosystemen kombineras med de olika metoderna för 

skydd skapas ett antal alternativ. De beskrivs i tabellen nedan. 

                                                 
137 Försvarsmaktens Studiehandbok, Hstud -00. FM HKV Stra 1999-04-26. Arbetshandling. Kapitel 2.7 
Alternativgenerering. Sidan 13. 
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Autonom 
bekämpning 

NBF Passivt 
skyddssystem 

Inget 
skyddssystem 

DB 200 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 
M 3 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 
Tabell 4. Alternativ som ska granskas. 

6.9 Urvalsfaktorer 

För att kunna jämföra de olika alternativen används ett antal urvalsfaktorer. De är 

utvecklade ur tidigare diskussion i uppsatsen och ofta nämnda som slutsatser. 

Urvalsfaktorernas funktion är att kunna finna ut särskiljande drag hos de olika 

alternativen. De valda urvalsfaktorerna är: 

•  Exponeringstid – Hur fort kan systemet bygga, överskeppa cirka 150 

fordon och bryta en flytbroförbindelse, d.v.s. hur länge exponeras förband 

i övergångsområdet? Är systemet känsligt för fördröjningar? Krävs 

samordning med andra förband? 

•  Förmåga till autonomt uppträdande – Kan förbandet agera utan att 

andra förmågor tillförs? 

•  Flexibilitet – Kan systemet lösa andra behov än broarbeten för operativa 

behov? 

•  Omvärldsuppfattning – Finns det förmåga att uppfatta om man är utsatt 

för hot? Finns det förmåga att veta om sin egen emission? 

•  Överlevnadsförmåga – Hur känslig är personal och materiel för 

bekämpning? Vilken sannolikhet bedöms att förbandet kan undgå upptäckt 

eller bekämpning? Vilken bedömd förmåga till skydd mot de olika 

bekämpningsförloppen finns?  

•  Resurser – Krävs omfattande nyanskaffning? Är systemet 

personalkrävande? 

•  Utbildning – Ställs det nya krav på utbildning av personal? Kan kravet 

mötas av fältarbetsfunktionen? 

•  Terrängen – Vilka möjligheter att verka ger terrängen? Ställer terrängen 

särskilda krav på skydd eller verkan? 

De olika alternativen kommer att betraktas utifrån de ovan nämnda 

urvalsfaktorerna. Informationen är sammanställd i Tabell 4. Slutsatser som har 

dragits redovisas därefter. För en mer utförlig beskrivning av 

alternativjämförelsen hänvisas till Bilaga 3 – Alternativ för skyddssystem.
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Urvalsfaktorer Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 

Exponerings- 
tider 

6 timmar 8 timmar Drygt 6 timmar. 6 timmar. 3 timmar. 5 timmar. Drygt 3 timmar. 3 timmar. 

Autonomt  
uppträdande 

God, kräver und 
för invisning 

Låg, kräver 
tillgång till NBF. 

God, förbandet 
kan ”försvinna”. 

Låg, kräver 
skydd. 

Som alt 1. Som alt 2. Som alt 3. Som alt 4. 

Flexibelt 
använd- 
ningsområde 

Skydda andra 
objekt. 
Närförsvar. 

Begränsad 
förmåga för 
taktiska behov. 
Mtrl-tp. 

Skyddet kan 
monteras på 
andra objekt. 
Som alt 2. 

Som alt 2. Som alt 1. 
Kan stödja 
broarbeten för 
taktiska behov 
och vid int. op. 

Kan stödja 
broarbeten för 
taktiska behov 
och vid int. op. 

Skyddet kan 
monteras på 
andra objekt. 
Som alt 6. 

Som alt 6. 

Omvärlds- 
uppfattning 

God till cirka 30 
km.  

Mkt god vid 
tillgång till NBF. 

God, 
signalspaning. 

Endast spaning 
av trupp. 

Som alt 1. Som alt 2. Som alt 3. Som alt 4. 

Överlevnads- 
Förmåga 

God mot 
enskilda CM, 
dålig mot 
substridsdelar 

Mycket god om 
högre chef 
avdelar resurser.

God mot vapen 
med lång 
räckvidd, 
begränsad mot 
direkt insyn. 

Mycket låg. Som alt 1, dock 
medger den 
kortare tiden 
bättre 
överlevnad. 

Som alt 2, dock 
medger den 
kortare tiden 
bättre 
överlevnad. 

Som alt 3, dock 
medger den 
kortare tiden 
bättre 
överlevnad. 

Som alt 4, dock 
medger den 
kortare tiden 
bättre 
överlevnad. 

Resurser 480 mkr Nod till NBF. UAV tillförs. 
2 skenmål 
tillförs. 

Inga tillförda 
resurser. 

880 mkr. 400 mkr och nod 
till NBF. 

400 mkr. 
UAV tillförs. 
2 skenmål 
tillförs. 

400 mkr. 

Utbildning Nya förmågor för 
farb. 

Krav på övning 
med andra 
förband. 

Nya förmågor för 
farb. 

Som dagens. Som alt 1. Längre tid för M 
3 än DB 200 kan 
medföra mindre 
samövning. 

Som alt 3. Utveckling av 
dagens DB 200-
utb. 
Längre tid krävs. 

Terrängen Gruppering 
beroende av 
terrängen.  
Risk för vådaeld. 
Kräver 
förberedda 
brolägen. 

Kräver 
förberedda 
brolägen. 

Kräver fler 
förberedda 
brolägen för att 
nå verkan med 
skenmål. 

Som alt 2. Som alt 1. 
Är mer flexibel 
än DB 200 vid 
bygg- och bryt. 
Samma krav vid 
övergång. 

Är mer flexibel 
än DB 200 vid 
bygg- och bryt. 
Samma krav vid 
övergång. 

Som alt 5. 
Kräver fler 
förberedda 
brolägen för att 
nå verkan med 
skenmål. 

Som alt 6. 

Tabell 5. Alternativjämförelse av skyddssystem.
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6.10 Slutsatser av alternativjämförelsen 
Alternativ 1 - Slutsatsen är att autonom bekämpning blir mycket dyrt, 

förmodligen lika dyrt som ett eller flera nya brosystem. Dess verkan begränsas till 

ett närområde, vilket innebär att om motståndaren gör insats med flera verkans- 

eller substridsdelar så är möjligheterna ringa att skydda brosystemet. Vidare 

kommer införandet av ett liknande system att ställa krav på helt nya förmågor vid 

fältarbetsförbanden. Ett alternativ som kan tänkas är att systemet understödjer vid 

övergång, men annars ingår i ett annat förband. Detta är dock inte 

överensstämmande med alternativets utformning. 

 

Alternativ 2 - Slutsatsen är att NBF bedöms ge goda möjligheter till skydd av ett 

övergångsområde. Eftersom både signalspaning, störning och fysisk bekämpning 

kan ingå leder detta till en gott skydd. Dock är skyddet beroende av högre chefs 

förmåga att avdela resurser och leda en dylik operation. Den förmågan ingår inte i 

dagens chefsutbildning. 

 

Alternativ 3 - Passivt skydd av broarbeten bedöms höja 

överlevnadssannolikheten avsevärt, det visas inte minst av rapporterna om 

MUSVAD som skrivits. Dock bedöms fältarbetsfunktionens förmåga att hantera 

UAV, signalspaning och störning inte vara tillräcklig. Kompetensen behöver 

tillföras utifrån för att uppnå avsedd effekt. Om skenmål ska ge avsedd effekt 

krävs det fler utbyggda lägen än i dag eller en förmåga att snabbt bygga nya 

tillfarter vid förbandet. 

Tiden för broarbeten ger en motståndare relativt gott om tid att kunna upptäcka 

och bekämpa broarbeten. 

 

Alternativ 4 – Slutsatsen är att DB 200, främst på grund av den långa 

exponeringstiden och den låga signaturanpassningen inte har rimliga 

överlevnadschanser i framtidens insatsmiljö. Någon typ av utveckling bör ske om 

förbindelser för operativa behov ska kunna stödja verksamheten. 
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Alternativ 5 – Den främsta slutsatsen är att kombinationen av aktiv bekämpning 

och ett nytt brosystem hamnar inom samma kostnadsram som t.ex. 

fartygssystemet Visby. Om ett liknande system ska anskaffas krävs det ett 

omfattande verifieringsarbete för att visa att överlevnadsförmågan är så hög att 

kostnaden kan motiveras. 

 

Alternativ 6 – Den övergripande skillnaden mellan alt 2 och 6 är främst 

anskaffningen av ett nytt brosystem för cirka 400 miljoner per kompani. Det 

medför dock cirka tre timmar kortare exponeringstid i övergångsområdet, vilket 

avsevärt kan öka överlevnadssannolikheten. 

 

Alternativ 7 – Detta system bedöms få goda möjligheter till överlevnad, eftersom 

avsevärt kortare byggnadstid kombineras med goda förutsättningar för att inte 

upptäckas. Dock bör beaktas att M 3 inte bedöms kunna uppnå samma 

signaturanpassning som DB 200, vilket kan öka risken för bekämpning under 

exponeringstiden. 

 

Alternativ 8 – Slutsatser av detta är att den teknik som finns för att utföra 

broarbeten snabbt inte ensam räcker till för att vara säker på att undgå 

bekämpning. Vidare är risken stor att svenska terrängförhållanden påverkar 

broarbetenas snabbhet så att tidsvinsten bara blir marginell jämfört med DB 200. 
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7 Förslag till lösning för skydd av brosystem 

7.1 Sammanfattande slutsatser  

Genom analys av alternativens för- och nackdelar kan avslutande slutsatser dras. 

Syftet med de skilda alternativen är främst att belysa olika lösningar för att påvisa 

vilka resultat som uppnås. Detta leder vidare till ett resonemang om vad som kan 

ge eftertraktade förmågor. Det slutliga målet för brosystemet är att kunna klara av 

broarbeten i en framtida insatsmiljö. 

 

Enbart snabbare brosystem bedöms inte ge tillräckligt hög överlevnad mot 

bekämpning. Med brosystemet M 3 bedöms tiden för broarbeten kunna halveras, 

men beslutscykeln för motståndaren är uppskattas till timme-timmar vilket 

medför att upptäckt och därmed bekämpningsrisken är mycket hög. Dessutom är 

de svenska terräng- och klimatförhållanden faktorer som ofta fördröjer 

byggnadstiderna, vilket ytterligare ökar risken. 

 

Att anskaffa autonoma bekämpnings- eller spaningssystem kräver omfattande 

investeringar och utbildningsansträngningar. Det är tveksamt om 

fältarbetsfunktionen själv kan utbilda och bemanna dessa system. Det ställer 

också krav på kontinuerlig uppföljning av hotet, vilket också är ett omfattande 

arbete. Vidare ger ett bekämpningssystem relativt korta räckvidder, vilket innebär 

att bekämpningen kan mätta systemet och utslagning av bron kan ske trots att 

systemet kommer till verkan. Det bedöms heller inte kunna uppnå verkan mot 

substridsdelar, en verkansform som kan anses mest trolig mot broarbeten. Radarn 

på bekämpningssystemet kan dessutom vid sändning innebära att förbandet 

identifieras och därmed blir utsatt för verkansinsats. Bekämpningssystemet fyller 

främst sin uppgift i samband med att broarbeten genomförs, eftersom förbandet 

kan skyddas genom utspridd gruppering när det inte bygger. Det kan därför 

ifrågasättas om det är kostnadseffektivt att införa bekämpningssystem som ger 

verkan under så begränsade förhållanden. Förmågan bör dock ingå i andra 

förband inom luftförsvaret, främst luftvärnet. 
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En mycket viktig parameter för att lyckas med SAT är att chefen för brosystemet 

är varse om vilken signatur systemet avger i olika riktningar. Med stöd av t.ex. 

egen UAV eller i NBF ingående sensorer samt ett beslutsstödsverktyg kan chefen 

utvärdera sina egna möjligheter att lyckas med broarbeten. 

 

Genom taktikutveckling och utbildning av våra taktiska chefer kan en avsevärt 

högre sannolikhet att lyckas med broarbeten uppnås. Metoderna som är beskrivna 

tidigare finns inom FM. Genom NBF kan vi uppnå synergieffekter av våra system 

som överskrider de som vi kan uppnå med förbandsbundna system. Detta kan 

dessutom förmodligen ske med lägre resursförbrukning än annars (anskaffning, 

utbildning av personal, underhåll o.dyl.). Med denna innebörd av NBF kommer 

våra förband att kunna överleva i en framtida insatsmiljö. 

 

Systemkostnaden för ny materiel blir allt högre, det gäller även för brosystem. En 

alltmer väsentlig del av kostnaden är åtgärder för skydd. En anskaffning av ett 

nytt system bör därför innehålla analys av dess förmåga att överleva och komma 

till verkan i framtiden. Här bör en systematisering liknande fartygssystemet 

Visbys användas för att erhålla dugliga system. 

 

Under urvalsfaktorn terrängen har i alla alternativ begränsningen av antal 

broplatser berörts. Genom att utveckla förmågan att snabbt skapa nya 

övergångsområden, främst genom att kunna bygga tillfarter kan ytterligare 

osäkerhet för motståndaren om vår avsikt skapas. Som exempel kan broarbetena 

utföras på platser utan tillfarter. Denna diskrimineras då av tolkar och vi kan 

överraskande skapa ett övergångsområde. Det kräver dock att tillfarter med BK 1 

kan byggas inom tidsramen timme. 

7.2 Vald lösning med motivering 

Ett förslag till lösning bör innehålla beståndsdelar ur flera alternativ för att uppnå 

en rimlig grad av överlevnad. NBF-lösningen bör stå som bas för en framtida 

lösning, där olika kompetenta förmågor (som luftförsvar, telekrig-, UAV-, 

markstrids- och broförband) kan nyttjas taktiskt riktigt för att uppnå högsta 

möjliga effekt. Min bedömning är att NBF är mer kostnadseffektivt än att 

anskaffa autonoma bekämpningssystem av typ Phalanx. Som komplement till 
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detta bör SAT nyttjas, främst med tilläggsmaskering och MUSVAD. Vidare bör 

skenmål utvecklas som kan efterlikna signaturer inom främst det visuella, IR- och 

radarområdet. En komponent som bör ingå är förmågan att ha kännedom om den 

egna signaturen. Den kan antingen ingå i broförbandet eller avdelas från annat 

förband. 

 

Vid valet mellan DB 200 och M 3 bedömer jag kostnadsaspekten som avgörande. 

Den kortare byggnadstiden ger en högre överlevnadssannolikhet och om 

broförbanden inte ges det tidigare beskrivna understödet vid övergång så är 

anskaffning av M 3 nödvändig för att ha en tillräcklig överlevnadssannolikhet. 

Om den ovan beskrivna lösningen väljs bedöms DB 200 kunna fortsätta att verka 

som brosystem för operativa behov. M 3 bör dock ytterligare studeras för att möta 

kraven på broarbeten för taktiska och stridstekniska behov. Vidare bedöms den ha 

stor potential att stödja förband i internationell verksamhet. Förbandet bör vidare 

ha förmåga att snabbt bygga tillfartsvägar för att öka flexibiliteten. Som alternativ 

kan fler tillfarter byggas i fredstid för att skapa bättre möjligheter att komma till 

verkan. 

7.3 Förslag till fortsatt arbete 

•  Fortsatt arbete inom området bör initialt riktas in på att skaffa underlag om 

broarbetens förmåga att överleva i en framtida insatsmiljö. 

Ansträngningarna bör kraftsamlas till att inhämta data om vilken signatur 

som broarbeten avger och vilken effekt olika metoder kan ge för att 

anpassa signaturen. Med hjälp av modellering och simulering bör resultat 

som visar på vilka metoder som ger bäst resultat kunna nås. Detta kan bl.a. 

leda till att broförbandets personal på ett bättre sätt vet vilka åtgärder som 

leder till bättre signaturanpassning. 

•  Om NBF ska ge effekt bör utbildningen och metodiken för övergång av 

vattendrag utvecklas. Dagens reglementen beskriver inte detta på ett 

ändamålsenligt sätt och de högre utbildningarna (FHS SP och ChP) berör 

inte detta. 

•  Fortsatta studier av vilken bromateriel som krävs för att motsvara de 

operativa och taktiska kraven på broarbeten bör genomföras. Inom ramen 

för detta bör även studeras om det finns krav på att broarbeten med 
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snabbyggd materiel inom internationella operationer ska kunna 

genomföras. 

•  Beslutsstödssystem för att optimera olika parametrar (som signatur, 

terräng och motståndarens verkansinsats) till var broarbeten ska utföras 

bör utvecklas. 
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Bilaga 1 - Begrepp och förkortningar 

Begreppsförklaring 
Aktiva åtgärder Här avses de metoder som aktivt påverkar en 

motståndares förmåga att lyckas med sin verksamhet. 

Som exempel kan radarstörning, signalstörning och 

bekämpning nämnas. 

Broarbeten Med detta avses byggande, betjäning och brytande av 

krigs- och fältbroar samt färjor. 138 

Brosystem Med brosystem menas alla de ingående delar i ett 

förband som krävs för att kunna använda den 

bromateriel som ingår. De ingående delarna är t.ex. 

personal, bromateriel, ledningsförmåga o.dyl. 

Multisensor Spanings- eller vapenplattform som har flera olika 

typer av sensorer inbyggda. De verkar oberoende av 

varann, men informationen kan jämföras och tolkas av 

en operatör. 

Multisensordatafusion Används för att extrahera, filtrera och sammansmälta 

dat från olika sensorer för att erhålla mer information 

än vad som normalt är tillgängligt från en sensor. 

Detta för att skapa bättre underlag för beslut eller 

styrning.139 

Passiva åtgärder Här avses de metoder som vidtas för att undvika att en 

motståndare kan verka mot oss. Det kan t.ex. vara 

signaturanpassning och skenmål. 

Signaturanpassning Åstadkoms genom att minimera kontrasten mellan 

objektet och dess bakgrund. Metoden för att göra 

detta benämns signaturanpassningsteknik (SAT).140 

                                                 
138 Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten. FM HKV H 13 301:80406 
(2000). Sidan 3. 
139 Multisensorteknik och datafusion – ett FOA-perspektiv. FOA-R—98-00710-408—SE (1998). ISSN 
1104-9154. Sidan 48. 
140 SAT-handbok Mark, 2001. Remissutgåva. FOI, Linköping, nov 2001. Sidan 8. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-12-12 19100:2061 
Major Jerker Persson   Sidan  66 (87)  

 
Skydd Definition på skydd i vid bemärkelse finns ej i Nomen F. 

Nationalencyklopedien beskriver skydd som följer; 

”…anordning som förhindrar skadliga verkningar av 

oönskad företeelse.”141 I detta begrepp tolkar jag in all 

verksamhet som ska försvåra för en motståndare att 

åstadkomma verkan. 

Övergångsområde Område inom vilket broarbeten genomförs. Här ingår ett 

antal fältarbetstekniska åtgärder för att säkerställa en så 

friktionsfri övergång som möjligt142. 

 

Förkortningar 
ALFF Arméns långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling. 

Dokument som beskriver markstridskrafternas utveckling i 

ett tioårigt perspektiv. 

BAT Brilliant Anti-Armour Technology. Substridsdel för att 

kunna bekämpa rörliga stridsfordon med hög precision på 

långa avstånd. 

BM Ballistisk robot. 

CEP Circular Error Probability. Mått för att jämföra 

sannolikheten för ett vapen att träffa inom en viss cirkel. 

Vapnet ska ha minst 50% sannolikhet att träffa inom 

angiven radie.143 

CM Kryssningsrobot. 

CU C-uppsats. 

DB 200 Däcksbro 200, flytbrosystem inom FM. 

FM Försvarsmakten 

I-band Radarvåglängder mellan 8-10 GHz144. 

                                                 
141 Internet, 2002-11-18, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O323156&i_word=skydd  
142 Ingenjörtruppreglemente Förbindelsebataljon. M7741-150201. Försvarsmakten, Stockholm, 1995. 
Sidan 43, bild 4:3. 
143 Internet 2002-11-21, http://www.fas.org/irp/doddir/usaf/afpam14-210/part13.htm#page99  
144 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 142. 
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IR Infraröda våglängdsområdet (0,7-14 µm). Elektromagnetiskt 

strålningsområde där utstrålad värme kan detekteras inom 

våglängderna nära infrarött 0,7-2,0 µm (NIR) och 2,0-14 µm 

termisk infrarött(TIR)145. 

K-band Radarvåglängder mellan 20-40 GHz146. 

Ku-band Radarvåglängder mellan 12-18 GHz147. 

LOKOR Lokal luftlägesorientering. Sänds från luftvärnsförbands 

underrättelseenheter till andra förband148. 

LULIS Luftlägesinformationssystem. Sänds via P 2-sändaren från 

stridsledningscentral till förband och visar aktuellt 

luftläge149. 

M 3 Flytbrosystem från Tyskland, utprovas av FMV. 

MLRS Multiple Launch Rocket System. Raketartillerisystem 

använt bl.a. av USA för att kunna bekämpa mål på stora 

djup150. 

NBC Nuclear Biological Chemical Weapons. Förkortning för 

kärnvapen, biologiska vapen och kemiska vapen. 

NBF Nätverksbaserat försvar. ”En struktur innehållande ledning 

med beslutsstöd, informationssystem samt insats- och 

verkansfunktioner. Dessa är integrerade med varandra och 

medger informationsutbyte i nära realtid”.151 

OODA Observation, Orientation, Decision, Action. Modell skapad 

av John R. Boyd för att beskriva den process som 

beslutsfattare genomgår vid nya beslutssituationer152. 

SAT Signaturanpassningsteknik. 

SIS Signalspaning. 

                                                 
145 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 219. 
146 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 142. 
147 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 142. 
148 Internet 2002-11-12, http://www.fmlog.mil.se/fmpub/ LvR Lvkvplut som Pdf-fil. Sidan 98. 
149 Internet 2002-11-12, http://www.fmlog.mil.se/fmpub/ LvR Lvkvplut som Pdf-fil. Sidan 98. 
150 Internet 2002-11-11, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m26.htm  
151 Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idébilder och fördjupningsområden inför 
Försvarsbeslut 2004 - rapport 6. HKV beteckning 23 210:62 285. Sidan 175. 
152 Internet, 2002-09-17, 
http://www.belisarius.com/modern_business_strategy/boyd/essence/eowl_frameset.htm.  
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STS Strategiska typsituationer. Används inom ramen för 

perspektivplaneringen för att konkretisera tänkbara framtida 

insatssituationer som FM ska kunna verka inom153. 

TOEM Taktisk Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning – 

verktyg för att beskriva vad förband ska kunna klara av. 

UV Ultraviolett strålning. Våglängdsområde mellan 0,2-0,4 

µm154. 

VMS Varnar- och motverkanssystem. 

X-band Radarvåglängder mellan 8-12 GHz155. 

 

 

                                                 
153 Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idébilder och fördjupningsområden inför 
Försvarsbeslut 2004 - rapport 6. HKV beteckning 23 210:62 285. Sidan 93. 
154 SAT-handbok Mark, 2001. Remissutgåva. FOI, Linköping, nov 2001. Sidan 10. 
155 Telekrig – lärobok för Armén. 1997 Försvarsmakten Stockholm. M 7746-168 001. Sidan 142. 
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Bilaga 2 - Referenslitteratur/Källförteckning 

Källornas användning 
De olika källorna har främst använts vid kunskapsinhämtning för de 

utgångsvärden som använts. Internet har främst använts för att hämta in kunskap 

om utländska system, där Jane´s databas och Federation of American Scientists 

varit de dominerande källorna. Vidare har ett antal intervjuer genomförts för att 

ge den bakgrundsinformation som har krävts. Där finns intervjuerna sparade på 

kassettband. 

Vad gäller de hemliga källorna är berörda uppgiftslämnare vidtalade och de har 

inte erinrat mot att uppsatsen är öppen. 

Tryckta källor 

Öppna källor 
Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001; Försvarsmaktsidé och målbild 

– rapport 5. HKV 2001-02-26, beteckning 23 210:62144. 

 

Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idébilder och 

fördjupningsområden inför Försvarsbeslut 2004 - rapport 6. HKV beteckning 23 

210:62 285. 

 

Generalinspektörens för Armén inriktning för Arméns långsiktiga förmåge- och 

förbandsutveckling (ALFF) 2002. ATK 2002-06-14, beteckning 01 615:60281. 

 

Tidskrift i Fortifikation. Nummer 2 år 2000, 123 årgången. ISSN 0040-6937. 

 

Arméreglemente del 2 Taktik. Försvarsmakten, Stockholm, 1995. M 7741-

100612. 

 

FoRMA/PE Årsrapport 2000 – En visionsstudie om Försvarsmaktens 

insatsfunktion. FOI-R—0015—SE, januari 2001, ISSN 1650-1942. 

 

Tekniska utvecklingstrender. FMV 2001-02-14. FMV beteckning Analys 

23210:2515/2001. 
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Ingenjörtruppreglemente Förbindelsebataljon. M7741-150201. Försvarsmakten, 

Stockholm, 1995. 

 

Ingenjörtruppreglemente, Fältarbeten vid fördelning och brigad. M7741-150001. 

Försvarsmakten, Stockholm, 1990. 

 

Brigadreglemente Armén Mekaniserad bataljon Förhandsutgåva. M 7741-

122090. Försvarsmakten, 1998. 

 

Signaturanpassningsteknik för fortifikatorisk skydd – en översikt. Ann-Sofie 

Forsberg och Örjan Staaf, december 1998. FOA-R—98-00950-311—SE. ISSN 

1104-9154. 

 

Multisensorteknik och datafusion – ett FOA-perspektiv. I Alm et al., januari 1998. 

FOA-R—98-00710-408—SE. ISSN 1104-9154. 

 

Försök med multispektrala aktiva/passiva sensorer. I Renhorn et al. 

FOI-R—0290—SE. ISSN 1650-1942. 

 

Telekrig – lärobok för Armén. 1997, Försvarsmakten Stockholm.  

M 7746-168 001. 

 

SAT-handbok Mark, 2001. Remissutgåva. FOI, Linköping, nov 2001. 

 

Dynamic Engagement – The Action Component of Sweden´s Revolution in 

Military Affairs. SAIC Contract Number 56244-LB124576. 

 

Artillerilära för Kustartilleriet, Artlära KA. Chefen för marinledningen, 

Stockholm 1994. M 7734-476008. 

 

Försvarsmaktens Studiehandbok, Hstud -00. FM HKV Stra 1999-04-26. 

Arbetshandling. 
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UTTEM för Amfibieflytbrosystem. FM HKV 2002-01-29, bilaga 1 till 35 160:608 

03. 

 

FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd. Nummer 1, 2001.  

 

Översättning till svenska av A 052/1/013 – Ingenjörinsatser för maskering och 

vilseledning, 1988. Tyska Demokratiska Republiken för nationellt försvar. Berlin, 

1987-07-17. 

 

Bekämpningskapacitet hos ryskt attackflyg med styrda vapen. Överingenjör Helge 

Löfstedt. Kungl, Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nummer 

3, 2002. Sidan 48. 

 

FoRMA – Luftvärn mot främst kryssningsrobotar. Underlagsrapport. Maj Britt 

Hansson. Juni 2001. FOI-R—0118—SE. IS 1650-1942. 

 

Militaer strategi – En innforing i maktens logikk. Sverre Diesen. Cappelen 

Akademisk Forlag 2000. ISBN 82-02-19642-6. 

 

Shortstop electronic Protection System – Slutet för dagens och framtidens 

radarzonrör? Mj Björn Wollentz. FHS C-uppsats, 2002, beteckning 19100:2063. 

 

Utformning av ett svenskt försvar mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar 

och ballistiska robotar. Mj Claes Silfwerplatz. FHS C-uppsats, 2002, beteckning 

19100:2057. 

 

Preliminära krav och verifieringsmetoder avseende TIR- och radarsignatur för 

maskeringsnät, ersätter FORDON/INT 21815:36268/99. FMV 00-10-12. Bilaga 1 

till ProjMark 21 815:37524/00. Sidan 1-5. 

 

Studie Teknisk Vilseledning  - Förslag till styrdokument 021030. 
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Hemliga källor 
Funktionsstudie Fältarbeten, Slutrapport från delstudie Broarbeten. FM HKV 

2000-04-25, H 13 301:80406. 

 

Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning för FÖRBINDELSEBATALJON 

2004 (TOEM Förbbat 2004). FM Göta Ingenjörregemente 2002-04-23, 

beteckning H 02 310:6009, bilaga 2. 

 

Rapport över genomförd verksamhet med multispektral vattendimma under 1999. 

Totalförsvarets Skyddsskola, 2000-06-22. Beteckning H 21 730:6001. 

 

Försök med mobilt, multispektralt vattendimsystem på infrastrukturella 

skyddsobjekt och över ytor. Ulrika Andersson, februari 2002. Metodrapport, FOI-

RH—0090—SE. 

Otryckta källor 

Internet 
http://online.janes.com/cgi-bin/search.cgi  

 

http://www.fas.org/index.html  

 

http://www.belisarius.com/default.htm  

 

http://www.fmlog.mil.se/fmpub/ 

 

http://www.ne.se/jsp/search  

 

http://www.metalstorm.com/ 

 

http://www.lv6.mil.se/attachments/abraham.doc 

 

http://www.freewing.com/scorpion60-25.html  

 

http://www.ewk.de/wehrtechnik/eng.html  
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http://www.vv.se/yrkestraf/Lasta_lagligt/sid%204-5.htm  

 

http://www.aero.org/  

Intervjuer  
Intervju med Ulf Larsson, FMV, 2002-09-18. 

 

Intervju med kommendörkapten Jan Ericsson, FMV, 2002-09-19. 

 

Samtal med överstelöjtnant Peter Wivstam, HKV Stra Utv, 2002-09-25. 

 

Intervju med Anders Mattsson, FMV KC Skydd, 2002-10-02. 

 

Samtal med överstelöjtnant Håkan Jansson, FHS KVI, 2002-11-01. 

 

Samtal med professor Bengt Vretblad, FHS MTI, 2002-11-04. 

 

Intervju med civilingenjör Johan Wallström och major Bo Stennabb vid FMV KC 

Farkost, 2002-11-20. 

 

Telefonsamtal 2002-12-05 med Håkan Alm, F 21. 

 

Samtal 2002-12-05 med Ingemar Lind, FHS MTI. 
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Bilaga 3 – Alternativ för skyddssystem 
Alternativ 1 – DB 200 med autonomt bekämpningssystem 
Exponeringstid: Tiden för broarbeten bedöms till cirka 6 timmar156 och förändras 

i princip inte av införsel av ett bekämpningssystem. Något längre tid för att 

gruppera enheterna kan krävas, men det borde ligga inom angiven tidsmarginal 

för att bygga bron. 

Förmåga till autonomt uppträdande: Detta system ger en god förmåga till 

autonomt uppträdande, eftersom det ingår i förbandet. Dock är systemet beroende 

av andra underrättelsekällor för invisning. 

Flexibilitet: Systemet kan tänkas skydda andra punktmål. En kombination med 

luftvärnsförband skulle kunna ge en avsevärd förbättring av vår nuvarande 

förmåga att skydda punktmål. Vidare kan systemet tänkas understödja i t.ex. strid 

i ort, där FLIR och hög eldhastighet är bra egenskaper. 

Omvärldsuppfattning: Systemet har förmåga till egen omvärldsuppfattning med 

hjälp av radar- och IR-sensorer. Den bedöms vara mycket terrängberoende, men 

bedöms kunna utsträcka sig till cirka 30 km vid ideala förhållanden. 

Överlevnadsförmåga: Förbandets skydd består i att systemet dels kan varna i tid 

för inkommande hot, dels att systemet kan bekämpa dessa. Systemet bör ha god 

förmåga att verka mot enskilda kryssningsrobotar och styrda vapen, under 

förutsättning att det går att gruppera så att täckning av området erhålls. Den 

relativt korta räckvidden medger inte att många mål kan bekämpas, eftersom flera 

bekämpningsförlopp inte hinns med. Det korta avståndet kan också innebära att 

eventuella substridsdelar redan har spridits ut. Systemet bedöms inte ha förmåga 

att bekämpa ett stort antal inkommande substridsdelar. 

Vidare är risken med ett autonomt system att vi beskjuter egna luftfarkoster. Detta 

undviks normalt genom samordning eller IK157-system, något som kräver att 

systemet ansluts till ett stridsledningssystem. 

Systemet har förmåga även mot direktriktad eld och spaning, eftersom den i 

manuell mod med hjälp av FLIR kan upptäcka och bekämpa t.ex. eldledare. Dock 

bör förmågan mot indirekt vapeninsats nedgå om manuell mod används. 

                                                 
156 Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning för Förbindelsebataljon 2004 (TOEM Förbbat 
2004). Göta Ingenjörregemente, 2002-04-23. Beteckning H 02 310:6009, bilaga 2. Sidan 6. 
157 IK – igenkänning. 
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En risk med radar är att vårt förband blir upptäckta med signalspaning. Eftersom 

det autonoma systemet kräver att sändning sker kontinuerligt finns det en 

uppenbar risk att bekämpningssystemet antingen utsätts för signalsökande robotar 

eller att broförbandet identifieras och bekämpning sker med verkansinsats. Vet 

motståndaren vilket bekämpande system vi har nyttjar han förmodligen vapen 

som vi inte kan bekämpa. 

Resurser: Systemet blir dyrt att anskaffa, cirka 480 miljoner för att skydda en 

övergång. Vidare kräver det en ny taktisk förmåga, att gruppera förbanden riktigt. 

Detta kan kräva beslutsstöd för förbandet. Det kräver ytterligare personal till 

förbandet. 

Utbildning: Systemet kräver en ny typ av utbildning, strid mot luftmål, som 

fältarbetsförbanden inte har någon tidigare erfarenhet av. 

Terrängen: Terrängen kommer att vara avgörande för hur väl systemet kommer 

till verkan. Brolägen ligger ofta lågt (sjönivån) och omgiven av höjder. Systemet 

är framtaget för att verka ut mot en relativt homogen bakgrund, men i 

markapplikation blir bakgrunden fylld av klotter som kan försvåra upptäckt. Det 

finns också en risk för vådabeskjutning, eftersom den höga eldhastigheten och de 

korta förloppen inte medger begränsade eldområden. Det innebär att egna förband 

helst inte ska befinna sig inom systemets verkansområde. 

Alternativ 2 – DB 200 i NBF 
Exponeringstid: Tiden för broarbeten bedöms till cirka sex timmar. Den 

samordning som ska ske av ett antal olika förband/förmågor kommer att innebära 

att tiden utsträcks ytterligare. En grov bedömning ger följande tidsram: 

•  Samordning mellan förband - cirka fyra timmar (förbanden är då inte 

exponerade i övergångsområdet). 

•  Ta terräng med lb-bat - cirka två timmar. 

•  Gruppera lv-bat – cirka två timmar (parallellt med lb-bat). 

•  Broarbeten – cirka sex timmar. 

Av detta kan en bedömd exponeringstid i övergångsområdet bli cirka åtta timmar. 

Förmåga till autonomt uppträdande: För att kunna upprätthålla en hög 

skyddsnivå krävs att broförbanden samordnas med övrig verksamhet och har 

tillgång till NBF via olika sensorer. Därför bedöms förmågan som låg. 
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Flexibilitet: Brosystemet har relativt liten flexibilitet, men kan lösa broarbeten 

även för taktiska behov. Dess begränsade förmåga att understödja vid snabba 

övergångar eller vid internationella operationer har tidigare beskrivits. Förbandet 

har förmåga att nyttjas till andra transporter, främst eftersom lastbilen till skillnad 

från M 3 kan konverteras för t.ex. containertransporter. 

Omvärldsuppfattning: Genom att ingå i NBF är förmågan till 

omvärldsuppfattning så hög som den kan vara i FM under förutsättning att NBF 

fungerar. Förbandet i sig har begränsad förmåga till omvärldsuppfattning, men 

genom sin förmåga att ansluta sig till andras underrättelser så erhålls en mycket 

god förmåga, när så krävs. 

Överlevnadsförmåga: Genom NBF kan mycket hög förmåga till skydd mot 

upptäckt och bekämpning, såväl direkt som indirekt uppnås. Detta beror dock 

främst på om broarbetena prioriteras av högre chefer. Genom att bekämpning kan 

påbörjas tidigt av olika system inom FM kan synergieffekter uppnås (om en UAV 

bekämpas, så nedgår motståndarens förmåga att upptäcka broarbeten, även om 

UAV:n inte var ämnad för detta just vid bekämpningen). Vidare kan luftförsvarets 

resurser samordnas för att försvåra upptäckt och verkansinsatser. Den direkta 

spaningen försvåras avsevärt när våra markstridsförband tar terräng och vi kan 

övervaka närområdet med UAV. 

Resurser: Nyanskaffning krävs främst för att integrera förbandet i NBF. Detta är 

en generell förändring i hela FM som måste beaktas. Systemet är 

personalkrävande och det finns små möjligheter att förändra detta, eftersom 

systemet tekniskt sett kräver mycket personal. 

Utbildning: Brosystemet är relativt enkelt att lära sig, men samordning med 

andra förband kräver utbildningstid. Vidare kommer ledningsfunktionen att kräva 

omfattande utbildning för att ingå i NBF, men detta bedöms ligga inom den 

utbildning som ändå kommer att ske. Utbildningen kan till fullo ske vid 

fältarbetsfunktionen. 

Vidare ställer detta krav på den taktiska och operativa utbildningen, som f.n. inte 

övar våra chefer att samordna och leda liknande verksamhet. 

Terrängen: Terrängen kommer som tidigare att begränsa förbandet. Systemet 

kräver förberedda brolägen och det innebär att förbanden kommer att vara 

hänvisade till ett antal övergångsplatser eller tvingas att bygga nya, vilket ger 
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avsevärda tidsförluster. Dock gynnas NBF av att våra förband arbetar i svensk 

terräng, som vi känner och kan nyttja infrastrukturen på ett bra sätt. 

Alternativ 3 – DB 200 med passivt skydd  
Exponeringstid: Tiderna för broarbeten kommer att bli något längre än tidigare 

angivna sex timmar, eftersom åtgärder för att dölja broarbetena ska genomföras i 

samband med skarp utbyggnad. 

Förmåga till autonomt uppträdande: Förmågan bedöms som högre än i utan 

skydd, eftersom en viss nivå av skydd kan uppnås med stöd av det passiva 

systemet. UAV ger också förbandet en förmåga till mer autonomt uppträdande, 

när mer av omgivningen kan övervakas. 

Flexibilitet: Om skyddssystemet inte är fast monterat kan det nyttjas för att 

skydda andra objekt. Brosystemet har relativt liten flexibilitet, men kan lösa 

broarbeten även för taktiska behov. Dess begränsade förmåga att understödja vid 

snabba övergångar eller vid internationella operationer har tidigare beskrivits. 

Förbandet har förmåga att nyttjas till andra transporter, främst eftersom lastbilen 

till skillnad från M 3 kan konverteras för t.ex. containertransporter. 

Omvärldsuppfattning: De olika sensorerna som ingår i det passiva systemet 

bedöms ge förbandschefen en god omvärldsuppfattning, främst genom att veta om 

när förbandet är utsatt för motståndarens spaning eller verkansinsats. Vidare ger 

en UAV god förmåga att t.ex. övervaka närområdet. 

Överlevnadsförmåga: De olika delsystemen bedöms ge god verkan mot 

upptäckt, men främst mot vapensensorer eftersom de inte har samma goda 

upplösning som spaningssensorer. Nackdelen är att förmågan att fysiskt bekämpa 

grupperade förband eller inkommande verkansdelar inte finns, vilket gör att 

behovet att avbryta egen verksamhet kan komma att behöva fattas tidigare. 

UAV kan förbättra möjligheterna att upptäcka hot som är grupperade i direkt 

anslutning till övergångsområdet, men eftersom förmågan att bekämpa hotet är 

mycket ringa kan det också tvinga chefen att avbryta verksamheten. 

Vidare medger skenbromaterielen att den rätt använd kan minska risken för 

bekämpning till en tredjedel, eftersom det finns tre mål i terrängen. Om underlag 

för verkansinsats kommer från en direkt källa är dock risken stor att de 

diskriminerar skenbroarna. Direkt insyn av en soldat är mycket svårt att vilseleda. 
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Resurser: Anskaffning av såväl signalspaning som störningsutrustning bedöms 

som kostsamma. En skenmålsutrustning som ska verka inom visuella-, IR- och 

radarområdet bedöms också vara kostsam. Vidare behövs utrustning för 

MUSVAD anskaffas. 

UAV vid förbandet kräver såväl utrustning som personal. Det är omgivet av 

omfattande regler, men stöd av en liten UAV är fullt realistiskt och behöver inte 

vara alltför kostsamt. 

Förbandet blir mer personalkrävande, eftersom det ställer krav på personal som 

hanterar UAV, spaning och störning samt skenmålen. 

Utbildning: Helt nya utbildningskrav, främst inom signalspaning och störning 

uppstår. Det finns f.n. ingen sådan kunskap inom fältarbetsfunktionen. Det 

innebär antingen att ny erfarenhet måste byggas upp eller att kunskapen tas från 

andra områden inom FM. 

UAV innebär ett helt nytt område, där erfarenheterna inom funktionen inte finns. 

Skenmål och maskering finns det kunskap om sedan tidigare och det kan 

utvecklas inom funktionen. 

Terrängen: Skenmål ställer krav på att det finns fler brolägen att använda i ett 

övergångsområde. Annars är det mycket lätt för en tolk att diskriminera ev. 

byggplatser utan t.ex. nerfarter. Vidare ställer signalspaning och störning krav på 

att kunna gruppera med fri sikt. Det kan komma att kräva större 

grupperingsområden och därmed göra det svårare att skydda förbandet. 

Alternativ 4 – DB 200 utan skydd 
Exponeringstid: Cirka sex timmar158. 

Förmåga till autonomt uppträdande: Sannolikheten för att kunna överleva och 

verka i den beskrivna insatsmiljön bedöms som mycket låg, främst eftersom 

förbandet varken har en god omvärldsuppfattning eller några verkningsfulla 

metoder för skydd. 

Flexibilitet: Brosystemet har relativt liten flexibilitet, men kan lösa broarbeten 

även för taktiska behov. Dess begränsade förmåga att understödja vid snabba 

övergångar eller vid internationella operationer har tidigare beskrivits. Förbandet 

                                                 
158 Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning för Förbindelsebataljon 2004 (TOEM Förbbat 
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har förmåga att nyttjas till andra transporter, främst eftersom lastbilen till skillnad 

från M 3 kan konverteras för t.ex. containertransporter. 

Omvärldsuppfattning: Mycket ringa, endast truppspaning kan genomföras. 

Överlevnadsförmåga: Förbandet bedöms vara lätt att slå ut. Det ingår visserligen 

skenbromateriel i förbandet, men dess begränsade signatur i IR- och radarområdet 

medför troligen att den diskrimineras av de verkandelar som utgör hot. Vidare kan 

små förband i området agera ostört, vilket då utgör ett stort hot mot förbandet. I 

och med att förbandet inte kan upptäcka hotet är också sannolikheten stor att 

vapeninsats kan utföras med god verkan. 

Resurser: Inga nya resurser tillförs. 

Utbildning: Denna utbildning har genomförts under cirka tjugo år och bedöms 

inte vara begränsande. 

Terrängen: Förbandet ställer krav på utbyggda brolägen, vilket kan begränsa 

användandet av skenbron, något som ytterligare begränsar 

överlevnadsmöjligheterna. 

Alternativ 5 – M 3 med autonom bekämpning 
Exponeringstid: Tiden för broarbeten bedöms till cirka 3 timmar och förändras i 

princip inte av införsel av ett bekämpningssystem. Något längre tid för att 

gruppera enheterna kan krävas, men det borde ligga inom angiven tidsmarginal 

för att bygga bron. 

Förmåga till autonomt uppträdande: Detta system ger en god förmåga till 

autonomt uppträdande, eftersom det ingår i förbandet. Dock är systemet beroende 

av andra underrättelsekällor för invisning. 

Flexibilitet: Skyddsystemet kan tänkas skydda andra punktmål. En kombination 

med luftvärnsförband skulle kunna ge en avsevärd förbättring av vår nuvarande 

förmåga att skydda punktmål. Vidare kan systemet tänkas understödja i t.ex. strid 

i ort, där FLIR och hög eldhastighet är bra egenskaper. 

Brosystemet är flexibelt så till vida att det medger att understödja taktisk chef. 

Dock är förmågan att självständigt lösa uppgifter begränsad vid den insatsmiljö 

som tidigare beskrivits. Materielen är i sig flexibel, eftersom den medger att 

mycket snabbt överskeppa stridsfordonsförband, en förmåga som idag är 

begränsad (M 3 kan bygga 10 stridsvagnsfärjor, DB 200 4 stycken). Den är också 

mycket flexibel för att ingå i internationella operationer, eftersom endast två 
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enheter krävs för att kunna verka, jämfört med DB 200 som kräver fem pontoner 

med fordon och minst två bogserbåtar. 

Omvärldsuppfattning: Systemet har förmåga till egen omvärldsuppfattning med 

hjälp av radar- och IR-sensorer. Den bedöms vara mycket terrängberoende, men 

bedöms kunna utsträcka sig till cirka 30 km. 

Överlevnadsförmåga: Förbandets skydd består i att systemet dels kan varna i tid 

för inkommande hot, dels att systemet kan bekämpa dessa. Systemet bör ha god 

förmåga att verka mot enskilda kryssningsrobotar och styrda vapen, under 

förutsättning att det går att gruppera så att täckning av området erhålls. Den 

relativt korta räckvidden medger inte att många mål kan bekämpas, eftersom flera 

bekämpningsförlopp inte hinns med. Det korta avståndet kan också innebära att 

eventuella substridsdelar redan har spridits ut. Systemet bedöms inte ha förmåga 

att bekämpa ett stort antal inkommande substridsdelar. 

Vidare är risken med ett autonomt system att vi beskjuter egna luftfarkoster. Detta 

undviks normalt genom samordning eller med IK-system, något som kräver att 

systemet ansluts till ett stridsledningssystem. 

Systemet har förmåga även mot direktriktad eld och spaning, eftersom den i 

manuell mod kan med hjälp av FLIR upptäcka och bekämpa t.ex. eldledare. Dock 

bör förmågan mot indirekt vapeninsats nedgå om manuell mod används. 

En risk med radar är att vårt förband blir upptäckt med signalspaning. Eftersom 

det autonoma systemet kräver att sändning sker kontinuerligt finns det en 

uppenbar risk att bekämpningssystemet antingen utsätts för signalsökande robotar 

eller att broförbandet identifieras och bekämpning sker med verkansinsats. Vet 

motståndaren vilket bekämpande system vi har nyttjar han förmodligen vapen 

som vi inte kan bekämpa. 

Resurser: Systemet blir dyrt att anskaffa, cirka 480 miljoner för att skydda en 

övergång, utöver cirka 400 miljoner för brosystemet. 

Vidare kräver det en ny taktisk förmåga, att gruppera förbanden riktigt. Detta kan 

kräva beslutsstöd för förbandet.  

Införsel av M 3 innebär förmodligen en personalminskning för att hantera 

bromaterielen, medan bekämpningssystemet innebär en ökning. 

Utbildning: Systemet kräver en ny typ av utbildning, strid mot luftmål, som 

fältarbetsförbanden inte har någon erfarenhet av. 
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Terrängen: Terrängen kommer att vara avgörande för hur väl systemet kommer 

till verkan. Brolägen ligger ofta lågt (sjönivån) och omgiven av höjder. Systemet 

är framtaget för att verka ut mot en relativt homogen bakgrund, men i 

markapplikation blir bakgrunden fylld av klotter som kan försvåra upptäckt. Det 

finns också en risk för vådabeskjutning, eftersom den höga eldhastigheten och de 

korta förloppen inte medger begränsade eldområden. Det innebär att egna förband 

helst inte ska befinna sig inom systemets verkansområde. 

Alternativ 6 – M 3 i NBF 
Exponeringstid: Tiden för broarbeten bedöms till cirka tre timmar. Den 

samordning som ska ske av ett antal olika förband/förmågor kommer att innebära 

att tiden utsträcks ytterligare. En grov bedömning ger följande tidsram: 

Samordning mellan förband - cirka fyra timmar (förbanden är då inte exponerade 

i övergångsområdet). 

Ta terräng med lb-bat - cirka två timmar. 

Gruppera lv-bat – cirka två timmar (parallellt med lb-bat). 

Broarbeten – cirka tre timmar. 

Av detta följer en bedömd exponeringstid i övergångsområdet bli cirka fem 

timmar. 

Förmåga till autonomt uppträdande: För att kunna upprätthålla en hög 

skyddsnivå krävs att broförbanden samordnas övrig verksamhet och har tillgång 

till NBF olika sensorer. Därför bedöms förmågan som låg. 

Flexibilitet: Alternativet är flexibelt så till vida att det medger att understödja 

taktisk chef. Dock är förmågan att självständigt lösa uppgifter begränsad vid den 

insatsmiljö som tidigare beskrivits. Materielen i sig är flexibel, eftersom den 

medger att mycket snabbt överskeppa stridsfordonsförband, en förmåga som idag 

är begränsad (M 3 kan bygga 10 stridsvagnsfärjor, DB 200 4 stycken). Den är 

också mycket flexibel för att ingå i internationella operationer, eftersom endast 

två enheter krävs för att kunna verka, jämfört med DB 200 som kräver fem 

pontoner med fordon och minst två bogserbåtar. 

Omvärldsuppfattning: Genom att ingå i NBF är förmågan till 

omvärldsuppfattning så hög som den kan vara i FM under förutsättning att NBF 

fungerar. Förbandet i sig har begränsad förmåga till omvärldsuppfattning, men 
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genom sin förmåga att ansluta sig till andras underrättelser så erhålls en mycket 

god förmåga, när så krävs. 

Överlevnadsförmåga: Genom NBF kan mycket hög förmåga till skydd mot 

upptäckt och bekämpning, såväl direkt som indirekt uppnås. Detta beror dock 

främst på om broarbetena prioriteras av högre chefer. Genom att bekämpning kan 

påbörjas tidigt av olika system inom FM kan synergieffekter uppnås (om en UAV 

bekämpas nedgår motståndarens förmåga att upptäcka broarbeten, även om 

UAV:n inte var ämnad för detta just vid bekämpningen). Vidare kan luftförsvarets 

resurser samordnas för att försvåra upptäckt och verkansinsatser. Den direkta 

spaningen försvåras avsevärt när vår markstridsförband tar terräng och vi kan 

övervaka närområdet med UAV. 

Resurser: Nyanskaffning krävs främst för att integrera förbandet i NBF. Detta är 

en generell förändring i hela FM som måste beaktas. Vidare krävs anskaffning av 

brosystemet, en bedömd kostnad på cirka 400 miljoner kronor. Det innebär en 

personalminskning jämfört med DB 200. 

Utbildning: Systemet tar längre tid än DB 200 för utbildning, vilket innebär att 

samordning med andra förband kan bli lidande med dagens utbildningstid (7,5-10 

månader). Vidare kommer ledningsfunktionen att kräva omfattande utbildning för 

att ingå i NBF, men detta bedöms ligga inom den utbildning som kommer att ske. 

Utbildningen kan till huvuddel genomföras vid fältarbetsfunktionen. 

Vidare ställer detta krav på den taktiska och operativa utbildningen, som f.n. inte 

övar våra chefer att samordna och leda liknande verksamhet. 

Terrängen: Terrängen kommer som tidigare att begränsa förbandet. Systemet 

kräver förberedda brolägen och det innebär att förbanden kommer att vara 

hänvisade till ett antal övergångsplatser eller tvingas att bygga nya, vilket ger 

avsevärda tidsförluster. Dock gynnas NBF av att våra förband arbetar i svensk 

terräng, som vi känner och kan nyttja infrastrukturen på ett bra sätt. 

Alternativ 7 – M 3 med passivt skydd 
Exponeringstid: Tiderna för broarbeten kommer att bli något längre än tre 

timmar, eftersom åtgärder föra att dölja broarbetena ska genomföras i samband 

med skarp utbyggnad. 
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Förmåga till autonomt uppträdande: Förmågan bedöms som högre än utan 

skydd, eftersom en viss nivå av skydd kan uppnås med stöd av det passiva 

systemet. 

Flexibilitet: Om skyddet inte är fast monterat kan förbandet understödja vid 

skydd av andra objekt. 

Alternativet är flexibelt så till vida att det medger att understödja taktisk chef. 

Dock är förmågan att självständigt lösa uppgifter begränsad vid den insatsmiljö 

som tidigare beskrivits. Materielen i sig är flexibel, eftersom den medger att 

mycket snabbt överskeppa stridsfordonsförband, en förmåga som idag är 

begränsad (M 3 kan bygga 10 stridsvagnsfärjor, DB 200 4 stycken). Den är också 

mycket flexibel för att medföras inom internationella operationer, eftersom endast 

två enheter krävs för att kunna verka, jämfört med DB 200 som kräver fem 

pontoner med fordon och minst två bogserbåtar. 

Omvärldsuppfattning: De olika sensorerna som ingår i det passiva systemet 

bedöms ge förbandschefen en god omvärldsuppfattning, främst genom att veta om 

när förbandet är utsatt för motståndarens spaning eller verkansinsats. 

Vidare ger en UAV god förmåga att t.ex. övervaka närområdet. 

Överlevnadsförmåga: De olika delsystemen bedöms ge god verkan mot 

upptäckt, men främst mot vapensensorer eftersom de inte har samma goda 

upplösning som spaningssensorer. Nackdelen är att förmågan att fysiskt bekämpa 

varken grupperade förband eller inkommande verkansdelar inte finns, vilket gör 

att beslutet att avbryta verksamhet kan komma att behöva fattas tidigare. 

UAV kan förbättra möjligheterna att upptäcka hot som är grupperade i direkt 

anslutning till övergångsområdet, men eftersom förmågan att bekämpa hotet är 

mycket ringa kan det också tvinga chefen att avbryta verksamheten. 

Vidare medger skenbromaterielen att den rätt använd kan minska risken för 

bekämpning till en tredjedel, eftersom det finns tre mål i terrängen. Om underlag 

för verkansinsats kommer från en direkt källa är dock risken stor att de 

diskriminerar skenbroarna. Direkt insyn av en soldat är mycket svårt att vilseleda. 

Resurser: Anskaffning av det nya brosystemet bedöms bli den största posten, 

cirka 400 miljoner kronor. 

Anskaffning av såväl signalspaning som störningsutrustning bedöms som 

kostsamma. En skenmålsutrustning som ska verka inom visuella-, IR- och 
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radarområdet bedöms också vara kostsam. Vidare behövs utrustning för 

MUSVAD anskaffas. 

UAV vid förbandet kräver såväl utrustning som personal. Det är omgivet av 

omfattande regler, men med stöd av en liten UAV så är detta fullt realistiskt och 

behöver inte vara alltför kostsamt. 

Förbandet blir mer personalkrävande, eftersom det ställer krav på personal som 

hanterar UAV, spaning och störning samt skenmålen. 

Utbildning: Helt nya utbildningskrav, främst inom signalspaning och störning 

uppstår. Det finns f.n. ingen sådan kunskap inom fältarbetsfunktionen. Det 

innebär antingen att ny erfarenhet måste byggas upp eller att kunskapen tas från 

andra områden inom FM. 

UAV innebär ett helt nytt område, där erfarenheterna inom funktionen inte finns. 

Skenmål och maskering finns det kunskap om sen tidigare och det kan utvecklas 

inom funktionen. 

Terrängen: Skenmål ställer krav på att det finns fler brolägen att använda i ett 

övergångsområde. Annars är det mycket lätt för en tolk att diskriminera ev. 

byggplatser utan t.ex. nerfarter. Vidare ställer signalspaning och störning krav på 

att kunna gruppera med fri sikt. Det kan komma att kräva större 

grupperingsområden och därmed är det svårare att skydda förbandet. 

Alternativ 8 – M 3 utan skyddssystem 
Exponeringstid: Tiden för broarbeten bedöms kunna förkortas till cirka tre 

timmar, för att avsevärt kortare tid för att bygga och bryta bron åtgår. 

Överskeppningen bedöms ta något längre, eftersom systemet inte har samma 

säkerhet när främst hjulfordon trafikerar (avkörningsskydd o.dyl.). 

Förmåga till autonomt uppträdande: Förbandet kan visserligen verka utan 

skydd, men tar en uppenbar risk. Snabbheten vid broarbeten ger förvisso i sig ett 

skydd, eftersom motståndaren måste passera stegen i insatskedjan på cirka tre 

timmar. Det finns dock möjlighet för motståndarens verkanssystem att ligga 

innanför dessa tidsramar, t.ex. om han kan verka med UAV. Det finns i 

alternativet heller ingen förmåga att inhämta underrättelser om motståndarens 

aktivitet, vilket försvårar möjligheten att arbeta i hans ”sensorluckor”. 

Bedömningen är att förmågan till autonomt uppträdande är mycket låg. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-12-12 19100:2061 
Major Jerker Persson   Sidan  85 (87)  

Flexibilitet: Alternativet är flexibelt så till vida att det medger att understödja 

taktisk chef. Dock är förmågan att självständigt lösa uppgifter begränsad vid den 

insatsmiljö som tidigare beskrivits. Materielen i sig är flexibel, eftersom den 

medger att mycket snabbt överskeppa stridsfordonsförband, en förmåga som idag 

är begränsad (M 3 kan bygga 10 stridsvagnsfärjor, DB 200 4 stycken). Den är 

också mycket flexibel för att medföras inom internationella operationer, eftersom 

endast två enheter krävs för att kunna verka, jämfört med DB 200 som kräver fem 

pontoner med fordon och minst två bogserbåtar. 

Omvärldsuppfattning: Förmågan är helt beroende av andra funktioner, den enda 

omvärldsuppfattningen som kan inhämtas är genom truppspaning. 

Överlevnadsförmåga: Om inte resurser tillförs bedöms förbandet vara lätt att slå 

ut. Det ingår visserligen skenbromateriel i förbandet, men dess begränsade 

signatur i IR- och radarområdet medför troligen att den diskrimineras av de 

verkandelar som utgör hot. Vidare kan små förband i området agera ostört, vilket 

då utgör ett stort hot mot förbandet. I och med att förbandet inte kan upptäcka 

hotet är också sannolikheten stor att vapeninsats kan utföras med god verkan. 

Resurser: Systemet är dyrt vid anskaffning, cirka 400 miljoner kronor för 200  

meter bro. Det är dock mindre personalkrävande, vilket kan medföra bl.a. 

billigare utbildningskostnader. 

Utbildning: Systemet är mer utbildningskrävande än DB 200, men bedöms kunna 

användas inom värnpliktsförband. 

Terrängen: Bromaterielen har ännu inte prövats under alla svenska förhållanden, 

men bedöms klara dessa minst lika bra som DB 200. Under vissa förhållanden 

bedöms den som betydligt bättre än DB 200. dock innebär våra förhållanden att 

byggtiderna ofta förlängs, t.ex. genom att stränderna inte medger effektiv 

utbyggnad eller att is ligger. Detta kan medföra att systemets inbyggda snabbhet  

delvis går förlorad, eftersom förhållanden inte medger att man uppnår de snabba 

bygg- och bryttiderna. Detta i sin tur innebär att snabbheten som skydd inte är 

tillförlitlig i svenska förhållanden. 
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Bridging – is the capability required and is it possible to protect it from enemy fire? 
 
This thesis investigates what bridging capabilities the Swedish Armed Forces (SwAF) will be requiring in the future and 
how to protect bridging from enemy detection and fire in a future combat situation. 
The purpose of the thesis is to find out what needs of bridging abilities that will be required in the future and what 
requirements this will lead to in a future combat environment. A suggestion of how to protect bridging from enemy 
detection and fire will be presented. 
The method of conducting studies presented by the SwAF will be applied. First, background information will be 
collected. The need for bridging abilities will be identified and the requirements from future combat environments will 
be presented, as well as a possible technical development. Subsequently, a number of alternatives for  pro- 
tecting bridging will be presented. The different alternatives will be compared to each other and conclusions from the 
comparisons will be drawn. Finally, a suggestion for a solution of how to protect bridging from destruction and 
proposals for work to be done will be presented. 
The suggestion for how to protect bridging will be a combination of the different alternatives. The occurring abilities of 
SwAF units will be used within the context of Network-centric Warfare. Using signature management technology, 
multispectral water fog and decoys will enable bridging in the future. The Ribbon Bridge system will meet future 
requirements, but M 3 bridging equipment will enhance the probability of surviving and being successful. The ability to 
know one’s own emission, primarily in the electromagnetic spectrum, as well as the capability of building new access 
roads will enhance the protection of bridging. 
 
Keywords: bridging, protection, Ribbon Bridge, M 3, NCW, signature management, water mist 

 


