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Artilleri – i framtidens armé eller på armémuseum?
Har artilleri någon roll att fylla i den svenska Försvarsmakten 2010-2020?

Mot bakgrund av den omfattande förändring som Försvarsmakten påbörjat under namnet ”den nya krigföringen”, är
det relevant att undersöka vilka system organisationen skall innehålla för att möta de framtida kraven. Syftet med
denna uppsats är att klarlägga om eldrörs- respektive raketartilleri tillför något unikt så att en materiell förnyelse av
artilleriet är motiverad. För att kunna värdera om artilleri tillför något unikt, beskrivs de krav på
markmålsbekämpningsförmåga som kan förutsägas i tidsperspektivet 2010-2020. Därefter definieras
artillerisystemförmåga och förmågan hos andra möjliga bekämpningssystem. Bekämpningskraven framarbetas
genom en tvådelad analys. Inledningsvis analyseras grunddokumentet för Försvarsmaktens utveckling inom den
definierade tidsramen - Försvarsmaktsidé och målbild 2020. Därefter listas de krav som en doktrin baserad på
manöverkrigföringens principer ger upphov till. Systemförmågorna utgår ifrån moderna artillerisystem, JAS som
attackflygplan samt moderna attackhelikopter- och markrobotföreträdare. För varje systemtyp dras operativa
slutsatser samt anges den förväntade utvecklingen inom uppsatsens tidsperspektiv. Systemförmågorna byggs på
oberoende, eller till Försvarsmakten knutna, källor. Genom att värdera i vilken omfattning respektive
bekämpningsplattform har de egenskaper som krävs för att uppfylla de varierande kraven, åskådliggörs om artilleri
har en förmåga som är unik. Det visar sig härvid att artilleri i två avseenden ej kan ersättas av andra system. Båda
rör tillgänglighet och de är: Förmågan att verka mot mål med kort exponeringstid samt bekämpning på det
stridstekniska djupet.

Nyckelord: artilleri, bekämpning, den nya krigföringen, precisionsbekämpning, understöd
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1 Inledning

1.1 Uppsatsens bakgrund och syfte

I den svenska Försvarsmakten har som en följd av de två senaste

försvarsbesluten en kraftig reducering av arméstridskrafternas numerär

genomförts. Inte minst har detta påverkat artilleriet som i kölvattnet av FB 99

gick från fyra regementen innehållande 26 bataljoner till ett regemente med

fyra bataljoner haubits 77B i insatsorganisationen.

I samband med ominriktningen har ett omfattande arbete påbörjats, syftande

till att bygga den framtida Försvarsmakten på det så kallade RMA-konceptet

(Revolution in Military Affairs). Den påtagliga startpunkten för denna process

var den DBA-studie (Dominant Battlespace Awareness), vilken under 1998

genomfördes av SAIC (Science Applications International Corporation). Under

1999 och 2000 har RMA-konceptet drivits vidare och fortsatta studier gjorts

inom ramen för ledning, insatser och bekämpning. Den tidsmässiga

fokuseringen för studiearbetet är 2020 och bortom.

När en sådan genomgripande omarbetning görs, som spänner över strukturer,

system, kompetens och förmågor, är det av stor vikt att det som blir kvar håller

måttet. Frågan om artilleri är en nödvändig komponent på morgondagens

stridsfält är relevant att ställa. I PE-studiens (Precision Engagement) årsrapport

2000 anser man i summeringen: ”Analyserna av koncepten har visat på

begränsad användbarhet för dyrbara, tunga och underhållskrävande system som

stridsvagnar, konventionella artillerisystem och attackhelikoptersystem.”1

För närvarande har det beslutats om att demonstratorer, i form av moderna

utländska eldrörspjäser, hyrs in. Dessa – den tyska Panzerhaubitze (PzH) 2000

och AS 90 Braveheart från Storbritannien – syftar till att bygga upp en

kompetens att hantera moderna och autonoma pjässystem.

Artilleridemonstratorprojektet är planlagt att avslutas 2003.

                                                
1 FoRMA/PE Årsrapport 2000, s. 125 [FoRMA]
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När det gäller haubits 77B är medel för REMO (renovering och modifiering)

avdelat i materielplanen 2005-2010. Ny försvarsmaktsgemensam 155

millimeters artilleripjäs skall enligt plan direktanskaffas med början 2007.2

Härvid kan konstateras att en, eller möjligen två, beslutspunkter ligger i

perioden 2004-2006. För det första måste ett beslut tas om REMO skall

genomföras på haubits 77B, samt vilken omfattning denna i så fall skall få. För

det andra skall beslut fattas om ett nytt eldrörssystem skall anskaffas med start

2007. Däremellan kommer problemet med kompetenssvackan som uppstår

inom Försvarsmakten i glappet mellan avslutningen av demonstratorprojektet

2003, och verksamhet med ett modernt anskaffat system efter 2007. Större än

frågan om ett eldrörssystem för den svenska Försvarsmakten är det faktum att

vi idag saknar resurser för långräckviddig precisionsbekämpning av markmål.

I FMI 2020 rapport 4 klarläggs det inom ramen för den övergripande

inriktningen av försvarsmaktsvisionen att: [Det inte är] ”… möjligt att med

nuvarande ekonomiska planeringsförutsättningar långsiktigt behålla såväl

bredd som djup avseende alla de kompetenser som är nödvändiga för att på sikt

möta ett mer omfattande väpnat angrepp, och samtidigt utveckla övriga

nödvändiga förmågor. Här står Sverige och Försvarsmakten inför ett vägval

inom några år.”3

Det står klart att ett av dessa områden där ett vägval närmar sig rör artilleriet.

PE-studien menar enligt ovan att användbarheten för artilleri om 20 år är

begränsad. Två decennier är dock en lång tid. Vem förutsåg till exempel

utvecklingen av Internet och de hot och möjligheter inom ramen för

informationsoperationer denna fört med sig 1980?

Syftet med denna uppsats är att klarlägga den eventuella roll artilleri, såväl

eldrörs- som raketartilleri, kan ha i tidsperspektivet 2010-2020.

                                                
2 Budgetunderlag från FM, 2001-03-01, HKV beteckning 23 383:62624, bilaga 8 s. 15f
3 FMI 2020 Rapport 4, s. 110 [FMI]
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1.2 Problemformulering

Finns det, utgående ifrån de krav på markmålsbekämpningsförmåga som kan

förutses i tidsperspektivet 2010-2020, något motiv för satsning på en materiell

förnyelse av det svenska artilleriet? Tillför härvid eldrörs- eller raketartilleri

någon unik förmåga sett till behoven i förhållande till konkurrerande

markmålsbekämpningssystem?

1.3 Disposition

Utgångspunkten för uppsatsen är Försvarsmaktens framtida roll, uppgifter och

inriktning. I uppsatsens inledande kapitel görs därför en kort beskrivning av

hur arbetet på längre sikt drivs – den nya krigföringen. Utgående från detta

redovisas därefter delar av Försvarsmaktens perspektivplanering i form av

Försvarsmaktsidé och Målbild (FMI) 2020. De utvalda delarna är de som direkt

eller indirekt anknyter till markmålsbekämpningsförmåga.

Syftet med arbetets nästa kapitel, krav på bekämpningsfunktionen, är att

definiera krav på förmågor inom ramen för bekämpning, så att dessa kan

konfronteras med alternativa bekämpningssystem. Inledningsvis beskrivs de

övergripande kraven utgående ifrån FMI 2020. Dessa bygger på förmågan till

väpnad strid då detta är den dimensionerande faktorn enligt vad som uttrycks i

FMI 2020 vision. Därnäst konkretiseras kraven genom att ett avstamp tas i

manöverkrigföringens principer. Inom ramen för krav kommer internationella

insatser att behandlas i särskild ordning då sådana fått en allt större vikt i

resursavvägningarna. Om internationella insatser ställer specifika krav i

förhållande till den väpnade striden skall dessa vägas in i besvarandet av

frågeställningen.

I kapitlet artillerisystemförmåga beskrivs därnäst artillerisystem indelat i

eldrörs- och raketsystem. Inom ramen för respektive kategori presenteras det

modernaste system som finns idag, eller system under utveckling. Dessutom

lämnas en kortfattad beskrivning över förväntad utveckling inom respektive

systemområde fram till 2020.
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Utgående ifrån systembeskrivningarna och utvecklingsmöjligheter dras sedan

operativa slutsatser som skall ligga till grund för konfrontationen med krav på

bekämpningsförmåga.

I uppsatsens nästa kapitel, förmågan hos andra typer av bekämpningssystem,

presenteras konkurrerande bekämpningssystem. Dessa omfattar JAS som

attackflygplan mot markmål, attackhelikopter samt markrobotsystem. Även när

det gäller konkurrerande bekämpningssystem presenteras ett modernt inom

respektive kategori tillsammans med den förväntade utvecklingen. JAS har

dock en särställning då det är anskaffat och kommer att ingå i Försvarsmaktens

organisation inom den valda tidsperioden. De valda systemen läggs i första

hand fram på sådant sätt att kontraster sett till förmåga gentemot artilleri

framträder. De operativa slutsatserna beskrivs på ett sätt som motsvarar

artillerisystemen ovan.

När kraven på bekämpningsförmåga är definierade, och systemförmågorna hos

de valda bekämpningssystemen lagts fast, konfronteras kraven och systemen i

uppsatsens näst sista del – värdering kravuppfyllnad hos bekämpningssystem.

Syftet är att genom konfrontationen skapa en relevant bild av respektive

systems förutsättningar och validitet ifråga om kravuppfyllnad. Här ligger

också uppsatsens tyngdpunkt. I detta kapitel studeras de olika systemen vidare i

fråga om möjligheter och begränsningar inom ramen för internationella

operationer.

Uppsatsen avslutas med en diskussion där huvudproblemformuleringen

besvaras, samt en sammanfattning av uppsatsen. I anslutning till

sammanfattningen ges även en övergripande bild av hur resultatet nåtts och

under vilka förutsättningar det är relevant. Även andra slutsatser som kan dras

utgående från materialet kommer här att redovisas. Till sist lämnas förslag på

fortsatta studier som framträtt under arbetets gång.
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1.4 Avgränsningar

Uppsatsens tidsperspektiv är satt till 2010-2020 med det främsta motivet att de

studier som genomförs inom ramen för begreppet den nya krigföringen

fokuserar på 2020 och bortom.

Med bekämpning avses i denna uppsats fysisk bekämpning av markmål från

mark- eller flygsystem. Motivet för detta är att ett vidare begrepp än så, skulle

göra problemet ohanterligt och utom formatet för denna studie.

Granatkastarsystem ligger inte inom ramen för uppsatsen. Räckvidden inom

föreliggande tidsperspektiv kommer att begränsa granatkastare till att vara ett

instrument för manöverbataljons- eller stridsgruppschefer att lösa sina

uppgifter. De små möjligheter att nyttja granatkastare genom att ge dem

beredduppgifter att förstärka försummas.

Ett framtida bekämpningssystem som utelämnats är obemannat attackflygplan

eller UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle). Att ha med detta skulle få

uppsatsen att svälla och förskjuta tyngdpunkten. Vidare föreligger underlag för

attackflyg och markrobot vilket ger läsaren en god möjlighet att se hur UCAV

står i förhållande till kraven. Läsaren kommer att se att inget i förhållande till

uppsatsens frågeställning skulle tillförts.

Den värdering som görs avseende krav och förmåga sett till bekämpning,

fokuseras på den markoperativa nivån, det vill säga strid inom divisions ram.

Bekämpning på strategisk nivå, till exempel insatser mot lednings- och

infrastruktur på fiendens territorium, faller utanför detta arbetes omfång. I de

fall ett system kan merutnyttjas skall dock detta anges då det påverkar den

sammantagna värderingen.

I värderingen av system bortses i huvudsak från ekonomiska faktorer. Skälen

därtill är att det å ena sidan blir mycket svårt att ta fram prisuppgifter som är

oberoende och jämförbara, och å andra sidan mycket komplicerat att finna

godhetstal för jämförelse mellan till exempel ett attackhelikopterkompani och

ett givet antal markrobotar.
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1.5 Antaganden

Läsaren antas vara insatt i övergripande principer för markstrid på brigad och

divisionsnivå inklusive vedertagen svensk terminologi.

1.6 Metod

ls

RMA-FMI

Bakgrund och fakta
• FMI 2020

Artillerisystem
Fakta

Systembeskrivning och
operativa slutsatser

• Crusader
• MLRS

Andra system
Fakta

Systembeskrivning och
operativa slutsatser

• JAS-39 Attack
• AH-64D
• ATACMS

Kravuppfyllnad

Värdering
• Systemvis
• Internationella insatser

Diskussion
Problemformulering

Krav på bekämpning

Slutsatser
• FMI 2020
• Manöverkrigföring
• Internationella insatser

Sammanfattning

Diskussion
• Sammanfattning
• Förslag till fortsatta

studier
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1.7 Källor

Uppsatsen bygger i huvudsak på av Försvarsmakten framtagna eller beställda

dokument samt fakta för materielsystem från oberoende källor. I fråga om

manöverkrigföringens principer finns ett flertal källor tillgängliga. Här har en

svensk källa, Markstridskoncept 2000, valts med motiven att den är aktuell,

framarbetad utifrån svenska förhållanden samt ligger i linje med

undervisningen i operationer och taktik vid Försvarshögskolan under

chefsprogrammet 99-00.

I fråga om framtida system finns problematiken med beroende, då källorna i

många fall är endera producerade av dem som beställt ett system eller dem som

tillverkar det. I denna uppsats vägs dock dessa källor endast in i form av vad

som är möjligt för en systemtyp inom given tidshorisont. Inga, på detta vis

nyttjade källor motsägs heller av Försvarets Materielverk framtagna tekniska

utvecklingstrender.

1.8 Begreppsdefinitioner4

Ballistiska robotar: Robotar (långräckviddiga) med relativt kort brinnfas, som

i huvudsak följer en kastbana. [FMI]

Djupet: Termen djup nyttjas i många sammanhang relativt lättsinnigt och utan

stöd av definition. Detta är något som behöver åtgärdas. För denna uppsats

nyttjas den definition som dåvarande översten Johan Kihl lade fram 1996,

vilken som modell liknar den amerikanska indelningen i deep operations på

olika nivåer.5

                                                
4 I förekommande fall redovisas ursprunget för nyttjad definition. I de fall definitionen är gjord
av författaren anges ”i denna uppsats”.
5 Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 2. häftet (1996), s. 15 ff
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Tabell 1 Definition av djup

Begrepp Definition
Stridstekniskt djup Det område där våra förband är i

direkt kontakt med angriparen
Taktiskt djup Det område där angriparen grupperar

sitt långskjutande artilleri, staber och
främre underhållsbaser.

Operativt djup Där angriparen grupperar sina stora
underhålls och helikopterbaser.

Strategiskt djup Det område där angriparen
uppmarscherar med tillkommande
divisioner/armékårer samt där han
baserar sina flygstridskrafter.

Djupet kommer med dessa definitioner att vara rörligt och bero av stridens

utveckling samt terrängen.

Dominant Battlespace Awareness (DBA): En överlägsen och över tiden

bestående fördel av riktig och användbar information om viktiga förändringar

inom intresseområdet. DBA är en delmängd av RMA. (FMI)

Försvarsmaktsidé (FMI): Ett underlag för Försvarsmaktens långsiktiga

utveckling. FMI omfattar såväl en beskrivning av omvärldsutvecklingen på

lång sikt, idébilder i 20-årsperspektivet, en långsiktig Försvarsmaktsvision,

samt en målbild i 10-årsperspektivet. (FMI)

Hårda och halvhårda mål: Med hårda mål avses stridsvagnar eller andra

fordon med motsvarande skyddsnivå. Med halvhårda mål menas

splitterskyddade fordon. Exempel på halvhårda mål är PBV 302, stridsfordon

90 och bandkanon 1C. (I denna uppsats)

Långräckviddig bekämpningsförmåga: Förmåga att med långräckviddiga

bekämpningssystem bekämpa en motståndares operativt viktiga tillgångar

och/eller gränssättande funktioner. Vapen som ger denna förmåga har ett

skjutavstånd över 100 kilometer. (FMI)

Markstridskrafter: Förband främst avsedda för markoperativ verksamhet.

Dessa utgörs främst av arméförband inklusive hemvärnsförband samt förband

ur marinen och flygvapnet som genomför markstrid. (FMI)
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Manöverförband: infanteri-, jägar-, amfibie- och mekaniserade förband samt

attackhelikopterförband och luftburna enheter. (I denna uppsats)

Markrobot: Med markrobot menas robot som skjuts från en markplattform

mot markmål. Markroboten kan vara såväl ballistisk som aerodynamisk och då

bygga på olika navigeringssystem. Pansarvärnsrobotar räknas ej in i

definitionen då de inte avhandlas i denna uppsats. (I denna uppsats) Robot

benämns i vissa källor missil.

2 Morgondagens Försvarsmakt - den nya krigföringen

”Jag ser slagfält eller krigsskådeplatser som står under noggrann övervakning

under alla eller nästan alla dygnets 24 timmar. Jag ser slagfält på vilka vi kan

förinta allt som vi kan lokalisera med hjälp av snabba kommunikationer och

den nästan ögonblickliga insatsen av en synnerligen dödsbringande eldkraft.”

Denna mening, som relativt väl täcker in vad den nya krigföringen står för och

innebär, kunde ha sagts av ÖB eller chefen för strategiledningen. Citatet är

dock över 30 år gammalt och uttalades 1969 av General William C.

Westmoreland, amerikansk överbefälhavare i Vietnam, inför Association of

U.S. Army.

Detta avsnitt skall ge en översiktlig bild av vad den nya krigföringen innebär

som koncept. Avsnittet är baserat på av Försvarsmakten och FOI

(totalförsvarets FOrskningsInstitut) publicerat material varav FMI 2020 utgör

den huvudsakliga grunden för uppsatsen.

2.1 Begreppets bakgrund och innebörd

Revolution in Military Affairs (RMA) är idag idégrunden för ominriktningen

av den svenska Försvarsmakten med en fokusering på år 2020 och bortom.

Begreppet har använts för att beskriva en önskvärd utveckling från ett

invasionsförsvar till en försvarsmakt inriktad mot nya uppgifter.
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Utvecklingen innebär en mindre och mera ändamålsenlig struktur för en ny,

bredare, hotmiljö där teknikutvecklingens möjligheter får stora konsekvenser

för förmågor och sätt att verka i framtiden.

Grundläggande delar i Försvarsmaktens utveckling mot en RMA är:6

• Informationsöverläge, Dominant Battlespace Awareness (DBA).

• Ett kompetent bearbetnings- och beslutsorgan., Decision Superiority (DS).

• Insatser som kan genomföras snabbt och optimalt,

Precision Engagement (PE).

I historien står att finna flera exempel som stödjer synsättet att det inte endast

handlar om utveckling och anskaffning av ny teknik. Redan under antiken var

ångmaskinens princip känd men den nyttjades exempelvis under 1600-talet

endast till teatertrick. Den kom först senare att, genom järnvägen, utgöra en del

av en tidigare RMA. Ett senare exempel kommer från den som många

identifierar som den senaste militära revolutionen – 30-40 talen. 7 När Tyskland

i maj 1940 inledde västfälttåget disponerade man omkring 2500 stridsvagnar

att jämföras med de allierades cirka 3400.8 Emellertid hade tyskarna på ett

avsevärt bättre sätt än sina motståndare anammat pansarpotentialen, vilket

genom doktrin, organisation och ledarskap kom att ge en exempellös framgång.

Det är således detta synsätt som ligger till grund för Försvarsmaktens

ominriktning. Att tekniken, i kombination med aktuell hotbild, ger Sverige en

möjlighet att genomföra en revolution. RMA ses som ett koncept snarare än ett

fenomen. I syfte att minska risken för missuppfattningar kring begreppet RMA

där olika författare och företag hanterar det med varierande innebörd lade ÖB

Johan Hederstedt fram det nya namnet på Försvarsmaktens RMA-koncept.

Under Folk och Försvars konferens i Sälen 2001 fastslog ÖB att: ”I Sverige

kallar vi nu det – Den nya krigföringen.”9

                                                
6 RMA, En ny grund för Försvarsmaktens utformning s. 7 [RMA]
7 O’hanlon s. 20 [O’hanlon]
8 Blixtkrig s. 22 [Blixtkrig]
9 http://www2.mil.se/index.php?c=news&id=1025. 2001-02-05
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Utvecklingen av den nya krigföringen har i Sverige drivits längs två spår. Å

ena sidan har två omfattande studier genomförts av SAIC i form av DBA och

DE (Dynamic Engagement), och å den andra sker arbetet under ledning av FOI

inom ramen för FoRMA (Forum för RMA). FOI genomför i samverkan med

Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten, studiearbete i två

huvudstudier - LUST (LedningsUtvecklingsSTudie) och PE.

2.2 FMI 2020 Rapport 410

FMI 2020 är det dokument som fyller luckan mellan dagens situation och

studiearbetet kring den nya krigföringen med fokus på 2020 och bortom.

Rapporten är en redovisning av Försvarsmaktens perspektivplanering. Den

redovisar en analys av de utvecklingstendenser som påverkar utformningen av

Försvarsmakten i tidsperspektivet fram till 2020. Syftet med arbetet och

rapporten är att skapa bästa möjliga beslutsunderlag avseende Försvarsmaktens

långsiktiga utveckling för Överbefälhavaren och statsmakterna. Inom ramen

för FMI redovisas en Försvarsmaktsvision. Denna är skriven i tidsperspektivet

2010.

2.2.1 Utgångsvärden

Från tidigare perspektivplaneringsrapporter (PerP) poängteras ett behov av att

inom ramen för internationella insatser ha interoperabilitet mellan våra

kvalificerade stridkrafter och andra staters. Behovet av långräckviddiga och

precisa bekämpningssystem i framtida konflikter har utgående ifrån tidigare

rapporter ökat.

2.2.2 Teknikutveckling

Beskrivningen av framtida teknikutveckling syftar till att klarlägga trender som

bedöms komma att karaktärisera framtida konflikter.

                                                
10 Delkapitlet utgår i sin helhet från FMI 2020 Rapport 4. [FMI]



Mj Klas Jonsson C-uppsats FHS Beteckning: 19 100:1029
FHS ChP 99-01 Sid 15 (88)

Dessa trender indikerar möjligheter och begränsningar i utnyttjandet av

stridskrafter, vilket i sin tur utgör grunden för hur teknikutvecklingen påverkar

Sverige och Försvarsmakten.

En av de utvecklingslinjer som bedöms kunna påverka framtida konflikter är

utvecklingen inom IT-området. Allt större mängder data och information

kommer att kunna hanteras och föras över allt snabbare. Utveckling av nätverk

av Internet-typ kommer att ske med ett ökat stöd av satellitkommunikation.

Genom intelligentare sensorer, där data behandlas och förädlas till information,

kan tillgänglig överföringskapacitet nyttjas på ett effektivare sätt. Detta i

kombination med ett nätverksorienterat underrättelse- och ledningssystem ökar

motståndskraften mot ledningskrigföring samtidigt som det ger möjligheter till

snabbare beslutsfattning. Förutsättningarna för bättre precision i insatser ökas

på detta sätt. Effektiv och automatisk fusion av data från aktiva och passiva

sensorer ger en högre upplösning än vad som är möjlig med dagens system. En

samlad lägesbild kan byggas som stödjer analys och insatsplanering. På detta

sätt kan en lägesbild i nära realtid erhållas, inte bara i högre ledningsnivåer

utan även på lägre förbandsenheter.

Fjärrvapen, bland annat i form av långräckviddiga robotar, medger att hot kan

riktas mot en motståndare från områden långt ifrån dennes territorium. Denna

vapentyp, som kan anskaffas för allt lägre kostnader, kan få allvarliga

konsekvenser för ett totalförsvars och ett samhälles funktion. Utvecklingen av

navigerings- och styrtekniken medför även att intelligensen på befintlig

ammunition kan höjas, och för en låg kostnad modifieras till precisionsvapen.

Genom förbättrad målinformation från olika sensorer och ett modernt

ledningssystem ökar möjligheterna att samla vapeninsatser från eldrörssystem,

robotar med mera, grupperade över större ytor till gemensam insats mot ett

område. Ny teknik för att uppnå bättre precision, utskjutning och framdrivning,

tillsammans med nya mer energirika explosivämnen, samt nya material i eldrör

och stridsdelar kan avsevärt öka räckvidd, precision och verkan av

konventionella vapen. Verkan i målet kan ökas genom val av optimal

träffpunkt – adaptiv stridsdels- och målsökarteknik.
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Genom att utnyttja tekniken vid uppgradering och anpassning kan en given

vapenbärares effektiva vapenlast avsevärt öka.

Utvecklingen med strid över större ytor, kan på sikt innebära att direkta

eldsystem kan komma att minska i omfattning.

Den tekniska utvecklingen möjliggör stridsdelar med nya verkansformer såsom

stridsdelar i granater och robotar som genererar stark elektromagnetisk

strålning – så kallade HPM-vapen (High Power Microwave).11

Följande anges i rapporten som specifikt för markstridsfunktionen.

Utvecklingen av vapensystemens precision och räckvidd innebär att förmåga

till framskjuten invisning och kontroll av insatser med långräckviddiga

bekämpningssystem är viktig. Möjligheterna för markstridsförband på djupet

att lösa sådana uppgifter ökar genom kommunikations- och IT-utvecklingen.

Samtidigt kan UAV (Unmanned Aerial Vehicle)-, sensor-, och

målsökarutvecklingen, liksom tekniken med fiberoptiskt styrda robotar, i flera

fall erbjuda andra alternativ.  Den tekniska utvecklingen avseende markbunden

förmåga präglas i övrigt bland annat av att vapenverkan kan erhållas med högre

precision samt insättas över längre avstånd och större ytor. Vidare kommer

helikopterutvecklingen att ge ökad operativ och taktisk rörlighet medan

skillnaden i framkomlighet mellan band- och hjulgående fordon kan komma att

minska.

2.2.3 Försvarsmaktvision

Grunden för Försvarsmakten är förmågan till kvalificerad väpnad strid. Den

väpnade striden är det sammanfattande begreppet för olika komplexa

stridshandlingar, i såväl nationell som internationell miljö. Över tiden skall

Försvarsmakten besitta god förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet

och nationella intressen, delta i internationella uppgifter och att möta möjliga

väpnade angrepp ur rådande omvärldsläge.

                                                
11 HPM – En kort men intensiv puls av mikrovågsstrålning, som orsakar strömmar i elektronik,
vilka kan ge en störande verkan eller helt bränna sönder elektroniken.
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Genom förmåga att vid ett förändrat omvärldsläge kunna öka insatsförmågan

och slagkraften skall även nya hot och styrkeförhållanden kunna hanteras.

De uppgifter Försvarsmakten har idag, i kombination med ovanstående

inriktning, genererar ett antal krav. Försvarsmakten skall kunna möta väpnat

angrepp från direkt tillgängliga militära resurser i närområdet eller från andra

aktörer som besitter militär förmåga. Vidare att i ett förändrat omvärldsläge,

kunna anpassas för att möta såväl nya miljöer och krav, som mer omfattande

väpnade angrepp.

Försvarsmakten skall utgöras av en insatsorganisation och de kompetenser som

erfordras för att kunna anpassas till ett förändrat omvärldsläge. Detta har både

kvalitativa och kvantitativa dimensioner.

I visionen beskrivs vissa generella principer för utvecklingen och utnyttjandet

av Sveriges stridskrafter.

Osäkerheten beträffande var, när och hur förband kan komma att utnyttjas

ställer krav på flexibilitet avseende förmåga samt kvalitet och hög skyddsnivå

hos våra stridskrafter. Det är av avgörande betydelse att den svåraste av

situationer – väpnad strid – kan hanteras för att stridskrafterna skall kunna

agera med den säkerhet som olika uppgifter kräver. Vid fredsfrämjande

insatser skall våra förband flexibelt kunna sättas ihop och ingå i

behovsanpassade internationella insatsstyrkor. Våra förband skall ha en hög

interoperabilitet i vid bemärkelse. Graderade vapeninsatser skall kunna

genomföras för att begränsa både civila och militära förluster. Detta innebär att

insatser skall kunna genomföras bland annat med precisionsvapen.

Vår ledningsförmåga får en avgörande betydelse för framgång vid alla former

av insatser. Gränserna mellan olika ledningsnivåer kommer att bli mer otydliga

samtidigt som insatser skall kunna genomföras allt mer

försvarsmaktsgemensamt. Försvarsmakten skall kunna utnyttja hela

operationsområdet för manöverkrigföring och snabba omdisponeringar av

förband och resurser.
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Detta utgör en förutsättning för att våra kvalificerade stridskrafter och

bekämpningssystem skall kunna påverka en motståndares gränssättande

resurser. Våra förband skall ha förmåga att verka i ett frontlöst och

fragmenterat operationsområde. En bekämpning av motståndarens vitala

kraftcentra och funktioner skall härvid kunna ske.

Dessa kraftcentra och funktioner kan utgöras av staber, sensorer och

kommunikationsnät, baser och underhållslinjer, logistik samt eventuella andra

avgörande systemsvagheter. Detta åstadkoms bland annat i form av

bekämpningssystem med lång räckvidd och hög precision samt förmåga att

kunna kraftsamla underrättelse system/sensorer till aktuella områden.

När det gäller materiel pekas det i rapporten på att framtida materiel påverkas

av kraven på såväl intra- som interoperabilitet. Tidigare ”svenska” lösningar är

ej längre ett lämpligt alternativ. Materiel kommer inte längre att anskaffas till

en stor men ”hemförlovad” krigsorganisation.

Förmågan hos de operativa insatsförbanden och nationella skyddsstyrkorna

beskrivs i den militärstrategiska grundsynen. Divisionsledningen skall härvid

ses som ett sätt att trygga kompetens i att leda strid med större och/eller nya

förbandsenheter där de svåraste av stridssituationer skall kunna hanteras. Den

skall även kunna deltaga vid internationella operationer.

I fråga om de mekaniserade brigadförbanden är väpnad strid mot en

motståndares modernaste förband grunden för utveckling av förbanden. Det

framtida stridsfältet kännetecknas av snabbare stridsförlopp beroende på ökad

mekanisering, bättre underrättelsesystem och fler bekämpningssystem med

lång räckvidd. Det innebär att förbanden måste kunna uppträda över större ytor

för att överleva och komma till verkan, samtidigt måste man utveckla förmåga

till ökad kraftsamling av indirekt och direktriktad eld för att nå ett snabbt

avgörande när tillfälle ges. Allsidigt sammansatta brigader utgör grunden för

utvecklingen av den mekaniserade markstriden. Den ökade förmågan till

kraftsamling av eld och rörelse kommer att påverka utformningen av

funktioner för att de i erforderlig omfattning skall kunna stödja direkt stridande

enheter.
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Ledningssystemet inom brigaden skall utvecklas mot en ökad flexibilitet som

möjliggör att system ur olika vapenslag kan samordnas vid insats. Vid

internationella insatser finns behov av betydande inslag av hjulgående

pansarfordon på grund av bättre driftsekonomi.

Slutsatserna talar tydlig för att funktionellt kompletta mekaniserade brigader

behövs även i framtiden, och att samövning inom hela brigadsystemet

kontinuerligt erfordras. Mekaniserade förband skall främst ha förmåga att:

• Genomföra väpnad strid under alla klimatologiska och geografiska

betingelser i Sverige och vårt närområde.

• Slå motståndarens modernaste förband och kunna avgöra i valt

operationsområde.

• Kunna bekämpa mål på marken, även i samordning med andra typer av

förband.

• Kunna bekämpa luftlandsättningsförband.

När det gäller de luftoperativa enheterna betonas förmågan att genomföra

jaktskydd mot kryssningsrobotar. Härvid talas det för ett offensivt uppträdande

baserat på underrättelser inhämtade över internationellt luftrum och

motståndarens territorium. Ett passivt uppträdande, det vill säga att vi med jakt

angriper de robotar som flyger in över vårt territorium, är en i det närmaste

olöslig uppgift.

Dimensionerande för JAS-39 förbanden är förmåga att:

• Genomföra graderad insats.

• Bekämpa kryssningsrobotar.

• Bekämpa taktiska ballistiska robotar, genom offensiv bekämpning av

utskjutningssystem.

• Bekämpa luft-, sjö- och markmål.

Försvarsmaktens helikopterförband behöver materiellt till huvuddelen

omsättas. Kommande helikoptersystem behöver avsevärt högre skyddsnivå än

dagens, bland annat för att kunna uppträda inom ramen för internationella

operationer. Systemen behöver även beväpnas för att kunna skydda sig.
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På sikt erfordras införande av stridshelikoptrar. Motivet för detta är att kunna

understödja och utgöra en integrerad del av den luftburna bataljonen. Det är

viktigt att påpeka att dessa helikoptrar med morgondagens vapenutveckling är

en del av bekämpningssystemet i ett allmänt perspektiv och inte enbart till för

den luftburna bataljonen. Dessa stridshelikoptrar skall inordnas i samma

lednings- och underrättelsesystem som JAS-39. Antalet helikoptrar bör vara

lägst ett kompani som på sikt utvecklas till en attackhelikopterbataljon.

3 Krav på bekämpningsfunktionen

Detta kapitel syftar till att ge en bild av krav som ställs på

bekämpningsfunktionen i tidsperspektivet 2010-2020. Kravanalysen bygger på

två punkter. Inledningsvis görs en beskrivning utgående ifrån FMI 2020 och

därefter bygger uppsatsen på bekämpningsförmågan så som den framträder

inom ramen för manöverkrigföringens principer. De krav som definieras skall

senare konfronteras mot olika bekämpningssystem och resultera i grad av

kravuppfyllnad för respektive system.

3.1 Krav utgående från FMI 2020

En genomgående linje i FMI 2020 är det framtida behovet av långräckviddiga

och precisa bekämpningssystem. Här anses vidare att den tekniska

utvecklingen kommer att skapa förutsättningar att genomföra denna typ av

bekämpning. De stora tekniska framstegen ligger inom ramen för sensorteknik

och datafusion, vilket i kombination med ett bra ledningssystem medger

samling av vapeninsatser från olika plattformar i tid och rum.

Ett krav som framkommer är att de system som anskaffas för bekämpning skall

vara uppgraderingsbara för att längre fram kunna anpassas till ny tillgänglig

teknik i olika former. Likaså skall systemen vara flexibla så till vida att olika

typer av verkan kan nås av ett system. Detta är inte minst viktigt i ett

internationellt perspektiv. Likaså är det ett krav att framtida materiel skall vara

interoperabel.
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I Försvarsmaktsvisionen anges tydligt att grunden för Försvarsmakten är

förmågan till väpnad strid. Ett nyckelbegrepp är härvid kompetens. Förutom att

ha god förmåga sett till dagens uppgifter och omvärldsläge skall ett förändrat

läge kunna hanteras. Försvarsmakten skall kunna möta ett väpnat angrepp från

de resurser en potentiell motståndare disponerar idag samt kunna anpassas till

hot om ett mer omfattande angrepp. De kvalitativa och kvantitativa

dimensioner som anges återspeglas tydligt inom bekämpningsfunktionen.

Svårigheterna och samordningsbehoven inom ramen för en direkt-indirekt

metod skall inte underskattas, ens inom ett väl fungerande ledningssystem och

en god lägesuppfattning.12 Två problemområden som framträder som tydliga är

minimering av risken för vådabekämpning vägt mot behovet av snabba insatser

samt konkurrensen om resurser. Resurser kan i detta fall handla om

transportkapacitet, förbindelser, terräng och luftrum. Kravet som genereras av

en kompetensorganisation är att utbildning och doktrinutveckling måste stödjas

av någon form av hårdvara.

I FMI 2020 påpekas behovet av en hög skyddsnivå hos våra stridskrafter. Detta

får inte ses som endast splitterskydd och signaturanpassande åtgärder. Implicit

innebär det även att en förmåga behöver finnas att genom trovärdigt hot eller

verkan reducera risknivån.

Det slås fast att manöverkrigföring skall vara den grundläggande principen för

våra operationer. Försvarsmakten skall härvid ha förmågan att påverka

motståndarens gränssättande resurser och bekämpa hans vitala kraftcentra och

funktioner. Vad manöverkrigföring är, och vad det innebär för krav på

bekämpningsfunktionen är inte helt elementärt att definiera. En av de mest

kortfattade allmänna beskrivningarna har lämnats av den amerikanske

generalen George S. Patton. Han gav rådet att: ”[…] gå inte på som en ångvält.

Angrip svagheter. Håll fast dem i näsan och sparka dem i baken.”. 13 I denna

uppsats hanteras manöverkrigföringen och bekämpningskrav separat i

delkapitel 3.2.

                                                
12 Direkt-Indirekt är ett stridssättsrelaterat koncept där i huvudsak indirekta insatsmedel leds av
insatsledare långt fram på stridsfältet. FoRMA/PE ÅR 2000 s. 80f [FoRMA]
13 George S. Patton jr, Mitt Krig (1947) s. 23, WS Bookwell AB, Finland 2001
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Förband på det framtida stridsfältet kommer bland annat på grund av ökad

mekanisering att uppträda på större ytor. Som en följd av detta måste förmågan

till kraftsamling av direkt och indirekt eld utvecklas. Vidare pekar FMI 2020

på att markstriden skall byggas runt funktionellt kompletta och allsidigt

sammansatta brigader. Detta innebär sammantaget att förmåga till understöd

och bekämpning upp till det operativa djupet bör finnas organisatoriskt i

brigadstrukturerna. Vid strid inom divisions ram är det tillräckligt att

brigaderna har resurser att understödja den egna striden samt kunna bekämpa

intill det taktiska djupet. I det fallet behöver resurser finnas på divisionen för

förstärkning av brigadernas förmåga samt bekämpning på det operativa djupet.

Denna slutsats accentueras av att FMI 2020 kräver förmågan att med

mekaniserade förband slå motståndarens modernaste förband.

De mekaniserade förbanden skall även kunna bekämpa

luftlandsättningsförband. Då denna uppsats avhandlar bekämpning av markmål

får det antas att luftlandsättningen lyckas, så till vida att man landsätter. Det

kritiska momentet vid bekämpning av luftlandsättningar är tiden. Omedelbart

efter det att förbandsdelarna tar mark påbörjas arbetet med att organisera sig

och förbereda lösandet av den tilldelade uppgiften. Innebörden blir att

luftlandsättningen inledningsvis, är såväl gripbar som sårbar. Vi måste därmed

ha bekämpningssystem som inom minuter efter upptäckt kan verka i första

hand mot de områden där motståndaren inte får landsätta och i andra hand där

han kan landsätta.

På flygsidan anges det att JAS-39 förbanden skall kunna utföra

markmålsbekämpning utan att precisera detta närmare. Detta kan innebära allt

från bekämpning på det strategiska djupet till CAS (Close Air Support).14 Det

påverkar dock inte direkt uppsatsen eftersom JAS-39 i attackrollen mot

markmål studeras på en principiell nivå inriktat mot frågeställningen.

Helikopterfrågan är något annorlunda då Försvarsmakten efter pv-

helikoptersystemets utfasning inte har någon beväpnad helikopter.

                                                
14 CAS – NATO-term för direktsamverkande attackflyg. I denna uppsats en delmängd av den
stridstekniska bekämpningen.
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FMI 2020 är anmärkningsvärt konkret när det gäller framtida behov av

stridshelikopter.

Den anger att vi skall ha sådana och förbandsstorleken bör vara lägst kompani

som på sikt utvecklas till en attackhelikopterbataljon. Denna typ av skrivning

skiljer sig ifrån de i övrigt mer generella formuleringarna. Frågan om

anskaffning av stridshelikoptrar är emellertid inte avgjord och i uppsatsen

kommer denna systemtyp att behandlas som en möjlig bekämpningsplattform

bland andra och inte som en förutsättning eller ett utgångsvärde.

3.1.1 Sammanfattning

• Framtida bekämpningssystem skall vara mångsidiga, interoperabla och

utvecklingsbara.

• Förmågan till väpnad strid är grundläggande för Försvarsmakten och

manöverkrigföringens principer skall vara styrande.

• Markstrid skall föras med allsidigt sammansatta mekaniserade brigader.

Dessa skall ha en god skyddsnivå och ska kunna slå en motståndares

modernaste förband. Det medför krav på tillgänglighet och förmåga hos

bekämpningssystem inom brigad- och divisionsnivåerna.

• Bekämpning av markmål skall kunna utföras från flygande plattformar,

Någon tydligare fokusering än så görs emellertid inte.

3.2 Krav vid manöverkrigföring15

Tanken med manöverkrigföring är att i stället för strid med motståndarens

styrka skall vid varje tidpunkt identifieras vad som gör mest ont för honom att

mista och kraftsamla de egna resurserna mot denna punkt.

Följande fyra satser är centrala i manöverkrigföringen.

• Den mest direkta vägen till seger i krig är att neutralisera fiendens

kraftcentrum.

                                                
15 Manöverkrigföringens grunder bygger på Markstridskoncept 2000. [MSK]
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• Det egentliga målet är inte att fysiskt ödelägga fiendens förband

och materiel, utan snarare att destabilisera den fientlige chefens tro

på att hans operation är genomförbar, och därigenom också hans

vilja att fortsätta den.

• Vi skall inte uppsöka fiendens kraftcentrum, utan undvika det och

i stället försöka att ramma de funktioner som kraftcentrum är

beroende av för att fungera.

• Syftet är att paralysera motståndarens organisation genom att slå

ut förmågan till beslutsfattning, kommunikation, eldkraft och

underhåll.

Om en motståndares kraftcentra kan neutraliseras och tillintetgöras, har kriget

vunnits. Identifiering och analys av motståndares och egna kraftcentra har som

syfte att skapa en gemensam förståelse för vilka operativa och taktiska metoder

som skall utnyttjas i det enskilda fallet. Ju mer komplicerad en situation är,

desto viktigare är detta tyngdpunktsresonemang. En viktig punkt när det gäller

begreppet kraftcentrum, är att ha klart för sig att det inte handlar om någon

fysik punkt i terrängen.

Oftast måste man, för att komma åt att neutralisera motståndarens

kraftcentrum, gå via de avgörande funktioner på vilka kraftcentrum vilar och

som om de angrips med framgång - leder till att hans kraftcentrum rämnar och

att styrkeförhållandena utvecklas till vår egen fördel.

 Fortgående analys ger underlag för att efterhand besluta om vilka

avgörande punkter hos motståndaren som skall tas, slås, bekämpas,

lamslås eller isoleras innan nästa fas i en operation kan påbörjas.

Det är lika viktigt att identifiera egna vitala punkter för att kunna avgöra

omfattningen av de resurser som måste avdelas för att skydda dem.

 Att snabbt och effektivt kunna bekämpa identifierade och lokaliserade

mål som utgör avgörande funktioner över hela slagfältets djup

kommer att vara ett villkor för framgång.
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3.2.1 Konkretisering av krav

Ett sätt att se på de punkter som skall angripas är att studera funktionskedjor.

Dessa funktionskedjor kommer i olika skeden i striden att vara det som

motståndarens styrka bygger på. Då det är grundläggande att kunna slå mot,

eller bekämpa stödet för hans kraftcentrum är det av vikt att definiera hur

funktionskedjorna ser ut på den operativa nivån. Den i avsnittet tecknade

motståndaren utgår ifrån Handbok Sovjetunionen men har utvecklats i fråga

om mekanisering och har givits ett uppträdande som mer liknar det västliga.

De funktionskedjor som kommer att avhandlas är: ledning, logistik,

bekämpning och rörlighet. Dessutom berörs infrastruktur även om detta till del

är kopplat till rörlighet. Ett grafiskt åskådliggörande av kraven återfinns i

bilaga 4.

För var och en av dessa kedjor skall aspekter belysas som genererar krav på

bekämpningssystem. Dessa aspekter är:

• Avstånd – vilket räckviddskrav föreligger?

• Utbredning – är målet av ytkaraktär, eller utgörs det av ett eller flera

enskilda mål?

• Skyddsnivå – här avses skydd i vid bemärkelse, inte bara fysiskt skydd utan

även till exempel luftskydd.

• Tidsförhållanden – är målet stationärt, semistationärt eller har det kort

exponeringstid.

Utöver detta måste det i linje med manöverkrigföringens principer finnas en

förmåga att förhindra, eller minska effekten av, motståndarens insatser riktade

mot vårt kraftcentrum. Det innebär krav på att vi, utöver ovanstående, måste

kunna verka mot:

• Motståndarens bekämpningsförband.

• Taktiska och operativa luftlandsättningar, vilket även betonas i FMI 2020.

• Motståndarens manöverförband.
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Ledningsfunktionen

Operationer, speciellt med en doktrin där divisioner, brigader och regementen

kommandostyrs till stor del från högre nivåer, ställer stora krav på att

ledningssystemet fungerar. I det fall uppdragstaktik inte tillämpas på denna

nivå, och samordning sker genom befäl, kommer ett brott på ledningskedjan att

resultera i att verksamhet avstannar. Även kortvariga störningar av

motståndarens ledning kan vid rätt tillfälle, till exempel vid inledning av anfall

eller tätavlösning, nå god effekt.

Strävan är att framgruppera staber och ledningsplatser så långt detta är möjligt.

Det förfarandet innebär att resurser för skydd avdelas i form av

markstridskrafter och luftvärn. Staber och ledningsplatser utgör mjuka mål med

inslag av lätt pansrade ledningsfordon, främst på främre ledningsplatser.

Enheterna är utspridda över en relativt stor yta. Divisioner och högre förband

har en stor stabsorganisation för att skapa uthållighet och kan sätta upp flera

ledningsplatser. Till exempel, i likhet med våra insatsstaber, en främre

ledningsplats och en huvudstabsplats samt i vissa fall även en stabsplats för

underhållsledning. Den främre ledningsplatsen på divisionen grupperas

omkring 10 kilometer från egna täter och huvudstabsplatsen ytterligare cirka 5

kilometer längre bak. Mellan dessa strävar man dessutom att gruppera högre

stabs främre ledningsplats medan huvudstabsplatsen för den högre staben

återfinns på 35-45 kilometers avstånd från egna förbands täter.

Omgrupperingstakten beror till stor del på stridssätt och situationen, men en

främre ledningsplats följer med lägre förbands täter, det vill säga omgrupperar

upp till 4-8 gånger per dygn. Huvudstabsplatserna är mer stationära och

omgrupperar i storleksordningen 2-4 gånger per dygn.

Logistikfunktionen

Bland de markoperativa förbanden tillämpas principen att underhåll trycks

fram till de stridande enheterna. För att skapa rörlighet återfinns majoriteten av

resurserna på nivåerna över division. Underhållsbaser byggs upp efter hand

med en främre del och huvuddelen längre bak. Dessa baser upptar stor yta och

består av upp till 400 fordon samt materielupplag, det vill säga mjuka mål.
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Divisionens främre underhållsbas grupperas 15-20 kilometer från det egna

förbandets främsta linje på en yta med radien cirka 2 kilometer. Något närmare

återfinns lägre förbands bakre underhåll. Divisionens bakre underhåll har cirka

30 kilometer fram till täterna och upptar en yta med radien 5 kilometer. Nivån

högre än division baserar underhållet på 50-100 kilometers djup.

Underhållsbaserna tar lång tid att omgruppera och få verksamma på ny plats.

De främre underhållsplatserna omgrupperas i storleksordningen upp till varje

dygn och de bakre mera sällan än så. Underhållstransporterna går i den

absoluta majoriteten av fallen på hjul och är beroende av vägnät. Luftvärn

grupperas i anslutning till divisionens underhållsbaser medan högre

logistikenheter även kan skyddas av jaktflyg. Enheter ur bakre echelong

avdelas som skyddsstyrkor mot marktrupp.

Bekämpning

Motståndaren har stor tilltro till eldkraft, framförallt från indirekta eldsystem.

Strävan är att framgruppera artilleriförband, även från högre echelonger,

extremt långt fram. Artilleribataljoner som tillhör anfallsförbanden består till

huvuddelen av bandgående, splitterskyddade pjäser medan förstärkande

artilleri utgörs främst av dragna pjäser och raketartilleri. Om terrängen medger

kommer upp till 10 bataljoner gruppera inom en mil från divisionens täter,

vardera inom en yta med radien omkring 1 kilometer. Vissa enheter,

framförallt raketartilleri, ges uppgift att genomföra bekämpning på det taktiska

och operativa djupet mot våra gränssättande funktioner. Uppträdandet och

omgrupperingstakten styrs i hög grad av hotbilden. Vid ett måttligt hot sker

omgruppering till växelgrupperingsplatser, omkring 500 meter från tidigare

nyttjad, med någon timmes mellanrum. Vid högt hot samt vid kvalificerade

förband som långskjutande raketartilleri, till exempel BM30 med en skottvidd

på över 70 kilometer, kan omgruppering ske inom minuter efter det att eld

öppnats. Centraliserad ledning av artilleriförbanden tillämpas normalt, varvid

elden från flera bataljoner kan kraftsamlas.

Attackhelikopterförband kan underställas en division. I första hand ges dessa

planlagda uppgifter i anslutning till de egna manöverförbanden, speciellt där

artilleriet har svårigheter att följa med i anfallstempot.
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I specifika fall, till exempel övergång av vattendrag, sätts attackhelikoptrar in

på ett djup av några kilometer. Planläggningen påbörjas cirka ett dygn i förväg

och helikoptrarna frambaseras till en tillfällig bas 15-20 kilometer bakom de

egna linjerna. Ordinarie bas återfinns på det operativa djupet, normalt 50-100

kilometer. Förflyttning av attackhelikopterregementes huvudbas kan

genomföras upp till en gång vartannat dygn. Attackhelikoptrarna är lätt

pansrade medan transporthelikoptrar utgör mjuka mål liksom

basorganisationens delar.

Rörlighet och infrastruktur

Under vissa skeden kommer motståndaren att vara mycket beroende av

förbindelser. Över tiden gäller detta naturligtvis underhållstrafik från bakre

logistikbaser till främre, och därifrån fram till förband. Särskilt accentuerat är

dock beroendet vid övergång av vattendrag och därefter förbindelsen över

vattendraget. Härvid kommer förbindelsemateriel i form av färjor och broar att

föras fram. Vissa av delarna till dessa är vitala för möjligheten att bygga

förbindelsen. Speciellt känsligt är själva byggandet av broar. Detta arbete tar

ostört, och på rekognoserade platser, omkring 30-60 minuter och skyddas av

luftvärn. Förbindelsematerielen för längre broar och färjor transporteras på

opansrade fordon och de ingenjörförband som bygger förbindelsen är

oskyddade under detta arbete. När förbindelsen är färdigbyggd utgör den ett

mycket litet mål som kräver utpekning eller någon form av styrning. Även

verkansdelen måste avpassas för att kunna slå ut denna typ av mål. I samband

med rörlighet skall även nämnas de fasta förbindelser som motståndaren

nyttjar. Att slå ut en bro är svårt och kräver speciella ammunitionstyper. Ett

annat infrastrukturellt mål uppkommer på den markoperativa nivån då

gruppering av, i första hand, underhålls- och ledningsförband ofta sker i

byggnader. Även denna måltyp erfordrar specialammunition.

Luftlandsättningar

De strategiska luftlandsättningarna ligger utanför denna uppsats eftersom

insatser med egna manöverförband kommer att ske mot en motståndare som
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kan betraktas som mekaniserad och på marken framryckande. Därmed återstår

operativa och taktiska luftlandsättningar.

Operativa luftlandsättningar genomförs för att stödja markstridsförbandens

framryckning. Förband i storlek från regemente till division landsätts med

fallskärm på upp till 250 kilometers djup, huvudsakligen i syfte att behärska

terräng som är viktig för motståndaren eller oss. Efter landsättning strävar man

efter att snarast bli stridsberedd och bataljonsenheter blir under gynnsamma

förhållanden organiserade inom en timme. Detta innebär att under den första

timmen efter en operativ luftlandsättning är motståndaren gripbar för våra

insatser medan han därefter är en mekaniserad, på marken framryckande,

motståndare.

Den taktiska luftlandsättningen har i grunden samma syfte som de operativa

men genomförs inom ramen för en divisions strid. Taktiska luftlandsättningar

kan genomföras endera med vanliga soldater ur de mekaniserade förbanden

eller med luftburna förband.16 Då luftburna förband disponeras, sker

landsättning på upp till 100 kilometers djup medan de mindre kvalificerade

taktiska luftlandsättningarna sätts inom eget artilleris räckvidd – det vill säga

upp till 40 kilometer. Taktiska luftlandsättningar görs generellt närmare målet

då, även vid landsättning av luftburna förband, tyngre materiel i form av

stridsfordon och understöd inte disponeras i samma utsträckning som vid

fallskärmslandsatta enheter. Generellt är det även i fråga om taktiska

luftlandsättningar värdefullt att kunna påverka dem så tidigt som möjligt. Det

tar minst 15 minuter att lasta ur en bataljon med fordon ur helikoptrar. Dessa

transporthelikoptrar är dessutom mjuka mål. Som tumregel gäller även här att

insatser från vår sida måste ske inom en timme för att vara verksamma.

Såväl operativa som taktiska luftlandsättningar luftskyddas under deras

känsliga delar. Dessutom vidtas åtgärder med bekämpningsförband och

televapen för att reducera våra möjligheter att påverka.

                                                
16 Luftburna förband avser enheter som transporteras och landsätts med helikoptrar vilka
organisatoriskt ingår. Som exempel på taktisk luftlandsättning av luftburet förband kan det
svenska projektet med luftburen bataljon studeras.
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3.2.2 Sammanfattning

För att genomföra manöverkrigföring är det vitalt att ha tillräckligt god

förmåga att angripa motståndarens svagheter när de identifieras. Svagheter som

på den operativa nivån kommer att återfinnas inom någon av de beskrivna

funktionskedjorna.

Detta utgående ifrån ovanstående sammanfattas i tabell 2 där faktorerna djup,

skyddsnivå, utbredning och exponeringstid anges för olika måltyper. Tabellen

ger uttryck för ett antal mål som vart och ett kommer att kunna vara

prioriterade i en given situation. Kravet kommer därmed att vara förmågan att

bekämpa samtliga listade måltyper.

Tabell 2 Sammanfattande bekämpningskrav manöverkrigföring

Stridstekniskt djup – bekämpning som understöd av och i direkt samverkan
med manöverförband.
Taktiskt djup
3 – 10 kilometer

Operativt djup
(5) 10-100 kilometer

Splitterskyddat artilleri,
exponeringstid minuter till timme.

Raketartilleri, oskyddat/lätt
splitterskyddat, exponeringstid minuter,
luftvärnsskydd.

Draget artilleri, exponeringstid
minuter till timme.

Basering av attackhelikoptrar,
oskyddad, exponering tillfällig bas
timme till timmar - huvudbas timmar
till dygn, luftvärnsskydd.

Främre underhållsbaser, ytmål utan
splitterskydd, exponeringstid timmar
till dygn, luftvärnsskydd.

Stabsplatser, ytmål utan splitterskydd,
exponeringstid timmar till dygn,
luftvärnsskydd.

Främre ledningsplatser med
splitterskydd, exponeringstid timme
till timmar.

Bakre underhållsplatser stora ytmål
utan splitterskydd, exponeringstid dygn
till flera dygn, luftskydd.

Taktisk luftlandsättning oskyddat
under minuter – gripbar under
timme, luftskydd vid luftburna
förband.

Operativ luftlandsättning oskyddat
under minuter – gripbar under timme,
luftskydd.

Förbindelser, punktmål, känsligt under timme kräver därefter
specialammunition, luftvärnsskydd.
Byggnader och fortifikationer, kräver precisionsvapen med god förmåga till
genomslag och restverkan.

Tabellen skall läsas mot bakgrund av att djupet räknat i kilometer är ett

trubbigt instrument. Definitionen av djup enligt delkapitel 1.6 kvarstår.
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De ungefärliga, och ur terräng och situation lösryckta siffrorna, utgör dock ett

tillräckligt bra utgångsläge när olika bekämpningssystem skall värderas.

3.3 Specifika krav utgående ifrån internationella insatser17

Trots att vi i Sverige inte anskaffar större materielsystem enbart riktade mot

internationella insatser har en tyngdpunktsförskjutning skett från ett nationellt

försvar till internationell krishantering. Inte minst drivs detta av uppbyggnaden

av en EU-förmåga att genomföra fredsoperationer. Trots det faktum att system

dimensioneras mot de nationella kraven är det relevant att studera de specifika

krav som internationella insatser ger upphov till. I FMI anges att

interoperabilitet är ett grundläggande krav, men ett systems användbarhet i

internationella insatser kan likväl utgöra en urvalsfaktor, vilket motiverar att de

avhandlas i uppsatsen.

En grundläggande egenskap som är viktig för internationella operationer är

förmågan att kunna komma på plats och verka så tidigt som möjligt. Exempel

från Bosnien 1992 och Rwanda 1994 har visat på att reaktionstiden i det

internationella samfundet varit för lång vilket fått som konsekvens att

konflikter eskalerat med stort mänskligt lidande som följd.18 Strategisk och

operativ rörlighet kommer därmed att spela en viktig roll tillsammans med

underhållstjänst och logistik.  Den internationella utvecklingen pekar på

transportbarhet i C-13019 som ett övergripande krav på framtida

markplattformar.20 I sammanhanget vara på plats tidigt och verka inbegrips

dessutom vikten av att visa närvaro – det som på engelska benämns show of

flag.

För att ett system skall kunna sägas vara användbart inom ramen för

internationella insatser bör det kunna nyttjas under så stor del av en

fredsoperation som möjligt, det vill säga fylla en funktion över hela

konfliktspektrat från fredsframtvingande till fredsbevarande uppgifter.

                                                
17 Avsnittet bygger på Joint Military Doctrine, Peace Support Operations [JMD]
18 Ibid. s. 1-5
19 Lockheed C130 (Cargo) tranportflygplan - Hercules. I svenska flygvapnet betecknat TP84.
20 Tekniska utvecklingstrender s. 25 [TUT]
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Följande definitioner på fredsbevarande respektive fredsframtvingande

operationer ges i Joint Military Doctrine PSO.21

Peacekeeping – fredsbevarande

Operations carried out with the general consent of the diputing parties, as part

of a peace process agreed by these parties, and in support of efforts to promote

security and confidence, in order to achieve a long-term peace settlement.

Peace Enforcement – fredsframtvingande

Coercive operations carried out to restore or maintain peace in situations of

chaos, or between parties who may not all consent to intervention and who

may be engaged in combat activities, in order to help create the conditions for

diplomatic and humanitarian activities to support political goals.

Utgående från dessa definitioner framgår att kraven på bekämpningsförmåga är

mindre accentuerade inom ramen för internationella operationer än de som

framkommit ur FMI 2020 och manöverkrigföringens principer. Klart står även

att bekämpning, så som definierat i denna uppsats, har en liten roll i

fredsbevarande operationer och kan i viss mån verka provokativt.

Förmågan att göra precisionsinsatser är viktig i ett internationellt sammanhang.

Minimerandet av följdskadeverkningar på civila och infrastruktur är väsentligt

såväl ur praktisk, som psykologisk synvinkel. En förmåga måste innehas att

kunna göra graderade insatser, dels för att svara på aggressioner med en

lämplig våldsnivå, dels ge beslutsfattare en bättre verktygslåda. Att ha för få

eskaleringssteg tillgängliga förflyttar generellt beslutsfattningen från chefer på

fältet och ger de stridande parterna möjlighet att närma sig en gräns på ett annat

sätt.

De enheter som sätts in internationellt måste ha en tillräcklig skyddsnivå.

Acceptansen för egna förluster är mycket liten i förhållande till försvar av det

egna territoriet.

                                                
21 Joint Military Doctrine, Peace Support Operations, s. 1-2 [JMD]
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Inom ramen för begreppet skydd måste även begreppet CSAR (Combat Search

And Rescue)22 beaktas rörande insatser med flyg och helikoptrar.

4 Artillerisystemförmåga

Kapitlet artillerisystemförmåga avser lägga grunden för att senare, utgående

ifrån detta, kunna värdera vilka möjligheter eldrörs- respektive raketartilleri har

att uppfylla de tidigare definierade kraven på bekämpningsförmåga. För

respektive system indelas beskrivningen i två delar. Inledningsvis en

faktaredogörelse för Crusader och MLRS (Multiple Launch Rocket System)

och därefter operativa systemslutsatser dragna av författaren utgående ifrån

redovisade fakta.

4.1 Eldrörssystem

4.1.1 Crusader23

Crusader är ett amerikanskt projekt med syftet att ersätta den 40-åriga

konstruktionen M109A6 Paladin. I mars 1998 godkände U.S. Army designen

och Team Crusader, under ledning av United Defense gavs uppgiften att driva

projektet framåt. Man räknar med att påbörja produktion under 2004 och första

fältförbandet med Crusader bedöms vara uppsatt 2005.24 Totalt 824 pjäser och

lika många ammunitionsfordon är behovet för USA, givet dagens (budgetåret

2000) budget och förbandsvolym.

                                                
22 Insatser med specialutbildade förband syftande till att lokalisera och hämta, i första hand
nedskjutna piloter, från fientligt territorium.
23 Faktaunderlaget är förutom då det anges särskilt hämtat från Jane’s, Armour and Artillery,
1999-2000. [Jane’s Art]
24 Team Crusaders hemsida 2001-01-25 [Crusader]
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Figur 1 Konceptbild Crusader med ammunitionsfordon

Crusaderkonceptet indelas i två huvuddelar. För det första består det av en

pansrad haubits på M1-chassi och för det andra ett pansrat och bandgående

ammunitionsfordon. Systemet är tänkt att arbeta parvis med en pjäs och ett

ammunitionsfordon. Med denna koppling mellan två typfordon som bas

utvecklas Crusader som ett helautomatiskt system för hantering, inventering,

urval och laddning av ammunition – såväl 155 millimeter som sidobeväpning.

Laddning omfattar både drivladdning, granat med tändrör och

tändrörsinställning. Tändsystemet på Crusader använder laser. Genom en hög

grad av automatisering kräver respektive fordon endast en besättning på tre

soldater. I systemet ingår taktisk och teknisk eldledning tillsammans med

utrustning för utbildning och beslutsstöd.

Pjäsen kommer att medföra 48 stycken 155 mm projektiler ombord. 25 Vad

avser drivladdningar så kommer modularladdningssystemet, Modular Artillery

Charge System (MACS) att nyttjas. Man har inte lyckats konstruera ett

renodlat modularladdningssystem utan det innehåller två olika typer. Dessa

kombineras för att nå bansmidighet. De två största fördelarna med ett modulärt

system i jämförelse med ett system med laddningsställ26 är dels att automatisk

ammunitionshantering möjliggörs, dels att inget överblivet krut måste hanteras.

                                                
25 Team Crusaders hemsida 2001-01-25 [Crusader]
26 Bansmidighet uppnås genom att för kortare skottvidder ha ett lågt laddningsställ med fyra till
sex delladdningar och ett högt med två till tre. Normalt består drivladdningarna av olika
krutsorter vilket antyder svårigheten med ett modulärt system med en modultyp.
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Pjäsen medför 126 modularladdningar av en typ och 120 av den andra, vardera

fördelade på två magasin. Ursprungligen var planen att det som senare kom att

bli Crusader – AFAS (Advanced Field Artillery System) – skulle ha ett system

med flytande krut, Regenerative Liquid-Propellant Gun (RLPG). Detta

övergavs dock 1996 på grund av risker sett såväl till teknik som till ekonomi

och tidsförbrukning.27 Den momentana eldhastigheten med valt modularsystem

är 12 skott per minut och vid utdragen eldgivning 3-6 skott per minut.

Skottvidden uppgår till 40-50 kilometer med minsta skjutavstånd 5 kilometer.

Tiden det tar från pjäsen stannar till eldöppnande kan ske är 25 sekunder. I

konstruktionen av pjäsen, och utvecklingen av ammunition och

ammunitionshantering, har möjligheter skapats till Multiple Round

Simultaneous Impact (MRSI). MRSI innebär att flera skott från en och samma

pjäs når ett givet mål samtidigt, eller inom ett kort (2-5 sekunder) tidsintervall.

Detta görs möjligt genom att kombinera laddningar och elevationer som ger

samma skjuttid på ett givet avstånd. Syftet och resultatet är att öka den

momentana eldhastigheten från en pjäs. I november 2000 sköts 4 skott från en

pjäs vilka landade inom 2 sekunder.28 På många avstånd är det möjligt att

skjuta MRSI med fyra olika elevationer vilket ger den momentana eldkraften 8

skott per pjäs inom 2-3 sekunder.

Ammunitionsfordonet kommer att medföra 100 projektiler och tiden för att

ersätta pjäsen 48 stycken är 12 minuter.29 Samtidigt sker dessutom

drivmedelsersättning av pjäsen, allt under det att ingen personal behöver lämna

sitt skydd. Uppfyllnad av ammunitionsfordonet tar 65 minuter.

Själva pjäsen är byggd kring ett 52 kalibers (L52) eldrör vilket är kromat för att

minimera förslitning och erosion. Både vätskekylning och kylkappa tillämpas

för att reducera IR-signaturen samt hålla nere temperaturen av

säkerhetsmässiga skäl under eldgivning.

När det gäller rörlighet skall terrängframkomligheten motsvara M1 Abrahms

och M2 Bradley. En fullt lastad pjäs väger 40 ton.

                                                
27 Artikel i Jane’s Defence Weekly 1996-03-27
28 Team Crusaders hemsida 2001-01-25 [Crusader]
29 Ibid.
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Maximal framryckningshastighet på väg är cirka 70 km/h och omkring 50

km/h i terräng. För att undgå fientlig bekämpning skall pjäsen kunna förflytta

sig 750 meter på 90 sekunder. Samma siffror är giltiga även för

ammunitionsfordonet.

Crusader är framtaget för understöd av manöverförbanden, främst

mekaniserade brigader och pansarbrigader. Stor vikt har lagts vid att

artilleristerna skall kunna uppträda i samma miljö som övriga stridande delar

av brigaden. Detta återspeglas i skyddsnivån, rörligheten och möjligheten att

hålla ett högt operativt tempo.

4.1.2 Utveckling av eldrörssystem fram till 2020

Crusader är en extrem konstruktion sett till konventionell artilleriteknik. Det

torde vara svårt att på ett avsevärt sätt förändra prestanda i fråga om spridning,

rörlighet, skydd och eldhastighet. Om en fortsatt effektutveckling skall ske i

tidsperspektivet 2020 kommer denna att ske genom utveckling av

ammunitionen. Genom nya högenergetiska krut, aerodynamiskt flygande

projektiler i stället för rotationsstabiliserade samt mer eller mindre intelligens

kommer skottvidden att kunna ökas till omkring 100 km samt möjligheten att

på ett bättre sätt genomföra val av mål och träffpunkt finnas.30 Förmågan att nå

andra verkansformer än idag, till exempel störning av radiotrafik och GPS

(Global Positioning System) ligger även inom det möjligas gräns.

En skottvidd på omkring 30 kilometer är vad som kan åstadkommas med ett 52

kalibers eldrör.31 Med basflödesgranater32 (Bfl) alternativt Rocket Assisted

Projectile (RAP), eller en kombination av dessa, hamnar man mellan 40 och 50

kilometer.

                                                
30 Tekniska utvecklingstrender s. 16 [TUT]
31 Siffrorna på vilken skottvidd som kan uppnås är hämtade från Lennart Axelssons enskilda
utredning, MHS Beteckning H19 100:4023.
32 Basflöde (Base Bleed – BB) en åtgärd som minskar projektilens basmotstånd genom att en
krutladdning brinner längst bak och fyller ut det undertryck som annars bildas. För att få
krutgaserna att effektivt driva projektilen genom eldröret görs basen i form av en stympad kon
med basmotstånd som följd. Omkring 30-35% skottviddsförbättring erhålls.
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För att nå längre än detta krävs annan aerodynamik, slanka eller

underkalibrerade granater, vilket köps till priset av minskad nyttolast.

En utgångshastighet på omkring 1000 meter per sekund ser ut att vara någon

form av gränsvärde. Ett teoretiskt sätt att utöka skottvidden är ytterligare

förlängt eldrör. Ur praktisk synvinkel är dock detta svårt då redan ett L52

innebär cirka 8 meters längd. Ett extremexempel på detta är pariskanonen som

Tyskland satte in mot Paris 1918. Med ett L150+ eldrör och en

utgångshastighet på omkring 1600 meter per sekund besköt man Paris på cirka

110 kilometers avstånd. Pariskanonen visar på att ett mera verkans- än

räckviddsorienterat synsätt är relevant. Systemet krävde ett mål av Paris storlek

för att få en hög träffsannolikhet.

Även mer avancerade typer av utskjutningsteknik är under studier och

utveckling. Den som ligger närmast ett realiserande är Elektrotermisk-kemisk

(ETK) utskjutning. ETK bedöms kunna finnas i nya system från 2015 och

lovar då en utgångshastighet på upp till 2500 meter per sekund samt påtagligt

lägre spridning. 33 Andra exempel på ny teknik i form av räls- och spolkanoner

ligget bortom uppsatsens horisont.34

Två svårigheter visar sig när specialammunition till eldrörsartilleri skall

konstrueras. För det första nyttolasten som kan medföras av en 155 millimeters

granat. Trots ambitionen lyckades man inte att få plats med tre BONUS

(BOfors NUtating Submunition) utan endast två. Detta innebär även att

leveransen av en given mängd nyttolast ger indirekta konsekvenser för logistik

och exponeringstid. För det andra ställer den stora accelerationen, 10000-tals

G, höga krav på elektronik som skall skjutas ut. Det påvisas då man studerar

utvecklingen av precisionsvapen för eldrörsartilleri. De enda typer som varit

operativa före BONUS är semiaktiva, laserstyrda granater med relativ enkel

elektronik. Exempel på dessa är den amerikanska 155 millimeters Copperhead

och den ryska 152 millimeters Krasjnopol.

                                                
33 ETK – förbränning uppstår då ett energirikt material antänds och/eller brinner under
inverkan av utifrån tillförd elektrisk energi.
34 Tekniska utvecklingstrender s. 85-90 [TUT]
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Många typer av mer konventionell ammunition som DPICM35, rök- och

lysgranater finns utvecklade och kan direktanskaffas. Tekniker för att minska

spridningen finns. Ett sätt är bankorrigerande ammunition (TCM - Trajectory

Correctable Munition) där spridning, bland annat på grund av variationer i

utgångshastighet och initialnutation, avsevärt kan minskas. Storbritannien har

även gått vägen att via tillverkning med högre precision minska spridning. 36

4.1.3 Operativa systemslutsatser

Systemkaraktäristik eldrörsartilleri

Eldrörsartilleri har sin styrka inom ramen för två av grundtyperna av

bekämpning. Dessa är bekämpning på det stridstekniska repektive taktiska

djupet. Förmågan att utföra bekämpning på det operativa djupet begränsas

enligt ovan av räckvidden i förhållande till nyttolast samt de praktiska och

tekniska svårigheter som förknippas med ett eldrörssystem.

En av fördelarna är tillgängligheten. Eldrörsartilleri kan verka dygnet runt i alla

väderförhållanden. Moderna system som Crusader är dessutom betydligt

mindre personalkrävande (3 man per avlösning) än till exempel haubits 77B

(9 man).

Fördelar med eldrörsartilleri

Eldrörsartilleri är ett enkelt, robust och beprövat system som är mycket

lätthanterligt ur användarsynpunkt. Det normala underhållet kan utföras av

värnpliktig personal under fältförhållanden.

Ett eldrörsartillerisystem som är organisatoriskt ingående i brigader utgör ett

system med hög tillgänglighet och snabb responstid. Det ger

manöverförbandschefen möjlighet att inom minut till minuter verka mot mål

inom hela systemets räckvidd.

                                                
35 Dual Purpose Improved Conventional Munition, en kombinerad substridsdel med verkan
mot både oskyddade mål genom splitter och tryckverkan samt lätt pansrade mål genom riktad
sprängverkan.
36 Royal Ordnance 155 millimeter granat L15.



Mj Klas Jonsson C-uppsats FHS Beteckning: 19 100:1029
FHS ChP 99-01 Sid 39 (88)

Detta innebär såväl mot hastigt uppdykande mål som mot mål med kort

exponeringstid.

Dessutom kan artilleriet nyttjas som effektförstärkare för flera olika enheter

inom mycket kort tid. Som exempel på detta kan nämnas försök med haubits

77B vid Norrlands Artilleriregemente (A4) under utbildningsåret 1995-96 då

man visade att det var möjligt att bekämpa 10 olika mål inom 10 minuter. Ett

system som Crusader ger betydligt förbättrade möjligheter att genomföra denna

typ av beskjutningar. Artilleri på divisionsnivån kan, förutom att genomföra

bekämpningsinsatser inom ramen för divisionschefens behov, i enlighet med

ovanstående utnyttjas för förstärkning av brigad- och stridsgruppschefers

artilleri.

Ett artilleriförband är uthålligt på flera sätt. För det första ger systemets relativa

enkelhet möjlighet att lösa de flesta reparationer på stridsfältet med värnpliktig

personal. Även personellt innebär moderna system små organisationer. Genom

en ökad grad av autonomitet kan dessutom behov av kringförband minska.

Exempel på detta är förband för skydd av grupperingar samt underhålls- och

ledningsresurser vilka kan samordnas med i första hand manöverbrigadenheter.

När det gäller skydd och rörlighet har ett modernt eldrörsartillerisystem de

egenskaper som krävs för att kunna understödja manöverförbanden. Detta

innebär att skyddsnivån är likställd med de mekaniserade förbandens liksom

den operativa och taktiska rörligheten. Kombinationen med en ökad skottvidd,

främst avseende konventionell ammunition, gör att artilleriet inte blir efter utan

kan följa med i samma operationstempo. Tempot har tidigare varit ett problem

– grupperar man sitt artilleri för tidigt har man det inte när man som bäst

behöver det och låter man det följa med för länge är det bara i vägen. Detta var

också den slutsats som bar fram det direktsamverkande attackflyget i form av

Ju 52 Stuka för att säkerställa understödet av de tyska pansarförbandens

manöverkrigföring. Den höga momentana eldkraften i tillsammans med

skottvidd och rörlighet gör det vidare mycket svårt att bekämpa eldrörsartilleri.

Kombinationen av sensorer med tillräcklig precision och system som kan nå

verkan under exponeringstiden är svår att uppnå. En viktig fråga vid understöd

av infanteri, mekaniserade eller luftburna förband är spridning och riskavstånd.
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Eldrörsartilleriets goda precision gör att eld kan avges relativt nära egna

förband vilket även ökar antalet tillgängliga sensorer. Understöd av en egen

luftlandsättning med helikopter kan lösas av eldrörartilleri upp till 50

kilometer.

Nackdelar med eldrörsartilleri

Bekämpning handlar strängt taget om att uppnå någon form av verkan. Det

som talar emot eldrörsartilleri i detta avseende är förmågan att transportera

nyttolast. Ju längre granaten skall skjutas desto mindre verkansdel kommer

fram till målet. Ett belysande exempel på nackdelen som detta innebär är om

ett minfält skall läggas ut med hjälp av eldrörsartilleri. För det första kommer

det rent logistiskt att innebära svårigheter att få fram ett stort antal granater till

rätt pjäser i rätt tid. För det andra tar det så lång tid att skjuta ut ett minfält av

rimlig storlek och densitet att det genererar lång exponeringstid för de egna

förbanden och därmed en hög risk för upptäckt och bekämpning. Till yttermera

visso kommer införandet av elektronik, exempelvis i form av målsökare, att ta

plats till verkansdelens förlust. Även om möjligheterna att i framtiden tillverka

elektronik med avsevärt mindre dimensioner än dagens är påtagliga, kommer

detta att vara en relativ svaghet mot andra bekämpningssystem. Ytterligare en

faktor spelar in när det gäller nyttolast nämligen accelerationen i eldröret.

Projektilen utsätts för höga G-tal under utskjutning vilket ställer avsevärda krav

på hållfasthet hos det som skjuts iväg. Även om det är möjligt att bygga

komponenter såväl små som hållbara måste detta vägas mot att leverera dem i

större antal och på ett mjukare sätt. Sammantaget begränsar ovanstående

möjligheterna att skapa en cargogranat som utgör basen i ett modulärt system.

Räckvidden kommer förutom det faktum att nyttolasten är liten utgöra en

begränsning för eldrörsartilleri. Långräckviddig bekämpning, enligt

definitionen över 100 kilometer, blir ytterligt svår att åstadkomma och kommer

att kräva betydligt mer extrema tekniska lösningar än vad som erfordras i fråga

om markrobot eller attackrobotsystem.
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Eldrörartilleri är ett system som kräver koordinering på många nivåer. Artilleri,

främst eldrörsartilleri som måste grupperas långt framme, behöver gott om

grupperingsutrymme för att kunna tillämpa en rörlig stridsteknik och

därigenom minska risken för att bli bekämpad. Men även i samband med de

mekaniserade förbandens manövrering gäller det att områdesansvar och

tillgänglighet är tydliga. Ett framtida mer autonomt eldrörssystem kommer att

komma bättre till sin rätt om en framryckningskorridor disponeras i stället för

dagens geografiskt avgränsade grupperingsområden. Detta i sin tur kräver god

lägesuppfattning, ett bra ledningssystem och väl fungerande samverkan mellan

chefer på stridsfältet.

Ur logistiksynpunkt ligger en begränsning i att en stor mängd ammunition

behöver transporteras till omlastningsplatser relativt nära våra främsta förband.

För varje eldöppnande där en bataljon om tolv pjäser skjuter varsitt skott,

handlar det om cirka ett ton eller en kubikmeter som skall förflyttas. Problemet

ligger främst i att artilleriet konkurrerar om de knappa resurser som finns

tillgängliga i form av transportkapacitet och vägnät. System med längre

räckvidd hämmar generellt inte manöverförbandens strid i motsvarande

utsträckning.

4.2 Raketartillerisystem

4.2.1 MLRS37

Multiple Launch Rocket System började som projekt 1980 under Lockheed

Martin Vought Systems Corporation. 38 Ursprungligen var syftet att ta fram ett

koncept som kunde lösa uppgiften General Support (GS).39

                                                
37 Faktaunderlaget är, förutom då det anges särskilt, hämtat från Jane’s, Armour and Artillery,
1999-2000. [Jane’s Art]
38 Företaget hette på den tiden Ling Tempco Vought
39 General Support är i amerikansk doktrin en av de uppgifter som ges till artilleriförband. En
MLRS-bataljon ur kårartilleriet kan ges uppgiften GS till en division. Ett av kraven med denna
uppgift är att eld skall kunna avges inom hela det understödda förbandet operationsområde –
något som ej är möjligt med eldrörsartilleri. Inom ramen för uppgiften styrs även lednings- och
lydnadsförhållanden.
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Utgångsvärdet var att systemet skulle nyttja relativt billiga raketer vilka kunde

hanteras som konventionell artilleriammunition, samt ha hög eldkraft.

Då man 1978 fattat beslut om att ett gemensamt raketartillerisystem inom

NATO skulle utvecklas, fastställdes även beteckningen MLRS. NATO-

samarbetet manifesterades i ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan

USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. MLRS användes under

Gulfkriget av amerikanerna (cirka 230 stycken) och britterna (16 stycken).

Det första MLRS förbandet sattes upp i U.S. Army 1983 och de första

europabyggda systemen togs i bruk 1989. Försök med pjäser lånade från

Tyskland genomfördes i Sverige av Artillericentrum 1996.

Figur 2 MLRS

Pjäsen i sig, M270, bygger på ett förlängt M2 Bradley chassi. Här finner man

ballistikräknare, positionsbestämnings- och stabiliseringssystem. På pjäsen

finns även en kran för ammunitionslastning. Besättningen om tre man sitter

samtliga i hytten under eldgivningen. Ballistiskt skydd mot finkalibrig eld och

splitter erhålls genom aluminiumkarossen och jalusier över fönstren. Hytten är

NBC-skyddad och ett övertryckssystem hindrar även krutgaser att tränga in.
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Det är praktiskt genomförbart att en man sköter hela pjäsen inklusive

påfyllning av ammunition. En uppgradering pågår av M270 till M270A1 vilket

innebär förbättringar såväl rörande omladdnings- som responstider. Från att

tidigare krävt 2,5 minuter för att komma till skott (ursprungligen var siffran

cirka 5 minuter) gör den förbättrade hydrauliken och mjukvaran att pjäsen

klarar det på 1,5 minuter. Pjäsen laddas med 2 gånger 6 stycken raketer och

kan avfyra alla 12 raketerna inom 30 sekunder. Raketerna lagras, transporteras

och laddas i kapslar (pods), vilka väger 2308 kg. De 6 raketerna ligger i

glasfibertuber innanför en ram av aluminium. Härvid förenklas hanteringen då

kapseln laddas i pjäsen i samma tillstånd som den lämnade fabriken. Med den

ursprungliga raketen anges lagringstiden till minst 18 år. Omladdning av båda

kapslarna tar endast 2,5 minuter.

Den raket som togs fram, fas I, med 227 mm kaliber har en 156 kg stridsdel

bestående av 644 stycken M77 DPICM. MLRS skottvidd med denna raket är

32 km. Substridsdelarna sprids initierat av ett tidrör och faller med

stabiliseringsband mot marken. Yttäckningen på typiskt skjutavstånd är 200

gånger 100 m och genomslaget i pansar anges till 76-102 mm. Denna raket och

stridsdel nyttjades med god framgång under Gulfkriget. Det problem man hade

med dessa substridsdelar var den höga graden av blindgångare, upp till 20%.40

Detta gör att insatser ej får ske i terräng där egen framryckning planlagts, till

exempel att skjuta stormeld. Terräng där insatser skett betraktas som minerad.

Som en följd av Gulfkriget och det långräckviddiga artilleri Irak disponerade

påbörjades utvecklingen av en raket med längre räckvidd – ER-MLRS

(Extended Range). Genom att minska stridsdelen till att innehålla 518

substridsdelar nåddes en skottvidd på 45 kilometer. Den minskade stridsdelen

kompenserades av förbättrad precision hos raketen. Produktionen av ER-

MLRS påbörjades under 2000.

En minraket, fas II, togs fram av Tyskland och tillverkades 1993-1995.

Minraketen som kan skjuta 28 stycken stridsvagnsminor AT2 40 kilometer, har

endast köpts av Tyskland och Storbritannien.

                                                
40 Inhämtat av författaren under Field Artillery Officers Advanced Course vid Fort Sill 1996.
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Då behovet av ett lättare system, som kan transporteras med C-130,

identifierats utvecklas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Systemet som provsköts första gången 1998 bygger på att man i stället för ett

Bradleychassi, nyttjar en treaxlad terränglastbil.

Detta minskar totalvikten från 25 ton till under 14 ton. HIMARS är endast

utrustad för att bära en raketkapsel om 6 raketer.

Figur 3 HIMARS

4.2.2 Utveckling av raketartillerisystem fram till 2020

Utveckling pågår av roboten G-MLRS, där G står för guided. Denna robot

kommer att få såväl lägre räckvidd som bättre precision, jämfört med dagens

raketer. Lockheed Martin Vought Systems har utvecklingsuppdraget som

sträcker sig fram till 2002. Produktion beräknas därefter pågå fram till 2012.

G-MLRS kommer att ha GPS41 stödd tröghetsnavigering samt styrroder på

nosdelen. Roboten förväntas innehålla 416 till 462 DPICM M85.

                                                
41 Global Positioning System – ett av USA drivet satellitnät för positionsbestämning.
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M85 innehåller till skillnad från M77 en självdestruktionsmekanism för att

eliminera problemet med blindgångare.

Ett studie- och demonstrationsprojekt drivs även för att göra ER-raketen

styrbar.

Ett GPS-stöttat tröghetsnavigeringssystem integreras i ER-MLRS för att medge

skottvidder från 15 kilometer och upp till 60-70. Omkring 450 substridsdelar

beräknas få plats.

4.2.3 Operativa systemslutsatser

Systemkaraktäristik raketartilleri

Raketartilleri präglas av att kunna leverera relativt stor nyttolast på ett

skjutavstånd upp till 100 kilometer. MLRS visar på de goda möjligheterna att

nå mycket stor momentan verkan mot mjuka och lätt pansrade mål på såväl det

taktiska som det operativa djupet.

Fördelar med raketartilleri

Raketartilleri lämpar sig främst för bekämpning av ytmål på avstånd upp till

100 kilometer. Raketens kaliber och storlek, tillsammans med den relativt

mjuka accelerationen, gör att ett modulärt uppbyggt system med diverse

verkansdelar kan byggas upp kring en cargoraket. Exempel på sådana

verkansdelar är HPM-stridsdel, avståndslagd minering och bredbandiga

närstörare. En annan möjlig tillämpning är att sprida sensorer via raket. Detta

skapar möjlighet att med kort förvarning och god precision förtäta

sensorstrukturen. En vinst med att kunna leverera sensorer momentant är att det

löser del av problemet med kraftförsörjning.

Den momentana verkan som kan uppnås med ett raketartillerisystem är

avsevärd. Jämförelser mellan en pluton MLRS och en bataljon eldrörsartilleri

har gjorts och funnit dessa enheter i vissa avseenden jämlika. Generellt är det

dock vanskligt att jämföra olika system utan att se till helheten.
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Att jämföra 500 raketartillerister med 9500 eldrörsartillerister kan se relevant

ut ur ett snävt perspektiv. 42 Om man i stället utgår ifrån frågan varför USA

utvecklar eldrörsartilleri då man redan har raketartilleri kanske en mer

balanserad syn utvecklas.

Den höga momentana eldkraften ger emellertid utrymme för ett flexibelt

nyttjande.

Vid ett stort hot mot de egna förbanden kan man låta en pjäs i taget skjuta slut

på sin ammunition utan att ge avkall på verkanskrav – något som inte låter sig

göras med ett eldrörssystem.

Den operativa rörligheten är mycket god och möjligheten finns, som i fråga om

HIMARS, att sätta överlavetten på ett hjulfordon. Den relativt lätta vikten gör

att raketartilleri kan transporteras betydligt enklare än en eldrörspjäs – till och

med i mindre transportflygplan som C130.

Nackdelar med raketartilleri

Även om en MLRS-raket ger betydligt större möjligheter att förflytta nyttolast

än en 155 millimeters granat finns det begränsningar. Ett exempel på det är

möjligheten att skjuta BONUS med MLRS. På grund av diametern på

stridsdelarna måste de appliceras efter varandra i raketen. Därmed får det plats

fem stycken i fas I medan endast fyra bedöms rymmas i ER-raketen. 43

Sammantaget gör detta att en implementering av BONUS i MLRS inte är

kostnadseffektivt då det endast ger en effektökning om 2 - 2,5 gånger. Det

innebär svårigheter att fylla en raket med befintliga komponenter jämfört med

sådant som specificerats med raketen i åtanke. Här finner man även skälet till

att USA inte valde att införa SADARM44 i MLRS-systemet.

                                                
42 FOA-tidningen nummer ett 2000 s. 17 - massverkan eller precision
43 Intervju med Bengt-Eric Grandin FMV 2001-02-05
44 SADARM – Sense And Destroy Armor, amerikansk målsökande pansarbrytande
ammunition för 155 mm artilleri med två stridsdelar per granat.
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Det kortaste bekämpningsavståndet på mellan 10-20 kilometer utgör en

begränsning för nyttjande. Främst påverkar det möjligheten att leverera

understöd till egna manöverförband.

Raketartilleri är dessutom framtaget i syfte att bekämpa mjuka till halvhårda

ytmål vilket gör att spridningen och därmed riskavståndet blir för stort för att

kunna direkt understödja manöverförband. Vissa möjligheter finns dock att

understödja helikopterförband, främst attackhelikoptrar.

5 Förmågan hos andra typer av bekämpningssystem

Detta kapitel har samma syfte och motsvarande roll i uppsatsen som kapitlet

Artillerisystemförmåga ovan. Här handlar det dock om att på ett parallellt sätt

definiera alternativa bekämpningssystem riktat mot konfrontation med

redovisade bekämpningskrav. Även här beskrivs respektive systemtyp genom

en faktadel och därefter operativa slutsatser vilka är författarens egna.

5.1 Attackflygsystem

5.1.1 JAS-39 Gripen i attackrollen45

JAS-39 Gripen är ett fjärde generationens stridsflygplan. Det första exemplaret

lämnades över till FMV i juni 1993 och den första flottiljen sattes upp på F7 i

Såtenäs i september 1997. Flygplanet är anpassat till det svenska bassystemet

bland annat i form av möjlighet att nyttja 800 meters banor samt genom det

förenklade underhållssystemet och därmed snabba turnaround 46 tid. Endast en

tekniker och fem värnpliktiga krävs för klargöring.

                                                
45 Faktaunderlaget, undantaget där hänvisning sker till andra källor, är hämtat ur Jane’s, All the
Worlds Aircraft, 1999-2000 [Jane’s Air]
46 Den tid det tar på marken att förbereda ett flygplan för ett nytt uppdrag. Det omfattar bland
annat tankning, beväpning och tekniska kontroller.
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Figur 4 JAS-39 Gripen

JAS innebär att flygplanet skall kunna lösa alla tre rollerna det vill säga jakt,

attack och spaning. Det skall dessutom vara möjligt med så kallad swingrole.

Konceptet betyder att en kombination av flygplanets olika roller skall kunna

planläggas inom ramen för ett uppdrag. Till exempel kan ett attackföretag mot

ett sjömål kombineras med att piloten på vägen tillbaka löser en

spaningsuppgift.

JAS aktionsradie är omkring 1500 kilometer och flygplanet har

överljudskapacitet på alla höjder.

Beväpningen består idag av en 27 millimeters Mauser BK27 automatkanon.

Ammunitionen utgörs av spränggranater med zonrör, avsedda för

luftmålsbekämpning. Kanonen kan teoretiskt nyttjas mot markmål med mycket

god precision men detta är ett högriskuppdrag. 47 Avståndet till målet blir kort

(1-5 kilometer) och exponeringen relativt lång, 20-40 sekunder, detta gör att

möjligheten att nå verkan med luftvärnsautomatkanonsystem och enklare burna

luftvärnsrobotar är relativt god.

Som ett arv från AJS 37 finns Rb 75 Maverick. Nuvarande version har en

bildalstrande målsökare i det synliga våglängdsbandet.

                                                
47 Intervju med Major Ulf Backman, Flygvapnet
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Precisionen är mycket god under gynnsamma förhållanden men systemet är

känsligt för väder och ljusförhållanden.

Dessutom är motåtgärder i form av maskering och vattendimma mycket

effektiva. Insats med Rb 75 kräver fri sikt till målet och den långa tiden som

erfordras för låsning ger också en lång hotexponering. Om målet är stort

kommer flygplanet in på cirka 7-10 kilometers avstånd på 700 till 1500 meters

höjd vilket betyder att flygplanet syns över horisonten i 30-100 sekunder.48 Det

innebär i sin tur att insatser för att reducera hot måste göras.

Ett annat arv från AJS 37 är raketer. Dessa är att betrakta som ett yttäckande

vapen som har relativt god verkan mot mjuka mål. Det korta standoff avståndet

innebär emellertid stor hotexponering.

Bombkapsel BK9049 Mjölner50, är en friflygande kapsel som laddas med

substridsdelar och fälls av flygplanet. Kapseln väger 600 kilogram. Med hjälp

av ett terrängnavigeringssystem flyger kapseln fram till målet, vilket anges som

en punkt i koordinater. Precisionen som kan förväntas är avhängig av

flygplanets precision i navigeringssystemet – något som hos JAS är mycket

bra. I bombkapseln kan vilken typ av stridsdel som helst transporteras. Idag

finns två typer, en luftbriserande för mjuka mål och en mot lätt pansrade mål

som stridsfordon. Bombkapseln kan fällas på mycket låg höjd, 30-500 meter, i

hög fart under manövrering, fällavståndet blir då cirka 10 kilometer. Flygplanet

behöver inte flyga rakt över målet utan kapseln kan släppas mot ett mål 5

kilometer vid sidan av flygriktningen. En högre fällhöjd ger ett längre standoff

– 6000 meters höjd ger en räckvidd på cirka 20 kilometer.

                                                
48 Ibid.
49 Även kallad DWS (Dispenser Weapons System) 39 till JAS eller DWS24 (24 stycken
spridningsrör)
50 Data om BK90, http://www.canit.se/~griffon/aviation/gripen/ 2001-02-01
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5.1.2 Utveckling av JAS som attacksystem fram till 2020

Möjligheter att uppgradera Rb 75 med en annan målsökare så som laser eller

IR finns. Detta skulle ge ökad tillgänglighet och minska möjligheter att

tillämpa enkla motåtgärder.

Dessutom eliminerar det behovet för piloten att se målet och låsa målsökaren.

En Maverick med lasermålsökare gör det möjligt för någon annan än piloten

som bär vapnet att belysa målet.

Genom att sätta en drivmotor på bombkapseln kan vapnets standoffavstånd

avsevärt ökas. Bofors och det tyska företaget DASA har utvecklat en familj

robotar kallad TAURUS (Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic

Ubiquity System). Detta är ett derivat från DWS 24. Diverse robotkoncept med

en räckvidd upp till 400 kilometer finns inom TAURUS-familjen. Ett av dessa

som realiserats och levererats till Tyskland är KEPTD 350 (Kinetic Energy

Penetrator Destroyer) för verkan mot hårda punktmål. KEPTD med en

turbofläktmotor flyger under 35 meters höjd med ungefär M 0,75 (Machtal,

innebärande 75% av ljudhastigheten).

Figur 5 Taurus/KEPTD, under vänster vinge på JAS
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5.1.3 Operativa systemslutsatser

Systemkaraktäristik

JAS är ett mycket kvalificerat stridsflygplan som är utvecklat för att passa

svenska behov. Det faktum att JAS klarar alla roller - jakt, attack och spaning –

ger goda möjligheter till flexibilitet och synergieffekter. Å andra sidan innebär

samma resonemang att en konkurrens mellan bekämpning på det strategiska

djupet, luftförsvar och andra typer av uppgifter föreligger. Det är avsevärt

lättare att planera den markoperativa verksamheten om ett specifikt system

finns för operativ markmålsbekämpning av andra än stationära mål. Sett till

den strategiska bakgrunden och skillnaden i operationstempo mellan flyg- och

markstridskrafterna blir det svårt att åstadkomma markoperativ bekämpning.

Med bombkapsel kommer JAS få möjligheter att verka mot ett flertal måltyper

inom det markoperativa stridsfältet. Det långa standoffavståndet är en värdefull

egenskap både ur skydds- och samordningssynpunkt. Däremot är responstiden

en svårighet att hantera.

Fördelar med JAS som attackflygplan

Systemet möjliggör show of flag vilket medger att vilja och beslutsamhet kan

visas under en eskalering eller ett skymningsläge. Att ha en man in the loop

kan visa sig vara värdefullt i många situationer.

Man kan tänka sig en stridsledare som skickat ut en robot eller granat med en

skjuttid på ett antal minuter för att upptäcka att underrättelseunderlaget ändrats

kanske med risk för vådabekämpning.

Många av de andra systemen innebär att en granat, raket eller robot skjuts iväg

mot ett område eller punkt baserat på en underrättelse. Underrättelsen kan i

dessa fall komma från tekniska sensorer som artillerilokaliseringsradar eller

signalspaning. Med en pilot har man möjligheten att genomföra

målidentifiering innan insats utan större tidsförluster – i samband med attack.

Ett problemområde för bekämpningssystem är verkansverifiering. Då en insats

är genomförd måste uppnådd verkan och eventuellt behov en förnyad insats

fastslås. Detta är en fördel för attackflyg ur två aspekter.
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För det första kan piloten som levererar eller belyser målet med hjälp av

sensorer, eller själv, slå fast uppnådd effekt. För det andra finns det utsikter att

dra fördel av JAS swingrolekapacitet. Ett spaningsuppdrag kan därvid

genomföras som stöduppdrag med en annan flygmaskin.

Den i första hand strategiska, men även operativa, rörligheten saknar motstycke

hos de andra systemen. Det långa standoffavståndet medger dessutom insatser

på avsevärt avstånd. Endast genom sin befintlighet tvingar det vidare

motståndaren att binda upp resurser och vidta taktikanpassning.

Utvecklingsmöjligheten vad gäller verkan på än större djup och i olika former

är påtaglig.

I enlighet med ovanstående kan man ge attackflyg uppdrag av search and

destroy karaktär. Inom en given yta, till exempel leta reda på pågående

förbindelsearbeten, så som broläggning eller överskeppning. För att sedan

genom en knapptryckning övergå från spanings- till attackmode och slå ut ett

anfall.

Nackdelar med JAS som attackflygplan

Tillgängligheten över tiden och momentant är problematiskt ur flera aspekter.

Ett problem är planläggningscykeln. Allokeringen av resurser för attackinsatser

mot markmål görs ett till två dygn i förväg.

Vidare tar ett uppdrag från målupptäckt intill dess verkan nås i målet en till två

timmar. Denna tid är mycket svår att underskrida och det skall vara ett oerhört

högt prioriterat mål om ett antal JAS-flygplan skall ligga i väntläge i luften

eller stå i beredskap på en bana någonstans. Det kommer med största

sannolikhet att föreligga en mycket hård konkurrens om den resurs som JAS

innebär. Luftförsvaret, inte minst av Stockholm och riktat kanske mer än vi

räknat med tidigare mot kryssnings- och ballistiska robotar kommer att behöva

och förbruka våra flygplan. JAS i rollen underrättelseplattform och nod i det

militärstrategiska nätverket är även det något som måste intecknas när systemet

värderas. Det är lätt att å ena sidan säga att JAS är det bästa som finns för

luftförsvar, C4I-plattform, marinflyg och lång- liksom medellångräckviddig

bekämpning.
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Inom ramen för denna c-uppsats, som avhandlar strid mot en på marken

framryckande motståndare, är det orealistiskt att utgå ifrån att ens huvuddelen

av JAS flygplanen finns tillgängliga. Och av dessa kommer mot bakgrund av

andra uppgifter som luftförsvar, inte minst av Mälardalsområdet, sannolikt

endast mindre del avdelas för markmålsbekämpning på det operativa djupet.

JAS är inte byggt för CAS eller bekämpning på det stridstekniska djupet. För

denna roll passar ett långsamt och robust flygplan med anpassad beväpning så

som en effektiv kanon mot lätt pansrade och mjuka mål. De stora behoven av

samverkan olika former inför ett sådant uppdrag riskerar även att stjälpa mer är

det hjälper. Att divisionschefen får tilldelat attackresurser nästkommande dygn

med x antal flygplan och en given ammunitionsmängd genererar en hel del

arbete och det är inte helt lätt att passa in attackinsatsen i den övriga striden.

Koordinering av insats kräver att risken för egen bekämpning i form av

luftvärn minimeras, men även eld från eget artilleri och granatkastare. Detta är

för övrigt något vi i Sverige har eftersatt och saknar metoder för. I NATO

tillämpas ACA (Airspace Controlled Area) vilket innebär att ett antal

korridorer tas fram och aktiveras på order. Under tiden de är aktiva får ingen

eld avges igenom dem. I samband med insatsen genomförs dessutom SEAD

(Suppression of Enemy Air Defence).

Det betyder bland annat att artilleri sätts in mot kända och sannolika

luftvärnsställningar samtidigt som störning av radiotrafik och radar utförs.

Detta innebär att det måste generera en högre vinst att sätta in attackflyg än det

kostar att inte kunna genomföra skjutningar på grund av restriktioner samt att

utföra SEAD.

Flyg är på andra sätt mindre lämpligt i rollen show of force. Det är inom ramen

för internationella operationer inte helt lätt att tillämpa varningsskott  och en

överflygning kommer inte alltid att uppfattas på det sätt som avses.

I den framtida Försvarsmakten är strävan att gå mot mindre personalkrävande

enheter med tillräcklig möjlighet att nå verkan. Vad gäller JAS skall hela

systemet därvid värderas.
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Idag kräver det omkring 2500 man att hålla en krigsdivision operativ och

systemet är på det sättet inte utmärkande personalekonomiskt.

5.2 Attackhelikoptersystem51

5.2.1 AH-64D

1981 bestämdes namnet Apache på det attackhelikopterprojekt som då drevs av

Boeing. Leveranser av AH-64A (Attack Helicopter) påbörjades 1984 och

fortfarande under 1999 pågick tillverkning av AH-64D för export till

Storbritannien. Apache är ett allväderssystem med dubbla motorer som

nyttjades omfattande under Gulfkriget.

Figur 6 AH-64D Apache Longbow

AH-64 uppgraderades med början 1987 till att kunna skjuta jaktrobotar till

exempel AIM-9 Sidewinder (Airborne Interception Missile). Samtidigt

uppgraderas kanonen till att kunna bekämpa luftmål.

AH-64D Longbow, som blev operativ 1997, inkluderar en millimetervågsradar

som är integrerad med Hellfirerobotarna (AGM-114K, Air to Ground Missile,

Heliborne, Laser, Fire and Forget).

                                                
51 Faktaunderlaget, undantaget där hänvisning sker till andra källor, är hämtat ur Jane’s, All the
Worlds Aircraft, 1999-2000 [Jane’s Air]
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Radarn kan hålla isär 256 olika mål och efter hotutvärdering lista de 16

farligaste. Klassificering av målen sker i klasserna bandfordon, hjulfordon,

helikopter, flygplan och övriga. Förmågan till målöverlämning mellan AH-64D

helikoptrar medger att en helikopter sveper med sin radar medan övriga väntar

i skyddsställning. Efter uppgraderingen finns även möjlighet att digitalt utbyta

information med JSTARS (Joint Surveillance and Target Attack Radar System)

som är ett flygburet markspaningsradarsystem.

Longbow Hellfireroboten är en allväders- fire and forgetrobot framtagen för att

verka mot pansrade mål. Räckvidden är nio kilometer. Uppgraderingen från

tidigare Hellfire består i att roboten utrustats med en millimetervågsradar som

får måldata från Longbowradarn. Tidigare Hellfire II är en semiaktiv

lasermålsökande robot där belysningen kan ske från egen helikopter eller annan

källa på samma sätt som amfibiekårens Rb17 (1,06 µm NdYag). Räckvidden

på denna robot är åtta kilometer.

Longbowversionen är tänkt som ett komplement till Hellfire II varvid man har

möjlighet att välja fire and forget eller mål/måldelsval genom laserbelysning.

16 stycken Hellfirerobotar kan medföras av helikoptern, och är den primära

beväpningen då helikopterförbandet löser egen striduppgift mot en

mekaniserad motståndare.

Raketen som används på Apachehelikoptern är 70 millimetersraketen FFAR

(Folding-Fin Aerial Rocket) Hydra. På Apachen kan upp till fyra gånger 19

raketer medföras. Hydraraketen är förstahandsvalet då uppgiften är att direkt

understödja markförbanden. Raketmotorn accelererar raketen till omkring 700

m/s och ger den en räckvidd på 8,8 kilometer. Det finns förutom spräng- även

flechette-, rök- och lysraketer.

AH-64 är vidare beväpnad med en 30 millimeters kanon M230. Helikoptern

medför 1200 granater som kan avfyras med eldhastigheten omkring 650 skott

per minut.

Systemet har en aktionstid på omkring 2,5 timmar med full vapenlast.
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Helikopterförbandets huvudbasering sker minst 150 kilometer från fronten med

vissa underhållsdelar framskjutna. Detta innebär omkring 15 minuters flygtid

till ammunition och drivmedel samt cirka 30-45 minuters väg till det mer

kvalificerade underhållet.52

5.2.2 Utveckling av attackhelikoptersystem fram till 2020

Även framtida stridshelikoptrar kommer att präglas av en stor

systemredundans. De områden som kommer att utvecklas mest inom tidsramen

är signaturanpassning, motmedel och det ballistiska skyddet.53 Denna trend

manifesteras tydligt av USA: s modernaste helikopter RAH-66 Commanche

(Reconnaissance Attack Helicopter) som är under utveckling till amerikanska

armén.

Commanche är en kombinerad spanings- och attackhelikopter men tanken är

inte att ersätta Apache utan att ta fram ett system som i första hand kan

koordinera bekämpningsinsatser.

Den har med en analogi från amerikansk fotboll beskrivits som arméns nya

quarterback.54 Dess primära uppgift blir att genomföra spaning och efter

målupptäckt leda insatser med AH-64D eller annat bekämpningssystem.

Commanchen kommer dock att agera i attackrollen inom ramen för

amerikanska arméns lätta divisioner.

En påtaglig förändring mot tidigare generationers helikoptrar är smygteknik,

bland annat finns möjligheter att ha fyra Hellfire inombords. Vidare kan

kanonen dras in liksom landningsstället. Radarmålytan är mindre än en

Hellfirerobots och hela 360 gånger mindre än en Apache. IR signaturen är

reducerad och åtgärder har även vidtagits för att få helikoptern tystgående. Som

ett annat utvecklingssteg är stor vikt lagd vid omvärldsuppfattning och

automatiserat beslutsstöd samt förmågan att utgöra navet i ett underrättelse-

och bekämpningsnätverk.

                                                
52 Intervju med Mj Claes Berlin, helikopterflottiljen.
53 Tekniska utvecklingstrender s. 34 [TUT]
54 Gen Dennis Reimer, U.S. Army Chief of Staff, Jane’s Defence Weekly 1999-04-28.
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Omkring en tredjedel av de beställda RAH-66 kommer att ha samma

Longbowradar som AH-64 men dess räckvidd med IR-sensorer kommer att

vara dubbelt så lång.

Figur 7 RAH-66 Commanche

RAH-66 Commanche beräknas delta i fältförsök 2002-2003. Jämfört med den

tyngre Apachen kommer systemet att vara betydligt mindre underhålls- och

logistikkrävande.

5.2.3 Operativa systemslutsatser

Systemkaraktäristik

Attackhelikoptersystemet är ett manöverförband på divisionsnivå som är

primärt skapat för att slå större mekaniserade enheter. Förbandet nyttjas i första

hand till planlagda attackinsatser där ett flertal beredduppgifter kan inplaneras.

Att betrakta attackhelikopterförbandet som en brandkårsstyrka vilken med kort

varsel kan sättas i alla riktningar är att marginalisera kraven på förberedelser

och koordinering. Uppgifter som kan ges till attackhelikopterförband är slå,

hindra, fördröja, skydda, inhämta underrättelser samt understödja annat

förband inklusive helikopterluftlandsättning. Förutom den egna eldkraften kan

indirekt eld ledas.
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Fördelar med attackhelikopter

Den momentana verkan som kan uppnås mot såväl elementarmål inklusive

hårda mål, som mjuka ytmål är mycket hög. Det är dessutom ett mycket

verksamt system mot stridsfordon under framryckning. Den goda taktiska och

operativa rörligheten ger vidare möjligheter att ge ett attackhelikopterkompani

många beredduppgifter. Efter förberedelseåtgärder kan därefter insats utföras

kort tid efter beslut. Attackhelikoptersystemet har dessutom kapaciteten att

inom givna ramar söka upp ett mål och slå ut det med endera eget eller annat

vapensystem.

Attackhelikoptern är dessutom ett av de få system som klarar av att lösa CAS

uppgifter i direkt samverkan med manöverförband.

Liksom attackflygplanet innehåller helikoptern en pilot, och dessutom en skytt.

Detta skapar analogt med ovanstående resonemang kring attackflyg

möjligheter avseende mål- och verkansidentifiering.

I linje med detta finns även möjligheten att nyttja helikoptrarna som

underrättelseplattform och ledningsstödresurs.

Då Sverige avser skaffa en luftburen bataljon skall även attackhelikopterns

förmåga i samband med detta belysas. Attackhelikoptrar är i de flesta stater

med luftburna förband en naturlig del av konceptet. Skälet därtill är den

uppenbara fördelen att ha ett taktiskt rörligt förband som kan understödja en

luftlandsättning med förbekämpning, skydd och i ett senare skede eld.

Nackdelar med attackhelikopter

Den strategiska rörligheten är begränsad. Den underhålls och basorganisation

som krävs för operationer går på hjul och tar relativt andra förband lång tid att

upprätta. En attackhelikopter är ett mycket komplext och tekniskt system.

Speciellt Apachehelikoptern som med sina flera komplicerade vapen-, sensor-

och plattformskomponenter kräver speciell utrustning och yrkeskompetens för

daglig drift. Detta är även giltigt för internationella insatser. Helikopterbaser

kommer dessutom att vara ett prioriterat mål för motståndaren i många skeden

av striden då dessa kan vara lättare att nå verkan mot än helikoptrarna i sig.
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Det betyder att resurser i form av luftvärn och förband för skydd mot

marktrupp behöver avdelas.

Även attackhelikoptrar behöver koordineras över tiden med stridens förande

och utveckling. Vid insatser måste samordning ske i tid och rum med andra

manöverenheter, luftvärn samt indirekta bekämpningssystem. Dessutom

kommer SEAD-insatser att krävas för att nå framgång.

Det faktum att piloten och skytten är människor innebär att insatser måste ses

ur risksynvinkel på ett annat sätt än för andra bekämpningssystem.

Medan attackhelikoptrar gör sig mycket väl mot planlagda mål är förmågan att

bekämpa hastigt uppdykande mål med kort exponeringstid begränsad. Det

handlar om timme till timmar för att förbereda ett uppdrag och samordna

insatsen med andra system som luftvärn, televapen och indirekta eldsystem. En

begränsning som skiljer attackhelikopterförbanden från andra manöverförband

är att uppgiften att ta eller försvara terräng inte är lösbar.

5.3 Markrobotsystem

5.3.1 ATACMS55

ATACMS (Army Tactical Missile System) är ett system framtaget för

långräckviddig bekämpning av mjuka mål. Roboten skjuts från samma pjäs

som MLRS - M270(A1) dock med skillnaden att avskjutning sker med offset

till målbäringen för att försvåra inmätning från lokaliseringsradar. Block I

roboten, med 61 cm kaliber, har en räckvidd på mer än 165 kilometer.

Stridsdelen som väger 591 kilo innehåller 950 stridsdelar M74 med verkan mot

mjuka mål. Substridsdelarna är stora som tennisbollar och har ett stålklätt,

förfragmenterat, wolframhölje. De briserar vid anslag. 32 ATACMS nyttjades

under Gulfkriget.

                                                
55 Faktaunderlaget är förutom då det anges särskilt hämtat från Jane’s, Armour and Artillery,
1999-2000. [Jane’s Art]
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Figur 8 ATACMS

Block IA innebär en robot med fördubblad räckvidd i jämförelse med block I.

Detta innebär en skottvidd på mer än 300 kilometer med ett minsta

skjutavstånd på 70 km. Räckviddsökningen har erhållits genom att minska

nyttolasten till 275 substridsdelar. Genom att sätta in en GPS-mottagare ges

dessutom roboten en förbättrad precision. Ett mått på systemets exklusivitet är

det faktum att USA beställt 573 stycken Block IA att jämföra till exempel med

de 827 stycken AH64 Apache som tillverkats till U.S. Army.

Block II är benämningen på ATACMS block I med BAT för att nå verkan mot

rörliga mål. BAT, Brilliant Anti-Tank submunition, bygger på dubbla sensorer

– akustisk respektive IR. I detta utförande kommer 13 stycken BAT att kunna

skjutas 35-140 kilometer. I en planerad utveckling av BAT kommer även

millimetervågsradar att tillföras.
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Denna P3I BAT (Preplanned Production Improvement Program) är tänkt att

ingå i block IIA med en räckvidd från 100 till 300 kilometer.

5.3.2 Utveckling av markrobotsystem fram till 2020

Den tekniska utvecklingen inom navigeringsområdet kommer att medge att

robotar från omkring 2010 kan erhålla meterprecision mot mål med känt läge.

Precisionen kommer dessutom att vara oberoende av räckvidden. 56 Generellt

kommer utvecklingen att gå emot dels mindre korthållsvapen som är relativt

billiga, dels robotar i olika räckviddsklasser med målsökare och länk för målval

och verkansvärdering. Moduluppbyggnad är ett nyckelord i framtidens

robotsystem.

Två koncept som studerats av FMV för en svensk markrobot är Rb15A

respektive Nemesis.57

Rb15A är en utveckling av de befintliga Rb15-varianterna och två versioner

har studerats. Båda versionerna, yt- respektive hårdmål, har prestanda för att

kunna genomföra långräckviddig precisionsbekämpning.

Roboten skjuts ut via raketmotor och drivs därefter av en turbojetmotor i M

0,85. Med hjälp av ett terrängnavigeringssystem, möjligen med GPS-stöd,

färdas roboten på cirka 30 meters höjd längs en brytpunktsbana. När roboten

närmar sig målområdet sker en upptagning och måldetektering varefter

stridsdelen/-delarna släpps. Substridsdelarna kan till exempel bestå av ett 10-tal

Strix.58

                                                
56 Tekniska utvecklingstrender s. 47 [TUT]
57 FMV Vapen H 34 500:108/97. Spelkort markrobotsystem
58 Pansarsprängvinggranat m/94 takslående pansarbrytande RSV framtagen för 120 millimeters
granatkastare.
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Nemesis bygger på BK2000 som i sin tur är en fortsättning på BK90. Studien

har gjorts av Bofors på FMV: s uppdrag. Nemesis, hämndens gudinna ur den

grekiska mytologin, skjuts liksom Rb15A iväg med en krutraketmotor och

drivs därefter fram med hjälp av en turbojetmotor. Den är dock med sina M 0,6

något långsammare.

Räckvidden motsvarar Rb15A och terrängnavigeringssystemet, med eventuellt

stöd av GPS, visar roboten vägen till målområdet. En IR-måldetektor startas

och vid detektion kastas substridsdelarna ut. En möjlig verkansdel består av ett

30-tal Bonus. Konceptet har studerats effektmässigt i samverkan med spanings-

UAV.

Två andra system på markrobotsidan som är under utveckling är POLYPHEM

och LOCAAS.

POLYPHEM 59 är en fiberoptiskt styrd robot med en räckvidd upp till 60

kilometer. Den fiberoptiska kommunikationen medger att roboten kan följas

hela vägen fram till målet med möjligheter att förändra mål- och kursval efter

det att roboten avlossats. Viss möjlighet att kombinera underrättelse- och

bekämpningsuppgifter ges också. Under robotens väg fram mot målområdet

kan kameran styras oberoende av robotpiloten. Stridsdelen kan väga upp till 20

kilogram av totalvikten 130 kilogram och modularitet med varierande

verkansdelar ingår i konceptet. POLYPHEM är i första hand utvecklat för

precisionsinsatser som elementarmål, till exempel helikoptrar och sjömål.

Projektet, som gick ur sitt försöksstadium 1997, drivs för Tysklands, Italiens

och Frankrikes räkning av Euromissile. Roboten beräknas finnas på förband

2004, då vid ytstridsenheter samt ubåtar.

                                                
59 Data om POLYPHEM, http://www.army-technology.com/projects/polyphem/index.html
2001-02-26
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Figur 9 POLYPHEM

2010 bedöms att fiberstyrda robotar kan nyttjas upp till 100 kilometer och vid

år 2020 upp till 300 kilometer.60

LOCAAS 61 (Low Cost Autonomous Attack System) är ett amerikanskt koncept

som skall gå in i projektstadiet 2003. Systemet skall vara billigt och med hjälp

av en ladar självständigt kunna söka upp, identifiera och slå ut rörliga markmål.

I första hand utvecklas LOCAAS för att beväpna F22 Raptor, Joint

Strikefighter (JSF) och UCAV-system. Målet är att 16 robotar skall kunna

medföras av attackflygsplattformarna. Stridsdelar såväl för konventionell RSV

(Riktad SprängVerkan) som projektilbildande RSV och splitterbildande verkan

planeras ingå. Räckviddskravet som ställts på LOCAAS är minst 145 kilometer

(90 miles) och roboten skall vara kompatibel med MLRS och ATACMS. Ett

tröghetsnavigeringssystem skall ingå stött av GPS. Ett viktigt mål för

LOCAAS är långräckviddiga markrobotsystem då det under Gulfkriget visade

sig att de underrättelse- och bekämpningssystem som disponerades inte räckte

till.

                                                
60 Teknisk-Strategisk studie av Digitala Slagfältet s. 27 [TSS]
61 Data om LOCAAS, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/locaas.htm 2001-02-26
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Figur 10 LOCAAS

5.3.3 Operativa systemslutsatser

Systemkaraktäristik

Markrobotsystem i vid bemärkelse är ur bekämpningssynpunkt mycket

flexibla. Tekniska lösningar finns för allt från precisionsbekämpning av hårda,

rörliga punktmål på upp till 300 kilometers avstånd till mjuka ytmål. Det finns

god utvecklingspotential för att kombinera olika typer av sensorer och verkan i

ett modulärt uppbyggt robotsystem.

Fördelar med markrobot

Räckvidden är den största fördelen i kombination med det faktum att ingen

pilot riskerar livet för att nå verkan. Markrobotsystem medger att alla typer av

mål kan bekämpas på avstånd gränsande till det strategiska djupet. Den goda

räckvidden gör dessutom att grupperingsplatser inte är begränsande och

därmed ingen konkurrens om utrymme med andra enheter finns. Systemet kan

verka under alla väder- och siktförhållanden och har god uthållighet.
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Kraven på personal är vidare små, detta visas inte minst av att ATACMS kan

laddas, transporteras och skjutas av en ensam soldat.

Ett robotsystem är mycket flexibelt, där roboten kan ses som ett medel för

leverans av last. Lasten kan sedan bestå av en stor variation av verkansdelar för

verkan till exempel mot infrastruktur, hårda mål och mjuka mål. Utöver de

traditionella även nya typer av verkan så som HPM, närstörare och sensorer

inom ramen för DBA. En fördel med markrobotsystemet ligger härvid i den

mjuka accelerationen vilket ställer lägre hållfasthetskrav på last. Positiv är även

den stora lastkapaciteten.

Ur upptäckts- och skyddssynvinkel är ett markrobotsystem mycket effektivt.

Innan robotskott är fordonet endast en lastbil bland många andra markmål

varvid signaturanpassning kan tillämpas, i första hand syftande till att få den

just att likna andra lastbilar. Fordonet lämnar avskjutningsplatsen inom en

minut efter det att roboten skjutits och även om en inmätning skett finns det

mycket små möjligheter för motståndaren att komma till verkan. Åtgärder för

att försvåra inmätning, som skjutning med offset mot riktningen till målet, kan

utan svårigheter införas.

Utvecklingsmöjligheterna som ges av fiberoptiskt styrda robotar är stora. Å ena

sidan ger det möjlighet att välja träffpunkt, byta mål eller avbryta

bekämpningen och å andra sidan ger det såväl underrättelseunderlag som

verifierar verkan av insatser.

Nackdelar med markrobot

Det finns ett kortaste skjutavstånd vilket begränsar möjligheten att nyttja

markrobotar på det taktiska och i viss utsträckning operativa djupet. Detta

beror på att robotarna startas med en krutraketbooster som tar den upp till

bantopp på ett antal hundra meter. Därefter startas drivmotorn och

navigeringssystemet sätts igång för att orientera roboten. Först därefter kan

målsökningsfasen alternativt inflygningsfasen påbörjas. I de fall roboten

bygger på terrängnavigering åtgår tid för att programmera roboten med terräng

och navigationsdata.
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Om GPS nyttjas i stället, eller som stödsystem, föreligger teoretiskt risken att

NATO eller USA väljer att ändra kodningen till exempel i samband med en ny

konflikt i Gulfen eller Sydostasien.

Ett flexibelt navigeringssystem som medger att en robot kan nyttjas över hela

Sverige är inte helt lätt att åstadkomma. Den databas som krävs måste bygga på

hög datakvalitet, främst när det gäller höjddata. Dessutom måste den

uppdateras till exempel vid husbyggen eller uppförande av basstationer för

mobiltelefoni.

Skjuttiden kan i vissa fall utgöra en begränsning i fråga om mål med kort

exponeringstid. På 150 kilometer handlar det om över 10 minuter. Det är heller

inte helt enkelt att ta fram ett system med tillräckligt stort sökområde.

Viss koordination krävs för insats främst syftande till att roboten inte bekämpas

av egna system. I Kosovokriget – Operation Allied Force - tillämpades av de

allierade ATACMS-korridorer vilket var enkelt men funktionellt.

Även om utvecklingen går emot allt billigare robotsystem kommer större

robotar som ATACMS att fortsatt vara exklusiva. LOCAAS är ett exempel på

ett billigt system men det är utvecklat för att leta reda på ett mål och slå ut det.

Även inom ramen för manöverkrigföring finns element av utnötningskrig och

är avsikten att slå mot logistikkedjan på den operativa nivån består målet av

hundratals mjuka delmål över en relativt stor yta. Återigen är det svårt att ta

fram ett robotsystem som klarar hela spektret från understöd av egna

manöverförband till långräckviddig bekämpning av yt- och punktmål.

6 Värdering kravuppfyllnad hos bekämpningssystem

Detta kapitel ställer de definierade kraven på framtida bekämpningsfråga mot

vad artillerisystem samt konkurrerande bekämpningssystem klarar inom

tidsramen 2010-2020. En diskussion förs systemvis utgående ifrån kraven,

syftande till att ge en bild för att därefter kunna besvara uppsatsens

problemställning.
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För varje system görs även en översiktlig grafisk beskrivning avseende

kravuppfyllelse för att möjliggöra en överblickbar sammanställning av de olika

systemtyperna. En samlad diskussion utgår slutligen ifrån fallet internationella

operationer där samtliga system behandlas inom samma delkapitel. En

utförligare redogörelse för metodiken bakom kravuppfyllnadstabellerna

återfinns i bilaga 2.

6.1 Kravuppfyllnad eldrörsartilleri

Eldrörsartilleri befinner sig i slutet av sin evolution sett till konventionella

lösningar. Detta gör att utvecklingsbarheten är relativt begränsad i fråga om

räckvidder och verkansformer. Viss flexibilitet finns men denna ligger inom

ramen för direkt understöd av manöverförband och bekämpning upp till

omkring 50 kilometer. För räckvidder över 50 kilometer kommer kostnaden i

fråga om nyttolast att göra eldrörsartilleri kostnadsineffektivt, även om det

tekniskt är möjligt. Likaså är kostnaden att bygga elektronik i olika former så

tålig att den kan levereras av en artillerigranat hög jämfört med andra

leveransmetoder. Även om stora möjligheter finns att tillverka smartare

artilleriammunition för eldrörssystem så är det som en följd av detta inte

självklart att smartare är bättre.

Eldrörsartilleri kommer inom denna uppsats tidsram att vara interoperabelt.

Sett till den utveckling som sker just nu ter det sig klart att de nationer vi skall

vara interoperabla med bygger sin taktiska bekämpningsförmåga kring

eldrörsartilleri. Jag tänker då närmast på staterna inom EU samt USA. Ett MoU

föreligger avseende innerballistiska förhållanden och efter ett metodiskt

närmande till NATO från vår sida torde interoperabiliteten vara säkrad.

När det kommer till direkt understöd av manöverförband, eller bekämpning på

stridstekniskt djup, så är eldrörsartilleri mycket lämpligt. I fråga om att

genomföra manöverkrigföring med mekaniserade förband är det nära nog en

förutsättning. Den grundläggande faktorn är tillgängligheten. Det är mycket

värdefullt att disponera ett bekämpningssystem över tiden med en skyddsnivå

och rörlighet vilka motsvarar de mekaniserade förbandens.
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Med ett system av Crusaders generation kan dessutom artilleriet följa med i de

mekaniserade förbandens operationstempo. Skyddsnivån går vidare hand i

hand med den ökade eldkraften hos en enskild pjäs. Med MRSI kan det

understöd som erfordras i en given situation levereras utan att en hel bataljon

grupperas. Detta gör att ett rörligare uppträdande kan nyttjas och

exponeringstiden skäras ned.

Eldrörsartilleri är relativt okomplicerat. Banberäkningar görs redan idag

helautomatiskt från sensor till pjäs vilket gör att pjäsen inom en minut från

målangivning öppnar eld. Med en skottvidd på 40 kilometer kan således mål

inom en yta på 5000 kvadratkilometer nås av artillerield inom tre minuter.62

Eldrörsartilleri klarar av samtliga bekämpningskrav på det taktiska djupet. På

det operativa djupet möts kraven upp till omkring 50 kilometer, undantaget

infrastrukturella mål som broar samt stora ytmål. Möjligheterna att genom

avståndslagd minering reducera motståndarens rörlighet är klart begränsade

med eldrörsartilleri.

Förmågan att verka mot taktiska luftlandsättningar är goda både sett till det

djup på vilket de normalt sätts in och möjligheten att nå verkan i närtid efter

upptäckt. Vissa förutsättningar finns att verka mot operativa luftlandsättningar.

I det fallet skapar dock den korta skottvidden begränsningar för merutnyttjande

då förband måste grupperas för att kunna verka mot de aktuella

luftlandsättningsområdena.

Nedanstående tabell åskådliggör grafiskt utgående ifrån nedbrutna faktorer i

vilken omfattning eldrörsartilleri kan lösa de definierade bekämpningskraven.

Tabellen är skapad i syfte att på ett överskådligt sätt medge en jämförelse med

andra bekämpningssystem.

                                                
62 Beräkningen är överslagsmässig och utgår ifrån att skjuttiden på 20 kilometer med Haubits
77B är 55 sekunder – med basflödesammunition 41 sekunder. 3 minuter är alltså att betrakta
som ett maxvärde vilket är värsta fallet med 180 graders ominriktning och max skottvidd.
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Tabell 3 Kravuppfyllnad eldrörsartilleri

Faktor Alternativ
Flexibilitet Utveckling InteroperabeltFramtiden
Stridstekniskt63 Taktiskt Operativt StrategisktDjup
Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda YtmålMåltyp
Stationärt Dygn Timmar Timme MinuterTid

Lämpligt/bra
Möjligt
Olämpligt/dåligt

6.2 Kravuppfyllnad raketartilleri

Raketartilleri har en relativt god utvecklingspotential vilket illustreras av den

planlagda utvecklingen av MLRS-systemet. Räckvidden kan med god

nyttolastkapacitet och tillräcklig precision utsträckas mot 100 kilometer. När

det gäller långräckviddig bekämpning har ett raketsystem små möjligheter att

bli kostnadseffektivt. Att nyttja raketer för att transportera såväl nya typer av

verkansdelar som sensorer är fullt genomförbart. Det visar sig dock vara viktigt

att utveckling mot sådan modularitet sker inom de givna ramarna.

Flexibiliteten är för raketartilleri något begränsad. Det minsta skjutavståndet på

10-20 kilometer kombinerat med den spridning som systemet har, talar klart

emot att nyttja raketer för direkt understöd. Speciellt väl fungerar raketartilleri

mot ytmål som är oskyddade eller är lätt skyddade på grund av den stora

momentana verkan.

Liksom eldrörssystem, givet att den ballistiska överenskommelsen följs, är

MLRS interoperabel då det är ett NATO-system. Likaså är den doktrinellt

förankrad i planering och genomförande av markoperationer.

                                                
63 Med det stridstekniska djupet avses för bekämpningssystem direkt understöd av
manöverförbanden/CAS.
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Tillgängligheten på systemet är hög, inte minst då den momentana verkan av

en enskild pjäs är mycket god.

Raketartilleriet ingår normalt organisatoriskt i divisionsstrukturen vilket

underlättar planläggning och samordning. Krav på att pjäsen kan öppna eld

inom en minut från målläget skickas innebär ingen svårighet. Tid till verkan

styrs därefter av skjuttiden. Skjuttiden med Fas I raketen är på 20 kilometer 55

sekunder och på 32 kilometer 92 sekunder64.

Raketartilleri har små möjligheter att genomföra direkt understöd av

manöverförbanden även om det finns situationer, till exempel i flanker, där det

är tänkbart. Den lägsta skottvidden utgör en begränsning inte bara för detta

utan även för möjligheterna att bekämpa mål på det taktiska djupet. Risken

finns att artilleri och främre ledningsplatser hamnar för nära för att kunna

påverkas. Samtidigt vore en mer tillbakadragen gruppering suboptimerande då

man säljer räckviddsförhållande till motståndarens raketartilleri och

prioriterade mål på det operativa djupet.

Ur skyddssynpunkt har MLRS tunnare skal än Crusader och en raket har

dessutom en tydligare signatur än en granat. En raketartilleripjäs är dock

relativt liten och möjliggör ett mycket rörligt uppträdande.

Bekämpning av mål på det operativa djupet är vad raketartilleri är bäst på. I

fråga både om räckvidd, målutbredning och exponeringstid fylls de krav som

definierats. Undantaget är bekämpning av punktmål i form av broar, byggnader

och befästningar. MLRS har även kapacitet att utföra avståndslagd minering.

Raketartilleri ger goda möjligheter att nå verkan inom den kritiska fasen av en

luftlandsättning. Räckvidden gör att taktiska luftlandsättningar högst troligt

ligger inom verkansområdet medan det åtminstone finns ett mått av hopp om

att planläggningsmässigt kunna täcka huvudhotplatserna för operativa

luftlandsättningar.

                                                
64 Tysk skjuttabell TMS BONN 12/94, m/26 med substridsdelar m/77
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Tabell 4 Kravuppfyllnad raketartilleri

Faktor Alternativ
Flexibilitet Utveckling InteroperabeltFramtiden
Stridstekniskt Taktiskt Operativt StrategisktDjup
Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda YtmålMåltyp
Stationärt Dygn Timmar Timme MinuterTid

6.3 Kravuppfyllnad attackflyg

På ett övergripande plan är JAS ett mycket flexibelt stridsflygplan. Inom ramen

för denna uppsats, som behandlar markmålsbekämpning på operativ nivå, är

flexibiliteten lägre. Det faktum att flygmaskinen skall kunna fylla alla tre

funktionerna, och den konkurrens detta bär med sig, försvårar planläggningen

och tvingar fram ett annat operationstempo än vad som är önskvärt för

markoperationer. De möjligheter som JAS i spaningsrollen ger skall dock inte

bortses ifrån.

Kraven på interoperabilitet är inte en faktor som spelar någon större roll för

JAS då systemet till skillnad från de andra bekämpningsplattformarna är

anskaffat och kommer att vara i tjänst över tiden som uppsatsen studerar.

Utvecklingsbarheten utgående från detta arbete är emellertid god. Möjligheter

finns att med ett mycket långt standoffavstånd verka mot såväl punktmål, ytmål

samt hårda elementarmål inom ytan. Om BK90 förses med motor kan även

andra verkansformer och sensorer levereras på mycket stort avstånd.

JAS fungerar väl ur skyddssynpunkt främst beroende på det stora

standoffavståndet. Detta ger motståndarens luftvärnssystem små möjligheter att

nå verkan. Många av de stationära eller semistationära målen på det operativa

djupet är dock luftskyddade av jaktflyg. Det innebär naturligtvis en högre

risknivå och det kan kräva fler flygplan i jaktrollen för att nå verkan.

Det som begränsar möjligheterna för JAS att uppfylla de bekämpningskrav

som kommer av manöverkrigföring är tillgängligheten.
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För att kunna bekämpa mål med exponeringstid under en timme skulle en

orealistiskt stor del av flygplanen behöva avdelas för detta syfte och stå eller

flyga outnyttjade i någon form av beredskapsläge. Det som är möjligt är

insatser mot mål med en exponeringstid i storleksordningen timmar till dygn.

Stationära mål som broar,   befästningar och byggnader är lämpliga för

attackflyginsatser.

Det faktum att JAS flygs av en pilot ger en styrka bland annat i form av

målidentifiering och verkansanalys. Möjligheten finns även teoretiskt att söka

upp och bekämpa mål. Förmågan att göra det skall dock inte överdrivas.

Överste Kraak från det Nederländska flygvapnet som deltog i

flygoperationerna i Kosovo uttrycker det som ”you can not find tanks, for that

you need A10 or AH64”. 65

Bekämpning av luftlandsättningar är mycket svårt och kostsamt. Det förtjänar

dock att påpekas att JAS sätts in medan landsättningsstyrkan fortfarande är i

luften och det är de delar som undgår denna bekämpning som behandlas i

uppsatsen.

Tabell 5 Kravuppfyllnad attackflyg

Faktor Alternativ
Flexibilitet Utveckling InteroperabeltFramtiden
Stridstekniskt Taktiskt Operativt StrategisktDjup
Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda YtmålMåltyp
Stationärt Dygn Timmar Timme MinuterTid

6.4 Kravuppfyllnad attackhelikopter

Attackhelikoptern är ett mycket flexibelt system som kan nyttjas för både

underrättelseinhämtning, bekämpning, ledning och övervakning.

Utvecklingsbarheten är däremot måttlig.

                                                
65 Seminarium Air Combat in Peace Support Operations, FHS 00-10-17
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Den största nyheten därvid är helikoptrar med smygegenskaper samt mindre

underhållskrävande och kostsamma system. Återigen ingår attackhelikoptrar i

de flesta arméer som Försvarsmakten kan tänkas samverka med.

Skyddsnivån på helikoptern är hög. AH64 är byggd för att verka på det

mekaniserade stridsfältet vilket återspeglas i det fysiska skyddet samt

redundansen i delsystem.

Kapaciteten att hantera många beredduppgifter ger möjlighet att göra

förberedda insatser inom en timme. I de fall mål uppträder på en ny eller

oväntad plats kommer över en timme att krävas. Detta är dock inte

allmängiltigt eftersom systemet, åtminstone AH64, är mycket underhållstungt.

Förutom de fördelar som delas med JAS i fråga om att ha en människa som

skjuter direktriktad eld, har attackhelikoptern förmågan att söka upp och

bekämpa mål. När det kommer till förmåga att bekämpa pansarförband under

framryckning, är attackhelikoptersystemet det idag främsta vapnet – möjligen

undantaget stridsvagnar.

Attackhelikoptersystemet kan svara upp mot samtliga bekämpningskrav inom

ramen för manöverkrigföring undantaget mål med kort exponeringstid. Verkan

mot byggnader är god medan effektiva insatser mot broar och befästningar

kräver utveckling av nya vapen.

Särskilt mot luftlandsättningar är attackhelikoptersystemet effektivt. På

förberedda platser kan ett attackhelikopterkompani verka inom en timme i ett

område med radien 100-150 kilometer från basen. AH64 har utöver detta

kapacitet att skjuta jaktrobotar.

Tabell 6 Kravuppfyllnad attackhelikopter

Faktor Alternativ
Flexibilitet Utveckling InteroperabeltFramtiden
Stridstekniskt Taktiskt Operativt StrategisktDjup
Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda YtmålMåltyp
Stationärt Dygn Timmar Timme MinuterTid
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6.5 Kravuppfyllnad markrobotsystem

Markrobotar kan förekomma i ett flertal olika former. I grunden finns två olika

typer. För kortare avstånd, upp till omkring 60 kilometer finns koncept för

mindre robotar som verkar mot punktmål. För räckvidder bortom 100

kilometer handlar det om större robotar som kan medföra olika verkansdelar

mot mjuka ytmål, befästningar eller i form av substridsdelar som BONUS.

Markrobotar är härvid mycket flexibla och utvecklingsbara. Svårigheten ligger

i att utveckla en robot som är bra på så många saker som möjligt. Det är till

exempel svårt att ta fram en robot med stor räckvidd som samtidigt kan sättas

in på korta avstånd. Naturligtvis kan man låta sin långdistansrobot flyga ett

varv innan den går in mot målet men detta tar tid och både exponeringstiden

och måltyperna skiljer sig åt sett till olika djup.

Att nyttja robotar för direkt understöd av mekaniserade förband är inte speciellt

lockande. I en framtid bortom denna uppsats fokus kanske krigets dimmor har

lyfts helt och hållet men fram till dess kommer till exempel ett behov finnas att

proaktivt beskjuta terräng där motståndaren inte får finnas. Exempelvis i

flankerna vid anfallsstrid för att motverka lättare pansarvärnsrobotsystem.

Denna typ av förfarande är inte stridsekonomiskt att genomföra med robotar.

Att vänta till en motståndare upptäcks, i värsta fall genom att han öppnar eld,

och därefter skicka iväg en robot kan innebära att man blir tvåa. När det gäller

robotar som bekämpningssystem är det relevant att se till att ett mått av

utnötningskrigföring inte är orimligt även inom ramen för manöverkrigföring.

Under julbombningarna av Hanoi 1972, eller Operation Linebacker II, satsade

det amerikanska flygvapnet på nattliga massanfall med B52 i kombination med

elektronisk krigföring för att mätta det nordvietnamesiska luftförsvaret. Under

de första nätterna avfyrades hundratals luftvärnsrobotar och amerikanerna tog

förluster varje natt, som mest sex stycken den andra natten. Efter några dygn

vände emellertid trenden vilket berodde på att nordvietnameserna förbrukat

alla robotar med kapacitet att nå upp till B52-flygplanen. 66

                                                
66 Agrell s. 51 [Agrell]
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Skyddsnivån sett till soldater är god inom ett markrobotsystem. Även om

plattformarna kommer att utgöra ett prioriterat mål för motståndaren är de

mycket små mål med kort exponeringstid som kan grupperas med stor

spridning. De har också relativt små krav på grupperingsplatsen jämfört med

artilleriförband och helikopterbaser.

Manöverkrigföringens bekämpningskrav kan tekniskt samtliga lösas med

markrobotsystem. Det förtjänar dock upprepas att detta kräver flera olika

robotsystem det vill säga en modularitet uppbyggd kanske kring en

korträckviddig respektive en långräckviddig cargorobot kompletterade av en

mindre robot med kort räckvidd mot punktmål.

Tabell 7 Kravuppfyllnad markrobotsystem

Faktor Alternativ
Flexibilitet Utveckling InteroperabeltFramtiden
Stridstekniskt Taktiskt Operativt StrategisktDjup
Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda YtmålMåltyp
Stationärt Dygn Timmar Timme MinuterTid

6.6 Diskussion kring internationella insatser

Eldrörsartilleri

Eldrörsartilleri karaktäriseras inte av strategisk rörlighet. En splitterskyddad

pjäs med L52 eldrör kräver landsvägs- eller fartygstransport. En lättare

artilleripjäs som kan transporteras via flyg kommer inte att uppfylla de andra

krav i fråga om skyddsnivå och skottvidd som ställs. Systemet kan emellertid

sättas in omedelbart vid ankomst till operationsområdet. I fråga om att visa

närvaro finns möjligheten att nyttja artilleripjäser till att exempelvis med

sekundärbeväpning delta i posteringsverksamhet och skydd av objekt. Här

måste dock risken för provokation beaktas.

Precisionsinsatser är möjliga med eldrörsartilleri genom styrd ammunition och

spridningsdämpande åtgärder.
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Möjligheterna är goda att gradera verkan genom att nyttja olika

ammunitionstyper. Till exempel kan en första varning bestå av höga

luftbrisader med övningsgranater. På detta vis signalerar man att möjligheten

att bekämpa finns men den valts bort vid det givna tillfället. I nästa steg skjuts

rök- eller lysgranater innan verkanseld avges.

Skyddsnivån på en modern splitterskyddad pjäs innebär inget problem i

övergången från nationella uppgifter till internationella. Vid anskaffande av ett

nytt svenskt system kan det däremot vara aktuellt att beakta om ett band- eller

hjulgående koncept skall väljas. Detta baserat på driftekonomi och operativ

samt taktisk rörlighet.

På det hela taget är ett eldrörsartillerisystem i första hand lämpat för

fredsframtvingande operationer samt i övergångsfasen till fredsbevarande.

Inom ramen för sådana operationer kan däremot eldrörsartilleri vara mycket

verksamt. Carl Bildt åskådliggör detta på följande vis. ”Trots allt

Gulfkrigsinspirerat tal om att flygbombningar var någon slags undermedel, var

det med artilleri som resultat kunde åstadkommas. Oberoende av väder. Med

meterprecision. Och med en uthållighet som ett flygplan, vars tankar ständigt

blir tomma och vars bomber snabbt tar slut, aldrig kan åstadkomma.”67

Ett specifikt problem som varit påtagligt både i Bosnien och Kosovo är

nyttjandet av artilleri och granatkastare, inte minst för ren terrorbeskjutning av

civilbefolkning. Det har varit svårt att hantera problemet, bland annat på grund

av att tiden till dess flyg kunnat sättas in varit så lång att pjäserna hunnit flyttas.

Genom att koppla eldrörsartilleri till sensorer kan graderad verkan nås inom

minuter efter lägesbestämning. Möjligheterna att skjuta övergrader gör också

att de som beskjuter fredade zoner kan nås momentant till skillnad mot med till

exempel direktriktad eld från stridsvagnar, från vilken man kan dra sig undan.

Detta var ett problem för Nordbat under våren 1995 vilket försvårade lösandet

av uppgiften. 68

                                                
67 Bildt s. 134 [Bildt]
68Artikel i Svenska dagbladet 1995-05-30



Mj Klas Jonsson C-uppsats FHS Beteckning: 19 100:1029
FHS ChP 99-01 Sid 77 (88)

Raketartilleri

Raketartilleri är mer lättransporterat än eldrörspjäser. Här finns möjligheten att

flyga in förband och därmed vara på plats tidigt.

När man väl är på plats finns det dock stora begränsningar i hur ett

raketartilleriförband kan nyttjas. Raketer är utmärkta till att leverera stora

mängder verkan momentant. Det är emellertid först och främst ett yttäckande

system utan förmåga till den selektivitet som krävs i internationella insatser.

Den begränsade ammunitionsportföljen minskar vidare möjligheten att

genomföra graderad insats och verkan. Tekniskt ger även den relativt långa

kortaste skottvidden och banprofilen begränsningar. Möjligheterna för en

terroristgrupp med granatkastare att gruppera undandraget i en sådan terräng

som i Bosnien är relativt goda.

Undandragen gruppering kan även tillämpas av raketartilleriförband.

Räckvidden gör att eldunderstöd kan avges inom ett stort område, till exempel

av Tjetjeniens storlek, från ett skyddat område. I det fallet behöver heller ingen

pilot riskera sitt liv för att göra en bekämpningsinsats.

Sammantaget kommer raketartilleri endast att kunna bidra till de operativa

målen i operationer långt upp på konfliktskalan, det vill säga

fredsframtvingande operationer gränsande till krig.

Attackflyg

Attackflygets största fördel är i detta stycke den strategiska rörligheten.

Möjligheten till lufttankning skapar förutsättningar för en undandragen

basering och därmed kort responstid. En utdragen insats kommer dock att

kräva uppbyggnad av basstruktur. Framförallt då JAS inte är ett flygplan som

ingår i någon annan tänkbar deltagarstats flygvapen. Flygets styrka är det att

kunna finnas tillgängligt för att möta en eskalation tidigt och förhindra att en

större kris blommar upp.
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Möjligheterna till precisa bekämpningsinsatser är goda. Likaså kan

flygstridskrafter snabbt genomföra överflygningar i syfte att varna och visa

närvaro. Däremellan finns dock relativt små möjligheter att genomföra

graderade insatser.

Skyddsaspekten är påtaglig för flygförbanden då det är en eller två människor i

flygplanet. Fördelen med detta är enligt ovan att målidentifiering kan göras av

piloten i omedelbar anslutning till attackinsats. Likaså möjliggörs verifiering av

verkan. Å andra sidan visade det sig i Kosovo att när flyget tvingas upp på

högre höjd än vapen och sensorer är avsedda att verka på kan en traktor och ett

pansarskyttefordon se likadana ut. I fallet där inga egna förluster accepteras

kommer redan ett okvalificerat och måttligt luftvärnshot tvinga upp flyget på så

hög höjd att precisionsinsatser blir svåra att åstadkomma. En del av problemet

kan lösas genom att ha en forward air controller69 vid målet som leder in

insatsen via direktiv eller laserpekare. Den del av problemet som återstår är att

en grupp nu sätts i en risksituation i stället för en flygare samt att rörligheten

och flexibiliteten nedgår.

Attackhelikopter

Många av attackflygets möjligheter och begränsningar delas av

attackhelikoptersystemet. En grundläggande skillnad ligger dock i att

räckvidden är begränsad inklusive möjligheterna att lufttanka. Dessutom är

attackhelikoptrarna beroende av en omfattande underhållsorganisation som

måste byggas upp relativt nära operationsområdet innan insatser kan bli

aktuella. Detta ger sammantaget att insatsen av ett attackhelikopterkompani i

internationella insatser kommer att vara tids- och resurskrävande. Som exempel

på detta kan uppbyggandet av denna förmåga i anslutning till Operation Allied

Force i Kosovo studeras.

Attackhelikoptern har fördelen av att vara byggd med en god fysisk

skyddsnivå. Detta medger ett uppträdande som gynnar målidentifiering och

precisionsinsatser.

                                                
69 Forward Air Controller (FAC) är en NATO-term. En fastställd svensk beteckning saknas.
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Insatserna kan även ske graderat då varningsskott kan avges direktriktat med

olika typer av ammunition.

Genom sin förmåga att hovra är slutligen helikoptern lämpligare än flygplanet i

fråga om att visa närvaro.

Gemensamt för de flygande plattformarna är flexibiliteten, som måste tas ad

notam trots att uppsatsen avhandlar bekämpning. Såväl flygplanet som

helikoptern kan genom förmågan att lösa andra uppgifter än bekämpning verka

under en stor del av konfliktskalan. Exempel på detta är spaning och i fallet

med helikopter även transporter av personal och materiel.

Markrobot

Markrobotar i internationella operationer kommer i första hand till sin rätt i

mycket höga konfliktnivåer. Där väger fördelarna i form av långt

standoffavstånd, transporterbarhet och god precision tungt. I en fredsbevarande

roll är det svårare att finna situationer där markrobotar fyller en funktion eller

kommer att efterfrågas.

En faktor som aktualiseras vid internationella operationer är val av

navigeringssystem. Mest rör detta nyttjandet av terrrängdatabaser. Nyttjas

terrängnavigering kräver det tillgång till bland annat höjddata för det aktuella

operationsområdet vilket kan vara svår att inhämta och implementera.

7 Diskussion kring frågeställning

I detta kapitel skall uppsatsens formulerade problem besvaras. Svaret och

motiveringen bygger på den kravuppfyllnad som konstaterats i uppsatsens

kapitel sex. I den mån andra slutsatser som anknyter till problemet kan dras

baserat på materialet kommer även detta att göras.
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Tabell 8 Sammanställning av kravuppfyllnad

Faktorer Alternativ
Framtiden Flexibilitet Utveckling Interoperabelt

A R F H M A R F H M A R F H M
System

Djup Stridstekniskt Taktiskt Operativt Strategiskt
A R F H M A R F H M A R F H M A R F H M

System
Måltyp Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda Ytmål

A R F H M A R F H M A R F H M A R F H M A R F H M
System

Tid Stationärt Dygn Timmar Timme Minuter
A R F H M A R F H M A R F H M A R F H M A R F H M

System
A-eldrörsartilleri, R-raketartilleri, F-attackflyg, H-attackhelikopter, M-markrobot

Finns det då något som artilleri kan utföra i förhållande till

bekämpningsbehoven, som de lagts fram, där övriga system inte räcker till?

Svaret på frågan är ja, det finns det. Utgående från tabell 8 konstateras att

artilleri har en unik förmåga i fråga om två aspekter – insatser på det

stridstekniska djupet samt mot mål med kort exponeringstid.

Det jag i uppsatsen kallat bekämpning på det stridstekniska djupet handlar

alltså om att med eld i olika former skapa förutsättningar för att

manöverförband, till exempel mekaniserade brigader, skall kunna lösa sina

uppgifter. De egenskaper som krävs för att kunna göra det effektivt återfinns

hos eldrörsartilleriet. Jag tänker då på att ge brigadchefen den eldkraft han

behöver, tillsammans med den tillgänglighet som krävs. En tillgänglighet som

är skapad av systemets enkelhet, rörlighet och skyddsnivå. Eldkraften

definieras av förmåga att leverera olika verkansformer med kort fördröjning

inom den understödda chefens operationsområde. I fråga om raketartilleri finns

vissa möjligheter att genomföra bekämpning på det stridstekniska djupet.

Begränsningen ligger i det relativt eldrörsartilleri stora verkansområdet som

gör att eldgivning i direkt anslutning till egna enheter försvåras. Även

attackhelikopter har vissa möjligheter att verka på det stridstekniska djupet. I

huvudsak bygger användbarheten på egenskaperna som ett manöverförband.

Det som brister är uthålligheten och behovet av att koordinera insatser med

andra system.
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Båda typerna av artilleri är i jämförelse med attackflyg och attackhelikopter bra

sett till responstid. Attackflyget kräver mycket i form av samordning och torde

endast under specifika omständigheter finnas tillgängligt för

markmålsbekämpning inom en timme från målupptäckt. Här är det dessutom

viktigt att se till vem som äger resursen och det strategiska och operativa

ramverket. Medan divisionschefen är chef över sitt artilleri lånar han JAS från

operationsledningen. Attackhelikopterkompani, eller bataljon, ses i FMI som

en operativ resurs så även i det fallet kan divisionschefen disponera den i mån

av tillgänglighet. I jämförelse med attackflyg hävdar sig attackhelikopter väl i

tidsperspektivet timme, men mindre väl mot artilleri. Inte minst gäller det i

fråga om exponeringstider av storleken minuter. Det är av stor vikt att ha klart

för sig vilka typer av mål som i avsaknad av artilleri inte kan bekämpas på ett

effektivt sätt. Först och främst kommer vi inte att kunna påverka en

motståndares bekämpningsresurser. Såväl hans raket- som eldrörsartilleri har

förmågan att verka med en exponeringstid på minuter. Om vi inte kan skapa ett

tillräckligt högt hot mot dessa system kommer dels motståndaren kunna verka

mot våra funktionskedjor, dels få en hög tillgänglighet på sina förband. När det

gäller hans attackhelikoptrar är exponeringstiden tillräcklig för insats med vårt

flyg. Man måste dock även räkna med att flygmaskiner kan mötas med luftvärn

på ett direkt sätt som inte är tillämpligt i fråga om artilleri. I det fall

motståndaren luftlandsätter finns det vidare små möjligheter att komma åt

honom innan den omtalade timmen förflutit. Undantaget naturligtvis

förberedda uppgifter för attackhelikopterförband. Slutligen vill jag även påpeka

att ett prioriterat mål kan vara mycket specifikt i ett givet skede. Ett exempel på

en sådan gränssättande resurs kan vara brodelar eller minröjningsfordon. Även

här är det tidskritiskt att kunna komma till verkan när möjligheten presenterar

sig.

Trots att behoven av bekämpningsresurser är små inom ramen för

internationella insatser vill jag peka på möjligheten att nyttja eldrörsartilleri.

För närvarande förbereds insatser inom ramen för EU: s krishanteringsförmåga

med den svenska artillerilokaliseringsradarn ARTHUR (ARTillery Hunting

Radar). Detta indikerar att man från politiskt håll ser ett behov av att kunna

kontra hotet från artilleri och granatkastare.
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Alla som följt konflikterna i Bosnien och Kosovo har kunnat konstatera de

terrorbeskjutningar som genomförts mot städer, byar och folksamlingar. För att

kunna nå verkan mot denna typ av hot fordras ett system med möjlighet att nå

verkan inom minuter. Detta kan endast över tiden och uthålligt lösas med eget

artilleri. Det vore ett mycket bra tillskott att till det internationella samfundet

kunna ställa ett samtränat svenskt integrerat underrättelse och

bekämpningssystem (IUBS). Detta med uppgift att förhindra insatser med

artilleri och granatkastare mot civila mål, den internationella styrkan samt

områden och objekt under dess övervakning. Detta talar även för att välja ett

hjulgående koncept med bättre driftekonomi vägt mot sämre framkomlighet,

främst i övre Norrland.

Det finns anledning att reflektera något kring övriga bekämpningssystem mot

bakgrund av materialet och tabell 8.

Jag konstaterar att attackhelikoptersystemet inte tillför något unikt relativt de

andra plattformarna. Mot bakgrund av det ställer jag mig tveksam till att, som

anges i FMI 2020, en bataljon anskaffas med motivet att vi har en luftburen

bataljon. Utgångsvärdet skall inte vara plattformen utan vad som skall uppnås.

Vilka är behoven och vilka krav ställer dessa på system? Med detta som

bakgrund studeras vilket som är det bästa helhetslösningen. Som jag ser det är

skrivelsen i FMI förhastad.

JAS är i attackrollen ett mycket bra flygplan. Styrkan ligger dock inte i

egenskap av bekämpningsplattform på de stridstekniska, i form av CAS, och

taktiska nivåerna. Jag vill påstå att vi inte skall lägga pengar på att anskaffa

vapen för att bli bättre på det området. Attack-JAS skall nyttjas till det som

systemet är bra på, framför allt i förhållande till andra systemtyper. Jag tänker

då på strategisk markmålsbekämpning, insatser mot infrastrukturella mål samt

stora ytmål till exempel större logistikbaser. I samtliga av dessa fall utrustat

med optimerade stridsdelar och långa standoffavstånd.

Markrobotsystem har genom sin flexibilitet framtiden för sig. I första hand bör

en satsning ske riktat mot det operativa djupet och långräckviddig

precisionsbekämpning – mot punktmål på över 100 kilometers avstånd.



Mj Klas Jonsson C-uppsats FHS Beteckning: 19 100:1029
FHS ChP 99-01 Sid 83 (88)

Robotar byggda för att ersätta artilleri på stridsteknisk och taktisk nivå löser

inte uppgifterna på ett påtagligt bättre sätt än Crusader med en bred

ammunitionsportfölj. I stället finns risken att man hamnar i situationen som

känns igen från västernfilmer där skurkarna är fler än patronerna i sheriffens

revolver. Till yttermera visso talar den begränsade användbarheten i

internationella operationer mot en för ensidig satsning på robotsystem.

Uppsatsens resultat bygger på ett antal faktorer som, om de faller, tar med sig

uppsatsens slutsatser kopplat till problemformuleringen. Grundläggande för

detta resonemang är det faktum att alla försök att blicka in i framtiden innebär

ett mått av osäkerhet. En av faktorerna är den mekaniserade motståndaren som

tecknats. Denna kan inom uppsatsens tidshorisont visa sig irrelevant och en

optimering mot denna kan visa sig ödesdiger. Vidare kan det spekuleras i om

det i själva verket skall vara de internationella operationerna som skall vara

dimensionerande. En avslutande faktor som är värd att föra fram är kopplad till

markrobotsystem: om korträckviddiga robotar med flexibla verkansformer –

mot hårda till mjuka mål – kan tillverkas så billigt att ett tillräckligt antal

disponeras. Detta för att täcka det behov i fråga om tidskritisk och stridsteknisk

bekämpning som föreligger.

Avslutningsvis anser jag en satsning på ett nytt eldrörsartillerisystem motiverat.

Det skall vara modernt, splitterskyddat och gärna hjulgående.

8 Sammanfattning samt förslag till fortsatta studier

I denna, uppsatsens avslutande del görs en sammanfattning av hur den

metodiska vägen gått från problemformulering och framåt. Dessutom kommer

förslag på fortsatta studier att lämnas i fråga om sådant som framkommit under

arbetet med uppsatsen men som inte rymts inom dess ram.
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8.1 Sammanfattning

Uppsatsen har att klarlägga den roll artilleri kan ha i tidsperspektivet 2010-

2020. Utgående ifrån detta övergripande syfte formulerades följande

frågeställning:

Finns det, utgående ifrån de krav på markmålsbekämpningsförmåga som kan

förutses i tidsperspektivet 2010-2020, något motiv för satsning på en materiell

förnyelse av det svenska artilleriet? Tillför härvid eldrörs- eller raketartilleri

någon unik förmåga sett till behoven i förhållande till konkurrerande

markmålsbekämpningssystem?

Genom att utgå ifrån FMI 2020, insatt i sammanhanget Försvarsmaktens

långsiktiga inriktning, anknyter uppsatsen till Försvarsmaktens gällande

perspektivplanering. En analys av detta dokument ger det ena av två fundament

som bekämpningsbehoven baseras på. Nyckelsatsen i FMI 2020 är att

Försvarsmaktens förmåga till kvalificerad väpnad strid är grundläggande.

Vidare anges att vi med mekaniserade brigadförband skall kunna slå en

motståndares modernaste enheter. Det andra fundamentet utgörs av en

beskrivning av manöverkrigföringens principer. På dessa två byggs

bekämpningsbehov upp, utgående ifrån funktionskedjor via faktorerna djup,

skydd, utbredning och exponeringstid. Internationella operationer behandlas

separat sett till de unika krav på bekämpningsförmåga dessa ställer.

När bekämpningskraven är definierade, analyseras artillerisystem tillsammans

med andra möjliga bekämpningssystem i syfte att möjliggöra en komparation

mellan krav och system.

I samtliga fall beskrivs egenskaperna hos moderna företrädarsystem inom

ramen för varje typ. Dessa moderna system är:

• Eldrörsartilleripjäs - Crusader

• Raketartilleripjäs - MLRS

• Attackflygplan - JAS

• Attackhelikopter - AH-64D
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• Markrobot - ATACMS

Utgående ifrån egenskaperna och den systemutveckling som kan förutsägas,

dras för varje systemtyp operativa systemslutsatser.

Var och en av systemtyperna konfronteras med bekämpningskraven i ett

diskussionskapitel där graden av kravuppfyllnad definieras. Denna

kravuppfyllnad åskådliggörs även grafiskt där 17 stycken alternativ bedöms i

en tregradig skala. I ett separat delkapitel diskuteras systemen sett till

internationella operationer.

I den avslutande diskussionen kring uppsatsens frågeställning framhålls att en

materiell förnyelse av det svenska artilleriet är motiverad. Motivet består i att

artilleri tillför en förmåga som är unik, och utan vilken de krav som satts upp i

fråga om att bekämpa markmål ej kan uppnås. Det unika består i tillgänglighet.

Å ena sidan i form av att kunna understödja manöverförbandscheferna, å andra

sidan genom att kunna bygga upp en hotbild och verka mot mål med kort

exponeringstid.

8.2 Förslag till fortsatta studier

Det har vid studier av källor, i kombination med författarens egna erfarenheter

från de svenska och amerikanska bekämpningssystemen, framgått att

stridsfältsindelningen måste ses över. En aspekt på detta berör direkt denna

uppsats, nämligen ansvarsfördelning av bekämpningsuppgifter. Vilka roller

skall bekämpningsledarna på brigader ha i förhållande till divisionens? Skall

skärningen vara utgående ifrån vilka system motståndaren har, var de befinner

sig eller bör i stället stridsfältet indelas som gjorts i denna uppsats? En annan

faktor som blir allt mer viktig, inte minst inom ramen för internationella

operationer, är säkerhet. Oavsett vem som disponerar ett bekämpningssystem

måste denne, innan insatser görs, försäkra sig om att inga egna stridskrafter

eller annan personal och materiel befinner sig inom riskområdet. Problemet

kan exemplifieras av den direkt-indirekta metoden. Samtidigt som ett

jägarförband spanar inom ett område där ett raketartilleriförband är grupperat,

mäts raketartilleriet in av lokaliseringsradar.
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Den chef som ansvarar för bekämpningen måste då känna till exakt var dessa

jägarsoldater befinner sig och inte låta underlaget från radarn gå direkt till ett

bekämpningsförband. Detta ansluter till ett tredje behov i fråga om

stridsfältsindelning. Även i fråga om underrättelseresurser behöver

koordinering och helhetssyn återfinnas i organisationen. Ett exempel på

preliminär problemformulering är: Hur skall i framtiden stridsfältet indelas för

att med god ledning och överblick på ett effektivt sätt samordna underrättelse-

och bekämpningssystem med manöverförband?
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Förkortningar och initialförkortningar

ACA Airspace controlled area
AFAS Advanced field artillery system
AGM Air to ground missile
AH Attack helicopter
Ahkp Attackhelikopter
AIM Airborne interception missile
ATACMS Army tactical missile system
BAT Brilliant anti-tank submunition
Bfl Basflöde, BB – base bleed
BK Bombkapsel
BONUS Bofors nutating submunition
CAS Close air support
CSAR Combat search and rescue
DBA Dominant Battlespace Awareness
DE Dynamic engagement
DPICM Dual purpose improved conventional munition
DS Decision superiority, beslutsöverläge
DWS Dispenser weapons system
ER-MLRS Extended range MLRS
ETK Elektrotermisk-kemisk
FFAR Folding-fin aerial rocket
FM Försvarsmakten
FMI Försvarsmaktsidé och målbild
FMV Försvarets materielverk
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
FoRMA Forum för RMA
G-MLRS Guided MLRS
GPS Global positioning system
GS General support
Hellfire Heliborne fire and forget
HIMARS High mobility artillery rocket system
HPM High power microwave
IR Infraröd, infrared
IT Informationsteknologi
IUBS Integrerat underrättelse- och bekämpningssystem
JAS Jakt, attack och spaning
JSF Joint strikefighter
JSTARS Joint surveillance and target attack radar system
KEPTD Kinetic energy penetrator destroyer
LOCAAS Low cost autonomous attack system
LUST Ledningsutvecklingsstudie
MACS Modular artillery charge system
MLRS Multiple launch rocket system
MoU Memorandum of understanding
MRSI Multiple round simultaneous impact
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NATO North atlantic treaty organization
P3I Preplanned production improvement program
PE Precision engagement, precisionsbekämpning – i

FoRMA sammanhang rätt insats
PerP Perspektivplanering
PSO Peace support operations
RAH Reconnaissance attack helicopter
REMO Renovering och modifiering
RLPG Regenerative liquid-propellant gun
RMA Revolution in military affairs, I Sverige benämns

konceptet den nya krigföringen
RSV Riktad sprängverkan
SADARM Sense and destroy armor
SAIC Science applications international corporation
SEAD Suppression of enemy air defence
TAURUS Target adaptive unitary and dispenser robotic ubiquity

system
TCM Trajectory correctable munition
UAV Unmanned aerial vehicle
UCAV Unmanned combat aerial vehicle
ÖB Överbefälhavaren
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Beskrivning av kravuppfyllnadstabeller

Bilagan syftar till att klarlägga hur tabellerna 3-8 är uppbyggda samt hur de

därmed är kopplade till bekämpningskrav och graden av kravuppfyllnad.

Bakgrund och syfte

I kapitel tre, krav på bekämpningsfunktionen, definieras bekämpningskrav

utgående från FMI 2020 samt manöverkrigföringens principer. Problemet är

härvid att antalet krav, första hand utgående ifrån manöverkrigföring blir stort

– för stort för att sätta upp dem i en lista och värdera dem ett och ett mot

respektive bekämpningssystem. Tillämpningen av kravuppfyllnadstabeller

avser att bryta ned de olika bekämpningskraven till ett hanterbart antal delar

kopplat till grundfaktorer. Genom detta och ett reducerat antal grader av

uppfyllnad medges även att en sammanfattande tabell, tabell 8, upprättas.

Spårbarheten till FMI och manöverkrigföring är här väsentlig liksom att

förenklingen ger ett tillräckligt bra underlag för att vederhäftigt besvara på

uppsatsens huvudfrågeställning.

Metodik och sammanhang

I kapitel tre sammanfattas bekämpningskrav utgående ifrån FMI och

manöverkrigföring. I fråga om FMI innebär detta fyra stycken huvudpunkter:

A. Framtida bekämpningssystem skall vara mångsidiga, interoperabla och

utvecklingsbara.

B. Förmågan till väpnad strid är grundläggande för Försvarsmakten och

manöverkrigföringens principer skall vara styrande.

C. Markstrid skall föras med allsidigt sammansatta mekaniserade brigader.

Dessa skall ha en god skyddsnivå och ska kunna slå en motståndares

modernaste förband. Det medför krav på tillgänglighet och förmåga hos

bekämpningssystem inom brigad- och divisionsnivåerna.
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D. Bekämpning av markmål skall kunna utföras från flygande plattformar,

Någon tydligare fokusering än så görs emellertid inte.

Krav baserat på manöverkrigföring utgår från en skissad motståndare och

dennes funktionskedjor samt operativa och taktiska luftlandsättningar. Kraven

sammanfattas i tabell 2.

Stridstekniskt djup – bekämpning som understöd av och i direkt samverkan
med manöverförband.
Taktiskt djup
3 – 10 kilometer

Operativt djup
(5) 10-100 kilometer

Splitterskyddat artilleri,
exponeringstid minuter till timme.

Raketartilleri, oskyddat/lätt
splitterskyddat, exponeringstid minuter,
luftvärnsskydd.

Draget artilleri, exponeringstid
minuter till timme.

Basering av attackhelikoptrar,
oskyddad, exponering tillfällig bas
timme till timmar - huvudbas timmar
till dygn, luftvärnsskydd.

Främre underhållsbaser, ytmål utan
splitterskydd, exponeringstid timmar
till dygn, luftvärnsskydd.

Stabsplatser, ytmål utan splitterskydd,
exponeringstid timmar till dygn,
luftvärnsskydd.

Främre ledningsplatser med
splitterskydd, exponeringstid timme
till timmar.

Bakre underhållsplatser stora ytmål
utan splitterskydd, exponeringstid dygn
till flera dygn, luftskydd.

Taktisk luftlandsättning oskyddat
under minuter – gripbar under
timme, luftskydd vid luftburna
förband.

Operativ luftlandsättning oskyddat
under minuter – gripbar under timme,
luftskydd.

Förbindelser, punktmål, känsligt under timme kräver därefter
specialammunition, luftvärnsskydd.
Byggnader och fortifikationer, kräver precisionsvapen med god förmåga till
genomslag och restverkan.

När kravuppfyllanden för respektive system värderas i kapitel 6 bygger detta

på sammanfattningarna i den form som angivits i detta stycke. Här kommer

emellertid nedbrytningen till att redovisa i tabellform in.

Faktor Alternativ
Flexibilitet Utveckling InteroperabeltFramtiden

1 2 3
Stridstekniskt Taktiskt Operativt StrategisktDjup

4 5 6 7
Infrastruktur Mjuka Halvhårda Hårda YtmålMåltyp

8 9 10 11 12
Stationärt Dygn Timmar Timme MinuterTid

13 14 15 16 17
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I tabellen är rutorna 1-3 direkt kopplade till huvudpunkten A. Huvudpunkterna

B och C motiverar i viss mån nyttjande av manöverkrigföringens principer som

utgångspunkt och inryms direkt eller indirekt i faktorerna djup, måltyp och tid.

Faktor D står för sig själv och är dessutom i dess något oprecisa form uppnådd

i och med JAS med kanon, Rb75 och BK90.

Rutorna 4-17, undantaget nummer 7 som är med för att ge en bättre helhetssyn

på bekämpningsförmåga, representerar samtliga mål definierade i tabell 2.

Kravuppfyllnaden graderas i tabellen i tre steg enligt följande.

Lämpligt/bra
Möjligt
Olämpligt/dåligt

Lämpligt/bra innebär att systemets prestanda i det angivna tidsperspektivet,

samt de operativa systemslutsatserna, är helt tillämpligt i fråga om denna

delfaktor. Möjligt betyder att systemet utgående ifrån prestanda och operativa

systemslutsatser endast under specifika förhållanden är tillämpligt. En ofylld

ruta indikerar att systemet av en eller annan anledning inte kan nyttjas i den

aspekten.

För att illustrera sammanhanget betraktas två krav utgående ifrån

manöverkrigföringen. Det första är splitterskyddat artilleri på det taktiska

djupet vilket angivits med en exponeringstid på minuter till timme. För att ett

bekämpningssystem skall vara tydligt lämpligt för bekämpning av denna

måltyp krävs att rutorna 5, 10 och 17 är helt fyllda. Detta är fallet för

eldrörsartilleri enligt tabell 3. Det andra exemplet är bakre underhållsplatser.

Dessa beskrivs som stora ytmål utan splitterskydd som har en exponeringstid

på ett till flera dygn. De är vidare luftskyddade, det vill säga med både luftvärn

och jaktflyg. I det fallet kopplas måltypen till rutorna 6, 9, 12 och 14. Här kan

konstateras att raketartilleri eller markrobot är de lämpliga systemen.

Kritik kan riktas mot den förenkling som gjorts i flera avseenden. Om

problemformuleringen vore annorlunda skulle instrumentet vara för trubbigt. I
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denna uppsats handlar det emellertid om att klarlägga ifall artilleri tillför något

unikt i fråga om bekämpningskraven. I det fallet är upplösningen tillräcklig och

tillbakakopplingen till de konkreta kraven görs i kapitel 7.
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Abstract

Artillery – in the Army of the future or in the Army museum?
Does artillery any role to play in the Swedish Armed Forces in the period
2010-2020?

Based on the extensive changes which the Armed Forces are undergoing within the framework
of a RMA-concept (Revolution in Military Affairs), there are reasons to examine what systems
are needed to meet future demands. The aim of this thesis is to clarify if tube- or rocket
artillery brings any unique abilities to the battlefield of tomorrow. Thus justifying upgrading
existing, and/or procuring new equipment. In order to evaluate if artillery has any unique
system abilities, the demands in terms of fire support in the timeframe 2010 -2020 are
described. After this, the capabilities of artillery- as well as other potential fire support systems
are defined. The fire support demands are based on an analysis of two main sources. Initially
the most important document concerning the Armed Forces’ aims, objectives and evolution,
FMI 2020, is analysed. After that, demands based on the principles of maneuver warfare are
listed. The capabilities of systems are founded on modern artillery systems, JAS-39 in the
ground attack role together with up to date attack helicopters and surface to surface missiles.
For each type of system, operational conclusions are drawn, and presented accompanied by a
predicted system evolvement within the specified timeframe. The systems abilities are based
upon independent sources, or such connected to the Armed Forces. By evaluating to what
extent each of the fire support platforms has the ability to meet the various demands, it is
possible to ascertain if artillery is in any way unique. It is this way shown that artillery is
irreplaceable by any of the other systems in two aspects. They are both connected to
availability. The two areas are – the ability to engage short dwell targets, and the ability to
perform direct support tasks to maneuver units.

Keywords: artillery, fire support, revolution in military affairs, precision engagement
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Åskådliggörande av krav vid manöverkrigföring

Denna bilaga syftar till att grafiskt åskådliggöra de konkretiserade kraven

utgående ifrån funktionskedjor. Den sammanfattning som utgörs av tabell 2 är

dock det som leder vidare till konfrontationen med bekämpningssystem.

Djup

T
A
K
T
I
S
K
T

Ordinarie bas

Tillfällig bas

Raketartilleri

Huvuddelen av
divisionsartilleri

Högre underhåll

Divisions bakre

Divisions främre

Kårens bakre

Kårens främre

Divisions bakre

Divisions främre

10 kilometer

Frontlinje

100 kilometer

Ledning Logistik Bekämpning

50 kilometer

O
P
E
R
A
T
I
V
T


