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Framtida markbaserade precisionsbekämpningssystem i den nya Försvarsmakten

Uppgiften är att utarbeta ett förslag på inriktning vid val av ett framtida markbaserat precisionsbekämpningssystem
för den nya Försvarsmakten. Uppsatsen tar avstamp utifrån RMA, även kallad ”den nya krigföringen”, som antas
vara den vision som gäller när det nya försvaret skall formas. Inledningsvis studeras de trender och pågående projekt
som föreligger. Dessa får sedan lägga grunden för ett antal spelkort som bedöms utifrån de förväntade krav som
kommer att ställas i framtiden. Kraven är framtagna med hjälp av studerade scenarier, rapporter samt intervjuer. Sy-
stemverkan kommer att vara en avgörande parameter. För att erhålla avsedd systemverkan är det viktigt med god
precision, verkan i alla måltyper, lång räckvidd och mobilitet på systemen. Balansen mellan precision, räckvidd och
verkan är betydelsefull. Balans råder då dessa parametrar har tillräckligt utrymme i stridsdelen. Det system som bäst
svara mot de ställda kraven är en robot med fiberoptisk länk. Följande fördelar ses med systemet; god precision, lång
räckvidd, god verkan, hög störresistens samt förmågan att verifiera och gradera verkan. Att endast förlita sig på eld -
rörsartilleri som precisionsbekämpningssystem är inte tillräckligt med de nya krav som ställs. Försvarsmakten bör
välja ett markrobotsystem som framtida precisionsbekämpningssystem. Genom detta val erhålls ett system som i fö r-
sta hand löser precisionsbekämpning, vilket medför att ingen hänsyn behöver tas till den ständigt pågående
växelverkan mellan understöd, bekämpning och precisionsbekämpning. På detta sätt blir ”bekämpningsfamiljen”
mer komplett.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Funktionen indirekt eld har under en längre tid varit eftersatt och har inte hållit

jämna steg med övrig utveckling och nyanskaffning. Försvarsmakten står idag

utan ett slagkraftigt system för precisionsbekämpning. Att utveckla och att inne-

ha ett markbaserat system för precisionsbekämpning är ett måste för en

försvarsmakt med högteknologiska visioner. Då precisionsbekämpning dessut-

om ingår som en av de viktiga hörnstenarna för den vision som Försvarsmakten

nu skall utvecklas mot, och författaren tillhör det urholkade truppslaget artilleri,

var ämnesvalet givet.

”Trenden att precisionsvapen ersätter mängdinsatser, kommer ytterligare att för-

stärkas, dels på grund av den tekniska utvecklingen, som i sig skapar nya

användarmöjligheter och dels på grund av den förändring som sker på behovs

sidan. ”Kraven på precision, snabbhet och flexibilitet ökar i den framtida stri-

den.”1 Då ger de nya precisionsvapnen större möjligheter till exakta men ändå

kraftfulla insatser, initierade på lokal nivå, särskilt mot mål utanför synhåll”.2

Precisionsbekämpning är inte i första hand en form av understöd till andra

markstridskrafter utan ett eget sätt att uppnå mål som är svåra att uppnå med

andra markstridskrafter. Understöd från indirekta vapensystems vara eller icke

vara behandlar Mj Klas Jonsson i sitt arbete med titeln ”Artilleri – i framtidens

armé eller på armémuseum” 19100:1029.

I årsrapporten från perspektivplaneringen 1999-2000 och ”Försvarsmaktsidé och

Målbild – FMI 2020”3 kan utläsas att Revolution in Military affairs (RMA) ut-

gör den vision som Försvarsmakten skall utvecklas mot. Under senare tid även

kallad för ”den nya krigföringen”. Till detta skall kopplas utveckling av krigs

                                                

1 Detta beror delvis på att slagfältets volym ökar innehållande färre och mer avancerade enheter

som uppträder på ett fragmenterat stridsfält tillsammans med civila komponenter.
2 Berglund, Precisionsvapen, s. 7.
3 FMI 2020 Rapport 4
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förband, utbildning samt vidmakthållande av materiel samt utveckling och an-

skaffning av materiel. Visionerna om RMA och i första hand

precisionsbekämpning kommer att utgöra grunden till detta arbete.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet är att ta fram ett förslag till inriktning vid val av ett framtida markbaserat

precisionsbekämpningssystem för Försvarsmakten. Systemet skall i första hand

vara lämpat för bekämpning på taktiskt och operativt djup 4 och där hög preci-

sion är ett krav. Vidare skall systemet passa väl in i den framtida vision

Försvarsmakten skall utvecklas mot. Avsikten är inte att peka på ett speciellt sy-

stem eller pågående projekt varför ett antal spelkort kommer att skapas och

analyseras. Problemformuleringen lyder: Vilken inriktning skall Försvarsmakten

ha vid val av system för framtida precisionsbekämpning på medellånga avstånd?

För att kunna svara på detta så måste följande del frågor först behandlas:

- I vilka miljöer skall dessa system uppträda?

- Vilka uppgifter skall dessa system kunna lösa?

- Vilka krav och förväntningar skall vi ha på våra precisionsbekämpnings-

system i framtiden?

1.3 Antaganden och avgränsningar

RMA eller motsvarande (den nya krigföringen) innebörd gäller som definition

och vision när Försvarsmakten skall forma det nya försvaret.

Endast markbaserade bekämpningssystem med potential att verka på taktiskt

och operativ djup kommer att studeras. Strategisk djup4 utelämnas, vilket även

                                                

4 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 divisio-

ner/armékårer samt där han baserar sina flygstridskrafter.
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utesluter utvecklingen av det svenska systemet RB 15. Räckvidden skall ligga

mellan 40-150 km.

Endast bekämpningssystem som har potential att verka med hög precision

kommer studeras. Raketartilleri som är ett bekämpningssystem för mål beståen-

de av ett antal delmål och som uppträder på en stor yta (200 x 200 meter) med

stor spridning, kommer således inte att vara föremål för granskning.

Utvecklingen inom MLRS-systemet med autonomt målsökande farkoster kom-

mer inte heller - som enskilt system -  att vara föremål för granskning då det i

själva verket handlar om att använda raketartilleriets plattform som avskjut-

ningsramp för robotar.

Ledningssystem kommer inte att behandlas enskilt. Dock skall de studerade sy-

stem väl passa in i tänkta ledningssystem och dessas karaktär.

De hot som föreligger mot precisionsbekämpningssystem kommer inte att be-

handlas, varken hot mot plattformen eller stridsdelen.

Beslutsfunktionen inom precisionsbekämpning (Precision Engagement, PE)

kommer inte heller att behandlas då uppsatsen i huvudsak omfattar delarna ve r-

kan och plattformen på systemen. Beslutsfunktionen behandlas delvis av Dan

Hagman "Markoperativ bekämpning i en gemensam operation" 19100:1000.

Systemen skall kunna vara operativa inom 2010-2020.

1.4 Underlag

Primärmaterialet utgörs av en rad olika FOA/FOI rapporter samt Försvars-

maktsidé och målbild – FMI 2020 rapport 4. Sekundärmaterialet består av ett

antal genomförda interjuver vid FMV, FOI och FM. Övrigt material är i huvud-

sak hämtat från Internet där så inte annat anges.

Huvuddelen av underlaget är hämtat från rapporter skrivna av forskare samt sy-

stembeskrivningar skrivna av industrin. Underlaget kan därför inte klassas som

helt objektivt. Medvetet eller omedvetet är det vinklat och belyser oftast endast

de positiva sidorna hos projekten eller systemen. Vidare kan man konstatera att
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det ofta förekommer samma namn i flera olika utredningar genomförda av FMV

eller FOI.

Den snabba teknikutveckling medför även att det ibland kan vara svårt att få tag

på den senaste informationen. Detta beror bl.a. på att det kan vara hemligt eller

material som industrin inte vill dela med konkurrenter. Allt använt material är

från öppna källor.

1.5 Begrepp och definitioner

Bekämpning är planlagda insatser för att påverka sin motståndare med någon

typ av vapensystem som når bortom de taktiska förbandens manöverräckvidd.

En offensiv metod som syftar till att störa, begränsa eller slå ut motståndarens

avgörande funktioner och på så sätt begränsa hans anfalls- och motståndskraft.

I begreppet bekämpningssystem ingår sensorer, plattform, ammunition, ver-

kansdel och sambandsmedel. I denna uppsats avses främst

utskjutningsanordning (plattform) och ammunition (stridsdelar). Här behandlas

ett precisionsbekämpningssystem som skall kunna verka på både taktiskt och

operativt djup.

Precision Engagement (PE) beskrivs i avsnitt 2.3 Precision Engagement.

Djup definieras i fotnot 4 på sidan 5.

Med markrobot menas här aerodynamiska markrobotar. Aerodynamiska mark-

robotar har en luftförbrukande framdrivningsanordning av typen turbojet, ramjet

eller raketmotor och uppträder oftast nära jordytan. Dess bana är i princip, för en

utanför stående observatör, helt opredikterbar.

Med precision menas inte bara exakthet i rummet utan även i tid och i verkan.

Att endast påverka väsentliga systemfunktioner hos målet, samtidigt som oöns-

kade sidoeffekter minimeras eller begränsas.

Med graderad verkan menas att man kan välja verkansform, träffbild och

stridsdel som ger önskat resultat.

Med adaptiv verkan menas att systemet har en stridsdel som kan välja verkans-

form beroende på målets beskaffenheter.
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Markstridskrafter är förband främst avsedda för markoperativ verksamhet.

Dessa utgörs främst av arméförband inklusive hemvärnsförband samt förband ur

marinen och flygvapnet som genomför markstrid.

Närområde  är det geografiska område i Sveriges närhet som är av speciellt ope-

rativt och strategiskt intresse. Enligt Nomen OP innefattas det av Sverige,

Finland, västra delarna av Ryssland, de baltiska staterna, norra Polen, Danmark

och ländernas angränsande vatten.

RMA (Revolution in Military Affairs) är ett Amerikansk begrepp för att be-

skriva hur teknik utvecklingen på ett genomgripande sätt påverkar hur konflikter

kommer att gestalta sig, och härmed kommer att påverka militära organisatio-

ners utformning. RMA innebär ett nytt sätt att tänka och agera. Under senare tid

har RMA inordnats som en del i begreppet ”den nya krigföringen”. Studien ”ny

krigföring” skall bl.a. svara på frågan - Hur genomför man operationer/hur ser

striden ut inom ramen för "Network Centric Warfare"? Den genomförs av

STRA/HKV.

FMI (Försvarsmaktsidé) är det underlag som beskriver Försvarsmaktens lång-

siktiga utveckling. FMI omfattar såväl en beskrivning av omvärldsutvecklingen

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

som en målbild i 10-årsperspektivet.

FoRMA är en ledningsgrupp från Totalförsvarets forsknings anstalt (FOI) som

samordnar två övergripande studier inom RMA-området. Den första studien,

LUST, är en fortsättning på 1999 års studie och är beställd av STRA. Den

genomförs på FOI i form av två delprojekt, Dominant Battlespace Awareness

(DBA) och Decision Superiority (DS). Den andra studien, PE är beställd av

KRI. Den sistnämnda är en visionsstudie, medan DBA är inne i konkretiserings-

skede, där utformningen av strukturer och system skall förfinas. DS befinner sig

i en kunskapsuppbyggande arbetsfas.
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1.6 Metod

Uppsatsen utgår från RMA som antas vara den framtida ”linje” som Försvars-

makten kommer att välja. Därefter beskrivs kort framtida bekämpningssystem

och de tekniktrender som föreligger, vilka sedan ligger till grund för ett antal

spelkort. Därefter görs en värdering och analys av försvarsmaktens krav och

målbild på ett framtida bekämpningssystem med stöd av intervjuer och ett antal

scenarior. Krav och förmågor får sedan utgöra urvalsfaktorer vid bedömning av

spelkorten. Bilden nedan beskriver metoden.

RMA

Manöverförmåga

Anpassad logistik

Skydd i alla dimensioner

Informationsöverläge

Precisionsbekämpning

Precisionsbekämpning

2010-2020

 Markrobot och El d-

rörsartilleri

40-150 km

Avgränsningar:

Ej understöd,

ledning, beslut.

Antaganden:

RMA gäller som

vision för FM

Trender, ritbord, pågående projekt och

befintliga system

KRAVEN

Baseras på vi-

sioner,

scenarier och

genomförda

intervjuer.

Dessa värderas

och får utgöra

urvalsfaktorer

till spelkorten.

Spel

kort 1

Robot

Spel

kort 2

Robot

Spel

kort 3

Robot

Spel

kort 4

Eldrör

Försvarsmaktens inriktning vid val av

framtida system för PE
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2. Revolution in Military affairs (RMA)

2.1 Bakgrund

I ett internationellt perspektiv har RMA utvecklas från den diskussion som tid i-

gare fördes i forna Sovjet om en s k ”Military Technical Revolution” (MTR), till

dagens debatt om ”system of systems” och ”network-centric warfare”, som

främst drivs i USA. I Sovjet fanns på 80-talet farhågor att den snabba teknikut-

vecklingen i väst skulle kunna medföra nya sätt att föra krig och därmed ge väst

ett väsentligt övertag, trots Sovjets större numerär. Dessa tankar om ny tekniks

betydelse för sättet att föra krig uppmärksammades tidigt i USA. Erfarenheterna

från bl.a. Gulfkriget, där resultatet av tekniska framsteg inom bl.a. smygteknik,

telekrig och precisionsvapen fick stor uppmärksamhet, gav stöd åt tankarna att

en ”revolution” i krigföring verkligen var på gång. Det ansågs dock inte vara

tillräckligt med enbart teknik för att revolutionerade framsteg skulle kunna ske,

utan dessa måste kombineras med förändringar i doktrin och organisation. 5

De fem grundstenar som RMA-konceptet bygger på som beskrivs i ”Joint Vi-

sion 2010” är en vision om hur USA:s väpnade styrkor avses utvecklas.

Grunden kan sägas vara informationsteknologins utveckling i kombination med

precisionsvapen. Den flerdimensionella striden består således av: 6

- Flerdimensionell manöverförmåga (dominant maneuver) – utnyttjandet

av information, bekämpning och rörelseförmåga för gruppering och in-

sats av utspridda integrerade flyg-, mark-, sjö- och rymdstyrkor. Detta

skall ske över hela spektrat av militära operationer, dygnet runt och med

högt stridstempo

- Precisionsbekämpning (PE) – ett system av system som möjliggör mål-

identifiering, snabb insatsledning, önskad effekt i målet, utvärdering av

insatsen, och bibehåller förmågan till upprepad insats där så är nödvän-

digt. Allt detta skall kunna utföras från långa avstånd.

                                                

5 Alvå, Lägesrapport FoRMA,s. 26.
6 ibid.
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- Heltäckande skyddsförmåga (full-dimensional protection) – flera lager

av aktiva och passande skyddsåtgärder för egna styrkor och resurser på

alla nivåer. Syftet är att ge styrkorna handlingsfrihet under gruppering,

rörelse och bekämpning, och att även skydda de teknologier man själv

utnyttjar.

- Situationsanpassad logistik (focused logistic) – fusion av information,

logistik och transporter för att möjliggöra snabb respons, för att hålla

ordning på och omdirigera resurser under transport, och för att leverera

anpassade logistiksatser som möjliggör uthållighet på alla nivåer. Delar

av det logistiska understödet kommer att bygga på civila resurser medan

andra delar måste vara exklusiva för de militära förbanden.

- Informationsöverlägsenhet (information superiority) och ledning är den

bottenplatta som möjliggör de övriga.

I ”Joint Vision 2020” tillkommer ytterligare två operativa koncept: Information

Operations och Joint Command and Control.

En ofta använd definition av RMA lyder: ”A Revolution in Military Affairs is a

major change in warfare brought about by the innovative application of new

technologies which, combined with dramatic changes in military doctrine and

operational and organizational concepts, fundamentally alters the character and

conduct of military operations.”7

Det handlar således både om att anpassa krigskonsten och att dra nytta av den

nya tekniken när doktriner och organisationer skall förändras, och detta för att

kunna möta ny hot i nya miljöer. RMA är ett nytt sätt att tänka och agera. Det

handlar t.ex. inte om att skaffa en mängd aerostater så att man kan få den info r-

mation som behövs för att inse att man är besegrad, vilket en del belackare till

RMA menar. Det går inte att skapa konkurrenskraftiga försvarsmakter med en-

dast elektronik. Vapen kommer fortfarande att vara den faktor som till sist avgör

en strid.

                                                

7 Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense, USA
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Bakgrunden till det vi idag ofta benämner RMA härrör sig till mitten av 90-talet

då det Amerikanska försvarsdepartementet publicerade dokumentet ”Joint Vi-

sion 2010” – en vision om hur USA:s väpnade styrkor skall utnyttjas och

utvecklas fram till och med 2010. En av grunderna till detta är det faktum att

USA har ”sprungit ifrån” övriga världen teknologiskt, vilket inte minst visade

sig under Gulfkriget och vid insatserna i Kosovo. Vidare finns en målsättning

hos amerikanarna att nyttja denna överlägsenhet för att spara amerikanska sol-

daters liv i operationer som USA tar del i. Ett exempel på detta är insatserna i

Kosovo som anses vara en av de första lyckade operationerna, sett till utnyttjan-

det av den moderna teknologin.

RMA som begrepp är långt ifrån oomstritt. I USA diskuteras bl.a. huruvida man

verkligen går mot att implementera visionen i rimlig hastighet. Vissa bedömare

menar att införandet är långt ifrån klart år 2010, och att försvarets ekonomi inte

medger de investeringar som är nödvändiga för att fullt ut genomföra RMA. I en

avvägningssituation där man på kort sikt måste välja mellan satsningar på pågå-

ende fredsfrämjande operationer och omfattande investeringar för att möjliggöra

förbättrad förmåga inom ramen för ett nytt koncept, är sannolikheten stor för att

man inom flertalet europeiska länder väljer det föregående. Trots detta kan kon-

stateras att kritiken huvudsakligen gäller RMA-begreppet, och inte huvuddragen

i dess teknologiska och operativa innehåll. Informationsöverlägsenhet, preci-

sionsvapen m.m. ses som delar av en naturlig och nödvändig utveckling av en

försvarsmakt med högteknologisk profil. De europeiska Nato-medlemmarna har

i varierande grad accepterat RMA begreppet, de flesta befinner sig i samma si-

tuation som Sverige. Några av de större staterna har dock redan infört

precisionsvapen i högre utsträckning än vad Sverige har gjort.8

2.2 Svensk tillämpning

Begreppet RMA används idag inom den svenska Försvarsmakten som ett slags

samlingsbegrepp för att beskriva en önskvärd utveckling, från det gamla inva-

sionsförsvaret till en ny Försvarsmakt för nya uppgifter. En utveckling som

                                                

8 FMI 2020 Rapport 4 s. 69.
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innebär en mindre men mer ändamålsenlig Försvarsmakt för en ny, bredare

hotmiljö, där teknikutvecklingen och dess möjligheter får stora konsekvenser för

militära förbands sätt att verka i framtiden. 9

Grundläggande delar i Försvarsmaktens utveckling mot en ”RMA” är: 10

- Informationsöverläge, Dominant Battlespace Awareness (DBA),

- ett kompetent bearbetnings- och beslutsorgan och

- styrkor som snabbt och optimalt kan ingripa.

Genom att utnyttja integrerade styrkor och samordna sig med allierade länder,

skall detta operationskoncept medge överlägsenhet över hela konfliktspektru-

met, så kallad ”full spectrum dominance". Detta spektrum sträcker sig från

fredstida insatser, via avskräckning och förebyggande av konflikter, till fram-

gång i en storskalig krigsinsats.11

Vissa frågetecken finns kring hur man praktiskt skall implementera visionen på

en mer konkret nivå. Strid i urbaniserad miljö, och särskilt då omfattande civila

inslag förekommer, kan medföra problem i flera avseenden. Även precisionsbe-

kämpning och skydd av egna förband på låg nivå möter här problem. Med

anledning av detta är strid i urbaniserad miljö ett av de områden där omfattande

utvecklingsinsatser görs.12

Den del av RMA som hittills accepterats i Sverige, är området informations-

överlägsenhet. Neutralt uttryckt brukar detta beteckna förmågan till god

omvärldsuppfattning. Detta område har kallats DBA, efter en studie som

genomfördes av det amerikanska analysföretaget SAIC. FOA-studien

LUST/”Ledningsöverläge” har därefter fortsatt arbetet.13

Richard O. Hundley, DARPA förespråkar att man ska utveckla sin egen RMA

istället för att förlita sig på någon annans. Historien säger oss att en militär or-

                                                

9 Alvå, Lägesrapport FoRMA s. 25.
10 RMA – en ny grund för försvarsmaktens utformning
11 FMI 2020 Rapport 4 s. 69
12 ibid.
13 ibid.
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ganisation bör ta fram sin egen RMA, vidare menar Hundley att följande påstå-

ende är en förutsättning för att lyckas. Man måste:14

- Ha en riklig uppsättning av tekniska möjligheter där nykläckt teknik är

mer fruktsam än gammal och erfaren,

- Ha ouppnådda militära utmaningar som nödvändig motivation i RMA

processen,

- Fokusera på avgränsade saker som utvecklas tillsammans med en plan

eller ett system för att utnyttja den tillgängliga tekniken tillsammans med

en idé för det operativa användandet, att enbart ha en produktiv teknik-

utveckling räcker inte,

- ”Utmana” någon annans styrkors färdigheter för att ha något att jämföra

med, självklart för svagare nationer med begränsade resurser men inte

för starka nationer med obegränsade resurser där det är svårt att hitta nå-

gon jämbördig,

- Ha ett mottagligt organisationsklimat, som underhåller och uppmuntrar

kraftfulla debatter beträffande framtidens organisation och hur krig

kommer att föras och förändras i framtiden,

- Ha stöd från toppen: officerare med traditionell trovärdighet och som är

villiga att stödja nya sätt att tänka samt kapabel att bana väg för yngre

officerares tillämpning av ett nytt sätt att tänka och genomföra saker,

- Ha teknik inom organisationen för att experimentera med nya idéer,

upptäcka, lära, testa, demonstrera samt

- På något sätt få gensvar direkt efter framgångsfulla experiment som

genomförs, framsteg måste märkas i termer av doktrin skiften, vinnande

program, och styrkors strukturförändringar.

                                                

14 Hundley s. 60-73.
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2.3 Precision Engagement

PE, Precision Engagement, översätts ofta som precisionsinsats, ibland med den

snävare tolkningen punktmålsbekämpning på längre avstånd. I FoRMA ges PE

en vidare tolkning och handlar om att utföra insatser: 15

- På rätt tid, inom tillgänglig tid eller vid andra skäl vald tidpunkt. Tids-

loopen har betydelse särskilt vid reaktiva förlopp.

- På rätt plats, innehållande dels den större frågan om att välja rätt mål

bland flera, dels den precision som krävs för att få effekt. Precisionen

kan vara av flera olika slag (t.ex. meter, att rätt delsystem störs ut, att si-

doeffekter minimeras).

- Med rätt vapen, innebärande att man så långt som möjligt väljer bäst

lämpade insatsmedel för att bekämpa målet.

- Rätt avvägda, i betydelsen att noga stämma av insatsers syfte med in-

satsnivå (graderad verkan författarens anm.)

Ett precisionsbekämpningssystem skall leverera verkan där alla ingående para-

metrar måste vara rätt avvägda för att uppgiften skall kunna lösas på avsett sett.

I denna uppsats handlar det dock om en vapeninsats på längre avstånd och med

precision enligt definitioner i kapitel 1.5.

2.4 Slutsatser

Hur vi benämner begreppet RMA är av underordnad betydelse, det viktigaste är

att vi formar och skapar vår egen RMA utifrån de förutsättningar och visioner vi

har i framtiden. Det går inte att helt acceptera ett koncept som utarbetats i ett

annat land med helt andra förutsättningar och visioner. En nation med stora re-

surser saknar dessutom någon att jämföra sig med och kan på så sätt stagnera i

sin process. Helt klart skall vi studera och analysera vad andra länder har kom-

mit fram till, men i slutändan så måste vi forma vår egen framtid.

                                                

15 Söderqvist och Berglund s. 21.
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RMA i sig är inget västpåfund utan pågår mer eller mindre även i övriga världen

med skiftande intensitet och metoder. Därför är det viktigt att även Sverige an-

ammar detta för att inte hamna på efterkälken och sakna de förmågor som krävs

för att kunna möta en motståndares mest slagkraftiga enheter. Dock är det inte

helt givet att denna högteknologiska förmåga finns i en angripares alla enheter,

varför även förmågan att möta lägre teknologiska nivåer måste finnas kvar.

Alla framtida system som studeras och anskaffas måste passa in i detta mönster.

Det duger inte att försöka rätta till de värsta misstagen på redan befintliga sy-

stem i ett försök att hamna rätt.

Vidare är det viktigt att tidigt fastställa tydliga riktlinjer för hur vårt framtida

försvar skall utformas. Dessa riktlinjer skall vara kända och uppfattade av alla

på samtliga nivåer. Vi behöver en klar och tydlig målbild att arbeta efter och

detta är inte minst viktigt när det gäller att studera och anskaffa ny materiel.

Riktlinjer och målbilder bör mynna ut i en ny doktrin för Försvarsmakten. RMA

berör inte bara Försvarsmakten utan även försvarsindustri och delar av den övri-

ga civila marknaden.

De framtida precisionsbekämpningssystem vi väljer att satsa på måste klara av

att utföra insatser och inte bara en bekämpning dvs. lämna en vapen last. En in-

sats sträcker sig från planering till verifiering. De olika stegen kan vara

planering, målupptäckt, prioritering (beslut), målval, bekämpning och verifie-

ring. Man måste tänka på systemnivå och inte tro att sensorer och en bra

stridsdel löser alla problem. I denna uppsats studeras dock endast delar av sy-

stemet, plattformen och stridsdelen.
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3. Tekniktrender och pågående projekt

3.1 Inledning

Detta kapitel syftar till dels att bedöma vilka möjligheter och begränsningar

"dagens" teknikutveckling har, dels att analysera och studera tekniktrender och

några exempel på de projekt som idag pågår. Detta för att kunna skapa trovärdi-

ga ”spelkort”. Inledningsvis ges en kort beskrivning av den allmänna

utvecklingen. Detta åtföljts av en historisk beskrivning varpå trenderna studeras

både vad gäller markrobot och eldrörsartilleri. Därefter studeras några exempel

på idag pågående projekt, det som finns på ritborden.

3.2 Allmänt

Bekämpningssystemens uppgift är att ”leverera” verkan med varierande syften.

Bekämpningsförbandens nyttjande och förmågan att lösa uppgifter (leverera

verkan) intill idag beskrivs i bilden nedan.

Uppgift/system Understöd Bekämpning Precisionsbekämpning

(PE) på djupet

Artförband

Raketartförband

Markrobotförband

En strävan hos systemtillverkarna har och kommer att vara att försöka vidga sin

förmåga där man inte har full kapacitet. Variationen i förmågan beror på syste-
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mens kapacitet till precision, räckvidd (både lång och kort), yttäckning, att leve-

rera rätt mängd, etc.

Fram till 1980-talet var det oftast den militära sektorn som ledde teknikutveck-

lingen (inom vissa områden) och utnyttjade ny teknik. Så är det inte längre. Vad

gäller informationsteknik (IT) drivs utvecklingen främst av kommersiella orga-

nisationer. Därför är det viktigt att studera och analysera hur civila och

kommersiella organisationer ser på teknikutvecklingen. 16

Utvecklingen mot mindre och mer precisa vapen möjliggörs av de framsteg som

görs inom följande delområden:

- navigering (kommunikation med vapen utan målsökare från externa sen-

sorer),

- precision (styrsystem),

- optimal styrning (vinkelräta anslag),

- optimal utformning (långa och slanka penetratorer) och

- kraftigare explosivämnen.

Denna utveckling kan fram till 2020 ge en minskning av vapenstorleken till 15-

60 % av idag med bibehållen effekt. Efter 2020 kan vapen som bara är 2-10 %

av dagens storlekar bli aktuella.17 Helt klart kommer vapnen att bli mindre, men

att de skall ha en storlek som motsvarar 1/50 till 1/10 av dagens förefaller något

överdrivet.

Nedan redovisas några av de trender (hämtade från FMI 2020) avseende den

teknologiska utvecklingen i världen beträffande militär materiel. Det är också

denna utveckling som ligger till grund för den utveckling Sverige står inför, i

och med den nya inriktningen av Försvarsmakten.

                                                

16 Alvå, Lägesrapport FoRMA s. 28-29.
17 ibid.
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Följande trender föreligger:18

- Den teknologiska spännvidden mellan olika aktörer i världen ökar. USA

är ledande men många andra nationer följer efter och moderniserar sin

materiel. Avseende Rysslands teknologiska nivå så är den långt ifrån

den som USA har idag. Dock torde det vara så att om Ryssland i framti-

den önskar vara en global stormakt måste man anamma den nya

tekniken. Bedömning är att om Ryssland skulle önska har man teknisk

kapacitet och kunskaper att följa med i den teknologiska utvecklingen.

- Kampen om omvärldsuppfattning och ledningsförmåga intensifieras och

möjligheten att se hela slagfältet i realtid öppnas, ökad betydelse för led-

ningskrigföring, ökad betydelse av att snabbt kunna upptäcka, identifiera

och bekämpa mål.

- Modellering och simulering torde få ökad betydelse inom exempelvis

beslutsstöd, utbildning, taktik och doktrinutveckling, systemutveckling

mm.

- Rörligheten och tempot på stridsfältet (”stridsfältsrummet”) ökar. Allt

fler sensorer och bekämpningssystem utnyttjar luftrummet och rymden.

Detta skulle kunna innebära att det operativa fältet ökar.

- Bekämpningsförmågan är inte enbart beroende av numerär. Förbättrad

ammunition samt implementering av precisionsvapen bidrar till detta.

Vidare bidrar utvecklingen mot långräckviddiga vapen och möjligheten

till bekämpning av punktmål eller ytmål på långa avstånd.

- Användning av obemannade farkoster ökar (luft, mark samt på/under

havsytan).

- Kombinerade sensor och stridsfarkoster, exempelvis UAV:er19, medger

kortare tid från upptäckt till insats.

                                                

18 FMI 2020 Rapport 4 s. 61-62.
19 Unmanned Autonomous/Aerial Vehicle UAV, obemannade flygspaningsfarkoster.
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- Verkanskraften ökar, vilket kan innebära färre vapen med minst samma

verkan.

- COTS20 nyttjas i allt större utsträckning. Civil teknik nyttjas ofta framför

att utveckla specifik militär materiel. Vilket medför att det blir billigare

att tillverka avancerade vapen, exempelvis kan ”dumma” vapen förses

med  driv- och positionsbestämningsutrustning och på så sätt bli ett po-

tent precisionsvapen.

3.3 Markrobot

3.3.1 Historik

Robotar började utvecklas under första världskriget, men användes inte i någon

större skala förrän under andra världskriget. Under andra världskriget ledde

Tyskland utvecklingen inom robotområdet och utvecklade målsökande jaktro-

botar, signalsökande robotar med lång räckvidd, TV-sökande attackrobotar med

radiolänk, radarstyrda luftvärnsrobotar m.fl. av de systemidéer som ligger till-

grund för dagens robotar. Användningen av robotar har successivt ökat och idag

har robotar blivit ett av de dominerande vapnen på slagfältet.21

En robot definieras som en obemannad, styrd farkost för engångsbruk, som un-

der större delen av sin bana färdas över ytan. En robot behöver alltså inte ha

vare sig stridsdel eller motor, däremot är den alltid styrd.22 Nationalencyklope-

din (1993) definierar robot som ”självstyrande projektil, vanligtvis med egen

motor”. Robot kallas även missil. Nationalencyklopedins definition på missil

lyder "obemannad militär luftfarkost med egen framdrivning, annat ord för ro-

bot."

                                                

20 Commercial Off-the Shelf Products COTS, hyllvara.
21 Berglund, Precisionsvapen, s. 14.
22 ibid
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En robot består av delsystem med funktioner enligt nedan:23

Delsystem Funktion

Styrning Styrlag, styrautomat, flygmekanik

Framdrivning Raketmotor, flygdynamik (motstånd, massa)

Verkan SAT-enhet,24 stridsdel

Sensorer Målsökare, måldetektering

3.3.2 Trender 25

Utvecklingen inom robotområdet kännetecknas dels av att samtliga delsystem,

som målsökare, framdrivning och stridsdel, förbättras, dels av att de olika delsy-

stemen integreras närmare och dels av att roboten integreras i allt större

utsträckning tillsammans med underrättelse- och ledningssystemet. Sammanta-

get innebär detta att systemprestanda kraftigt förbättras.

En betydelsefull utveckling sker inom navigeringsområdet, där integrerade sa-

tellit-, terräng-, och tröghetsnavigeringssystem ger bra prestanda –

meterprecision – till en rimlig kostnad. Navigeringsprecisionen blir oberoende

av roboträckvidden.

Sensortekniken fortsätter att utvecklas och prestanda förbättras inom framförallt

det optroniska området, t.ex. okylda IR-sensorer, koherent laser och på sikt även

optisk signalbehandling. Inom radartekniken kan man förvänta sig utveckling av

integrerade system, såväl sändar- som mottagare- och antennelement kan kom-

binera i en enhet. En ökad användning av multisensormålsökare med avancerad

sensordatafusionen medför kraftigt förbättrade prestanda.

Styrsystemen får förbättrad förmåga att styra robotarna under extrema svängar,

vilket kraftigt utökar täckningsområdena, i första hand, för jaktrobotar. Utveck-

lingen av mer intelligenta styrsystem förbättrar bl.a. möjligheterna till val av

                                                

23 Andersson avsnitt 2.1 s. 6.
24 Säkring, Armering och Tändning (SAT)
25 Huvuddelen hämtat från (där så inte annat anges): Berglund, Precisionsvapen , s. 7-8.
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mål och träffpunkt (och därmed till graderad verkan) samt till samordning. At-

tack- och markrobotar får, trots sin ökade egna intelligens, ett ökat inslag av

operatörsmedverkan via länk. Detta görs främst p.g.a. kraven på säkerhet i må l-

val och önskan om träffvärdering.

Utvecklingen av mer energetiska driv- och sprängämnen ger en 20% förbättring

av energiinnehållet. Detta ger möjligheter att utveckla mindre robotar med

samma prestanda som tidigare eller att förbättra prestanda. Inom framdrivnings-

området sker en utveckling av luftande rammotorer, som ger stor räckvidd vid

farter om Mach 2-4. Trender finns även mot hypersoniska hastigheter upp till

Mach 8.

Duellen mellan robotar och motmedel fortsätter att trappas upp. Utvecklingen av

bättre sensorer för målinmätning leder till ett övertag för robotsidan, som troli-

gen måste mötas med delvis nya typer av motmedel. En kraftig omsvängning

vad gäller förmågan att med precisionsvapen bekämpa mål med känt läge har

skett i och med utvecklingen inom navigeringsområdet. Värdet av utspridning

och maskering av fasta mål minskar, medan kraftigt fortifikatoriska skydd fort-

farande har god effekt.

I den översiktliga taktiska värderingen har ett antal intressanta möjligheter och

behov diskuteras, bl.a. har en indelning i intressanta räckvidder gjorts. De tek-

niska möjligheterna och behoven är många. Man kan på flera sätt öka verkan

och precision och minska sårbarheten på roboten. Den avgörande frågan blir i

flertalet fall av ekonomisk natur.

En av de viktigaste slutsatserna är att underrättelsesystemet blir synnerligen av-

görande för precisionsvapnens utnyttjande och i själva verket i hög grad är

bestämmande för vilka vapen som kan anskaffas och användas. System som är

starkt integrerade, t.ex. med en soldat som utpekare/observatör och som är dy-

namiskt uppkopplad till olika understödsenheter är intressanta utvecklings-

alternativ.

Med de selektivt långa skjuttider som trots allt blir aktuella måste också möjlig-

heten till uppdatering i banfasen vara möjligt mot rörliga mål. Detta kan bl.a.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1017
ChP T 99-01
Mj Rasmus Lindstedt 2001-06-29 Sida 23 (72)

ske genom en observatör, som också är garant för att förhindra vådabekämpning

(egna, civila, allierade).

Eftersom utvecklingen av långräckviddiga robotsystem är kostsamma måste

möjligheten till flera varianter inom samma plattform (jmf. bilindustrin) sökas.

Ytterligare ett användarkrav är att delarna i robotarna är utbytbara så att man lätt

kan uppgradera och välja verkan på stridsdelen. Hög modularitet är önskvärt.

Fiberoptiskt styrda robotar tillhör kategorin precisionsvapen. Robotsystem med

räckvidder över 100 km håller idag på att utvecklas. Den fiberoptiska länken

kan med stor bandbredd överföra information från bildalstrande sensorer till

eldenheten. Informationen presenteras för en operatör, som därmed kan med-

verka till ett noggrant val av träffpunkt. Sista bilden från målsökaren kan också

användas för träffutvärdering.26

De fiberoptiskt styrda robotarna kan även flygas som operatörskontrollerade

UAV:er med en störfast länk. De har kort flygtid, men torde vara lämpliga för

att samla eld mot högrörliga mål såsom helikopterförband och mot kraftigt

punktförsvarade mål. Eftersom flera robotar kan vara anslutna till samma dator

finns det förutsättningar att utforma systemet så att robotarna, utan risk för stör-

ning, utbyter information om såväl målläge som egen position som terräng med

varandra. Detta kan användas för att åstadkomma synkroniserade anfall, exem-

pelvis i form av två anfallsvågor som följer tätt inpå varandra.27

Moderna attackvapen med lång räckvidd kan besitta en betydande egenspa-

ningsförmåga. Denna förmåga är av stort värde för att göra attacksystemet

robust, men ger ingen garanti för att eldgivning sker vid rätt tillfälle. Om eld-

givning sker vid rätt tillfälle kan likväl bristen på exakt invisning av roboten

resultera i att vapnet måste egenspana inom ett stort område, vilket minskar san-

nolikheten för målupptäckt. Förbrukningen av vapen kan då bli hög satt i

relation till antalet bekämpade mål. Resonemanget avser vapeninsats mot rörliga

eller flyttbara mål. Om vapeninsats skall ske mot ett fast mål utgör invisningen

                                                

26 Alvå, Andersson, Carlsson, Karlsson s. 7.
27 Sjöberg
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av vapen inget större problem. Däremot kan valet av tidpunkt ha betydelse.

Strävan kan vara att bekämpa en anläggning när ingen eller så få personer som

möjligt befinner sig i anläggningens omedelbara närhet.28

I båda fallen skulle det vara värdefullt att ha tillgång till sekundaktuell informa-

tion om mål- och målmiljö. Därtill skall vapnen kunna få nya positionsdata och

kommandon fram till dess de når målet. Det sistnämnda kräver en länk mellan

eldenhet och vapen. Länken kan utgöras av en helt störfast optofiber, vilket är

fallet för roboten Polyphem (beskrivs nedan). Denna robot kan användas för att

jaga så högrörliga mål som helikoptrar. Riktade, störfasta mikrovågslänkar är

särskilt lämpade för attackvapen med långa flygtider. Exempel på attackvapen

med långa flygtider är minikryssningsrobotarna LOCAAS (beskrivs nedan),

som skall kunna söka efter mål i en halv timme, och Ferret29, som skall kunna

kryssa omkring i ett målområde i mer än två timmar.30

De tre mest intressanta utvecklingsprojekten för fiberoptiskt styrda robotar är för

närvarande de amerikanska EFOG-M (räckvidd 15 km), LONGFOG (räckvidd

100 km) och Polyphem (räckvidd 60 km). Dessa utnyttjar ett semiautonomt31

styrsystem, där roboten kan följa en förprogrammerad bana mot målområdet.

Operatören kan styra roboten manuellt om så önskas.32

3.3.3 Polyphem

Polyphem är ett tyskt, franskt och italienskt gemensamt projekt under ledning av

Euromissile consortium bestående av Daimler-Chrysler Aerospace LFK (Lenk-

flugkorpersysteme) GmbH, Aerospatiale Matra Missiles och Consorzio

Italmissile. Polyphem är en fiberoptisk fjärstyrd robot avsedd för punktmål både

på marken och till havs. Systemet är tänkt att vara i bruk omkring år 2006.33

                                                

28 Sjöberg
29 Aviation Week & Space Technology s. 28.
30 Sjöberg
31 Visa åtgärder utförs av en mänsklig operatör, medan andra delar är autonoma.
32 Alvå, Andersson, Berglund s. 8.
33 Army Teknologys hemsida http://www.army-technology.com/projects/polyphem/index.html
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Den taktiska räckvidden är upp till 60 km och den använder sig av värmesökan-

de kamera (FLIR) för hög precision mot både rörliga och stillastående mål.

Bilder från IR-sensorn i nosen på missilen överförs via en fiberoptiskkabel till

avfyringsstationen, där de automatiskt analyseras, utvärderas och visas sedan för

operatören. Operatören kan sedan via den fiberoptiskkabeln styra missilen om

han inte är nöjd med vad roboten gör eller vilket mål roboten valt. Under robo-

tens väg fram mot målet kan operatören styra kameran oberoende av

robotpiloten vilket gör att systemet har en hög egenspaningsförmåga. Utskjut-

ningsplattformen (figur 1) innefattar åtta stycken missiler och kan monteras på

nästan alla typer av plattformar. Fordonet går att flygtransportera (C160 och C-

130) och är splitterskyddat (splitter, eldhandvapen och landminor).

Figur 1 Polyphem under eldgivning

Avfyringsstationen (figur 2) är en högpresterande liten dator för styrning av

missilerna, en operatörskontrollpanel med bildskärm. Systemet använder avan-
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cerad bildförädling, elektrooptiska omvandlare och radio länkar. Avfyringssta-

tionen har GPS34, gyro och C3I 35 systemgränssnitt.

Figur 2 Avfyrningsstation

För uppdragsplanering har systemet ett digitalt kartunderlag som även används

under inflygningen. För vissa uppdrag kan dubbla monitorer (dual monitor sy-

stem) användas. Systemet har kapacitet till fullständig automatiskt funktion,

med operatören som en ”man in the loop”, med valfrihet till helautomatisk an-

vändande eller om nödvändigt justera under gång för att få ett träffresultat inom

10 cm. Operatören kan när som helst ta kommandot över roboten, för att kunna

kontrollera den, välja träffpunkt för att omedelbart få utvärdering av träff eller

avbryta bekämpningen. Utskjutningsplattformen är lätt att hantera och lätt att

ladda om. 36

Ett flertal fiberoptiskt styrda robotar kan samtidigt styras från samma eldenhet.

Kunskapen om samtidiga robotars aktuella positioner i kombination med infor-

mation från samtliga robotars målsökare kan då utnyttjas till ett samordnat anfall

i målområdet. Polyphem har ett styrsystem med en hög grad av autonomitet,

                                                

34 Global Positioning System
35 command, control, communications and information
36 Tornérhielm
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som avlastar operatören och gör det möjligt för honom eller henne att koncentre-

ra sig på de stora systembesluten, till exempel målval.37

Huvuddelarna av missilen utgörs av IR-kameran, annan elektronik, stridsdel,

bränsletank, turbojetmotor, hjälpmotor, batteri och fiberkabel med spole. Den

värmesökande kameran är placerad på en gyrostabiliserad dubbelaxlad platt-

form. ”The platinum silicide (PtSi) focal plane array” ger ett mycket bra

underlag för målupptäckt, urskiljning av mål, rekognosering av stridsfältet och

verkanskontroll. Kvalitén på bildmaterialet är så pass bra att operatören kan

upptäcka mål på ett avstånd upp till 8 km. Navigationssystemet innefattar en

Inertial Measuring Unit (IMU) som är kopplad till en höjdmätare och en GPS

mottagare för att försäkra att missilen följer den givna banan till målet. Det fi-

beroptiska överföringssystemet förser samtidigt optisk överföring av videodata

från missilen till markstationen och kommandon från markstationen till missilen

med en datahastighet på 200 Mbytes/sek. Fiberkabeln är störsäker och inte

känslig för elektromagnetiska störningar. Kabeln tål dock endast smärre belast-

ning.38 Missilen accelereras av en startmotor till en utgångshastighet av mer än

150 m/s. Stridsdelen kan verka mot alla typer av stridsfordon, mindre fartyg,

helikoptrar och andra punktmål. Roboten väger 140 kg, 270 cm lång och en di-

ameter på 22.8 cm. 39

Praktiska försök har gjorts där man lyckats haspla ut 60 km kabel. Om man vill

nå längre behöver man förmodligen någon form av förstärkning på vägen för att

inte dämpningen skall bli för stor. Att samma operatör kan hantera flera robotar

- upp till 6 st - låter osannolikt, förmodligen krävs en operatör per robot (förfa t-

tarens anm.)

                                                

37 Alvå, Andersson, Carlsson, Karlsson s. 7.
38 Praktiska prov på den fiberoptiskakabeln genomförda av FOA enligt Alvå, Andersson, Carls-

son, Karlsson s. 57 visar att den tål tio fotisättningar och sex överkörningar med personbil.
39 Tornérhielm
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3.3.4 LOCAAS 40

”Föreställ er ett vapen så smart att de kan upptäcka ett mål, förfölja det, fast-

ställa vad det är för mål, välja på vilket sätt målet bäst skall bekämpas och sedan

utföra bekämpningen”. Så beskriver Kenneth Edwards (program manager) vap-

net ”Low Cost Autonomous Attack System” mer känt som LOCAAS.

Hemligheten bakom detta framtids vapen är en LADAR målsökare, en laserra-

darsensor som presenterar en tredimensionell bild med mycket hög upplösning.

LADAR ger vapnet möjligheten att se, känna igen och välja mål. 41

LOCAAS är framtagen som ett litet, autonomt och slagkraftigt vapen med kapa-

citet att ytövervaka, identifiera och förstöra en rad olika mål. Stridsdelen är på 7

kg och kan producera en RSV-pil (long rod), slug eller splitter beroende på må-

lets beskaffenheter. RSV-pilen är mot de hårdaste målen och den penetrerar alla

stridsvagnar rakt uppifrån och från nära håll. Sluggen är också mot hårda mål

men på ett längre avstånd, den gör ett större hål men har inte lika djup penetra-

tion. Splitterstridsdelen används mot mjuka mål och verkar över en stor yta.

”Adaptiva stridsdelar för intelligenta vapen kommer snart på marknaden där

valet av stridsdel inte sker mekaniskt utan det är tändningen som styr, med driv-

na detonatorer och geometri.”42 Om roboten inte hittar ett mål självförstörs den.

Efter utskjutning börjar sökaren att arbeta på en höjd av 225 m, hastigheten är

120 m/s och den kan sök upp till 20 min. Man kan programmera roboten att

söka av ett område som är 50 km2 stort. Sökhastigheten är 4 km2/min. Den drivs

av en turbojet motor och flygtiden är 30 min, på den tiden kan den kommer

långt över 100 km. När den hittar ett objekt (mål) jämför den det med med-

följande målbibliotek (målsökaralgoritmer), beroende på de prioriteringar av

mål som är gjorda beslutar den om insats. Robotarna kan kommunicera med

varandra så att inte flera robotar engageras i samma mål. Den är av typen ”fire

and forget” och roboten går även att visa in med en målpekare.

                                                

40 Folke Andersson, där inte annat anges.
41 Airmans magazine hemsida http://www.af.mil/news/airman/0996/armor.htm.
42 Föreläsning, Wätterstam.
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Figur 3 LOCAAS

Storleken på enskild robot är 76 cm lång, 25 cm bred och den väger cirka 35 kg.

Den kan avfyras dels från flyg och dels från en kassett (container) om 8 x 3

stycken från ett standardfordon eller från en raketartilleri plattform.

Priset är mycket lågt enligt tillverkaren om man räknar på den teknik som robo-

ten besitter, 30.000 dollar/styck (tillverkningskostnader). För att försöka slå ut

en LOCAAS krävs en ”surface-to-air-missiles” med en kostnad kring 400.000

dollar/styck. Vilket har fört tanken till att även producera attrapper av LOCA-

AS.43 Att priset blir ”lågt” får ses som en glädjekalkyl. Det är sällan dessa

kalkyler håller då (om) systemet går till serie tillverkning (jmf Copperhead).

LOCAAS är helt plattformsoberoende och kan avfyras från flyg enskilt eller i

grupp om 16 stycken. Andra alternativ är helikopter eller ett vanligt standard-

fordon. Tekniken kan anpassas till olika utskjutningsanordningar, vilket medför

att den även kan avfyras vertikalt från fartyg eller från utplacerade ”eldpallar”.  44

                                                

43 Airmans magazine hemsida http://www.af.mil/news/airman/0996/armor.htm.
44 Lockheedmartins hemsida http://www.lockheedmartin.com/factsheets/product179_hi.html
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3.3.5 PAM/LAM

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) och US Army arbetar

med ett projekt för robotar som skall kunna användas på FCS (Future Combat

System). Projektet är en del i NetFires programmet där DARPA skall utveckla

ett vapensystem som är mobilt, har hög precision och har top-attack (takslående)

kapacitet. Robotarna kallas PAM (Precision Attack Missile) och LAM (Loite-

ring Attack Missile). PAM kommer att ha en räckvidd kring 40km och skall

kunna bära en stridsvikt på 12,7 kg, den är avsedd för tunga mål typ stridsvag-

nar. LAM kommer att ha en räckvidd på minst 50 km med en stridsvikt mellan

3,6-4,5 kg och en söktid på minst 30 minuter och är avsedd för högt värderade

mål. Båda missilerna använder GPS för navigering och målsökarefunktionen

och kan även operatörsstyras. Robotarna kommer även att ha en tvåvägs data-

kommunikationslänk, för att kunna göra mållåsning efter utskjutning och att

ändra mål under flygningen samt att genomföra verkansbedömningar. LAM

kommer att ha en 3-D laser radar (LADAR) sökare och en automatisk måligen-

kännare, PAM däremot kommer att utrustas med en uncooled seeker för att hålla

nere kostnaderna. Robotarna kommer att drivas av en turbojet motor men man

tittar även på en framdrivning med turbofan motorer. Robotarna skjuts ut verti-

kalt från en liten container med måtten 120x120x180 cm och vikten 1180 kg.

LAM kommer även att kunna monteras på helikopter.45

Det pågår även utveckling mot att utrusta LAM med någon sorts Terrain Con-

tour Matching (TCM) för navigering, en sökare med ett målkartotek samt en

adaptivt stridsdel. Utvecklingen kommer att gå mot MEMS46 för att ytterligare

reducera storlek och vikt på elektronikdelarna.47 Här kan man skönja ett försök

till att skapa en robot med någon form av modularitet. Man använder de delar

som uppgiften kräver.

                                                

45 Koch s. 12.
46 Micro Electro Mechanical Systems. Mikroelektronikindustrin med typiska detaljstorlekar av

storleksordningen 10-talet µm (mikrometer).
47 International defense review
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Ett liknande projekt är Container Launched Attack Weapon System (CLAWS)

som bygger på principen att utveckla redan befintliga äldre missiler/robotar till

smarta container/launcher concept.48

Figur 4 PAM/LAM-systemet

Elden är inte längre bunden till enskilda, avancerade plattformar som fartyg,

flygplan eller artilleriförband utan är fristående. Roboten finns i enkla lådor s k

eldpallar. Dessa pallar flyttas lika lätt som vanliga lastpallar och är inkopplade i

ett nätverket och kan stå var som helst i terrängen eller motsvarande. Roboten är

en enhetsrobot med utbytbara delar. Modulariteten medför att man kan uppgra-

dera hela konceptet och livslängden blir lång. Den består av motor med bränsle,

stridsdel och målsökare. Genom att kombinera olika delar kan man variera fart,

                                                

48 BRTRC :s hemsida http://www2.brtrc.com/stos/99ivk19f.htm



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1017
ChP T 99-01
Mj Rasmus Lindstedt 2001-06-29 Sida 32 (72)

räckvidd och verkan. I roboten finns en dator som känner av vilka delar som in-

går och ser till att dessa anpassas till varandra.49

Figur 5 Soldat som sensor

Detta koncept bygger på att två enskilda system samarbetar. Spanare pekar ut

målet, bedömer situationen, väljer insats och beställer sedan insatsen som kan

komma nära eller från långt håll. Efter insatsen gör spanaren en utvärdering.

Detta koncept kräver säkra telekommunikationer och en god lägesuppfattning.50

Ett system med målutpekare är inte unikt för "eldpallar" utan finns redan idag

till robotar och artillerigranater.

Den enskilde soldaten som sensor är en idé som vuxit fram och utvecklats mer

och mer då man har studerat gapet som uppstår mellan den snabba utvecklingen

inom data och kommunikation på ena sidan och sensortekniken på den andra si-

dan. Data och kommunikationsteknikens kapacitet fördubblas vart annat år,

även sensortekniken utvecklas men inte alls i samma utsträckning. Om denna

trend håller i sig, vilket får ses högst troligt, kommer sensortekniken att vara

flaskhalsen för att erhålla högkvalitativ realtidsinformation från stridsfältet. Den

                                                

49 PE-studien s. 17.
50 ibid. s. 28.
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bästa bredbandiga sensorn på stridsfältet kanske är soldaten, inte en mängd

elektroniska anordningar. Soldaten har ögon, öron och luktorgan som sensorer.

Dessa sensorer kan vara intelligenta och uppträda enskilt eller kraftsamlat vilket

soldaten själv bestämmer. Sensorerna är sedan sammankopplade med en hjärna

som snabbt kan omsätta delinformation till nödvändig stridsfältsinformation.

Det kommer förmodligen ta lång tid, om någonsin, före sensortekniken kan er-

sätta detta.51

3.4 Eldrörsartilleri

3.4.1 Historik52

Utvecklingen inom artilleriammunitionsområdet under efterkrigstiden känne-

tecknas främst av att artilleri och granatkastare har fått pansarbrytande

ammunition. Skottvidderna har ökat – fördubblas – sedan VK 2. Kalibern 155

mm är nu standard i västvärlden och den enda inom vilken en utveckling sker.

Dessutom har verkan av det enskilda skottet ökat genom införandet av zon- och

elektriska tändrör som medför att man kan skjuta luftbrisad.

Under 60- och 70-talet kom semiaktiva artillerigranater typ Copperhead och se-

nare Krasnopol. Detta gav hög träffsannolikhet men problem med tillgänglighet

och tillförlitlighet. Stridstekniskt är detta svårt att leda och risk för att målsöka-

ren inte hittar laserstrålen och blir "vild" med risk för vådabekämpning av egna

och civila. Cooperhead åtnjöt dock en viss renässans under Gulfkriget.

Under 80- och 90-talet kom IR- och radarmålsökare "fire and forget-granater"

för granatkastare typ Strix (svenskt) och Merlin (engelsk). Endast Strix har rea-

liserats och är idag världens enda ammunition för granatkastare med förmåga att

slå ut de mest skyddade stridsvagnarna.

Inom plattformsområdet (pjäser) har utvecklingen gått från tunga dragna till

delvis eller helt självgående pjäser. Rörlighet, egenskyddet och eldhastighet har

varit i fokus vad gäller utveckling under det senaste årtiondet. Detta för att sy-

                                                

51 Nichiporuk and Builder
52 Huvuddelen hämtat från Gerhardsson s. 39.
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stemen skall kunna verka i samma miljö som de förband som de understödjer.

Under 60-talet utvecklades och tillverkades Bandkanonen i Sverige som än idag

– trots sin ålder - står sig bra. Faktum är att det fortfarande idag inte finns en

pjäs med samma eller bättre eldhastighet53 som den svenska bandkanonen. I

framtiden kommer man att sträva efter att försöka tillverka plattformarna lättare

för att öka den strategiska och operativa rörligheten.

3.4.2 Trender 54

Inget 155 mm L52 system är för närvarande helt färdigutvecklat även om serie-

beställning av Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) har skett i Tyskland.

Fortfarande finns avsevärda problem med eldrörsförslitning och elduthållighet,

diskussioner har även förts i flera länder om att göra avsteg från JBMoU (Joint

Ballistic Memorandum of Understanding) för att lösa dessa problem. Man stu-

derar även ett modularladdningssystem med identiska moduler från ett till sex

som tänds med plasmaövertändning. Inget land har lyckats utveckla detta fullt ut

och problemen ligger i hantering, ansättning och övertändning av modulerna.

USA bedöms dock ligga relativt långt fram.55

Det förefaller som om eldrörsartilleri, främst då 155 mm, kommer att fortsätta

att utvecklas och utgöra huvuddelen av den indirekta elden. Raketartilleriets

fördelar av att ha lätta och billiga utskjutningsanordningar och momentant

mycket hög eldkraft synes ännu ej ha resulterat i större satsningar på detta än

eldrör trots att navigerings- och styrsystem snabbt förbättras och förbilligas

samtidigt som de blir geometriskt mindre. Detta kan bland annat ha att göra med

att eldrörsartilleriets precision är relativt god och att behov av (krav på) navige-

ringssystem helt försvinner och kraven på målsökar- och styrsystemprestanda

till viss del blir måttliga.

Raketartilleri är ett utpräglat vapen för mål som uppträder på stora ytor. Syste-

met kommer att kunna leverera upp mot 500 substridsdelar på en yta av 200 x

                                                

53 14 skott på 40 sekunder.
54 Berglund Erik, Teknikutveckling, Där inte annat anges.
55 Berg
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200 meter och detta med en räckvidd över 100 km. ”För raketartillerisystemen,

MLRS56 pågår utveckling av autonoma målsökare för ökad träffsäkerhet. Under

utvecklingen för Smerch baserad på UAV teknik är en farkost som har stabilise-

rad kamera i nosen, kan vara i luften 30 minuter och ger data till

kommandocentral 70 km bort.”57 Med andras ord är det frågan om att från en

raketartilleriplattform skjuta robot.

En mycket påtaglig utvecklingstrend inom artilleriet är att öka skottvidden. Hos

eldrörsartilleri görs detta genom att öka utgångshastigheten, att införa tillsatsag-

gregat och/eller att införa arrangemang så att en utflygning kan ske, s.k. glidare.
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Figur 6 Skjutavstånd med olika projektiler

Figuren ovan (figur 5) visar på ett par exempel hur man kan öka skottvidden. De

olika metoderna har lika mynningshastighet och elevation, 900 m/s och en upp-

sättning på 875 streck. Kalibern är 155 mm och en projektilmassan på 50 kg.

D=0 innebär att luftmotståndet antas vara 0 under angiven tid (modifierat bas-

flöde = 10 sek, superbasflöde = 20 sek).

                                                

56 Multiple Launch Rocket System (MLRS)
57 Wistrand s. 73.
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De här redovisade skottvidden på 60-80 km borde oavsett metod kunna vara re-

aliserad före år 2015. De skottvidder man talar om idag, över 100 km är

realiserade före år 2025. Det finns idag inga tekniska begränsningar för vilka

skottvidder man kan uppnå. Problemet är istället att finna optimala kombinatio-

ner av utskjutningsteknik, framdrivningsteknik och navigering/styrning. Figuren

skall ses som exempel på hur skottvidden kan ökas med olika metoder. Har man

en pjäs med större mynningsenergi blir ”grundskottvidden” större, men skott-

viddsökningarna troligen proportionella mot vad som visas ovan.
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Figur 7 Banprofiler för olika projektiler

Metoden att ”flyg ut” har den nackdelen att flygtider blir mycket långa och så

även känsligheten för störning vilket medför att spridningen ökar, vilket i sig tar

bort en av fördelarna med eldrörsartilleri kontra raketartilleri. Figur 6 visar ex-

empel på banprofiler vid olika metoder för att nå 65 km. Av figur 7 nedan

framgår även vilken mynningshastighet och skjuttid som krävs för att nå 65 km.

Detta visar att för att nå 65 km krävs mycket långa eldrör och mycket höga

mynningshastigheter. Fram till 2025 kommer mynningshastigheten att ökas, så

långt eldrörsslitage, nedsatt rörlighet, m.m. kan accepteras. Detta genom kombi-

nationer av förlängning av eldrören, bättre eldrörsmaterial, nya drivämnen,
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införandet av enhetsladdningar och troligen genom införandet av ETK 58. Till-

satsaggregat i form av raketmotor skulle kräva, redan vid denna ”måttliga”

ökning av skottvidden, så mycket krut att något egentligt utrymme för stridsdel

inte blir kvar om man skall hålla fast vid rotationsstabiliserade projektiler. En

luftförbrukande motor kräver betydligt mindre bränsle, men viss volym krävs

för förbränning m.m. Allt detta sammantaget gör att den tendens man nu skön-

jer, att gå ifrån rotationsstabiliserade projektiler, säkert kommer att accelerera.

Det moderna eldrörsartilleriet år 2025 kan mycket väl tänkas att, som standard

ha slätborrade eldrör eller, åtminstone, en del av ammunitionen med slirande

gördel och med aerodynamisk stabilisering.
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Figur 8 Skottvidder med olika V0

Utvecklingen vad gäller stridsdel/projektil har sedan en längre tid gått från att

ha verkan i mjuka ytmål mot ammunition med verkan i skyddade punktmål. I

samband med denna utveckling har en evolution mot att ha en bärgranat med

varierande typer av last skett. För att öka precisionen studeras i dag hela spekt-

rat från målavkännande substridsdelar och enkelt korrigerande projektiler till

fullständigt, i slutfasen, målsökande och styrda granater. Mest troligt blir det

                                                

58 Elektrotermisk kemisk utskjutning
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den aerodynamiska styrningen som kommer att användas. Målsökare och styr-

system, med tillhörande datorsystem, kommer att få avsevärt mindre

geometriska dimensioner än i dag och bli betydligt billigare, samtidigt som pre-

standa ökar. Drivkraften för detta kommer att vara icke-militära tillämpningar.

Miljötåligheten, som krävs, kommer inte att bli allt för kostnadsdrivande efter

som bilindustrin har liknande krav. Några exempel på projektiler är:

- Målavkännande substridsdelar (BONUS, SADARM, SMART)

- Korrigering av enbart skjutavståndet genom aerodynamisk bromsning

(Bromsa). Efter inmätning från marken av första delen av banan, efter

autonoma mätningar i granaten eller efter mätningar med hjälp av GPS

och jämförelse med en förprogrammerad bana.

- Korrigering med små aerodynamiska roder och/eller raketmotorimpul-

ser, av såväl längs- som sidfel. Efter inmätningar från marken (TCM),

efter autonom mätningar i granaten eller efter mätning med hjälp av GPS

och jämförelser med en förprogrammerad bana.

- Målsökning och styrning i slutfasen av banan. Precisionen då målsök-

ningen börjar förutsätts vara så god att ”måttliga” krav ställs på

målsökare och styrsystem.

- Navigering i banan (krävs troligen vid utflygning och vid raketartilleri)

samt målsökning och styrning i slutfasen av banan.

Den största utvecklingen sker genom att de traditionella rotationsstabiliserade

granaterna ersätts av eller kompletteras med aerodynamiskt flygande projektiler

med styrning. Räckvidder för vanligt artilleri blir då över 100 km och gränsen

mellan eldrörs-, raketartilleri och markrobotar suddas därmed ut allt mer.59

I samband med att en övergång sker till bärgranat utvecklas också granathöljena

från att ha varit metallhöljen som var avsedda att generera splitter till lättare

höljen som kan innehålla fiberkompositer. En sådan utveckling blir mycket på-

tagligt önskvärd om man går ifrån rotationsstabiliserade projektiler, där ett

                                                

59 Söderqvist och Berglund s. 44.
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axiellt tröghetsmoment (≅ mycket massa i projektilens hölje) önskas för att upp-

rätthålla stabiliteten, till aerodynamiska stabiliserade projektiler.

Vad gäller verkansdelarna går utvecklingen från splitterdelar mot RSV60-

stridsdelar (eftersom målen har ändrat karaktär) möjligen i kombination med

viss splitterverkan. Med den utveckling mot bärgranater med varierande laster,

som nämnts ovan, kommer också möjligheterna att medföra olika typer av

stridsdelar/laster att öka. Således kan mycket väl ett helt spektrum av verkans-

delar från störsändare via HPM61 och NNEMP62 till RSV och splitterstridsdelar

tänkas, liksom laster från spaningsutrustning till leverans av förnödenheter till

avlägset belägna grupper. Om/när en övergång till icke rotationsstabiliserade

projektiler sker kommer här att finnas mycket större frihet än idag.

För artilleri har tre system för målavkännande substridsdelar utvecklas i väst-

världen, SADARM (USA), SMART (Tyskland) och BONUS (Sverige och

Frankrike). Dessa system verkar enligt samma princip. De är måldetekterande

och verkar genom att en projektil bildas vid brisad. Projektilen har en hastighet

på 2000 m/s och slår igenom 100 mm pansar. Både BONUS (BOfors NUtating

Submunition) och SMART produceras idag, SADARM (Sense And Destroy

Armor) har dock problem med tillförlitligheten. 63

3.4.3 PZH 200064

Panzerhaubitze 2000 är en självgående bandhaubits som Krauss-Maffei Wega-

mann (KMW) tillsammans med MaK System Gesellschaft utvecklat åt den

Tyska armén. Det första exemplaret levererades i juli 1998. Beställningen är på

450 st. och även Italien har beställt 70 st.

Det är en 155 mm pjäs med ett L5265 eldrör med automatladdning i två steg

                                                

60 Riktad Spräng Verkan
61 High power microwave, högeffekt pulsad mikrovågsstrålning
62 Non-nuclear electromagnetic pulse, icke nukleär elektromagnetisk puls
63 Gerhardsson s. 40.
64 Artdemos hemsida, http://www.a9.mil.se/article.php?id=228
65 Eldröret är 52 kalibrar långt 155 mm x 52 = 8060 mm.
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(granat och drivladdning var för sig). Magasinet rymmer 60 granater och ladd-

magasinet 32 (för skjutning max skottvidd). Delladdningarna förvaras i sektorer

avskilt från besättningen i s k "Blow outs". Besättningen består av 5 man men

endast 3 man krävs för att sköta pjäsen fullt ut (redundans om elsystemet have-

rerar och man måste rikta manuellt med traditionella riktmedel).

Grupperingstid efter mjukvaruuppdatering är 17 sek, målväxling 15 sek om

samma granat typ används annars 22 sek. Eldhastigheten är 3 skott inom 10 sek

och 12 skott inom minuten. Omladdning av 60 st granater tar 12 minuter.

Figur 9 PzH 2000 under eldgivning
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Motorn (736 kW, kommer att göras kraftfullare vilket ger en effektökning på

20%) är monterad långt fram (ger sämre framkomlighet då även drivningen tor-

de vara på de främre drivhjulen, författarens anm.) och är 8-cylindrig med direkt

insprutning. Växellådan kommer i framtiden att vara 5-växlig för att öka hastig-

heten så väl i terräng som på väg. Pjäsen har tre drivmedelstankar vilket ger en

kör räckvidd på 420 km.

3.4.4 APS 07

APS-07 är (enligt tillverkaren) ett kostnadseffektivt pjässystem, där kraven på

snabbhet, räckvidd, träffsannolikhet samt eldkraft är av avgörande betydelse.

Pjäsen kommer att kunna ingå som en offensiv och integrerad del inom mekani-

serade förband eller i speciella situationer som en fristående autonom eldenhet.

För att klara detta är det viktigt att systemet undviker upptäckt. Detta uppnås

genom en utformning som ger låg elektromagnetisk signatur, låg termisk samt

optisk signatur. Utöver detta har systemet ett högt min- och ballistisktskydd.

APS-07 är utvecklat med besättningen i fokus där man menar att både möjlig-

heten till överlevnad och uthållighet har varit nyckelfaktorer vid framtagningen.

Men stor hänsyn har även tagits till att underlätta och optimera hanteringen av

systemet vilket medför att utbildningstiden kan kortas och uthålligheten i strid är

hög. Gun-and-run förmågan i kombination med UNIFLEX66 och TCM ger sy-

stemet en hög eldkraft. Detta i kombination med förmågan till ”träff i första

skottet” och MRSI67 ger systemet en möjlighet till att verka med stor kraft även

på längre avstånd. Valet av ett civilt chassi som är väl beprövat, ger dessutom

systemet en god terrängframkomlighet och rörlighet till ett lågt Life Cycle Cost

(LCC, totala kostnaderna för systemet under dess livslängd).68

                                                

66 UNIFLEX-systemet är ett så kallat ”multi-module modular charge system".  Det består av tre

laddningsmoduler med olika energiinnehåll vilka kan varieras och ge 31 olika utgångshastighe-

ter. Detta ger förmågan till MRSI.
67 MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact) ger förmågan till 10 nedslag på en sekund ge-

nom att modulladdningar av olika styrka kommer att kombineras automatiskt för varje skott så

att utgångshastigheten kan varieras från 385 till ca 1000 m/s.
68 Bofors Defence s. 2.
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Utöver sin stora eldhastighet på 16 till 20 skott i minuten kommer pjäsen att

vara kompatibel med the Joint Ballistic Agreement 69 ammunition. Med stan-

dardammunition kommer räckvidden att överstiga 50 km och med speciell

ammunition kommer den att nå upp till 100 km. Målet är att APS 07-systemet

från Saab Bofors Dynamics och Giat Industries skall var ett intelligent flexibelt,

snabbt och effektivt artillerisystem som även kan konkurrera med raketartilleri-

system. 70

Figur 10 Modell av APS 07 under eldgivning

Med en marschhastighet på 70 km/h har systemet en god taktisk- och operativ-

rörlighet. Men med en totalvikten på över 40 ton gör att den strategiska

                                                

69 Ställer krav att ex. granat för vara max 1000 mm lång så den passar alla typer av  pjäser.
70 Artdemos hemsida: http://www.a9.mil.se/article.php?id=228
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rörligheten är låg. Kalibern är 155mm, eldrörets längd är L52, magasinet rym-

mer 38 skott och laddas om inom 5 min. Där till skall läggas den höga

elduthålligheten som erhålls med eldrörskylning på 100 skott/h. Detta samman-

taget gör att pjäsen helt klart har kapacitet att i framtiden kunna matcha andra

system inom fältartilleri området.

3.4.5 TCM

De idag kända projekt för utveckling av styrda projektiler är de

svensk/amerikanska TCM (Trajectory Correctable Munitions) samt de två hel

amerikanska projekten XM 982 (Excalibur US army) och ERGM71 (US navy).

Gemensamt för dessa projekt är den höga precisionen (CEP 72 10-60 meter) och

skottvidden (över 50 km). USA nöjer sig med enbart GPS-teknik medan vi som

inte har kontroll över tekniken kräver en systemlösning med förmågan att även

mäta in granaten i banan med radar. En avgörande fördel med radar är att målets

läge – koordinater – kan uppdateras i banan, vilket är nödvändigt med en flygtid

på upp till 4 minuter. De grundläggande testerna av kritiska tekniska lösningar

genomförs nu (årsskiftet 2000-01) av Bofors och beroende på detta och finansie-

ring kan TCM vara realiserad omkring år 2007-10.73

TCM är en 155 mm bankorrigerande artillerigranat (bärgranat), som kan förses

med stridsdelar typ BONUS/SADARM eller olika sprängladdningar, "penetra-

ting high explosive warhead” (Unitary) beroende på vilket mål som skall

bekämpas. Granaten programmeras föra avfyring med målkoordinater och övrig

data. Den skjuts ut med hög uppsättning och flyger ballistiskt ostyrd till ban-

topp, ca 10 km. Där fälls nosroder ut och granaten glidflyger med glidtalet 1:3

till målområdet. Under denna fas jämförs förprogrammerad värden med aktuell

position antingen med data från radarinmätningen, som överförs via radiolänk,

                                                

71 Extended Range Guided Munitions
72 Radien av en cirkulär yta där 50% av skotten faller.
73 Gerhardsson s. 42.
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eller med data från granatens GPS-mottagre. En kombination av båda värdena

kan användas.74

 

Figur 11 TCM-systemet

Med MEMS75 finns det potential att framställa ytor som kan påverka förbi-

strömmande luft till elektriskt styrd växling mellan turbulent och laminär

strömning. En sådan teknik kan komma att ersätta aerodynamiska fenor och ro-

der i framtiden. 76 Denna teknik kommer att innebära att granaternas nyttolast

kan ökas men även att kostnaderna för varje enskilt skott ökar. Att påverka en

granat som väger 50 kg och har en hastighet på 500 m/s med MEMS-teknik får

ses som en framtidsvision med högst osäker framgång.

                                                

74 Föreläsning Blix
75 Den starka utvecklingen inom mikroelektronikindustrin (MEMS) har byggt på teknik som

även lämpar sig för miniatyrisering av mekaniska funktioner. MEMS är miniatyrsystem med ty-

piska detaljstorlekar av storleksordningen 10-talet µm (mikrometer).
76 Söderqvist och Berglund s. 38.
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3.5 Slutsatser

Den teknikutveckling som nu pågår inom robot- och artillerisystem kommer att

medföra att man kan bekämpa en angripare på stora avstånd och med en mycket

god precision. Vidare kan man konstatera att systemens modularitet kommer att

öka – möjligheten att flexibelt kunna välja ammunition efter önskad verkan –

vilket gör att användbarheten även kommer att öka. Den förut så skarpa linje

mellan sjö- och markmål har blivit diffusare då kraven på räckvidd, rörliga mål

och precision mellan de olika målen blivit desamma, vilket innebär att vi i

framtiden kan gå mot ett försvarsgemensamt bekämpningssystem. Frågan är

bara vilken väg som bör väljas?

Att försöka utveckla system enligt modulprincipen kommer att innebära att flera

komponenter kan användas i olika system, vilket gör att kostnaderna kan hållas

nere. Med modulprincipen kan även systemen hållas ”up to date” längre, vilket

är en fördel med tanke på den snabba utvecklingen. Detta är ett önskemål från

användarhåll som inte är allt för lätt att leva upp till för systemtillverkarna (jmf.

dagens datorer med gårdagens).

Samtliga studerade robotsystem är mer eller mindre plattformsoberoende vilket

är en mycket stor fördel. Det får inte vara plattformen som är styrande vid

framtagning av nya system. Då hamnar man fel och tvingas kompromissa mel-

lan stridsdelen och plattformen.

Att skjuta längre med artilleri har alltid varit en strävan, men vid längre räckvid-

der ökar också tiden i banan och med det störningarna. Längre räckvidd för

eldrörsartilleri är endast önskvärt om man kan garantera precisionen. Många

studier genomförs för att lösa dessa problem, men lösningen får inte vara att

uppfinna roboten igen. Att skjuta robot med eldrörsartilleri som plattform inne-

bär både en dyr stridsdel och en dyr plattform.

Med dessa räckvidds krav på 100 km kommer skjuttiderna att ligga omkring 5

min på samtliga studerade system. Under denna tid är systemen känsliga för

störningar då de skall kunna ta emot signaler för att hamna rätt. Fiberoptisklänk

är den okänsligaste om inte själva kabeln utsetts för medveten eller omedveten

påverkan.
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4. Spelkort

4.1 Allmänt

Nedan redovisas fyra olika spelkort som får utgöra exempel på hur olika system

för precisions bekämpning kan vara uppbyggda. Tre olika robotkoncept och ett

med eldrörsartilleri som plattform. Spelkorten är fiktiva och beskriver inget idag

befintligt system, men koncept som skulle kunna vara verklighet inom studerat

tidsperspektiv. Valen av spelkort bygger på redovisade trender och projekt.

Spelkorten skall även vara särskiljande.

4.2 Spelkort ”Polly”

Roboten avfyras från en plattform innefattande sex stycken missiler som kan

monteras på ett hjul/band -gående standard fordon. Roboten styrs automatiskt

med hjälp av sitt navigeringssystem och kan närhelst styras manuellt av en ope-

ratör. På ett givet avstånd från målet öppnas målsökaren och avsökning av

målområdet startar. Bilden länkas till operatören som låser på valt mål eller styr

hela vägen till träff, han kan närhelst avbryta bekämpningen. Roboten har en s.k.

egenspaningsförmåga. Systemet lämpar sig för insats mot tyngre stridsfordon,

fartyg, helikoptrar, etc.

Data spelkort “Polly”:

Räckvidd: 100 km

Fart: 200 m/s

Sensor: Bildalstrande IR-kamera

Länk: Fiberoptiskkabel

Precision: Under 1 m

Stridsdel: 20 kg RSV med förpenetrator

Banstyrning: Manuellt/automatiskt

Slutfasstyrning: Manuellt/automatiskt

Plattform: Standard fordon band/hjul, kan verka utan plattform

Framdrivning: Startmotor till 150 m/s då ramjet tar vid

Vikt: 140 kg före utskjutning
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Volym: 2700 mm lång, 228 mm ∅

Pris: Ingen uppgift

4.3 Spelkort ”Lukas”

Roboten kan avfyras från flyg, raketartilleri och från enklare boxar. Den pro-

grammeras före utskjutning att avsöka ett område upp till 50 km2 på en höjd av

200 m. Den jämför olika mål med ett målbibliotek och slår mot målet med högst

prioritet. Den har möjligheten att se, känna igen och välja mål Roboten är av ty-

pen ”fire and forget” som även kan invisas mot målet med hjälp av laserpekare.

Systemet lämpar sig för insats mot tyngre stridsfordon, fartyg, helikoptrar, etc.

Data spelkort ”Lukas”:

Räckvidd: 180 km

Fart: 120 m/s

Sensor: LADAR (laser radar sensor)

Länk: ”Fire and forget”

Precision: Under 1 m

Stridsdel: Adaptiv verkan; splitter, slug eller RSV pil

Banstyrning: Automatiskt

Slutfasstyrning: Automatiskt

Plattform: Standardfordon, band/hjul

Framdrivning: Utskjutning till 150 m/s då turbojet motorn tar vid

Vikt: 35 kg

Volym: 750 mm lång, 300 mm ∅, vingspann på 1000 mm

Pris: 300.000:-/st

4.4 Spelkort ”Palle”

Utskjutningsanordningen utgörs av en ”eldpall” som kan placeras på en vanlig

europall. Efter utskjutning rakt upp tänds huvudmotorn och roboten lägger sig i

den valda banan. Kommunikation mellan robot och operatör sker via radiolänk.

Roboten styrs automatiskt med hjälp av sitt navigeringssystem men kan närhelst

styras manuellt av en operatör. Samtliga robotar kan överföra information och ta

emot kommandon i banan. Roboten kan vara ”i luften” 30 minuter vilket gör att

förmågan att upptäcka mål är mycket god. Operatören kan hantera flera robotar
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samtidigt och kan närhelst avbryta bekämpningen. Systemet lämpar sig för in-

sats mot lätta stridsfordon samt punktmål.

Data spelkort ”Palle”:

Räckvidd: Minst 50 km

Fart: 200 m/s

Sensor: LADAR (laser radar sensor)

Länk: Dubbelriktad radiolänk

Precision: Under 1 m

Stridsdel: 5 kg, RSV med för penetrator

Banstyrning: Manuellt/automatiskt

Slutfasstyrning: Manuellt/automatiskt alt. laserpekare

Plattform: Valfritt, även helikopter

Framdrivning: Utskjutning varpå turbojet/turbofan motorn tar vid

Vikt: 40 kg

Volym: 1300 mm lång, 180 mm ∅

Pris: Ingen uppgift

4.5 Spelkort ”TCM”

TCM är en artillerigranat som både kommer att bära långt och ha en hög preci-

sion för att vara en artillerigranat. Korrigering sker både i sida och längd efter

inmätningar med radar från marken (eller med GPS). Tre olika förvalda strids-

delar finns RSV, splitter och Unitary (mot mål med mycket hög skyddsnivå).

Den förprogrammerade granaten skjuts ut till bantopp varefter den glidflyger till

målet. Uppdatering av koordinater i bana är möjligt och kommunikationen sker

via radiolänk. Systemet lämpar sig för insats mot såväl lätta som tunga strids-

fordon, och då med BONUS som verkansdel.

Data spelkort ”TCM”:

Räckvidd: 100 km

Fart: V0 upp till 1000 m/s, glidhastigheten 200 m/s

Sensor: Beror på val av stridsdel

Länk: Radiolänk

Precision: 20 m med 50% av granaterna, 30% p-kill med bonus
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Stridsdel: Splitter eller RSV pil

Banstyrning: Ja

Slutfasstyrning: Automatiskt

Plattform: Eldrörsartilleri

Framdrivning: Skjuts ut och glidflyger till målet

Vikt: 50 kg

Volym: Vanlig spränggranat, 500 mm lång, 155mm ∅

Pris: 400.000:-/st
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5. Miljöer och uppgifter för systemen

5.1 Allmänt

Försvarsmakten skall kunna utnyttja hela operationsområdet, för manöverkrig

och snabba omdisponeringar av förband och resurser. Detta utgör en förutsätt-

ning för att våra bekämpningssystem skall kunna påverka en motståndares

gränssättande resurser. Våra förband skall kunna verka i ett frontlöst och frag-

menterat operationsområde. En bekämpning av motståndarens vitala kraftcentra

skall härvid kunna ske. Vitala kraftcentra utgörs av staber, sensorer, baser,

kommunikationsnät, underhållslinjer, logistik och andra avgörande systemsvag-

heter. Detta åstadkoms med bekämpningssystem med långa räckvidder och hög

precision samt förmågan att kunna kraftsamla system till aktuella områden. 77

En vision 2020 för funktionen indirekt eld i armén har utarbetats och skall utgö-

ra ledstjärnan för funktionen vid utveckling av markstridskrafter. Syftet är att

alla inom funktionen indirekt eld skall arbeta mot ett gemensamt mål och att

detta sedan skall spridas till övriga funktioner. Funktionen har under senare år

hamnat i skuggan och detta är ett sätt att åter sätt fokus på funktionen samt ett

led i dess strävan att vara en kompetent bekämpningsenhet i framtiden. Visionen

lyder:78

- Funktionen indirekt eld skall accepteras i hela Försvarsmakten som ett

avgörande verktyg för att agera och därvid uppnå bekämpande eller av-

skräckande effekt, såväl i ett nationellt som internationellt scenario.

- Funktionen indirekt eld skall med kort reaktionstid kunna verka över sto-

ra ytor både inom och bortom manöverförbandens räckvidd varvid

behovet av insats med egen trupp kan minimeras.

- Funktionen indirekt eld skall kunna verka enskilt och integrerat med öv-

riga underrättelse- och bekämpningssystem.

                                                

77 FMI 2020 Rapport 4 s. 113.
78 Klintäng
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- Funktionen indirekt eld skall innehålla en hög grad av flexibilitet vad

gäller ledningsfunktion, stridsteknik, målval och verkansformer.

Tre scenarier har använts för att belysa de olika förmågor som ett framtida be-

kämpningssystem förväntas inneha. Scenarierna är i huvudsak hämtade från

tidigare FOA-rapporter samt genomförda intervjuer79 och är fiktiva så tillvida att

de inte bygger på verkliga terrängavsnitt. Vidare är ingen hänsyn tagen till den

taktik en framtida tänkt fiende kan använda sig av. Syftet är att ge förslag på

vilka system som lämpar sig bäst i ett framtidsperspektiv.

Framtida konflikter bedöms kunna spänna från lågteknologi (typ gerillakrigfö-

ring) till högteknologi med mycket snabba förlopp. Och detta enskilt eller i

samverkan med andra nationer. Det kommer att vara viktigt att kunna verka ti-

digt över stora ytor och i skiftande miljöer. Nya som gamla hot skall kunna

hanteras och detta i ett land långt borta eller på eget territorium.

En rad olika förmågor är viktiga att ta hänsyn till i de olika scenarierna. Efter

varje beskrivet scenario har strävan varit att välja de viktigast eller de som har

den starkaste koppling till det valda scenariot.

5.2. Scenario 1 (internationella insatser)

Vid internationella insatser har kraven på att minimera egna förluster vuxit

samtidigt som civilbefolkningen inte ska komma till skada och att inget över-

våld skall drabba de krigförande parterna. Det är främst den starka

mediabevakningen, med bl.a. CNN i spetsen, som bidragit till att öka allmänhe-

tens, och därigenom politikernas vilja att hålla nere skadorna på människor vid

en internationell insats.80

Att medverka i internationella insatser är och kommer även i framtiden att vara

en viktig uppgift för Försvarsmakten. Scenariot ryms inom både kapitel 6

(fredsbevarande) och 7 (fredsframtvingande) i FN-stadgan och kan pendla där-

emellan med kort varsel. Ambitionen är att lösa konflikten utan omfattande våld

                                                

79 Widuss och Eriksson
80 Siniscalchi http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/docs/occppr03.htm
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men att ha kapacitet för det om våldet eskalerar. ”Krigsskådeplatsen” består i

huvudsak av urbaniserad miljö.

Insatser/uppgifter under scenariot kan vara :81 övervakning och observation,

förberedelser för strid, skydd för humanitär hjälp, att avbryta pågående vålds-

handling, framtvingande åtgärder, försvar av viktiga områden, slå ut för endera

part viktigt kraftcentra, etc.

Vapeninsatser i fredsfrämjande internationella operationer kommer att ställa

mycket höga krav på målidentifiering, vapenprecision och träffpunktsval för att

därmed undvika oönskade sidoverkningar på civila och infrastruktur. Utöver att

begränsa skadorna kommer även krav på graderad verkan att vara stort. Även

möjligheten att avbryta insatsen alternativt målväxla i ett mycket sent skede

samt registrering av bevis av insatsen är krav man ställer på ett framtida preci-

sionsbekämpningssystem. Skäl till detta kan vara oklara förhållanden, att man

vill tvinga fram en förhandlingssituation eller ställa krav från annan part som

inte deltar direkt i konflikten.

Viktiga förmågor för scenariot är: graderad verkan, mobilitet (taktiskt och

strategiskt), precision, verifiera verkan, enkel logistik, interoperabilitet och egen

skydd.

5.3 Scenario 2 (väpnat angrepp)

Ett väpnat angrepp kan komma att riktas mot hela eller delar av landet eller mot

en eller flera väsentliga funktioner. Sannolikheten för ett isolerat angrepp mot

Sverige i framtiden i syfte att ta kontroll över territoriet bedöms för närvarande

dock vara liten. 82 Grunden till Försvarsmaktens förmåga och effekt är dock

möjligheten att kunna möta ett väpnat angrepp och är således dess grund. Scena-

riot bygger på ett begränsat väpnat angrepp mot Sverige där vårt syfte inte är att

ta terräng eller att slå fienden utan att hindra honom att utföra viss verksamhet

eller få tillgång till hamnar, flyg baser, etc. Scenariot kan även ses som det för-

                                                

81 Peace Support Operations s. 2:7.
82 FMI 2020 Rapport 4 s. 79.
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sta skedet på ett mer omfattande angrepp, där det är viktigt att på egen hand ha

förmåga att hålla emot tills man kan ta emot hjälp från andra länder.

Insatser/uppgifter under scenariot kan vara: mot luftlandsatt trupp, att hindra

fortsatt landning eller ”ankring”, att förhindra utbredning vid hamnar och flyg-

fält, mot logistik funktioner på marken och till havs och mot vitala

ledningsfunktioner.

I vår ”nya” smalare och vassare försvarsmakt kommer det att vara väsentligt att

ha en hög mobilitet för att kunna möta eventuella hot snabbt och i hela landet

oavsett var systemen är utgångsgrupperade. För att sedan systemen skall passa

ihop med en annans nations material och ett samarbete skall komma till stånd är

det även viktigt att den är interoperabel. Räckvidd för att komma till verkan över

hela djupet och god precision för att minimera sidoeffekter är andra viktiga pa-

rametrar för att nå framgång. Eftersom detta scenario inte är särskilt troligt

under en överskådlig framtid är det viktigt att de system vi avser att anskaffa har

hög modularitet. Med modularitet menas här att kunna anpassa systemet efter

hot och den fortsatta teknikutveckling som sker. Anskaffade system får inte vara

tekniskt underlägsna efter några år utan måste kunna uppgraderas så att högtek-

nologin kan bibehållas eller utvecklas i systemet.

Viktiga förmågor för scenariot är: mobilitet (taktiskt och operativt), intra- in-

teroperabilitet, lång räckvidd, precision, störresistent och modularitet.

5.4 Scenario 3 (kris i vårt närområde)

Kris eller väpnat angrepp mot nation i vårt närområde (t.ex. i Östersjöregionen).

Vid konflikt i vårt närområde skall Försvarsmakten kunna bidra till att dämpa

konflikten. Om konflikten eskalerar skall vi ha förmåga att snabbt förstärka re-

dan insatta förband med interoperabla insatsstyrkor av hög kvalitet för att

begränsa konfliktens utbredning så att allvarliga hot inte utvecklas mot natio-
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nen.83 Här har Sverige inom en internationell ram ett betydande ansvar för sä-

kerhet och stabilitet.84

Insatser/uppgifter under scenariot kan vara: att stabilisera läget, att överva-

ka, hålla handels/logistik vägar öppna, visa närvaro, förhindra eskalation och att

vara beredd på en insats.

Att delta i en konflikt där man samtidigt försöker att dämpa konflikten eller för-

hindra upptrappning är förmågan att inte använda mer våld än vad som krävs

viktig, det vill säga möjligheten att välja graderad verkan. Om konflikten trap-

pas upp och Försvarsmakten får uppgiften att aktivt delta i strider kan det vara

helt avgörande att snabbt kunna förflytta vapensystemen där de gör bäst verkan.

Underhåll och handhavande av systemet (inklusive plattformen) kommer även

här ha en central roll. Vid en kris i vårt närområde kan uppgifterna snabbt ändra

karaktär, från övervakning till att bekämpa en fiende. Om man snabbt kan

komma till verkan kan man på så sätt visa att man menar alvar med sitt delta-

gande och inte kommer att ge vika. En viktig parameter kan då vara att snabbt

upptäcka, identifiera och att selektera mål.

Viktiga förmågor för scenariot är: graderad verkan, mobilitet, enkel logistik,

interoperabilitet, lång räckvidd och upptäcka mål.

                                                

83 FMI 2020 Rapport 4 s. 104.
84 Söderqvist och Berglund s. 77.
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6. Framtida krav

Det finns inte idag en heltäckande uppsättning detaljerande krav på hur ett

framtida bekämpningssystem skall se ut. Nedan angivna krav och förväntningar

(även kallad förmågor) är framtagna med stöd från de presenterade scenariorna,

ett antal genomförda interjuver85 och FoRMA/PE årsrapport 2000 – En visions-

studie om Försvarsmaktens insatsfunktion86. Kraven kommer att utgöra

urvalsfaktorer för värderingen av de skapade spelkorten.

6.1 Krav

Krav Motiv

Precision Det är viktigt att bekämpa rätt mål utan några sidoeffekter

inte minst vid internationella uppdrag. Vid bekämpning av

rörliga mål på långa avstånd är det viktigt att kunna upp-

datera målläges koordinaterna under anflygning. Att

kunna träffa med meter precision är önskvärt. Med preci-

sion menas inte bara exakthet i rummet utan även i tid och

i verkan, rätt mängd (varken mer eller mindre). Avståndet

till målet styr tiden, med tid menas här realtidsbekämp-

ning. Förmågan till graderad verkan är en form av

precision. Ett effektivt system har hög precision.

Verkan Viktigt att kunna få verkan i alla måltyper samt möjlighe-

ten att välja verkansform, före eller i banan. Den verkan

som levereras skall ge avsedd effekt varken mer eller

mindre inga oönskade sidoeffekter kan accepteras. Det

måste dock finnas balans mellan verkan, precision och

räckvidd, att transportera en handgranat 100 km med god

precision ger inte avsedd effekt i alla måltyper.

                                                

85 Widuss, Eriksson,  Gradin, Andersson och Lewin.
86 Söderqvist och Berglund
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Krav Motiv

Räckvidd Det taktiska och operativa stridsrummet kommer att vid-

gas genom att rörligheten och tempot i striden ökas.

Portén är viktig för att kunna bekämpa mål på djupet. Med

långräckvidd kan systemet välja grupperingsterräng där

bekämpningsrisken är låg och att inte trängas med andra

markförband. Även förmågan att verka på korta avstånd är

väsentligt. Räckvidder över 50 km är ett krav och över

100 km är önskvärt.

Förmågan att upp-

täcka mål

Förmågan att upptäcka, identifiera och selektera mål ökar

hastigheten och med det effektiviteten på systemet. Ge-

nom att urskilja mål kan vi få möjligheten att slå mot en

motståndares ”kraftcentrum”.

Graderad verkan Graderad verkan innebär att kunna sätta en motståndare ur

stridbart skick utan att döda om så önskas samt att kunna

avbryta en bekämpning (i banan) vilket är viktiga egen-

skaper inte minst vid PSO. Verkan skall kunna anpassas

till den rådande situationen, endast påverka väsentliga sy-

stemfunktioner hos målet. Vidare är förmågan graderad

verkan viktig i urbaniserad miljö där man inte vill ha sido-

effekter. Graderad verkan kan även skapa tröskeleffekt

och på så sätt vara konfliktdämpande.

Verifiera (doku-

mentera) verkan

Att systemet kan utvärdera insatserna innebär att vi blir

både snabbare och effektivare i vår strid. Få vetskapen om

när ett mål är bekämpat så att systemet kan lösa annan

uppgift. Att kunna dokumentera kan också betraktas som

ett vapen. Användbar förmåga vid internationella insatser

där dokumentation om vad som görs är viktigt. Doku-

mentation är dock ingen huvuduppgift och får ses som en

bonuseffekt.
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Krav Motiv

Enkel logistik Enkelhet vid hantering (transport och handhavande), lågt

driftunderhåll och reservdelsförsörjning är viktigt, inte

minst på plattformen. Detta ger systemet en lång uthållig-

het inte minst vid internationella uppdrag.

Mobilitet Att kunna flygtransportera vapnet är viktigt inte minst vid

internationella uppdrag (strategiskt). Vid låg kvantitet är

det viktigt att kunna genomföra snabba operativa förflytt-

ningar. Detta ger oss möjligheten att skapa lokal

överlägsenhet (taktiskt).

Realtidsbekämpning Det kommer att vara viktigt att minimera tiden från det att

bekämpningstillfället uppstår till dess att verkan kan nås i

målet. Det är målets exponeringstid som är styrande. Sy-

stemet skall ha hög tillgänglighet.

Modularitet Att successivt kunna anpassa systemet efter hotet, teknik-

utvecklingen eller nya uppgifter ger systemet en längre

livslängd och en större handlingsfrihet. Detta kan även ses

som en form av graderad verkan. Att kunna välja verkans-

del för att få önskad effekt i målet.

Skydd Förmågan att undgå både upptäckt och bekämpning är

viktigt för att själv kunna komma till verkan. De korta ti-

derna som vi strävar efter från upptäckt till bekämpning är

även en strävan för en motståndare. Därför är det viktigt

att våra system har förmåga till signaturanpassning, vilse-

ledning, rörlighet och splitterskydd. Systemet skall

möjliggöra en låg förlustnivå.
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Krav Motiv

Interoperabilitet Intra- och interoperabilitet kommer att ha en avgörande

roll i framtiden för att kunna nå optimal effekt genom

samordning och kraftsamling av system. Marinens kon-

takter skall även passa för armén. Systemet skall kunna

tillgodose våra intressen både hemma, i vårt närområde, i

Europa och i övriga världen. Därför skall systemet ha

möjlighet till internationell samverkan. Dessutom är det

önskvärt att civila komponenter även skall kunna passa

militära. Interchangability är ytterligare ett steg då även

förmågan att byta delar mellan de olika systemen finns.

Kostnader För att kunna värdera olika system är det viktigt att försö-

ka bedöma kostnaderna för hela konceptet, detta för att det

ska bli en någorlunda korrekt effektvärdering av systemet.

Dagens försvarsmakt har ett begränsat ekonomiskt ut-

rymme varför kostnader är en viktig urvalsfaktor men svår

att uppskatta då inget slutpris i regel finns på system under

utveckling. Även personal ingår, där personalkrävande sy-

stem medför en ökad kostnad. Kostnader kommer att

uppskattas med graderingen låg, medel och hög.

Störresistent Medel föder motmedel.

Brett användnings-

område

Att systemen kan merutnyttjas är en stor fördel. Att lösa

uppgifter utöver precisionsbekämpning, t.ex. understöd av

andra stridskrafter och enklare bekämpning där hög preci-

sionen är mindre betydelse.
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6.2 Slutsatser

Det optimala systemet som passar alla önskade krav och förmågor är svårt att

uppnå. Oavsett i vilken miljö vi skall uppträda eller vilken uppgift vi skall lösa

så finns det återkommande krav som gäller generellt. Dessa är:

Hög precision

Lång räckvidd

Verkan

Graderad verkan

Verifiera verkan

Mobilitet

Interoperabelt

Systemverkan kommer att vara en avgörande parameter när inriktning väljs för

ett nytt precisionsbekämpningssystem. Detta måste givetvis vara i balans med

de kostnader som systemet genererar. För att erhålla avsedd systemverkan är det

viktigt att vi har god precision, verkan i alla måltyper, lång räckvidd och mobi-

litet på våra system. Med avsedd verkan är det här viktigt även med förmågan

till graderad verkan. Balansen mellan precision, räckvidd och verkan är betydel-

sefull. Balans råder då dessa parametrar har tillräckligt utrymme i stridsdelen.

Då kan den verka när den nått fram och träffat målet. Vid obalans erhålls inte

önskad effekt.

Framtidens konflikter och inblandade partner kommer att kräva en förmågan till

att minska övervåldet, här är det viktigt att kunna gradera och verifiera sin ve r-

kan. Detta tillsammans eller i samarbete med andra nationer varför ett

interoperabelt system kommer att vara ett av kraven.

 
Räckvidd Precision Verkan 
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7. Bedömning av spelkort

7.1 Spelkort 1 ”Polly”

Viktiga krav/förmågor Förmåga att uppnå ställda krav

Hög precision Ja, under 1 meter

Räckvidd Max 100 km

Upptäcka mål Ja, både autonomt och visuellt (operatör)

Verkan God verkan i bepansrade mål (RSV), splitter?

Graderad verkan Mycket god, även avbryta insats (självdestruktion)

Verifiera verkan Ja, direkt före träff men även med annan robot.

Enkel logistik Beroende av val på plattform.

Mobilitet Ja då den är plattformsoberoende

Realtidsbekämpning Ja

Modularitet Ja

Skydd Beroende av val på plattform.

Interoperabilitet Inte med andra system men ledningsmässigt

Användningsområden PE

Störresistent Mycket god, då ingen åverkan sker på kabeln.

Kostnad Hög

Förmågan att kunna gradera verkan både i träff (markera) och att avbryta be-

kämpningen i banan är unika och värdefulla inte minst vid internationella

uppdrag. Systemet är även i princip helt skyddat mot störning då alla informa-

tion går via fiberoptiskkabel, förutsatt att inte kabeln skadas. Detta medför även

att all dyr teknik kan återanvändas då den återfinns i avfyringsstationen. Syste-

met är mycket intressant och bör följas upp i framtiden detta till trots den höga

kostnad som systemet förmodligen kommer att ha.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1017
ChP T 99-01
Mj Rasmus Lindstedt 2001-06-29 Sida 61 (72)

7.2 Spelkort 2 ”Lukas”

Viktiga krav/förmågor Förmåga att uppnå ställda krav

Hög precision Ja, under 1 meter

Räckvidd 180 km från plattform på marken

Upptäcka mål Ja, autonomt. Kan även prioritera mellan olika mål

Verkan Mycket god. Alla verkans former, adaptiv verkan

Graderad verkan Ja i förväg

Verifiera verkan Nej, men ingen risk för ”dubbelträff” då robotarna

kan kommunicera med.

Enkel logistik Beroende av val på plattform

Mobilitet Mycket god då den även kan ha flyget som plattform

Realtidsbekämpning Ja

Modularitet Ja

Skydd Beroende av val på plattform.

Interoperabilitet Inte med andra system men ledningsmässigt

Användningsområden PE

Störresistent Nej, radiolänk

Kostnad Medel

Systemet har en mycket bra räckvidd och ett stort täckningsområde. Att det

dessutom går att avfyra från flygande plattformar gör det unikt. Detta tillsam-

mans med adaptiv verkan gör systemet mycket kompetent och användbart i flera

syften. Systemet saknar dock förmågan att under pågående uppdrag avbryta en

insats. Att kostnaderna enligt tillverkarna kommer bli mycket lågt skall bli in-

tressant att kontrollera i framtiden.
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7.3 Spelkort 3 ”Palle”

Viktiga krav/förmågor Förmåga att uppnå ställda krav för spelkort 3

Hög precision Ja, under 1 meter

Räckvidd Max 50 km

Upptäcka mål Ja

Verkan Mot bepansrade mål, strv?

Graderad verkan Ja, även avbryta en bekämpning i banan.

Verifiera verkan Ja, direkt före träff men även med annan robot.

Enkel logistik Ja, plattformsoberoende samt lätthanterliga.

Mobilitet Mycket god då enheterna är små, lätta att hantera och

även kan nyttja helikopter som plattfrom.

Realtidsbekämpning Ja

Modularitet Ja

Skydd Beroende på plattformsval

Interoperabilitet Inte med andra system men ledningsmässigt

Användningsområden PE samt enklare understöd

Störresistent Nej, radiolänk

Kostnad Låg

Den enkla logistiken och dess litenhet gör systemet lätthanterligt och framförallt

rörligt både strategiskt och operativt. Detta medför dock att robotarna inte kan

bära med sig så stor stridsdel. Verkan mot tungt bepansrade mål och fortifika-

tioner är begränsad. Detta system är det som bäst beskriver ”eldpallsvisionerna”

som under senare tid förekommit i en del rapporter, där man skall kunna

”beställa sin last från lagret”. Tillverkarna menar att styckepriset kommer att

vara lågt, till detta bör man dock lägga att det behövs en hel del pallar för att

åstadkomma avsedd verkan.
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7.4 Spelkort 4 ”TCM”

Viktiga krav/förmågor Förmåga att uppnå ställda krav

Hög precision 20 meter med 50%. Stridsdelen BONUS p-kill 30%

Räckvidd 50 km

Upptäcka mål Inte autonomt

Verkan God mot de flesta måltyper

Graderad verkan Endast i antalet granater

Verifiera verkan Nej

Enkel logistik Plattformen är logistik krävande

Mobilitet Inte operativt eller strategiskt

Realtidsbekämpning Ja

Modularitet Nej

Skydd Mycket gott då plattformen är splitterskyddad

Interoperabilitet Ja, även med andra artillerisystem

Användningsområden PE och understöd

Störresistent Ja

Kostnad Höga

Systemets egenskydd och att det även kan användas till konventionellt under-

stöd är en stor fördel. Vidare kan man konstatera att systemet är väl utprövat och

en har en förankrad tradition, inte minst i Sverige. Kostnaderna kommer att bli

höga även exklusive plattformen. Frågan är om man med ett eldrörssystem kan

kombinera lång räckvidd, hög precision och god verkan. Systemet kan dessutom

inte upptäcka mål, dvs. systemet har ingen egen egenspaningsförmåga (finns

dock granater med denna förmåga men då utan stridsdel). Systemet kommer

även i framtiden att sakna den önskvärda precisionen som förmodligen ligger

under metern när.
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7.5 Slutsatser

Det system som bäst svarar mot de ställda kraven är spelkort 1 (med liknande

egenskaper som Polyphem). Att som operatör kunna följa roboten hela vägen

från utskjutning till målträff gör systemet vida överlägset de andra vad gäller

förmågan till precision, att upptäcka nya mål, att verifiera och att gradera ver-

kan. Lägg där till att det dessutom har följande egenskaper lång räckvidd, hög

störresistens, hög mobilitet, god verkan, förmågan att upptäcka mål på långa av-

stånd och har en enkel logistik funktion. Ett aber med systemet kan vara den

fiberoptiskakabeln som i princip inte tål någon större åverkan.

Spelkort 2:s (LOCAAS) egenspaningsförmåga (50 km2) är unik och det är till

stor fördel. Verkan med adaptiva stridsdelar gör systemet flexibelt. Att det dess-

utom även är anpassat för flyg gör att mobiliteten är mycket hög. Systemet är

helt autonomt vilket får till följd att dess användbarhet vid internationella insat-

ser nedgår då förmågan att gradera verkan i banan (avbryta) inte finns.

Man kan se vissa likheter mellan spelkort 1 och 3. Spelkort 3 (PAM/LAM) har

dock sämre räckvidd, lägre störresistens, sämre verkan (stridsdelen) och är ett

helt oprövat system. Det som talar för spelkort 3 är att kostnaderna förmodligen

kommer att vara lägre och att det är ett lätt rörligt system. Systemet får ses som

ett komplement till andra system då det inte klara att lösa insatser på längre av-

stånd och mot mål med en hög skyddsnivå.

Spelkort 4:s (TCM) största fördel är att systemet kan lösa fler uppgifter samti-

digt vilket medför att systemet kan mer utnyttjas. Detta är viktigt i en

försvarsmakt med ett begränsat ekonomiskt utrymme. Men den logistik-, perso-

nalkrävande och orörliga (operativt/strategiskt) plattformen gör det svårt att

förorda ett sådant system. Stridsdelen kan inte konkurrera med robotsystemen i

precision, verifiering, verkan (graderad, avbryta, adaptiv) och räckvidd. Syste-

met saknar dessutom förmågan till egenspaning. Att endast förlita sig på

eldrörsartilleri som leverantör av bekämpning med hög precision som krav är

inte tillräckligt. Även framgent bedöms eldrörsartilleriets huvuduppgift bli att ge

understöd till andra markförband, en uppgift som systemet löser mycket effek-

tivt.
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8. Avslutande diskussion

Högteknologiska smarta robotsystem och smarta verkansdelar till eldrörsartilleri

bör även kombineras med system som har enklare teknik t ex som endast kan slå

mot stillastående mål, lägre precision, kort räckvidd. Detta för att få ner kostna-

derna (varför använda mer teknik än vad som behövs) och få rätt (hög) kvantitet.

Det kommer att ställas nya och mer precisa krav på morgondagens precisions-

bekämpningssystem beroende på de nya uppgifter och miljöerna där systemen

skall verka. De nya kraven och uppgifterna styrs även delvis av den snabba tek-

nikutvecklingen. Nya möjligheterna genererar nya behov.

Ett artillerisystem är ett mer krävande system än ett robotsystem. Detta gäller

både personellt och materiellt. Lägg där till att artilleriet kräver en stor gruppe-

ringsyta samt underhållsvägar och detta i områden där andra markstridskrafter är

tänkt att verka. En artilleriplattform som understödjer andra markförband måste

dessutom alltid lämna en skjutplats efter ett eldöppnande för att undgå fientlig

bekämpning. Detta kan medföra att systemet inte är tillgängligt då det ska lösa

annan uppgift, exempelvis precisionsbekämpning. Ett framtida artillerisystem

bör även i framtiden i första hand understödja andra markstridsförband. Att le-

verera billiga granater från välskyddade plattformar som kan integreras i övriga

markförband.

När Försvarsmakten väljer inriktning av framtida precisionsbekämpningssystem

bör man gå mot ett markrobotsystem, för att kunna tillgodose de krav som

kommer att ställas på morgondagens stridsfält. Framförallt kravet på verkan

med funktioner som graderad, adaptiv, precision och verifiering. Genom att gå

mot markrobotkonceptet för uppgifter som kräver precisionsbekämpning kan

artilleri och raketartilleri engagera andra lämpliga högvärdiga mål. Med ett sy-

stem som löser precisionsbekämpning i första hand, behöver man inte denna

ständigt pågående växelverkan mellan understöd till markstridskrafter och be-

kämpning. På detta sätt blir ”bekämpningsfamiljen” mer komplett.

Det råder en obalans mellan teknikutvecklingen och de medel som finns för an-

skaffning. Lösningen för dimensionering av bekämpningssystem kommer snart

endast att pågå i datorvärlden. Endast verifiering med demonstratorer kommer
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genomföras i framtiden. Med tanke på detta vore det önskvärt att tidigt välja ut

ett par system som demonstratorer. Detta för att kunna följa med och kanske i

framtiden vara med och leda denna utveckling. För att klara det måste vi vara

med från början och införskaffar både teknisk och taktisk kunskap inom områ-

det. Systemet bör dessutom vara försvarsmaktsgemensamt och helt

plattformsoberoende.

Teknikutvecklingen kommer att möjliggöra förbättringar, men alla förbättringar

kommer inte att kunna förverkligas. Alla visioner om tekniska framsteg som

görs på ritbord går inte skapa eller utvecklas i verkligheten. Långt ifrån alla

projekt som studeras kommer till prototypstadiet, och än färre kommer att gå till

serieproduktion och implementeras i våra framtida stridskrafter.

Bekämpningssystem är "leverantörer av verkan" där både syften och krav på sy-

stemen varierar med situationen. Arbetet med att konkretisera dimensionerande

typ situationer pågår fortfarande - i det valda tidsperspektivet – så definitiva

slutsatser om systemutformning kan inte dras. De parametrar som styr detta är

många och varierande. Detta medför att det i framtiden kan finnas urvalsfaktorer

som kommer att spela en mer avgörande roll än de som här diskuterats. Det är

en av orsakerna till att modellen för värdering av spelkorten inte är helt heltäck-

ande.

8.1 Förslag på fortsatta studier

Morgondagens bekämpningssystem kommer att kräva ett snabbt underrättelse

och ledningssystem för att komma till sin rätt. Därför ges följande förslag på

fortsatta studier:

- Hur skall vi i framtiden tillgodose det växande underrättelse behov som

kommer att uppstå när vi närmar oss förmågan att på långa räckvidder

precisionsbekämpa mål?

- Hur skall beslutsfunktionen för precisionsbekämpning integreras i led-

ningssystemet?
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9. Sammanfattning

Försvarsmakten står idag utan ett slagkraftigt system för precisionsbekämpning.

Att utveckla och att inneha ett markbaserat system för precisionsbekämpning är

ett måste för en försvarsmakt med högteknologiska visioner. Precisionsbekämp-

ning ingår dessutom som en av de viktiga hörnstenarna för den vision som

Försvarsmakten nu skall utvecklas mot.

Syftet är att ta fram ett förslag till inriktning vid val av ett framtida markbaserat

precisionsbekämpningssystem för Försvarsmakten. Systemet skall i första hand

vara lämpat för bekämpning på taktiskt och operativt djup och där hög precision

är ett krav. Problemformuleringen lyder: Vilken inriktning skall Försvarsmakten

ha vid val av system för framtida precisionsbekämpning på medellånga avstånd?

För att kunna svara på detta så måste följande del frågor först behandlas:

- I vilka miljöer skall dessa system uppträda?

- Vilka uppgifter skall dessa system kunna lösa?

- Vilka krav och förväntningar skall vi ha på våra precisionsbekämpnings-

system i framtiden?

Uppsatsen tar avstamp från RMA eller rättare sagt dess innebörd, vilket antas

gälla som definition när Försvarsmakten skall forma det nya försvaret. RMA in-

ryms även i den nya definitionen ”den nya krigföringen”. RMA handlar både

om att anpassa krigskonsten och att dra nytta av den nya tekniken när doktriner

och organisationer skall förändras, och detta för att kunna möta ny hot i nya

miljöer. RMA innebär ett nytt sätt att tänka och agera.

De tekniktrender man kan skönja går mot mindre och mer precisa vapen. Detta

möjliggörs genom framsteg som görs inom en rad olika delområden t.ex. navi-

gering, precision, och kraftigare explosivämnen. Vidare kan man konstatera att

den teknologiska spännvidden mellan olika aktörer ökar, USA är ledande men

många följer efter och moderniserar sin materiel. Genom att kampen om om-

världsuppfattning intensifieras ökar betydelsen att snabbt kunna upptäcka,

identifiera och bekämpa mål. Förbättrad ammunition samt implementering av
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precisionsvapen bidrar till detta. Bekämpningsförmågan är inte längre enbart be-

roende av numerär. Användning av obemannade farkoster ökar och

kombinerade sensor och stridsfarkoster, exempelvis UAV:er, medger kortare tid

från upptäckt till insats. Civil (COTS) teknik nyttjas ofta framför att utveckla

specifik militär materiel.

För att ytterligare belysa den teknikutveckling som fortgår och för att kunna

skapa trovärdiga spelkort har även ett antal pågående projekt studeras. Tre

markrobot (aerodynamiska) projekt och ett artilleriprojekt. De studerade pro-

jekten är Polyphem, LOCAAS, PAM/LAM och TCM. TCM är en artillerigranat

och kräver således en plattform varför även APS 07 och PzH 2000 studerats.

Samtliga studerade robotsystem har lång räckvidd och är mer eller mindre platt-

formsoberoende vilket är en stor fördel. Längre räckvidd för eldrörsartilleri är

endast önskvärt om man kan garantera precisionen. Många studier genomförs

för att lösa detta problem, men lösningen får inte vara att uppfinna roboten igen.

Att skjuta robot med eldrörsartilleri som plattform innebär både en dyr stridsdel

och en dyr plattform.

Tekniktrender och de pågående projekten har legat till grund för utformningen

av spelkorten. De fyra spelkorten är fiktiva men påminner om de studerade pro-

jekten.

De krav och förväntade förmågor som presenteras har tagits fram med stöd från

de studerade scenarierna, rapporter och ett antal genomförda intervjuer. Scenari-

erna är internationella operationer, väpnat angrepp och kris i vårt närområde.

Scenarierna, rapporterna och de genomförda intervjuerna gav en rad olika

krav/förmågor att ställa på ett framtida precisionsbekämpningssystem. Sam-

mantaget kan konstateras att systemverkan kommer att vara en avgörande

parameter. För att erhålla avsedd systemverkan är det viktigt att vi har god pre-

cision, verkan i alla måltyper, lång räckvidd och mobilitet på våra system. Med

avsedd verkan är det här viktigt även med förmågan till graderad verkan. Balan-

sen mellan precision, räckvidd och verkan är betydelsefull. Balans råder då

dessa parametrar har tillräckligt utrymme i stridsdelen. Då kan den verka när

den nått fram och träffat målet. Vid obalans erhålls inte önskad effekt.
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 Bedömningen av spelkorten gav vid handen att de system som bäst svara mot

de ställda kraven är en roboten med fiberoptisklänk. Följande fördelar ses med

systemet; hög precision, lång räckvidd, god verkan, hög störresistens, hög mo-

bilitet, enkel logistik funktion samt förmågan att verifiera verkan, att gradera

verkan och att egenspana. Vidare kan konstateras, att endast förlita sig på eld-

rörsartilleri som precisionsbekämpningssystem är inte tillräckligt med de nya

kraven som ställs. Ett artillerisystem är ett mer krävande system än ett robotsy-

stem. Detta gäller både personellt och materiellt. Lägg där till att artilleriet

kräver en stor grupperingsyta samt underhållsvägar och detta i områden där

andra markstridskrafter är tänkt att verka. En artilleriplattform som understödjer

andra markförband måste dessutom alltid lämna en skjutplats efter ett eldöpp-

nande för att undgå fientlig bekämpning. Detta kan medföra att systemet inte är

tillgängligt då det ska lösa annan uppgift, exempelvis precisionsbekämpning. Ett

framtida artillerisystem bör även i framtiden i första hand understödja andra

markstridsförband. Att leverera billiga granater från välskyddade plattformar

som kan integreras i övriga markförband.

När Försvarsmakten väljer inriktning av framtida precisionsbekämpningssystem

bör man gå mot ett markrobotsystem, för att kunna tillgodose de krav som

kommer att ställas på morgondagens stridsfält. Framförallt kravet på verkan

med funktioner som graderad, adaptiv, precision och verifiering. Genom att gå

mot markrobotkonceptet för uppgifter som kräver precisionsbekämpning kan

artilleri och raketartilleri engagera andra lämpliga högvärdiga mål. Med ett sy-

stem som löser precisionsbekämpning i första hand behöver man inte denna

ständigt pågående växelverkan mellan understöd, bekämpning och precisions-

bekämpning. På detta sätt blir ”bekämpningsfamiljen” mer komplett.
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