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Räcker metoderna till? 
 

En fallstudie om Ammunitionsröjning i en marin miljö 
 

Abstrakt 
Denna uppsats är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens 
studier på yrkesofficersprogrammet 2009-2012 till nautisk officer. I studien beskrivs risker 
och metoder i samband med att ammunition omhändertas. Syftet är att belysa en problematik 
som ammunitionsröjare skulle kunna möta idag då de metoder som finns idag främst är 
avsedda för röjning på land. 
 
De senaste åren visar en ökad frekvens av attacker utanför Somalias kust. I samband med den 
här typen av attacker finns chansen att behov av nya metoder också uppstår. 
 
Uppsatsen prövar befintliga ammunitionsröjningsmetoder mot den miljö som möts utanför 
Somalias kust. Uppsatsen baseras på rapporter från svensk ammunitionsröjningspersonal som 
befunnit sig i adenviken men också från International Maritime Bureau.  

 
Nyckelord: Ammunitionsröjning, EOD, Piratattacker, 

 
Does the methods cope? 

A case study about munition disposal in a new environment 
 

Abstract 
This case study is written in the course of War Science during the author’s studies to become 
naval officer. The study will present risks involved and methods on how Swedish munition 
disposal works today.  
 
The intention is to describe problems that a munition disposal worker might face whilst the 
methods of today are mainly based on munition disposal that is done on solid ground.  
 
The last couple of years show an increase in pirate attacks done to civilian ships outside the 
coast of Somalia. There might come needs of new methods while operating in these new areas 
 
The study will test existing methods to a presumed enviorment outside the coast of Somalia. 
The paper is based on reports from International Maritime Bureau and interviews with 
Swedish munition disposal personnel that have been in the gulf of Aden on board the Swedish 
naval ships. 

 
Key words: EOD, Munition Disposal, Pirate Attacks, 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna studie har sin grogrund i observationer som gjorts av mig själv under de åren jag har 
arbetat inom ammunitions och minröjning. Jag har en bakgrund som ammunitionsröjnings-
soldat och har jobbat som lärare vid Sveriges ammunition- och minröjningscentrum, då som 
utbildad ammunitionsröjningsledare. Ammunitionsröjningen görs inte utan risktagning, därför 
krävs ett ständigt arbete att förbättra säkerheten. Observation av verksamheten har gett idéer 
om hur den kan utvecklas.  
 
Krig förändras kontinuerligt och detta generar nya hot och nya problem att lösa. Nya hot 
kräver nya arbetssätt. Ett exempel på ett hot som blivit betydande och ökat i frekvens inom 
senare konflikter är användandet av terroristbomber, både mot civila och militära mål1. Under 
2006 arbetade jag som ammunitionsröjningssoldat i Afghanistan, och under denna tid 
upplevde jag att mycket fokus lades på att förebygga riskerna kring terroristbomber genom 
utbildning och skapa ett förhållningssätt som skulle minimera riskerna. Ett exempel på sådana 
förhållningssätt är att röra sig med större avstånd mellan varandra vid patrullering för att 
undvika ett stort skadeutfall. 
 
Sedan 2009 har försvarsmakten bidragit med fartyg till insatsen mot piratverksamhet i 
Adenviken utanför Somalia. I likhet med insatsområden som Afghanistan möter vi här en ny 
typ av motståndare som i flera fall liknar den motståndare som vi möter i Afghanistan. 
Somalia liksom Afghanistan är mycket fattigt, och en avsaknad av centralmakt gör att 
Somalia liknar ett laglöst land. I likhet med Afghanistans upprorsmakare kan man utgå från 
de observationer som hittills har gjorts i Adenviken, att Somalias pirater nyttjar de vapen som 
finns tillgängliga i området. Det är inte troligt att vi möter pirater med moderna 
sjömålsrobotar, det är mer troligt de använder sig av gammal och billig ammunition. Således 
torde det vara så att den ammunition som piraterna använder sig av är av den typen som 
normalt påträffas på land. 
 
På land efter en väpnad konflikt räknar man med att upp till 10 % av all ammunition som 
använts kan få utebliven initiering, OXA (Oexploderad Ammunition).2 Detta har visat sig 
vara ett problem i uppröjningsarbetet efter en väpnad konflikt. Även om ammunitionen inte 
skjuts så orsakar den lidande under en lång tid efter konfliktens slut. Dels skadas civila i 
samband med att ammunition ligger på åkrarna 3 men det utgör även ett hot mot 
militärpersonal då ammunitionen även används vid byggandet av terroristbomber. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Studien kommer att pröva befintliga ammunitionsröjningsmetoder mot en marin miljö. I 
samband med att våra förband rör sig i annorlunda miljöer uppkommer nya situationer som 
våra röjningsmetoder inte är gjorda för, till exempel vid piratangrepp. De metoder som finns 

                                                
1 Wilkens Ann, FOI, Talibanrörelsens uppkomst och drivkrafter, Stockholm, 2011 s. 23 
2 Försvarsmakten, Handbok Am- och Minröj Arbetsmetoder, Stockholm, 2010 s. 41 
3 International Comitee of the Red Cross, Explsovive Remnants of War, 2010-10-29, 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/weapons/explosive-remnants-war/overview-explosive-
remnants-of-war.htm (besökt 2012-04-24) 
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idag är utvecklade för röjning på land därmed finns en risk att dessa inte är adekvata i en 
marin miljö. 
 
Då alla vapen har en risk att få en utebliven initiering, behöver man fråga sig hur man 
förhåller sig till detta ute till havs ombord på ett fartyg, oavsett om fartyget är civilt eller 
militärt. En oexploderad ammunitionseffekt kan vara mycket farlig att handskas med, och går 
inte att kasta överbord utan att sätta personal i fara, detta på grund av att ammunitionen har 
inneboende risker. Riskerna innebär exempelvis att ammunitionen blir farlig att påverka 
genom exempelvis beröring eller elektromagnetisk strålning. Problemet ligger i att handskas 
med detta ute till havs där alla resurser är begränsade.  
 
Enligt den hypotes jag har skulle röjning av den här typen av ammunition ombord på ett 
fartyg med fel metod kunna orsaka stor materiell skada på fartyget på grund av 
explosionsrisken. Även en liten skada på ett fartyg kan snabbt eskalera till något större och 
orsaka stora skador på miljö eller människa. Ett exempel kan vara en brand ombord en 
oljetanker orsakad av en oexploderad ammunition och skulle kunna innebära stor skada på 
miljön.4  
 
Ute till havs har man en begränsad möjlighet att reparera skador och släcka bränder. Detta 
avhjälps genom att på fartyg ha en egen säkerhetsorganisation som upprätthåller den interna 
säkerheten ombord, både på civila och militära fartyg. Militära fartyg gör inte någon skillnad i 
värderingen av intern (brandskydd) och extern (fiende) säkerhet, då båda är lika viktiga och 
de är beroende av varandra. Detta övas kontinuerligt och regelbundet och är en del av 
vardagen på flottans fartyg.5 Kan denna organisationen vara nyckeln till att minimera farorna 
kring detta problem. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka om det finns ett behov av att röja ammunition i marin miljö och om det 
i så fall föreligger ett behov av att utveckla nya metoder för detta. 
 
Förhoppningen är att kunna ge förslag på vidare forskning som kan ge förbättringar i 
nuvarande system för ammunitionsröjning och fartygens säkerhetsorganisation för att öka 
säkerheten för personal ombord samt röjande personal. 
 
1.4 Frågeställning 
 
Studien kommer undersöka i vilken utsträckning ammunition, som kan orsaka skada i form av 
oexploderad ammunition, använts vid piratattacker i Adenviken och huruvida det föreligger 
ett behov att utveckla nya metoder för röjning ombord på fartyg. 
 
För att kunna undersöka detta måste följande förtydligas. 

 
-Vilka metoder har vi idag för att röja ammunition och vilka lämpar sig för röjning ombord? 
 
                                                
4 Daly John, Piracy: A growing menace, Distressed Volatility, 2011-07-07 
http://www.distressedvolatility.com/2011/07/piracy-growing-global-menace-brillante.html 
(Besökt 2012-04-24) 
5 Försvarsmakten, Örlogsboken, Stockholm, 2003, s. 80 
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-Vilken typ av ammunition har använts vid piratattacker i Adenviken? 
 
-Vilka möjligheter och begränsningar finns i användandet av de metoder som vi har idag för 
att röja ammunition ombord på fartyg? 
 
1.5 Begränsningar 
 
Den här studien är begränsad till havet utanför Somalias kust, känt som Adenviken, och 
tidsperioden kring missionerna ME01 och ME02. Tidsperioden kring missionerna ME01 och 
ME02 har valts är för att öka möjligheterna att erhålla relevant underlag i form av rapporter, 
samt kunna kontakta personal som befunnit sig i området under den här tiden för att 
kontrollera källor. 
 
Den här studien berör inte den ammuntionsröjning flottan normalt är verksam inom som till 
exemepel röjning av havsminor. 
 
1.6 Metod 
 
För att redogöra hur ammunitionsröjningen ser ut idag kommer en kvalitativ textanalys av  
Försvarsmaktens handboksserie om ammunition och minröjning att göras. Detta görs genom 
att inventera vilka metoder vi har att röja ammunition samt hur man förhåller sig till 
ammunition som betraktas som oexploderad. Böckerna är ett verktyg för 
ammunitionsröjningspersonal inom svensk förvaltning i fred, krig och internationell tjänst6. 
Handböckerna förklarar risker i samband med röjningsverksamhet och metoder att tillgå vid 
förstöring. 
 
Därefter undersöks i vilken utsträckning ammunition som riskerar att få utebliven initiering 
har förekommit vid piratattacker i Adenviken. Detta görs genom en kvantitativ textanalys av 
en sammanställning gjord av International Maritime Bureau (IMB). IMB arbetar med att 
kartlägga kriminell verksamhet till havs. Detta kompletteras med en inventering av rapporter 
gjorda av svensk EOD-personal (Explosive Ordnance Disposal) under missionerna ME01 och 
ME02. För att ytterligare underbygga materialet används en identifieringshandbok för 
ammunition som förekommer i Somalia. Denna bok är framtagen av Sveriges centra för 
ammunition och minröjning i Eksjö. 
 
Utifrån detta genomförs en fallstudie där de ammunitionsröjningsmetoder som finns idag 
appliceras på en marin miljö. En fallstudie lämpar sig väl för den här undersökningen. Det ger 
möjlighet att pröva de ammunitionsröjningsmetoder som finns att tillgå idag på en definierad 
undersökningsenhet - den marina miljön i Adenviken. Det ger möjlighet att skaffa sig insikter 
som kan skapa underlag för förbättringar. För att öka trovärdigheten i fallstudien kommer ett 
flertal fall tas upp då det är svårt att göra generaliseringar kring enstaka fall.7 
 
 
 
 
1.7 Empiri 
                                                
6  Försvarsmakten, Handbok Am- och Minröjning Oskadliggörandeteknik, Stockholm, 2010  
s.2 
7 Martyn Denscombe, Forskningshandboken, uppl. 2:4, Lund, Studentlitteratur, 2011 s. 71-72 
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Empirin har erhållits genom kontakter med personal på Sveriges Ammunitions- och 
Minröjningscentrum (SWEDEC). Handboksserien uppdaterades 2010 och senaste upplagan 
har tillhandahållits därifrån. De rapporter som finns på genomförda röjningar har 
tillhandahållits från försvarsmaktens interna nät. För att få en överblick av vilken typ av 
incidenter som har förekommit har nyhetsartiklar sökts på internet med nyckelord såsom 
piratattacker, Adenviken, Explosion. En rapport har beställts från International Maritime 
Bureau innehållandes en sammanställning över incidenter som inträffat i världen. 
 
Litteratur har sökts via Anna Lindh Bibliotekets databas, sökord som har använts är EOD, 
Ammunitionsröjning, Hanteringssäkring, Pirattacker, och AEODPS (Amerikanskt system för 
Ammunitionsröjning). Det har visat sig svårt att hitta relevant litteratur i dessa databaser. 
Därför har sökning även gjorts, med samma sökord, på mer allmänna sidor såsom google där 
ett flertal nyhetsreportage har hittats. Dessa har använts för att skapa fall för fallstudien. 
 
1.8 Tidigare forskning 
 
Det som har uppkommit vid sökning i Militärhögskolans databaser är tre uppsatser. De 
nyckelord som använts vid sökning i databaser är: EOD, Ammunitionsröjning, Ammunition, 
Pirater, Adenviken, Hanteringssäkring, detta både på engelska såväl som svenska. Sökningar 
har gjorts genom Anna Lindh- Biblioteket på EBSCO:s sida som är en databasportal inom 
ämnena för internationell säkerhet och terrorbekämpning. 
 
Den första uppsatsen som berört piratverksamheten i Adenviken är, Situationen i Adenviken - 
en del av fourth generation warfare. Fourth Generation warfare är ett begrepp som beskriver 
en ny generation av krigföring, där varje generation står för ett nytt sätt att föra krig.8 Det 
Hartman kommer fram till i sin studie är att begreppet 4th Generation Warfare delvis går att 
applicera på piratverksamheten. Hartman menar att lösningen på problemet med pirater i 
Adenviken inte enbart ska bekämpas med militära medel utan även måste bekämpas med 
omfattande insatser mot Somalias fattigdom. 
 
Den andra uppsatsen, Ammunitions och minröjning i modern konflikt, undersöker vilka 
problem kopplat mot verksamhet som dagens ammunitionsröjare möter, samt vilka nya 
tekniska innovationer som har potential att lösa dessa problem. Ericsson kommer dels fram 
till att det finns ett behov av framtagande av utrustning för detektering, lokalisering och 
klassificering av minor och oxa. 9 
 
Den tredje uppsatsen handlar om ”Lessons Learned” kopplat mot försvarsmaktens 
preparatsökande hundar.10 Den undersöker hur lessons learned implementeras i utbildning, 
organisation och utrustning. Blom kommer fram till att betydande förändringar har skett inom 
alla tre kategorier.  
Dessa tre uppsatser skiljer sig i stora drag från den här undersökningen. Det är ingen som 
direkt berör samma ämne som i denna studie. Dock är Hartmans uppstats intressant läsning  
                                                
8 Hartman Henrik, Situationen i Adenviken – en del av Fourth Generation Warfare?, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2010 s.14 
9  Ericsson Christian, Ammunitions- och minröjning i modern konflikt - Ett tekniskt 
Perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2009 
10 Blom Sara, Preparatsökande hundar i internationell tjänst - En fallstudie om en liten 
enhets erfarenhetsinhantering, Försvarshögskolan, Stockholm 2010 
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och ger en viss samstämmighet i den bild som förmedlas av Somalia. Ericssons uppsats 
kompletterar på ett bra sätt genom att öka förståelsen för ammunitionsröjningsverksamheten. 
 
Tidigare forskning har sökts på Sveriges centra för ammunitions- och minröjning (SWEDEC) 
i Eksjö där hänvisning har skett till försvarsmaktens egna interna nät. Detta har gett vissa 
uppslag som har använts i den här uppsatsen. Exempelvis Andreas Jutströms Elektriska 
Tändsystem, Funktion och risker11. Jutström tar upp och förtydligar de risker som är kopplade 
till elektriska tändsystem, samt att arbetet är en förteckning över svensk ammunition med 
elektriska tändsystem. 
 
1.9 Disposition 
 
I det nästkommande kapitlet följer en beskrivning och redogörelse över de metoder som finns 
att tillgå vid ammunitionsröjning. Detta kommer utgöra basen för den fallstudie som kommer 
att genomföras i kapitel 4. Kapitlet skall skapa den förståelse som krävs för att förstå de 
bedömningar som kommer göras i fallstudien. Det behandlar de inneboende risker som finns i 
ammunition och hur man förhåller sig till dem samt förklarar de tillvägagångssätt som finns 
idag för att omhänderta ammunition. 
 
Kapitel 3 beskriver Somalia som är de land där piraterna utgår ifrån samt en redogörelse av de 
rapporter som erhållits. Fallstudien i kapitel 4 knyter samman kapitel 2 och 3. Genom att göra 
fall med antaganden baserade på kapitel 3 och applicera metoderna ur kapitel två på dessa 
fall, skapas underlag för att kunna svara på studiens frågeställning. 
 
Kapitel 5 ger en återkoppling till de inledande frågeställning och en diskussion kring detta 
samt ger förslag på förbättring som bygger på iakttagelser som är gjorda under studiens gång. 
 
1.10 Källkritik 
 
För att förklara ammunitionsröjningen har svenska metodhandböcker använts. Det är dessa 
handböcker som styr hur svenska ammunitionsröjare får arbeta. Då syftet med studien är att 
pröva just dessa metoder bedöms dessa böcker som relevanta. 
 
Hotbilden beskrivs utifrån regeringens proposition angående deltagande i insatsen men även 
insatsens EUNAVFORS egna redogörelse. Beskrivning av landet är gjort från allmänna 
informationssidor såsom CIA:s världsfakta. Flera källor tyder på en enhetlig bild av landet 
Somalia, detta ger en bra reliabilitet i undersökningsmaterialet. 
 
Som underlag för förekomst av ammunition i området används en sammanställning gjord av 
en organisation som stöds av Intenational Maritime Organization (IMO) som är ett FN organ. 
Det är dock fartygen själva som rapporterar händelser, således är det möjligt att det kan finnas 
en viss tendens i källorna. Det finns en möjlighet att de utsatta handelsfartygen kan ha 
överdrivit sin upplevelse, dels på grund av att de har utsatts för en stressande situation men 
även som ett försök till att argumentera för ett utökat stöd. 
 
Då IMB-rapporten är en primärkälla bedöms den pålitlig. Att den därtill stöds av en väl 
etablerad organisation som IMO, tyder på problemet tas på allvar. Hög reliabilitet har erhållits 
                                                
11 Jutström Andreas, Elektriska Tändsystem, Funktion och risker samt en förteckning över 
svensk ammunition med elektriska tändsystem, SWEDEC, Eksjö, 2011 
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genom att väl definierade frågor har ställts för att få fram värden ur rapporten. Då svenska 
rapporter inte funnits att tillgå från missionsområdet har antagandet gjorts att röjningar inte 
har genomförts. Detta har bekräftats av svensk personal som varit i missionsområdet genom 
telefonsamtal. 
 
Som underlag för fallen i fallstudien har nyhetsartiklar använts för att skapa så realistiska fall 
som möjligt. Detta utgör inget underlag i sig för hotbilden utan endast grund för att skapa en 
bild av vardagen i Adenviken. 
 
1.11 Begreppsförklaring 
 
EOD Ammunitionsröjning  (Explosive Ordnance Disposal, EOD) omfattar, 
 lokalisering, positionering, identifiering, riskbedömning, hanteringssäkring, 
 transport, förvaring och förstöring av oexploderad, skadad, upphittad och 
 tillvaratagen ammunition12 
 
Detonation  Snabb kemisk omsättning i explosivämne, t.ex. ett sprängämne, kännetecknad 
 av en reaktionszon som utbreder sig med en högre hastighet än ljudhastigheten i 
 ämnet.13 
 
Deflagration  kemisk omsättning i ett explosivämne, kännetecknad av en reaktionszon som 
 utbreder sig med lägre hastighet än ljudhastigheten i explosivämnet14 
 
OXA - Oexploderad Ammunition15 
 
RPG -  Ryskt granatgevär, Granatgevär är rekylfria vapen som främst används för 
 bekämpning av stridsfordon. Principiellt en granat som skjuts iväg med hjälp av 
 en raketmotor. Granaten kan har ett flertal olika huvudladdningar beroende på 
 användningsområde16 
 
RSV -  Riktad Sprängverkan som fås genom att explosivämne formas kring en 
 kopparkon, detta ger ökad genomslag i fasta ämnen17 
 
Desarmering Tändsystemet återsäkras. I samband med att säkringar återförs till tändsystemet 
 kan objektet inte initieras18 
Desaptering Tändsystemet separeras från verkansdelen, när tändsystemet är skilt från 
 verkansdelen kan initiering inte ske19 
 
IMO - International Maritime Organization. Ett FN organ vars syfte är att ge en 
 form för internationellt samarbete kring regler och praxis som styr  säkerheten 
 till sjöss.20 
                                                
12 Försvarsmakten, Arbetsmetoder, s. 17 
13 Detonation, Nationalencyklopedin, 2012 http://www.ne.se/detonation (2012-05-20) 
14 Deflagration, Nationalencyklopedin, 2012 http://www.ne.se/deflagration (2012-05-20) 
15 Försvarsmakten, Handbok Am- och Minröjning, Ammunitionslära, Stockholm, s. 168 
16 Ibid s. 243-244 
17 Ibid s. 136 
18 Försvarsmakten, Oskadliggörandeteknik, s. 135 
19 Ibid. s. 135 
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2 Ammunitionsröjning 
 
En stor del har lagts på att förklara ammunitionsröjningen i den här studien. 
Ammunitionsröjning är en komplex verksamhet och omfattningen krävs för att få en 
förståelse för hur man förhåller sig till problemet. Stor vikt har lagts på att förklara olika 
risker med ammunition. Ingen risk är mer eller mindre viktig, det viktiga är att förstå vad som 
är farligt och hur man förhåller sig till det. Det är dessa risker och metoder som kommer 
prövas i fallstudien. 
 
Detta kapitel skall även besvara frågan: Vilka metoder har vi idag för att röja ammunition och 
vilka lämpar sig för röjning ombord? 
 
2.1 Ammunitionsröjning 
 
Ammunition är till naturen farlig, den är konstruerad för att orsaka skada21. Antingen genom 
att en verkansdel exploderar och ger upphov till splitter och/eller stötvåg eller att en solid 
stålkula får genomslag i önskvärt mål. Då studien syftar att undersöka om behov finns att röja 
ammunition kommer ammunition som inte har en verkansdel inte vidare beröras.  
 
Det finns en stor mängd ammunition som kan explodera. Några gemensamma nämnare  för  
dessa är tändsystem, verkansdel och kropp. Ytterligare delar förkommer i olika stor 
utsträckning beroende på ammunitionens användningsområde. Verkansdelen kan utgöras av 
olika kemiska substanser, exempelvis sprängämne, rökämne eller lysämne. Även kroppen har 
olika utformning beroende på om kroppen i sig kommer agera splittergivare eller om kroppen 
endast är till för att leverera en verkansdel.22 
 

 
Till vänster (fig 1)23 en spränggranat med tjockt hölje, granatkroppen agerar splittergivare. Till höger (fig 2)24 
en granat med tunt hölje, i verkansdelen finns en riktad sprängverkansladdning (RSV). Tunt hölje minimerar 

risken att den riktade sprängverkan störs. 
 
För att vi skall kunna kontrollera förloppet byggs olika tändsystem in i ammunitionen. 
Tändrör är en form av säkringskedja, och det förekommer ofta flera olika säkringar i ett 

                                                                                                                                                   
20 IMO, Nationalencyklopedin, 2012, http://www.ne.se/imo (2012-05-14) 
21 Försvarsmakten, Ammunitionslära, s. 11 
22 Ibid s. 155 
23 Ibid s. 190 
24 Ibid s. 245 
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tändrör. Olika säkringar har olika syfte. Exempel på säkringar är; transportsäkring, 
laddsäkring, loppsäkring, masksäkring, bansäkring. Gemensamt för säkringarna är att de skall 
förhindra en oavsiktlig initiering och säkerställa att verkan erhålls i målet.25 
 

 
Exempel på tändrör som initieras med anslag i spetsen, tändinrättningen påverkas vid anslaget och initierar 

tändkedjan, säkringen upphävs vid avfyrning således kan inte initiering ske innan avfyrning (fig3).26 
 
Tändrör osäkras dels genom borttagande av transportsäkringar men också när de skjuts från 
sin vapenplattform. På grund av de olika fysikaliska påfrestningar tändröret utsätts när det 
levereras från sin vapenplattform kan tändröret osäkras. Olika påfrestningar kan vara, 
acceleration, centrifugalkraft, anslag, luftflöde eller förändringar i omgivande lufttryck. 
Tändrör är ofta komplexa till sin uppbyggnad och kan bestå av urverk, elektriska 
komponenter samt tröghetskomponenter (exempelvis fjädrar, stift som påverkas av fysikaliska 
påfrestningar). 27 

 
Statistiken visar att det omöjligt att skapa ammunition som är helt felfri. Felfunktionen kan 
orsakas av fabrikationsfel, att ammunitionen har använts på fel sätt eller ammunitionen har 
träffat målet på ett sätt som det inte är tänkt28, exempelvis en flack anslagsvinkel i 
kombination med ett tändrör vars initiering sker med spetsanslag (se fig 3). Detta innebär att 
kontrollen av initieringsförloppet har gått förlorad. Ammunitionsröjning innebär att man på 
ett kontrollerat sätt förstör ammunitionen så att den inte kan orsaka skada för andra. För att 
inte utsätta sig själv eller annan röjande personal vid röjning av ammunition görs en teknisk 
riskbedömning.  
 
 ”För att göra en teknisk riskbedömning måste man antingen ha sett ammunitionseffekten för 
att, via konstruktion eller märkning, kunna avgöra vad det är eller genom 
andrahandsuppgifter skaffa sig en uppfattning om vad det kan vara. Bedömningen är en 
“levande” bedömning, vilket innebär att ju mer man får veta om ammunitionen , desto fler 
risker kan man lägga till eller dra ifrån”.29  
 
                                                
25 Försvarsmakten, Ammunitionslära s. 63 
26 Ibid. s. 63 
27 Ibid. kap. 3 
28 Försvarsmakten,  Arbetsmetoder, s.41 
29 Försvarsmakten, Handbok Am- och Minröjning, Skyddsåtgärder, Stockholm, 2010 s.24 
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Riskerna kan delas in i två områden. Dels tekniska faror från ammunition och dess 
beståndsdelar som kan orsaka skador på människor, hälsa, egendom eller miljö samt tekniska 
faror i hanterande av oexploderad ammunition som kan orsaka oavsiktlig initiering. Utifrån 
dessa tekniska risker förhåller man sig till ammunitionen på ett visst sätt. Varje teknisk fara 
medför vissa förhållningsregler.30 Dessa regler redogörs under delarna 2.3, 2.4 och 2.5 
 
Utifrån objektets konstruktion utesluts risker som inte kan existera. Under 
ammunitionsröjningsutbildningen ges en grund för generell förståelse av ammunition utifrån 
dess konstruktionsprinciper. Tillsammans med EOD-IS som är ett svenskt 
identifieringssystem för ammunition ökas informationen kontinuerligt under 
bedömningsprocessen och fler risker kan strykas efter hand. Saknas information om objektet 
eller erfarenhet får inte risker strykas och måste räknas med i bedömningen.31 

 
2.2 Risker 
 
Nedan följer ett urval av risker som man förhåller sig till vid ammunitionsröjning utifrån 
tändsystem och ammunitionens innehåll. Några risker mynnar ut i ett förhållningssätt som 
skall minimera risken för oavsiktlig initiering, andra synliggör risker som bör tas i beaktaning 
med hänsyn till ammunitionens inbyggda fara genom dess möjlighet att skada människor, 
miljö eller egendom.32 
 
2.3 Elektriska tändsystem 
 
OXA med elektriska tändsystem är vid vissa fall känslig för elektromagnetisk strålning. I 
dessa fall skall handburna radiostationer och mobiltelefoner inom 50 meter stängas av.  Detta 
på grund av risken för att en spänning kan uppkomma om ledare i tändsystemet blivit 
blottade. Av denna  anledning kortluts elsprängkapslar och avskärmas med en aluminiumpåse 
då dessa skall transporteras. Starkströmsledningar i närheten får inte stängas av eller slås på.33 
 

                                                
30 Försvarsmakten,  Skyddsåtgärder s.24 
31 Ibid s. 24 f 
32 Ibid. kap. 2 
33 Ibid. s. 46-47 
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När ammunition innehållandes kondensatorer, läckmotstånd eller batterier ska röjas, skall 
väntetid tas ut. Väntetiden tas ut efter objektet senast blivit påverkat, antingen genom att det 
blivit skjutet eller rubbats. Tiden är olika lång beroende på ammunitionstyp. Väntetid tas ut då 
det finns en risk att skadade tändsystem kan ha en spänning kvar som frigörs då objektet 
rubbas exempelvis via lösa kablar. Förnyad urladdningstid inväntas vid rubbning av 
ammunition på grund av elektrolytvätskor som befinner sig i batteriet kan återskapa en 
spänning.34 

 
Vid röjning av ammunition med tändsystem som reagerar på förändringar i det 
jordmagnetiska fältet gäller generellt att inga ferromagnetiska föremål får tillföras området 
runt ammunitionen närmare än 25 m. Ferromagnetiska föremål inom nämnt område får inte 
heller flyttas.35 

 
I viss typ av ammunition förekommer piezoelektriska kristaller. Piezoelektriska kristaller 
generar en ström då kristallen deformeras. Denna impuls används för att initiera 
ammunitionen via en elektrisk sprängkapsel. Vid röjning av ammunition med piezoelektriska 
kristaller får kristallen inte utsättas för deformering (mycket liten tryckpåkänning krävs) eller 
temperaturväxling (t ex skuggas vid solsken).36 Elektriska tändsystem är känsliga för statisk 
elektricitet37. Därför skall personal jordas under minst 5 sek innan ammunition vidrörs. Detta 
görs genom att sätta händerna, utan påtagna handskar, mot marken.38  
 
2.4 Mekaniska Tändsystem 

 
Dessa tändsystem är uppbyggda av komponenter som skall kunna kontrollera tändkedjan 
mekaniskt. Exempelvis med hjälp av urverk eller tändrör där slagstifts anslagsenergi lagras i 
fjädrar. 
I dessa tändrör räknar man med en risk att en fjäder har hängt upp sig och inte förmedlat sin 
inbyggda kraft. Denna tillstånd kallas spänt slagstift. Vid röjning av ammunition med 
misstänkt spänt slagstift skall ammunitionen inte rubbas manuellt ur sitt läge och inga stötar 
får ske mot OXA som kan vidarebefordras till tändsystemet och frigöra uppspända fjädrar. 39 
 

                                                
34 Försvarsmakten,  Skyddsåtgärder s. 48-49 
35 Ibid. s. 52-53 
36 Ibid. s. 53-55 
37 Jutström Andreas, Elektriska Tändsystem, Funktion och risker samt en förteckning över 
svensk ammunition med elektriska tändsystem, SWEDEC, Eksjö, 2011 s.4 
38 Försvarsmakten, Skyddsåtgärder s. 46-48 
39 Ibid. s. 42- 44 
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2.5 Explosivämnesrisker 
 
Vid röjning av ammunition som innehåller explosivämne skall exponerat explosivämne inte 
utsättas för slag, rivning, stötvåg, låga, gnista eller värme på grund av risken för initiering. 
Exponerat explosivämne bör inte hanteras utan skyddshandskar då explosivämne kan 
innehålla kemiska substanser som kan upptas via huden och eventuellt vara skadligt.40 
 
Vid röjning av ammunition som innehåller svartkrut och ammunition med blottat krut skall 
jordning skall ske under minst 5 sekunder innan ammunitionen vidrörs, detta på grund av 
krutets känslighet mot statisk elektricitet. Blottat krut skall inte utsättas för stötar, friktion, 
gnista eller värme.41 

 
All ammunition innehållandes explosivämne ger uppkomst av stötvåg och i mer eller mindre 
utsträckning splitter. Vid röjning av ammunition skall riskområdet för splitter och stötvåg 
utrymmas och spärras av. Oskyddad personal och materiel inom riskområdet för detonation  
skall befinna sig i skydd när arbeten utförs av ammunitionsröjningspersonal kring objektet.42 

 
Viss ammunition innehåller riktad sprängverkan (RSV) vilket ger vissa förhållningsregler. 
RSV används vid bekämpning av hårda mål till exempel stridsvagnar, detta erhålls genom att 
sprängämnet formas kring en kon av vanligtvis koppar. Vid detonation ger konen upphov till, 
beroende på dess utformning, slug eller stråle med koncentrerad energi från explosivämnet. 
Vid röjning av ammunition som innehåller RSV skall ett utökat riskavstånd för strålen eller 
projektilen beaktas då kraften betydligt större i denna riktningen. Vid röjning av ammunition 
som innehåller RSV bör den RSV-bildande konen krossas vid oskadliggörandet så att en 
stråle eller projektil inte kan bildas. 43 
 
Vid ammunitionsröjning med risk för brand skall extra sjukvårdsmaterial i form av 
brännskadeförband och rent vatten finnas tillgängligt på platsen. Förhöjd brandberedskap 
skall beordras då brand-, lys-, signal-, spårljus-, röksatser och icke förbrända drivladdningar 
röjs. Det skall övervägas om röjning av all ammunition kan uppskjutas till en tidpunkt då 
risken för uppkomst och spridning av brand är mindre.44 
 
 

                                                
40 Försvarsmakten,  Skyddsåtgärder s. 26-27 
41 Ibid. s. 28-29 
42 Ibid. s. 29-30 
43 Ibid, s. 31-32 
44 Ibid. s. 41 
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2.6 Oskadliggörande 
 
 

 
 
De tre olika huvudmetoderna för oskadliggörande av ammunition är förstöring, 
hanteringssäkring samt tömning. Nedan följer beskrivning av förstöring samt 
hanteringssäkring. Tömning genomförs endast på ammunition som redan bedömts säker att 
hantera och kommer inte utgöra en parameter för fallstudien. 
 
”Förstöring innebär att tändsystem och verkansdelen förstörs på ett sådant sätt att den inte 
utgör något hot och inte heller kan användas på avsett sätt. Förstöring kan ske exempelvis 
genom sprängning, partiell sprängning, beskjutning, bränning eller upplösning.  
Hanteringssäkring (Render Safe Procedures, RSP) innebär åtgärder för att ammunitionen på 
ett säkert sätt skall kunna flyttas eller transporteras från fyndplats till förstöringsplats eller 
förvaringsplats. Dessa åtgärder kan exempelvis bestå av mekanisk eller manuell 
desarmering/desaptering alternativt fixering genom ingjutning/limning eller avskärmning.”45 
 
Val av oskadliggörandemetod baseras på vad vilken teknik som säkrast ger avsiktligt resultat  
med lägst risk för konsekvenser. Det kan således vara mer effektivt att hanteringssäkra en 
handgranat inomhus trots sprängning på plats är mer tidseffektivt. På grund av skadorna 
handgranaten åstadkommer på kringliggande miljö vid sprängning blir konsekvenserna för 
stora och därmed ett oacceptabelt alternativ.46 
 

                                                
45 Försvarsmakten, Oskadliggörandeteknik, s.15 
46 Ibid. s. 16 
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2.7 Oskadliggörandetekniker 
 
För förstöring kan följande metoder användas: 
 
”Påläggsladdning” syftar till att förstöra objektet genom att spränga bort det. 
Påläggsladdning läggs på, under, alternativt i direkt anslutning till ammunitionen om det finns 
risker kopplat till att ammunitionen påverkas genom beröring.47 

 
Användande av påläggsladdning (fig 4)48 

 
”Sprängplatta amröj” används för förstöring av mindre objekt genom sprängning när 
objektet inte kan vidröras. Sprängplattan fungerar som en plattform som placeras ovanför 
objektet utan att objektet behöver vidröras.49 

 
Användande av sprängplatta amröj (fig 5)50 

 

                                                
47 Försvarsmakten, Oskadliggörandeteknik s. 19 
48 Ibid. s. 19 
49 Ibid. s. 36 
50 Ibid. s. 35 
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”Röjningsladdningar” är RSV-laddningar som syftar att skjuta en RSV-projektil mot objektet. 
Förväntat resultat är detonation, deflagration eller sönderslagning. Denna teknik används då 
objektet inte kan vidröras.51 

Till vänster (fig 6)52, användande av röjningsladdning, till höger (fig 7)53principskiss över röjningsladdning 
 
”Partiell sprängning” används när objektet kan vidröras och syftar till att få en 
sönderslagning av objektet. Partiell sprängning genomförs med en speciell spränglist som är 
utformad på ett sätt att den skapar en RSV som kan knäcka godset i en granat. Förväntat 
resultat är sönderslagning, deflagration eller detonation.54 

 

 
Förväntat resultat vid partiell sprängning (fig 8)55 

 
”Bränning” används vid förstöring av ammunitionsrester, klickad ammunition, oskjuten 
ammunition eller beslagtagen ammunition. Bränning genomförs främst på mindre 
ammunitionseffekter, exempelvis ammunition med en kaliber under 13 mm.56 
 
”Beskjutning av ammunition” används då man vill påverka rubbningskyddad ammunition i 
syfte att den skall detoneras alternativt få en sönderslagning.57  

                                                
51 Försvarsmakten, Oskadliggörandeteknik s. 43 
52 Ibid. s. 56 
53 Ibid. s. 55 
54 Ibid. s. 67 
55 Ibid. s. 57 
56 Ibid. s. 91 
57 Ibid. s. 101 
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”Placering av OXA med spets upp eller ned” är i sig ingen röjningsmetod utan syftar till att 
flytta objektet på ett säkert sätt till en plats där det kan förstöras utan att orsaka skada på 
omgivning. Detta används på viss ammunition som har hammartändning. Hammartändning är 
ett initieringssätt där ett slagstift sitter fast i en tyngd. När projektilen bromsas upp mot en yta 
slungas hammaren framåt och granaten initieras. Genom att placera ammunitionen med spets 
upp eller ned minimerar man risken att hammaren rubbas.58 Denna metod genomförs genom 
att lyfta objektet med ett system av linor och ger röjande personal möjlighet att befinna sig i 
skydd. 

 
Principskiss på hammartändning (fig 9)59 

 
2.8 Hanteringssäkringsmetoder 
 
För hanteringssäkring kan följande metoder användas: 
 
Vid ”mekanisk desarmering eller fixering” används en avslagare för att endera fixera eller 
blockera någon del i tändkedjan i ett tändsystem. Detta åstadkoms genom att avslagaren 
skjuter iväg en stålkolv som endera knäcker av, drar ur, eller deformerar tändrör. Vid 
deformering vill man åstadkomma fixering av lösa delar i tändkedjan. Detta metod används 
när objektet inte kan vidröras då stålkolvens hastighet är så hög att den hinner fixera eller 
blockera tändkedjan innan initiering sker.60 

 

 
Användande av avslagare i syfte att knäcka av eller dra ur tändrör (fig 10)61 

 

                                                
58 Försvarsmakten, Oskadliggörandeteknik. s. 131 
59 Ibid. s. 131 
60 Ibid s. 157 
61 Ibid. s. 167 
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Vid ”mekanisk desaptering” används avdragare för att separera tändsystemet från 
verkansdelen i syfte att verkansdelen skall bli säker att hantera. Meningen är att avdragaren 
skruvar ur befintligt tändrör med hjälp av två drivladdningar. Detta innebär att röjande 
personal kan befinna sig i skydd under desatpteringsögonblicket.62 

Användande av tändrörsavdragare (fig 11)63 
 

Vid ”manuell desarmering och desaptering” vill man åstadkomma att objektet blir säkrare att 
hantera. Manuell desarmering delas in i återsäkring samt fixering. Fixering används när 
återsäkring inte är möjligt. Fixering kan göras med lim eller gips och syftar till att fixera delar 
i tändssytemet som kan orsaka initiering. Fixering med lim eller gips görs även på objekt som 
inte kan hanteras. 
Manuell desaptering syftar till att separera verkansdelen från tändsystemet. Detta görs endast 
när ammunitionen är hanteringssäker.64 
 
Vid användande av hanteringssäkringsmetod skall fastställd metodbeskrivning följas. Detta 
erhålls av SWEDEC och är kopplat mot specifik ammunitionsort. 
 
 
2.9 Riskområden 
 
Vid röjning av ammunition beräknas alltid riskområde. En detonation av ett ämne innebär en 
plötslig kemisk process där lagrad energi snabbt omvandlas till mekanisk rörelseenergi. Den 
energi som frigörs påverkar omgivningen genom markstötvåg, luftstötvåg, sprängverkan, 
värmestrålning, splitterverkan samt sekundärsplitter från underlaget. 65 
 
 Vid oskadliggörande av utländsk ammunition används i första hand de utfärdade riskområden som finns i EOD-

IS eller missionsanpassade bestämmelser. 
I andra hand används [...] utfärdade riskområdena för svensk jämförbar ammunition.66 

 
Riskområdets utbredning kan beskrivas som en sfär, där radien av sfären är ammunitionens 
verkansområde. Efter ett fastställande om riskområdet utryms detta från personal och 
materiel. Riskområdet kan minskas genom att personal befinner sig i ett skydd som är 
splittersäkert. Ett utökat riskområde tas i beaktande då ammunition med riktad sprängverkan 

                                                
62 Försvarsmakten, Oskadliggörandeteknik s. 178 
63Ibid s.185 
64 Ibid s. 135 
65 Försvarsmakten, Skyddsåtgärder, s. 89 
66 Ibid s. 91  
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förstörs. Vid oskadliggörande av ammunition med tekniker som ej syftar till fullständig 
detonation, bör man vid beräkning av riskområdet utgå från att ammunitionen detonerar. 67 
 

 
Till vänster riskområde vid sprängning, till höger utökat riskområde vid RSV (fig 12)68 

 
 
2.10 Sammanfattning 
 
Detta kapitel är en inventering av röjningsmetoder och risker. Det som är gemensamt för 
förstöringsmetoderna är att de tenderar att detonera ammunitionen alternativt slå sönder den. 
Hanteringssäkringsmetoderna har däremot syftet att göra objekten säkra att flytta.  Vad båda 
metoderna har gemensamt är att de är utvecklade för röjning på land. Konsekvensen av att 
använda dessa metoder ombord kommer fallstudien utvisa. Detta kommer ligga till grund för 
vilka metoder som är mest lämpliga för röjning ombord.  
 
Följande kommer att beaktas i fallstudien: 
 
- Risker med tändsystem och de krafter som kan påverka dem, exempelvis fysikaliska och 
elektromagnetiska krafter. 
- Risker med explosivämnen, vad en detonation kan innebära för fara för fartyget. 
- Oskadliggörandeteknik, vilken metod är mest lämplig utifrån den miljö objektet befinner sig 
i.  
- Det riskområde man som skall utrymma för att anse att personal befinner sig i skydd. 

                                                
67 Försvarsmakten, Skyddsåtgärder, s. 91 
68 Ibid. s. 91 
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3 Hotbild 
 
Denna del av studien syftar till att skapa en bild över situationen i Adenviken samt svara på 
frågan, Vilken typ av ammunition har använts vid piratattacker i Adenviken? 

 
3.1 Adenviken 
 
Piratverksamhet är en gammal företeelse som under de senare åren fått en ökad 
uppmärksamhet. Piratverksamhet handlar om överfall till sjöss i syfte att bemäktiga sig fartyg, 
last eller personer69. Under senare år har frekvensen av attacker legat på omkring 440 attacker  
årligen globalt sett där mer än hälften har skett utanför Somalias kust. Detta är en nästan en 
fördubbling av attacker sedan 2007.70 
 
Somalia blev självständigt 1960 och hade under en period ett scoialistiskt styre fram till 1991 
då detta kollapsade. Somalia drivs idag av en övergångsregering som etablerades 2004 och 
där är fortfarande mycket oroligheter.71  
 
Piraterna har utvecklat sina metoder från att enbart operera med små snabbgående båtar till att 
också ha ett moderskepp som småbåtarna sedan utgår ifrån. Detta ger piraterna större 
uthållighet, bättre navigationsförmåga samt möjlighet till tyngre beväpning. Piraterna har  
utvecklat sin verksamhet från att råna besättningsmän på personliga värdesaker till att hålla 
besättningen gisslan och kräva lösen. Dessa lösen genererar belopp i miljonklassen72. 
 
EU har därför på grund av den rådande situationen sedan december 2008 i enlighet med FN 
resolutioner bidragit med militärt stöd utanför Afrikas kust. EUNAVFOR (European Union 
Naval Force)73 
EUNAVFOR har uppgiften att: 

• Skydda fartyg inom World Food Programme, humanitär hjälp och Afrikanska 
unionens mission i Somalia 

• Hjälpa att förebygga och förhindra sjöröveri och väpnade rån 
• Skydda sårbar sjöfart 
• Övervaka fiskeaktivitet utanför Somalias kust.  

 
EUNAVFORs operationsområde täcker södra delen av Röda havet, Adenviken och en stor del 
av Indiska oceanen, även inkluderat är Somalias territorialvatten och kustvatten.74 

                                                
69 Sjöröveri, Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sjöröveri (2012-04-24) 
70 Mukundan Pottengal, Piracy attacks in East and West Africa dominate world report, 
Internatinoal Chamber of Comerce - Commercial Crime Services 2012-01-19, 
http://www.icc-ccs.org/news/711-piracy-attacks-in-east-and-west-africa-dominate-world-
report (besökt 2012-04-24) 
71 Somalia, CIA World factbook, 2012-04-18, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/so.html ( besökt 2012-04-24) 
72 Bergqvist Lars, Säker passering av Adenviken genom applicering av icke dödligt försvar, 
Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 2 2009 s.91 
73 Proposition 2009/10:84, Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför 
Somalias kust, s. 8, Stockholm, Regeringen 
74 EUNAVFOR, Media Information, 2012-04-19 http://www.eunavfor.eu/wp-
content/uploads/2012/04/20120419_EUNAVFOR_Media_Brochure.pdf (besökt 2012-04-23) 
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Sverige har bidragit med två korvetter och ett stödfartyg år 2008 och under det första halvåret 
av 2010 bar Sverige ansvaret för att leda hela EU-insatsen från fartyget Carlskrona75. Som en 
del av bidraget ingick bordningsstyrkan i syfte att kunna söka och borda misstänkta fartyg.76  
 
 
3.2 Årsrapport från International Maritime Bureau77 
 
IMB är en del av organisationen ICC (International Chamber of Commerce). IMB är en icke 
profiterande del av ICC som syftar till att belysa brott och försummelse inom 
handelssjöfarten. IMO (International Maritime Organization), en avdelning inom FN, har 
uppmanat länder att samarbeta med IMB i syfte att underhålla och utveckla arbetet mot 
sjöbrott78. 

 
I rapporten finns statistik globalt i vilken utsträckning pirattacker genomförts. Till varje 
område finns också en redogörelse för händelseförloppet. Nedan följer redogörelse för antal 
attacker samt frekvens över användande av ammunition med verkansdel. Redogörelsen 
bygger fullständigt på rapporten från IMB. Totalt antal fall i området Adenviken och Somalia 
har räknats. I detta urval har sedan antal fall där någon form av ammunition med verkansdel 
räknats.

                                                
75 Regeringen, Pågående och avlutade ESFP insatser 2012-04-10 
http://www.regeringen.se/sb/d/9383/a/86357 (Besökt 2012-04-24) 
76 Kristina Swaan, Bordningsstyrkan, Försvarsmakten,, 
http://www.forsvarsmakten.se/amf1/Amfibieregementet/Bordningsstyrkan/ (Besökt 2012-04-
24) 
77 ICC Inernational Maritime Bureau - Piracy and armed robbery against ships, report for the 
period 1 jan - 31 dec 2011, London, 2012 
78 Internatinoal Chamber of Comerce - Commercial Crime Services, International Maritime 
Bureau http://www.icc-ccs.org/home/imb (Besökt 2012-04-03) 
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Faktiska attacker Totalt Fall där ammunition 
med verkansdel har 

använts 

Somalia 39 7 

Adenviken 8 0 

Försök till  attacker   

Somalia 122 31 

Adenviken 67 8 

Totalt 236 46 

Sammanställning av attacker 
I samtliga fall där ammunition med verkansdel har förekommit redogörs i rapporten att det 
handlar om raketgevär (RPG) 
I rapporten förekommer också en (1) incident där en oexploderad RPG har legat på 
fartygsdäcket. 

 
3.3 Rapporter från genomförd verksamhet svensk EOD personal 
Adenviken 
 
Vid inventeringen av rapporter från SWEDEC förkom inga rapporter från röjningar i 
Adenviken. Inventeringen gjordes efter kontakt med SWEDEC. Samtliga rapporter finns på 
Försvarsmaktens interna nät. Rapporterna är indelade efter missionsområde, under 
missionsområde Adenviken fanns inga rapporter. Efter samtal med personal som varit i 
missionsområdet har det bekräftats att ingen röjning av ammunition genomfördes i 
Adenviken. 79 
 
3.4 Identifieringshandbok Somalia 
 
SWEDEC som är centret för ammunitions- och minröjning i Sverige gav 2009 ut en 
identifieringshandbok för Somalia. Denna bok ges ut i syfte att skapa en sammanställning 
över den ammunition som kan finnas i området. I denna bok står det att läsa om 
granatkastarammunition, handgranater, gevärsgranater samt ammunition till raketgevär.80

                                                
79 Klas Almvik vid ME02, Martin Lund vid ME01, Amröjledare ombord på de svenska 
militära fartygen i Adenviken, kontaktade via telefon 2011-04-11 
80 SWEDEC, Identifieringshandbok Somalia, Eksjö 2009 
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4. Fallstudie 
 
4.1 Allmänt 
 
Fallstudien skall svara på frågan: 
-Vilka möjligheter och begränsningar finns i användandet av de metoder som vi har idag för 
att röja ammunition ombord på fartyg? 
 
Det är 4 st fall som kommer tas upp, 3 av fallen är tagna från verkliga händelser varpå det 
sista är rent hypotetiskt. De behandlar både militära och civila fartyg. Fallen kommer 
tillskrivs vissa antaganden som bygger på den hotbild som beskrivits i kapitel 3. Exempel på 
antaganden kan vara att specificera ammunitionseffekt samt att ändra händelseförloppet så att 
det går att applicera ammunitionsröjningsmetoder på fallet. Ammunition som används vid 
antaganden är utvalda från identifieringshandbok för Somalia utgiven från SWEDEC 2009. 
Därefter bedöms varje fall mot de risker och förhållningssätt som beskriv i kapitel 2. Utifrån 
denna bedömning väljs den oskadliggörandemetod som är mest lämpad i fallet. En 
inventering kommer även göras på beskrivningar av hanteringssäkringsmetoder då detta inte 
finns till alla ammunitionsobjekt. 
 
Då fastställda riskområden inte finns för utländsk ammunition är riskområdena tagna från 
motsvarande svensk ammunition där fastställda riskområden finns i ett tabellverk i 
handboksserien. Motsvarande ammunition är ammunition med samma konstruktionsprinciper, 
kaliber och där liknande sprängämnesvikt kan konstateras.81 
 
Utifrån fartygets last kommer konsekvens att vägas som en parameter. De definitioner av 
konsekvenser som används är tagna ur handböckerna för ammunitions och minröjning och är 
mer anpassade för ammunitionsröjning på land. Det ger dock en bild av möjliga 
konsekvenser.82 
 

Konsekvens Definition 

Katastrofal Ett omedelbart hot mot människoliv eller ett avgörande hot mot nationens 
eller operationens säkerhet. T.ex. Död, allvarliga amputationsskador och djupa 
brännskador. Infrastruktur för landets försörjning förstörs. 

Allvarlig Ett indirekt hot mot människoliv eller ett allvarligt hot mot nationens eller 
operationens säkerhet. T.ex. Amputationsskador, allvarliga brännsår och krosskador. 
Infrastruktur för landets försörjning skadas.  

Kännbar Ett litet hot mot människoliv, ett mindre hot mot nationens eller operationens 
säkerhet eller oacceptabla störningar i det normala livet. T.ex. Öppna sår och brännsår. 
Enstaka förstörda byggnader, fönster fordon m.m.  

Försumbar För tillfället inget hot mot människoliv, negativt påverkar väsentligt verksamhet 
eller nationens säkerhet eller acceptabla störningar i det normala livet. T.ex. Ytliga 
skärsår. Nedskräpning. 

 

                                                
81 Försvarsmakten, Skyddsåtgärder, s.91 
82 Ibid. s.66 
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4.2 Fall 1 Brillante Virtuoso83 
 
Fartygsfakta84 
Längd 274 m 
Bredd 48 m 
Djupgående 16 m 
Last Oljetanker 
Lastkapacitet 150 000 ton 
 
Brillante Virtuoso rapporterade tidigt på morgonen den 26 juni att de blivit attackerade av 
pirater och att fartyget hade fattat eld. Besättningen hade övergivit fartyget då de hävdade att 
de inte kunde kontrollera elden. Senare rapporter beskrev att fartyget hade träffats av RPG 
och att denna orsakat branden.85 
 
Antagande i fallet 
Ammunitionen som träffade var en pansarspränggranat typ PG7, detta är en vanlig granat 
tillverkad av Sovjetunionen och exporterad till stora delar av världen. PG-7 är en 
fenstabiliserad pansarsprängranat med raketmotor. Granatkroppen innehåller en 
sprängladdning med riktad sprängverkan. Granaten har ett inbyggt piezo-elektriskt 
tändsystem.86 Dess effektiva räckvidd är 200 meter men kan skjutas på upp till 900 meter. 
Ammunitionen gick inte till detonation.  
 

Risker Förhållningssätt 

Piezoelktrisk kristall 
 
 

Piezokristall är känslig för temperaturväxling och deformation och bör 
inte påverkas eller flyttas 

Elektriskt tändsystem Jordning skall ske innan beröring, Radiostationer skall stängas av inom 
ett område på 50 meter 

Sprängämne, uppkomst av splitter 
och sötvåg 

Riskområde om  250 meter bör utrymmas  

RSV, ökat riskområde i 
skjutriktningen 

Laddning bör placeras så att konen deformeras vid förstöring 

Höjd brandrisk i samband med 
oljelast 

Vid ammunitionsröjning med risk för brand skall extra 
sjukvårdsmaterial i form av brännskadeförband och rent vatten finnas 
tillgängligt på platsen. 

                                                
83 Daly John, Piracy, A growing menace, Distressed Volatility, 2011-07-07 
http://www.distressedvolatility.com/2011/07/piracy-growing-global-menace-brillante.html 
(Besökt 2012-04-24) 
84 Shipspotting, Brillante Virtuoso, 
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=986097 2012-04-24 
85 The International News Magazine, Major Oil Disaster Avoided in Gulf of Aden, 2011-07-
07 
http://www.international.to/index.php?option=com_content&view=article&id=1443:major-
oil-disaster-averted-in-gulf-of-aden&catid=97:breaking-news&Itemid=108 (Besökt 2012-04-
12) 
86  SWEDEC, Identifieringshandbok Somalia, s.114 
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Slutsats 
Om åtgärd uteblir finns en överhängande risk att ammunitionen initieras på grund av fysisk 
påfrestning. En initiering skulle innebära risk för brand ombord samt att detonationen direkt 
kan påverka lasten. Med hänsyn till de skador som skulle kunna orsakas på både miljö och 
materiel om lasten släpps ut eller utsätts för brand, bedöms konsekvensen till katastrofal.  
På grund av lastens känslighet bör hanteringssäkring användas som metod. Andra 
röjningsmetoder skulle utgöra en större risk att initiera ammunitionen. 
 
Innan arbete med detta påbörjas bör radiostationer inom 50 meter stängas av och granaten bör 
stöttas upp för att minimera risken för att den ska rulla iväg eller och utsättas för stötar eller 
för temperaturväxlingar. Detta görs försiktigt då det föreligger risk att deformera piezo-
kristallen. Utrustning för brandbekämpning skall klargöras i förebyggande syfte. 
 
4.3 Fall 2 Seabourn Spirit87 
 
Fartygsfakta88 
Längd 133 m 
Bredd 19 m 
Djupgående 5,2 m 
 
Last Lyxyacht 
Lastkapacitet 212 passagerare 
 
Seabourn Spirit blev tidigt en morgon i november 2005 utsatt för ett attentat utanför Somalias 
kust. De blev beskjutna av raketgevär och ammunitionsröjningspersonal fick komma till 
platsen för att ta hand om rester efter beskjutningen. Det visade sig att de rester som fanns 
kvar var delar av raketmotorn och verkansdelen hade redan detonerat. 
 
Antaganden 
Ammunitionseffekten som träffade var en PG-7 granat, detta är samma granat som förkom i 
förra fallet89. Anledningen att denna granat förekommer flera gånger är för att den är vanligt 
förekommande och konstruktionsprinciperna är liknande för en hel serie granater. 
Ammunitionen gick inte till detonation. 
 
 

                                                
87 Moyer Amanda, Cruise liner outruns armed pirate boats, CNN, 2005-11-05 
http://articles.cnn.com/2005-11-05/world/somalia.pirates_1_seabourn-spirit-cruise-ship-
small-boats?_s=PM:WORLD (Besökt 2012-04-24) 
88 Fakta om Fartyg, M/S Seabourn Spirit, 
http://www.faktaomfartyg.nu/seabourn_spirit_1989.htm 2012-04-24 
89 SWEDEC, Identifieringshandbok Somalia, s.114 
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Risker Förhållningssätt 

Piezoelktrisk kristall 
 
 

Piezokristall är känslig för temperaturväxling och deformation och bör inte 
påverkas eller flyttas 

Elektriskt tändsystem Jordning skall ske innan beröring, Radiostationer skall stängas av inom ett 
område på 50 meter 

Sprängämne, uppkomst av 
splitter och sötvåg 

Riskområde om  250 meter bör utrymmas  

RSV, ökat riskområde i 
skjutriktningen 

Laddning bör placeras så att konen deformeras vid förstöring 

 
 
Slutsats 
 
Om åtgärd uteblir finns en överhängande risk att ammunitionen initieras på grund av fysisk 
påfrestning. En initiering skulle innebära risk för brand och splitter ombord. Då riskrområdet 
för splitter är 250 meter finns få möjligheter att placera passagerare i skydd. 
Med hänsyn till situationen bedöms konsekvensen som katastrofal då en utebliven åtgärd 
skulle generera ett direkt hot mot liv.  
I likhet med förra fallet bör, innan arbete påbörjas, radiostationer inom 50 meter stängas av 
och granaten bör stöttas upp för att minimera risken för att den ska rulla iväg eller och utsättas 
för stötar eller för temperaturväxlingar. Detta görs försiktigt då det föreligger risk att 
deformera piezo-kristallen. Utrymning bör ske innan omhändertagande görs för att minimera 
personskador.  
I likhet med förra fallet bör hanteringssäkring användas som metod för att minimera riskerna 
för materiella och personella skador. 
 
4.4 Fall 3 Thor Nexus90 
 
Fartygsfakta91 
Längd 181 m 
Bredd 23 m 
Djupgående 6,3 m 
 
Last Lastfartyg (General Cargo) 
Lastkapacitet 20 410 ton 
 
Thor Nexus blev attackerad av pirater 25 december 2010. Besättningen bestående av 27 
personer hölls gisslan fram till den 12 april 2011. 

                                                
90 EUNAVFOR Public Affairs, Thor Nexus Pirated in the Indian ocean, 2011-12-
25,http://www.eunavfor.eu/2010/12/mv-thor-nexus-pirated-in-indian-ocean/ (Besökt2012.05-
02) 
91  Shipsotting, Thor Nexus, http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1180309 
(Besökt 2012-04-24) 



29 

Försvarshögskolan 
Emil Olofsson 
OP 09-12 
 
Antaganden 
 
Ammunition som användes vid attacken var handgranaten av typ F1 och gick inte till 
detonation. F1 är en spränghandgranat som har ett förfragmenterat hölje. Förfragmenterade 
höljen används i syfte att skapa en jämn splitterbild. Den osäkras genom att dra ut en sprint 
därefter kastas den mot valbart mål. Handgranat F1 har valts för att den funnits under lång tid 
och den är exporterad i stora mängder från Sovjetunionen.92  
 
Fartygets last är containrar som innehåller förädlade träprodukter. 
 
 

Risker Förhållningssätt 

Spänt slagstift Ammunitionen känslig för beröring, stötar och slag får inte förmedlas till 
tändsystem då detta kan frigöra spända fjädrar 

Sprängämne, uppkomst av 
splitter och sötvåg 

Riskområde om  150 meter bör utrymmas  

 
Slutsats 
 
Om åtgärd uteblir finns risk att ammunitionen detonerar. Dock kan lasten inte eskalera en 
eventuell oavsiktlig initiering. Med hänsyn till till lasten samt ammunitionseffektens storlek 
bedöms konsekvensen till kännbar. Om området kring handgranaten inte beträds blir 
sannolikheten att någon blir skadad av handgranaten mindre. Hanteringssäkring bör användas 
för att minimera eventuella skador på last och fartyg. 
 
 
4.5 Fall 4 HMS Carlskrona 
 
Fartygsfakta93 
Längd 106 m 
Bredd 15 m 
Djupgående 4 m 
 
Last Militärt stödfartyg, besättning 104 personer under operation Atalanta där hon 
 agerade ledningsfartyg och ledde EU:s fartyg i området, beväpning 40 & 57 mm 
 allmålskanoner räckvidd ca 4500 meter 
Deplacement 3150 ton 
Antaganden 
 
En robot träffar sidan på fartyget men detonerar inte. Roboten som används är en AT 3 
Sagger, en handburen pansarvärnsrobot och har sitt ursprung i Sovjetunionen. Roboten är 
avsedd för att bekämpa stridsvagnar på land med en räckvidd på upp till 3000 meter. Roboten 
skjuts från en lavett. Roboten är försedd med en RSV laddning i främre delen. Liknande fall 

                                                
92 SWEDEC Identifieringshandbok Somalia,  s.64 
93 Försvarsmakten, HMS Carlskrona, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-
teknik/fartyg/HMS-Carlskrona/ (Besökt 2012-04-24) 
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har inträffat under Falklandskriget då HMS Sheffield träffades av en EXOCET robot som inte 
gick till detonation men orsakade en förödande brand och fartyget förliste94. En exocet robot 
är visserligen betydligt större men fallet Sheffield visar vilka konsekvenser som kan fås även 
vid utebliven initiering. 
 
Risker 
I det här fallet var informtion om ammunitionen begränsad dörför görs antaganden utifrån 
konstruktionsprinciper. Roboton är en pansarsprängrobot med anslagsfunktion innehållandes 
RSV. Ett vanligt initieringssätt vid RSV är piezoelektrisk kristall. 
Då roboten är skjuten bedöms raketmotorn vara utbränd, därför kan riskerna i samband med 
obränd krutmotor borträknas.  
 

Risker Förhållningssätt 

Piezoelktrisk kristall 
 
 

Piezokristall är känslig för temperaturväxling och deformation och bör inte 
påverkas eller flyttas 

Elektriskt tändsystem Jordning skall ske innan beröring, Radiostationer skall stängas av inom ett 
område på 50 meter 

Sprängämne, uppkomst av 
splitter och sötvåg 

Riskområde om  400 meter bör utrymmas  

RSV, ökat riskområde i 
skjutriktningen 

Laddning bör placeras så att konen deformeras vid förstöring 

 
 
Slutsats 
 
Då fartyget är ett ledningsfartyg är det mer komplext än ett vanligt lastfartyg vad avser 
teknisk utrustning. En detonation skulle kunna orsaka ett allvarligt hot operationens säkerhet. 
I likhet med förra fallet bör, innan arbete påbörjas, radiostationer inom 50 meter stängas av 
och granaten bör stöttas upp för att minimera risken för att den ska rulla iväg eller och utsättas 
för stötar eller för temperaturväxlingar. Detta görs försiktigt då det föreligger risk att 
deformera piezo-kristallen.  
Roboten bör röjas genom hanteringssäkring då skador skulle kunna orsaka allvarliga 
konsekvenser för operationen i form av skador på känslig utrustning. Det finns dock idag inga 
hanteringssäkringsmetoder fastställda för den här typen av robotar.

                                                
94 The HMS Sheffield Association, HMS Sheffield D80, 
http://www.hmssheffieldassociation.com/ (Besökt 2012-05-02) 
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4.6 Sammanfattning 
 
Fallstudien visar tydligt på hur allvarliga konsekvenser ett felaktigt omhändertagande av en 
ammunitionseffekt kan få ombord på ett fartyg. Dels i form av bränder ombord och därmed 
indirekt även personskador samt miljöskador. Fallet Brillante Virtuoso belyser i vilken 
utsträckning en liten ammunitionseffekt kan orsaka stor skada på ett fartyg. 
 
Fartygsmiljön är begränsad på mer än ett sätt. För det första, till skillnad från land innebär 
fartygsmiljön dels en begränsad yta, storleken på fartyget medger inte en utrymning av 
personal. För det andra så är fartygsmiljön ständigt, mer eller mindre, i gungning, detta 
påverkar ammunitionen fysiskt vilket är ett problem då det är just detta som innebär en risk 
 
På grund av att detta tenderar valet av röjningsmetod bli hanteringssäkring.  
 
 

Fall Röjningsmetod Metod tillgänglig? 

1 Hanteringssäkring Ja 

2 Hanteringssäkring Ja 

3 Hanteringssäkring Ja 

4 Hanteringssäkring Nej 
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5 Återkoppling 
 
5.1 Svar på frågeställningar 

 
Vilka metoder har vi idag för att röja ammunition och vilka lämpar sig för röjning ombord? 
 
Där finns ett flertal metoder för att omhänderta ammunition. Dock visar studien på att de 
flesta är lämpade för röjning på land där bättre förutsättningar finns för att förflytta personal 
till en skyddad plats. På grund av lastens karaktär eller fartygets känslighet i de fall som tas 
upp i fallstudien tenderar valet av metod att falla på hanteringssäkring. 
 
Vilken typ av ammunition har använts vid piratattacker i Adenviken? 
 
Rapporterna visar entydigt på att den ammunition som kan orsaka ett problem ombord i form 
av OXA är ammunition från raketgevär. En bedömning är att ammunition som tenderar 
användas av pirater är handburna lätta vapen. Således torde även handgranater kunna innebära 
ett reellt hot. På sikt om utvecklingen fortskrider i området och piraterna erhåller mer medel 
kan troligtvis mindre robotar också påträffas. 
 
-Vilka möjligheter och begränsningar finns i användandet av de metoder som vi har idag för 
att röja ammunition ombord på fartyg? 
 
Dagens metoder ger begränsade möjligheter att röja ammunition ombord. Att omhänderta 
genom hanteringssäkring med hjälp av avslagare minimeras risken för skador ombord. Det 
finns dock en begränsning vad gäller riskområden med den här metoden. Vid 
hanteringssäkring så skall riskområde för detonation beaktas, vilket är motsägelsefullt då det 
är just detonation man vill undvika. Detta gör metoden mindre användbar. 
 
Miljön på ett fartyg gör uppgifterna mer komplexa. Miljön ombord är i ständig rörelse, detta 
innebär att ammunitionen kommer påverkas genom acceleration och det finns inga 
instruktioner hur man skall förhålla sig till detta. Detta innebär en ökad risk för röjande 
personal i form av exponering invid objektet.  
 
Flertalet av metoderna är direkt olämpliga att använda. Till exempel de metoder som syftar 
till att förstöra ammunitionen, såsom sprängplatta amröj, påläggsladdning, röjningsladdning. 
Användandet av dessa metoder innebär en ökad risk tas, då detonerande objektet kan skada 
kringliggande materiel och last. Dessutom innebär flertalet av metoderna att röjning sker efter 
hantering har skett av objektet. Om objektet kan hanteras så bör det inte utgöra ett problem, 
då skulle ammunitionen kunna kastas överbord alternativt tas om hand för att förstöras när 
personal väl befinner sig i land. Det torde inte vara ett alternativ att beordra någon att kasta en 
ammunitionseffekt, som kan detonera vid beröring, överbord. 
 
Användande av linsystem borde innebära möjligheter. Linor används som exempel vid 
resning av ammunition med hammartändning. Linsystem borde i detta fall även kunna nyttjas 
för att kasta osäker ammunition överbord. Detta innebär att personal kan befinna sig på ett 
lämpligt avstånd eller bakom en vägg och få en mindre exponering mot objektet. Det lämpar 
sig dock inte då fartygen har känslig last om risk för initiering vid fysisk påverkan föreligger. 
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Studien kommer undersöka i vilken utsträckning ammunition, som kan orsaka skada i form av 
oexploderad ammunition, använts vid piratattacker i Adenviken och huruvida det föreligger 
ett behov att utveckla metoder för röjning ombord på fartyg. 
 
Studien har visat att frekvensen raketgevär har använts vid var 5:e attack mot fartyg i 
Adenviken. Under den tiden som svensk personal befann sig i området gjordes inga röjningar 
av ammunition.  Med hänsyn till att 10% av all ammunition kan bli OXA skulle de 46 
attacker kunna generera 4-5 OXA/År. Dock är många av fallen försök till attacker, endast 7 
fall är riktiga attacker. Det har dock visat sig att fall har förekommit, exempelvis 
kryssningsfartyget Seabourn Spirit. 
 
RPG-vapen är egentligen avsedda för betydligt mindre mål, men med hänsyn till fartygens 
last kan dessa ändå utgöra ett reellt hot. 
Mot militära fartyg utgör piraterna sannolikt inte ett större hot i dag. Då piraterna egentligen 
söker att attackera civila mål och räckvidden på deras vapen är begränsade jämfört med de 
vapensystem som finns ombord. 
 
Även om förekomsten av fall från verkligheten är få, så visar de katastrofala konsekvenserna 
som kan uppkomma vid ett enda tillfälle att ett behov av utveckling av metoder finns. 
Kostnaden av att utveckla metoderna borde stå väl i paritet med kostnaden av en enda 
miljökatastrof. 
 
5.2 Förslag till  förbättring 
 
Varje fartyg har en egen säkerhetsorganisation ombord, både på civila och militära fartyg. 
Vanligtvis har den ordinarie personalen tilldelats ansvar i den här organisationen. Syftet med 
den är att förebygga olyckor och öka säkerheten, både vad gäller brandsäkerhet men även 
läcktätning och sjukvård95. Med utbildning skulle ett förhållningssätt till problemet kunna 
förebygga olyckor och säkerheten ökas. Genom att veta vad ammunition kan vara känsligt  
för, försöka minimera risken för oavsiktlig initiering.  
Förslag till förbättring skulle kunna vara att begränsa radioanvändande då ammunition kan 
vara känslig för elektromagnetisk strålning samt att styra fartyget i en sjö som ger mindre 
sjöhävning då ammunition kan vara känslig för fysiska påfrestningar. 
 
Fortsättningsvis skulle ett förslag vara att införa ett kapitel i handboksserien där 
problematiken med en icke stilla liggande miljö och hur den skall förhållas till tas upp. Som 
röjningspersonal löper man större risk vid närmande av objekt då marken är i gungning, detta 
kan möjligtvis avhjälpas med högre krav på skyddsutrustning för röjande personal. 
Idag finns inte hanteringssäkringsmetoder till all ammunition i identifieringshandboken för 
Somalia, utvecklandet av hanteringssäkringsmetoder borde få högre prioritet. 
 

                                                
95 Transportstyrelsen, Brandskydd, 2010-02-17 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartyg/Fartygskonstruktion/Brandskydd/ (Besökt 
2012-05-23) 
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