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Sammanfattning
Forsknings- och teknikutvecklingsprojektet ”Värdering vapen och skydd, verkan,
sårbarhet och risk” eller allmänt kallat ”verkansvärdering”, löper under åren 20112013. Projektet är kunskapsuppbyggande inom ett spektrum av verksamheter där alla
syftar till att förbättra möjligheterna att värdera olika systems prestanda ur ett verkansoch sårbarhetsperspektiv. Utöver detta sammanställs även teknisk prestanda över
vapen- och ammunition som kan tänkas utgöra ett hot mot svensk personal och
materiel engagerade i utlandsuppdrag och vid försvar av Sverige.
Rapporten redovisar de verksamheter som bedrivits inom projektet under året.
Dessutom ges även en sammanställning över andra projekt som utnyttjat den kunskap
som verkansvärdering utvecklar, vidmakthåller och tillgängliggör.

Nyckelord: värdering, prestanda, vapen, skydd, stridsdel, risk, verkan,
verkansvärdering, hot, ammunition
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Summary
The R&D project ”Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk”, commonly
referred to as “verkansvärdering”, is scheduled to run during 2011-2013. The project
gives a foundation for knowledge in a wide range of activities, all aimed to improve
assessing various systems’ performance with a focus on the interaction between the
warhead and a target. In addition, technical data of weapons and munitions that may
pose a threat to Swedish personnel and equipment engaged in foreign missions and in
the defence of Sweden is compiled.
This report provides a brief description of the activities carried out within the project
during the year. It also includes presentations of other projects that utilise the
knowledge that the R&D project develops, maintains and makes available.

Keywords: assessment, performance, weapon, protection, warhead, risk, efficiency,
vulnerability, lethality, threats, ammunition
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1

Inledning

Projektet ”Värdering vapen och skydd - verkan sårbarhet och risk”, vanligen förkortat till
”Verkansvärdering”, är ett FoT-projektet inom ramen för Försvarsmaktens
samlingsbeställning. År 2012 var det andra av tre planerade verksamhetsår.
Projektets syfte är att förse Försvarsmakten med underlag, verktyg och metoder inom
områdena verkans- och sårbarhetsvärderingar samt riskanalyser. Dessa utnyttjas t.ex. vid
analyser och värderingar av egna vapensystems och plattformars prestanda inför, under
och efter anskaffning samt av främmande systems egenskaper. Även
handhavandeinstruktioner kan baseras på t.ex. de risk- och verkansområden som
värderingar kan ge som resultat.
Projektet ska kontinuerligt ta fram, dokumentera, förbättra och underhålla relevanta
metoder och verktyg, t.ex. genom att vissa beräkningsmodeller att ses över och förbättras
för att öka kvaliteten på värderingarna. Det ska även vidmakthålla nyckelverksamhet inom
vapenteknisk hotanalys tills att fördelningen mellan den forskningsbaserade
kunskapsutvecklingen i form av uppdrag i FoT-programmet och uppdrag för
insatsorganisationens behov är klarlagda. Nyckelverksamheten är i form av stöd till
huvudman C-IED, vissa förband, EOD- och IEDD-grupper, WIS/WIT-personal etc. samt
de vapentekniska informationsbehov som är relevanta (väljs i samarbetet med SWEDEC,
FMV TUnd och MUST). Förbättringsarbetet inkluderar även vissa försöksutrustningar
som utnyttjas för att bestämma t.ex. skydds- eller verkansförmåga.
Projektet ska dessutom utveckla förmågan att värdera människan inom ramen för såväl
verkan, sårbarhet och risk samt samverka inom området med relevanta avnämare (t.ex.
traumaenheten vid KI, Försvarsrelaterad medicin samt skyddskompetensen på FMV).

1.1

Övergripande frågeställningar

Projektet arbetar med följande frågeställningar:
 Hur ska man värdera vapensystems verkan i olika typer av mål?
 Vilken funktionsförändring inträder hos ett mål som utsatts för en viss typ eller
kombinationer av olika typer av vapenverkan?
 Vilka vapen/ammunitionssorter/typiska IED-utformningar kan tänkas utgöra hot mot
svensk personal och materiel och vilka tekniska prestanda har dessa?
 Hur ska risker i samband med vapeninsatser analyseras?
 Hur kan man förbättra verktygen för att analysera vapenverkan mot människan?
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2

Genomförd verksamhet

2.1

Handbok verkans- sårbarhets- och
riskvärdering

Värderingskompetens är en viktig del i kedjan för att kvantifiera och presentera nyttan av
mer grundläggande tekniker eller forskningskoncept, både avseende verkan och skydd, på
en plattforms- eller systemnivå. Utgående från kunskap om verkan av stridsdelar och
värderingsmetoder kan exempelvis bedömningar av risk för egen personal samt tredje part
i samband med vapeninsatser genomföras.
En utökad kunskap om värderingar och värderingsverktyg kan nyttjas som stöd vid t.ex.
materielanskaffning och materielutveckling, avvägningar av vilken materiel som är
lämplig i olika stridsmiljöer, studier, utbildning och föreskrifter gällande användningssätt
av vapenmateriel samt taktiskt uppträdande.
Värdering och värderingsmetodik som begrepp förekommer i många sammanhang inom
organisationer som Försvarsmakten, FOI och FMV. Det är inte alltid självklart vad som
avses och vilken typ av verksamhet som förväntas då de olika myndigheterna stundtals
använder samma begrepp, men med olika innerbörd.
Ett första utkast till en handbok som beskriver hur olika typer av värderingar kan och bör
genomföras publicerades under 2011 [1]. Handboken innefattar även ett första förslag till
nomenklatur med ordförklaringar. Syftet med handboken är att sammanställa den kunskap
som finns, hitta luckor där kunskap saknas och att ge ett stöd så att värderingar kan utföras
på likartat sätt flera vid olika tillfällen och av olika utförare. Genom att värderingar
genomförs på likartat sätt ökar möjligheterna för avnämaren av resultat att förstå både
möjligheter med, begränsningar hos och resultaten av värderingsarbetet.
Under året har det inkommit ett antal kommentarer till det tidigare utkastet till handboken,
dessa har bearbetats och kommer att införas i nästa utgåva som planeras utkomma under
2013.

2.2

Skadekriterier för komponenter

I samband med vapenverkansvärdering med hjälp av simuleringsprogram som t.ex. AVAL
följer man varje enskilt splitter eller varje projektil (dessa båda har den gemensamma
benämningen ”penetratorer” nedan) längs sina banor för att identifiera vilka komponenter
eller delar i ett mål som träffas. Varje penetrator ges vissa fysikaliska egenskaper såsom
hastighet, anslagsvinkel, massa och storlek och utifrån dessa och den träffade
komponentens egenskaper avgör simuleringsprogrammet om komponenten överlever eller
upphör att fungera. För att kunna bedöma den träffade komponentens skada behövs
skadekriterier (även kallade utslagskriterier) Pk (kill probability) eller Pk|h (kill probability
given hit). Dessa beskriver hur skadesannolikheten/utslagssannolikheten varierar med
penetratorns egenskaper.
Arbetet med att en skapa tydlig metodik för att ansätta skadekriterier för komponenter som
träffas av en penetrator har pågått under flera år och har under 2012 rapporterats [2] och
presenterats vid European Survivability Workshop (ESW) [3]. Under året har
simuleringsmetodiken [4] utprovats och redovisats i vetenskaplig tidsskrift [5]. Denna har
även förfinats, något som kommer att presenteras vid International Symposium on
Ballistics i Tyskland 2013 [6].
Tabell 1 redovisar sannolikhet för utslagning av ett relä vid träff av en 4 mm sfärisk
projektil enligt experiment (redovisas i [7]), enligt en förenklad beskrivning baserad på
simuleringar (redovisas i [5]) och enligt en beskrivning baserad på en medeldensitet och
förbättrade simuleringar (redovisas i [6]). Jämförelsen visar att simuleringarna där man
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utnyttjar en medeldensitet ger bättre överensstämmelse med de experimentella resultaten
än simuleringarna direkt enligt AVAL:s inbyggda metod.
Tabell 1: Sammanställning av experimentella och simuleringsresultat [6].

Normalized
impact
velocity v/V50

Experiment [8]

Internal protection version

Average density version

1

2

3

4

5

6

Scale bar,
Pk (-)

2.3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Initiering av lagrad/medförd ammunition

Då ett fordon träffas och penetreras av en stridsdel skadas i bästa fall endast de
komponenter som ligger direkt i skottlinjen. I de fall då fordonet medför ammunition och
denna träffas kan dock hela fordonet totalförstöras. Att kunna modellera hur
ammunitionseffekter påverkas av beskjutning, viken typ av reaktion som uppstår och vilka
effekterna blir på omgivande komponenter och strukturer utgör en central del av
värderingsförmågan. Genom att förstå ingående fenomen kan konsekvenserna och därmed
riskerna minskas.
Lite förenklat kan man säga att explosivämnet som träffas av verkansdelen kan antingen
detonera, deflagrera eller börja brinna. De tre olika fenomenen ger olika hastigheter för
energiavgivningen. Detonation är det snabbaste sättet att avge energi, det sker med
hastigheter långt över ljudhastigheten i ämnet (typiskt flera km/s). Deflagration sker med
underljudshastighet (typiskt cm/s) och är beroende av omgivande temperatur och tryck.
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Brand är ett mer odefinierat förlopp, dock karakteriseras det av att vara långsamt i
förhållande till de två övriga. En brand i ett sprängämne kan dock övergå till deflagration
och i värsta fall till detonation.
En mängd parametrar styr om ett explosivämne går till detonation eller deflagration då det
träffas av någon form av penetrator (projektil, RSV-stråle etc.). Hur explosivämnet är
framställt påverkar både de mekaniska egenskaperna men också materialstrukturella
egenskaper såsom inneslutningar, porer, sprickor etc. De yttre omständigheterna vid
explosivämnet som temperatur och tryck, t.ex. ett hölje som ger en tryckuppbyggnad,
påverkar stark om ett explosivämne börjar deflagrera eller inte, sen även explosivämnets
benägenhet att övergå från deflagration till detonation. Även penetratorns form och
material påverkar vid vilken anslags- eller penetrationshastighet en reaktion startar. När
själva initieringen sker i explosivämnet kan också variera från att antingen ske vid
anslagsstöten eller senare under penetrationen av explosivämnet.
Under 2012 har en litteraturstudie genomförts med fokus på hur energetiska ämnen
reagerar vid beskjutning och arbetsläget har beskrivits i en lägesrapportering [8] med
fördjupat underlag i en FOI-intern rapport [9]. Syftet är primärt att få fram experimentella
data och beräkningsmodeller. Dessa ska i ett andra steg användas för att bedöma
tillförlitligheten hos initieringsmodellen i AVAL. Målsättningen är att dels kunna ge
indata till den nu använda modellen, dels ge ett förslag till en förbättrad initieringsmodell
som ska kunna hantera både initieringssteget vid träff av en penetrator samt om detta leder
till detonation eller deflagration. Modellen ska också kunna beskriva vad som händer vid
upphettning från brand av explosivämnet, dvs. om denna kan övergå till en deflagration.

2.4

Hotdatabas

Projektet har inom ramen för beställningen uppgiften att skapa, driva och förvalta en
hotdatabas. Det handlar om prestanda hos vapen och ammunition som kan utgöra ett hot
för svensk trupp. Databasen innehåller i grundläggande teknisk prestanda för i huvudsak
penetrerande hot. Databasens kvalitet bygger på att tillförlitliga data finns tillgängligt och i
de flesta fall tas underlag bara från källor med data som kommer från välkontrollerade
experiment eller undersökningar. Hotdatabasen publiceras årligen [10].
Arbetet med hotadatabasen gynnas av samarbete med andra projekt som genomför olika
typer av stridsdelskaraktäriseringar. Man försöker också att påverka försökens utformning
för att säkerställa tillgången till tillförlitliga data till databasen.

2.4.1

Val av och anskaffning av hotammunition

Arbetet med urval och anskaffning av hotammunition har pågått kontinuerligt under året.
Som tidigare erfarits föreligger mycket stora svårigheter i anskaffningen av relevant
hotammunition och det kan konstateras att detta arbete måste bedrivas mycket långsiktigt.
På grund av den omfattande byråkrati och logistik som krävs för import av ammunition
kan man inte förutsätta att hotammunition som identifierats och lokaliserats på marknaden
kan levereras inom samma projektperiod som den beställts, vilket ställer höga krav på
kontinuitet och gränsöverskridande projektplanering.

2.4.2

Experimentell utrustning

Den experimentella utrustningen för finkaliber- och splittersimulatorer (FSP1) har tagits i
bruk och fungerar. Ännu återstår visst arbete innan den experimentella utrustningen och
användargränssnittet helt fungerar som planerat men med viss handpåläggning är den idag
fullt användningsbar. Under året har en del kritiska komponenter gått sönder och ersatts av

1

Fragment simulating projectile, en splittersimulator
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nya, något som måste betraktas som normalt för utrustning av denna typ där projektiler
skjuts mot mål instängda i en skyddande tank, se Figur 1 och Figur 2.
För att underlätta och effektivisera verksamheten finns planer på att flytta ut utrustningen
ur skyddstanken. Detta kommer under en period leda till stillestånd i verksamheten.
Inom ramen för andra projekt har även experimentell utrustning för att möjliggöra
karaktärisering av splitterstridsdelar återuppbyggts. Värderingsprojektet har utnyttjat
denna anläggning för att karaktärisera en spränggranat till RPG7-systemet. Detta arbete
har ännu inte är rapporterats.

Figur 1: Vapenbalk och måltank.

Figur 2: Experimentell utrustning i måltanken.

2.4.3

Statistisk utvärdering av V50

För att kunna jämföra och värdera skyddsförmågan hos olika skydd eller verkansförmågan
hos olika projektiler krävs att utvärderingen sker på ett likvärdigt sätt. Ofta genomförs
gränshastighetsskjutningar där gränshastigheten tas fram med hjälp av en statistisk
utvärderingsteknik. FOI har tidigare tagit fram en sådan metod [11]. Nu pågår verksamhet
för att vidareutveckla och förbättra dokumentationen av denna, något som bland annat
presenterats under European Survivability Workshop (ESW) [12] och väckt intresse från
andra nationer.
Metoden använder maximum-likelihood-metoden för att skatta de okända parametrarna
med hjälp av utfallen från skjutförsök (t.ex. genomslag eller ej) och de korresponderande
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anslagshastigheterna. Konfidensintervall beräknas därefter med hjälp av likelihoodkvottest.

2.4.4

Prodas

Verktyget Prodas har köpts in under 2011. Under 2012 har en användarutbildning
arrangerats internt med handledare från leverantören. Prodas används nu för att beräkna
bland annat projektilbanor (i form av bantabeller) och pendlingsrörelser för projektiler.
Dessa data införs succesivt i hotdatabasen.

2.4.5

Användargränssnitt till finkaliberanläggningen

Under året har en viss utveckling av användargränssnittet för inställning och körning av
finkalibersystemet också genomförts, se Figur 3. Syftet är att underlätta och systematisera
arbetet under skjutförsöken.

Figur 3: Användargränssnitt för inställningar och körning av finkaliberanläggning.

Användargränssnittet används för att dels ta bilder av en referensskala före och efter skott
och dels ta bilder av projektilen vid positionen för mätramarna, se Figur 2. Referensskalan
är nödvändig för att kunna bestämma projektilers position i bilderna. I gränssnittet finns
inställningar för försöksserie, indata, kameror och triggerkort. I bakgrunden finns även
förberett för att kunna lägga till inställningar av ett oscilloskop för tidmätning mellan
projektilbilderna i mätramarna, vilket idag sker manuellt med oscilloskopet. Gränssnittet
är också förberett för åtkomst av menyer för analys av resultatbilderna samt för åtkomst av
stödfunktioner som skall kunna ge stöd för nästkommande skott i en serie. Dessa
funktioner är dock inte färdigställda ännu.

2.4.6

ISO-certifiering

Under året har framgångsrikt arbete med att ISO-certifiera provningsverksamheten
bedrivits. Detta arbete påverkar indirekt projektet och arbetsmetodiken men är inte en del
av projektarbetet.
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2.5

Människans sårbarhet

2.5.1

Sårbarhet från splitter

Under året har arbetet inom mäniskans sårbarhet till stor del fokuserat på sårbarheten från
hemmagjorda bomber. Målet var att förbättra förmågan att värdera sårbarheten med hjälp
av AVAL i ett scenario där en IED (improviserad stridsdel) detoneras i en urban miljö. Det
typhot som valdes för studierna var en kulsplitterväst innehållande stålsfärer av olika
diametrar.
I syfte att studera penetrationsegenskaperna hos små stålsfärer i mjuka vävnader samt ta
fram indata till människomodellen i AVAL utfördes också en mindre serie försök där
6 mm respektive 8 mm stålsfärer sköts mot ballistisk tvål. Liknande försök finns beskrivna
i litteraturen men då främst med ballistisk gelatin som målsimulant. Resultaten som är
plottade i Figur 4 stämde i huvudsak överens med data från litteraturen.

Figur 4: Penetrationsdjup som funktion av anslagshastighet för 6 respektive 8 mm stålsfärer i tvål samt data
från Segletes et al.[13] för sfärer med diameter 6,35 respektive 4,76 mm i gelatin

Penetrationsdata från försöken användes sedan för att revidera penetrationsförmågan i
mjuka vävnader i AVAL vilken justerades upp så att sårbarheten för splitter ökade, dels
baserat på ökat penetrationsdjup och dels baserat på en ökad kavitetsdiameter som
funktion av anslagshastigheten.
Modellen av människan i AVAL med nya sårbarhetsdata användes slutligen för att bygga
upp en scen med människor på en gågata med varierande antal människor och skyddande
objekt i form av gatulampor, se Figur 5. Denna scen användes för att studera inverkan av
antal människor och inverkan av skyddande objekt, något som kommer att presenteras vid
ballistiksymposiet 2013 [14].
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Figur 5: Scen i AVAL med en gågata för analys av en IED i urbana miljöer

2.6

Beräkningsmodeller

2.6.1

Tryck

2.6.1.1 Tryckutbredning utomhus
I den modell för tryckutbredning som idag är implementerad i AVAL görs antagandet att
endast topptrycket är avgörande för skada: om någon vitaldel eller vägg i en strukturkomponent utsätts för ett tillräckligt högt topptryck finns en sannolikhet för vitaldelen att
bli utslagen eller att en öppning i väggen genereras. Endast ytor med normalen riktad mot
laddningen och som ej skuggas av framförliggande komponenter tas i beaktande i
modellen.
Att endast använda topptryck som indata för skadeberäkning är en grov förenkling av
verkligheten varför en ny modell som inkluderar reflekterat och strykande tryck samt
impuls vore att föredra. Tryckutbredning är dock ett mycket komplext förlopp varför även
en ny modell måste förenklas utifrån verkligheten. Som indata föreslås en
parameterbaserad modell med data från Kingery och Bulmash [15] för bl.a. tryck och
impuls för frifält och normalreflektion vilka utgörs av polynomanpassningar av
försöksdata för sfäriska respektive halvsfäriska trotylladdningar, nedskalat till 1 kg
trotylladdningar. Tillsammans med skallagar och reflektionsdata, som bl.a. finns beskrivet
i Fortifikationshandbok del 2 [16], kan tryck och impuls vid olika positioner beräknas.
Avlastning av trycket vid kanter samt stötvågsreflektioner vid hörn och mellan byggnader
mm är än mer komplexa processer varför detta lämnas åt framtiden. Diskussion om hur
skadeberäkningar skall ske i en ny modell pågår.
Figur 6 visar ett exempel på en laddning placerad nära ett antal byggnader där gröna ytor
markerar väggar vända från laddningen, röda ytor markerar väggar vända mot laddningen
samt orangea ytor markerar väggar eller delar av väggar som skuggas av andra byggnader.
Syftet med denna beräkning är att kunna testa möjligheten att dela upp ytor i delar med
olika belastningar.
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Figur 6: Beräkningsexempel på en laddning placerad nära ett antal byggnader där gröna ytor
markerar väggar vända från laddningen, röda ytor markerar väggar vända mot laddningen samt
orangea ytor markerar väggar eller delar av väggar som skuggas av andra byggnader

2.6.1.2 Tryckutbredning inomhus
För tryck i inneslutna volymer kan det kvasistatiska övertrycket uppskattas från de
gasprodukter som bildas av explosivämnet då detta sönderfaller och eventuellt samverkar
med tillgängligt syre i volymen. På detta sätt kan man samtidigt även uppskatta
temperaturökningen baserat på avgiven energi och tryckökning. Hur trycket fördelas
mellan olika rum med olika öppningsareor dem emellan kan beräknas t.ex. enligt [17].
Den delen av problemet är relativt rättfram, dock kan det vara svårt att för alla
explosivämnen hitta rätt data för reaktionsprocessen och energiinnehåll.
Ett svårare problem är att beräkna det initiala övertrycket som uppstår i ett delvis slutet
rum, där gas läcker ut under tryckuppbyggnadsfasen. För denna del återstår det att hitta en
bra modell.
Även inuti slutna rum uppstår stötförlopp, som på grund av den ofta komplexa geometrin
är betydligt svårare att hantera än i frifältsfallet. Trots detta föreslås att modellen för tryck
utomhus även används för stötfenomenet i slutna rum, vilket bör medföra en grov
förenkling av problemet. Här kommer det dock troligen uppstå svårigheter med att ansätta
parametrar för de förhållandevis korta avstånden.

2.6.2

Fartygsstabilitet

En första analys av möjligheterna att skapa ett förenklat verktyg som generar fartygsdata
som kan utgöra indata till AVAL har påbörjats. I detta verktyg är det tänkt att även
fartygets flytstabilitet kunna beräknas översiktligt, t.ex. på liknande sätt som i [18].
Fördelen med ett verktyg av detta slag är att man slipper att modellera fartyg i mer
avancerade verktyg som inte alltid finns tillgängliga m.h.t. kompetens och ekonomi.
I dagsläget har projektet tillgång till verktyget Tribon för att kunna skapa stabilitetsdata för
fartyg. Leverantören, AVEVA, kommer dock ändra licensieringen under 2014 vilket
troligen medför att det inte längre blir ekonomiskt hållbart att fortsätta underhålla det
programmet. Den personal som kan använda programmet är inte heller längre lätt
användbar för projektet p.g.a. andra arbetsuppgifter och förestående pensionering.
Initialt ses det som möjligt att utveckla ett eget verktyg men det måste sannolikt ske i
samverkan mellan flera olika projekt och mer analysarbete krävs innan beslut om
fortsättning kan fattas.
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2.7

Deltagande i kunddag IED

Projektet var med och genomförde ”Temadag IED” den 29 augusti 2012 med repris 7
november. Temat var hemmagjorda bomber (Impovised Explosive Device, IED) [19].
Flera av FOI:s verksamheter på området presenterades under dagen och projektet deltog
med presentationer inom området sårbarhetsvärdering med fokus på verkan från bomber
(både militära och improviserade) samt med information om splitters verkan i människan
genom användning av vävnadssimulanter.

2.8

Verksamhetspresentationer för
Försvarsmakten

Verksamheten har presenterats vid olika tillfällen med olika syften. Några av de tillfällen
som främst berört Försvarsmakten listas i Tabell 2.
Tabell 2: Verksamhetsredovisningar.

Tillfälle

Datum

MHS, Karlberg

2012-01-29

Luftvärn, FOI Kista

2012-04-26

FoT-dagen, HKV

2012-05-09

IED-dag (se kap. 2.7), FOI Grindsjön

2012-08-29

MarinB/SjöinfoBat/UVSC, FOI Grindsjön

2012-10-15

IED-dag, repris (se kap. 2.7), FOI Grindsjön

2012-11-07
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3

Samarbete med och relationer till andra
projekt eller organisationer

FoT-projekten är av sin karaktär kunskapsförvaltande och -utvecklande. Det är inte alltid
lätt att direkt peka på vilken nytta projektverksamheten ger, men ett sätt att exemplifiera
det är att beskriva inom vilka andra projekt och verksamheter kompetensen utnyttjas. I
vissa fall är det direkt avtappande och i andra fall är det mer samverkan för att lösa en
gemensam uppgift.

3.1

Inom FOI

3.1.1

FoT-projektet Verkan och skydd – tekniska hot och möjligheter

Inom Verkan och skydd - tekniska hot och möjligheter ingår studier av explosivt reaktivt
pansar, ERA. Dessa fungerar genom att en penetrator initierar sprängämne mellan två
metallskivor och dessa utgör ett ökat skydd genom den rörelse hos dem som uppstår då
explosivämnet detonerar. Initieringen av explosivämnet har likheter med fenomenet då en
penetrator träffar och penetrerar höljet på en medförd stridsdel, som studeras inom
verkansvärdering. Diskussioner pågår mellan projekten för att tillvarata varandras
kompetenser och resultat.

3.1.2

FoT-projektet UV-detonik och sjöminröjning

Diskussioner pågår löpande för att förbättra möjligheterna att koppla samman
kompentenser och verktyg mellan projekten. Verkansvärdering studerar verkan i mål på
systemnivå, något som UV-projektet har nytta av. Den detaljkompentens UV-projektet har
gällande undervattensstridsdelar behövs samtidigt hos verkansvärdering för att kunna
ansätta data till befintliga modeller och för att hitta vidareutvecklingsmöjligheter hos dem.

3.1.3

FoT-projektet Anläggningsskydd med fokus på internationella
insatser

Anläggningsskydd har ansvarat för återtagandet av karaktäriseringsmöjligheterna av
splitterstridsdelar. Verkansvärdering använder en utrustning och försöksmetodik som nu
finns tillgänglig och till viss del delas personal mellan projekten [20].

3.1.4

FoT-projektet Energetiska system

Inom energetiska system pågår arbete med simuleringar av reaktioner hos explosivämning
utsatta för uppvärmning [21] och stötbelastning [22]. Den typ av data som tas fram inom
Energetiska system är ett stort stöd till verkansvärderingsprojektets arbete med initiering
av medförd ammunition. Diskussioner sker löpande mellan projektmedarbetare för att
skapa en gemensam syn på hur data kan användas inom bland annat verkansvärdering.
En modell har konstruerats i hydrokoden GRALE2D. Det första fallet beskriver ett förlopp
där en generisk stridsdel med inneslutning träffas av ett splitter. Laddningen har en del,
t.ex. botten, som utgörs av en halvsfär täckt av ett stålhölje. Ett myntformat splitter träffar
denna del med godtycklig hastighet och diameter. Exempel på simuleringsresultat visas i
Figur 7.
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Figur 7: Ögonblicksbilder av FEM-simulering. Färgskalan visar materialhastigheten i cm/μs. Den
stötvåg som genereras från splittrets anslag (övre vänstra bilden), leder till full detonation redan efter
5 μs (nedre högra bilden). Simuleringen är utförd i 2 dimensioner med cylindrisk symmetri i splittrets
hastighetsriktning, och sedan roterad runt denna riktning under visualiseringen.

3.1.5

FoT-projektet Vapensystemvärdering

Vapensystemvärdering har under året delvis arbetat med frågeställningar rörande indirekt
eld, främst gällande styrd ammunition till artilleri [23]. Till detta arbete har
verkansvärderingskompetens gällande värdering av verkan från detonerande stridsdel i
olika typer av mål används, exemplifierat med hur underlag skapats för att skapa
o-platskort och skjutreglementen [24].

3.1.6

FoT-transferprojektet SWERSIK

SWERISK är ett verktyg för riskområdesberäkningar runt detonerande splitterstridsdelar.
Den personal som utvecklar verktyget arbetar med splitterballistik och riskanalyser, något
som har sin hemvist i verkansvärderingsområdet. Flera av projektmedarbetarna arbetar
även i andra projekt inom samma verksamhetsområde.

3.1.7

AVAL förvaltningsuppdrag

Inom ramen för AVAL förvaltningsuppdrag sker underhåll och vidareutveckling av
verktyget AVAL. Verkansvärdering bidrar till detta genom kompetens om verkansformer
av olika slag, som användare av verktyget och därmed med önskemål om ny eller
förändrad funktionalitet. Användarkompetensen används även för att stötta andra AVALanvändare inom försvarsmyndigheterna.
De beräkningsmodeller som tas fram eller vidareutvecklas inom verkansvärdering har
normalt som syfte att vara möjliga att implementera i AVAL.

3.1.8

Stryktålighet örlogsfartyg

På uppdrag av FMV genomförs ett projekt som ska ta fram en handbok för hur fartyg ska
designas, kravställas och verifieras ur ett stryktålighetsperspektiv. Med stryktålighet avses
fartygets inbyggda förmåga att motstå verkan av en stridsdel givet träff.
Verkansvärderingskompetensen är här fundamental för att kunna bedöma verkan av olika
stridsdelar i fartyget och för att föreslå lämpliga verktyg och arbetsmetoder för att
stryktåligheten ska kunna ingå som en naturlig del i hela designfasen. Ett antal
förbättringsföreslag avseende värderingsverktyget AVAL:s förmågor har presenterats [25].
Den huvudsakliga bristen är att det i dagsläget tar för lång tid att skapa en målbeskrivning
i AVAL, något som är problematiskt i tidiga desginfaser då fartygets design ändras ofta
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och snabbt. Ett konverteringsverktyg för att konvertera geometridata från fartygsdesignmiljön NAPA till AVAL har beställts och väntas levererat runt årsskiftet. Tankar på
möjligheten att skapa ett verktyg för att snabbt generera AVAL-data tillsammans med
stabilitetsdata utreds. Ett sådant verktyg ska då snabbt kunna skapa ett fartyg och spara
data på AVAL-format, för att underlätta snabba värderingar i olika designfaser. Utöver
förbättringsförslagen för AVAL inventeras även andra verktyg som kan vara av intresse i
de tidiga designfaserna [25].

3.1.9

Verkansvärdering av 27 mm ammunition till JAS Akan

Värderingen av 27 mm ammunition till JAS akan har pågått några år och nu slutförts [26].
Huvudsakligen genomfördes arbetet med personal som har sin naturliga hemvist och
grundkompetens inom verkansvärderingsområdet.

3.1.10

HKP16

Under hösten genomförs en mycket förenklad värdering av risk för personskada i HKP16,
i samarbete med ett av FOI:s telekrigsprojekt.

3.1.11

Utredning splitterzoner

En riskanalys gällande risk för att eget flygplan träffas av splitter från bomber släppta på
låg höjd [27]. Verksamheten har bedrivits i separat projekt men utnyttjat grundkompentens
inom verkansvärdering gällande splitterstridsdelar och splitterballistik.

3.1.12

Verkansanalys svinggr m/80

En verkansanalys av svinggr m/80 färdigställdes och redovisades under året [28, 29].
Personalen som genomförde värderingsdelen av arbetet har sin grundkompentens från
verkansvärdering.

3.1.13

Riskområde klickplatta Vidsel flygbas

Ett arbete med att beräkna riskområden för GBU-12 som av någon anledning inte släppt
vid fällning och planet efter landning har placerats på klickplattan påbörjas under
november. (Klickplatta är en iordninggjord plats med skyddsanordningar för att minska
risker efter landning med klickad ammunition.) Även här kommer
verkansvärderingsområdets kompetens om splitterballistik och riskbedömningar utnyttjas.

3.1.14

Hjälm ny

Inom FMV:s projekt inför anskaffning av en ny soldathjälm bidrar FOI med kompetens
inom bland annat sårbarhet människa. I detta projekt studeras bland annat effekter av
trubbigt våld som exempelvis ”Behind helmet blunt trauma” (BHBT) samt islag och fall
där FOI samverkar med KTH:s avdelning för Neuronik.

3.1.15

Camp protection “center of excellence”

En projektmedarbetare inom värdering deltar i FOI:s interna projekt kring camper och
compounds. Projektidén är att på ett mer samordnat sätt utnyttja FOI:s hela kompetens
inom skydd av camper för att kunna stötta FM:s internationella insatser inom detta
område.
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3.1.16

Flygvapnets skyddsstudie

Från och med hösten 2012 kommer en projektmedlem från värderingsprojektet att stötta
Flygvapnets skyddsstudie med kompetens och verktyg.

3.2

Inom Sverige, utom FOI

3.2.1

Diskussion med FMV om GBU39

Diskussioner har förts med FMV angående värdering av verkan av och riskområden runt
GBU39, dock har inget arbete påbörjats. För att arbeten av denna typ ska kunna utföras
krävs kompetensen och verktygen som verkansvärdering kan tillhandhålla.

3.2.2

KTH, Skolan för teknik och hälsa, avd. Neuronik

FOI samverkar med KTH, Skolan för teknik och hälsa, avdelningen för Neuronik inom en
beställning till FMV där KTH agerar som underleverantör åt FOI, se kap 3.1.14.

3.2.3

Karolinska institutet, KI

FOI och gruppen för experimentell traumatologi på Karolinska Institutet har fortsatt utbyte
inom områdena Icke dödliga vapen samt sårballistik även om inga gemensamma projekt
har genomförts under 2012.

3.2.4

Användarstöd AVAL

Den användarkompetens som projektmedarbetare besitter används för att stötta
kommersiella AVAL-användare som har supportavtal.

3.3

Internationellt

3.3.1

European Working Group on Non-Lethal Weapons (EWG NLW)

Den Europeiska gruppen för icke dödliga vapen EWG NLW har under året haft två möten
där FOI:s representant deltagit på ett. Nästa möte är planerat att genomföras i Stockholm
och ska arrangeras gemensamt av FOI och KI.

3.3.2

European Survivability Workshop (ESW)

Projektledaren ingår i styrgruppen för ESW och arrangerade den senaste workshopen
vilken genomfördes på Luftvärnsregementet i Halmstad under juni [30].

3.3.3

Användarstöd AVAL

Den användarkompetens som projektmedarbetare besitter används för att stötta
kommersiella AVAL-användare som har supportavtal.

3.3.4

Kanada

3.3.4.1 Finkalibervapen och sårballistik
FOI har under året arbetat med att få till stånd ett avtal om utbyte av information inom
eldhandvapen och sårballistik från finkalibervapen med Kanada och Nederländerna.
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3.3.4.2 Jämförelse mellan AVAL och GVAM
Inom ramen för det tri laterala samarbetet mellan Kanada, Nederländerna och Sverige har
AVAL jämförts med det kanadensiska värderingsverktyget GVAM [31]. Jämförelsefallen
bestod i stående soldat i det fria respektive soldat inuti en skyddande låda. I båda fallen
utgjorde en generisk artillerigranat hotet, med brisadpunkter på olika avstånd, olika höjd
och olika nedslagsvinklar i förhållande till målet. Generellt sett är överensstämmelsen
väldigt bra mellan de olika programmen, även om vissa skillnader kan skönjas, se exempel
i Figur 8 och Figur 9.

Figur 8. Utslagssannolikhet för soldat i skyddslåda, den vänstra bilden är AVAL-resultat och den
högra är GVAM-resultat [31].

Figur 9. Skillnader I utslagssannolikhet mellan AVAL och GVAM. Den vänstra bilden visar skillnaden,
p, beräknad genom att ta AVAL-resultatet minus GVAM-resultatet i respektive punkt, med p >
0.1 = röd, 0.05 < p < 0.1 =gul 0.0 < p < 0.05 = grön, p = 0.0 = vit, 0.0 < p < -0.05 = blå, 0.05 < p < -0.1 = magenta, och p < -0.1 = cyan. Notera att nästan alla resultat skiljer mindre än 5%
mellan del olika verktygen. Den högra figuren visar var AVAL ger högst resultat (rött) och var GVAM
ger högst resultat (blått) [31].
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