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U tvecklingen av precisionsstyrda
 vapen leder till kraftigt ökad
 bekämpningskapacitet från luf-

ten. I en tidigare artikel i denna tidskrift
redovisades möjliga konsekvenser av
denna utveckling för Rysslands förmåga
att genomföra begränsade operationer
med fjärrstridskrafter.1 Här redovisas de
bedömningar avseende attackvapen som
utgör grund för dessa slutsatser.

De viktigaste typerna av styrda vapen
presenteras, och bedömning görs i vilken
takt de kan införas i det ryska flygvapnet.
Bedömning görs också av den kapacitet
som kan erhållas för styrda vapen. Detta
jämfört med äldre konventionell beväp-
ning. Hänsyn tas till de omständigheter
som gäller vid operationer med flera eller
många flygplan och som reducerar de
mycket höga effekter som kan uppnås vid
enskilda vapeninsatser. Den resulterade
kapaciteten blir dock så stor, att tydlig ök-
ning kan erhållas på operativ nivå redan
när ett måttligt antal styrda vapen utnyttjas.

Ett antal variationsanalyser genom-
förs för att belysa resultatens variation
med antaganden i osäkra ingångsvärden.
Bl a belyses vädrets inverkan.

För att ge fullständig bild upprepas
här att en förutsättning för förverkliga en
operativ kapacitet är att det ryska flygvap-
net förmår utveckla tidigare normalt
materielunderhåll och normal flygträning.
Vidare gäller att en bekämpningskapacitet
kan bli en risk för omgivningen först ef-
ter påtagliga politiska förändringar. Det
innebär att våra försvarsåtgärder i första
hand blir politiska – stöd till Rysslands
fortsatta demokratiska utveckling. Men ett
väpnat luftförsvar behövs som sista utväg.

Allmänt
Attack- och bombbeväpningens kapacitet
bedöms genomgå en kraftig utveckling.
Navigeringsstyrda vapnen är billigare än
tidigare precisionsstyrda vapen och fung-
erar dessutom bra i mörker och dålig sikt,
medan tidigare typer av styrda vapen ford-

Bekämpningskapacitet hos ryskt attackflyg
med styrda vapen

av överingenjör Helge Löfstedt
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1 Löfstedt, Helge:”Rysslands förmåga att genomföra begränsade operationer med fjärrstridskrafter”,
KKrVAHT 1. häftet 2001, s 43–58.
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rar vackert väder och dager. De nya attack-
vapnen kan också medföras på attack-
flygplan med mindre begränsningar än
vad som gäller för tidigare precisions-
styrda vapen i form av laserstyrda bom-
ber och robotar. Sammantaget innebär
dessa framsteg en mycket kraftig ökning
av bekämpningskapaciteten för attack-
och bombflygplan. Bedömningen av kap-
citetsökningen för de styrda attackvapnen
är också jämförelsevis säker genom att
tydliga uppgifter föreligger främst från
insatserna i Kosovo samt från Gulfkriget.

Det resultat som här redovisas har ti-
digare i huvudsak publicerats i KKrVAHT.
Underlaget för de bedömningar som där
redovisades gavs under våren ut som FOI-
rapport (Löfstedt 2002 i referensför-
teckningen). Föreliggande skrift är ett ut-
drag ur denna och redovisar det underlag
som utnyttjats för bedömningarna vad
avser attack- och bombkapacitet.

Varför Ryssland
Den redovisning av utvecklingen i Ryss-
land som här ges skall inte tolkas som att
man där har eller med hög grad av san-
nolikhet kommer att få aggressiva poli-
tiska intentioner mot Sverige. Avsikten är
att beskriva militära kapacitet som finns i
omvärlden som ett underlag som bör på-
verka det svenska försvarets utveckling.

I propositionen 1999/2000:30 Det nya
Försvaret anges dock, att den risk mot
säkerheten i Nordeuropa som samman-
hänger med osäkerheten om Rysslands
inrikespolitiska utveckling, och de kon-
sekvenser den kan föra med sig, för om-

världen, skall beaktas. Vidare anges i
propositionen 1998/99:74 Förändrad om-
värld – omdanat försvar ett antal scena-
rier som skall utvecklas och användas i
totalförsvarets planering. Där anges att ut-
vecklingen av de svenska totalförsvars-
resurserna bör utgå från de resurser som
kommer att erfordras i flertalet av dessa
tänkta omvärldsutvecklingar. I dessa be-
skrivs att risk finns för politiska bakslag i
Ryssland som kan medföra konflikter med
grannländer.

Bakgrunden är således att statsmakte-
rna anser det lämpligt, att försvaret utgör
en riskgardering för att möta den icke för-
sumbara risk som finns att utvecklingen
tar en ogynnsam vändning.  Detta är ett
helt normalt resonemang när stora värden
behandlas.  Det är då väsentligt att över-
väga vilka fall man skall riskgardera sig
mot. Att avfärda händelser eller händelse-
utvecklingar som ”teoretiska men osan-
nolika” är uttryck för att man inte inser de
problem som riskgardering innebär. I så-
dana problem är det vanligt att överväga
mot vilka händelseutvecklingar man skall
riskgardera även om de är  måttligt san-
nolika. Det som här redovisas skall ses
som ett underlag för en sådan bedömning.

Det kan vara av intresse i samman-
hanget att konstatera att i den senaste
Quadrennial Defence Riview Report
(QDR) från USA ägnas behovet av risk-
analys och gardering visst utrymme. QDR
utgör ett mellanting mellan en svensk
försvarsbeslutsproposition och en
perspektivplanerapport från försvarsmak-
ten. Där anges att man tagit fram ett nytt
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sätt att bedöma och hantera säkerhetspo-
litiska risker.  Därmed har tankar som ti-
digare redovisats i mer akademiska skrif-
ter fått en officiell sanktion.

Valet av nivå på den riskgardering
som skall göras är en svår fråga som vi
inte går närmare in på här. Det som här
presenteras är ett underlag för en analys
som bör föregå ett sådant val.

Man kan också notera att Ryssland
gör på samma sätt, d v s utvärderar och
kritiskt analyserar militär kapacitet i om-
världen (t ex det utvidgade NATO). Det
måste då vara legitimt för ett litet land i
närheten av en militär stormakt att bevaka
dess kapacitet, även om den inte utgör nå-
got hot i dagens förhållanden.

Underlag
Beskrivning av utvecklingen av styrda
vapen finns i FOA-rapporten Teknisk-
Strategisk Studie av Digitala Slagfältet
Delrapport 1 – Precisionsvapen. Niklas
Zetterling har i en artikel ”Behandling av
krigserfarenheter” i KKrVAHT redovisat
underlag beträffande användning av olika
vapen, främst i Gulfkriget. Erik Berglund
har i PM 99-07-08 lämnat synpunkter med
data beträffande precision för styrda va-
pen både fältmässiga och mera teoretiska.
Vidare innehåller KKrVA avd III årsbe-
rättelse, skriven av Bertil Wennerholm
och Stig Schyldt, värdefull information.

Idén att väga samman vapenprestanda
till samlade kapacitetstal har bl a hämtats
från den amerikanska metod för militär
styrkebedömning som benämns WEI –
Weapon Effectiveness Index – och finns

beskriven i bla Jaiswal (1997) samt
Lethality Index  beskriven i Dupuy (1982).

Attack- och bombbeväpning
Följande vapen för bekämpning från at-
tackflyg behandlas:

• Konventionella bomber som riktas med
optiska sikten. Kan användas i vackert
väder under dager.

• Konventionella bomber som riktas med
radarsikten. Kan användas i alla väder-
typer.

• Laserstyrd bomb. Operativ från 1975
av USA, men finns i större antal i Ryss-
land först på 90-talet. Har god preci-
sion och kan användas i vackert väder
under dager och eventuellt i mörker.

• Navigeringsstyrd bomb. Finns i USA
sedan några år och bedöms här kunna
finnas successivt ökande antal i Ryss-
land från 2005. Har bättre precision än
konventionella bomber, även om den
inte är lika god som de laserstyrda vap-
nen, och kan till skillnad från dessa an-
vändas i alla väder.

• Kryssningsmissiler med konventionell
laddning. Finns i USA sedan något de-
cennium och är under införande i Ryss-
land. Bedöms här således finnas i litet
antal år 2005 och successivt ökande
antal därefter.

Urvalet är gjort så att stora steg i teknolo-
giska utvecklingen skall åskådliggöras.
Självfallet finns ett stort antal variationer
på de typer som här redovisas.
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Beträffande Rysslands möjligheter att
anskaffa avancerade styrda vapen finns
flera bedömningar. I Leijonhjelm (1999)
anges flygburna robotar som ett av den
ryska krigsindustrins styrkeområden med
hänsyn till såväl utveckling av system som
produktion. Detta genom exportleveranser
under de senaste åren. Där anges också
att data utgör ett svagt teknikområde. I
Unge (1999) anges att brist på underleve-
rantörer kan leda till att man har svårig-
heter när det gäller högprecisionsvapen.
Det är dock möjligt att problemen med
underleverantörer mera gäller civil data-
industri än vapenindustrin.

Laserstyrda vapen finns enligt öppna
källor operativa i Ryssland sedan 1970-
talet. Antalet bedöms dock vara begrän-
sat. I de följande beräkningarna antas där-
för ostyrda bomber utgöra den helt domi-
nerande delen och andelen laserstyrda
bomber omkring år 2000 bara uppgå till
ca 4% av mängden som skulle kunnat fäl-
las under en veckas insats. Som jämförelse
kan nämnas att i Gulfkonflikten utgjorde
laserstyrda bomber 8% av den vapenlast
som USA fällde under en dryg månad.

Som jämförelse kan också nämnas att
under NATO:s insats i Kosovo våren 1999
var andelen styrda attackvapen ca 30 %
av de insatta.

Beträffande navigeringsstyrda vapen
kan nämnas att USA med hänsyn till erfa-
renheter från Kosovo under år 2000 eller
2001 tagit upp produktion av dessa i en
takt av 10 000 enheter eller mera per år
(Fulgham, 1999). Även Storbritannien
anskaffar sådana (Barrie 1999). Kost-
naden ligger på 12-15000 dollar per styck.

Produktionen avser då inte fullständiga
vapen utan styrutrustningar till befintliga
konventionella bomber. För att Ryssland
skall tänkas kunna genomföra en insats i
närområdet bör åtminstone några tusen av
denna vapentyp totalt disponeras.  Detta
skulle kunna uppnås med en takt av t ex
ett tusen per år i två till tre år.

När det gäller navigeringsstyrda va-
pen bedöms möjligt att ett antal bombflyg-
plan typ Tu-22M modifierats, samt att pro-
duktion av navigeringsstyrda vapen tagits
upp. Vidare förutsätts att GLONASS, som
utgör den ryska motsvarigheten till det
amerikanska GPS-systemet, görs funk-
tionsdugligt. Dessa tre antagande utgör då
ett trendbrott beträffande beställningar
som kan levereras från den ryska
försvarsindustrin.

För att ett fungerande navigerings-
system typ GLONASS skall skapas for-
dras att ett tjugotal satelliter sänds upp. I
dagsläget saknas ett antal, och huvudde-
len av de återstående måste bytas före år
2005.

Observera att de jämförelsevärden
som här redovisas från Kosovo- respek-
tive Gulfkrigen avser hela flygbekämp-
ningen, som i båda fallen omfattade mer
än en månad. Nedan bedöms Rysslands
kapacitet vid insats med styrda vapen un-
der en tid som omfattar något dygn upp
till en vecka. D v s totalförbrukningen av
styrda vapen antas vara avsevärt mycket
mindre än den som USA och dess allie-
rade genomförde under någon månad. De
värden på andelen styrda vapen som an-
vänds måste således anses som försiktigt
tilltagna. Det alternativ som redovisas
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förutsätter dock, vilket redan påtalats, ett
trendbrott med ökad produktion vid den
ryska krigsindustrin.

Fram till år 2005 bedöms här till-
gången på laserstyrda vapen i Ryssland
kunna öka så, att ca 500 stycken antas
skulle utnyttjas vid en insats som omfat-
tar flera dygn eller upp till en vecka. Vi-
dare bedöms även ca 200 navigerings-
styrda vapen kunna utnyttjas under en
vecka. Andelen styrda vapen av totala
bombmängden bedöms då ha kunnat öka
till 7 %.

 Innemot år 2010 och 2015 bedöms
tillgången på laserstyrda vapen ytterligare
öka, så att ca 1000 respektive 1500 skulle
kunna utnyttjas vid en insats som omfat-
tar en vecka. Vidare bedöms ca 500 res-
pektive närmare 2000 stycken navige-
ringsstyrda vapen kunna utnyttjas under
en vecka. Totalt bedöms andelen styrda
vapen då kunna uppgå till 25 respektive
50 % av den vapenmängd som utnyttjas
vid en sådan insats.

Vidare bedöms ett mindre antal
kryssningsmissiler med konventionell
stridsdel kunna ingå vid en eventuell in-
sats vid mitten av innevarande decennium.
Antalet ( 20 st) är så litet att bidraget till
bekämpningen i ren verkan blir litet. Den
operativa effekten blir dock större genom
att insatsen görs mot de viktigaste målen.
För att Ryssland skall ha möjlighet att sätta
in ca 20 kryssningsmissiler i närområdet i
en uppkommande spänd situation bedöms
att landet behöver ha tillgång till åtmins-
tone 100 st totalt. Vid en eventuell insats
år 2010 och 2015 bedöms 50 respektive
100 kryssningsrobotar kunna avdelas.

Som jämförelse kan nämnas att produk-
tionstakten i USA på motsvarande system
bedöms uppgå till ca 250 st per år
(Osignerat JIDR 2/2000).

Av ovanstående framgår förhopp-
ningsvis att de värden som redovisas för
år 2005 utgör resultat av ett trendbrott som
kan anses rimligt med de förutsättningar
som dagsläget innehåller. Den ryska
krigsmaterielindustrin har antagits få möj-
ligheter att genomföra vissa leveranser av
nyproducerad och modifierad materiel till
det ryska flygvapnet. Observera dock att
fortfarande antas de volymer som levere-
ras bli mycket begränsade av ekonomiska
skäl. Det som talar för ett sådant trend-
brott är den omprioritering som genom-
förts, medförande större satsning på kon-
ventionella stridsmedel på bekostnad av
kärnvapen.  I avsnittet Variationsanalyser
redovisas både ökad och minskad tillgång
till moderna vapen till år 2015.

Bedömning av
attackbeväpningens kapacitet

Avgränsningar
De kapacitetstal som här anges återspeg-
lar bara på en generell nivå verkansmöjlig-
heter med olika attack- och bombflygs-
beväpningar. De ger inte underlag för
avdömning av specificerad verkan i olika
måltyper.

Den uppdelning på verkan i så kal-
lade punktmål och ytmål eller på annat
sätt, som ofta görs i avdömning i samband
med krigsspel, görs således inte i det un-
derlag som här presenteras.
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Motivet för dessa avgränsningar är att
avsikten här är att få en översiktlig upp-
fattning angående väsentliga utvecklings-
steg med avseende på verkanskapacitet för
olika vapenalternativ. Det har således be-
dömts som väsentligt att komma fram till
en sammanfattande uppgift som kan an-
vändas vid bedömning av tidsmässig re-
lativ utveckling. Ett skäl för avgräns-
ningen är också att de erfarenhetsvärden
som bedömts mest relevanta i samman-
hanget ofta inte är specificerade på olika
måltyper. Tekniska verkansvärderingar,
med specificerad verkan i olika måltyper
finns, men bör användas med stor försik-
tighet. De visar ofta väsentligt högre steg-
ring av verkan vid ökad precision än vad
som bekräftas av fältmässiga erfarenhet-
svärden. Detta torde bero på vad som i
korthet kan kallas hänsyn till fältmässiga
friktioner i utnyttjande av de aktuella
vapensystemen. Värden som är represen-
tativa som fältmässiga genomsnittsvärden
för operationer med viss varaktighet kan
fås med hjälp av data från NATO:s och
USA:s insatser i Gulfkriget 1991 och
Kosovo 1999.

Kapacitetstalen beaktar således den
ökade precisionen hos attackvapnen. Ökad
precision kan utnyttjas på flera sätt. Ett är
att träffa bättre d v s minska avstånd mel-
lan riktpunkt och träffpunkt, med bibehål-
let fällningsavstånd. Det andra är öka
fällningsavstånd med bibehållet avstånd
mellan riktpunkt och träffpunkt. Därutö-
ver kan naturligtvis olika kombinationer
mellan dessa två extremuttryck förekom-
ma. Att använda båda extremer vid beräk-
ning av kapacitetstal vore att överskatta

effekten av ökad precision. I det följande
bedöms verkanskapacitet utifrån ökad pre-
cision. Den kan sedan i verkligt uppträ-
dande tas ut som den kombination av ökat
fällningsavstånd och ökad precision i träff-
punkt som aktuell situation kräver.

Ostyrd bomb, dager
Här behandlas några olika fall vad avser
fällningsmetod med sikten med olika
hjälpmedel.

Verkan av ostyrd konventionell
bomb, som fälls från attackflygplan typ
Su-24 i dager och vid dykfällning, utgör
referensnivå för de bedömningar som föl-
jer. Bomberna riktas med hjälp av optiskt
sikte. Här bedöms inte Su-24 modifieras
och förses med några modernare hjälpme-
del, vilka skulle kunna öka precisionen i
viss mån. Ett eventuellt nytt attackflyg-
plan bedöms däremot komma att förses
med sådana moderna hjälpmedel. För
dessa bedöms dock styrda vapen utgöra
huvudbeväpning.

Bombfällning från ett bombflyg-
planet, där den Ryska Tu-22M utgör ett
representativt exempel, görs som plan-
fällning, vilket medför sämre precision än
dykfällning. Även här finns en utveckling
av hjälpmedel som ökar precisionen –
radarhöjdmätare, automatisk vindkorrek-
tion och datorisesrade kartor. Sådana be-
döms kunna införas på Tu-22M, om
flygplantypen skall utnyttjas i Ryssland
under längre tid än Su-24.

Det finns några erfarenhetsvärden i
öppna källor som kan utnyttjas för ver-
kansbedömningar.
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Ett värde representeras av Harsh-
berger (1994) som anger en spridning
(CEP) för ostyrda bomber på ca 50 m.
Berglund (1999) redovisar data från en
annan amerikansk källa. Där förväntades
spridningen för ostyrda konventionella
bomber i Vietnamkriget  till ca 90 m. Den
realistiska spridningen blev dock betydligt
större - ca 275 m. Dessa två källor illus-
trerar den osäkerhet som föreligger.

Förklaringar till de olika förväntade
bedömningarna kan vara olika
fällningsmetoder och olika tillgång till
hjälpmedel.  Att den observerade realis-
tiska spridningen i Vietnam blev så av
sevärt mycket större än den förväntade
beror också rimligen på flera orsaker. En
kan vara att man tagit med fall då piloten
missuppfattat målet och riktat mot felak-
tig punkt.  Detta är en felkälla som i nå-
gon grad kan bedömas drabba alla typer
av vapen. Felet kan minskas med medel
som hjälper piloten att uppfatta och ur-
skilja mål. I navigeringsstyrda vapen kan
målpunkten ställas in på ett sätt som mins-
kar belastningen på besättningen i
fällningsögonblicket, vilket bör bidra till
att minska fel i mållägesbestämning. Helt
försvinner dock inte denna felkälla, bero-
ende på att det i underrättelsekedjan finns
flera kvarstående svårigheter vid bestäm-
ning av målets läge.

En annan anledning till att den realis-
tiska spridningen blev större än den för-
väntade kan vara att man inte hade beak-
tat den spridning som tillkommer vid mot-
verkan.

Radarsikte för  mörker och dager
dålig sikt
I dålig sikt används radarsikte som rikt-
hjälpmedel vid fällning av konventionella
bomber. Sådana sikten ger dock större
spridning än optiska sikten. Verkan i för-
hållande till ostyrd bomb mot en genom-
snittlig uppsättning av mål bedöms här för
Su-24 vara ca 25 % av verkan vid fäll-
ning med optiskt sikte.  Tu-22M bedöms
kunna utvecklas och förbättra precisionen
något, även vad avser fällning med radar-
sikte. Likaså bedöms ett eventuellt nytt
ryskt attackflygplan få hjälpmedel som
innebär högre precision vid fällning med
radarsikte.

Observera att här antas målet för
bekämpningen vara sådant, att bekämp-
ning med radarsikte och med dess mått-
liga precision är meningsfull. Exempel på
sådana mål är flygbasers start- och land-
ningsbanor. Behovet att genomföra sådan
bekämpning var också motivet till att Su-
24 konstruerades och att typen försågs
med radarsikte.

Styrda vapen
I Hawley (2001) redovisas ett exempel
från Vietnam, där fyra attackplan med
laserstyrda bomber lyckades slå ut en bro
som ett stort antal – närmare bestämt 871
- tidigare attackföretag inte lyckats för-
störa. Effekten per attackföretag med
styrda vapen var således i detta fall över
200 gånger högre än vad som kunde upp-
nås med konventionella bomber.

En källa i Berglund (1999) anger att
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laserstyrda vapen i Gulfkriget hade en pre-
cision på ca 10 m (CEP). Om man antar
mål där verkan är omvänt proportionellt
mot de precisionsvärden (uttryckt som
kvadraten på CEP) som ovan angivits blir
relativa verkan mellan 25 och 800 gånger
högre än av ostyrda bomber. (Detta gäller
för väl lägesbestämda, hårda punktmål.

Ovanstående bedöms dock utgöra
extrema exempel. Här efterfrågas värden
som är mera representativa, såsom fält-
mässiga och genomsnittliga för operatio-
ner med viss varaktighet. Vidare måste be-
aktas att verkan mot större ytmål inte blir
omvänt proportionell mot precisionen.
Därutöver finns problemet att bedöma i
vad mån verkan uppnåtts, vilket leder till
att man i praktiken ofta genomför uppre-
pad bekämpning mot redan bekämpade
mål.

Fältmässiga värden finns i  Zetterling
(1996). Där uppges att i Gulfkriget fäll-
des närmare 17.000 styrda vapen och
210 000 ostyrda bomber. Man har då an-
gett att största delen av verkan erhölls av
de laserstyrda bomberna. En mera exakt
angivning har inte återfunnits. Uppgiften
tolkas här som att de laserstyrda vapnen
var mellan 30 och 100 gånger effektivare
än de konventionella vapnen. Denna upp-
gift bedöms uppfylla anspråken på fält-
mässighet och representativitet.

Motsvarande värden från Kosovo
1999 anges av Ralston (1999) till att ca
drygt 8000 styrda vapen av totalt 24 000
svarade för över 80 % av verkan.  Detta
kan då tolkas som att verkan av styrda
vapen var mellan 10 och 40 gånger högre

än för konventionella bomber, d v s något
lägre än de värden som ovan redovisades
för Gulfkriget. I dessa värden ingår ett
antal navigeringsstyrda vapen, som har
sämre precision än de laserstyrda. Anta-
let sådana var dock måttligt, varför detta
bara till mindre del förklarar den jämfört
med Gulfkriget lägre verkan av de styrda
vapnen. Serbernas omvittnat goda för-
måga att maskera och dölja sina styrkor i
Kosovo har troligen försämrad målläges-
bestämning mer än vad som var fallet i
Gulfkriget. Det goda närluftvärnet på den
serbiska sidan tvingade vidare de ameri-
kanska planen att uppträda på högre höjd,
vilket kan ha medfört viss försämring av
precisionen.

Ovan har inte beaktats de vinster som
man kan få genom att utnyttja precisions-
styrda vapen för att bereda väg för föl-
jande bekämpning med konventionella
vapen. Genom att bekämpa luftvärn med
kvalificerade vapen skapar man möjlig-
heter att bekämpa de primära målen med
andra vapen som är mindre kvalificerade.
Delar av den effekt som bokförs på de
ostyrda vapnen bör således rätteligen hän-
föras till de styrda vapnen.

I Wennerholm (2001) redovisas data
som visar att i Kosovokriget avsattes två
á tre gånger större andel av flygplan-
företagen med attackflyg för nedhållning
och bekämpning av luftvärn och radar-
stationer än vad som gjordes i Gulfkriget.
Dessa uppgifter avser då troligen speciali-
serad luftvärnsnedhållning med signal-
sökande robotar. Rimligen borde även
bekämpning med de styrda vapen till en
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större del ha gått mot luftförsvar och luft-
värn. Det innebär att i Kosovo är det rim-
ligt att bedöma, att de styrda vapnen an-
vändes för att röja väg för anfall med
konventionella ostyrda bomber och att en
del av den effekt som tillskrivs de kon-
ventionella vapnen skulle kunna tillgodo-
räknas de styrda vapnen.

Sammantaget bedöms att ett represen-
tativt riktvärde för den verkansökning
med laserstyrda vapen blir ca 40 gånger
den som attackflygplan med enkelt optiskt
sikte förmår uppnå med ostyrda konven-
tionella bomber.  Uppgiften avser verkan
per ton fällda vapen. Detta förtas dock i
viss mån av att färre laserstyrda vapen kan
medföras än konventionella bomber. Detta
beskrivs senare.

Navigeringsstyrda bomber
Harshberger (1994) anger spridningsvär-
den – CEP ca 10 m – som innebär att de
navigeringsstyrda bomberna av första ge-
nerationen (JDAM 1) har ca 25 ggr högre
precision än konventionella bomber (CEP
ca 50 m).

Den amerikanska ambitionen är att
inom 10 år nå till en total spridning som
är mindre än 3 meter. Det innebär att om
allt annat är oförändrat skulle verkan
kunna öka ytterligare ungefär tio till fem-
ton gånger!

Navigeringsstyrning med GPS utnytt-
jar satellitsända radiosignaler. I den civila
versionen är dessa signaler relativt lätta
att störa. Den militära versionen utformas
dock med tanke på att minimera stör-
möjligheterna. För framtida amerikanska

navigeringsstyrda vapen finns uppgifter
att ambitionerna är att få hög motstånds-
förmågan mot telestörning. Man under-
söker olika möjligheter att komplettera
GPS med målsökare samt utrustning för
tröghetsnavigering. Detta medför att i det
fall en störsändare nära ett aktuellt mål slår
ut GPS-funktionen fortsätter vapnet mot
den position som bestäms av ”gammal”
information. Vid telestörning kan preci-
sionen bli mindre än i ostört fall, men vap-
net gör inte en radikal avvikelse från kur-
sen. Uppgifterna beträffande ryska navi-
geringsstyrda vapen är inte lika tydliga.
Slutsatsen blir att telestörningen kan be-
aktas på ett översiktligt sätt genom att
”stora” spridningsvärden väljs.

Den första generationen ryska navige-
ringsstyrda vapen bedöms ligga något steg
efter i precision jämfört med de ameri-
kanska. Det är dock rimligt att nog-
grannheten kommer att utvecklas. Här be-
döms således kapaciteten successivt öka
med 50 % mot år 2015. Den ryska mot-
svarigheten till GPS är vidare ett helt mi-
litärt system, där man får räkna med att
viss motståndsförmåga mot telestörning
ingår.

Sammantaget väljs här ett lågt värde
på de navigeringsstyrda vapen som Ryss-
land skulle kunna disponera från omkring
år 2005. Kapacitetet bedöms till ca 20
gånger den som attackplan med optiskt
sikte förmår uppnå med konventionella
styrda bomber.

Kryssningsmissiler
Har samma precision eller något bättre
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precision än navigeringsstyrda bomber.
De bedöms här tidigt få ökad precision,
genom att dessa system kostas på mera och
får större motståndsförmåga mot störning.
Den resulterande precisionen bli därmed
högre än för de enklare navigeringsstyrda
vapnen.

Lastförmåga
När beväpningen utgörs av styrda vapen
så blir den vapenlast som kan medföras
mindre än för konventionella bomber. De
ryska flygplanen typ Su-24 har dessutom
begränsningar i styrutrustningen, som gör
att de taktiskt måste uppträda så att ett
annat flygplan styr åt det som fäller. Hän-
syn till denna effekt tas genom att Su-24
här tilldelas endast halva den nominella
lastförmågan av laserstyrda vapen, d v s
ett ton i stället för två.

Modernare flygplan typ Mig 29 SMT
bedöms finas tillgängliga från år 2005 och
ha tillgång till bättre laserstyrutrustning än
den på Su-24.  Här bedöms det dock inte
möjligt att praktiskt utnyttja mer än två
tons last med laserstyrda bomber på denna
flygplantyp.

Navigeringsstyrda bomber antas in-
föras på TU-22M i viss utsträckning re-
dan från 2005. Lastförmågan med navi-
geringsstyrda bomber antas uppgå till ca
två tredjedelar av den kapacitet som upp-
ges för ostyrda bomber.

Ett nytt attackplan antas i första hand
utrustas med navigeringsstyrda bomber.

Ett ton vapen antas här motsvaras av
tre bomber eller motsvarande. Det inne-
bär samma fördelning som i Gulfkriget då
huvuddelen av de insatta attackvapnen
utgjordes av bomber eller motsvarande
med vikt 250 och 500 kg i förhållandet
2:1. Valet av storlek på attackvapnet vid
enskild insats bestäms främst av målets
bedömda motståndsförmåga och vapnets
precision.

Sammanställning utnyttjade värden
Utnyttjade värden sammanställs i tabell
1. Observera att tabellen innehåller både
den relativa verkan för olika typer av be-
väpning som ovan redovisats samt last-
förmåga för olika flygplan. Dessa två para-
metrar utgör de väsentligaste i de bedöm-
ningar av kapaciteter som följer.

Ett ryskt bombflygplan av typen Tupolev 22. En modern verison, TU-22M, antas bli utrustad
med navigeringsstryda bomber, i viss utsträckning redan från 2005.
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Tabell 1: Värden för attack- och bombflygplan med beväpning

    Data för år

2000 2005 2010 2015

Beväpning, relativ effekt per ton vapen

• Ostyrd bomb

-  Optiskt sikte, dager,

Su 24 (dykfällning) 1,0 1,0 1,0 1,0
Att ny (dykfällning) 1,5
Tu-22M (planfällning) 0,5 0,6 0,7 0,8

-  Radarsikte, dåligt väder
Su-24 0,25 0,25 0,25 0,25
Tu-22M 0,25 0,3 0,35 0,4

   Att ny 0,5

• Laserstyrd bomb, dager 40 40 40 40

• Navigeringstyrd bomb 20 25 30

• Kryssningsmissil 20 30 40

Lastförmåga flygplan, ton

• Su 24

-  Konv bomb 4   4   4  4
-  Laserstyrd bomb 1   1   1  1

• Mig 29 SMT, laserstyrd bomb 2   2  2

• Attfpl ny, navigeringsstyrda bomber 3

• Tu-22M

-  Konventionella bomber 18 18 18 18
-  Navigeringsstyrda bomber 12 12 12
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Resultat
I tabell 2 ovan visas det resultat av be-
dömningarna som efterfrågas nämligen
samlad rysk materiell kapacitet för be-
kämpning med attack- och bombflyg (in-
klusive kryssningsrobotar) i närområdet.

Bedömningarna bakom raden antal at-
tack- och bombflygplan i närområdet har
utvecklats i min tidigare artikel i
KKrVAHT (Löfstedt, 2001) och utveck-
las inte närmare här. De finns också be-
skrivna i en rapport vid FOI (Löfstedt,
2002).

Ökningen i andelen styrda vapen vid
insats har beskrivits i föregående avsnitt.

Med momentan kapacitet avses kapa-
citet vid enstaka insats som förberetts så
att många flygplan är tillgängliga. Med ka-
pacitet i operation avses kapacitet under
en följd av insatser inom ramen för sam-
manhängande operation där förmåga till

klargöring, teknisk tillgänglighet och
uthållighetsaspekter beaktas.

Observera att ökningen i kapacitet
bedöms blir större under en operation än
vid momentan insats i dager. Det beror på
att redan i dagsläget disponeras laserstyrda
vapen, som är väsentligt bättre än kon-
ventionella ostyrda bomber. Tillskottet av
nya styrda vapen blir då inte lika betydel-
sefullt i dager som vid blandad väderlek.

Det tredje värdet utgör ett enkelt me-
delvärde av de två ovan angivna, som in-
förs för att få ett enkelt tal som på ett tyd-
ligt sätt åskådliggör utvecklingen. Så som
detta tal konstruerats blir det lika beroende
av fallet ett företag i gynnsam sikt respek-
tive operation under en vecka. Denna kon-
struktion är ett uttryck för åsikten, att det
är i spännvidden mellan dessa två fall som
den ryska kapaciteten med fjärrstrids-
medel är av intresse att bevaka under de

2000 2005 2010 2015

Antal flygplan i närområdet 106 100 90 75

Andel styrda vapen  5 % 10 % 25 % 50 %

Momentan kapacitet 1,0 1,2 2,7 4,3
i dager

Kapacitet i operation en 1,0 1,9 4,1 7,3
vecka

Medelkapacitet 1,0 1,6 3,4 5,8

Tabell 2:  Rysk attack- och bombflygplan i närområdet – utveck-
ling av kapacitet
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närmaste decennierna.
Den korta sammanfattningen av resul-

tatet blir således att den ryska attack-
kapaciteten kan komma att femfaldigas
fram mot mitten av nästa decennium.
Detta trots att ett mycket litet antal nya
attack- eller bombflygplan tillförs. Ök-
ningen hänför sig i det närmaste helt till
möjligheten att befintliga flygplan utrus-
tas med moderna styrda vapen, som också
ger möjligheter att uppträda i dåligt väder
med god verkan.

Variationsanalyser

Flygplan och beväpning
Med hänsyn till de osäkerheter som före-
ligger har det bedömts lämpligt att genom-
föra känslighetsanalyser med variationer
av antalet ryska attack- och bombflygplan
i närområdet. Resultatet av denna varia-
tionsanalys redovisas i tabell 3.

I alternativet 0 återges de värden från
resultattabellen som används för jämförel-
ser i variationsanalysen

I alternativet 1 i tabell 3 redovisas
bedömningen av utvecklingen av Ryss-
lands attack- och bombkapacitet i närom-
rådet, om kapaciteten per ton vapenlast
styrda vapen bedöms vara häften av de
värden som tidigare redovisats. Även för
dessa lägre värden innebär tillförsel av nya
vapen en tydlig kapacitetsökning – nära
femfaldig ökning mot mitten av nästa de-
cennium. Det beror bl a på att utveck-
lingen redovisas i förhållande till värdet
år 2000. Eftersom även denna blir lägre i
detta alternativ, så blir förändringen i den

relativa utvecklingen måttlig (både täljare
och nämnare i relationstalet minskar!)

Det är möjligt att Ryssland inte på-
börjar införande av navigeringsstyrda va-
pen under de närmaste tio till femton åren.
Det innebär bl a att när nytt attackflygplan
införs kommer detta att beväpnas med
laserstyrda bomber, och att man de gånger
man vill uppträda vid dålig sikt i målom-
rådet måste förlita sig till radarsikte för
fällning av ostyrda konventionella bom-
ber. Även i en sådan utveckling fås en
fyrfaldig ökning av attackkapaciteten.  Om
så skulle bli fallet blir dock resultatet mera
väderberoende än då navigeringsstyrda
vapen ingår i arsenalen.

Om andelen styrda vapen ökar och allt
annat är oförändrat ökar naturligtvis
kapacitetsutvecklingen. Detta är en själv-
klar slutsats som inte görs föremål för
någon variationsanalys i tabellen.

Intressantare är ett alternativ, där
Ryssland minskar antalet flygplan tidigt
och även avstår från att skaffa nya
attackflygplan under perioden men däre-
mot satsar på styrda vapen till befintliga
flygplan. I alt 3 redovisas kapacitets-
utvecklingen enligt en sådan princip där
ännu flera styrda vapen anskaffas. Som
synes erhålls då en sjufaldig ökning av
attackkapaciteten mot mitten av nästa de-
cennium.

Ovanstående innebär att det är möj-
ligt att markant minska antalet attack- och
bombplan och ändå mångdubbla bekämp-
ningskapaciteten med hjälp av nya styrda
vapen. Den billigaste lösningen torde då
utgöras av ett antal attackplan. En sådan
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styrka får dock räckviddsbegränsningar
och kan inte uppträda på större av stånd
från Ryssland. Om Ryssland vill ha en
styrka för längre avstånd måste den dy-
rare lösningen med Tu-22M väljas.

Ett nytt attackplan får troligen så lång
räckvidd att det skulle kunna ersätta även
bombplanet Tu-22M förutom attackflyg-
planet Su-24. En styrka på 30 sådana en-
heter skulle få kapacitet som motsvarar
den ovan sagda, nämligen fem gånger
dagens kapacitet.

Inverkan av väder
Det bedöms intressant att variera hur ut-

vecklingen för kapaciteten för den ryska
attack- och bombflygstyrkan i närområdet
bedöms vid uppträdande i olika väder-
kombinationer. Bedömningar i detta av-
seende framgår av tabell 4.

Först några data som är väsentliga för
att kunna tolka värdena i tabellen. Under
sommar är det ljust närmare 90 till 100 %
av tiden, beroende på hur långt norrut man
befinner sig. Över hela året är det dock
dagsljus bara ungefär halva tiden. Vidare
finns väderstatistik som anger att ungefär
50 % av tiden i norra Europa är det mol-
nigt på sådant sätt att det är tveksamt om
optiska riktmedel kan användas för insats

Tabell 3: Ryskt attackflyg i närområdet – känslighetsanalys gällande
styrda vapen och fpl

2000 2005 2010 2015
Alt  0:  Bedömd utveckling

- Antal attack- och bombflygplan i närområdet 106 100  90  75
- Andel styrda vapen 5 %  10 %  25 %  50 %
- Medelkapacitet 1,0  1,6  3,4  5,8

Alt 1:  ”halv” värdering av styrda vapen

- Medelkapacitet 1,0  1,4 2,8  4,7

Alt 2:  inga navigeringsstyrda vapen

- Andel styrda vapen 5 %  7 %  16 % 28 %
- Medelkapacitet 1,0  1,3  2,5  4,0
 Alt 3:  färre flygplan men flera styrda vapen

- Antal attack- och bombflygplan i närområdet 106   80   60  60
- Medelkapacitet 1,0  1,8   4,1  7,2
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av attackvapen. Kombineras dessa båda
får man fram att det skulle innebära att
approximativt bara 25 % av tiden sett över
hela året är lämplig för attack- och bomb-
insats med optiska riktmedel.

Ovanstående måste dock modifieras
med hänsyn till att man anpassar uppträ-
dande och målval så att en så stor del av
insatserna som möjligt görs under gynn-
samma väderförhållanden. Observera att
det väsentligaste är väderförhållanden i
målområdet. Under sommar kan då i
gynnsamma fall en mycket stor del, kan-
ske 100 % av insatserna, göras i god sikt i
målområdet. Här bedöms att över hela
sommarhalvåret kan under en vecka med
relativt ogynnsamt väder närmare 40 % av
insatserna göras med god sikt, medan så
är fallet i 60 % under en medelgod vecka.

Under vintern kan under den mörkaste
tiden få eller inga insatser göras med god
sikt. En medelgod vecka bedöms repre-
senteras av att insatser kan göras med
mellan 40 och 20 % god sikt.

Resonemanget leder till att de värden
på utvecklingen av attackkapacitet som
redovisades i tabell 2 kan anses som re-
presentativ för medelvecka under som-
marhalvåret. Resonemanget ovan visar
också att det finns en betydande spridning
kring de värden som anges. Vintertid inne-
bär införande av navigeringsstyrda vapen
en ännu högre ökning av kapaciteten än
vad som angavs i tabell 2. När navige-
ringsstyrda vapen utgör ett stort inslag,
som bedöms kunna bli fallet år 2015, kom-
mer kapaciteten under vinterhalvåret bli
närmare tio gånger högre än vad den var

Tabell  4: Variationsanalys väder – kapacitetsutveckling

Relativ kapacitet för ryska attack- och bombflygplan
under en vecka år
2000 2005 2010 2015

Antal flygplan i närområdet 106 100 90 75
Andel styrda vapen  5% 10% 25% 50%

Vädret medger uppträ-
   dande i god sikt, andel

- 100 % i god sikt 1,0 1,9 3,8 6,0
- 60   % i god sikt 1,0 1,9 4,1 7,4
- 40   % i god sikt 1,0 2,0 4,3 9,0
- 20   % i god sikt 1,0 2,2 5,0 13
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år 2000. Detta illustreras av de båda ra-
derna som visar utvecklingen vid upp-
trädande med 40 respektive 20 % god sikt
i målområdet.

Behov av luftförsvaret
Första linjen i ett säkerhetspolitiskt age-
rande, för att motverka att resurserna ovan
blir ett hot mot Sverige, är naturligtvis po-
litiska och diplomatiska aktioner. I första
hand sådana som syftar till att motverka
negativ utveckling i Ryssland. I andra
hand sådana som syftar till att bidraga till
att bevara västs förmåga som motvikt, om
utvecklingen i Ryssland trots allt skulle
bli negativ.

Utöver ovanstående erfordras ett mi-
litärt luftförsvar med förmåga att möta de
potentiella hot som ovan redovisats. Detta

måste innehålla lämplig kvalitet, vara av
tillräcklig omfattning och organiserat i
lämpliga beredskapssteg.

Luftförsvar måste innehålla jaktflyg,
luftvärn, ett ledningssystem samt lämpliga
stödsystem i övrigt. Jaktflyg erfordras för
att få en rörlig komponent med förmåga
att möta angrepp från fjärrstridskrafter
över stora ytor och med god förmåga att
snabbt och flexibelt skifta och anpassa
koncentration och kraftsamling med hän-
syn till angreppen. Luftvärnet behövs för
att med god ”statisk stridsekonomi” för-
stärka skyddet av utsatta områden. För
båda systemen gäller att de bör ha förmåga
att utvecklas kvalitativt för att möta den
kvalitativa utvecklingen i omvärlden och
särskilt det ryska flyget.

Attackflygplanet Su-24 kan verka med ostyrda konventionella bomber.
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Summary

There is a rapid evolution in guided wea-
pons. Russia has capability and knowledge
to follow and implement that deve-
lopment. There might well be a consi-
derable shift in Russian present capacity
to conduct air-to ground operations if
Russia will acquire such weapons.  That
shift is possible even if Russia must restrict
itself to the use of existing aircraft.  A con-
dition is that the Russian Air Force will
develop normal status in maintenance of
equipment and personnel  training.

Russian air capability will develop
into a threat only after a political upheaval.

Air-Power – Future Capability in Russia

by Senior Analyst  Helge Löfstedt

To guard against that, it is necessary to
give political and materiel support for
continued democratic evolution.  However
an armed air defence will be needed as a
last resort.

 The data and considerations behind
the conclusions in air to ground weapons
are presented. The way is described how
a great number of performance data are
combined to aggregated capability figures.
Data from Kosovo and Kuweit-war are
used. A number of sensitivity analysis are
carried through because of the uncertainty
in data and methods.
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