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Utvecklingsplan försvaret KV 

Dessa system måste adderas till försvaret 

Införskaffa anti-missile missile systemet SAMP/T för skydd av basområden och som skydd 

mot ballistiska missiler.    Införskaffa IRIS-T SL för närskydd av stridande tunga 

grupperingar. 

Införskaffa det irländska systemet Thor vehicle mounted Multi Mission System (MMS). 

Signalspanare för IRIS-T SL och SAMP/T systemen. Vi behöver passiva sensortyper typ IR-

spanare.     

Kryssningsrobot Taurus KEPD 350. 

Belysningsplan/UAS. 

Markförankrad gasballong (aerostat) med påhängd radar och EO/IR-sensorer. JLENS är en 

existerande aerostat. 

OTH-radar. 

RESOLVE Electronic Warfare Manpac. 

Jag förordar att vi införskaffar ett profillågt personfordon. Kravet är att fordonet även kan 

bära en Gatlingkanon. 

Patria AMOS, granatkastarfordon med 120 mm granater för statiskt och taktiskt rörligt 

understöd. 

Fuchs/Fox NBC reconnaissance system så att vi kan hantera NBC-hot. 

BAE Systems Handheld Azimuth Measuring, Marking Electro-optic imaging, and Ranging 

(HAMMER). 

ADAPTIV – ”osynlighetskappor” från BAE Systems. Krävs viss vidareutveckling. 

Israel Aerospace Industries Elta systems Ltd. har presenterat en ny version av en lättviktig 

Syntetisk Apertur Radar (SAR) Ground Moving Target Indicator (GMTI) sensor, som kan 

monteras i en STUAS – Small Tactical Unmanned Aerial System. 

GBU-49 glidbombversion med GPS-guidningsläge för ett mera väderbeständigt system. Bör 

först uppgraderas med TNS för att det ska vara lönt. 

AN/TWQ-1 Avenger luftvärnsfordon med luftvärnsrobotar som kan skydda 

logistiktransporter under gång inom givna perimetrar. 

Dessa system måste utvecklas till försvaret 

High Power Microwave-vapen (HPM) med riktad verkan, inte större än en ölburk, avfyrade 

från plattformar av typen Patria AMOS. 

Landmobilt kustrobotbatteri, som vi kunde kombinera med en lämplig mobil belysningsradar. 

MALD (Miniature Air Launched Decoy), möjligheten att från JAS-planen skjuta ut decoys. 

Kula med en blandning av pansarbrytande, explosiva, antändande och fragmenterande 

komponenter till flygvapnet. 

Airburst grenade, programmerbar ammunition som med elektroniskt tidrör briserar i luften 

ovanför målet. 

Anti-IR/EM textilier som både skyddar mot EM (elektromagnetisk strålning) och infraröd IR-

strålning. 

Laservapen, inte minst mot UAV:er och MAV. 

Signallänkande och målinmätande UAS:er 

Detta system måste återinföras 

Bombkapsel 90 till JAS 39 Gripen. 
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Marina satsningar 

Fler skrov, bl.a. för ubåtsjakt. 

CAMM(M) vore ett bra val som luftvärn till våra korvetter trots att den ej är färdigutvecklad 

(2015). 

Den snabbflygande helikoptern Westland Lynx med vikbara rotorblad. 

Sjömålsrobotar med ~40 km räckvidd till taktiska Westland Lynx ombord våra korvetter. 

Spaningsradar och eldledningssystem för helikoptern måste också adderas. 

ECM- och ECCM-förmåga till helikoptrarna. 

Ubåtsjaktsförmåga (ASW) med helikopter måste adderas. 

Satellitsystem 

Egna signalspanande, termiska och radaravbildande satelliter är prioriterade typer av 

satellitsystem för oss. Främst signalspanande satelliter. 

Israel Aerospace Industries har utvecklat en Syntetisk Apertur Radar (SAR) Low Earth Orbit-

satellit för strategisk IMINT. Till det kommer signallänkande UAS:er för att länka 

satellitinformationen till en markstation.  


