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Sammanfattning
Teknikens utveckling går i en rasande fart och idag kan man köpa en avancerad obemannad
luftfarkost i butik. De obemannade luftfarkosterna kallas för multirotorfarkoster, eller i
folkmun för drönare. Dessa multirotorfarkoster kan leverera en dödlig last med stor precision
av någon utan större tekniskt kunnande. I stadsmiljö vid stora folkansamlingar skulle det idag
vara svårt att stoppa en sådan inkommande attack utan att riskera ytterligare skador. Det här
arbetet går ut på att belysa problemet och studera tekniken. Eftersom tekniken bara blir mer
och mer avancerad så gäller det att vara vaksam för att förebygga en terrorattack. Ibland
kanske det inte räcker att vara vaksam och då måste man söka andra lösningar. Från studien
har ett antal krav på en försvarande lösning sammanställts. Från de utarbetade kraven så har
också ett koncept tagits fram i form av en försvarande multirotor.

Abstract
The developments in technology are at a furious pace and today you can buy an advanced
unmanned aerial vehicle at hobby retail stores. These unmanned aerial vehicles are called
multi-rotorcrafts or in the vernacular for drones. These multi-rotorcrafts can deliver a lethal
payload with great precision by someone without much technical knowledge. In the urban
environment at large public gatherings, it is currently difficult to stop an incoming attack
without risking collateral damage. This papers purpose is to highlight the problem and study
the technology. As the technology is just becoming more and more advanced you have to be
vigilant to prevent a terrorist attack. It may not be enough and then you have to look for other
solutions. From the study a number of requirements for a defending solution have been
compiled. Also a concept has been developed from the elaborated requirements in shape of a
defending multi-rotorcraft.
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Förord
Rapporten är en del av ett examensarbete för Ingenjörsprogrammet för Industriell design och
produktutveckling på Örebro universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, fördelat
på en skriftlig rapport och en presentation.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Per Nilsson på Nilsson Composite Sweden som
har varit tillgänglig och svarat på frågor genom hela projektet. Jag vill också rikta ett stort
tack till min handledare Christer Korin på Örebro Universitet som har hjälpt till att avgränsa
examensarbetet samt varit ett stöd under hela projektet. Min biträdande handledare Hanna
Fristedt tipsade om examensarbetet och har varit ett stöd för framställningen av designen på
konceptet. Ett stort tack riktas också till henne.
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1 Inledning
1.1 Företaget
Företaget där studien genomförts, Nilsson Composite Sweden (NCS), jobbar primärt med
tillverkning av kolfiberdelar och främst karossdelar till olika applikationer inom racing och
flygsektorn. Företaget består även av en annan avdelning som heter Nilsson AeroCams
Sweden. Nilsson AeroCams Sweden erbjuder flygfotografering samt flygfilmning från
radiostyrda multirotorfarkoster. Detta kan ske med systemkamera eller vad kunden kan tänkas
ha för önskemål. Företaget är beläget i Fjugesta utanför Örebro [1].
1.2

Projektet

I projektet ska ett koncept på hur en multirotorfarkost ska neutralisera en attackerande farkost
utvecklas. NCS har som vision att kunna erbjuda kunder en multirotor vars uppgift är att
avbryta ett sådant attentat vid stora sammankomster. Uppgiften består av att ge NCS minst ett
koncept som ska leda företaget i rätt riktning och en grund att jobba vidare från. Arbetets syfte
är även att belysa problemet i ett större sammanhang för att öka den allmänna medvetenheten
om det potentiella hot som finns. Konceptet kommer bestå av ett antal krav som försvararen
kommer behöva uppfylla för att kunna utföra sin uppgift. Det kan röra sig om storlek,
lyftkraft, teknisk utrustning etc. En konceptskiss över hur en framtida försvarande multirotor
skulle kunna se ut kommer också att färdigställas. Arbetet kommer inte avhandla
detaljritningar eller kompletta lösningar.
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2 Bakgrund
2.1 Problemet
Vem som helst kan idag köpa en multirotorfarkost på nätet med en programvara som gör att
man enkelt kan programmera in en rutt [2]. I dagens läge används de främst för att spela in
film och fotografera. Problemet är att vad som helst kan monteras på dessa farkoster. I teorin
kan en bomb eller liknande i dagsläget transporteras in och detoneras till exempel på en arena
utan att den skyldige riskerar att bli upptäckt, berättar Per Nilsson på NCS i en intervju. Hur
skyddar man sig mot ett sådant flygangrepp i stadsmiljö idag? Historien visar att det finns
människor som med våld vill påverka samhället [3]. Genom att studera hur marknadens
farkoster är konstruerade i dagsläget ska styrkor och svagheter utvärderas. Med dessa
kunskaper kan ett angreppsscenario ställas upp och utifrån det framgår de krav som ställs på
försvararen. Följande frågor kommer att belysas.
 Vad är dagens kommersiella system kapabla till?
 Hur skulle ett attentat kunna se ut och hur stor skada skulle det kunna göra?
 Vad krävs av en försvarande multirotor?
 Hur skulle en försvarande multirotor kunna se ut?
NCS teori är att det med dagens medel är väldigt svårt att stoppa en attack av det här slaget.
Eftersom en attack med största sannolikhet kommer att ske i tätbebyggda områden vid stora
folkansamlingar så krävs en försvarsmetod som inte involverar projektiler eller annat som kan
skada omgivningen. Tanken är då att man skulle kunna ta fram en multirotor som kan fånga
upp en attackerande multirotor och helst också kunna ta den från området. Den teknik som
kärvs för att kunna detektera och förfölja en attackerande multirotor finns inte på företaget.
För att kunna ta fram ett kvalificerat koncept krävs viss information om sådana system.
2.2 Vad har företaget gjort tidigare
Företaget har utvecklat en drönare som heter Nilsson Evo 1. Den uppfyller dagens krav för
obemannade luftfartyg kategori 1B som bland annat innebär att startvikten måste motsvara 7
kg eller mindre för att få lyfta [4]. Genom att viktoptimera farkosten genereras en ökad
nyttolast som ger möjlighet att montera tyngre kameror.
Nilsson Evo 1 har en minsta startvikt på 5200 gram vilket ger den möjlighet att lyfta föremål
med en vikt upp till 1800 gram och fortfarande uppfylla viktkriterierna i kategori 1B.
Företagets multirotor har dock kapacitet till en startvikt på 10-11 kg. Företaget har tack vare
sin mångåriga erfarenhet av kolfiber kunnat skapa en lätt och stabil plattform som lämpar sig
för reglerna i kategori 1B. Även den kardanaxelupphängningen (gimbal på engelska) som
man fäster kameran på är utvecklad på företaget. Multirotorn är en hexakopter, vilket innebär
att den har sex propellrar.
Nilsson Evo 1 används till diverse fotograferingsapplikationer. Det kan röra sig om
inspektioner av föremål som är svåra att nå, reklam och fastighetsfotografering. Genom att
både utveckla och använda multirotorfarkoster har företag samlat på sig en hel del
erfarenheter, som att det inte går att lita på en multirotor till fullo, trots att de flygs i ett
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felsäkert läge. Företagets gissning är att det bara är en tidsfråga innan någon blir skadad i en
olycka. Man har emellertid sett många möjligheter med den här tekniken på både gott och ont.
Lika väl som det finns många positiva applikationer så finns det många negativa. Man kan
bestycka en multirotor med vad man vill och systemen finns att köpa på nätet eller hos
närmsta återförsäljare [2]. Idag säljs det även många lite kraftfullare RTF-system (ready to
fly) som kommer färdigmonterade. NCS teori är att det idag är väldigt svårt att stoppa en
attack från en multirotor och att det behöver komma ett nytt system bestående av en
försvarande multirotor.
Företaget har varit i kontakt med andra företag som sägs inneha på teknik som är avgörande
för att en försvarande multirotor ska vara framgångsrik. Det rör sig om sensorer och liknande
utrustning som kan göra det möjligt för den försvarande multirotorn att lokalisera och förfölja
målet. Det här är fortfarande ett relativt obeprövat område så vilken utrustning det handlar om
är inte fastställt.
2.3

Vad har andra gjort tidigare

Eugene Miasnikov skrev redan år 2005 om riskerna med obemannade flygande farkoster [5].
Han beskrev bland annat teorier om terroristers möjlighet att införskaffa en UAV (Unmanned
Aerial Vehicle), en obemannad luftfarkost. De möjliga hot som tas upp i rapporten är UAVs i
form av militära, civila, automation av ett mindre flygplan och hemmagjorda/kommersiella
modellflygplan. Enligt Miasnikovs forskning så var det största orosmomentet hemmagjorda
och kommersiella modellflygplan. Utvecklingen hade då gått så pass långt att entusiaster
bland annat lyckats korsa Atlanten med ett mindre modellflygplan. Det dåvarande
styrsystemet som beskrivs i rapporten hade en pricksäkerhet på 15 meter och en felmarginal
på tre meter i höjd. De potentiella målen ansågs bland annat vara olika byggnader som kunde
vara av intresse för terrorister. Problemet med detta var att det skulle vara svårt för
terroristerna att få information om byggnadernas svagheter och att tekniken hade för dålig
precision. Slutsatserna författaren kunde dra var att det redan då var möjligt för terrorister att
använda modellflyg för att utföra attentat och att hotet med största sannolikhet skulle växa i
takt med utvecklingen av tekniken för civila och militära ändamål. Han menade också att
förebyggande arbete var den rätta lösningen då den tidens luftförsvar inte var designat för att
stå emot mindre UAVs. Miasnikov ansåg att för att bli framgångsrik i det förebyggande
arbetet så måste allmänheten göras uppmärksam på att det finns ett hot från dessa farkoster.
Ajey Lele och Archana Mishra, Institute for Defence Studies and Analyses i New Delhi,
skriver i en rapport [6] 2009 att terrorister använder sig av alltmer högteknologisk utrustning
och gör mer kunskapsbaserade attacker. Det är möjligt att framtidens attacker inte kommer
följa konventionella metoder. Lele och Mishra nämner också att användning av UAVs till en
attack inte kommer att bli enkelt för terroristorganisationerna att planera och genomföra. Det
krävs också en viss infrastruktur för att få farkosten att lyfta.
Bart Elias, speciallist på luftfartspolitik, skrev 2012 en rapport [7] med bakgrund och
funderingar i ämnet till den amerikanska kongressen. Han tar bland annat upp problemen med
att integrera UAVs i luftrummet inrikes. En aspekt som påverkar är säkerhetsriskerna som
bland annat innebär att terrorister kan använda mindre UAVs som vapen, . men att den låga
nyttolasten skulle begränsa skadorna med traditionella sprängämnen.
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Klaas Jan de Kraker och Rob van de Wiel skriver i en rapport [8] till Netherlands Ministry of
Defence om olika tänkbara sätt att neutralisera ett hot från en multirotor. De testar även olika
sensorer för detektion med varierande resultat.
Deras slutsats är att det är en utmaning att kunna motstå ett anfall från en mini-UAV. Det är
väldigt svårt att detektera och klassificera en inkommande multirotor på grund av dess storlek,
låga flyghöjd och hastighet. Det finns ett stort behov av sensorer som är kapabla till att
detektera och klassificera mindre UAVs. De spår att inom en snar framtid så kommer det att
utvecklas sensorer, processorer och möjligheter för en mini-UAV att flyga fullt autonomt. Det
kommer bli lättare att framföra farkosterna och svårare att stoppa dem. Det spås också att
populariteten kommer att öka och därmed också utvecklingen av dem. Forskning om sensorer
som kan vara till hjälp för att upptäcka ett anfall från en mini-UAV ska eftersträvas enligt
rapporten.
2.4 Beskrivning av teknikområdet
För att få ut önskat resultat krävs kunskap från många teknikområden. Grundläggande
kunskap om aerodynamik och faktorer som avgör om en multirotor är framgångsrik är
nödvändigt för att få en lösning som landar inom ramarna för vad som är realistiskt. Viss
kunskap om sensorer och guidningssystem kan behöva anammas. För att förstå vilket sorts
hot man står inför så gäller det att studera tänkbara vapen och deras specifikationer.
Kunskaper inom industriell design och produktutveckling är också nödvändiga för att nå
önskat resultat.
2.5 Teori
UAV är ett brett samlingsnamn som står för Unmanned Aerial Vehicle [9]. Inom begreppet
UAV ryms en rad olika underklasser. Det den här rapporten avhandlar framför allt är hotet
från olika multirotorfarkoster, eller multikopters. Multikoptern är en underkategori till UAV
eller UAS (Unmanned Aircraft System), vilket är det begrepp som Transportstyrelsen valt att
använda [10]. NATO kategoriserar UAVs mellan 2 och 22 kg som mini-UAVs [8].
2.5.1

Utseende och funktion

Multikoptern är en flygfarkost med mer än två propellrar [11]. Propellrarna är ofta fixerade i
en viss lutning och manövreringen av farkosten sker med varierande hastighet på propellrarna
som resulterar i olika stora dragkrafter och moment. Momenten och dragkrafterna som skapas
gör tre rotationsrörelser möjliga. Det är roll, tipp och gir (roll, pitch, yaw) [12].
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Bild 1 - Nilsson Evo 1, ett exempel på en multirotor
2.5.1.1

Förklaring av hur rörelse uppstår

Bild 2 – Illustration över hur rotationsrörelserna uppnås
Bildkälla: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/6587.pdf

På bild 2 kan man se de olika moment och lyftkrafter som en multirotor använder för att
manövrera. De olika lyftkrafterna [13] som skapas av varje propeller är satta till T1, Tf, Tb
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och Tr. Propellrarna är alla placerad med avståndet L in till multirotorns centrum.
Lyftkraft: Den totala lyftkraften T, för att röra sig i höjdled, är summan av propellrarnas
lyftkraft. T = T1+Tf+Tb+Tr.
Roll: För att skapa ett rollmoment så minskas kraften Tr medan kraften T1 ökar. Kraften Tr
behöver alltså inte vara negativ utan pilens riktning illustrerar en minskning. Multirotorns
rollmoment beskrivs enligt formeln ϕ = L(T1-Tr).
Tipp: För att få multirotorn att tippa så fungerar det på samma sätt som vid roll, men
skillnaderna mellan Tf och Tb används för att skapa momentet kring den andra axeln istället.
ϴ = L(Tf-Tb).
Gir: Varje propeller skapar ett moment. Genom att låta propellrarna vid krafterna T1 och Tr
rotera motsols och Tf och Tb rotera medsols så kan man få farkosten att gira. Minskar man
varvtalen på de propellrar som roterar motsols samt ökar varvtalen på de som roterar medsols
så kommer den totala lyftkraften vara densamma men momenten kommer att variera. Detta
gör att ett moment ψ uppstår. Gir-momentet kan beskrivas med formeln ψ= (MTf+MTb)(MT1+MTr) där M beskriver momentet vid de olika propellrarna.
2.5.1.2

Beskrivning av hur styrningen fungerar

Per Nilsson på NCS svarade på frågor vid en intervju om hur styrsystemet fungerar. Enkelt
förklarat så kan man säga att propellrarnas varvtal styrs av en dator. Radiokontrollen på
marken skickar upp kommandon till en mottagare som vidareför data in till styrdatorn.
Styrdatorn har också en GPS (Global Positioning System) inkopplad som tar emot
koordinater. En IMU (Internal Measurement Unit) innehåller ett antal accelerometrar och
gyroskop [14] som känner av lutning och acceleration. Det görs för att kunna detektera
multirotorns position. Informationen skickas sedan till styrdatorn.
Med all data som styrdatorn tar emot så beräknas ett varvtal till varje enskild motor. Beroende
på vilket styrsystem man har så får man mer eller mindre exakta beräkningar. Olika system
kan kompletteras med olika funktioner. Många system har idag tillval eller levereras färdiga
med funktioner [15] så som autostart, autohovering, return to base, flygdata till skärm på
marken, FPV videolänk (First Person View) med mera.
Autostart: Innebär att multikoptern får en säker automatisk start för att minimera risk för
misstag så nära marken.
Autohovring: Vid 0 % manuellt gaspådrag behåller multirotorn sin position både i höjd och i
sidled med hjälp av en GPS. Detta gör farkosten väldig lättmanövrerad.
Return to base: Vid en knapptryckning eller när multikoptern tappat kommunikation med
markstation så återvänder den på angiven höjd tillbaka till startplatsen och landar.
Flygdata: En display eller smartphone kan visa relevant flygdata så som position, batterinivå
med mera.
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FPV: En videolänk mellan den monterade kameran och en display på marken upprättas för att
få video i realtid visad [16].
2.5.1.3

Multirotorers möjligheter till manövrering

Vad är dagens kommersiella multikoptrar kapabla till i form av manövrering? Det bästa sättet
att angripa frågan på är att undersöka den senaste tekniken på marknaden.
Det finns i princip tre olika sätt som man kan framföra sin multirotor på [8].
1. LOS (Line Of Sight)
2. FPV (First person view)
3. Waypoint flight
1. LOS innebär att man framför sin multirotor inom synhåll för att kunna navigera den. På
längre avstånd kan det med ögonen vara svårt att avgöra hur multirotorn reagerar på
kommandona och vad som är fram och bak.
2. Genom att montera en videolänk mellan multirotorns kamera och en skärm på marken så
kan man se omgivningen ur farkostens perspektiv. Videolänken förenklar manövrering på
längre avstånd och levererar information om platsen i realtid. Avståndet regleras av
videolänkens styrka. Dji, en stor tillverkare av multikoptrar, erbjuder en videolänk [13] som
ska klara avstånd på upp till 1.7 km utan hinder.
3. En studie av Djis Ground Station v.4.0.10 samt Apms APM planner v2.0.10 gjordes.
Ground Station och APM Planner är två exempel på mjukvaror som används vid autonom
flygning. Mjukvaran går att ladda ner på respektive företags hemsidor. Waypoint flight
innebär att man med hjälp av en mjukvara programmerar in en rutt för multirotorn där den ska
passera olika GPS-punkter på en viss höjd och med valda kommandon. Vid de valda
punkterna kan multirotorn stanna, rotera, fotografera eller skära för att få en följsam flygning.
En datalänk kommunicerar mellan en markstation [17] och multirotorn och möjliggör
waypoint flight via en PC, läsplatta eller smartphone. Så länge radiokommunikation är
upprättad så kan man avbryta flygningen och få multirotorn att återvända hem. I en epostkonversation med Fernando Rios på 3D-robotics berättar han att man kan flyga i
autonomt läge med felsäkerhetsinställningarna avstängda. Det innebär att all styrning sker
ombord på farkosten och att det som avgör flygsträckan är batterikapaciteten.
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Bild 3 – Skärmdump från Djis Groundstation
Företaget 3Drobotics, tillverkare av hårdvaran till Arducopter, uppger i en e-postkonversation
att man med deras multikopter X8 kan flyga ungefär 1 km från markstationen. Dji uppger att
den amerikanska varianten av markstationen har en räckvidd på up till 2 km [18]. Den
europeiska varianten har en något lägre effekt vilket leder till en räckvidd på upp till 1.1 km.
Att planera en rutt är väldigt enkelt. Bild 3 visar mjukvaran till Djis Ground Station. Det är
bara att släppa ut nålar på de önskade koordinaterna och fylla i parametrarna. För att veta vart
man ska släppa ut nålarna så används Google Maps eller Google Earth.
Träffsäkerheten för de billigare GPS-systemen som säljs levererar, trots sitt pris, en hög
träffsäkerhet. Vid ett experiment [8] kunde forskare först bestämma en målpunkt med ett GPS
system som har millimeterprecision. Där efter flögs en oktokopter (åtta propellrar) till samma
punkt för att kunna mäta skillnaden. Felmarginalen horisontellt var bara ett par meter.
Slutsatsen man kunde dra var att dessa system var väldigt precisa.
Djis produkter har i autonomt läge restriktioner [19] i form av att det inte går att flyga inom
en radie av 8 km från många flygplatser som till exempel Arlanda.
2.5.1.4

Marknadsundersökning gällande multirotorfarkosters specifikationer

En marknadsundersökning gjordes för att samla specifikationer på multirotorfarkoster på
marknaden. I tabell 1 nedan finns specifikationer samlade från ett urval av de farkoster som
säljs idag.
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Modell

Vikt med
batteri/Rek
lyftvikt (gram)

Nyttolast Kostnad
Flygtid
Grundkonstruktion
(gram)
(tkr)
(min)

Storlek
(mm)

DJI Phantom
2[20]

1000/1300

300

~ 6-11

Quadro

~25

290x290x180

Prototype 6[21]

2400/3000

600

~13

Hexa

~16

650 Ø

3DR RTF X8[22]

2450/3250

800

~10-20

Dubbel Quad

~12

610x610x203

Prototype 7[23]

2600/4500

1900

~17-33

Hexa

~15

750 Ø

DJi S800 EVO[24]

6000/8000

2000

~36-70

Hexa

~20

800x800x320

DJI S1000 [25]

6000/10000

4000

~37-53

Okto

~15

1100 Ø

Nilsson Evo 1

5400/11000

5600

x

Hexa

~20

465x920 Ø

15000

~160-x

Dubbel Hexa

~20

945-1450 Ø

Aerigon IA3[26] ~10000g/25000

Tabell 1 – Specifikationer på kommersiella multirotorfarkoster
2.5.2

Applikationer drönare

Det finns en lång lista på applikationer för multikoptrar [7]. I underrubrikerna nedan
presenteras både positiva samt negativa applikationer. Genom att byta ut fullstora helikoptrar
och andra fordon mot en multirotor kan man också dra ner på koldioxidutsläppen.
2.5.2.1

Användning av multirotor vid beredskapsinsatser

Likt hur obemannade farkoster inom det militära kan användas vid smutsiga, farliga och
tidskrävande uppdrag så kan de även användas på samma sätt i det civila. En multirotor med
en monterad kamera kan med fördel användas vid brandbekämpning [27]. En multikopter kan
få en överblick av hur mycket branden har spridit sig och om det finns några individer i nöd
eller under hot. Man kan även använda samma lösning till att inspektera etiketter vid ett
kemiskt hot. Bilderna kan då strömmas via internet till experter som kan bedöma händelsen.
Vid stora trafikolyckor där många bilar är fastklämda och framkomligheten är begränsad kan
en multikopter ge en bra överblick över rådande läge.
Köpenhamns brandväsen har med framgång använt en multirotor vid ett uppdrag [28]. En
verkstad hade fattat eld och var övertänd när brandkåren anlände till olycksplatsen. En
multirotor sattes i bruk och den kunde ge information om situationen. Brandkåren såg insatsen
med multirotorn som lyckad eftersom den levererade det de förväntat sig och de tror att
multikoptrar kommer användas mer i framtiden för att öka säkerheten för medborgare men
även personalen på plats. Multirotorn kan gå in där det är för farligt för personalen.
2.5.2.2

Flygfotografering

NCS använder sin drönare till många olika applikationer inom flygfotografering. Per Nilsson
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berättar vid en intervju att en multikopter har möjligheten att hovra så man kan komma
väldigt nära olika objekt som behöver inspektion. Tack var gyrostyrda kardanupphängningar
(gimbal på engelska) så får man klara bilder och filmer utan skakningar. Man använder även
multirotorn till att ta foton och spela in filmer i reklamsyfte.
2.5.2.3

Framställning av 3D-modeller

Ett företag i Linköping [29] tar fram 3D-modeller med hjälp av en multirotor. Multirotorn
cirkulerar runt en byggnad och tar bilder från olika vinklar. Bilderna kan sedan med hjälp av
en mjukvara användas för att få fram en digital 3D-modell som sedan skrivs ut åt kund.
Tjänsten kan tänkas vara lämplig för stadsplanering eller utbyggnad av fastighet.
2.5.2.4

Multikopter för lantbruk

En multikopter kan vara ett användbart verktyg för lantbrukare [30]. Genom att
flygfotografera åkrarna kan man detektera områden där grödorna saknar kväve eller berörs av
mycket ogräs.
Om en lantbrukare inte har vetskap om vart markens täckdiken befinner sig så kan en
multirotor användas under rätt årstid för att kunna lokalisera dessa. Det görs för att kunna
underlätta underhåll och för att slippa göra helt nya täckdiken.
Idag måste alla gårdar bekämpa flyghavre och förhindra spridning. Om man inte gör det så
finns det risk för att bli bötfälld. Traditionellt så kontrolleras detta för hand och genom att
jobba med flygfotografering så sparar man tid.
Ett annat användningsområde är att man kan utföra sin dagliga tillsyn på nötkreatur eller får.
Bönder som har boskap på större marker kan spara in mycket tid genom att undersöka djurens
hälsa via video strömmad i realtid för att se om något djur behöver undersökas ytterligare.
2.5.2.5

Rymningsförsök från fängelse

Sveriges fängelser kategoriseras i säkerhetsklass 1-3 [31]. Högsta säkerhetsklass har bästa
förmågan att motstå rymningar och fritagningar. Kumlaanstalten är en anstalt med
säkerhetsklass 1 [32] och där finns även kriminalvårdens riksmottagning för män. Alla män
som blivit dömda till 4 års fängelse eller mer kommer dit för en noggrann utredning innan det
beslutas om fången ska stanna på Kumla eller transporteras till någon annan anstalt.
Rymningar blir allt ovanligare [32, 33]. Förmodligen beror det inte på ovilja till att rymma
utan snarare ett ökat säkerhetsarbete som inleddes efter ett antal uppmärksammade rymningar
år 2004. Det året skedde det 33 rymningar direkt från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2. År
2013 är samma siffra två direkta rymningar. Åren 2010 och 2011 skedde inga rymningar
direkt från anstalterna.
Mikael Thunberg, kriminalvårdsinspektör för säkerhet på Kumlaanstalten, berättar i en
telefonintervju hur säkerheten fungerar i stora drag och gör en snabb analys av riskerna med
en multirotor utifrån egna erfarenheter och de fakta jag presenterat vid intervjun. Alla fångar i
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Sverige har rätt till en timmas rast utomhus. Rasten sker på rastgårdar som bevakas av
personal, kameror samt olika typer av larmsensorer. I teorin kan en multirotor flyga in över
anstaltsområdet för att med sin kamera försöka kontrollera vem som befinner sig på området
men den skulle med stor sannolikhet upptäckas. Ett tänkbart scenario är att en multikopter
transporterar in en last som släpps ner på anstaltsområdet. Lasten kan bestå av olika typer av
otillåtna föremål. Riskerna med en sådan operation måste dock anses som mycket stora och
sannolikheten att lyckas med exempelvis en rymning bedöms som liten. Kriminalvården följer
intresserat utvecklingen och tar del av information om ny teknik.
2.5.3

Terrorism

Multirotorfarkoster kan med största sannolikhet användas som vapenplattform vid
terroristattacker men var och hur är ett okänt område eftersom inga tidigare genomförda
attentat dokumenterats. Sverige har för tillfället inget hot mot sig från andra stater [34], utan
det nuvarande hotet är ett fredstida hot. Ett fredstida hot innefattar bland annat hot från
terroristattacker.
”Terrorism har under flera århundraden varit ett sätt för individer eller
grupper att med våld påverka ett samhälle, men sedan attackerna mot USA
den 11 september 2001 har den globala terrorismen ökat dramatiskt. 2011
dödades 7500 människor i sammanlagt 5000 terroristattentat [3].”
Terrorismen har ökat dramatiskt globalt [35]. År 2002 skedde det cirka 1000 terrorattacker
världen över och 2011 var samma siffra ungefär 4500. Runt 90 % av dessa attacker var också
framgångsrika. Det vanligaste målet för terrorister är att skada civila. Hela 29 % av alla
attacker har varit riktade mot civila. Hybridregimer löper störst risk att utsättas för
terroristattacker medan rena demokratier kommer lindrigast undan. Stora delar av
terroristattackerna är koncentrerade till ett fåtal länder där bland annat Irak och Afghanistan
utsätts för 35 % av alla attacker (2002 – 2011). Anledningarna till det är ett större problem
som det inte gås närmare in på här, och rapporten kommer fokusera på de färre incidenter som
sker med stor oberäknelighet och låg frekvens, så kallade ’black swan’-incidenter.
Black swan-incidenter [35] är svåra att förutse eftersom de sker sällan men med en stor effekt.
Risken är att man tar dessa på alldeles för stort allvar men det finns också en risk med att
ignorera dem. Terrorism kan ha en tendens att komma i skurar när det väl har börjat och då
kan man inte ignorera en förmodad black swan-incident. Bra exempel på black swanincidenter är händelserna i USA den 11/9-2001 och händelserna på Utöya i Norge.
2.5.4

Potentiella vapen

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära [34]. CBRN-vapen har potential
att göra mycket stor skada. Olika former av dessa stridsmedel har använts i stridföring långt
tillbaka i tiden.
Effekterna av en CBRN-attack kan delas upp i fysiska och psykologiska [36]. CBRN är ett
samlingsbegrepp så beroende på attack så kan effekterna vara väldigt olika. Eftersom CBRN-
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attacker kan leda till stora och hemska effekter så uppstår en oro kring ämnet. Den
psykologiska effekten kan ta överhand och övergå till panik. Paniken kan sedan övergå till att
påverka samhällsfunktioner. Att en stat skulle använda CBRN öppet idag anses vara
osannolikt. Det finns däremot terroristorganisationer som ställer sig positiva till användning
av kemiska, biologiska och radiologiska ämnen. Bedömningen blir därför att dessa
organisationer kan förfoga över primitiva vapen av den typen.
2.5.4.1

Kemiska stridsmedel

Inom gruppen kemiska stridsmedel är det framförallt nervgaser man talar om [37]. Nervgaser
ingår i gruppen dödande kemiska stridsmedel. Nervgaser är på grund av sin svaga lukt och
avsaknad av färg väldigt svåra att upptäcka. Sarin, soman och VX anses vara de aktuella
nervgaserna idag, men även tabun och cyklosarin är värda att nämna. Flera nervgaser är
lämpliga i binära vapen. Det innebär att man kan tillverka två olika komponenter som först
vid hopblandning bildar en giftig gas.
Trots att de benämns som nervgaser så befinner de sig i vätskeform i normalt tryck. Det går
bra att reglera flyktigheten på de olika nervgaserna utan att förändra toxiciteten. Flyktiga
nervgaser har störst effekt vid inandning och de mindre flyktiga, kvarliggande blandningarna,
har störst effekt med huden som exponeringsväg.
Nervgaser är mycket giftiga och verkar väldigt snabbt. De kan spridas som gas, aerosol eller
vätska. Aerosol är en finfördelad vätska eller fast form som vid utspridning liknar ett gasmoln.
Beroende på förgiftningsvägen går händelseförloppet olika snabbt. Snabbast går det generellt
sett vid inandning då nervgasen kommer i kontakt med många blodkärl på en stor yta. Hög
exponeringshalt kan resultera i död på bara någon minut. Vid hudexponering dröjer
symptomen då det tar längre tid för gifterna att nå ut i blodet eftersom de måste penetrera
hudens fettlager. Experter [5] menar att en obemannad flygfarkost är idealisk för att sprida
kemikalier i luften. Den kan med framgång sprida kemikalierna som aerosol över ett större
område.
I mars år 1995 spred sekten Aum Shinrikyo nervgasen sarin i Tokyos tunnelbanor från
plastpåsar. Endast 12 människor omkom men tusentals skadades. Hade man kunnat sprida ut
gasen på ett mer sofistikerat sätt så hade dödstalet förmodligen varit större [38].
Sammanställning kemiska stridsmedel:
 Stor effekt
 Låg sannolikhet att användas
 Kostnadseffektivt
 Effekten ökas med hjälp av multirotor
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2.5.4.2

Biologiska stridsmedel

FN har låtit sig definiera biologiska stridsmedel:
”Bakteriologiska (biologiska) stridsmedel utgörs av levande organismer – av
vilken beskaffenhet de vara små – eller smittsamt material som härrör från
dem, vilka är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller
växter, och vilka för sina verkningar är beroende av förmågan att förökas inom
den människa, växt eller det djur som angrips.” (FN A/7575, 1969)
Att framställa mikroorganismer i mindre skala kräver inga jätteresurser eller stora lokaler men
i större skala anses framställningen vara tekniskt krävande. Eftersom framställning av
mikroorganismer används till civila applikationer, så som framställning av vaccin, så finns
utrustning som gör det möjligt att framställa b-stridsmedel ute i samhället. Det är dock låg
sannolikhet att ett sådant laboratorium skulle användas eftersom de har hårda säkerhets- och
renhetskrav. Om det mot förmodan skulle ske så skulle anläggningen förmodligen anpassas
för ändamålet att framställa ett b-stridsmedel fast med en civil täckmantel [39].
Spridningen av biologisk agens kan ske på olika sätt [40]. Vid en sprängning av en bomb med
en biologisk agens så förstörs en stor del av mikroorganismerna av värmen och tryckvågen.
Vad som är intressant är att det kan spridas via luft som aerosol. För att framställa en effektiv
aerosol så krävs en sofistikerad utrustning. Sjukdomar som normalt sprids genom luften har
större sannolikhet att smitta vidare till en annan individ än sjukdomar som sprids via
livsmedel och vatten. Aerosol kan lätt [5] spridas med en multirotor.
Vid en datorsimulering släpptes 900 gram mjältbrandsbakterier av vapenkvalitet på 100
meters höjd i vindriktning mot en stor amerikans stad. Utgången blev att 1.5 miljoner
människor skulle smittas. Trots en väldigt bra hantering av epidemin i simuleringen så
landade dödsantalet omkring 123 000 människor [5].
Sammanställning biologiska stridsmedel:
 Stor effekt
 Låg sannolikhet att användas
 Utsläpp i luften med en multirotor amplifierar effekten.
2.5.4.3

Radiologiska och nukleära stridsmedel

Att använda en smutsig bomb är ett sätt att få en konventionell bomb att utgöra ett större hot
och ge mer effekt. Vid en första anblick på nukleära stridsmedel förs tankarna till atombomber
och tekniskt komplicerade bomber. En smutsig bomb är en konventionell bomb fylld med
radioaktivt material. Radioaktivt material är lättare att få tag på än traditionella kärnvapen.
Det krävs inte heller någon mer ingående kunskap för att kunna tillverka en sådan bomb [41].
I en studie analyserar man effekterna av att detonera en bomb innehållande 2 kg plutonium
(Pu-239) och 50 gram cesium (Cs-137) över den amerikanska staden San Diego. En
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datorsimulering visar att en radie mellan 7 och 8 km skulle drabbas och 12000 personer skulle
bli exponerade, varav 500 skulle bli utsatta för en dödlig halt [5].
Analytiker menar dock att det är svårt, även med en relativt effektiv laddning, att generera
massdödsfall. För det första så riskerar terroristerna själva att utsättas för strålning under
tillverkning och transport. De flesta radioaktiva ämnena befinner sig också i solid form vilket
gör att ämnet kan dela upp sig relativt stora bitar. Resultatet är att den direkta skadan på civila
är försumbar men att attacken snarare kan ha stora psykologiska effekter [5].
Sammanställning nukleära stridsmedel:
 Effekten varierar mycket beroende på konstruktion
 Hög psykologisk effekt
 Långvariga effekter
 Låg sannolikhet att användas
2.5.4.4

Konventionella bomber

Det mest troliga scenariot är att terrorister använder multikoptrar för att transportera
konventionella bomber in i folkmassor, byggnader eller utvalda personer. Av de 100 värsta
terroristattackerna som genomfördes mellan 2002 och 2011 så har 79 % utförts med
explosiva ämnen, bomber eller dynamit. I många fall handlar det om bilbomber,
självmordsbombningar och utplacerade bomber [35].
Självmordsbombningar har visat sig ha varierande resultat [5] som till exempel i London
2005 (se exempel på attentat längre ner). En anledning till att självmordsbombningar
misslyckas kan vara att bomberna konstrueras så att de ska vara svåra för allmänheten att
upptäcka. I Moskva dog 15 personer och 50 skadades då två bomber detonerade under en
konsert. Två kvinnor bar varsitt bombbälte laddade med 0.5-1 kg sprängmedel och 2 kg
metallfragment. Den ena laddningen detonerade inte eftersom metallfragment separerade
sprängmedlet från detonatorn. Den andra laddningen sprängdes i en stor folkmassa men
endast människorna i anslutning till självmordsbombaren omkom. De fungerade som en sköld
åt de andra i folkmassan. Om man hade detonerat samma bomb ett par meter upp i luften så
skulle bomben haft större verkan på grund av en större spridning.
I detta fall så kan terroristerna haft planer på att skapa panik och kaos, vilket skulle kunnat
resultera i fler dödsoffer och gett attacken större effekt. Tidigare händelser visar att panik är
en anledning till att dödssiffran ökar. Situationen i Moskva hanterades så att området
spärrades av och telefonnätet stängdes av så att ingen visste vad som pågick bakom
avspärrningarna och panik kunde undvikas. Om en multirotor hade använts så hade det
direkta dödsantalet ökat och panik hade med största sannolikhet utbrutit.
London – den 7 juli 2005 dödades 52 människor och ytterligare 700 människor skadades vid
en självmordsbombning [42]. Attentatet tog en tidigare okänd grupp vid namn Al-Qaida i
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Europa på sig. Tre bomber i tunnelbanan och på en buss exploderade med korta mellanrum.
Den 27 juli utfördes en liknande attack men utan resultat då bomberna var felkonstruerade
och både gärningsmännen och de tänkta offren överlevde.
Madrid - den 11 mars 2004, tre dagar innan valet, sprängdes 10 bomber på pendeltåg och
tågstationer i Madrid.191 människor dödades och 2000 skadades vid bombningarna.
Bombningarna ansågs medstörsta sannolikhet vara ett straff från jihadister för att Spanien
skickat trupper till Afghanistan och Irak. Bombningarna resulterade i att Spanien drog tillbaka
de stationerade trupperna och man kan se det som en framgång för terroristerna.
Sammanställning konventionella sprängmedel:
 Lättillgängligt
 Vanligaste vapenvalet idag
 Mindre effekt
 Hög precision med multikopter som transport.
 Effekten ökar med en multirotor som hjälpmedel
2.5.4.5

Attacker med monterade vapen

I teorin är det fullt möjligt att använda en multikopter med ett handeldvapen monterat.
Avtryckaren kontrolleras från marken och siktet observeras från en kamera. I ett avsnitt av ett
populärt tv-program [43] så monteras en pistol vinkelrätt i centrum på en hexakopter,
förmodligen för att den ska ta upp kraften från rekylen utan att hamna i obalans, och en
kamera används för att sikta in sig på ett antal figurerade mål. Eftersom det är frågan om ett
tv-program är det svårt att bedöma autenticiteten.
En sådan kombination kan tänkas vara relativt enkel att få till för måttligt insatta individer.
Precis som att en bomb kan skapa panik och skörda ytterligare dödsoffer vid stora
folkansamlingar så skulle även ett monterat handeldvapen kunna skapa denna effekt och då är
den direkta effekten av kulorna ganska ointressant.
Sammanställning monterade handeldvapen:
 Lätt att införskaffa (beroende på stat)
 Låg direktverkan
 Kan skapa panik i folkansamlingar
2.5.5

Tidigare terroristattacker med UAVs som vapenplattform

Det finns hittills inga rapporter på framgångsrika attacker med en UAV som vapenplattform.
Däremot har det planerats och gjorts tester.
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 I november 2012 fälldes en 26-åring för att ha planerat att flyga in i Pentagon och Vita
huset med ett radiostyrt flygplan lastat med plastbaserade sprängmedel. Nyttolasten
för farkosten skulle förmodligen begränsat skadorna men han hade också planerat att
rekrytera andra som skulle utplaceras med gevär för att skjuta ner folk som flydde från
platsen i panik [7, 8].
 Sekten Aum Shinrikyo planerade att använda radiostyrda helikoptrar för att spraya ut
giftiga kemikalier i Tokyos tunnelbana. Helikoptrarna kraschade under
testflygningarna [5].
 Osama bin Laden övervägde att använda radiostyrda flygplan fyllda med
explosivämnen i en attack mot George W. Bush och andra högt uppsatta under ett G8möte i Italien [5].
 Terroristorganisationen FARC upptäcktes inneha nio stycken UAVs under en räd i
augusti 2002. Deras räckvidd var dock begränsad [5].
2.5.6

Detektion av multirotor

Problemet med en attack från en multirotor är att det är svårt att upptäcka den [8]. Olika tester
har genomförts av forskare för att pröva olika metoders lämplighet för detektion.
 Radar
 Infraröd
 Ljud
 Kontrollsignaler
Radar: En FMCW-radar (Frequency Modulated Continuous Wave) är kapabel till att
detektera en multirotor på ett relativt stort avstånd. För att kunna filtrera bort saker som inte är
ett hot så krävs det bättre processteknik. Problemet är att fåglar och andra objekt kan noteras
som ett hot på radarn.
Infraröd: IR (Infrared) kan användas både för att upptäcka en farkost men även för att avgöra
vilken sorts farkost det rör sig om vid förstorad bild.
Ljud: Eftersom multirotorfarkoster i den här klassen är eldrivna så ger de inte heller ifrån sig
tillräckligt mycket ljud för att en utrustning kan användas för att detektera den.
Kontrollsignaler: Att detektera en radiokontroll som styr en multirotor kan vara möjligt men
vid autonom flygning är det inte till någon nytta.
Forskningen visar att det är svårt att upptäcka ett hot på grund av dess ringa storlek och att det
kan vara svårt att urskilja dem från andra objekt. Deras gissning baserat på forskarnas
erfarenheter är att det krävs ett system med flera integrerade sensorer. Utifrån testerna kan en
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radar för en första initial upptäckt användas i kombination med IR som kan klassificera hotet.
2.5.7

Andra försvarande system

I det här arbetet är det frågan om vad som krävs av en försvarande multirotor men det kan
också vara intressant att se vad andra har för tilltänkta lösningar och vad som skulle kunna
används idag.
Klaas Jan de Kraker och Rob van de Wiel delar upp angreppsätten i hårda respektive mjuka
[8]. Ett mjukt angrepp går ut på att blockera signalen som gör att en UAV kan navigera.
Genom att göra det så är sannolikheten liten att den kan nå sitt mål. Om en UAV flyger i
autonomt läge fungerar inte samma metod längre. Dock så är dagens kommersiella
multirotorfarkoster ofta beroende av en GPS vid autonom flygning. En GPS kan med relativt
enkla medel störas ut och man skulle uppnå önskad effekt. En negativ sida är att man i
samband med neutraliseringen av hotet också stör ut sin egen GPS-kommunikation.
De anser dock att de mjuka angreppsätten inte är någon långvarig lösning då UAVs kan tänkas
flyga fullt autonomt med teknik som visuell navigation i framtiden. Då anser man att det kan
vara dags att använda hårda angrepp istället.
Hårda angrepp som idag kan anses vara lämpliga är mindre missiler med lämpligt
guidningssystem och kulsprutor. Båda alternativen anses vara väldigt effektiva för att
neutralisera en attackerande multirotor, men guidade missiler är ett dyrt alternativ och bägge
alternativen kan medföra ytterligare skador på civila.
Forskarna påstår att inom den närmsta framtiden så kommer riktad energi vara tillgänglig. Det
kan handla om HPM-system (High Power Microwave) eller solid state lasers. Enligt studier
kan de skapa så pass hög värme att batterier och elektronik brinner upp inom några sekunder.
Riktade energisystem är mer kostnadseffektiva och minskar riskerna för ytterligare skador på
civila.
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3 Metod
3.1
3.1.1

Metoder för genomförande
En första litteraturstudie

En grundlig litteraturstudie genomfördes för att få kunskap om vad forskare dragit för
slutsatser om problemet i stort. Den största delen information införskaffades genom olika
artiklar och rapporter som återfanns i forskningsdatabaser och via internetsökningar.
3.1.2

Marknadsundersökning av tekniska specifikationer

En andra litteraturstudie gjordes för att besvara frågan om vad dagens kommersiella
multikoptrar är kapabla till. En marknadsundersökning av multirotorfarkoster gjordes samt en
studie av de ingående komponenternas funktion i en multikopter. Intervjuer med Per Nilsson
på NCS ligger också till grund för resultatet. E-postkonversationer med stora tillverkare så
som DJI och 3D-robotics ägde rum för att ge svar på frågor som inte gick att få besvarade på
deras hemsidor. Eftersom en stor del av utvecklingen av tekniken görs och följs av
modellflygsentusiaster har jag också läst trådar i forum och studerat filmer på internet där
man visar nya applikationer och praktiska erfarenheter från de senaste kommersiella
multikoptrarna.
3.1.3

Litteraturstudie av potentiella vapen och terrorism

För att besvara frågan om hur ett attentat skulle kunna se ut så gjordes en litteraturstudie
angående potentiella vapen vid en terroristattack. De vapen som utvärderades var vapen som
använts vid terroristattacker tidigare och som skulle kunna monteras på en multikopter. Den
tidigare studien om multikoptrars specifikationer ligger också som grund för att besvara
frågan. Intervjuer gjordes med bland annat kriminalvårdsinspektören på Kumlaanstalten för
att ge exempel på andra negativa applikationer än vid terroristattacker.
3.1.4

Sammanställning

Vapen och multikoptrars samarbete sys ihop i en sammanställning för att ge en fingervisning
om vad som kan anses vara realistiskt. Resultatet ger inget säkert svar eftersom det krävs mer
ingående studier om sannolikhet. Mer praktiska tester måste också genomföras för att mer
träffsäkra svar. Resultaten skulle kunna variera beroende på vilken del av världen man syftar
på. Anledningen till det är att lagar, underrättelsetjänster och möjligheter till att införskaffa
vapen varierar.
3.1.5

Val av scenario kopplat till sammanställningen

Ett scenario utarbetades med hjälp av tidigare sammanställning av litteraturstudie i form av
multikoptrars, terroristers och olika vapens kapacitet. Scenariot blir ett generaliserat fall där
det finns en viss grad av realism.
3.1.6

Kravspecifikation

En kravspecifikation ställs upp för att möta det utarbetade scenariot. Eftersom endast ett
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scenario presenteras så kan kravspecifikationen vara bristande på vissa punkter.
3.1.7

Teoretiskt koncept

Ett koncept framställdes för att möta de krav som ställs på den försvarande drönaren.
Eftersom det bara är ett koncept så finns det utrymme för teori som i praktiken inte är
tillfredställande. Konceptet är till stor del baserat på teoretisk data och hypotetiska lösningar.
3.1.8

Visualisering av koncept

En konceptskiss framställdes för att ge en bild av hur konceptet ser ut. Skisser ligger som
underlag för en digital 3D-modell som efterbearbetats till ett tillfredställande resultat. Det är
viktigt att poängtera att det endast är en digital skiss på hur en försvarande multirotor skulle
kunna se ut i framtiden.
3.1.9

Värdering och fortsatt arbete

Resultatet värderas och diskuteras. Ett kortare underlag för fortsatt arbete har tagits fram för
att ge NCS en riktning för fortsatt arbete.
3.2 Verktyg
Till stor del har publikationsdatabaser så som Scopus och Google Scholar använts för
litteraturstudier.
Djis mjukvara för autonom flygning har studerats för att få en bild av hur programmeringen
av rutter fungerar. Apms motsvarande mjukvara har också använts för samma ändamål. Det är
endast rutter som planerats och inga praktiska flygningar ägde rum. Det kan innebära att det
är svårare att genomföra en flygning i praktiken än vad som upplevts i programmen.
Diverse återförsäljare och tillverkares hemsidor har använts för att studera olika
multirotorfarkosters specifikationer. Det kan finnas risk för felskrivningar på hemsidorna som
gör att slutresultatet kan variera.
ProEngineer har använts för att modellera en 3D-modell av konceptet.
I Adobe Photoshop gjordes efterretuscheringar för att ge modellen önskat utseende.

22 (35)

4 Resultat och diskussion
4.1

Scenario

4.1.1

Sammanställning av teori

För att komma fram till en lämplig lösning så måste ett scenario utarbetas. I teoridelen
beskrivs en rad olika alternativ gällande utförande av multirotor samt potentiella farliga laster.
För att kunna ta fram ett scenario sammanställs teorin angående marknadens multikoptrars
specifikationer och de olika vapnens specifikationer. För att inte anta att en lösning löser alla
problem genom att anta det värsta scenariot så sammanställs all teori.
4.1.1.1

Utvärdering av vikt

Enligt tabell 1 kan man avläsa att nyttolasten varierar mellan 0.3 och15 kg. Beroende på typ
av attack så kan olika modeller bli aktuella. Den dyraste varianten, Aerigon IA3, står lite i en
klass för sig i både pris, storlek, vikt och nyttolast. En sådan multirotor produceras inte i
samma kvantitet och ett införskaffade av en sådan skulle förmodligen vara lättare att upptäcka
för underrättelsetjänster.
Dock finns det möjlighet att tillverka en egen multirotor. Att tillverka en multirotor i samma
klass kan kräva djupare kunskaper, längre utvecklingstid och mindre information finns
tillgänglig. En kanske troligare maximal nyttolast skulle vara åtta kg och det med viss
marginal.
Tekniken förändras ständigt och ny teknik blir tillgänglig för privatpersoner. För att ta fram ett
koncept på en framtida lösning så bör lösningen möta de potentiella framtida krav som
kommer att ställas på den. Därför väljs en maximal totalvikt på 25 kg och en nyttolast på 15
kg enligt IA3s data.
4.1.1.2

Utvärdering av storlek

En stor diameter skulle kunna generera plats för större propellrar och mer lyftkraft men en av
fördelarna med multikoptrar är att de är portabla. En portabel enhet minskar risken för
uppmärksamhet och den transporteras med sannolikhet färdigmonterad för att minska
exponeringstiden för terroristerna. Diametern väljs efter transportmöjligheter och en vanlig
skåpbil har ett lastutrymme med en maximal bredd på ca 1200 mm[44]. Det är viktigt att ha
med i beräkningarna att en attackerande multirotor också kan vara mindre. Enligt tabell 1 så
väljs en diameter på 610 mm som minsta tänkbara diameter. Phantom 2 anses kunna bära för
låg nyttolast för att vara ett hot.
4.1.1.3

Utvärdering av styrsystem

Beroende på uppsåt så kan olika varianter av styrsystem användas. Vid en bra utgångspunkt
kan LOS vara ett alternativ då videolänken vid FPV begränsar avståndet. Troligtvis kommer
ändå ett FPV-system eller ett autonomt system användas vid en terroristattack.

23 (35)

First person view: Att använda en monterad kamera för att navigera fram farkosten till det
tilltänkta målet kan vara en fördel för att öka precisionen. Handlar det om en attack riktad mot
en speciell grupp, del av byggnad eller person så skulle förmodligen en kamera användas.
Fördelen, sett ur en terrorists perspektiv, med att framföra en multirotor med videolänk är att
man kan ta beslut i realtid för att uppnå önskad effekt. Videolänken begränsar dock avståndet.
En sådan lösning är svårare att försvara sig mot eftersom den är mer oberäknelig. FPV
appliceras alltså med sannolikhet då man använder vapen med koncentrerad verkan så som
konventionella bomber och monterade handeldvapen. Att framföra en multirotor på det här
sättet kräver en viss erfarenhet.
Sammanställning FPV:
 Högre precision
 Begränsat avstånd
 Kräver erfarenhet
Förprogrammerad Waypoint styrning: Det sista alternativet på marknaden är ett autonomt
styrsystem. De största fördelarna med att använda ett sådant system för en terrorist är att man
kan befinna sig på längre avstånd och det krävs heller inga manuella kommandon. Rutten kan
planeras, ritas upp och datorsimuleras innan. Även en praktiskt test kan göras innan för att
säkerställa felmarginaler. Det krävs inga länge utbildningar på systemet för att ta sig till
utgångsplatsen, upprätta utrustningen och starta uppdraget.
Eftersom all styrning sker ombord på farkosten så går det inte att störa ut den attackerande
multirotorn. Däremot så tar den emot GPS-signaler som kan störas ut.
Ett autonomt system lämpar sig ypperligt för en attack mot en större folksamling eller
spridning av kemiska eller biologiska stridsmedel på grund av den relativt höga precisionen
trots att attacken sker autonomt.
Eftersom endast mindre eller ingen tidigare erfarenhet krävs så kan det underlätta för flera
parallella attacker. Ett sådant scenario skulle skapa panik och rädsla på både kort och lång
sikt.
Sammanställning autonoma system:
 Kräver mindre erfarenhet
 Mellanhög precision
 Kräver ingen närvaro av pilot
 Underlättar parallella attacker
Sammanfattningsvis kan man säga att ett system inte utesluter ett annat. Beroende på typ av
attack så kommer olika system att användas. Ett autonomt system har dock många fördelar så

24 (35)

som att mindre erfarenhet krävs. En lösning som kan lösa de olika problemen som tillkommer
med varje styrsystem är att föredra.
4.1.1.4

Utvärdering av vapen

Samtliga vapensystem som utvärderats kan med största sannolikhet användas vid en
multirotorattack och en multirotor kan i nästan samtliga fall amplifiera effekten av dådet. Om
man studerar sannolikheten kan man se att en konventionell bomb är det troligaste alternativet
eftersom det är det vanligaste vapnet vid större terroristattacker, vilket i sin tur visar att
tillgängligheten är hög. En bomb går alldeles utmärkt att spränga högt upp i luften för att
neutralisera hotet. Antalet civila som skulle ta skada skulle reduceras markant.
Att spränga eller ta ner en multirotor till marken som bär på kemisk last i form av till exempel
nervgas löser inte problemet. Antalet döda och skadade skulle förmodligen reduceras men
hotet kvarstår även efter motangreppet. Samma sak gäller för biologiska vapen med
skillnaden att en explosion skulle kunna reducera antalet mikroorganismer. En smutsig bomb
är inte heller önskvärd att spränga eller ta ner till marken.
En attack med ett monterat handeldvapen är kanske inte i sig ett så stort hot men kan skapa
panik vid större folkansamlingar vilket leder till att människor kan trampas och klämmas till
döds.
En lösning som kan neutralisera en attack från en multirotor med en dödlig last i form av en
konventionell bomb är ett måste. En lösning som även kan hantera kemiska och biologiska
attacker är att föredra. Därför kommer alla fem vapenalternativ att finnas med i scenariot.
4.1.1.5

Utvärdering av möjliga mål

Terrorister försöker med våld sprida skräck för att tvinga ett land att fatta beslut som att dra
tillbaka militära trupper. En effektfull attack orsakar mycket skada och försätter en befolkning
i rädsla. Bombningarna i Madrid är ett exempel där attacken kan ha påverkat valets utgång
samt att man drog tillbaka sina trupper.
Ett potentiellt mål med en multirotor som vapenplattform är där det är svårt att med vanliga
medel att placera en bomb där det befinner sig mycket människor. En sådan plats skulle kunna
vara inne på en arena under en konsert. Det är väldigt trångt och efter en framgångsrik attack
skulle ett kaos uppstå som skulle kunna orsaka fler skador och dödsfall.
4.1.2

Valt scenario

På en arena pågår en konsert med 20000 personer i publiken. Det är en utomhusarena som
omgärdas av höga stängsel och läktare. Från fjärran närmar sig en multirotor med en totalvikt
på 25 kg inklusive en okänd dödlig last. Multirotorn har en diameter på 1200 mm och den
närmar sig relativt sakta.
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4.1.3

Kravlista

Eftersom det rör sig om en okänd last så lämpar det sig inte att ta ner hotet till marken eller
spränga det. Hotet måste avlägsnas från området och transporteras till en säker destination.
Därför bör en försvarande multirotor greppa tag om motståndaren och låsa fast den.
Eftersom vikten är 25 kg måste den försvarande multirotorn har en tillräcklig lyftkraft för att
kunna lyfta och navigera med en sådan last. Därför bör lyftkraften ligga på ca 30 kg utöver
den egna vikten.
För att inte få problem med obalans genom att den attackerande multirotorns motorer jobbar i
en annan riktning så är en metod som dödar motorerna efter tillfångatagning att föredra.
Försvararen måste också kunna hantera en multirotor med en diameter på 1200 mm och också
ha med en viss felmarginal under gripandet. Storleken kan variera och därför krävs en lösning
som kan även kan greppa den minsta tänkbara diametern på 610 mm.
Att flyga upp och tillfångata ett föremål som väger 25 kg kan innebära en relativt kraftig
kollision, beroende på anfallsvinkel och hastighet. Därför är det viktigt att försvararen inte
krockar rakt in i motståndaren. Försvararen måste anpassa sin hastighet efter motståndarens.
Det ställer också hållfasthetskrav på konstruktionen. Eftersom det är ett högt krav på lyftkraft
så kommer det inte vara några problem att jaga ikapp en attackerande multirotor som bär full
last.
Det finns en risk att flera multirotorfarkoster attackerar samtidigt eller med litet mellanrum.
Därför bör flera försvarare finnas närvarande.
Neutraliseringsmetod
Greppa/låsa fast

Lyftkraft
30kg + Startvikt

Storlekshantering
610 - 1200 mm

Hastighet
Anpassningsbar

Tabell 2 – Kravlista för en försvarande drönare
4.2 Koncept
För att ge ett exempel på hur en försvarande multirotor skulle kunna se ut i framtiden så har
ett koncept tagits fram.
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Bild 3 – Konceptskiss på en försvarande multirotor
4.2.1.1

Detektion och navigering

Det kommer förmodligen krävas ett externt system som med hjälp av olika sensorer, så som
radar och IR, kan detektera och klassificera motståndaren. Där efter skickar den externa
lösningen information till försvararen som position och hastighet med hjälp av andra sensorer.
Med den informationen kan försvararen lyfta och navigera till motståndaren.
4.2.1.2

Neutraliseringsmetod

Som greppmetod har en hovliknande lösning valts. Det är en kombination av ett större nät
som tar första kontakten och ett andra nät som fälls ut för att säkra fångsten (se bild 4 nedan).
Det första nätet är spänt och tillräckligt tätt för att kunna fånga de minsta farkosterna men så
glest som möjligt för att ge minimalt luftmotstånd. Det andra nätet fälls upp när motståndaren
är i position likt en klassisk råttfälla. Det både säkrar lasten och dödar motståndarens
propellrar när de trasslar in sig i nätet. Det andra nätet styrs lämpligen automatiskt av en
sensor.

Bild 4 – Bildserie som visar hur fastlåsningen av motståndaren fungerar
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4.2.1.3

Konstruktion av försvarande multirotor

En ”hjuldesign” har valts för att göra området i mitten ledigt för motståndaren (se bild 3). All
elektronik kommer behöva placeras ut runt ramen för att skapa jämvikt. Ramen måste vara
tillräckligt kraftig för stå emot kraften från nätet vid tillfångatagandet. Eftersom det rör sig om
ett nät så kommer lasten att fördelas ut till varje infästningspunkt.
4.2.1.4

Lyftkraft

Med tio motorer av modell tiger motor U11 [45] och propellrar i storlek 28 tum skulle
generera en lyftkraft på ungefär 75 kg vilket lämnar ett rimligt utrymme för startvikten.
Propellrarna är placerade under för att minimera riskerna för att träffas vid tillfångatagandet.
4.2.1.5

Dimensionering

Eftersom stora propellrar på 28 tum (~711 mm) har valts så måste ramen anpassas efter dessa.
För att bestämma diametern på ramen så används följande formel. Ø = (propellerns längd *
10)/π => Ø ≈ 2300 mm. Eftersom propellrarna placeras en bit utanför ramen så kommer det
inte finns någon risk för att de slår i varandra. En diameter på 2300 mm ger även en god
marginal till motståndarens 1200 mm.
4.2.1.6

Avlägsnande av hot

När försvararen befinner sig luften och har låst fast motståndaren så kvarstår fortfarande ett
hot. Ett alternativ är att ta motståndaren till en mindre befolkad plats såsom ut över en sjö för
att sedan kraschlanda. Riskerna för civila skador minskar avsevärt men garanterar inte total
säkerhet. Rör det sig om biologiska vapen kan skadan fortfarande tänkas bli hög.
Ett annat alternativ är att konstruera en bombvagn som är anpassad för försvararen.
Försvararen tar då med motståndaren ner i bombvagnen som återförsluter sig. Det finns flera
bra alternativ idag men som kanske inte är optimerade för en sådan operation. Ett företag
erbjuder system [46] som kan stå emot explosioner likväl som biologiska och kemiska hot. En
sådan lösning skulle minimera hotet och underlätta efterarbetet.
4.3 Värdering av resultat
Konceptlösningen är bara en hypotetisk lösning. Det finns flera områden där den tillgängliga
informationen inte är tillräcklig för att kunna fastställa en lämplig konstruktion. Konceptet är
till för att ge en idé om hur en lösning skulle kunna se ut i framtiden. Det har varit svårt att få
ut mer exakta specifikationer på tänkbara vapen eftersom informationen är klassificerad.
Ingen av försvarsmaktens olika avdelningar som jag varit i kontakt med har varit intresserade
av att samarbeta.
Detektion och navigation fram till motståndaren är två saker som är avgörande för det
presenterande konceptet och det är bland annat de två sakerna som avgör konstruktionen.
Utan mer forskning på det området så är det svårt att presentera någonting annat än ett
hypotetiskt koncept.
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Delar av de data som presenterats är teoretiska och kräver praktiska tester för att ge definitiva
svar. Genom att bland annat arrangera ett scenario i fält skulle många slutsatser kunna dras
om hur kapabel en multirotor egentligen är.
Den här rapporten har begränsats till att avhandla multirotorfarkoster som ett hot men det
finns också en anledning till det eftersom en multirotor har unika förmågor som att till
exempel hovra. Den här tekniken utvecklas också väldigt snabbt i samband med att
populariteten och användningsområdena ökar. Dock finns det ett liknande hot från mindre
autonoma flygplan. Många lite äldre rapporter refererar till dem som det stora UAV hotet.
Exempelvis skrivs det i en rapport 2009 (se rubrik 2.3) att det krävs en viss infrastruktur för
att en UAV ska kunna starta vilket inte stämmer in på en multirotor. Det är viktigt att notera
att UAV och även mini-UAV är breda begrepp.
Kravlistan är resultat baserat på bland annat dagens multikoptrar som säljs i butik. Eftersom
det är dagsaktuella farkoster så är kravlistan också dagsaktuell. Kravlistan kan ändras inom en
relativt snar framtid då de kan tänkas framföras fullt autonomt.
En försvarande multirotor är förmodligen ingen lösning som skulle vara stationerad på varje
arena etc. Ett så stort hot existerar inte. Vid stora evenemang och där det ställs stora krav på
säkerhet kan dock en försvarande multirotor vara en ypperlig lösning.
4.4 Fortsatt arbete
Ett samarbete måste upprättas mellan både privata företag och statliga myndigheter som
försvarsmakten. Information om vapen och deras specifikationer samt detektions- och
guidningssystem ligger som grund för en framgångsrik lösning.
Ett förslag är att spela in en demonstationsfilm på ett eller flera scenarion där en multirotor
fiktivt används till brottslig verksamhet. Filmen skulle sedan kunna demonstrera riskerna för
tänkbara intressenter för att hitta kunder, samarbetspartners och kapital för finansiering av
utvecklingen.
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5 Slutsatser
 Fördelarna med att använda ett system med en försvarande multirotor är många. Andra
lösningsförslag som presenterats i rapporten bygger på framtida laserteknik och
lösningar som riskerar att ytterligare skador sker. Den generella angreppsvinkeln är
också att spränga eller ta ner den attackerande multirotorn vilket inte eliminerar hotet
helt.
 Dagens multirotorfarkoster som finns på marknaden är kapabla till att lyfta tillräckligt
stor last och leverera den med tillräcklig precision för att anses vara ett tänkbart val
som vapenplattform.
 Med en multirotor som vapenplattform så förstärks den direkta och/eller psykologiska
effekten av nästan alla vapensystem som presenterats.
 En försvarande multirotor måste vara mycket precis i sitt angrepp för att överträffa
andra lösningar.
 Utvecklingen går i takt med att populariteten ökar för att hela tiden erbjuda farkoster
som flyger längre, snabbare, med högre precision och större nyttolast. Därför gäller
det att ständigt observera marknaden för att vara beredd att möta rätt sorts hot.
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