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Sammanfattning 

Idag finns 165 Pansarterrängbil 203(Patgb203) med varianter i tjänst för Sverige. De är 
framförallt trupptransportörer, men vid behov ska de även kunna ge svarseld. Därför är 
203 beväpnad med automatkanonen Hispano-Suiza HS.404, som ursprungligen 
användes i flygplan. År 1998 upphörde tillverkningen av den tillhörande 20 mm 
ammunitionen till automatkanonen. Detta innebär att alla Pansarterrängbil 203 med 
varianter som är bestyckade med 20 mm automatkanonen behöver en ny beväpning 
innan ammunitionen tar slut. I föregående rapporter av Svensk Konstruktionstjänst AB har 
utvärderingar till problemet tagits upp där slutsatsen har resulterat att ombeväpna 
Patgb203 med 12,7 mm Tung kulspruta och behålla den befintliga vapenhuven.  

Denna rapport avser en konceptstudie vid en ombeväpning av vapenhuven till 20 mm 
automatkanonen. Rapporten tar systematiskt upp utvecklingen av ett koncept som är väl 
underbyggt av problemidentifieringar, analys av gränsytor, användarstudie och resultat. 
Rapporten fokuserar på vapenhållaren i vapenhuven, där låsningen av vapnet, att 
befintliga funktioner kan bevaras. Även ammunitionsinmatning och tomhyls- och 
krutgashantering är delsystem av problemet.  

Pansarterrängbil 203A(Patgb203) är ett 6-hjuligt trupptransportfordon som används av 
den svenska försvarsmakten för trupptransport, sjuktransport eller reparationsgrupp. 
En ombeväpning till Tungkulspruta kommer att kunna återge likvärdiga prestanda och 
ger tillgång till en mer tillgänglig ammunition. Även en större mängd ammunition kan 
tas med i vagnen vid övning eller strid. En analys av projektilbanan påvisar att det 
bestrukna området ökar vid en ombeväpning med 34%. Fästhål och fria zoner på grund 
av in- och utmatning identifieras och lokaliseras.  

En mängd koncept konstrueras och utvärderas med hjälp av de krav som förstudien 
har genererat. Delsystem kartläggs och poängsätts för att slutligen rendera i ett 
slutkoncept. Under konceptutvecklingen var utrymmesbristen i vapenhuven uppenbar. 
För att kunna få plats med en ny beväpning krävdes att avancerade vinklar togs ut för 
att undvika de befintliga funktionerna. Att ha en hängande ammunition under vapnet 
och som följer med i elevationen visades vara den bästa lösningen för att undvika 
eldavbrott. 

Slutkonceptet blev Vapenhållare 12.7 för Vapenhuv m/47D. Den kan enkelt integreras 
i huven med dess befintliga funktioner.  Ammunitonen placeras precis under vapnet där 
en ammunitionshållare är monterad på vapenhållaren. Den kommer på så vis följa med 
under elevationen och därav minska risken för eldavbrott. Ammunitionshållaren kan 
vridas i 60 grader för att underlätta hantering av befintliga ammunitionslådor som kan 
användas i sitt orginalutförande. Tiltningen gör också att de befintliga gränsytorna kan 
undvikas. Bandlänk tillsammans med tomhylsorna leds ner till hylsuppsamlingslådan 
med hjälp av en flexibel hylspåse där krutgaserna sugs ut ur Patgb203. 

Resultatet av den slutliga konceptet är en likvärdig beväpning som ger en mer tillgänglig 

ammunition. En förbättring är mängden laddad ammunition  i vagnen och den mängd 

ammunition som nu kan medföras. De nya funktionerna är intuitiva och enkla att 

förstå. Denna konceptstudie är en vidareutvecklings plattform för delsystemen. Med 

fullskaliga försök och användartester kan trovärdigheten öka för konceptet.   

Nyckelord 

 

Ombeväpning, Pansarterrängbil, Tung 
kulspruta, Vapenhuv, Automatkanon,  
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Abstract 

Today there are 165 armored personnel carrier, Patgb 203 with variants, in service for 
Sweden. They are primarily used as troop carriers, but when required they should be 
able to return fire. Hence the 203’s have been armed with the automatic gun Hispano-
Suiza HS.404, originally used in aircrafts. At the end of the 20th century the production 
of the special 20 mm ammunition for this weapon was decommissioned. This meant 
that all the 203’s armed with the 20 mm automatic gun require a new armament. 
During the last years alternative solution to the problem have been presented while the 
ammunition slowly starting to run out. In previous reports, from Svensk 
Konstruktionstjänst AB, a conclusion of the alternatives is to rearming the 203’s with a 
heavy machine gun (HMG) and keep the existing weapon hood. 

This report includes a concept study regarding rearmament of the weapon hood for the 
20 mm autocannon. This report covers a systematically development process with 
concepts that   are well substantiated with interface and user studies to suggest a final 
concept for a rearmament of 203’s. The focus of the report is primarily on the weapon 
holder, which will fasten the weapon to preserve existing features and also subsystems 
such as ammunition feed, handling of the empty cases and propellant gases. Also 
fixation holes and free zones on the HMG are located and constructed for the new 
ammunition feed and ejection. 

Armored personnel carrier 203A (Patgb203) is a 6-wheeled truck used by the Swedish 
military for troop transportation, ambulance or repair transportation. The rearmament 
to a heavy machine gun allows equivalent performance and offers more accessible 
ammunition. Even a larger amount of ammunition can be included during the 
exercise/combat in the vehicle. Analyses of the trajectory demonstrate that the coated 
area increases at a rearmament with 34%.  

A variety of concepts is developed and evaluated using the requirements that the 
conducted information retrieval has generated. Subsystems are identified and scored aid 
a generating final concept. One of the biggest challenges during the concept phase was 
the lack of space.  A lot of complicated angles has to be found to avoid all the originally 
features. A hanging ammo concept was shown to be the best solution that prevents 
unforced firing breaks. 

The final concept is weapon holder 12.7, which allows a HMG be adapted to a 
Patgb203. It can easily be integrated into the hood with its existing features. The 
ammunition can be placed just below the armament where ammunition holder is 
mounted on the weapon holder. It will thus follow the elevation and reduce the risk for 
misfiring. The ammunition holder can be rotated 60 degrees to facilitate the 
ammunition change and let the ammoboxes be used in its original condition. To avoid 
the existing interfaces the ammo holder can be tilted up. The tilt process also prevents 
the holder interfering with the existing interface. The empty cases after firing are 
directed down by a chute to a collector box where the propellant gases are blown out 
from the 203. 

The result of the final concept is an equivalent armament that allows more available 
ammunition. The 203’s is now able to return more fire to targets before reloading 
compared to the existing armament. Also the amount ammunition carried by the 
vehicle is increased. The new functions are intuitive and easy to understand. This 
concept study forms a firm base for a further development of the rearmaments 
subsystems. The concepts credibility can be enhanced with full scale tests and user 
trials.    

Keywords 

 

Rearmament, Armoured personell carrier, 
Heavy machinegun, Weapon hood, 
Autocannon,  
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Förord 

Ett vapen ger ─ hos många av oss ─ en obehagskänsla.  

 

En obehagskänsla som inger fruktan och respekt. En respekt på grund av det 
maktverktyg ett vapen är. En fruktan på grund av det är en källa till så mycket lidande i 
världen. Men det är faktiskt också den obehagskänslan som gör vapnet till det viktigaste 
verktyget för fred och stabilitet i världen.  

Statistik styrker att våldsamheter har sjunkit dramatiskt under de senaste 500 åren. 
Trots de nyheter som vi får se från världen, existerar inte längre krig mellan utvecklade 
länder. Mordstatistiken har minskat sedan medeltiden med en faktor 30 vilket visar att 
vi nu lever i en relativt fredlig era. 

Varför? Har människans utvecklat sin hjärna eller har känslor som hat och hämnd bara 
försvunnit från planeten?  

Steven Pinkers slutsats är att den största anledningen till att mordstatistiken har sjunkit 
är spridningen av rättsäkra stater. En rättstat är en stat som på demokratiska grunder 
utför legitimt våld. Detta kontrollerade våld används som en försäkring som slår ut alla 
eventuella fördelar med att använda okontrollerat våld. Att undvika våld blir då mer 
fördelaktigt än att starta ett krig (van Uhm, 2012). 

Sverige är en rättstat som numer bygger säkerheten tillsammans med andra genom olika 
samarbeten med nationer och organisationer. Stommen i det svenska försvarets 
verksamhetsidé är försvar av territorium och medborgare. Vi är medlemmar i FN och 
EU och har också ett nära samarbete med Nato, samt deltar aktivt i Partnerskap för 
fred (PfP). Solidaritetsklausulen som innebär att vi behöver förbereda oss för att kunna 
ge och ta emot militärtstöd även på vårt eget territorium. Solidaritet är en stor 
anledning till Försvarsmaktens närvaro i de olika konfliktområdena. Men i grunden 
verkar vi för att öka den svenska säkerheten med säkerhetsfrämjande insatser där 
riksdagen beslutar om att så ska ske (ÖB Göransson, 2012). 

I detta nu tar svenska soldater, på uppdrag av riksdag och regering, risker i kris- och 
konfliktområden precis som soldater på hemmaplan i samverkan med andra aktörer. Vi 
jobbar för att skapa en säkerhetspolitisk handlingsfrihet och därmed skapa rådrum i 
händelse av ett skärpt omvärldsläge eller en kris 24 timmar om dygnet, sju dagar i 
veckan, året om, (Sandwall, 2013). 

  



Svensk Konstruktionstjänst AB  Examensarbete inom industriell design 
FMV  Kungliga Tekniska Högskolan, VT2013 

  Hampus Krantz 

 

13 
 

 

Nomenklatur 

 
 
 
 

 
FM  Försvarsmakten 
Bestyckning  Beväpning 
AKAN  Automatkanon  
TKSP  Tung kulspruta 
REMO  Renovering och modifiering 
GFE  Government furnished equipment 
TOMF  Teknisk order modifierings föreskrift. 
KSP  Kulspruta 
STRB  Stridsbåt 
STRV  Stridsvagn 
PATGB  Pansarterrängbil 
PBV  Pansarbandvagn 
VS01  Vapenstation 
Amlåda  Ammunitionslåda 

 
 

Tack 

Denna rapport har tagits fram för att redovisa en konceptstudie om hur en 
ombeväpning av Patgb 203 skulle fungera. Projektet är ett examensarbete inom mastern 
Industriell Design(IDE) på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2013.  

I samband med sammanställandet av rapporten vill jag tacka Paul Hives Drotz som 
varit handledare till projektet och varit till stor hjälp med sin erfarenhet inom området. 
Jag vill även tacka Mikael Leimu och Leif Holmgren som har bidragit med sin långa 
erfarenhet inom området att utvärdera koncepten. Tack också till Lt Mats Lundkvist 
som med sina aktiva erfarenheter tog sig tid att instruera och demonstrera på fältarbete 
hos Livgardet. Jag vill också tacka Carl-Michael Johannesson för betydelsefull 
handledning och återkoppling. 

 

Maskinsektionen Kungliga 
Tekniska 
Högskolan 

Stockholm  

 

 

 

  

Hampus Krantz   

 

 

 



Svensk Konstruktionstjänst AB  Examensarbete inom industriell design 
FMV  Kungliga Tekniska Högskolan, VT2013 

  Hampus Krantz 

 

14 
 

Introduktion  

Bakgrund 

År 1998 tog norska ammunitionstillverkaren, Raufoss, tillverkningen av en speciell 20 
mm ammunition ur bruk på grund av brist på efterfrågan då Sverige var ensam 
användare av den aktuella hylslängden till kalibern. Andra länder har istället övergått till 
25/30 mm på grund av ett större urval av ammunitionsslag. 1998 anskaffades den sista 
leveransen av 20 mm ammunitionen till det svenska försvaret och konstaterade att 
något bör göras till den svenska pansarterrängbilen 203 som brukar 20 mm 
ammunitionen.  

En utvärdering av hur långt lagret av ammunition skulle räcka ledde till att ett projekt 
startades 2005 för att förlänga livslängden för ammunitionen. Med 
sekundärbeväpningen kan rutiner och skotteknik genomföras med 
sekundärbeväpningen istället. Projektet resulterade i en sekundärbeväpning; rapport 
21 785, se bilaga 1, vilket ledde till att inte lika många skott behövde avfyras med 20 
mm ammunitionen. 

Åren gick och nu står FM igen inför en tidsfrist där ammunitionen är på väg att ta slut. 
Denna gång anses det som ett måste att byta ut den gamla flygplanskanonen, om inte 
en uppstart av en ny tillverkning av ammunitionen genomförs, vilket resulterar i en stor 
kostnad för FM. Ett alternativ är Tksp 12,7 mm vilken erhåller en minst likvärdig 
prestanda som 20 mm och med en obegränsad tillgång av ammunition samt att flera 
ammunitionstyper skulle finnas att tillgå. Även en större mängd ammunition skulle 
kunna medbringas ut i fält. FM valde att ombeväpna Patgb203 med Vapenstation01 
som har Tksp som beväpning, se Figur 1. Dock är Vapenstation01 på grund av sin 
prisbild inte ett möjligt alternativ till alla Patgb för det svenska försvaret. Därav 
eftersöks andra funktionella allternativ som har fokus på mer mekaniska lösningar. 

 

Figur 1. Tksp monterad på Vapenstation01 (Protector). 

Alternativet till denna är en ringlavett där man ersätter huven på Patgb 203 mot 
ringlavetten där beväpningen är Tksp 12,7(Ksp88). I rapport 27 529, se bilaga, kan man 
läsa om för- och nackdelar angående montering av ringlavett och även se en 
rekommenderad vidareutveckling kring en eventuell ombeväpning med Tksp integrerad 
i den befintliga vapenhuven. Fördelar med att behålla vapenhuven är att skytten kan 
fortsatt verka i skydd och att sekundär beväpningen kan fortsatt finnas tillgänglig. Att 
behålla huven ses även som en mer kostnadseffektiv lösning på problemet utan att 
stora åverkningar görs på vapenhuven som är en GFE (Holmgren & Leimu, 2013). 

 

Problembeskrivning 

Vapenhuven till 20 mm automatkanonen, m/47D har använts sedan 1965 på 
pansarbandvagnar och pansarterrängbilar åt den svenska armén. Efter att en tillhörande 
20 mm ammunitionen tagits ur tillverkning krävs en ny lösning för svarseld mot mark- 
och luftmål från vapenhuven.  

Genom att ersätta automatkanonen (20mm) mot en tung kulspruta (12,7 mm) kan 
samma effekt erhållas men med en mycket billigare och med en mer tillgänglig 
ammunition för Pansarterrängbil 203, se Figur 2. 

1 
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Figur 2.Pansarterrängbil 203 utan vapenhuv. 

Hypotes 

Åstadkomma samma funktionalitet som befintlig beväpning, men med en tung 
kulspruta istället. Infästning, rörelse, såväl som hyls- och gas hantering ska tas i 
beaktning. 

Mål 

Målet med detta projekt är att ta fram ett nytt koncept på en ny infästning på den 
befintliga huven till den nya beväpningen. Till detta ska ett underlag med visuella 
prototyper och beräkningar som styrker den nya mekaniska infästningen samt gas- och 
ammunitionshantering. Även lösningar för hur avfyrning och kylning av pipa ska vara 
belysta. 

Avgränsningar 

Huvudsyftet med projektet är att åstadkomma samma funktionalitet som akan 20 mm, 
vilket innebär att fokus riktas mot insidan av vapenhuven gällande montering, 
handhavandet och hanteringen av restprodukter från avfyring. Detta innebär att 
utvecklingen av sekundärbeväpningen och siktet exkluderas. Avfyring går inte in på 
några djupare detaljer än att samma teknik för elektrisk avfyring används som vid 
strb90H då denna metod en beprövad och fungerande metod. Denna rapport avgränsas 
också till en konceptstudie för att kunna belysa alla delsystem. 
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Förstudie 

Pansarterrängbil 203A - Patgb203 

Pansarterrängbil 203A(Patgb203) är ett 6-hjuligt trupptransportfordon som används av 
den svenska försvarsmakten för trupptransport, sjuktransport eller reparationsgrupp, se 
Figur 3. 

 

Figur 3 Pansarterrängbil 203, Foto: 2003 Kim Svensson. 

Fordonet är inte ett stridsfordon, vilket betyder att fordonet inte offensivt deltar i strid 
utan har som huvudsyfte att transportera förband. Patgb 203 är väldigt tung och har en 
totalvikt på 22,5 ton. Detta på grund av den extra pansarbeklädnad vilket gör den 
skyddad mot minor, splitter och ballistisk skydd.  Besättning på vagnen består av 
3personer: förare, skytt och vagnchef. Skytten är placerad i en vapenhuv på taket i 
mitten, föraren till vänster och vagnchefen till höger i vagnen. Den har plats för 7 
stycken soldater med full utrustning.  Patgb 203 är en variant på den finska XA-
180(Sisu) som tillverkades 1983 av det finska flygplans- och försvarsmateriel, Patria 
Vehicles Oy och den har sedan 2001 tjänstgjort för Sverige. Det finns idag ungefär 185 
stycken Patgb 203 i tjänstgöring i Sverige och Finland (Svensson, 2012). 

 

20 mm Automatkanon m/47D - Akan 

Från den avrustade Pansarbandvagnen 302 (Pbv 302) har en schweizisk 20 mm 
Automatkanon m/47D (akan) med en vapenhuv tagits och blivit monterad på Patgb 
203. Denna akan kommer ursprungligen från Flygvapnets J29 Tunnan. 
Automatkanonen är i första hand avsedd för bekämpning av markmål men kan även 
användas mot luftmål, se Figur 4, (FMV, 2002). 

 

Figur 4. 20 mm Automatkanon m/47D, källa: (FMV, 2002).  

 

2 

http://www.soldf.com/images/s_patgb203.jpg
http://www.soldf.com/images/s_patgb203.jpg
http://www.patria.fi/
http://www.patria.fi/
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12,7 mm Tungkulspruta – Tksp 

Tungkulsprutan är ett luftkylt helautomatiskt vapen och den används för bekämpning 
av både mark- och luftmål, se Figur 5. Kulspruta kan användas som monterad med eller 
utan rekyldämpare i fordon eller i marklavett. Matningen på kulsprutan kan justeras till 
både höger som vänster samt att pipan kan bytas ut snabbt. Vapnet utvecklades i ett 
vattenkylt utförande under första världskriget för att kunna skjuta ner luftskepp och 
flygplan (FMV, 1997). 

 

 

Figur 5. 12,7 mm tung kulspruta(Tksp), källa: (Cooke, 2006). 

 

Vapenhuv - m/47D 

Vapenhuven, se Figur 6, till 20 mm automatkanonen kan användas som beväpning på 
Pansarbandvagn 302(Pbv 302) och på Pansarterrängbilen 203(Patgb 203) med 
varianter. Huven kan riktas i horisontellt 360 º och vertikalt mellan - 10 º och 37 º med 
hjälp av en mekanisk riktväxel. En vridkompensator är inkopplat i riktsystemet som 
motverkar rekylvridkraften på vapenhuven vid eldgivning.  

  

Figur 6. Vapenhuv m47/D, källa: (FMV, 2002). 

 

Automatkanonen är placerad i en vapenhållare på vapenhuvens högra sida och matas 
underifrån med ammunition via ett magasin som rymmer 30 skott. Avfyrning sker 
normalt elektriskt (enkelskott eller automateld) eller mekanisk avfyring som reserv 
(automateld). Vid avfyring slungas tomhylsorna ut uppåt via en hylslucka i huvens tak. 

Krutgaserna sugs ut ur huven med hjälp av en rökgasfläkt baktill i vapenhuven. Kylning 
av automatkanonens eldrör sker manuellt genom att spruta in kylvätska i loppet med ett 
pistolmunstycke. I vapenhuvar för Pbv 302 drivs kylvätskan av tryckluft medan för 
Patgb 203 har en elektrisk kylvätskepump. På vapenhuvens utsida finns rökkastare som 
används för att lägga närskyddsrök. 
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Vapenhuvar för Pbv 302B och C samt Patgb 203 har yttre tilläggsskydd vilket gör att 
den har ett bra ballistiskt skydd. För att förhindra skjutning på det egna fordonet finns 
en skottfältsbegränsning som hindrar eldgivning i vissa riktningar och elevationer. 

Vapenhuven innefattar ett antal välutvecklade delar som inte tas i beaktning då de inte 
är relevanta för projektet. Nedan följer några detaljer som beskriver huvens 
funktionalitet.  

Pansarskalet är tillverkad av svetsade pansarplåtar vilket skyddar fordonet från 
beskjutning.  

Vapenhållaren sitter lagrad fast på vapenhuvens högra sida framtill. Den kan dumpas och 
eleveras mellan -10º och + 37º. Mekaniska stopp begränsar vapenhållaren från 
elevation. Automatkanonen hängs upp i vapenhållarens främre del med hjälp av en 
låsmutter som formlåser. Reflexsiktets länkage sitter på vapenhållarens ovansida. På 
vapenhållarens vänstra sida finns ett handtag som förlänger automatkanonens 
mekaniska säkring. Vid avfyrning öppnas Hylsluckan automatiskt vid första skottet 
genom en hävarm från länksystemet. 

Vridkompensatorn sitter placerad på väggen till höger om kanonen. Den har till uppgift 
att motverka den högervridning som vapenhuven får vid avfyring på grund av att 
kanonen inte sitter mitt i vapenhuven. Vridkompensering sker genom att kanonens 
rekylrörelse överförs via länkarmar och vridkompensatorn till vapenhuven. Detta 
system består av en torsionsstav som sitter lagrad via länkarmar i automatkanonen. Den 
är även lagrad i vridkompensatorn som i sin tur är kopplad till en bladfjäder som är 
fixerad i vapenhuven, se Figur 7.  
 

 

Figur 7. Vridkompensatorns kraftsekvens , källa: (FMV, 2002). 

 

När spärrmekanismen är opåverkad finns ett spel mellan kuggkransen och lamellen 
vilket medför obehindrad rörlighet vid sidriktning, se Figur 8. 
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Figur 8. Lamellen frigör kuggkransen, källa: (FMV, 2002). 

 

När automatkanonen rekylerar bakåt vid avfyring överförs rekylrörelsen till 
spärrmekanismens vridkompensator. Länkarmar vrider spärrmekanismen och stålkulan 
lyfts upp ur sitt säte och pressar spärrmekanismens hatt mot bladfjädern. Fjädern trycks 
uppåt och drar upp lamellen mot kuggkransen. Detta låser fast kuggkransen vilken i sin 
tur innebär att vridkransen fixeras mot vapenhuven. 

Den mekaniska riktväxeln riktar kanonens höjd- och sidriktning. Riktväxeln är länkat 
med ett utgående kugghjul på vapenhuvens ytterring. Riktväxeln styrs av två rattar, där 
sidriktshandtaget har två tryckknappar för avfyring(enkelskott eller automateld). Vid 
yttre kraft har sid- och höjd riktarna har slirkopplingar(skivor med fjädrande kulor) som 
förhindrar att vapenhuven eller automatkanonen skadas (FMV, 2002). 
 

 

Ammunition 

20 mm projektiler  
20 x 110 mm ammunition är den nuvarande ammunitionen till Akan på Patgb 203. Den 
kommer styckförpackad i frigolitblock till försvaret där den laddas för hand i 
magasinen. Magasinen kan förvara 30 projektiler och har specialgjorts för att snabbt 
kunna bytas ut, se Figur 9.   

 

Figur 9. Kassett för 20 mm ammunition. 

 



Svensk Konstruktionstjänst AB  Examensarbete inom industriell design 
FMV  Kungliga Tekniska Högskolan, VT2013 

  Hampus Krantz 

 

20 
 

12,7 mm projektiler 
12,7 x 99 mm projektilen har sedan 1921 använts i flera länder. Den används av NATO 
och är ammunitionen till Tksp(Ksp 88). Det svenska försvaret använder sig av 
Spårljusbrandsprängs projektiler(M4012-117100), Normalprojektiler(M4012-716001) 
och Spårljus projektiler(M4012-716401). Dessa väger ca 120 g, där vikten för tomhylsan 
och bandlänken är 56 respektive 19 gram, se Figur 10.  

 

 

Figur 10. 12,7 mm ammunition för Tksp. 

 

Ammunitionslåda 
Ammunitionslådorna som används till 12,7 projektilerna är Amlåda97, NATO 
beteckning M2A1 12,7 mm. Ammunitionen kommer bandad och är förpackade i lådor 
om 100 stycken. Måtten på lådan är 300 x 185 x 155 mm och har en total vikt på 16 kg. 
Den har en tät förslutning och har ett löstagbart lock, se Figur 11. 

 

Figur 11. Amlåda 97. 

 

Vid strid eller vid övning tas cirka 800-1000 skott med i Patgb 203. En låda skjuts slut 
på cirka 10 sekunder och behöver därför kunna bytas ut mot en annan väldigt fort. 
Dessa lådor behöver vara placerade i vapenhuven med lätt åtkomst för skytten.    

 

Kulflykt - projektilbana 
För att kunna motivera en ombeväpning gjordes en jämförelse av den nya 
ammunitionens projektilbana gentemot den befintliga ammunitionen med hjälp av 
skjuttabeller från FMV. Detta för att utvärdera fördelar och nackdelar med den nya 
beväpningen. 

Vikten för 12,7 mm Tksp är 43 g jämfört med 20 mm akan ammunitionen som är 121 
g, vilket gör att Tksp ammunition är 78 g lättare. Med en utgångshastighet som är 60 
m/s högre på Tksp (915 m/s) än på akan (855 m/s) leder detta till en minskad 
utgångsvinkel och en flackare kulbana för att uppnå en viss räckvidd. Detta ger en 
minskad nedslagsvinkel. Nedslagsvinkel minskas med ca 3 grader, vilket motsvarar en 
ökning för det bestrukna området på ca 34% (FMV, 1980) (Shinseki, 2002).  

Med bestruket område menas att ett mål med en målhöjd på 1 m kommer att träffas 
inom ett visst spann avstånd(blå cirkel), se Figur 12. 
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Figur 12. Illustration över bestruket område, källa: (Shinseki, 2002). 

Fältarbete på Livgardet 

För att få en djupare inblick i problemet gjordes ett fältarbete på livgardet i 
Kungsängen. Livgardet är ett förband som kan förklaras som porten mellan 
Försvarsmakten i Sverige och världen. Här samlas hela världens spetskompetens för att 
kunna ge militärer, poliser och civila den kunskap som krävs för att kunna lösa 
uppgifter effektivt i områden där människor behöver hjälp (Westerdahl, 2011). 

Med tillgång till projektets fundamentala delar kunde en grundligare funktionsstudie 
göras med hjälp av en mekaniskt fungerande undervisningshuv samt en Tung kulspruta. 
Denna användarstudie gav en större förståelse och uppfattning om vilka sekvenser, 
krafter och utrymme som uppkommer vid användning.  

Vapenofficer Löjtnant Mats Lundkvist - Vapenofficer på livgardet - som har stor 
erfarenhet kring handhavande av vapnen. Han demonstrerade grundligt de 
fundamentala sekvenserna för den aktuella ombeväpningen och visade de kommande 
nyckelproblemen. Han kunde svara på de mesta kring brukartekniker, tidsåtgång och 
materialfrågor, se Figur 13.  

 

Figur 13.Ommatningsgenomgång med Lt Mats Lundkvist. 

Användarstudie och fakta från Vapenofficer Lt Mats Lundkvist 
Idag finns 450 stycken Tunga kulsprutor. Alla är idag i drift och sitter på de 150 stycken 
stridsbåt 90H men genom att 300 stycken Vapenstation 01 har Tksp som 
huvudbeväpning har man nyligen bytt in 200 stycken och köpt ytterligare 200 stycken 
från Norge. Dessa är de som kan bli aktuella för detta projekt och den enda skillnaden 
med dessa jämfört med de nya Tksp är att de har fastskruvad pipa istället för 
snabbytespipa.  

Patgb är ett trupptransportfordon som ska kunna utföra svarseld. Önskemål kring ett 
400 skotts magasin finns men 100 skott som är laddat och ytterligare 300 skott som är 
tillgängliga och lätt att byta är ett minimikrav. Detta för att ha en möjlighet att skjuta sig 
ur eventuella överfall eller attacker. I fredstider är den maximala mängden 180 skott 
som får avfyras i snabb följd. Detta för att förhindra en så kallad cockoff, det vill säga 
när den laddade ammunitionen i kulsprutan självantänder på grund av för hög värme i 
pipan. Det kan man lösa genom att byta ut pipan innan den har blivit för varm och 
placera den i en svalbädd, som är en långsmal balja med vatten, eller genom att spruta 
in vatten i pipan som är den befintliga lösningen på Patgb203. 
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För att mata in den bandande ammunitionen läggs bandet innanför bandspärren, 
därefter spänns mekanismen upp två gånger med hjälp av manöverhandtaget för att 
Tksp ska kunna vara redo för eldgivning, se Figur 14. 

 

Figur 14. Matarinrättningen. 

 

För att åstadkomma automateld flyttas den mekaniska spärren och stopklaffspärren 
trycks in, se Figur 15. För att byta pipa måste manöverhandtaget vara fullt tillbakadraget 
eller skötas mekanisk. 

 

Figur 15. Handtaget med mekanisk spärr. 

Tksp har en kortpiprekyl vilket innebär att den enbart skjuter pipan tillbaka 2 cm. Då 
vapnet sitter stumt sker ingen rekylrörelse men en rekylkraft från eldgivningen gör att 
vridkompensatorn är fortfarande en vital del för funktionaliteten. Användning av 
enkelskott begränsas till när du skottställer vapnet och det görs med spårljusprojektiler 
på ett avstånd på 800 m. För övrigt är skottekniken att man först skjuter på 200 meter 
där du har 90-100% träffsäkerhet för att sedan skjuta in dig på 800 meter. Kraften från 
rekylen beräknas förenklat till 1,1 kN 

För att Tksp inte ska få några funktionsstörningar vid elevationer över 15 grader 
behöver Tksp monteras stumt, det vill säga utan rekylbromsar eller rekyldämpare. Utan 
rekyldämpning kan Tksp klara vilka elevationer som helst då dess släkting är 
konstruerad för att sitta i flygplan. 

Detta fordon behöver vara förbered för uppdrag i bebyggelser eller passager längs 
bergskam vilket gör att utökad elevation är önskvärd. Det som just nu begränsar i 
elevation är två mekaniska spärrar konstruerade för att magasinet inte skulle slå i väggen 
på Pbv 302. Med den befintliga vapenhållaren kan ett magasin bytas på 5 sekunder.   

 (Lundkvist, 2013). 

De aktuella Tksp kommer att använda sig av B.E. Meyers flamdämpare vilket reducerar 
flammorna från elgivning med 96 %. Dock behöver dessa tas i beaktning när man 
bygger en eventuell svalbädd då den bygger ut ca 220 mm på pipan (Meyers, 2012).   

Bandspärren 

Manöverhandtaget 

Stoppklaffspärren 

Mekaniska spärren 
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Olika lösningsförslag diskuterades bland annat om placeringen av den nya beväpningen 
som skulle kunna placeras utanpå vapenhållaren, en så kallad Israel. Detta skulle kunna 
genomföras på samma sätt som den nuvarande sekundär beväpningen. 

För att kunna avfyra elektriskt på ett enkelt sätt kan en dragmagnet placeras vid hålet 
för mekanisk avfyring på vapnets vänstra sida. Vapnet kan modifieras till högermatning, 
dock kan den mekaniska uppspänning bara konstrueras på den vänstra sidan då 
handtaget inte får plats på grund av magneten. Andra alternativ är att placera 
avfyringsmagneten vid handtaget. 

En annan tänkbar lösning som skulle vara intressant att utvärdera skulle kunna vara att 
man vrider den 90 grader och låta ammunitionen bli hängandes. Draget från 
matarinrättningen är 12 kg och kan utan problem dra upp ammunitionsbanden, se 
Figur 16. 

 

Figur 16. Vriden Tksp 90 grader. 

Med tanke på utrymmet med ammunitionen hängandes under Tksp är frågan hur nära 
skytten kan ammunitionen vara. Lösning på detta skulle kunna vara en 
ammunitionsränna, eller att man ställer om den till högermatad, då detta är väldigt 
enkelt och man behöver enbart byta ut en del på vapnet(patronstoppet). För att byta 
matning vänds matarsliden och matararmsväxel från vänster till höger, se figur 
(Lundkvist, 2013). 

 

Figur 17. Matarsliden och matararmsväxeln. 

Matarsliden 

Matararmsväxeln 
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Gränsytor 

Vapenhuven och den nya beväpningen 
Det invändiga utrymmet för 12,7 mm tungkulsprutan (Tksp) i vapenhuven estimeras 
genom ritningar och empirisk till fritt svängrum på 800 mm från lagercentrum för det 
befintliga systemet. Detta innebär med vapnets längd utan pipa på 670 mm att 
infästningen inte får bygga ut mer än 130 mm från lagercentrum. 

En virtuell modell konstrueras, utifrån konstruktions ritningar (Sundqvist, 1965), som 
visar utrymmeskraven för vapenhållaren som illustreras av navet på den befintliga 
vapenhållaren(orange detalj), se Figur 18 och Figur 19.   

 

Figur 18. Max depression = - 10 º. 

 

 

Figur 19. Max elevation = + 37 º. 

 

Den virtuella modellen visar även utrymmet för en eventuell hängande 
ammunitionslåda under Tksp(grön detalj). Resultatet från analysen visar att det är fritt 
spelrum upp till cirka 25 graders elevation sedan kolliderar det högra nedre hörnet på 
ammunitionslådan i vapenhuvens innandöme. 

 

Skytten 
Skyttarna till Patgb203 blir oftast handplockade efter deras antropometriska data på 
grund av det trånga utrymmet, detta innebär att utrymmeskraven därav anses kunna 
utgå ifrån den 50:e percentilen(genomsnittsmannen). Dess antropometriska data 
indentifieras och en persona avbildas, Ergoman. 180 cm lång med motsvarande mått, se 
Figur 20 (Hanson et al., 2011). 
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Figur 20. Avbildning av den 50-percentilen. 

 

Vapenhållaren 
Vapenhållaren innehar befintliga delar som är essentiella för funktionaliteten. Dessa 
registreras och koordineras för att kunna modellera dessa i den nya vapenhållaren. 
Mitten på lagringen sätts som origo och utifrån den placeras vridkompensatorns och 
höjdriktlänkens position (kontaktytan markeras med grönt), se Figur 21.   

 

 

 

 

Figur 21. Essentiella positioner. 

Fästpunkter 
För att fästa vapnet rekommenderas de befintliga fästpunkterna på vapnet för att 
förhindra skador på vapnet. De befintliga fästpunkterna är belägna på undersidan av 
vapnet och består av genomgående hål, se Figur 22.  

Befintliga vapenhållaren 
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Figur 22. Fästpunkter för Tksp. 

Fria zoner 
För att kunna få en överblick, registreras de funktionella zonerna såsom 
ammunitionsinmatning, avfyring/omladdningsenheten samt tomhylsornas- och 
bandlänkarnas utskjutningsområde. Dessa sätts som röda zoner där de tänkta 
funktionerna inte får övertäcka, se Figur 23.  

 

 

 

Figur 23. Fria zoner för Tksp 

Tyngdpunkt 
För att inte stressbelasta den befintliga konstruktion mer än nödvändigt är målet att 
bibehålla tyngdpunkten så nära lagercentrum som möjligt. Tyngdpunkten för Tksp 
kontrolleras och registreras till 65 mm in från den främre fästpunkten, detta innebär att 
redan utan magasin är den baktung, se Figur 24. För att kompensera detta kan en 
mantel på utsidan över vapnet för att jämna ut vikten samt underlätta för fästpunkter 
för sekundär beväpning. Nuvarande tyngdpunktsförskjutningen på beväpningen 
kompenseras via en gasfjäder på utsidan. 

 

Figur 24. Tyngpunkten för Tksp. 

 

Sammanställning av förstudie 

En ombeväpning av Patgb 203 anses nödvändig på grund av den kommande 
ammunitionsbristen. Ombeväpningen till Tksp 12,7 mm innebär att skytten får mer 
ammunition och får ett större bestruket område. Genom en ombeväpning till Tksp kan 
den befintliga huven bevaras dess integrerade funktioner. 

Ombeväpningen har mycket krävande gränsytor tillsammans med en redan rådande 
utrymmesbrist innebär att de rörliga delarna behöver vara volymeffektiva. 
Åtkomligheten till vapnet är viktig för att kunna utföra handhavandet. Tksp har även 
egna gränsytor vad gällande in- och utmatning av ammunition som inte liknar den 
befintliga beväpningen. Dessa delsystem kommer att få nya lösningar för att inte 
försämra för brukaren både handhavande och ergonomiskt. Även krutgaserna vid 
avfyring behöver tas om hand. Den nya ammunitionen finns i flertalet olika typer och 
levereras bandade i standardlådor.  Hängande ammunitionslådor skulle minska risken 
för eldavbrott, men utrymmet för en hängande ammunitionslåda är väldigt begränsad. 

65 
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3 
Kravspecifikation Vapenhållare 

Utifrån förstudien där problemen har identifierats sätts en kravspecifikation på de 
funktioner som måste uppfyllas:  

Krav 

Låsning 
Fästet ska låsa vapnet axiellt, radiellt och riktar pipan. Fästen ska möjliggöra 
enkel montering och demontering av Tksp 12,7 mm vid nödvändig vård eller 
service. Vapnet ska ej behöva ensas mot siktet dvs, ställa in korn och siktet mot 
varandra. 

Befintliga funktioner 
Befintliga mekanismer som höjdriktlänken, lagerhuset och vridkompensatorn 
ska kunna vara inkopplat för att elevation och skottvridningskompensering ska 
kunna utföras. 

Ammunitionshantering 
Ammunition ska kunna enkelt laddas på ett säkert och intuitivt sätt.  

Efterskottshantering 
Efter varje avfyring ska krutgaserna tas om hand samt hylsor och bandlänk. 

Elektrisk avfyring 
Avfyring och uppspänning av mekansimen ska kunna ske i första hand elektriskt 
och i nödfall mekaniskt. Detta gäller både automateld och enkelskott. 

Överhettad pipa 
Pipan behöver bytas ut eller kylas efter var 180:e skott för att inte riskera en 
cock-off. Det ska enkelt kunna göras genom att byta pipa utifrån via det 
löstagbara bärhandtaget eller med kylning inifrån. 

 

Önskemål 

Miljö 
Dessa detaljer ska kunna utsättas av extrema väderförhållanden inom 
temperaturer mellan -50°C till +50°C. 

Sikte 
Mörkersikte med ett passivt system på upp till 1500 m. 

Tätning 
Genom att täta vapenhuven kan ett övertryck skapas i huven vilket håller giftiga 
ämnen borta. 

Ergonomisk utveckling 
För att förhindra arbetskador och onödiga tunga lyft bör en ergonomisk 
utveckling utföras.  

Rekylbroms 
För att minska impulskrafter på fästen och bevara sikteskvalité kan en 
fjäderbelastad rekylbroms användas. 
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Konceptutveckling 

Idégenerering 

Utifrån de insikter som förstudien och kravspecifikationen gav gjordes en 
idégenerering. Med hjälp av skisser moduleringar i CAD (Solidworks, 2012) och enkla 
mockups kunde flera koncept konstrueras. Detta projekt innehåller en mängd 
delsystem som är sammankopplade till varandra vilket kräver en kontrollerad ordning i 
framtagningen av delsystemen. För att underlätta detta struktureras 
konceptutvecklingen med att varje delsystem förses med en färgsymbol, se Figur 25. 

 

Figur 25. Symbol för delkoncept. 

Denna symbol indikerar ett delkoncept, vilket färgen avslöjar dess tillhörande 
delsystem. Dessa delkoncept utvärderas mot varandra och betygsätts(1-3) utifrån hur 
bra de uppfyller varje delsystems krav. Den sammanlagda poängen räknas ihop(max 15) 
och översätts till markeringar i den yttersta ringen, se Figur 26.   

 

                                    

Figur 26. Poängsystem. 

Genom att kartlägga alla de olika koncepten kan delsystemen systematiska kopplas 
samman.  Nedan följer en sammanställning över de beaktade problemområdena och 
delkoncepten som från vänster till höger tas i beaktning, se Figur 27. 

 

 

Figur 27. En mindmap över delsystemen.  

4 

7 poäng 10 poäng 
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Låsning och placering 

För att kunna fästa den nya vapnet i vapenhuven krävs smarta fästen där skytten säkert 
kan på egen hand montera in vapnet. Fästet ska låsa vapnet i alla riktningar mot 
lagerhuset så att de vitala funktionerna kan användas. Låsningen ska klara en impulsiv 
kraftpåverkan på 1,1 kN. Vapnet ska sedan kunna spännas tills den blir glappfri för att 
bibehålla sikteskvalitén.  

För att lösa låsningen kan man angripa beväpningen från olika håll utan att förhindra 
dess funktion, se kap; Gränsytor. Beroende på om den nya beväpningen ska använda 
sig av den befintliga vapenhållaren eller om en helt ny vapenhållare ska tillverkas tillåts 
olika friheter. 

Koncept Israel 
Med den befintliga vapenhållaren kan en lösning vara att fästa det nya vapnet utanpå 
hållaren. Detta kan lösas genom gjutna fästen som greppar runt den befintliga 
manteln(röd detalj) och låser med hjälp av låssprintar i vapnet, se Figur 28.  

 

Figur 28. Koncept Israel. 

Denna lösning är primitiv och undviker utrymmesbristen inuti huven. Den hindrar där-
emot de befintliga funktionerna, som sekundärbeväpningen och reflexsiktet. Konceptet 
sätter även hela beväpningen inför hårda påfrestningar från olika väderförhållanden. 
Den kan ej heller laddas eller åtgärdas i skydd.   

Koncept Upp och ner 
Ett alternativ till detta är att placera den nya beväpningen inuti den gamla 
vapenhållaren. Detta kan endast genomföras om hållaren vänds upp och ner då de nya 
gränsytorna kräver att överdelen måste få fritt utrymme, se Figur 29. 

 

Figur 29. Koncept Upp och ner. 

 

 



Svensk Konstruktionstjänst AB  Examensarbete inom teknisk design 
FMV  Kungliga Tekniska Högskolan, VT2013 

Hampus Krantz 

 

30 
 

Detta koncept använder sig av den befintliga vapenhållaren vilket minskar antalet nya 
delar. Däremot krävs en hel del modifikationer för att det nya vapnet ska säkert kunna 
riktas och låsas. Nya fästpunkter och luftkylning behöver modifieras.   

Koncept Sidoplåtar 
Om man istället utgår ifrån en ny vapenhållare är ett första alternativ att med hjälp av 
sidoplåtar rikta in vapnet och genom låssprintar som låser den mot navet, se Figur 30. 

 

Figur 30. Koncept Sidoplåtar. 

Det här konceptet riktar vapnet yteffektivt och bibehåller åtkomlighet till beväpningen. 
Den integrerar de befintliga funktionerna och kan enkelt demonteras med hjälp av 
låsprintar och formlåsningar. Den extra låssprinten på ovansidan kan bli överflödig och 
enbart försämra tillgängligheten till vapnet. 

 

Koncept Chucken 
Nästa alternativ är att utnyttja den gängade delen som mantel sitter på. Denna del 
plockas bort och ersätts av en adapter(blå detalj). Adaptern i sin tur är både invändigt 
och utvändigt gängad vilket gör att skruvmunstycket pressar framkanten på vpnet mot 
navet, se Figur 31. 

 

Figur 31. Koncept Chucken. 

 

 

 

Fördelen med det här konceptet är att den låser vapnet utanför huven, vilket gör plats 
för de befintliga funktionernas gränsytor på insidan. Nackdelar med denna är att 
montering/demontering behöver göras på utsidan och att en demontering av manteln 
på Tksp blir ett krav. 
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Koncept Släden 
En annan angreppsvinkel är att stabilisera beväpningen underifrån med hjälp av en 
släde. Denna lösning utnyttjar underredets form på vapnet. Med hjälp av en 
fyrledsmekanism skjuts en spärr(grön detalj) från släden upp som låser mot underredet 
samt att spännskruven stabiliserar, se Figur 32.  

 

Figur 32. Koncept släden. 

 

Sista konceptet undviker den övre delen på beväpningen, vilket är till stor fördel. Dock 
täcker den upp en stor del av undersidan, där tomhylsorna skjuts ut. Andra låspunkter 
än de rekommenderade utnyttjas, vilket är inte att föredra.  

Konceptet som valdes blev koncept Sidoplåtar då den låser vapnet på ett enkelt sätt 
utan att hindra åtkomligheten hos beväpningen. Den övre låssprinten kan tas bort för 
att den ses som överflödig. 
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Höjdriktlänken 

För att kunna utnyttja det befintliga elevationsområdet -10 till +37 grader från 
horisontal plan krävs att riktväxeln kopplas ihop via en höjdriktlänk med 
vapenhållaren(turkosa detaljen), se Figur 33. På den befintliga hållaren sitter 
höjdriktlänken i en tapp, vilket i och med ombeväpning, innebär att dess position måste 
ändras på grund av att ammunitionens in- och utmatning, se kap. Gränsytor.  

 

Figur 33. Den befintliga höjdriktlänken. 

 

Koncept Kuggremmar 
En lösning på problemet är att flytta tappen till lagercentrum för att undvika 
ammunitionshanteringen. Här kan drivningen istället göras med remdrift eller med 
hjälp av kuggremmar. Den kan kopplas in direkt i rotationscentrum på riktväxeln eller 
kopplas ihop mellan remmen och translationssektionen, se Figur 34. 

 

Figur 34. Koncept Kuggremmar. 
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Koncept Kuggbåge 
En annan variant på denna skulle kunna vara att använda sig av en kuggbåge som 
kopplas ihop med kugghjulet i navet på lagercentrum, se Figur 35. 

 

Figur 35. Koncept Kuggbåge. 

Dessa lösningar flyttar inte sin grundposition vid elevationens roterande rörelse 
samtidigt som fästpunkten på vapenhållaren flyttas för att öka åtkomligheten för 
skytten. Den är även direkt verkande mot den roterande riktväxeln. Problemet med 
dessa två lösningar, är monteringen av det övre kugghjulet mot navet i lagercentrumet 
som kolliderar med kopplingen för periskopsiktet.   

Koncept Tappflytt 
Nästa lösning har sin grund i att flytta tappcentrum neråt för att frigöra utrymmet för 
ammunitionsinmatningen. Genom att flytta tappen neråt i dess rotationscentrum 
bibehålls liknande hävkraft och genom enkla sektorberäkningar kan det också påvisas 
att de 94 grader som riktväxeln kan flytta sin tapp utnyttjas 66 grader för att 
åstadkomma den befintliga elevationen. Detta medför utrymme för att flytta 
höjdriktlänken i höjdled med 57 mm utan att påverka den befintliga elevationen. 
Höjdriktlänken kröks även mer för att undvika kollision med en eventuell 
ammunitionslåda, se Figur 36. 

 

Figur 36. Koncept Tappflytt. 

 

Denna lösning är den mest realistiska och som uppfyller kraven samt behåller de 
befintliga delarna utan större komplikationer. 
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Ammunitionsinmatning 

Vid eldgivning med automateld avfyras projektilen i hastighet med 600 skott/minut. 
Detta innebär att ammunitionen behöver laddas om väldigt ofta, vilket innebär att 
snabbheten att kunna ladda om blir väldigt viktigt för att inte riskera för långa 
eldavbrott. Då det är trånga utrymmen som skytten ska verka måste sekvenserna för 
omladdning vara väldigt enkla och intuitiva. Den ska stabilt kunna leda ammunitionen 
till matningen utan att den riskerar att fastna eller komma i kontakt med skytten.  

Koncept Locket 
En tänkbar lösning är att hänga på den tillhörande ammunitionslådan Amlåda97, som 
kommer att följa med i elevationen av vapnet. En integrering av ett modifierat 
ammunitionslock(gul detalj), likt locket till Amlåda97, i vapenhållaren(röd detalj). 
Amlådan följer med i elevationen vilket minskar risken för vinkeländringar och trassel i 
banden som kan orsaka eldavbrott. Detta löses med en hållare, likt locket på lådan, som 
låser fast bandlådan i sin position, se Figur 37. Denna lösning gör att man slipper att 
tillverka kostsamma magasin, likt 20 mm akan, se kap; Ammunition. 

 

 

Figur 37. Koncept Locket. 

Denna lösning är smidig lösning som underlättar för skytten då standardlådor spänns 
fast med samma teknik som locken till lådorna. Rullar som förhindrar banden från att 
fastna. Den kommer att säkert och stabilt kunna följa med i elevationen. Nackdelarna 
med denna är att utrymmet i huven är väldigt begränsat och den här lösningen kräver 
att lådan flyttas långt åt vänster för att undvika att kollidera med vapenhuvens 
innandöme. Detta påverkar utrymmet för skytten och för höjdriktlänken(blå detalj) som 
behöver dubbelkrökas, se Figur 38. 
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Figur 38. Utrymmesanalys. 

Koncept Bananlåda 
En annan lösning på ammunitionsinmatning är att hänga upp en specialgjord kassett 
som är något smalare och böjd för att undvika att den inte kolliderar med huven eller 
skytten. När ej standardlådan sätter gränserna kan en kassett tas fram som kan förvara 
180 skott vilket är gränsen innan pipbyte eller kylning av pipa, se Figur 39. 

 

Figur 39. Koncept Bananlåda 

 

På detta sätt kan man undgå ett förmodligen i tid kostsamt avbrott. Nackdelen med 
detta är att man behöver ta fram en ny kassett vilket adderar antalet nya delar samt att 
200 skotts kassetten mycket mer skrymmande för skytten. 
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Koncept Stående 400 
Ett tredje alternativ är att ställa ner en 400 skotts låda på golvet med en bandledare som 
leder ammunitionsbanden in i vapnet, se  

Figur 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Koncept Stående400. 

 

Idén utnyttjar utrymmet på golvet vilket ger en smidigare lösning vid 
ammunitionsingången samt optimalt utnyttjar vid det redan trånga utrymmet. 
Nackdelen med detta är att bandledaren behöver vara lång för att kunna räcka till vid 
alla elevationer, detta kan trassla till bandmatningen vi höga elevationer på grund av 
lång och vinklad bandledare. 
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Koncept Tilt 
Den största utmaningen med ombeväpningen är ammunitionsutrymmet i huven. Tksp 
har inte utrymme att flyttas mer än 3 cm ifrån kanten på vapenhållaren av 

utrymmesskäl. Därför kan inte Amlåda97 få plats under om inte den vrids 30◦ längs 
horisontalplanet. Därför bygger det sista alternativet på en behållare där Amlåda97 kan 
skjutas in och vila på en hållare för att sedan vridas med hjälp av en skena 60 grader i 
horisontalplanet för att kunna få tillräcklig ingångsvinkel för ammunitionen utan att den 
slår i vridkompensatorn, se Figur 41. 

 

 

Figur 41. Koncept Tilt. 

Detta är en lösning som är enkel och intuitiv vilket underlättar för skytten vid byte av 
ammunitionslåda. Den bygger även på billiga delar och kan enkelt realiseras. För att få 
vinklingen att låsa tillverkas en skena under mellan ammunitionshållaren(blå detalj) och 
vapenhållaren(röd detalj), som gör det möjligt för skytten att handha. Nackdelen med 
konceptet är att den kräver inmatningen från höger istället för standard utförandet från 
vänster. Det kan dock ses som inte mindre problem, se kap; Fältarbete. Detta koncept 
poängsattes högst och valdes för vidareutveckling.  
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Tomhylsor 

Med den nya beväpningen faller tomhylsorna rakt ner genom ramen istället för att 
skjutas upp och ut via hylsluckan. Bandlänkarna, matas ut på motsatt sida ifrån där 
ammunitionen kommer in. Tomhylsorna och bandlänkarna ska kunna ledas bort så att 
de inte stör skytten. Denna förvaring ska vara åtkomlig för att enkelt kunna tömmas, se 
Figur 42.   

 

Figur 42. Tomhylor och bandlänk. 

Placering av hylsuppsamlare 
Möjliga gränsytor för hylsuppsamling är utanför huven via hylsluckan, på golvet i huven 
eller under huvens golv. Med anledning av svårigheten att få de nedåt fallande hylsorna 
att ta sig upp ur hylsluckan blir alternativen under eller på huvgolvet, se Figur 43. 

 

 

Figur 43. Botten på vapenhuven från insidan av Patgb 203.  
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Hylsmängd 
För att kunna veta vid hur stor volym tomhylsorna och bandlänkarna upptar görs en 
empirisk studie. Med hjälp av en påse och ett antal tomhylsor och bandlänk kan man 
anse att det går 10 stycken bandlänk och 10 stycken tomhylsor per liter, vilket innebär 
att hylsuppsamlingslådan bör vara minst 20 dm3. Lådan kan tillverkas i liknande 
material som Amlåda97 och ha volymen tillräckligt för en laddning. Den har ett 
sluttande golv så att tomhylsorna och bandlänkarna leds bort från de bakvarande 
rasande hylsor.  

Hylsväg 
Tomhylsorna faller ut genom ett 188 mm långt hål som har sin början i höjd med 
matarinrättningens slut. Bandlänkarna skjuts ut via matarinrättningens motsatta sida där 
de matas in. Genom att föra ihop dessa två vägar, med hjälp av ledplåtar kan man samla 
ihop dessa i en behållare som man enkelt kan ta om hand. Då hylsornas väg ändrar sig 
beroende på vilken elevation vapnet har, behövs en flexibel isolerande hylsavledare som 
leder tomhylsorna till hylsuppsamlingen, se Figur 44.(Hawks, 2013 ) 

 

Figur 44. Bandlänkarnas(blå) och tomhylsornas(röd) väg. 

 

Av denna anledning anses det som ett bra alternativ att använda sig av materialet 
Polyamidväv TF-KP 811 som används av de befintliga hylspåsarna inom försvaret. 
Dessa medför en stor flexibilitet och samtidigt en önskad täthet, se Figur 45. 

 

Figur 45. Befintlig hylspåse. 
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Koncept Hylsuppsamlare Under 
Utrymmet under huvens golv liknar en halv cylinder med cirka 500 mm i höjd. 
Utrymmet i mitten begränsas av ett släpringsdon till huven och två radiostationer. 
Genom att placera en behållare under huven som samlar upp hylsorna kan man 
automatiskt ta reda på dem utan att de stör skytten, se Figur 46.  

 

Figur 46. Koncept Hylsuppsamlare under. 

Enligt kap. Ammunition, kommer vikten för en behållare med 1000 skott - vilket är ett 
önskvärt antal patroner i fordonet - att väga >75 kg. Detta anses vara med stor 
marginal alldeles för tung för att hantera (Arbetsmiljöverket, 2012).   

Koncept Hylsuppsamlare Över 
Detta koncept bygger på tömning efter 200 skott, för att få en mer hanterbar mängd 
tomhylsor. På så sätt kan hyluppsamlarbytet utföras av en person samtidigt som pipan 
kyls, se Figur 47.  

 

Figur 47. Hylsuppsamlare över. 
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Problemet med det första alternativet är att utrymmet under huvgolvet är mer begränsat 
än ovanför på grund av de detaljer som sitter under. Det andra alternativet gör inte 
någon åverkan på huvgolvet vilket är fördelaktigt. Genom att placera Amlådorna 
ovanpå hylsuppsamlingslådan kan också ses en ergonomisk fördel då lyftet inte blir lika 
långt. Därav väljs det senare alternativet. 
 

Hylslåda 
Lådan till,  koncept Hylsuppsamlare över, består av samma material som Amlåda97 och 
har volymen 700x200x150, vilket rymmer cirka 210 stycken bandlänk och tomhylsor 
enligt kap, Ammunition. Den har ett sluttande golv så att tomhylsorna och 
bandlänkarna leds bort från de bakvarande rasande hylsor, se Figur 48.  

 

Figur 48. Hylslåda. 

 

Ledplåtar hylspåse 

För att kunna leda de fallande tomhylsorna ner i hylspåsen krävs ledplåtar, dessa kan 
även hjälpa till att klämma ihop påsen vid ammunitionsomladdning då hela 
ammunitionshållaren vrids.  

Koncept Vippbräda 
Det första alternativet är att placera en vippbräda vinkelrätt mot vapnets riktning. 
Vippbrädans huvudsyfte är att stabilisera och styra hylspåsen samtidigt som den 
undviker att ammunitionshållaren och hylspåsen trasslar in sig, se Figur 49. 

 

Figur 49. Koncept Vippbräda. 

Denna lösning är väldigt enkel men överföringen av den roterande rörelsen från 
ammunitionshållaren till vippbrädan kan kärva då den leds med hjälp av friktion. 
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Koncept påsring 
Nästa lösning fokuserar på att ha en påsring som är ledad direkt mot 
ammunitionshållaren. På så sätt kan hylspåsen följa med vid ammunitionsbytet. Låsning 
sker med hjälp av en spännhake, se Figur 50 och Figur 51. 

  

Figur 50. Öppen påsring. 

 

 

Figur 51. Stängd påsring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spännhake 
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Påsringen är en smidig lösning som inte påverkas av tiltningen då den är fastsatt i den 
rörliga ammunitionshållaren. Med en modifiering från spännhake till ett så kallat 
snäpplås, se Figur 53, kan en smidigare lösning erhållas. 

 

   

 

Figur 52. Snäpplås. 

Detta koncept vidareutvecklas med en förstorad ram för att kunna ta hand om 
bandlänkarna i samma påse och ett nytt handtag konstrueras. Det utvecklade konceptet 
väljs och appliceras till tidigare valda koncepten, se Figur 53. 

 

Figur 53. Utvecklad påsring 

 

Krutgaser 
Vid varje avfyring avges det CO, kolmonoxid. Gasen är giftig, har en frän doft och är 
skadlig i för stora mängder (Ilano & Raffin, 1990). Eftersom skytten i vapenhuven sitter 
i ett begränsat utrymme väldigt nära vapnet måste de krutgaser som uppkommer vid 
eldgivning föras bort. Vid avfyring bildas ett undertryck bakom kulan vilket gör att 
krutgasen sugs ut ur pipan. Efter avfyringen faller tomhylsorna ner från vapnet vilka 
innehåller oförbränt krut blandat med förbränt krut. Dessa tomhylsor fylls och pyr ur 
sig krutgas som kan aproximeras till en lika stor mängd som dubbla volymen i en 
tomhylsa. Volymen i tomhylsan är 0,02 dm3, vilket innebär att efter den maximala 
skjutmängden på 180 skott behöver 7,6 dm3  krutgas sugas ut ur vagnen.  

Tomhylsan behåller en del av det antända krutet och därför är det viktigt att leda bort 
tomhylsorna ifrån skytten och på ett smidigt sätt kunna suga ut gasen.  
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Koncept Golvfläkt 
Lösningen på detta är en rökgasfläkt - likt den befintliga - som genom ett hål i 
hylsuppsamlaren suger ut krutgaserna och ut ur vagnen, se Figur 54. Fläktens 
vibrationer används genom sammankoppling med hylsuppsamlaren för att underlätta 
spridningen av tomhylsorna.  

 

Figur 54. Hylspåse med rökgasfläkt. 

 

Koncept Befintlig rökgasfläkt 
Genom att koppla samman den befintliga rökgasfläkten med hylsuppsamlaren kan 
gasen sugas ut med hjälp av det befintliga systemet. För att kontrollera att befintliga 
rökgasfläkten var tillräcklig gjordes ett empiriskt test. 

Rökgasfläkten demonterades och strömförsörjdes, se figur och därefter placerades en 
mätare, vid utsuget, som registrerar vindhastigheten, se Figur 55 och Figur 56.     

 

Figur 55. Testrigg för rökgasfläkt.  

 

Rökgasfläkt 

Tomhylsväg 

Rökgasfläkt 



Svensk Konstruktionstjänst AB  Examensarbete inom industriell design 
FMV  Kungliga Tekniska Högskolan, VT2013 

  Hampus Krantz 

 

45 
 

 

 

Figur 56. Vindmätare från Kestrel. 

Vindmätaren registrerade en vindhastighet 35 m/s och att med en diameter på utsuget 

som är 21,3 mm beräknas flödeshastigheten  . 

      
                       

  
    

 
                  

  

 
     

   

 
     

 

 
    

Detta ger att den befintliga rökgasfläkten är tillräcklig för att transportera bort 
hylslådans rökgasmängd på mindre än en sekund.  

 

Elektrisk avfyring 

För att enkelt kunna växla hastigheten mellan enkelskott och automateld används det 
befintliga elsystemet i Patgb203 som kopplas till en dragmagnet som är fäst vid 
avfyringsinrättningen. Denna teknik används redan i Strb 90H och kan därför 
appliceras till vapenhuven(lila detalj), se Figur 57. 

 

Figur 57. Elektriska avfyringen på Strb 90H. 

 

Kylning av pipa 

Efter 180 skott krävs en kylning av pipan för att inte riskera en cock-off. Fordonet 
backar ut ur strid för möjliggöra en kylning av pipan. 
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Koncept Svalbädd 
Detta koncept bygger på att skytten kliver ur huven genom takluckan för att sedan 
skruva ut pipan och placera den på svalbädden som är anpassad efter Tksp. En ny pipa 
monteras på vapnet och skytten kan komma tillbaka till sin grundposition. Denna idé är 
en snabb metod men som både gör att skytten ej verkar under skydd och behöver göra 
ett riktigt tungt lyft. 

 

Figur 58. Svalbädd. 

Koncept Munstycke 
Genom att byta ut munstycket som kyler akan mot ett mindre kan samma kylsystem 
användas och låta skytten ifrån sin grundposition kyla pipan manuellt med 
kylvätskepumpen. Med detta koncept kan skytten fortfarande verka i skydd vid 
omladdning och kylning av pipa.   

 

Figur 59. Munstycke. 

 

 

Konceptutvärdering 

Dessa förslag är utvalda av mängder idéer som ligger till grund för det tänkta konceptet. 
Både för och nackdelar utvärderades utifrån de tidigare ställda kraven i så kallade 
spindeldiagram, se bilaga Konceptutvärdering. 
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Sammanställning av Konceptutvecklingen 

Kraven och de önskade attribut utvärderas för varje delsystem från kravspecifikationen. 
Kategorierna och poängsattes och den sammanlagda totalpoängen illustrerades med 
markeringar i den yttersta ringen, se Figur 60.  

 

 

 

Figur 60. Sammanställning av koncept. 
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Konceptval 

Genom kartläggningen och poängsättningen kan slutkonceptet tas fram(grön streckad), 
se Figur 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 61. Konceptval. 
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Slutkoncept 

Vapenhållare för 12,7 mm Tksp i Patgb203 - Vph12.7 

 

Figur 62. Vapenhuv m/47D med Vph12.7. 

 

Vapenhållare 12.7 är framtagen för att kunna beväpna vapenhuv m/47D med Tksp 
12,7 mm. Vapenhållaren integrerar de grundläggande funktioner hos Patgb 203 vilket 
gör att ombeväpningen inte påverkar vapenhuvens befintliga funktioner. Den är intuitiv 
och har användarvänliga vred och spakar som kan användas med full mundering. 
Vph12.7 använder sig av standardlådor Amlåda97 som i låst position följer med i 
elevationen. Omladdningen går enkelt och snabbt med ett kort lyft och med några få 
moment låses amlådan på plats. Samtidigt som den är säker och robust. Bandlänkarna 
tillsammans med tomhylsorna leds ner till hylsuppsamlingslådan med hjälp av en 
flexibel hylspåse där krutgaserna sugs ut ur Patgb203.  

 

Montering 

Not1. Innan Tksp kan tas in eleveras Vph12.7 till 30 grader – likt akan hållaren – för möjlighet 
till installation. 
Not2. Tksp har innan montering i Patgb 203 fått en gängstång monterad i det bakre fästeshålet för 
formlåsningen.  

 
12,7 mm Tksp tas in genom bakdörren på Patgb 203 och sedan in och upp i  
vapenhuven, se Figur 63.  

5 

Vapenhållare 

Höjdriktlänk 

Amlådehållare 

Påshållare 
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Hylspåse 

 

 

Hylshanterare 
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Krutgasfläkt 
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Figur 63. Införandet av Tksp i Patgb203.  

Skytten kliver in i huven och trär in eldröret in genom mynningen av Vph12.7. 
Hållarens två sidor riktar vapnet så att eldröret hamnar i centrum, se Figur 64.  

 

Figur 64. Montering av Tksp på Vph12,7. 

Den monterade rundstången på Tksp glider in i formlåsningen och därefter spänns 
spännskruven tills Tksp är glappfri. Låssprinten i det främre fästhålet låser i 
längdriktningen, se Figur 65. 

 



Svensk Konstruktionstjänst AB  Examensarbete inom industriell design 
FMV  Kungliga Tekniska Högskolan, VT2013 

  Hampus Krantz 

 

53 
 

 

Figur 65. Låsningen av Tksp på Vph12,7. 

Handhavande 

Not1. Tksp avsedda för Patgb 203 är ommatade till högermatning. 
Not2. Innan laddning av ammunition tas locket till Amlåda 97 bort. 
Vid ammunitionsladdning av Vph12.7 tas en Amlåda 97(mörkgrön detalj) från 
ammunitions-plattformen och placeras i ammunitionshållaren(blå detalj), vilket i sin 
startposition har riktningen längs med vapnets riktning och med hylspåsen nerfälld(gul 
detalj), se Figur 66. 

 

Figur 66. Startposition för placering av ammunitionslåda. 

Lådan skjuts in hela vägen tills ett klick hörs från lådspärren(gul detalj) vilket hindrar 
Amlåda 97 från falla ur position, se Figur 67.  
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Figur 67. Låsning av Amlåd97. 

Därefter vrids Ammunitionshållaren via en skena som frigörs vid ett lättare tryck på 
vridspaken. Ammunitionshållaren vrids upp till dess slut position 60 grader från 
startpositionen, se Figur 68.  

 

Figur 68. Amlåda97 vrids in i position. 

Därefter lyfts hylspåsehållaren(gul detalj) i handtaget in i dess position och låses i 
Vph12.7 med hjälp av en kulspärr. Detta stabiliserar även ammunitionshållaren, se 
Figur 69. 
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Figur 69. Låsning av hylspåse. 

Sedan öppnas locket med matarinrättningen på Tksp och ammunitionsbandet placeras 
in mot mataringången, se Figur 70. Locket stängs och med hjälp av att dra två gånger 
på manöverhandtaget är vapnet laddat.  

  

Figur 70. Inmatning av ammunition. 
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Efter 100 skott krävs en omladdning och varannan gång kylning av pipan på grund av 
den rekommenderade mängden 180 skott. Vid omladdning dras spaken på 
ammunitionshållaren mot skytten själv och spärren släpper och ammunitionshållaren 
återfår sin startposition, se Figur 71.  

 

Figur 71. Vridning av ammunitionshållare till startposition. 

Under samma rörelse släpper lådspärren och Amlåda 97 kan enkelt plockas ut och 
bytas ut. Under tiden då pipan kyls kan hylsuppsamlaren bytas ut genom att enbart dra 
ut lådan och placera in en ny, se 

Figur 72. 
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Figur 72. Bortföring av tom ammunitionslåda . 

Efterord 

Vridkompensatorn 
I detta koncept kopplas vridkompensatorn bort för att undvika eldavbrott vid för höga 
elevationer. Därav kommer Tksp att låsas stumt för att återge bäst aktion. Huruvida en 
exakt inverkan på sikteskvalitéten vid en bortkoppling av vridkompensatorn behöver 
vidareanalyseras. Minskningen av rekylkraften från 5,5 kN(akan) till 1,1 kN(Tksp) gör 
att påverkan av rotationen av vapenhuven kan, i samråd med erfarna brukare, anses 
som försumbart. 

Material 
Vapenhållaren kommer att tillverkas i Domex 355 MC D, vilket är ett varmvalsat, 
höghållfast kallformningsstål som används av FM (Domex, 2011). Detta stål uppfyller 
svetsbarhet och kraven på minimerad vikt. Hållarens största påfrestning är vid avfyring 
och som mest kritisk vid det främre fästhålet. Den främsta dimensionerande faktorn 

kommer att vara skjuvspänningen (            ) och med hjälp av en 

överslagsberäkning bestäms säkerhetsfaktorn(  ), se ekvation. 

      
      

 
             

           
             

            

             
       

        
         . 

Vapenhållaren har en godstjocklek på 5 mm      
 

   
    . 

Hylspåsen tillverkas av en polyamidväv TF-KP 811 som är pvc-belagd. Den är tät men 
samtidigt flexibel för att kunna klara av alla elevationer. 

Ekonomi 
Den här lösningen approximeras att kunna reducera kostnaden för en ombeväpning till 
12,7 mm tung kulspruta jämförelsevis med Vapenstation 01 med en faktor 10.  
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Prototyptillverkning 

Slutkonceptet har ett stort antal delsystem och ett antal nya komponenter. Därför att 
underlätta förståelsen byggdes en skala modell i 1:5 för att illustrera konceptet. För att 
demonstrera vapenhuvens gränsytor men fortfarande behålla transparens tillverkades 
en enklare modell av träplattor och gängstänger som målades. En tun 
polykarbonatskiva formades för att illustrera överdelen av huven, se Figur 73.  

 

Figur 73. Gränsytorna som illustreras i skalmodellen. 

Den nya beväpningen med tillhörande ammunitionslådor tillverkades i kompakt frigolit 
för att kunna demonstrera handhavandet. Den kompakta frigoliten skars ut med hjälp 
av en glödtrådskärare, se Figur 74. 

 

Figur 74.Tksp i frigolit. 

De nya detaljerna som innefattas i Vph12.7 tillverkades i ABS med hjälp av 3D 
skrivaren, CatalystEX, som sedan målades i respektive färger från rapporten, se Figur 
75. 

 

 

Figur 75. 3D-printade detaljer. 

7 
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Hylspåsen tillverkades av en gasbinda som illustrerar flexibiliteten och riktningen för 
tomhylsornas väg ner vid olika elevationer, se Figur 76. 

 

Figur 76. Hylspåse i skalmodell. 

Med hjälp av popnitar och ståltråd kunde låssprinten, formlåsningen och tiltningen av 
ammunitionshållaren demonstreras, se. 

 

Figur 77. Skalmodell. 
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Diskussion  

Projektets fokus lades tidigt på att utveckla ett övergripande koncept, där alla delsystem 
och sekvenser beaktades. Utrymmesanalys, virtuella modeller visar tydligt hur 
koncepten fungerar och de har systematiskt utvärderats med sina fördelar och 
nackdelar. Slutkonceptet går tydligt igenom skyttens alla sekvenser. De vitala 
huvudfunktionerna har analyserats vilket gör att en vidareutveckling av projektet kan 
enkelt ta vid. 

Genom ändringen av konstruktionen har beväpningen blivit mer åtkomlig och lättare. 
Ammunitionslådorna som vilar på hylsuppsamlaren behöver inte lyftas lika långt men 
på grund av att hylshanteringen är placerad i huven kräver konceptet mer plats. 
Hylspåsen gör att de varierande utkastade tomhylsorna kan ledas ner i alla olika vinklar 
utan att störa skytten vid såväl laddning som i uppspänt läge. Laddad ammunition har 
ökat med en faktor 3 och konceptet har en bra utgångspunkt för vidare arbete.  

Nästa steg för projektet är att göra en fullskalig funktionsmodell för att kunna ha 
möjligheten att testa konceptet i praktiken. Här skulle en studie när tomhylsorna faller 
ut och hur de faller, studsar och även hur de packas i behållaren kunna vara intressant 
att undersöka. En annan intressant vidareutveckling på det här projektet är en 
krutgasanalys för att kunna avgöra hur mycket krutgas som stannar kvar i vapenhuven 
vid eldgivning. Det skulle först kunna göras i mindre skal med att undersöka hur 
mycket krutgas en 12,7 mm patron avger vid förbränning och därefter jämföra med 
mätdata från 7,62 mm.   

Användartester med en fullskalig prototyp skulle kunna förstärka konceptets 
trovärdighet. Genom utvärderingen från brukarna kunna anpassa konceptet efter deras 
behov. Även en ergonomisk analys skulle kunna göras vid detta tillfälle för att 
undersöka utrymmen, storlek på spakar och lyftavstånd. 

I detta nu är vridkompensatorn bortkopplad för att Tksp ska kunna sitta stumt för att 
kunna klara alla elevationer. Bortkopplingen kan överses med det faktum att 
rekylkraften sjunker med en faktor 5, vilket innebär att konstruktion är tung nog för att 
bibehålla eldgivningsserierna. I framtiden kan det bli intressant att testa om huruvida 
vridkompensatorn kan kopplas in och hur det påverkar sikteskvalitéten. 

I detta projekt har insidan av vapenhuven beaktats, men då vapnet går ut igenom huven 
bör även tätningen mellan in- och utsidan undersökas för att kunna åstadkomma ett 
övertryck i vagnen vilket håller farliga yttre gaser ifrån vagnen. Idag fungerar inte 
tätningen alls men vid ett nytt koncept kan det göras möjligt. Den befintliga 
sekundärbeväpningen med reflexsiktet och ammunitionsmagasinet behöver få nya 
fästen på grund av det nya vapnets gränsytor. 

Deponering av förbrukad ammunition och använda ammunitionslådor med tillhörande 
lock är ett sidoprojekt som också behöver lösas. Även en vidare förlustfaktors analys 
bör göras vid en vidareutveckling av konceptet gällande rökgasfläkten.   
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1 SYFTE- OMFATTNING 

  Realiserbarhetsstudie 

Realiserbarhetsstudie inför framtagning av hjälpvapenhållare som sekundärbeväpning till 20 mm 

akan. Målsättningen är att hjälpvapenhållaren ska kunna ersätta nuvarande övningsvapenhållare 

F2689-000384. Denna delrapport utgör i första hand ett beslutsunderlag för placeringen av 

övningsvapenhållaren på vapenhuven/akan. Beslut avseende detta behövs innan fortsatt verksamhet 

kan påbörjas.   

 

  Vikt systemmateriel 

Benämning Vikt (kg) Anmärkning  

Ksp 58 B 11,6  Med benstöd och kolv 

Ammunition 7,62 14 kg* 500 ptr med band 

Vertygssats 1  0,6 kg  

Reservpipa 3 kg  

 

2 GRÄNSYTOR 

 

Gränssättande funktioner/delar  

 

1. Lasersimulator BT 46 (skjutdelen i första hand) 

2. Utblick från periskopsikte och prismor. 

3. Hanterbarhet av Ksp som laddning, uppspänning av mekanism mm.  

4. Uppsamling av tomhylsor och band/sönderfallande länk. 

5. Utrymme för ammunitionsbehållare. 500 skott är önskvärt.  

6. Sidrikt (vridning) av vapenhuv ska inte påverkas. (ingående delar ska inte fastna i uppstickande 

delar på fordonet) 

7. Hylsutkast från 20mm akan ska inte påverkas.  
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3 GENOMFÖRANDE 

Under arbetet har en vapenhuv 20 mm akan och en funktionsmodell av Ksp 58B lånats. Hållaren för skjutdelen 

till lasersimulator BT46 har även lånats under en del av arbetets genomförande. Personal inom FM har 

kontaktats avseende behov, önskemål, mm.  

Personal inom FMV har kontaktats avseende vilken materiel som finns inom FM, exempelvis laserpekare, 

kamerasikten och dylikt.  

 

- Robert Jonsson, MSS  

- Mats Lundqvist, Livgardet 

- Johan Östlund, Livgardet 

- Johan Persson, Livgardet  

- Håkan Larsson, FMV  

- Stefan Skårelid, FMV  

- Soichiro Hosokawa, FMV 

 

4 BEHOV OCH ÖNSKEMÅL  

Synpunkter från brukare 

1. Det är på Patgb 203 önskvärt att kunna höjdjustera kulsprutan så att det går att skjuta/rikta närmare 

fordonet än vad gör med 20 mm akan eftersom fordonet är så högt. (Kulsprutan justeras i en annan 

vinkel än akan). 

2. Det är önskvärt att kunna skjuta och handha vapnets funktioner (osäkring, uppspänning av 

mekanism) i skydd. I första hand gäller detta manövrering av säkringen.  

3. Det är önskvärt att reflexsiktet finns kvar. Det kan möjligen ersättas med kamerasikte som även kan 

användas för observation.  

4. Behov av säkerställd enkelskottsfunktion är önskvärd men inte nödvändig.  



Bilaga Rapport 21 785 RAPPORT 

SIDA 4 AV 14 

AO 1051-559 

 
 Dokument nr Rev 

 21 785   

5 FÖRSLAG  

Vapnets placering  

För vapnets placering har vi eftersträvat att vapnet ska sitta så långt bak som möjligt för att minska 

risken för skador samt för att minimera vikten på det eleverande systemet. Robust konstruktion och låg 

vikt på ingående delar ska eftersträvas.  

Inriktningen har varit att Ksp 58 i version B ska användas eftersom denna normalt finns som tillbehör 

till de aktuella fordonen. Vi har dock förutsatt att kolven kan tas bort från vapnet när den ska sitta 

monterad i hjälpvapenhållaren.  

Fyra olika förslag på placering föreslås:  

1. Placering på reflexsiktets länkage.  

2. Placering på kanonens högra sida. 

3. Placering ovanför och baktill på akan.  

4. Placering ovanför och framtill på akan. 

För samtliga förslag gäller: 

- vapnet ska vara enkelt att montera/demontera. 

- nollställning i höjd och sida ska vara möjlig och enkel att genomföra. 

- konstruktionen ska vara robust. 

- konstruktionen ska ha så låg vikt och sitta så nära kanonens vridningspunkt som möjligt bl.a. för att 

minska behovet av utbalanseringsanordning för höjdriktsystemet.  

- att ammunitionen i första hand inte ska följa det eleverande systemet för att minska vikten. 

- emballaget för ammunitionen ska vara strytåligt, helst flexibelt och enkel att ersätta. 



Bilaga Rapport 21 785 RAPPORT 

SIDA 5 AV 14 

AO 1051-559 

 
 Dokument nr Rev 

 21 785   

5.1.1 Placering på reflexsiktets länkage 

Förslaget bygger på att befintlig hållare för reflexsiktet utgår och ersätts av motsvarande hållare som 

integreras med hållarens undre del. Detta bland annat beroende på att det annars blir mycket svårt att 

mata in bandet (ammunitionen) in i vapnet. Se bild nedan. 

Om FMV/FM inte vill anskaffa överantal av den nedre delen av hållaren med integrerad sikteshållare, 

kan denna tillföras endast på de fordon som är bruk och att nuvarande sikteshållare återmonteras när 

fordonet förrådsställs. Arbetet bör kunna genomföras av besättningen under ledning av tekniker.  

En viktbesparing kan även göras om befintlig sikteshållare ersätts.  

Själva hjälpvapenhållaren blir då ett tillbehör som kan monteras av truppen i den nya hållaren. 

Detta förslaget medger om så önskas att Ksp 58 kan dumpas mer än kanonen. 

 

Placering på reflexsiktets länkage 

Fördelar:  

- låg vikt. 

- en skyddad placering för hållaren/vapnet.  

- vapnet blir lätt åtkomligt från vapenhuvsluckan. 

- inmatning av ammunition samt utmatning av hylsor och band blir relativt enkel och driftsäker. 
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Nackdelar: 

- högre kostnader (anskaffning av extra nedre del av hållaren/kostnader för tidsåtgång att byta ut 

befintlig sikteshållare när vagnen tas i bruk). 

- fordonets totala höjd blir något högre. (vid 0 elevation). 

- parallax felet mellan ksp och kanonen relativt stort.  

- kärnlinjen för ksp kommer i höjd att ha varierande avvikelse jämfört med kanonens kärnlinje 

eftersom länkaget förflyttas parallellt med ett ökande avstånd när kanonen eleveras.  

- vid eleverat system kommer en lång bit av bandet att hänga fritt med risk för driftstörningar om inte 

någon form av flexibel bandledare kan tillföras. (ingen bra sådan finns på marknaden) 

 

Jämförande beräknad kostnad för hjälpvapenhållare vid seriemässig anskaffning om detta 

förslag på placering används. 

 

38 000:-  

 

Beräknad tidsåtgång för utbyte av befintlig sikteshållare till föreslaget utförande. 2 man 2h, totalt 4 

arbetstimmar. Arbetet bör kunna göras av besättningen under ledning av tekniker.  
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5.1.2 Placering på kanonens högra sida  

förflyttning av hållarna för länkaget?  

Vid placering av Ksp 58 till höger om kanonen kan fästena för reflexsiktets länkage som sitter på akan 

kunna utnyttjas för att sätta fast hjälpvapenhållaren. Alternativt kan även den runda/släta delen av 

muttern som håller kanonen utnyttjas. Se bild nedan. 

 

Mutter på vapenhållaren  

Optimalt för detta alternativ vore att en enkel fästplatta svetsades fast på samtliga vapenhållare för 20 

mm akan. Svetsningen skulle då behöva göras med hjälp av en fixtur för att säkerställa att de sitter 

korrekt orienterade mot 20 mm akan. En sådan fästplatta skulle kunna utnyttjas för att montera 

vapenlampa, laserpek eller dylikt när hjälpvapenhållaren inte sitter monterad. 

Med detta alternativ placeras Ksp 58 något länge fram på kanonen jämfört med alternativen 5.1.1 och 

5.1.3. Detta tillsammans med reflexsiktets länkage och skjutdelen för lasersimulator BT 46 medför visa 

svårigheter att åstadkomma ammunitionsmatningen på ett betryggande sätt.  



Bilaga Rapport 21 785 RAPPORT 

SIDA 8 AV 14 

AO 1051-559 

 
 Dokument nr Rev 

 21 785   

 

 

Placering på kanonens högra sida  

Fördelar:  

- relativt lägre kostnader jämfört med alternativen 5.1.1 och 5.1.3.  

- parallax felet mellan ksp och kanonen relativt litet. 

 

Nackdelar: 

- högre vikt på det eleverande systemet jämfört med alternativen 5.1.1 och 5.1.3.  

- en mindre skyddad placering för hållaren/vapnet jämfört med alternativen 5.1.1 och 5.1.3. 

- vapnet blir svåråtkomligt från vapenhuvsluckan. (Skytten måste exponera en stor del av kroppen 

när vapnet ska laddas eller handhas). 

- möjligen problem och driftstörningar beroende på att ammunitionsmatningen kolliderar med 

reflexsiktets länkage och skjutdelen för lasersimulator BT 46.  
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Jämförande beräknad kostnad för hjälpvapenhållare vid seriemässig anskaffning om detta 

förslag på placering används. 

 

33 000:-  
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5.1.3 Placering ovanför och baktill på akan  

Förslaget medför att länksystemet för reflexsiktet utgår och att hållaren för reflexsiktet blir fast ansluten  

till vapenhållaren för 20 mm akan. Åtgärden har provats och bedöms uppfylla användarens behov för 

användning av siktet. Detta innebär dock att siktet behöver flyttas uppåt ca 100 mm. Se bilder nedan.  

 

Sikte i länkage 

 

Siktet fast monterat   

Likvärdigt med alternativ 5.1.1 kan det föreslagna fästet för reflexsiktet tillföras på de fordon som är i 

bruk och hållaren för reflexsiktet i befintligt utförande återmonteras när fordonet förrådsställs. 
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Placering ovanför baktill på kanonen.  

Fördelar:  

- optimal placering med avseende på att akan och ksp hamnar på samma kärnlinje i sida.  

- vapnet blir lätt åtkomligt från vapenhuvsluckan. 

- parallax felet mellan ksp och kanonen blir minimalt. 

- lägsta möjliga vikt som belastar det eleverande systemet.  

- vapen och hållare sitter väl skyddade. 

- den nya sikteshållaren kan förses eller förberedas med picatinnyrail skena för att möjliggöra 

framtida montage av laserpek, sikte eller dylikt. 

 

Nackdelar: 

- högre kostnader (anskaffning av ny hållaren för reflexsikte/kostnader för tidsåtgång att byta ut 

befintlig sikteshållare när vagnen tas i/ur bruk). 

 

Jämförande beräknad kostnad för hjälpvapenhållare vid seriemässig anskaffning om detta 

förslag på placering används. 

 

36 000:-  

 

Beräknad tidsåtgång för utbyte av befintlig sikteshållare till föreslaget utförande. 2 man 2h, totalt 4 

arbetstimmar. Arbetet bör kunna göras av vpl-personal under ledning av tekniker.  
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5.1.4 Placering ovanför och framtill på akan  

Hjälpvapenhållaren placeras i detta alternativ på samma plats som befintlig övningsvapenhållare. En 

begränsning för detta alternativ är att ammunitionen måste sitta i det eleverande systemet samt att 

väsentligt mindre mängd ammunition kan användas. Detta beror i huvudsak på att sikten från 

periskopsikte och laserstrålen från BT 46 inte får påverkas.  

 

 

Placering ovanför och framtill på kanonen.  

Fördelar:  

- inga åtgärder behöver genomföras på befintligt system  

- parallax felet mellan ksp och kanonen blir minimalt. 

- optimal placering med avseende på att akan och ksp hamnar på samma kärnlinje i sida. 

 

Nackdelar: 

- högre underhållskostander jämfört med de förslagen eftersom vapnet och hållaren sitter utsatt för 

stötar och föroreningar.  

- vapnet blir svåråtkomligt från vapenhuvsluckan. 

- en hög vikt kommer att belasta det eleverande systemet. Utbalanseringsanordning behövs. 

- mängden ammunition blir begränsad. (maximalt 200 skott) 

 

 

 

Jämförande beräknad kostnad för hjälpvapenhållare vid seriemässig anskaffning om detta 

förslag på placering används. 

 

33 000:-  
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Höjd- och sidjustering 

För höjd- och sidjustering föreslås två alternativ. Båda alternativen kan användas för samtliga förslag av 

placering.  

 

5.1.5 Vantskruv och sidjusteringsskruv 

Höjdjusteringen görs med hjälp av en vantskruv som sitter i främre delen hjälpvapenhållaren. 

Sidjusteringen utförs med hjälp av en skruv som är infäst i vapenhållaren med en axiellt vridbar mutter.  

 

Justeringsanordning  

Vid justering i sida eller höjd måste alltid vantskruvens låsmutter lossas.  
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5.1.6 Justerskruvar vid hållarens främre del.  

Hållaren är lagrad i bakkant med ledlager eller motsvarande som tillåter att lagringen kan röra sig såväl i 

höjd som sida.  

Höjd- och sidjusteringen genomförs genom att man först lossar låsskruven och därefter vrider höjd eller 

sidriktratten. Efter genomförd justering ska låsskruven dras åt.  

 

Höjd- och sidriktskruvar 

 

 

5.1.7  Påverkan på övriga systemfunktioner  

Om inte säkerställd enkelskottsfunktion (enkelskottsenhet) införs kan det inträffa att kulsprutan 

skjuter dubbelskott trots att man initierat enkelskott.  

Införandet påverkar inga övriga kända systemfunktioner.  

 

6 FÖRSLAG  

Vi förordar alternativ 5.1.3 Placering ovanför och baktill på akan eftersom detta bedöms bli det bästa 

och säkraste alternativet.  
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STUDIE AVSEENDE INFÖRANDE AV RINGLAVETT 
PÅ PATGB 203A MED VERSIONER.  

Utarbetad av:   

Svensk Konstruktionstjänst AB  
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1 SYFTE- OMFATTNING 

1.1 Realiserbarhetsstudie 

Realiserbarhetsstudie avseende införande av ringlavetter och vapenstationer som ersättare till 

befintlig vapenhuv 20 AKAN med sekundärbeväpning samt redovisa konsekvenser av dessa 

avseende förändrad gränsyta, påverkan på grundfordonets funktioner mm. 

 

Förutsättning för studien är även att modifieringsgraden/anpassningen av Patgb 203 skall hållas till 

ett minimum och även kostnad för integration och anskaffning och införande i form av publikationer 

av ett nytt/begagnat system. 

 

För studien har vi ansatt en införandekostnad på 500.000 SEK/fordon. 

 

Befintlig beväpning på Patgb 203 har tagits med i studien som referens dvs. samtliga jämförelser 

senare i rapporten är mot befintlig beväpning. 

 

 

2 GENOMFÖRT ARBETE 

2.1 Studie 

En marknadsanalys har genomförts avseende möjliga lavettalternativ samt att befintliga lavetter inom FM 

har granskats. 

Två av de tänkbara alternativen, NM165/HSVM och Wegmann 1530 tillverkas ej längre. 

NM165 och HSVM finns inom försvarsmakten på Patgb 180 och Bv 208S. 

Wegmann 1530 har funnits till försäljning bl.a. i Nederländerna där Patgb 188 fasats ut och lavetterna sålts 

separat. 

Plattmount används inom försvarsmakten, dock ett annat utförande än nedan beskrivet. 

Samtliga fördelar och nackdelar nedan jämförs mot befintlig beväpning Vapenhuv 20mm AKAN. 
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2.2 Ringlavett FW 655 från Plattmounts 

Ringlavetten tillverkas av ett Australiensiskt företag och vars produkter används av flera försvarsmakter, 

bland annat vid insatserna Afghanistan och Irak. Ett utförande av ringlavetten är monterad på vissa FM 

RG32 Galt och en variant av nedan beskrivna system har integrerats och provats på MAN X45, med 

milregnr. 65041 utan påbyggnad.  

Ringlavetten är robust och lätt att vrida runt även i svåra sidlutningar i jämförelse med NM165/HSVM. 

Skjutproven genomfördes endast som teknisk skjutning där hanterbarhet, rekylupptagning och stabilitet 

provades. Lavetten tillverkas mot kundens specifikation vad gäller fordonsgränsytan. 

Lavetten har en M3 gränsyta som innebär att Rekyldämpare Tksp och Rekyldämpare 1/1B kan användas 

utan modifiering. Lavetten finns i olika utföranden, splitterskyddad, med splitterskyddad lucka och 

möjlighet till sekundärbeväpning i form av en ”swingmount” på sidan. Skytten kan stå på en plattform 

nedanför luckan alternativt sittandes i en sk. ”båtsmanstol” som hänger i lavetten. 
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Fördelar: 

- lägre vikt 

- kräver mindre utrymme på insidan 

- provat vid FM (MAN X45) 

- tillverkas fortfarande och nyttjas av flera försvarsmakter 

 

Nackdelar 

- kostnad vid införande, dokumentation, systemsäkerhet mm. 

- Kan ej verka vid NBC hot pga. luckan måsta var stängd vid drift av NBC anläggningen 

- kräver en adapterring för montering 

- skytten är oskyddad vid observation och under eldgivning 

 

Pris för lavett i grundutförande ovan utan lucka, splitterskydd mm. ca. 15,000 Euro 

 

Nedan ett alternativ baserat på ovanstående lavett, pris från 32,000 Euro beroende på skyddsnivå. 

 

 

2.3 Ringlavett NM165/HSVM från Hägglunds Moelven A/S 

NM165 och HSVM från Hägglunds Moelven A/S finns monterad på FM Patgb 180 och Bv208S. Systemen 

är införda i början på 1990-har använts under lång tid med 12.7mm Tksp.  

Lavetten har en M3 gränsyta som innebär att Rekyldämpare Tksp och Rekyldämpare 1/1B kan användas 

utan modifiering. Skytten kan stå på en plattform nedanför luckan alternativt sittandes i en sk. 

”båtsmanstol” som hänger i lavetten. Lavetten har dessutom en krage som förhindrar att nederbörd och 

vinddrag tränger in i fordonet med skytten ståendes i luckan. 
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Systemet, om det kan omfördelas till Patgb 203,kan vara ett mycket kostnadseffektivt alternativ. 

Kompetens och dokumentation finns inom Försvarsmakten och behöver endast anpassas för den nya 

plattformen. Lavettyperna NM165 och HSVM avviker dock i utförande, NM165 är splitterskyddad 

vilket HSVM inte är. 

Fördelar: 

- lägre vikt 

- kräver mindre utrymme på insidan 

- infört vid FM 

- låg införandekostnad om system kan omfördelas 

Nackdelar 

- systemstatus okänd 

- tillgång på reservdelar begränsad pga. upphörd tillverkning 

- Kan ej verka vid hot/drift av NBC anläggning 

- kräver en adapterring för montering 

- skytten är oskyddad vid observation och under eldgivning 

Kostnad för RENO/REMO av ringlavetterna kan i nuläget ej bedömas. 

2.4 Wegmann 1530 från Wegmann GmbH 

Beprövat system från Krauss Maffei Wegmann GmbH, levererad till MRAV (Boxer), FENNEK, Piranha 3, 

Patria XA188 mfl. Systemet kan sannolikt inte anskaffas längre då det ersatts av ett annat modulärt system. 

Systemet bedöms finnas på marknaden som begagnat då utvecklingen av nya system går mot fjärrstyrda 

överlagrade vapenplattformar typ PROTECTOR (VS01). 

Systemet kan beväpnas med 12,7mm Tksp, 40mm Grsp och 7,62mm Ksp 58 dock kräver varje vapentyp en 

unik gränsyta/rekyldämpare mot lavetten vilket kan vara kostnadsdrivande. 
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Wegmann typ 1530 med 12,7 mm Tksp. 

 

Systemet bedöms prestandamässigt i stort vara likvärdigt med nuvarande vapenhuv. Den kräver likartat 

utrymme på insidan. Införandet av detta system bedöms kostnadsmässigt vara det dyraste systemet att införa. 

 

Fördelar: 

- observation och eldgivning i skydd 

- lägre vikt 

- beprövad konstruktion 

- liknande system infört på Bgbv 120 

- Kan verka vid hot/drift av NBC anläggning 

- Kan förses med rökkastare 

 

Nackdelar: 

- kräver en hög adapterring för montering 

- kostnad vid införande, pris, dokumentation, systemsäkerhet mm. 

- mycket begränsad observation från prismorna 

 

Bev alt: 12,7mm Tksp/40mm 

Grsp/7,62mm Ksp58  

Vikt: 250 (380) kg (exkl. vapen) 

Ringdiameter: 925 mm 

Höjd över tak: 515 mm (670 mm för lucka) 

Djup under tak: 420 mm 

Skydd sida: 7,62 AP (14,5 AP) 

Skydd tak: - 

Riktsystem: Mekaniskt alt elektriskt 

Elevation: -10 till +40 

Rotation: n x 360 

Sikte: Periskopsikte med streckplatta 

Elsystem: 28 V DC / 30 A 

Pris: Bedömt beg. <500.000 SEK 
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2.5 Skjutvinklar 

Samtliga lavetter ovan medger eldgivning horisonten runt med begränsningar i form av antenner, öppna luckor 

och skrovfast utrustning.  

Eldgivningsvinklar (dumpningsvinklar) i elevation främst då för att kunna skjuta så nära fordonet som möjligt är 

direkt avhängigt på höjden av adapterringen.  

En adapterring som endast utgör mekanisk gränsyta innebär att båda ringlavetterna med eleverad pivå kan skjuta 

närmare fordonet än befintlig vapenhuv 20AKAN. 

Wegmann 1530 kärnlinje ligger 403 mm ovanför fordonets tak i jämförelse med Vapenhuv 20AKAN 285 mm. 

2.6 Vikt och volym systemmateriel  

2.6.1 12,7mm Tksp 

Benämning Vikt (kg) Dimensioner (höjd x bredd x längd) mm 

Tksp 

Reservpipa 

38 

13,5 kg 

l=1650 

Rekyldämpare 25 400x500x850 

Max längd 1010 

Sikte 

(- fodral) 

1 150x150x60 

(80x160 x210) 

Vårdväska 1,5 kg 70x140x400 

Hylspåse 1,5 kg 70x230x400 

Ammunition 12,7 

 

16 kg 

 

100 ptr i amlåda 97 (185x145x300) 

 

2.6.2 7,62mm Ksp 58 

Benämning Vikt (kg) Dimensioner (höjd x bredd x längd) mm 

Ksp 58B 

Reservpipa 

11,6 

2,8 kg 

l=1275 

l=650 

Rekyldämpare 1/1B 4 kg 400x500x850 

Vårdväska 1B 0,5 kg 70x140x400 

Ammunition 
7,62mm 

 

8,4 kg 

 

200 bandad sk ptr 10 i amlåda 06 
(185x97x275) 
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2.7 Gränsytor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Påverkan på övriga systemfunktioner  

Bemannade ringlavetter innebär att NBC anläggningens funktion och uppvärmningen av 

besättningsutrymmet påverkas. 

3 SAMMANFATTNING 

NM165/HSVM 
Antalet fordon som skall ombeväpnas är i nuläget okänt. Om lavetter kan omfördelas i erforderligt antal så 

bedöms detta innebära relativt låga totalkostnader vid införande då systemet redan är infört och mycket 

beprövat inom FM. 

Patgb 203 

 

lavett 

 

Hållare för 

reservpipa 

 

Hållare för tillbehör 

vårdväska 

 

Rekyldämpare 

Vapen 

- Tksp 

-  Ksp 58 

- (Grsp) 

Sikte Ammunition 

- Amlåda 97 

- Amlåda 96 

- Amlåda 06 

Hyls/länk uppsamlare 

 

Reservpipa 

 

Vårdväska 

 
Internsamband 

skytt/chef 

Transporthållare i 

besättningsutrymmet  
rekyldämpare 

vapen + am 

 tillbehör 
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Plattmount FW 655 

Tillgängligt under en överskådlig framtid, reservdelar, support mm. Relativt dyrt i inköp och innebär stora 

införandekostnader, adapterring, dokumentation, systemsäkerhet mm. 

Wegmann 1530 

Motsvarar i stort nuvarande vapenhuv prestandamässigt trots den något mindre kalibern på beväpningen. 

Mycket osäkert om tillräckligt antal kan hittas på begagnatmarknaden.  

Sannolikt mycket dyrt i inköp och innebär stora införandekostnader, adapterring, dokumentation, 

systemsäkerhet mm. 

4 REKOMMENDATION 

Om antalet blir begränsat, exempelvis 20-30 st kan alternativet med omfördelning av ringlavetter från 

Patgb 180 och Bv 208S vara att föredra. 

Övriga ovan beskrivna system innebär relativt höga totalkostnader för införande. 

En ombeväpning av befintlig Vapenhuv 20AKAN i jämförelse med Plattmount och Wegmann 1530 skulle 

då kostnadsmässigt kunna vara ett realistiskt alternativ. 

5 FORTSATT VERKSAMHET 

TBD. 

 



Koncept Israel Uppochner Sidoplåtar Chucken Släden Koncept Kuggremmar Kuggbåge Tappflytt

Kat. Kat.

Stabilitet 1 2 3 1 2 Kraftöverföring 3 3 2

Skydd 1 3 3 3 3 Utrymme 2 1 3

Tillverkning 3 1 2 1 2 Tillverkning 2 2 3

Bef. komp. 1 1 3 2 3 Bef. komp. 1 1 2

Fria zoner 1 1 3 3 1 Fria zoner 2 2 3

Totalt 7 8 14 10 11 Totalt 10 9 13

Koncept Locket Bananlåda Stående400 Tilt Koncept Över Under

Kat. Kat.

Gränsytor 2 2 3 3 Gränsytor 3 1

Säkerhet 2 2 1 3 Krutgas 2 2

Anv.vänlighet 3 3 2 3 Anv.vänlighet 3 2

Standard komp. 3 3 1 3 Åtkomlighet 2 1

Fria zoner 1 2 3 3 Fria zoner 2 2

Totalt 11 12 10 15 Totalt 12 8

Konceptval delsystem
Låsning

Skala (1-3)

Höjdriktlänken

Skala (1-3)

Skala (1-3)

TomhylsorAmmunitionsinmatning

Skala (1-3)

0

1

2

3
Stabilitet

Skydd

TillverkningBef. komp.

Fria zoner

Israel

Uppochner

Sidoplåtar

Chucken

Släden 0

1

2

3
Kraftöverföring

Utrymme

TillverkningBef. komp.

Fria zoner
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Koncept Vippbräda Påsring Rektangel Koncept Svalbädd Munstycke

Kat. Kat.

Gränsytor 2 2 2 Nedkylning 3 2

Säkerhet 2 2 3 Utrymme 3 2

Anv.vänlighet 1 2 3 Verka i skydd 1 3

Elevationskrav 1 3 3 Bef. komp. 1 3

Fria zoner 2 2 2 Fria zoner 3 3

Totalt 8 11 13 Totalt 11 13
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