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Sammanfattning 

Denna rapport är ett exmensarbete vid Karlstads Universitet på uppdrag av Saab 

Dynamics AB. Målet var att granska alla de ingående komponenterna för en 

systemintegration av vapnet Carl-Gustaf M4, Trackfire och Patria XA-360 AMV, för att 

sedan genomföra en konceptstudie för en av komponenterna.  

Projektet fokuserades på att konstruera en infästning för Carl-Gustaf M4 på Trackfire med 

mål att infästningen ska rymma tre stycken vapen. Den slutliga konstruktionen 

modellerades i 3D Experience och består av en balk med sex stycken överfall som 

rymmer tre Carl-Gustaf M4.  

En FEM-simulering som gjordes i ANSYS Workbench 18.1 visade att spänningarna som 

uppkom vid skott översteg tillåtna belastningar för materialet som har valts. Förslag på 

konstruktionsförbättringar som har angetts är bland annat byte av material eller 

förlängning av fästjärnen på balken.  

Abstract  

This bachelor thesis is a project at Karlstad University assigned by Saab Dynamics AB. 

The objective was to examine all components for a system integration of Carl-Gustaf M4, 

Trackfire and Patria XA-360 AMV and perform a concept study for one of the 

components. 

The focus of the project was to design an attachment for Carl-Gustaf M4 on Trackfire 

with the ambition that the attachment shall contain three weapons. The final construction 

was modeled in 3D Experience and consists of a beam with six weapon brackets which 

contains three Carl-Gustaf M4. 

A FEM simulation that was made in ANSYS Workbench 18.1 showed that the stresses 

that occurred by shot exceeded allowed stresses for the material that was chosen. A 

proposal for design improvements that have been specified includes change of material or 

extension of the fastener on the beam. 
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1. Inledning 

Examensarbetet genomfördes vid Karlstads Universitet för fakultet hälsa-, natur- och 

teknikvetenskap. Arbetet gjordes i samarbete med Saab Dynamics AB och innefattar att 

göra en konceptstudie om fordonsinstallation av Carl-Gustaf. Projektet kom att ske på 

Karlstads Universitet, med handledare Lasse Jakobsson och examinator Nils Hallbäck och 

på Saab Dynamics AB i Karlskoga med handledare Mattias Ivarsson. Konceptstudien 

innefattade en förstudie, med en övergripande kravspecifikation som skulle godkännas av 

SBD innan nästa steg utfördes, en specifik kravspecifikation för de komponenter som 

examensarbetet skulle innefatta och sedan en konceptgenerering innan slutgiltig 

konstruktion valdes.  

1.1 Mål och syfte 

Målet med examensarbetet är att genom en noggrann förstudie och 

bakgrundsundersökning av Carl-Gustaf, Trackfire och Patria, ta reda på alla de olika 

komponenterna som ska konstrueras och bestämma en eller flera komponenter som arbetet 

ska fokuseras på. I förstudien ingår även att göra en tidsplan, projektplan och en 

övergripande kravspecifikation som kan användas för att utvärdera konstruktionen.  

Syftet med arbetet är att hitta en konstruktion som fungerar för Carl-Gustaf M4. Vapnen 

ska sitta på en vapenstation som heter Trackfire. Denna vapenstation ska sedan kunna 

fästas på en pansarvagn med namn Patria XA-360 AMV. I dagsläget finns konceptidéer 

för infästningar för luftvärnsmissilen RBS 70 på en Trackfire med tre vapen. Ett önskemål 

från kund är att Trackfire ska rymma tre stycken Carl-Gustaf vapen. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Saab Dynamics 

Saab Dynamics AB ingår i affärsområde Dynamics inom Saab-koncernen. Med produkter 

inom militärt försvar och civil säkerhet är Saab ett världsledande företag med sina 

produkter. De olika affärsområdena som inkluderas i Saab är Aeronautics, Dynamics, 

Surveillance, Support and Service, Industrial Products och Kockums (Saabgroup).  

Det som idag heter Saab Dynamics AB grundades 1646 i Karlskoga och hette då Bofors 

Järnbruk. På den tiden var det ett helt vanligt småbruk och det var inte förrän i mitten på 

1800-talet som Bofors fick sitt uppsving inom järnverksindustrin. På 1870-talet gav de sig 

ut på oprövad mark och köpte en masugn som gjorde att de kunde ge sig in i 

försvarsindustrin. De blev snart kända för sin nya kanonkula, tillverkad i tätt gjutstål, som 

var överlägsen konkurrenternas. Bofors första order till svenska marinen innefattade tio 

stycken 8 cm fästningskanoner till Karlskrona. Nu tog Bofors över den ledande rollen 

inom vapenindustrin, men dess ständiga utveckling och nya innovationer hade ett högt 

pris. Detta gjorde att de på 1890-talet gick i konkurs och tvingades till rekonstruktion.  

Hjälpen kom när dynamitens uppfinnare Alfred Nobel fick upp intresset för Bofors. Med 

sina många affärskontakter runt om i världen och sitt brinnande intresse för utveckling 
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inom försvarsindustrin, räddade han företaget. Inte nog med att Nobel räddade Bofors så 

räddade han även den svenska försvarsindustrin, som han värdesatte högt. Han investerade 

mycket i utveckling av Bofors och byggde även ett nytt laboratorium i Björkborn i 

Karlskoga (Näringslivshistoria, 2016).  

År 2000 gick Saab och Celsius samman (där gamla Bofors ingick) och samlade flyg-, 

robot- och flygelektroniktillverkning inom Saab. Gamla Bofors delades upp i två delar och 

blev Saab Bofors Dynamics AB där robotar och lätta understödsvapen ingick och BAE 

Systems Bofors AB som tillverkade eldrörsystem och ammunition (History Saab) 

Idag finns Saab Dynamics AB i Karlskoga, Linköping och Motala. De tillverkar 

understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer och obemannade undervattensfarkoster. 

1.2.2 Carl-Gustaf 

Granatgeväret Carl-Gustaf konstruerades av ingenjörerna Hugo Abrahamsson och Sigfrid 

Akselson tillsammans med kapten Harald Jentzen 1946. Vapnet är av kaliber 84 mm och 

är främst till för att bekämpa pansarfordon. Vapnet finns i modellerna M1, M2, M3 och 

den senaste M4. Största skillnaden mellan de olika typerna är vikt och material där M1 

och M2 väger ungefär 16 kg och är gjort av stål medan M4 väger ungefär 7 kg och är gjort 

av till största del kolfiber och titan.  

 
Figur 1 - Carl-Gustaf M4. 

CG har tio olika ammunitionssorter som har olika funktioner beroende på vad man ska 

bekämpa för mål. Bilden nedan visar alla de olika granaterna som finns till CG M4 

(Saab/land): 
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Figur 2- Carl-Gustaf ammunition. 

1.2.3 Trackfire 

Trackfire är ett så kallat RWS system (Remote Weapon Station) som kan fästas på olika 

militärplattformar. Systemet har utvecklats i över 40 år och bygger på elektrooptisk 

eldkontroll för både land- och marinmiljö (Saabgroup/naval). 

 
Figur 3 - Trackfire. 

1.2.4 Pansarterrängbil 360 

Patria XA-360 AMV har i Sverige benämningen pansarterrängbil 360 och är 

försvarsmaktens nya tillskott till stridsfordonsfamiljen. Svenska försvarsmakten köpte in 

vagnen 2013 av den finska försvarskoncernen Patria Land Systems och den finns i olika 

varianter världen över men ingen identisk med den svenska versionen (Försvarsmakten). 
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Figur 4 - Pansarterrängbil 360. Foto: Bodil Böös/Försvarsmakten. 

1.2.5 Examensarbetet 

Idén till examensarbetet kom fram efter en diskussion mellan Mats Lundkvist (Livgardet), 

Magnus Samuelsson och Urban Bruzén, Saab Dynamics. Examensarbetet bygger på ett 

verkligt behov och intresse från Försvarsmakten.  
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2. Genomförande 

2.1 Projektplanering 

En projektplan upprättas för att planera projektets mål, olika faser och i vilken ordning de 

olika delarna ska ske. En grov tidsplanering görs för att ha en ungefärlig tidplan att 

förhålla sig till under projektets gång. Projektplanen uppdateras löpande under projektet 

då ändringar och tidskorrigering alltid tillkommer. Projektplanen återfinns i bilaga 1. 

2.2 Förstudie 

En förstudie där vapnet Carl-Gustaf M4, vapenstation Trackfire och pansarterrängbil 360 

studerades för att få en övergripande bild av alla huvudkomponenter som kom att ingå i 

konstruktionen. Vidare utifrån detta skulle sedan de specifika komponenter som kom att 

ingå i examensarbetet bestämmas.  

2.2.1 Studiebesök 

Vid ett studiebesök på Saab i Järfälla och hos slutkund Livgardet i Stockholm gicks 

Trackfire igenom med funktioner, restriktioner och begränsningar. Utifrån de 

begränsningar som presenterades kunde placering och antal Carl-Gustaf M4 bestämmas 

och även vilka komponenter som ska konstrueras inom ramen för detta examensarbete.  

Hos Livgardet studerades pansarterrängbil 360, som Trackfire med Carl-Gustaf sedan ska 

fästas på. Här identifierades vissa problem med önskad placering av Trackfire. Högt tryck 

och krutgaser från vapnet riskerar att träffa förvaringsboxen som är placerad på fordonets 

bakre del. Denna information togs med och kom att ingå i kravspecifikationen senare.  

Med slutkund diskuterades även om vapnen ska kunna skjutas som vanligt också, eller om 

det kan anpassas speciellt för Trackfire. Bedömningen blev att vapnen endast ska 

användas på Trackfire vilket gör att vissa beslag, sikten och handtag kan tas bort och 

därigenom minska vikten. 

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation beskriver de krav som konstruktionen måste uppfylla samt de 

önskemål som finns. Vid studiebesöket hos Saab i Järfälla erhölls information som till stor 

del kom att ingå i den övergripande kravspecifikationen. Denna specifikation gäller för 

integrationen av ett färdigt komplett system. Ytterliggare information har hämtats från 

produktspecifikationen för CG M4 (Dokument 1). Eftersom Carl-Gustaf kommer att 

finnas med i konstruktionen så bör alla dess krav även uppfyllas av den nya 

konstruktionen.  

När den övergripande kravspecifikationen godkändes av Dynamics, så fokuserades sedan 

arbetet på en begränsad kravspecifikation för de komponenter som ingår i examensarbetet. 

Efter slutgiltig konstruktion genomfördes en bedömning av kravuppfyllnad. Detta för att 

få en helhetsbild av vad vidare utvecklingsarbete ska fokusera på. 
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2.4 Examensarbetets konstruktion 

För att få ett komplett system med CG, Trackfire och Patria, så kommer många års arbete 

att behövas. Därför har det, i samband med studiebesöket i Järfälla, bestämts att den 

konstruktion som detta examensarbete ska fokusera på är infästningen av CG på Trackfire. 

Det som ska bestämmas inom ramen för detta är:  

 Hur många CG M4 kan fästas på Trackfire? 

 Vart ska de placeras?  

 Hur ska de placeras i förhållande till varandra, så att vapnets tratt går att öppna 

samt avfyrning av ett vapen inte stör de andra vapnen? 

2.5 Konceptgenerering 

En konceptgenerering går ut på att ta fram olika koncept för konstruktionen. En så kallad 

”brainstorming” tillsammans med ingenjörer på företaget användes för att få fram olika 

konstruktionslösningar. De gicks sedan igenom var för sig och utvärderades om de var 

rimliga att genomföra eller ej. Samtliga konstruktionslösningar innehöll något slags 

överfall som är ett fäste för vapen. För att få en överblick över vilka olika typer av överfall 

som kan användas gjordes ett studiebesök på Bofors Test Center i Karlskoga där 

testutrustning i form av balkar, överfall och skottgungor finns.  

2.5.1 Testutrustning för CG och AT4 

Vid studiebesöket på BTC noterades att testutrusning för CG och AT4 (som är en 

engångsmodell av CG) hade en stor betydande skillnad. För skottbalkar till CG används 

ett stål, medan skottbalkar för AT4 är gjorda i aluminium. Då viktkravet från 

kravspecifikationen är det mest kritiska så skulle en konstruktion i aluminium vara 

fördelaktig. Varför balkarna tillverkats i olika material förklarades med att CG 

utvecklades 1946 medan AT4 är en relativt ny konstruktion där det fanns fler 

valmöjligheter på material. Slutsatsen som drogs av detta var att en konstruktion i 

aluminium bör kunna användas för CG då vapnen har liknande belastningar.  

2.6 Beräkningar 

Hållfasthetsberäkningar på hela konstruktionen gjordes med hjälp av ANSYS, som är ett 

beräkningsprogram som företaget använder, där en FEM-simulering utfördes. Med hjälp 

av belastningar som har använts för tidigare beräkningar av CG kan man utvärdera 

konstruktionen ur ett hållfasthetsperspektiv.  

2.6.1 Beräkningsmodell 

CAD-geometrin för konstruktionen lästes in i ANSYS Workbench 18.1 och anpassades 

för FEM-simulering. Endast skjutfallet simulerades då accelerationer som uppkommer av 

fordonets och vapenstationens rörelser ansågs ligga utanför examensarbetet.  
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Linjärelastisk materialmodell har använts. I balken har generell aluminium med E-modul 

71 GPa och densitet 2770 kg/m
3
 ansatts och för övriga delar ansattes stål med E-modul 

200 GPa och densitet 7850 kg/m
3
. 

De olika detaljerna sattes samman med frictional contact villkor med friktionskoefficient 

0,1. Undantaget var kontakten mellan skruv och mutter där bonded contacts användes. 

2.6.1.1 Geometri 

Då avsikten var att beräkna balkens hållfasthet togs samtliga överfall med tillhörande 

skruvar bort. Vapnens massa simulerades med punktmassor i respektive tyngdpunkt. För 

att inte påverka balkens styvhet åt det ickekonservativa hållet användes en flexibel 

koppling mellan punktmassor och skruvhål. Se Figur 5: 

 
Figur 5 - Geometri efter anpassning. 

2.6.1.2 Elementnät 

Geometrin meshades med i huvudsak solida hexaederelement. I möjligaste mån har tre 

element använts över plåttjockleken för att undvika att plåtarna blir överstyva (Figur 6). 

Elementnätet valdes relativt grovt för att hålla nere beräkningstiderna i den transienta 

simuleringen. 
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Figur 6 - Elementnätet 

2.6.1.3 Laster och randvillkor 

Fästplattan tillhörande vapenstationen låstes med fixed support. Alla skruvar (M10) 

förspändes med 26 kN.  

Skjutlasten ansattes som remote force i skjutriktningen och i eldrörscentrum. Kraften 

kopplades till skruvhålen för hållarna för det aktuella eldröret. Kraften är transient och 

verkar endast under 1 ms. Medelaccelerationen ger en medelkraft under förloppet på 

28kN. Den översattes till en parabolisk funktion över 1 ms med 42,3 kN som toppvärde 

(Figur 7). 

 
Figur 7 - Laster och randvillkor. 

2.7 3D-printing 

Efter att den slutgiltiga konstruktionen färdigställts 3D-printas den i en Markforged 

printer. Detta för att under slutpresentationen kunna visa upp den färdigställda 

konstruktionen.  



 15 

 

3. Resultat 

3.1 Kravspecifikation 

Den övergripande kravspecifikationen som upprättades, se bilaga 2, gäller för hela 

systemintegrationen och innefattar alla komponenter som ska konstrueras för en helt 

färdig produkt. Det som sedan blev den specifika kravspecifikationen för infästningen, se 

bilaga 3, är grunden för konstruktionen till detta arbete.  

3.1.1 Viktkrav 

Ett viktigt krav från kravspecifikationen för infästningen, som återfinns i bilaga 3, är: 

”Systemets vikt får max vara 40 kg. Detta för en bibehållen prestanda för Trackfire”. 

Detta krav kom att vara avgörande för hur många CG som fick plats på Trackfire samt 

materialval och konstruktionsuppbyggnad. Den slutgiltiga vikten för hela konstruktionen 

samt tre stycken laddade CG med tyngsta ammunitionen hamnade på ca 33,6 kg. 

3.2 Konceptgenerering 

3.2.1 Brainstorming 

Från brainstormingen presenterades fem unika koncept, se bilaga 4. Utifrån dessa gjordes 

olika rimlighetsbedömningar som i första steget sållade bort de koncept som innehåll 

fjädrar och rekylsystem, då det bedömdes att systemet skulle kunna konstrueras hållbart 

utan detta.  

3.2.2 Överfall 

Alla de koncept som presenterades efter ”brainstormingen” innehöll något slags överfall 

som vapnet fästs i. Efter vidare research på BTC valdes konstruktionen för ett nytillverkat 

överfall för CG. Då det nya överfallet tillverkats efter gamla ritningar och ej finns som 

CAD-modell gjordes en modellering av överfallet i 3D Experience.  

3.2.3 Balk 

Skottbalken till det nya överfallet var en U-balk av stål. Den byttes ut mot en balk med 

fyrkantsprofil av aluminium. Den slutna balkprofilen valdes på grund av högre hållfasthet 

men också för att fler vapen kan fästas på alla sidor. Konceptet som ritades upp utifrån 

detta blev följande: 
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Figur 8 - Konceptidé utifrån skottbalk med överfall. 

Konceptet bygger på tre skottbalkar med överfall, som återfinns på BTC, som sedan 

svetsas ihop. Detta modellerades sedan i 3D Experience.  

 
Figur 9 - Konceptidé visualiserat i 3D Experience. 

3.2.4 Infästning på Trackfire 

Infästningen på Trackfire sker med åtta bult kring systemets rotationsaxel för att kunna 

ändra skottvinkel.  
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Figur 10 - Infästningspunkt på Trackfire. 

Det ursprungliga konceptet för infästningen var en rund platta, som fästs på Trackfire, 

med en kvadratisk balk som sedan fästs i de andra balkarna, likt skiss och CAD-modell 

nedan: 

 
Figur 11 - Ursprungligt koncept av infästning på Trackfire visualiserad i 3D Experience 

3.3 Carl-Gustaf M4 

Eftersom CG M4 endast behöver kunna skjutas från Trackfire så kunde en del beslag, 

handtag, sikten och avfyrningsmekanism tas bort från vapnet. Detta gjorde att vikten 

minskade från ca 7 kg till ca 3.3 kg. Figur 12 nedan visar hur vapnet ser ut utan alla beslag 

men med slutstycket kvar.  
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Figur 12 – Carl-Gustaf M4 utan vissa beslag. 

3.4 Slutgiltig konstruktion 

Den slutgiltiga konstruktionen kom att innehålla en aluminiumbalk med fyrkantsprofil och 

sex stycken överfall, som rymmer infästningar för tre stycken CG. Figur 13 nedan visar 

konstruktionen utan vapen. 

 
Figur 13 - Slutgiltig konstruktion för infästning av CG på Trackfire visualiserad i 3D Experience. 

I Figur 14 visas det kompletta systemet med infästning och vapen tillsammans på 

Trackfire.  
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Figur 14 – Komplett system med infästning, CG M4 och Trackfire. 

3.5 Beräkningsresultat 

Den transienta lastpulsen sätter konstruktionen i svängning. Det är inte förrän efter att par 

millisekunder som de största deformationerna uppstår. Figur 15 till Figur 17 visar att 

systemet svänger efter att lastpulsen har tagit slut. Notera att den transienta lasten läggs på 

mellan 4 och 5 ms, laststegen innan är till för förspänning av skruvarna. Alla angivna 

spänningar är von Mises spänningar.  

 
Figur 15 - Deformation omedelbart efter lastpåläggning (5ms). 
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Figur 16 - Maximal deformation efter 1,75 ms efter lastpulsen.  

 
Figur 17 - Näst största deformationen uppstår på motstående sida av kraftens angrepp 9,6 ms efter 

lastpulsen. 

Maximal spänning sammanfaller med maximal förskjutning (Figur 18).  
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Figur 18 - Maximal spänning 

I Figur 19 noteras att maximal spänning uppgår till 1670 MPa under muttern. På balkens 

översida under fästjärnet återfinns ett område med spänningar från 320 MPa till 980 MPa.  

 
Figur 19 - Detalj av spänningsplot utan fästjärn. 

3.6 Bedömning av kravspecifikation 

Efter fastställande av slutgiltig konstruktion som presenterats i detta examensarbete, 

gjordes en bedömning på hur väl konstruktionen uppfyllde den specifika 

kravspecifikationen som kan ses i tabell 1. Färgkod: Grönt betyder att kravet bedömts 

uppfyllt. Gult betyder att det är osäkert eller omöjligt att bedöma i detta läge. Rött betyder 

att konstruktionen inte uppfyller kravet.  
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Tabell 1 – Bedömning av kravspecifikationen. 

Krav: Bedömning 

uppfyllnad: 

Kommentar: 

Funktion/prestanda:   

Systemet ska minst innehålla två Carl-

Gustaf vapen, bör klara tre Carl-Gustaf 

vapen. 

 Lösningen klarar upp till tre 

Carl-Gustaf vapen. 

Systemet ska kunna skjutas under färd.   

Systemet ska kunna skjuta ett eldrör utan 

att påverka skottställning för de andra 

eldrören. 

 Bör testas tidigt i 

utvecklingsarbetet. 

Systemets vikt får max vara 40 kg. Detta 

för en bibehållen prestandard för Trackfire. 
 Systemet väger  

Delsystem får max väga 20 kg. Detta för 

att underlätta demontering på Trackfire. 
 Tyngsta delsystemet kommer 

väga runt 5 kg. 

Delsystem ska klara fallprov på 1m utan 

påverkad funktion/prestanda. 
 Anpassning/nya skydd för fall 

behöver konstrueras. 

Systemet ska inte innehålla några 

miljöfarliga material (enl. EU 

lagstiftningen REACH). 

 Inga nya material. 

Systemet ska vara kompatibelt med 

Trackfire avfyrningssystem. 
 Konstrueras senare. 

Systemet ska tåla normal nivå av ESD utan 

att funktion/prestanda påverkas. 
 Bör testas tidigt i 

utvecklingsarbetet. 

Systemet ska kunna fungera med all 

ammunition som finns idag. 
 Inga ändringar på eldrör som 

påverkar och viktkrav 

uppnås. 

Systemet ska kunna skjuta programmerbar 

ammunition. 
 Konstrueras senare. 

Systemet ska konstrueras så att underhåll 

underlättas och minimeras. 
 Inga komplicerade underhåll 

krävs. 

Systemet ska tåla rekylen från Carl-Gustaf 

M4. 
 Analys visar att systemet ej 

håller för rekyl vid skott. 

Förslag på 

konstruktionsändringar finns 

rekommenderade. 

Infästningen måste vara så flexibel att 

varken vapen eller infästning skadas vid 

skjutning. 

 

 Se kommentar ovan. 

Miljötålighet:   

Systemet ska klara långvarig solbestrålning 

(UV-tåliga material). 

 Kända och beprövade 

material. 

Systemet ska klara av temperaturchocker 

(från +71°C till -46 °C). 

 Samma som ovan. 

Systemet ska klara nedsänkning i vatten 

(under 1h utan att vatten tränger in och slår 

ut systemet). 

 Samma som ovan. 
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Systemet ska klara att utsättas för 

saltdimma utan att förstöras. 

 Ytbehandling väljs under 

utvecklingsfasen. 

Systemet ska kunna utsättas för oljor och 

vätskor utan att funktion påverkas. 

 Kända och beprövade 

material. 

Systemet ska klara av vibrationer från 

pansarterrängfordon, hjulgående och 

bandfordon, Patria och CV 90. 

 Bör simuleras och testas 

tidigt i utvecklingsfasen. 

Säkerhetskrav:   

Delsystemen måste gå att monteras och 

demonteras snabbt från Trackfire för 

säkerhetsförvaring. 

 Överfall säkerställer snabb 

montering/demontering av 

vapen. 

Delsystem ska klara fallprov på 2.1 m utan 

att bli farligt vid användning. 

 Anpassning/nya skydd för fall 

behöver konstrueras. 

Systemet ska tåla hög nivå av ESD utan att 

säkerhet påverkas. 

 Bör testas tidigt i 

utvecklingsarbetet. 

Interface:   

Tillåten infästning på Trackfire.  Tillåten infästningspunkt har 

valts. 
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4. Diskussion 

Projektet har till största del följt projektplanen som upprättades vid uppstarten. Den stora 

skillnaden blev att projektet utökades tidsmässigt till att vara klart i augusti istället för 

juni. Detta gjorde att tid till att göra en FEM-analys och även 3D-printa den slutgiltiga 

konstruktionen fanns.  

Under konceptgenereringen gjordes vissa ändringar då brainstormingen ledde till utökad 

research på BTC, som sedan förde projektet mot de konstruktionsidéer som det slutgiltiga 

systemet byggde på. Beslutet om att använda överfall som infästning för vapnen visade 

sig vara fördelaktigt, då det på ett smart sätt löste de krav i den specifika 

kravspecifikationen som krävde att vapnen eller konstruktionen skulle kunna tas av 

smidigt och säkerhetsförvaras. Överfallen är även en befintlig produkt för testskjutning på 

företaget vilket gör att tillverkning och användning av dessa är känt sedan innan.  

Det ursprungliga konceptet med tre identiska skottbalkar som svetsas ihop kom att 

utvecklas till en balk med fyrkantsprofil, vilket gjorde att vikten på konstruktionen kunde 

minskas ytterligare. Maxvikten som upprättades i kravspecifikationen kunde alltså hållas 

med god marginal, vilket gör att vissa konstruktionsändringar kan göras i efterhand utan 

att riskera att kravet överskrids. Om man tittar på tillverkning och kostnad så kommer den 

senare konstruktionen vara både billigare och enklare att tillverka. 

I kravspecifikationen nämns även de krav som ställs på CG M4. Detta för att dessa krav 

även måste gälla för en säker och hållbar konstruktion. Den kravbedömning som 

utvärderar den slutgiltiga konstruktionen, visar vilka delar som projektet har uppfyllt och 

vilka som kommer att senare under utvecklingsarbetet för en färdig produkt.  

Resultatet från FEM-analysen som gjordes visar de två krav som konstruktionen ej 

uppfyllde, se rödmarkerade bedömningar i Tabell 1. Balken med Aluminium 6082 T6 har 

sträckgräns 260 MPa och motsvarande för fästjärnen med stål 7075 T6 är 475 MPa. Runt 

skruvförbandet vid fästjärnet uppträder höga spänningar över 260 MPa (orange i figur 19) 

i hela området och över 475 MPa (rött i figur 19). Detta visar att balken kommer att 

deformeras då spänningarna är allt för höga. 

Som nämnts tidigare är beräkningen utförd med linjärelastisk materialmodell. Detta gör 

att spänningsnivåerna blir mycket högre än om man använder en bilinjär materialmodell 

som kan plasticera. Nivåer över sträckgränsen är alltså starkt överdrivna. Ovanstående 

innebär ändå att balken kommer att plasticera lokalt vilket är oacceptabelt i det här fallet. 

Förklaring skulle kunna vara att fästjärnen är för korta i kontaktytan mot balken, vilket ger 

att kraftparet som skall motverka att järnet viker sig blir för stort och balken plasticerar. 

Förslag på konstruktionsändringar som skulle kunna innebära lägre spänningar och 

undvika plastisk deformation är om fästjärnet skulle göras längre i balkens riktning. Då 

ökar momentarmen och kraftparet blir mindre vid samma last. I samband med detta kan 

man också lägga till fler skruvar för att säkra upp ytterligare. Detta borde räcka för att 
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konstruktionen skall kunna hålla. Man kan också överväga att förstyva balken med 

fjädrar/stringers på insidan samt byta till stål med hög sträckgräns. 

Ovanstående omarbetningar ligger utanför exjobbets omfattning och skall ses som förslag 

på fortsatt utvecklingsarbete för ett färdigt system. 

  



 26 

 

5. Slutsatser 

Målet med projektet har uppnåtts, som var att komma fram till en konstruktionslösning, 

som innehöll en infästning med tre stycken CG M4 på Trackfire. Den slutgiltiga 

konstruktionen löste problemen på ett smart sätt genom att använda några 

konstruktionsdelar från befintliga produkter på Saab Dynamics.  

Fortsatt arbete kommer att behövas för att få ner de kritiska spänningarna i 

konstruktionen, som visades i en FEM-simulering av skottbelastningen. Vidare 

simuleringar kommer även att behöva göras på belastningarna som uppkommer vid färd 

med ett pansarfordon. Bedömningen är att efter justeringarna på konstruktionen, så finns 

förutsättning för att kraven i kravspecifikationen ska kunna uppfyllas. 
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Bakgrund och syfte 

Dynamics är ett affärsområde inom Saab AB som tillverkar understödsvapen, missiler, 

torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningsystsem 

för försvarsmakten. Carl-Gustaf är av typen bakladdat slagverksavfyrat vapen och har en 

rekylbegränsning. Vapnet finns i de olika typerna M1, M2, M3 och M4 som allesammans har 

olika handtag, infästningar och vikt. Syftet med arbetet är att hitta en konstruktion som 

fungerar för samtliga typer av Carl-Gustaf med små ändringar för vardera typ. Vapnen ska 

sitta på en avfyringsanordning som kallas för Trackfire. Denna anordning ska sedan kunna 

fästas på en pansarvagn med namn Patria. I dagsläget finns konceptidéer för infästningar för 

luftvärnsmissilen RBS 70 på en Trackfire med tre vapen, ett önskemål från kund är att 

Trackfire ska rymma fyra stycken Carl-Gustaf.  

 

Målsättning 

Målet med examensarbetet är att genom en noggrann förstudie och bakgrundsundersökning av 

Carl-Gustaf och Trackfire, ta reda på alla de olika komponenterna som ska konstrueras och 

bestämma en eller flera komponenter som arbetet ska fokuseras på. I förstudien ingår även att 

göra en tidsplan, projektplan och en allmän kravspecifikation som kan användas för att 

utvärdera konstruktionen. Förstudien ska sedan godkännas av Dynamics innan konceptstudien 

får påbörjas. Konceptstudien ska vara ca 4/5 av arbetstiden och innehålla framtagning av olika 

lösningar för en fordonsinstallation och sedan utvecklas till koncept som ska utvärderas mot 

kravspecifikationen.  
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Allmän kravspecifikation 1.0 

Krav: 

Konstruktion: 

Maxvikt 40 kg med bibehållen prestandard för Trackfire 

Ska klara minst två M4, bör klara tre M4 

Ska kunna skjuta ett eldrör utan att det påverkar de två andra 

Enskillda delar ska ha en maxvikt på ca 20 kg, så att de går att bära 

Ska bara gå att avfyra när tratten är stängd 

Ska klara av impact test utan att eldrör eller delsystem skadas (Höjd 1m) 

Systemet ska tåla ESD utan att funktion eller säkerhet påverkas 

Inget miljöfarligt material ska finnas i konstruktionen, enl. EU lagstiftningen REACH 

CG placeras till höger om M2 

Ska vara kompatibel med Trackfire avfyrningssystem 

Carl-Gustaf: 

Ska klara av all ammunition som finns idag 

M4 eldrör 

Man ska kunna skjuta mer än 250 rundor utan problem med varje eldrör 

Förebygga underhåll, dagsunderhåll mindre än 10 minuter, månadsunderhåll 40 minuter 

Varje enskilt eldrör ska kunna skjutas 1000 gånger 

Livslängd 20 år 

Vapnet ska kunna skjutas under färd 

Trackfire: 

Trackfire ska klara av CGs programmerbara ammunition, man ska kunna föra över data 

mellan Trackfire och ammunition 

Trackfire anfyrningssystem ska uppfylla gällande säkerhetskrav, inte kunna avfyras om luckor 

på fordon är öppna eller om tratten på vapnet är öppet 

Material: 

Materialval bör göras så att underhåll minimeras 

Miljötålighet: 

UV-tåligt material 

Tåla hög temperatur +71°C under 7 dagar, ska vara säker, men ej kunna skjutas i denna 

temperatur 

Låg temperatur -46°C under 3 dagar 

Systemet ska klara av en temperaturchock från +71°C till -46 °C 

Den ska klara av kraftig solbestrålning under lång tid utan att fallera 

Temperatur, ska gå att skjutas ifrån -40°C till +60°C 

Den ska klara nedsänkning i vatten under 1h utan att vatten tränger in och slår ut systemet 

Ska kunna utsättas för saltdimma utan att förstöras  

Ska kunna utsättas för oljor och vätskor utan att funktion och säkerhet påverkas 

Ska klara av vibrationer från pansarterrängfordon, hjulgående och bandfordon, Patria och CV 

90 



2 
 

Säkerhetskrav: 

Modulen måste gå att montera av lätt av säkerhetsskäl, säkerhetsförvaring 

För att kunna avfyra CG måste luckor vara säkrade så att inte personal skadas av tryckvågen 

Det ska vara enkelt att plocka av enheten och låsa in i separat bunker p.g.a. stöldrisk 

Önskemål: 

Rökkastare + kulspruta + 2-4-6 CG eldrör 

Infästningar ska fungera för samtliga vapentyper 

Programmerbara granater 

Ska kunna gå att förprogrammera 

Två eller tre CG + M2 

66mm rökkastare på 

Skotträknarfunktion 
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Kravspecifikation för infästning 1.2 

Krav: 

Funktion/prestanda: 

 Systemet ska minst innehålla två Carl-Gustaf M4-eldrör, bör klara tre Carl-Gustaf M4-

eldrör. 

 Systemet ska kunna skjutas under färd. 

 Systemet ska kunna skjuta ett eldrör utan att påverka skottställning för de andra 

eldrören. 

 Systemets vikt får max vara 40 kg. Detta för en bibehållen prestandard för Trackfire. 

 Delsystem får max väga 20 kg. Detta för att underlätta demontering på Trackfire. 

 Delsystem ska klara fallprov på 1m utan påverkad funktion/prestanda. 

 Systemet ska inte innehålla några miljöfarliga material (enl. EU lagstiftningen 

REACH). 

 Systemet ska vara kompatibelt med Trackfire avfyrningssystem. 

 Systemet ska tåla normal nivå av ESD utan att funktion/prestanda påverkas. 

 Systemet ska kunna fungera med all ammunition som finns idag. 

 Systemet ska kunna skjuta programmerbar ammunition. 

 Systemet ska konstrueras så att underhåll underlättas och minimeras. 

 Systemet ska tåla rekylen från Carl-Gustaf M4. 

 Infästningen måste vara så flexibel att varken vapen eller infästning skadas vid 

skjutning. 

Miljötålighet: 

 Systemet ska klara långvarig solbestrålning (UV-tåliga material). 

 Systemet ska klara av temperaturchocker (från +71°C till -46 °C). 

 Systemet ska klara nedsänkning i vatten (under 1h utan att vatten tränger in och slår ut 

systemet). 

 Systemet ska klara att utsättas för saltdimma utan att förstöras. 

 Systemet ska kunna utsättas för oljor och vätskor utan att funktion påverkas. 

 Systemet ska klara av vibrationer från pansarterrängfordon, hjulgående och 

bandfordon, Patria och CV 90. 

Säkerhetskrav: 

 Delsystemen måste gå att monteras och demonteras snabbt från Trackfire för 

säkerhetsförvaring. 

 Delsystem ska klara fallprov på 2.1 m utan att bli farligt vid användning. 

 Systemet ska tåla hög nivå av ESD utan att säkerhet påverkas. 

Interface: 

 Tillåten infästning på Trackfire enl. figur 1. 
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Figur 1. 

Önskemål: 

 Systemets infästning bör fungera för samtliga Carl-Gustaf typer (M1, M2, M3, M4) 

 Systemet bör ha en skotträknarfunktion (fullkaliberskott). 

 Systemet bör ha en låg material- och tillverkningskostnad. 
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Konceptlösningar 

Koncept 1. 
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Koncept 2. 

 

Koncept 3. 
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Koncept 4. 

 

Koncept 5. 

 

 


