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Meddelanden 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/90. Yttrande till utrikesdepartementet över "Sveriges ekonomiska zon" (DS 

1990:41) 

l . Sammanfattning 

Kungl. Örlogsmannasällskapet tillstyrker inrättandet av en svensk ekonomisk zon , 

för att stärka den svenska jurisdiktionen i fråga om resursutnyttjande av havet i det 

som idag utgör svensk fiskezon . 
Samtidigt bör uppmärksammas att behovet av övervakning ökar om inte den stärk

ta lagstiftningen skall bli en mer eller mindre tom åtgärd. Det samarbete som här

vidlag sker mellan marinens områdesförband och kustbevakningens regionala enhe

ter grundat på radarövervakningsrsultat och rörliga enheters rapportering bör stär

kas så att samhällets totala resurser sam- och merutnyttjas . 

2. Detaljeringar och förslag 

Bland de lagar och förordningar som behöver konsekvensrättas bör även IKFN-för

ordningen (1982:756) tillkomma. I förordningen föreslås 3 § pkt 4 och 5 ändras till : 

"4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt territorium och 

svensk ekonomisk zon. 
5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium . 

Man kan också överväga en ändrad skrivning av samma förordning så att det tidi

gare anges att skyddet av konstgjorda öar ingår i försvarsmaktens uppgift enligt re

geringsformens 10 kap 9 §. Detta kan lämpligast ske i 3 § pkt 2. 

Bror Stefenson 
Ordförande 173 



Nr 6/90. Protokoll från Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
1990-10-10 i Stockholm 

(Utdrag) 

§ 2 Anmäldes att sedan förra sammanträdet ledamoten W Edenberg och korrespon
derande ledamoten S Riben hade avlidit. 

§ 3 Justerades protokoll från ordinarie sammanträde 1990-04-26 i Stockholm. 

§ 4 Anmäldes huvuddragen i avgivet yttrande över förslag om inrättande av en 
svensk ekonomisk zon i Östersjön. 

§ 5 Beslöt sällskapet att det till 1990 års inval högst skulle inväljas: 2 hedersledamö
ter, 5 ordinarie ledamöter samt 5 korresponderande ledamöter. 

§ 6 Fastställdes styrelsens förslag till invalslistor. 

§ 7 Fastställdes styrelsens förslag till belöningar för år 1989/90 (bifogas) 

§ 8 Valdes ledamoten Andblom till föredragande för 1990 i vetenskapsgrenen 4, 
(Vapenbärares konstruktion) 

§ 9 Föredrog ledamoten L-I Nero utdrag ur årsberättelse för 1989 i vetenskaps
grenen 4 undre rubriken "Tillförlitlighet vid fartygskonstruktion " 

§ 10 Avhöll korrespondernade ledamoten Dan G Harris sitt inträdesanförande under 
rubriken " af Chapman och Gerner - två samtida skeppskonstruktörer" 

1990 års belöningar (bilaga till protokoll 1990-10-10) 

Vid det ordinarie oktobersammanträdet beslöt Kungl Örlogsmannasällskapet att till
dela belöningar i form av hedersomnämnanden och penningbelöningar till: 

- major Bengt Delang, Hisings-Backa 
- örlogskapten Mats Persson, Karlskrona 
- örlogskapten Jörgen Ericsson, Stockholm 
- överstelöjtnant Thorsten Höglund , Sollentuna 
- ledamoten , kommendör Stig Strömbeck, Stockholm 
- avdelningsdirektör Göran Stenlund, Haninge 
- kapten Magnus Sjölund , Nynäshamn 
- örlogskapten Boidohn Håkansson , Vaxholm 

som under 1989-90 gjort goda insatser inom akademiens verksamhetsområde. 
Belöningarna kommer att delas ut vid sällskapets 219.e högtidssammanträde som i 

år avhålls på Vasamuseet i Stockholm. M H 
1 

d 
agnus ag un 

sekreterare 
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Nr 7/90. Protokoll från Kungl örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
1990-11-01 i STOCKHOLM 

(Utdrag) 

§ 2 Justerades protokollet från ordinarie sammanträde 1990-10-10 i Stockholm. 

§ 3 Omvaldes ledamöterna Rosenius och von Hofsten till styrelseledamöter och le
damoten Hertzberg till suppleant. 

§ 4 Omvaldes ledamöterna Werner och Tillberg till revisorer och med ledamöterna 
Gustafsson och Birke som suppleanter. 

§ 5 Omvaldes ledamöterna Taube, Hillelsson och Berg till valberedning. 

§ 6 Fastställdes sammanträdesplanen för 1990/91 

§ 7 Beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad (50 kr) 

§ 8 Förrättades inval. Invalda blev: 

Hedersledamöter: 

Ordinarie ledamöter: 

Korresponderande ledamöter: 

i här nämnd ordning. 

Magnus Haglund 
sekreterare 

Professor Gunnar Hoppe 
General Bengt Gustafsson 
kommendörkapten Gösta af Klint 
kommendör Inga Smedensjö 
kommendörkapten Leif Ahlquist 
överstelöjtnant Stellan Fagrell 
Riksdagsman Ivar Virgin 
Captain Edward L Beach 
kommendörkapten Gunnar Nordanfors 
Direktör Bo Huldt 
Direktör Gert Schyborger 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. S~llS.kapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och Sjovasendet 1 all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar ~ör _tävlingsskrifter, ar-
tiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten v1d m1htarhogskolan. . .. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller SJO-
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väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesväl kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 
l. strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för år 1991 skall senast den 2 september 1991 vara Sällskapet till
handa under adress: 
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 
och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen 
och hjälpmedel -navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet ut
delas vid sällskapets högtidsssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1991 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 2 september 1991. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i SjöväsendeL 

Meddelande från redaktionen 
Genom tekniska missöden uppstod två felaktigheter i TiS nr 3. Det första bestod i att 
det i ett okänt antal exemplar förekom blanka sidor. De prenumeranter , som erhållit 
sådana exemplar uppmanas att på enklaste sätt meddela redaktionen namn och 
adress för erhållande av ett nytt utan detta fel. 

Det andra felet bestod i att senare delen av Lars Liedholms artikel föll bort. Detta 
rättas till genom att artikeln i sin helhet återges i detta nummer. 

Redaktören beklagar det inträffade . 
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Minnesteckningar 

Mats Ringenson 

Kommendörkapten Mats Ringenson avled den l november 1989. . ... 
Mats Ringenson föddes den 30 december 1919 i Stockh~lm. Hans foraldrar var 

doktor Carl Alfred Ringenson och dennes hustru Märta Sofia f Uhr. 
Efter studentexamen i Södertälje 1938 antogs Mats Ringenson vid Sjökrigsskolan 

och utexaminerades därifrån som fänrik 1941. Gotland, Drottning Victoria , Tapper
heten , Örnen , Jacob Bagge utgjorde genom kadettåren fina utbildningsplattform ar 
för den blivande ubåtsofficeren. . 

Mats var en unik personlighet - detta sagt med tonvikt på båda orden . En hten 
minnesbild från långresan, som kan få karakterisera både den unge kadetten Mats 
och hans framtoning under restan av livet: Mats kvällslektyr utgjordes ofta av Dos: 
tojevskijs verk. När ögonen föll ihop vände han sig om i hängkojen och sov gott- pa 
magen! 

Mats Ringenson valde alltså ubåtsvapnet. Efter genomgången ubåtsskola blev det 
inte mindre än nio år av ubåtstjänst i skilda etapper, varav tre och ett halvt som far
tygschef, efterföljda av och kulminerande i ett och ett halvt år som ubåtsflottiljchef 
1963-1964. o 

Mats Ringenson genomgick sjökrigshögskolans allmänna och stabskurs,er. Fem ars 
tjänst vid försvarsstaben och marinstabens operationsavde.lning, ~n Alvsnabben
långresa som navigeringsofficer och tre år som förste flaggadj~tant foljde , mnan han 
1960 knöts till marinstabens personalavdelning förs~ som assistent , senare som av
delningschef. År 1968 blev han kommenderad till Orlogsbas Ost för att där byg~a 
upp den viktiga ekipageenhetn på Muskö . Han kvarstod som chef for denna till sm 
pensionering våren 1975. .. 

Mats Ringenson invaldes i Orlogsmannasällskapet 1961. ... . .. 
Som framgår av det ovanstående hade Mats Ringenson et~ br~tt t]anstgonngs

register under sin marina karriär, vittnande om en .mycket dughg SjO?fficer , k~n;pe
tent inom operativa, utbildnings- och personallednmgsbefattnmgar pa skilda mvaer. 
Han var högt begåvad och hade en bred bildning, ja kanske man kan säga att ~an var 
en kulturpersonlighet. Detta i kombination med fina ledaregens.kaper framtradande 
människokännedom , vänfasthet , generositet och ödmjukhet gjorde honom till en 
synnerligen uppskattad officer, chef och kamrat. Han var därtill en glänsande talare 
och skribent med en alldeles egen humoristisk stil. 

Vi, som fick förmånen lära känna , segla med och leva nära vår myc.ket fine kamrat 
upplevde honom som en god sjöman och sjöofficer , en stor personlighet och fram-
förallt - en god människa . . . 

Mats Ringenson sörjes närmast av hustrun Irma f Wessing och sonen Knstian med 
familj. 

A v ledamoten Lennart Lindgren 



Ingvar }ung 

Professor e111eritus, teknologie doktor Ingvar K E J ung , hedersledamot av Kungl Ör
logsmannasallskapet , avled 29 dec. 1989 vid 79 års ålder. 

Ingvar J ung had~ på fädernet ärvt ett intesse för teknik och skeppsbyggnadskonst. 
Han antog~ .1927 till manmngenJörselev, genomgick mariningenjörsutbildning , avla
d.e 1932 cvihngenJorse~amen vid KTH och arbetade därefter två år som mariningen
!orsstipendiat vid turbintillverkaren Brown Boveri Cie, Baden , Schweiz. Han deltog 
l .provturerna med den nybyggda flygplankryssaren Gotland, bev divisionsingenjör 
for Jagar.~a Ehrenskold, Nordenskjöld och Klas Uggla samt provtursingenjör för ja
garen Goteborg . 
. År 1936 _Promoverades han till teknologie doktor efter att ha framlagt en avhand

lmg med titeln "Värmeöverföring vid höga hastigheter" i anslutning till studier av 
den s k Velox-pannan . 

Samma år ~nställdes han vid B.rown Boveri, där han senare som avdelningschef 
bl a deltog 1 t1llverkmg~en av turbmer för japanska och sovjetiska örlogsfartyg innan 
han, 1 samband med kngsutbrottet 1939, kallades hem till tjänstgöring i svenska ma
nnen .. J:Ian kom att.deltaga i utrustning av hjälpfartyg, ombyggnader av örlogsfartyg 
samt tjanstg]orde vid. nybyggnadsc~ntralen i Göteborg vid byggandet av kustjagare 
~YP M?de och de mod1fierade stadsjagarna typ Visby. Han blev även engagerad i pro
lektenngen av maskineriet för kryssare typ Tre Kronor. 

År 1944 övergick Ingvar J ung .i AB .Götaverkens tjänst för att där ansvara för krys
sarnyby~gnaderna. Han deltog aven 1 ~tvecklngsarbetet med en ny dieselmotortyp , 
a.vsedd for de pl.anerade st.orr~ torpedbatarna. Under sin tid i Göteborg kallades han 
till professuren 1 Ångtekmk vid Chalmers tekniska Högskola . 

Efter tre år som överingenjör vid STAL i Finsprång blev han 1950 VD vid AB de 
L.av.als Ångturbin i Nacka. Under denna period tillverkade företaget ångturbinerna 
for pgarna Halland och Småland samt de fyra Östergötland-jagarna. Under J ungs le
darskap konstruerade och verkstadsprovades även ett avancerat ångturbinmaskine
n, avsett for ett planerat minfartyg, vilket dock 1957 måste utgå ur marinens ny
byggnadsprogram. 

U?der Ingvar !ungs tid vid de Laval utfördes de första experimenten med en gas
turbm som 1952 mstallerades och provades i den utrangerade motortorpedbåten T 3. 
l}nder 1954 var han verksam som konsult vid marinförvaltningens torpedbåtssek
t~on, varunder erfa:enheterna från dessa första gasturbinprov omsattes i ett projekt 
t1~l en efterfolJare t1l Plepd-typen. Denna avsågs få en CODAG-anläggning med två 
dieselmotorer och en 7500 hk gasturbin, baserad på STALs jetmotor Dovern . Jet
motorn Dovern blev dock ej antagen av flygvapnet , som i stället satsade på licens-
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byggnad av den brittiska Rolls Royce Avon , och det nya torpedbåtsprojektet fullfölj
des inte. 

Efter sammanslagningen av de två svenska ångturbinföretagen blev Ingvar Jung 
1961 VD för STAL-LAVAL. Under hans ledning utvecklades nya typer av ångtur
biner för främst stora tankfartyg. De nya turbintyperna visade sig så konkurrens
kraftiga gentemot de dittills dominerande dieselmotorerna att mer än 50 % av 
världsmarknaden erövrades. Framgångarna var i hög grad ett resultat av Ingvar 
Jungs goda överblick över marknaden och förmåga att presentera innovationerna på 
ett effektivt och säljande sätt. För svensk maskin- och varvsindustri blev detta av 
största betydelse fram till dess att oljekrisen 1973 satte punkt för byggandet av tur
bindrivna stora tankfartyg och därmed för den "ångans renässans" som Ingvar Jung 
medverkat till att starta. 

Efter sina insatser hos STAL-LA V AL blev Ingvar J ung 1968 professor i Ångtek-
nik vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Han fortsatte emellertid sitt samarbete med industrien som styrelseordförande och 
konsult. Även efter att han 1975 blev professor emeritus anlitades han som expert av 
företag och myndigheter. Under sin tid vid högskolan fick han tillfälle och möjlighet 
att nedskriva och publicera sina mångåriga erfarenheter i en skrift i tre volymer , 
"Marinturbinens historia". Den utgavs även i en engelsk upplaga och fick därigenom 
internationell spridning. Skriften har stort historiskt värde genom sitt rika sakinne
håll och erbjuder genom sina personliga kommentarer, karakteristiska för Ingvar 
J ung, en roande och trevlig läsning för alla som själva upplevt den marina ångmaskin
epoken. skriften kommer att bli ett värdefullt uppslagsverk för framtida teknikhis
toriska forskare. 

Ingvar Jung kom att få en stor vänkrets, såväl internationellt som inom landet. 
Han blev omtyckt och uppskattad för sin iderikedom, initiativkraft och ledaregens
kaper. Många yngre ingenjörer har haft honom att tacka för sin utveckling och fram
gång. Som god vän efterlämnar han i kamratkretsen ett tomrum och ett ljust minne. 

Han efterlämnar makan Heidi , född Seeger , barnen Bertil , Birgit , Ingela , Gunilla, 
Krister och Erik samt barnbarn och bröder. Av ledamoten Hans Göran Hagström 

Sven Riben 

Kommendörkapten Sven Riben avled den 8 maj 1990. 
Född den 13 juli 1906 som son till sedermera viceamiralen Carl-Fredrik Riben och 

med hågen ställd mot sjön sökte han till flottan och antogs som sjöofficer år 1928. 
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Den unge fänrikes önskemål omfattade sjötjänst på övervattenfartyg - torped
tjänst och signaltjänst . Härtill kom segelfartygstjänst. Som följd av det senare följde 
kommenderingar på af Chapman år 1930, Najaden 1931 , af Chapman 1932 och 33 och 
Jarramas 1935. 

Valet torpedtjänst ledde till placering på dåtidens jagare och avslutades med för
steofficersskap på jagaren Puke under hemtagning av jagarna från Italien år 1940. 
Därefter följde fartygsshefsskap på jagarnaRemus 1941-42, Malmö 1944-45 Mjölner 
1945-46. 

Som ett naturligt ont ur Sven Ribens synvinkel ingick även landkommenderingar i 
marintjänsten: Skeppsgossekåren, Sjökrigsskolan, kompanichefsskap m m. 

Sven Ribens glädje över och önskan att bli sjökommenderad medförde att kam
ratkretsen många gånger omnämnde honom som "Sven Sjöfararen". Ett annat ut
tryck som Sven använde och levde efter löd: "Inmönstrad man stannar ombord. Det 
kanske inte passade alla men var en bra bakgrund till Sven Ribens ansvar och omsorg 
om fartyg och besättningar. 

Trogen sina principer ingick han inte äktenskap förrän år 1948 efter sin sista sjö
kommendering. 

Fram till sin pensionsavgång tjänstgjorde Sven Riben som kompanichef i Karls
krona samt som lärare vid och chef för marina skolor därstädes. Efter omstatione
ring till Stockholm förlades tjänstgöringen först till Berga örlogsskolor samt därefter 
till Marinstaben som chef för truppregistret och för mobiliseringsdetaljen . 

Efter pensionavgången valde han att fortsätta tjänstgöringen som chef för mobili
seringsdetaljen och uppehöll där en arvodesbefattning under 15 år. 

Den skicklighet och arbetsinsats som Sven Riben nedlade på sitt arbete vid Marin
staben parad med den rättframhet, lojalitet och goda kamratskap han visat under alla 
år medförde att Chefen för Marinen föreslog att han ytterligare en gång skulle hon
nörsbefordras . Hans insatser vid staben torde även ha varit en bakgrund till invalet i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Jag träffade Sven första gången i La Specia under utrustning av de inköpta jagarna. 
Därefter löpte våra banor inom flottan många gånger parallellt. Vi kunde någon gång 
ha olika uppfattning men en stor vänskap och uppskattning höll i sig "to the bitter 
end". Detsamma gäller säkert många kamrater. 

Sven Riben efterlämnar närmast makan Märtha född Wieselgren samt sönerna 
Carl och Bertil med familjer. 

A v ledamoten Ulf Eklind 
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Anders Malmgren 

Anders Malmgren har avlidit i en ålder av 48 år. 
Han avlade studentexamen i Helsingborg 1962 och blev fänrik i flottan 1965. Han 

tjänstgjorde på jagare och torpedbåtar. Efter teknisk kurs på militärhögskolan 
tjänstgjorde han i Stabs- och förvaltningsbefattningar samt som divisionschef för pat
rullbåtar. Han blev 1988 sjögående förbandschef i Kustflottan och utnämndes till 
kommendör 1989. 

Flottan har drabbats av en oväntad och plötslig förlust genom Anders Malmgrens 
död. Anders lämnade endast för en månad sedan chefskapet över l. ytattackflottiljen 
för att ta över som projektledare i marinstaben för våra kommande övervattens
stridsfartyg. Stora förväntningar hade vi alla på att få en man med Anders kaliber och 
bakgrund som skulle kunna tackla denna för marinen och försvaret så viktiga fråga. 
För oss som lärt känna Anders och haft förmånen att arbeta nära honom finns också 
saknaden över en duktig arbetskamrat och vän. Anders stora analytiska förmåga pa
rad med en oräddhet att även komma med obekväma förslag gjorde att han verkligen 
bidrog till framsteg. Anders hade en utpräglat matematisk och teknisk läggning. Det 
kom väl till pass under senare år när Anders hade ansvar för framtagning av nytt ma
rint stridslednigssystem . Klok och med sinne för det väsentliga var han under sina år i 
marinstabens planeringssektion och på försvarets materielverk liksom i sjötjänst en 
god officer. En man att lita på . 

Flottan kommer att sakna honom. 

A v ledamoten Claes Tornberg 
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Stig Swanstein 

F generaldirektören vid fortifikationsförvaltningen Stig Swanstein avled den 12 febr 
1990 i en ålder av 72 år. 

Stig Swanstein var född i Karlskrona den 26 november 1917. Han var son till käl
larmästare Edvin Swanstein och hans maka Annie, född Hall. Efter studentexamen 
vid Karlskrona högre allmänna läroverk 1936 fortsatte han sina studier i Stockholm, 
där han avlade jur kand-examen 1941. Efter tingsmeritering vid Östra och Medelsta 
domsaga tjänstgjorde han vid länsstyrelen i Blekinge fram till 1951 , då han utsågs till 
kanslichef i dåvarande byggnadsberedningen i socialdepartementet. Han blev däref
ter länsasessor i Härnösand och 1955-57 utredningssekreterare i justiedepartemen
tet 1957 kom han till statsrådsberedningen som sakkunnig och blev två år senare by
råchef där. 1962 blev han avdelningschef i försvarsdepartementet. Efter tio år i re
geringskansliet blev han 1965 landssekreterare i Blekinge län , varefter han 1968 ut
nämndes till samma post i Uppsala län. 

Stig Swanstein var en mycket duktig och skicklig utredningsman. Han var ordfö
rande, huvudsekreterare, expert eller sakkunnig i ett flertal offentliga utredningar. 
Sålunda var han bl a expert i 1964 års försvarshögskoleutredning, ledamot i 1964 års 
civilbefälsutredning, ordförande i 1965 års länsstyrelseutredning och i 1968 års bil
registerutredning. 

1971 utnämndes Stig Swanstein till generaldirektör vid Fortifikationsförvaltning
en. En av hans svåraste och tyngsta uppgifter där blev att verkställa ämbetsverkets 
utlokalisering till Eskilstuna. Trots att han själv inte trodde på det rationella i denna 
lösning ledde han, med den gamle ämbetsmannens lojalitet gentemot statsmakterna , 
utlokaliseringen på ett för såväl personalen som för FortF verksamhet bästa sätt. 
Som verkschef var han mycket framsynt i sättet att leda förvaltningen. Bl a genom
förde han redan tidigt, konkret personalmedverkan inom verksledningen. Då de nya 
MBL-bestämmelserna kom, var denna verksamhet redan etablerad vid FortF. 

Ä ven under sin tid vid FortF, liksom efter sin pensionering 1982 , utnyttjades han 
som utredningsman i ett flertal statliga utredningar, sålunda var han bl a 1971-75 
ordförande i bilregisternämnden , som införde ett för landet centralt bilregister. 

Stig Swanstein var sedan 1967 ledamot av Kungl Krigsvetenskapakademien och in
valdes som hedersledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 1976. 

Utmärkande för Stig Swanstein var hans fasta försvarsvilja , hans realism och starka 
ansvarskänsla. Han hade ett mycket rörligt intellekt och vida intressen , inte minst in
om litteraturens och musikens värld. Han var till sin läggning en glad och vänlig per
son, alltid med glimten i ögat, och mycket omtyckt i vänkretsen. Han efterlämnar 
närmast makan Maj samt två döttrar och en son i ett tidigare äktenskap. 

A v korresponderande ledamoten Bertil Runnberg 
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Erik Magnus Anderberg 

Erik Anderberg var född den l januari 1892 på Rörstrand i Stockholm och avled den 
28 februari 1990. Han var son till kamrer Anders Wilhelm Anderberg och Anna Ei
dem. 

Anderberg antogs som fjortonåring vid den då sexåriga sjökrigsskolan och blev un
derlöjtnant 1912. Under kadettiden tjänstgjorde han bl a på kryssaren Fylgia och på
korvetten Saga. I samma årskurs fanns under hela utbildningstiden kamraten, seder
mera bankdirektören Jacob Wallenberg. Mellan dessa båda uppstod , under en stän
dig kamp om tätplatsen, en vänskap som varade livet ut. 

Efter första världskrigets neutralitetsvakt och utbildningen under de inledande 
officersåren kom Anderberg att göra en bestående insats inom signal- och förbindel
setjänsten. Han hade redan 1917 genomgått s k gnistkurs och utbildats i Frankrike 
vid "Ecole superieure d'electricite" i Paris . Han blev också redan som trettioåring , 
chevalier av franska hederslegionen. 

Tiden mellan de två världskrigen kom sedan för Anderbergs del att fyllas av lärar
skap vid olika förbindelsekurser, tjänstgöring som lärare i förbindelsetjänst vid sjö
krigshögskolan och som marinassistent vid Telegrafstyrelsen . Under slutet av tjugo
talet, då han tjänstgjorde i marinstabens kommunikationsavdelning utarbetades nya 
signalböcker. Samtidigt var han attacherad vid "Internationella radiotrafikkonferen
sen" i Washington. Från 1934 deltog han i utarbetandet av den "Internationella Sig
nalboken". 

Anderbergs tekniska läggning, hans intuitiva begåvning , goda minnesförmåga och 
enastående språkbegåvning gjorde honom särskilt lämpad för uppgifter i internatio
nella sammanhang. Han ägnade sig också åt chiffer, där han blev expert av interna
tionell klass . 

Efter utnämning till kommendörkapten av 2. graden blev han chef för signaltjänst
avdelningen i den nyupprättade försvarsstaben. Sällan har ett verksamhetsområde 
haft en så mångsidigt kunnig chef. Senare togs hans kunskaper i anspråk för de vik
tiga befattningarna som marinattache i Paris, 1934-37, där han bl a handledde Prins 
Bertil under dennes tjänstgöring vid ambassaden . Han kan sägas ha avslutat sin in
ternationella karriär som marinattache i Washington och Ottowa 1950-51. 

Anderbergs sjökommnderingar var de för hans tid normala. De sträckte sig fråm 
den gamla korvetten Saga under kadettiden till befattningen som fartygschef på pan
sarskeppet Sverige under andra världskriget 1940-42, då han befordrades till kom-
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mendör. Han hade då som fartygschef sedan hösten 1941 även tjänstgjort som flagg
kapten hos chefen för kustflottan. Han fick ofta på grund av sin eminenta förmåga 
bestrida dubbla befattningar. 

Under 1943-45 var Anderberg chef för sjökrigshögskolan och under tiden 1945-50, 
efter befordran till konteramiral , chef för marinstaben. Tiden under och efter andra 
världskriget präglades både vid sjökrigshögskolan och i marinstaben av arbetet med 
att dra erfarenheterna av kriget för vår del. Detta krävde stora arbetsinsatser , där 
Anderbergs ledarförmånga, kunnande och vidsyn var en stor tillgång. 

Hösten 1951 utnämndes han till chef för ostkustens marindistrikt, där han kvarstod 
till sin pensionsavgång 1957, då han erhöll viceamirals grad. 

Anderberg var hedersledamot av Kungl Orlogsmannasällskapet och ledamot av 
Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Efter sin pensionering bibehöll Anderberg ända in i det sista sitt intresse för mari
nen och vad som där hände. Han deltog i sammankomster , jubileer och bevistade fö
redrag trots en allmer nedsatt synförmåga. Han och hans maka visade också en stor 
och varm gästfrihet. När han ej längre kunde läsa, lyssnade han på radio och kunde 
med nutida hjälpmedel fortsätta att odla sina djupt humanistiska intressen. Han var 
en sällsynt mångsidig, dynamisk begåvning och en stor gentleman . 

Erik Anderberg efterlämnar som närmast sörjande makan Margaretha f Lindahl 
och sönerna Carl, jur kand, och Magnus , civilingenjör , med familjer. 

Hedersledamöterna Å Lindemalm, Einar Blidberg 
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Ledamoten 
BROR STEFENSON 

Viceamrial Bror Stefenson är militärbefäl
havare i östra militärområdet 

Med förstånd och styrka i Östersjön 

Ordförandens tal vid högtidssammanträdet den 15 november 1990 

Kungliga örlogsmannasällskapet förenar 
i sig historisk tradition med modernt och 
framtidsinriktat tänkande. Det faller sig 
därför naturligt att i år hålla högtids
sammanträdet i Vasamuseet, som i sig är 
både gammalt och nytt. 

Det finns mycket att lära av historien 
samtidigt som den viktigaste lärdomen 
är att inte mycket blir som vi hoppas och 
tror. 

Vasa i alla ära 
hon kan oss lära 
att havet det kära 
på mycket kan bära 
om vi följer fysikens lagar 
i stället för stormaktens dagar 

Vid högtidssammanträdet förra året i 
Karlskrona hade jag anledning att ta upp 
många Östersjöfrågor som började 

tränga sig på. Hårt förenklat handlade 
det om att Östersjön både förenar och 
skiljer, både måste användas mer och be
varas bättre. Östersjön är för många en 
livsform. 

Allt detta har blivit än tydligare under 
det gångna året. Då man i Kotka och 
Schleswig-Holstein har talat om en mo
dern form av Hansaförbundet, alltså 
handeln på Östersjön . Det har hållits 
miljökonferens i Ronneby, alltså om att 
bevara Östersjöns vatten. Det har öpp
nats många portar och knutits kontakter 
i Balticum. Numera känner jag mig litet 
ute, när jag måste erkänna att jag inte 
varit i Balticum. Det är ett tydligt och 
mycket positivt tecken på alla band som 
knyts ihop. 

Östersjön har uppmärksammats på 
flera andra håll. En nyutkommen bok av 
Hans Dahlberg tar upp flera vinklar och 
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sammanhang på ett intresseväckande 
sätt . 

Förhållandena i strandstaterna i söder 
har förändrats otroligt snabbt. I Polen 
och Tyskland är man mycket medveten 
om sin delaktighet i Östersjön. Det finns 
verkigen anledning för oss i Sverige att 
penetrera, ta ledning och hänga med i 
Östersjödebatten . Sällskapets devis kan 
gott och väl uttydas med förstånd och 
styrka i Östersjön. 

Alla känner i dag förändringarnas 
vind. Osäkerheten inför framtiden är 
samtidigt påtaglig. Så mycket händer på 
en gång både när och fjärran , både i det 
lilla och i det stora. 

I säkerhtspolitiska sammanhang kan 
man säga, att den enkla hotbilden har 
förändrats till den mångfacetterade för
svarsmiljön. Inom parentes vill jag just 
framhålla att begreppet hotbild känns 
både gammalt och okänsligt. På något 
vis är det knutet till den bipolära super
maktsvärlden med för Sverige myntas 
"Marginaldoktrin" och att vårt land en
dast skulle ses som ett genomgångsområ
de i en flank. 

Med den positiva utveckling som sker 
i Centraleuropa, med den kvarstående 
mer separata strategiska betydelsen av 
nordområdena och med de stora pro
blemen i öster måste vi säkert ha en egen 
syn på vår säkerhetspolitik. Rätt och 
slätt är det dags för en omprövning av 
vårt säkerhetspolitiska koncept, även av 
tolkningen av neutralitetspolitiken . 

Vad som helst kan ske när som helst 
öster om oss . För att inte tala om i Mel
lan-Östern . Knappast så att det blir frå
ga om angrepp på vårt land. Men väl om 
interna stridigheter och vålsamma, eko
nomiskt betingade, kriser. Det är frågan 
om störda, sårade och desperata männi
skor i stort behov av livets nödtorft , och 
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samtidigt har de mycket vapen i händer
na. 

För oss blir tankarna motsägelesfulla . 
"Hjälp dem, kom inte hit, hoppas det in
te blir bråk . Vad kan vi göra, bara det in
te går ut över oss ." Inte tror jag att Ös
tersjön bara blir det stillsamma , klara , 
lugna och bärande vatten vi önskar oss. 
Nog behövs det förstånd alltid och även 
en portion styrka. Vi varken behöver el
ler ska trissa upp hoten , men det är ändå 
lätt att inse att vi behöver ett försvar och 
däri ett sjöförsvar. Därtill behövs vak
samhet inför det plötsliga och beredskap 
inför ett osäkra. 

Det finns alltför många i vårt land, 
som tänker att försvaret, det har vi ut
ifall det skulle bli krig. Men egentligen 
har vi det ju, för att det inte skall bli 
krig. Vårt försvar, särskilt vårt sjöför
svar, har och har haft många viktiga upp
gifter i fred och i säkerhetspolitiska kri
ser då det gällt att värna vårt territorium 
och för att vi skall kunna leva upp till in
ternationellrättsliga förpliktelser. 

De marina försvarsuppgifterna har 
lösts genom ett ständigt pågående be
redskapsarbete och återkommande stör
re insatser. Ofta utan att folk i allmänhet 
tänkt på det. Vi har haft stor nytta av 
sjöförsvaret utan att vi varit i krig. 

För Örlogsmannasällskapets ledamö
ter har detta stått fullt klart , men doku
mentationen har varit mager och sam
manhangen fördolda . Därför har ett 
långsiktigt projekt lagts upp där skilda 
insatser av olika ledamöter stegvis skall 
klarlägga sjjöförsvarets insatser under 
detta sekel. 

En presentationsbroschyr om projek
tet sänds ut till ledamöterna. Nu och 
framöver ligger det makt och arbete up
på att projektet kommer i hamn, inte 
minst till fromma för dokumentation och 

historieforskning som också ligger inom 
örlogsmannasällskapets syften. 

Härvidlag är det särskilt tydligt att det 
förgångna och framtiden har med var
andra att göra. Sjöförsvaret i säkerhets-
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politiken är som sjöfarten i Östersjön -
alltid nyttig, bärande och ibland av
görande. Det är allas vår sak att tänka 
på och verka för detta. 

\ < 
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Ledamoten 
LARS-IVAR NERO 

Kommendör l gr. Lars-Ivar Nero är chef för 
fartygsavdelningen vid försvarets materiel
verk . 

DRIFTSÄKERHET hos våra stridsfartyg - Hur säkras 
den i anskaffningsprocessen? 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen IV, Vapenbärares konstruktion . 

"Och vid motorernas gång och ifall vakten blir lång, så minns att snart klämtar kloc

kan for dig: ding-ding, dång! 
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå , så länge solen den glittrar 

på böljorna blå så tag med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila i 
eviga tider! 

Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals 
så kläm nu i med en verkigt sju sjungande vals!" 

Jag vill med ovanstående citat rikta upp
märksamheten på den del i anskaffnings
processen som syftar till att säkra våra 
stridsfartygs driftsäkerhet. Så länge sku
tan kan gå har en mycket djup innebörd 
och utgör resultatet av alla de kvalifice
rade ansträngningar som åstadkommes 
av marinstab - försvarets materielverk -
marinkommandon - kustflotta - varv 
och övrig industri i ett mycket nära och 
förtroendefullt samarbete. 

Inledning 

Ledamoten Christer Hägg skriver i sin 
artikel "Marin strategi - ett återbesök", 
Tidskrift för sjöväsendet nr 4 1985, att 

Citat ur Så länge skutan kan gå, 
Vals på karibien av Evert Taube. 

"Vår marina strategi har inte på allvar 
diktuerats under lång tid . Det finns i 
fredstid alltid en tendens att det som lig
ger närmast till hands ockuperar ens tid 
och energi så mycket att det blir liten el
ler ingen tid över för de grundläggande 
strategiska frågorna . Fartyg skall kon
strueras , byggas och underhållas , perso
nal skall utbildas och en administrativ 
apparat skall kontinuerligt hållas igång' •. 

Jag håller med Christer Hägg i så måt
to att " vardagsarbetet" får hög prioritet 
och de mer långsiktiga strategiska ut
vecklingsfrågorna ofta trängs undan . 
Men detta gäller inte bara området ma
rin strategi utan även andra viktiga över-
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gripande ämnen. Eftersom jag själv till
hör de ekorrar som finns inne i centrum 
av hjulet "fartyg skall konstrueras, byg
gas och underhållas" måste även jag se 
verksamheten under ett längre och mer 
historiskt perspektiv för att ordentligt se 
att det ju verkligen finns ett antal välde
finierade röda trådar som vardagens ar
bete hängs upp på. Utöver redovisningar 
och skrivelser som inom tjänsten produ
ceras på alla nivåer ser jag, för att få 
sammanhangen i stort, därför den in
formation som sprides genom örlogs
mannasällskapets "Tidskrift i sjöväsen
det" och kungliga krigsvetenskaps
akademiens "Handlingar och Tidskrif
ter" som mycket värdefull. Den är olfta 
sammanfattande för utvecklingen under 
längre tid och ger god inblick i framtids
frågor. 

Exempel på sådan information utgör 
referenserna /l / ,/2/ och /3/ . 

SÅ LÄNGE SKUT AN KAN GÅ. jag 
definierar här inledningsvis driftsäkerhet 

som egenskapen hos enhet i sin drift- och 
underhållsmiljö att kunna utföra angiven 
prestation vid en angiven tidpunkt eller 
under ett angivet tidsintervall med hän
syn tagen till prestationsnedsättning på 
grund av fel eller underhåll. 

Artiklar i ovan nämnda tidskrifter , 
som ingående behandlar fartygens drift
säkerhet, är tyvärr mycket sällsynta. Le
damoten marindirektör Nils Dellgren 
har dock i referenserna /4/ och /5/ relativt 
uttömmande beskrivit underhållspro
blematiken och de principiella åtgärder 
som bör vidtas under anskaffning och i 
vidmakthållande för att säkra materie
lens driftsäkerhet. Artiklarna har ett an
tal år bakom sig men äger i stort sin gil
tighet. 

Jag avser i den fotsatta redovisningen 
koppla på Nils Dellgrens resonemang i 
referens /5/ och beskriva den utveckling 
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som skett i materielanskaffningsproces
sen avseende driftsäkerheten . De frågor 
och påståenden som närmast ligger till 
hands är: 

* Varför är driftsäkerheten nu så"popu
lär" och skall lyftas fram i centrum? Vi 
har ju alltid förstått att underhålla vår 
materiel! 

* Vad pågår egentligen inom detta om
råde? Hur ser FMV - förbanden och 
industrin på dessa frågor? 

* Kommer vi fram till några praktiska 
resultat med allt det arbete som läggs 
ned för att förutse vad som kan gå fel? 

* Driftsäkerheten är redan under freds
tida driftsförhållanden självmarkeran
de. Vi får ju alltid reda på efteråt vil
ken materiel som inte håller måttet 
och inte fungerar. Varför då göra alla 
dessa "kostsamma" utredningar under 
projektering och konstruktion? 

* Hur ser andra länders mariner på des
sa frågor? 

* Finns det pengar att tjäna genom om
sorgsfull kravställning och köp av rätt 
materiel? 

Jag anser att hela området avseende 
fartygens driftsäkerhet och underhåll har 
fått en ökad tyngd och befinner sig i 
stark utveckling. Det finns anledning att 
redovisa motiven härför samt vilken 
verksamhet som pågår inom våra mest 
angelägna ytstridsfartygs- och ubåtssys
tem. 

Samlad insats -liten numerär av fartyg 
- kräver driftsäkra fartyg 

Att avvärja invasion utgör huvuduppgif
ten för svenskt försvar. Vår operativa 
grundfilosofi bygger , som bild l visar, på 
att samverkande förband vid rätt tid 
samlat stör ut överskeppningen. 

I referenserna /2/ och /6/ behandlas 
problematiken i avvägningen mellan 

DEFENCE IN DEPTH 

Bild l. Djupförsvaret - samlad insats. 

kvalitet och kvantitet hos våra förband . 
Vårt dilemma är att ekvationen inte går 
ihop . Våra förbands kvalitativa egen
skaper hålls väl uppe för att som vi tror 
bli vinnande i tänkta duellsituationer 
med motståndaren. Den tekniska ut
vecklingen gynnar oss vad gäller räck
vidd och prestanda. Vi har däremot en 
klar nackdel vad gäller numerären. An
talet ytattackfartyg och ubåta r har ned
gått med en tredjedel respektive hälften 
på drygt 20 år. Fartygen får utökade 
uppgifter av "multipurpose" -karaktär. 
Våra ubåtar t ex skall kunna verka i hela 
havsområdet från kust till kust och ut
nyttjas främst för anfallsföretag mot 
överskeppningar , vilka skyddas av starka 
eskortförband d v s i en störd hydra
akustisk miljö. De skall även kunna ge
nomföra 

* mineringsföretag såväl framsk jutet i 
hamninlopp och farvattensinträng
ningar som tillbakadraget i en av en 
angripare tagen hamn eller brohuvud, 

* ubåtsjakt mot främmande ubåtar såväl 
ingående i ubåtsjaktstyrka som auto
nomt , 

* spaningsföretag framskjutet under 
lång tid för att med rapportering ge 
tidig förvarning - målanvisning , 

* beredskapsföretag med full stridslast 
av torpeder och minor under lång tid 
till sjöss under fred, kris och neutrali
tet för att höja insatströskeln för en 
angripare , 

* specialföretag samt 
* medverka i neutralitetsskyddet genom 

spaning och övervakning. 
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I referens /7/ redovisas resultatet av en 
omfattande uppföljning av kostnads
utvecklingen för krigsmateriel. Studien 
har behandlat ubåtssystemen typ Dra
ken, Sjöormen , Näcken, Västergötland 
och Ub 90. För att belysa de nya ubåts
systemens allt bättre stridseffektivitet 
lämnas i bild 2 en jämförande bedömning 
av prestanda samt relativa effekter och 
kostnader för systemens anskaffning. 

Vad gäller effektvärderingen har i bild 
2 Kockums Marine AB (KMAB) utgått 
från Draken-serien och ansatt denna till 
l. Fartygsavdelningen vid FMV (FAR
TYG) bedömer att intervallen är rimliga 
i KMABs bedömningsserie men att man 
bör börja jämförelsen med Sjöormen-se
rien , då denna är den äldsta i tjänst va
rande typen och därmed lever i dagens 
hotmiljö. Om Sjöormen sätts till l och 
KMAB intervaller bibehålles erhålles 
F AR TYGs bedömningsserie . 

Kort kan ubåtsutvecklingen från Dra
ken till Ub 90 beskivas som följer (årtalet 
anger sjösättningsår för första fartyget i 
serien). 

Typ Draken (Dra) 1961 : Inga markan
ta nyheter i förhållande till ubåt typ Ha
jen (1954), som var den första svenska 
ubåten med snorkel. Dra var den första 
ubåten med en (1) stor långsamroteran
de propeller samt korsroder som gav en 
tystare gång. Dra-serien får anses vara 
den sista av typ "dykbåtar", Sor-serien 
och ubåtsserier därefter får karaktärise
ras som typ "ubåtar". 

Typ Sjöormen (Sor) 1967: En mycket 
lyckad skeppsteknisk lösning. 30 % de
placementsökning till l 125 ton gav möj
ligheter till ett i många avseenden helt 
nytt koncept. Ubåtens prestanda var 
genomgående bättre än föregångarens . 
Sjöormen var den första ubåten med 
droppform och så kallat kryssroder (tidi
gare korsroder) vilket i kombination 
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med övrig ny design gav ubåten mycket 
goda manöveregenskaper. 

Typ Näcken (Näk) 1978: innebar det 
stora data-/elektronikgenombrottet med 
en stark satsning på automation och li
ten besättning. I vissa avseenden var de 
tekniska lösningarna så "på framkant" 
att risktagningen måste betecknas som 
hög. Näckens lednings- och vapensystem 

var det nya , skeppstekniskt skedde inget 
märkbart språng. 

Typ Västergötland (Vgd) 1986: Ubå
ten blev en syntes av den skeppstekniskt 
lyckade Sor och den vapen- och lednings
systemmässigt lyckade Näk. Genom ett 
nytt arrangemang har åtkomligheten i 
ubåten ökat markant, bl a torpedrum 
med rangerutrustning har en mycket god 
lösning. Typ Vgd har blivit en mycket 
lyckad ubåt. 

Ub 90 (Al9) (planerd sjösättning 
1995) är projekterad och konstruerad 
som en förbättrad Västergötland. 

Den i bild 2 angivna effektökningen 
(högra kolumnen) " Ub med luftobero
ende tillsatsmaskineri (STIRLING)" av
ser Ub 90 och ligger i ubåtens ökade för
måga att stanna i uläge. 

Om vi jämför effektökningen mellan 
Dra-serien och Ub 90 (se bild 3) kommer 
följande att gälla 

* målupptäcktsavstånd med passiv so
nar mer än 15-faldigas 

* målkapaciteten i sensorföljning och 
målfaktorutvärderingskapaciteten i 
strids- och eldledning mer än 10-faldi
gas 

* identifierings- och klassificerings-
förmågan av mål med passiv sonar 
ökar högst avsevärt 

* antalet samtidigt skjutna och styrda 
torpeder mot olika mål mångdubblas 

* torpedskjutaravståndet ökar med 
minst en faktor fem 

Dra Sor Nä k Vgd Ub90 Ub med luftoberoende 
tillsatsmaskineri 
(STIRLING) 

Minkapacitet o o Betydande Betydande Betydande 

Bullernivå Hög Mycket låg Lägre än Sor Lägre än Nä k Lägre än Vgd Mycket lägre än Vgd 

stöttålighet God Mycket god Mycket god Mycket god Mycket god 

Uthållighet Låg Mycket stor Lägre än Sor Högre än Sor Högre än Vgd Mycket högre än U b 90 

Uppdragstid a dagar a dagar 2 a dagar 2 a dagar Längre än Vgd Mycket längre än Vgd 

Besättning 38 25 23 25 25 

Uvslängd 25 år 30 år 30år 30 år 30år 

Underhålls- Låg Lägre än Dra Lägre än Sor Lägre än Näk Lägre än Vgd 

kostnad 

Effekt 3 5 6 7 

enl KMAB 

Effekt 1,6 1,9 2,2 2,6-3,3 

enl FARTYG 

Kostnad i fast 
prisläge 1,4 1,6 2,2 2,5 

Bild 2. Jämförelsetabell PRESTANDA- EFFEKT- KOSTNAD för ubåtar typ Draken 

till Ubåt 90. 

DRA = Vapenräckvidd 

o = Spaningsräckvidd 

Bild 3. Räckviddsbild ub typ Draken och ubåt 90 (A 19) . 
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* dolda anfall med utnyttjande av en
bart passiv sonar är redan idag rutin 

* förmågan att verka i en mångmålsmil
jö under hydraakustiskt störda för
hållanden har ökat väsentligt för varje 
ny ubåtsserie. 

Ett motsvande resonemang kan föras 
avseende ytstridsfartygen, vilken kan 
sammanfattas till, se bild 4 (referens /8/): 

Typ Stockholm (Sto) 1984: Kust
korvetten är en utveckling av robotbåt 
typ Norrköping till ett allsidigt och ut
hålligt stridsfartyg. Fartygets unika ma
skineri , framför allt med avseende på ar
rangemang och placering tillsammans 
med en ny typ av skrov, har inneburit att 
vi på ett fartyg med endast 300 tons de-

placement har fått prestanda vad avser 
uthållighet och sjöegenskaper samt en 

nyttavolym som motsvarar betydligt 
större och dyrare fartyg . 

Stockholm var och är det minsta farty
get i världen med en avancerad ubåts
jaktutrustning. Fartygets vapen- och led
ningssystem är en direkt vidareutveck
ling av vid konstruktionstillfället befint
liga system på bl a patrullbåtar , robot
båtar och ubåtar varför kostnaderna på 
dessa system kunnat hållas nere. 

Typ Göteborg (Gbg) 1989: Kust
korvetten är utvecklad mot bakgrund av 
dels erfarenheterna från Falklandskriget 
och dels utbåtskränkningarna av svenskt 
territorium. 

SWEDISH MISSILE CORVElTES AND FAST ATIACK CRAFT PROGRAM 
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PLEJAD - CI.AS~ x12 
TORPEDO 

SPICAI- r.LAss x 6 

TORPED J 

SPICAII - CU SSx 12 

MISSILE 

HUGIN-C I.ASS x 16 
MISSILE 

STOCK ~OLM - CI.ASS x 2 
MISSIU 

GÖTEE ORG - CI.ASS x 4 
MISSIL -

1950 1960 1970 1980 1990 

PLEJAD CALSS: 155 TONS, 3 DIESELS, 

SPI CA l CLASS: 21 O TONS, 3 GASTURBINES, 

SPICA Il CLASS: 230 TONS, 3 GASTURBINES, 

STOCKHOLM CLASS: 310 TONS, CODAG, 

GÖTEBORG CLASS: 400 TONS, 3 DIESELS, 

HUGIN CLASS: 150 TONS, 2 DIESELS, 

Bild 4. Vissa ytstridsfartyg - data. 

Jämfört med Stockholm har därför 
Göteborg ett starkare luftförsvar och en 
tystare framdrivning där propellrarna 
har ersatts av vattenstrålaggregat. Inom 
ledningssystemet har en helt ny genera
tion införts genom en mycket stor ut
vecklingsinsats. 

De övergripande erfarenheterna av 
våra moderna ytstridsfartyg är att vi har 
hittat koncept som är tekniskt och eko
nomiskt väl balanserade. 

J ag återkopplar efter detta resone
mang till antalet fartyg och därav till be
hovet av att dessa är driftsäkra. Det är 
alldeles givet och torde stå klart för var 
och en att med en minskande numerär , 
om än i kombination med att varje en
skilt fartyg blir slagkraftigare, varje en
het "blir guld värd" och måste fungera i 
rätt tid - på rätt plats och med rätt pres
tanda . Vi har naturligtvis inte råd att 
spela bort våra tekniskt högpresterande 
enheter att ligga obrukbara/delvis bruk
bara när deras insats så väl behövs -
"there will perhaps be no seeond chan
ce". 

Jag kan redan här lugna läsaren med 
en försäkran om att det såväl i anskaff
ningsprocessen som i vidmakthållandet 
pågår ett mycket stort arbete för att till
försäkra hög driftsäkerhet hos våra 
stridsfartyg. Genom ett mycket fin
maskigt nät av kompetenser och insatser 
i marinstab, försvarets materielverk, in
dustri , förband och marinkommandon 
utvecklas våra system för att hållas igång 
på ett efter internationella mått mätt 
mycket resurssnålt sätt. 

De svenska stridsfartygssystemens 
karaktär 
I bild 5 har sammanställts den karaktär 
som jag anser våra stridsfartygssystem i 
stort har. 

* Entusiastisk personal - Fartygens och 
basorganisationens personal är väl
motiverad inte minst mot bakgrund av 
pågående utbåtsskyddsverksamhet. 
Personalen har i näst intill stridslika 
förhållanden arbetat fram en entu
siasm och "lagmoral" som nu karak
teriserar våra system. 

* Hög teknisk nivå- Genom den hittills 
ständigt projekterande - konstrueran
de - och byggande verkamheten, där 
personalen vid FMV och industrin haft 
att samtidigt arbeta med flera system i 
olika utvecklingsstadier (se bild 6), har 
vi kunnat ta senaste teknik i anspråk 
på ett helt annat sätt än om intervallen 
mellan systemen varit långa. Följden 
blir naturligtvis mindre seriestorlekar 
som får påföras kontot att Sverige har 
ett starkt behov av inhemsk utveck
lingskapacitet och varvsproduktion för 
nybyggnad av stridsfartyg. 

* Stor slagkraft- Detta belystes tidigare 
i jämförelser mellan de olika ubåtssys
temen. 

* Diversifierad- Detta skall ses i positiv 
bemärkelse så att våra försvarsstyrkor 
i sin helhet har en mycket välbalanse
rad sammansättning för våra behov 
(ytattack- ubåtar- minröj- rör! KA
fast KA - hkp o s v) . 

Medaljen har alltid en baksida. Det 
som i ett sammanhang utgör ett plus kan 
i ett annat vara ett minus. Flera och kor
ta serier av fartyg drar naturligtvis med 
sig en komplex underhållsstruktur och 
bemanningsproblem. Även om individer 
med god grundutbildning rekryteras till 
t ex ubåtsvapnet är olikheterna mellan 
ubåtstyperna så stora och kompetens
kraven så höga, inte minst av ubåts
säkerhetsskäl, att individer inte kan hop
pa mellan ubåtstyperna när luckor upp
står. Samtidigt som Västergötland-se-
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rien levereras går Draken-serien ur 
tjänst, en viss överlappning sker. Detta 
innebär att vi skall kunna bemanna och 
samtidigt hålla kompetens för fyra olika 
ubåtstyper. Systemen blir därmed sår
bara. Inte minst driftsäkerheten är 
starkt beroende av personalens kompe
tens. 

Vad gäller reservmateriel och under
hållsresurser i övrigt kan resonemanget 
föras i likhet med den för personalen. 
För den skeppstekniska materielen är 
huvuddelen unik för varje ubåtstyp var
för reservmateriel , underhållsdokumen
tation, testutrustning av specialkaraktär 
m m måste anskaffas eller tas fram för 
varje ubåtstyp . Det är en stark utmaning 
för oss alla att i denna situation finna så 
kostnadseffektiva lösningar som möjligt 
både i själva processen att utveckla och 
framta systemen som att vidmakthålla 
dessa. Det är därvid mycket viktigt att 
underhållsverksamheten, såväl dess pro
jektering (underhålls beredning) och 
uppbyggnad av underhållsresurser under 
anskaffningsprocessen som dess genom
förande under vidmakthållandet, sker i 
ett väl utvecklat samspel med den ope
rativa verksamheten. Den rörliga bas
taktiken har nu blivit ett accepterat be
grepp, citat (referens /3/) : 

"även om full förståelse för dess in
nebörd kanske ännu ej erhållits. Kra
vet på rörlig bastaktik har vuxit fram 
m h t ytaHackförbandens utspridning 
längs våra kustssträckor för spridd 
basering m h t ny ytattacktaktik. 
Förändrad hotbild beträffande di
versionsförband och lufthotet är and
ra faktorer som påverkat. Fartygsför
bandens rörlighet och utrustning sva
rar nu mot kravet på ökad tillgänglig
het hos fartygen före, under och efter 
en mobilisering". 
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Avvägning av stridfartygens 
egenskaper 
Avvägningen av stridsfartygens egen
skaper är en svår balansakt. Ytterst vi
lande på en bedömd framtida hotbild 
omskriven av försvarsgrenschef till en 
Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning 
specificeras fartygssystemen i inlednings
vis grova termer och under processens 
gång allt fastare tekniska specifikatio
ner . 

I bild 7 visas i stort de områden som 
har att balanseras mot varandra. Det in
ses lätt att en avvägning mellan de en
skilda områdena just inte är lätt att göra . 
Detta klaras dock genom att, tillsam
mans med matematiska beräkningar, en 
väl genomarbetad managementprocess 
utnyttjas där områden omsorgsfullt vägs 
mot varandra. Processen startar redan i 
studieverksamheten och löper genom 
fartygets hela livstid, vari ingår halvtids
modernisering och åtgärdande efter så 
kallade "obs-ärenden" från fartygens be
sättningar. Intressegrupperna är många 
och deras inflytande måste vara i balans. 
Bild 8 (ur referens /9/) visar något till
spetsat hur fartygssystemen skulle kunna 
se ut om enskilda intressegrupper och 
den egenskap de förordar får breda ut sig 
på ett obalanserat sätt. 

Kontrollstationerna för det iterativa 
förfarandet vid framtagningen av farty
gens olika system kan översiktligt beskri
vas med bild 9. I analogi med detta kan 
för ett enskilt delsystem (i detta fall pro
pulsionssystemet) beskrivas med bild 10. 

Anskaffningsprocessen är pressad från 
två håll, vilket kan åskådliggöras med 
bild 11. "Kostnadstaket" och "pres
tandaväggen" driver det i bilden stec
kade området att bli allt mindre. Detta 
ställer allt större krav på projektförut
sättningar d v s att planera, kontrollera 

och styra fartygsframtagningen mot den 
bästa acceptabla lösningen. Jag vill på
stå , att dessa lösningar inte bara är möj
liga att hitta utan görs i projekt efter 
projekt i en väl utveckad samverkan mel
lan uppdragsgivaren (chefen för mari
nen) , beställaren (försvarets materiel
verk), brukaren (kustflottan) och indu
strin . Processen kan mycket väl liknas 
vid den rutinerade fallskärmshopparens 
precisionshoppning. Han går gång efter 
annan ut på 2 000 meters höjd, genom
för fritt fall till ca 600 meter där han ut
löser fallskärmen och med van hand och i 
beaktande av alla upp- och sidvindar styr 
ner skärmen och sig själv mot " plattan" 
(en kaffeburkslockstar platta) och ge
nomför en s k " dead center" så både 
platta och omgivande grus ryker. Han 
missar sällan . 

Innan jag i mitt vidare resonemang går 
djupare in på de speciella frågesällningar 

som rör driftsäkerheten, vill jag under
styrka FMVs övergripande roll enligt re
ferens /11/. Det åligger FMV att ut
veckla, anskaffa , skapa drift- och under
hållsförutsättningar för samt tillhanda
hålla huvuddelen av försvarsmaktens 
materiel och övriga förnödenh eter in
klusive systemfunktioner och program
varor. Vad gäller vidmakthållandet ålig
ger det verket att följa upp förhållande
na vid de myndigheter där materiel och 
övriga förnödenheter förvaras och bru
kas. Därutöver skall FMV fortlöpande 
medverka till att materielen är anpassad 
till en successivt förändrad hotbild, till 
driftserfarenheter och övriga allmänna 
tekniska och ekonomiska förhållanden. 
Inom ramen för dessa uppgifter skall 
FMV bl a tillse att kostnaderna - sedda 
mot fastställda krav - blir de lägsta möj
liga över förnödenheternas livslängd. 

MOBILITY COMBAT ABILITY 

AVAILABILITY 
RELIABILITY 
MAINTAINABILITY 
SUPPORT 

Bild 7. Navy equipment balance. 
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1. The ordnance specialist dream 

2. The logisticians dream 3. The personneJ man~s dream 

4. The engineers dream 5. The impossible dream 

Bild 8. Fartygsprojektering - en kompromiss. 
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Bild 9. Konstruktionsspiralen för fartygsframtagning ("The iterative nature of ship de

sign") 
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Bild 10. Konstruktionsspiralen för propulsionssystem. 
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Bild 11. Acceptabelt område för konstruktionen inpressat mellan kostnad - prestanda 

och möjlig teknologi. 

Driftsäkerhetsarbetet - historik 
- utveckling 
Som framgår av bilderna 7, 9 och 11 in

går underhållsberedning som en naturlig 

kontrollstation i projektspiralen . Under

hållsberedningen omfattar den under

hållstekniska delen av anskaffningen. 

Den syftar till att skapa förutsättningar 

för att materiel som anskaffas kan un

derhållas och förvaras till lägsta kotnad i 

fred samt kan uppfylla kraven på till

gänglighet vid mobilisering och krig. 

Vad gäller djupare förklaringar och 

definitioner till de vanligaste driftsäker

hetsbegreppen hänvisar jag till referens 

/5/. För att inte tappa förståelsen här re

dovisas emellertid i bilderna 12 och 13 

översiktligt för materielunderhållet vik

tigare samband och begrepp. 

OPERATIV PRESTATION 

SYSTEMEFFEKTIVITET 

l 
l l 

TEKNISK DRIFTSÅKERHET 

PRESTATlON 

PRESTANDA TIUGÄNGLIGHET 

Bild 12. Teknisk prestation och driftsäkerhet. 

202 

DRIFTSÅKERHET l 
r 
l 
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l 
r--- --
l 

l FUNKTIONS-
SÅKERHET 

UNDERHÅLLS- l l UNDERHÅLLS-

--, 
l 
l 

l MÅSSIGHET l SÄKERHET l 
l l l l 

l 
l TEKNISKA SYSTEMET 

l 
L------------' 

UH-SYSTEMET l 
L.... ____ _J 

Bild 13. Driftsäkerhet och dess indelning. 

För att få en historisk bild av utveck

lingen inom driftsäkerhetsområdet får 

som i så många andra sammanhang blic

karna vändas mot USA. År 1965 utsågs 

inom "The Society of Naval Architects 

and Marine Engineers" en speciell "Pa

nel M-22 (Reliability and Maintainability 

(R&M)) ". Dess uppgift var bl a att un

dersöka området R&M d v s funktions

säkerhet och underhållsmässighet. Vida

re uppdrogs åt " Panel M-22" att på 

grundval av vunna erfarenheter främja 

kunskapsspridningen till den marina in

dustrin . Efter moget övervägande ini

tierade " Panel M-22" två huvudarbeten. 

Det första var utvecklaodet av ett prak

tiskt rapporteringssystem för uppfölj

mng av materielfel , vidtaget underhåll 

samt kostnader härför avseende fartyg. 

Systemet skulle baseras på datateknik. 

~et andra huvudarbetet var framtag

mogen av ett omfattande och praktiskt 

sammanställningsverk inom området 

R&M för den marina industrin. Referens 

/12/ utgör detta verk. R&M-verksam

hetens grundläggande syfte är enligt re
ferens /12/: 

"The prime objective of a reliability 

program is to assure that the design, 

construction and operation of a pro

duct will in fact be reliable in its use 

as traded off with maintainability by 

making sure that all the necessary 

steps toward achieving such a pro

duct are not degraded, overJooked or 

guessed in the face of other equally 

urgent and pressing requirements ." 

Några amerikanska milstolpar i ut
vecklingen är: 

2:a världskriget. Följderna av dålig 

funktionssäkerhet blev för militär mate

riel uppenbar. Dessa drev fram inte en

dast förbättrad teknik för kvalitetskon

troll utan även ett nytt konstruktions

tänkande . Tidsfaktorer, spännings-styr

kefaktorer , transienta laster , materialets 

utmattning , miljöfaktorer samt persona

lens utbildningsstandard beaktades på 

ett annat sätt än tidigare. 

1946. De civila flygbolagen initierade 

ett program för utveckling av mer till
förlitliga elektronrör. 

1950. Robert Lusser (Naval Air Mis

sile Test Center) publicerade den första i 

en serie av rapporter avseende metoder 

för att höja funktionssäkerheten hos ro-
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botar. 
1952. "Advisory Group on Reliability 

of Electronic Equipment (AGREE)" 
bildades med representanter för regering 
och industri . 

Omkring 1950. "Reliability Enginee
ring" introducerades som en separat del 
av ingenjörsvetenskapen. Samma år 
ställde US Navy för första gången i spe
cifikationer krav om funktionssäkerhet 
för totala vapensystem och icke endast 
för dess enskilda komponenter. 

Omkring 1960. "Maintainability En
gineering" introducerades som en sepa
rat del i ingenjörsvetenskapen . 

"Reliability Engineering" tillämpades 
ursprungligen på icke marina system, 
framför allt rymdprogrammen under 
1950-talet utgjorde startpunkten. Däref
ter har verksamhet rörande rymd, ro
botar, flygplan och därtill kopplad indu
stri omfattats av R-program. "National 
Aeronautics and Space Administration 
(NASA)" har lett utvecklingen. I dag är 
R-programmen en integrerad del i alla 
rymdprogram hos NASA. 

R&M-applikationerna inom den ame
rikanska flottan skedde inledningsvis hos 
de områden där tekniken tidigt etable
rats. Dessa områden var elektronik, 
flygplan och robotar. I allmänhet har till
lämpningarna för övervattensfartyg och 
ubåtssystem vad gäller dess mekaniska, 
kraftelektriska och vapentekniska ma
teriel släpat efter i utvecklingen. US Na
vy tog därför krafttag inom de senare 
områdena och utarbetade ett mycket 
omfattande specifikationsverk avseende 
åtgärder inom underhållsberedning vid 
framtagning av nya system. En mycket 
omfattande analysverksamhet (felmods
analyser - felträdsanalyser - funktions
säkerhetsanalyser m m) kontrakterades 
in med varven. Jagare av Spruance-typ 
(31 st sjösatta 1973-82) utgjorde första 
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ordentliga tillämpning inom ytfartygs
området. Metodiken som har fortsatt att 
tillämpas på robotkryssare av Ticonde
raga-typ (22 st sjösatta/sjösätts 
1983-1993) får nu anses som väl eta
blerad och inarbetad. 

Den svenska utvecklingen ur örlogs
marin synvinkel är naturligtvis influerad 
av den amerikanska. Om än med en viss 
eftersläpning har svenska marinen i lik
het med ett flertal andra länders mariner 
anammat det tänkande som ligger bak
om en systematisk uppskattning av felut
fallet och dess påverkan på konstruk
tionen samt materiell och personell upp
byggnad för att få driftsäkra örlogsmari
na enheter i en period av allt mer accele
rerande teknisk komplicitet. Den svens
ka utvecklingen av metodiken för under
hållsberedning vid projektering och kon
struktion av fartygssystem skiljer sig 
dock jämfört med den amerikanska en
ligt mitt sätt att se på detta på en av
görande punkt. Utvecklingen i Sverige 
har skett i mycket nära samverkan mel
lan FMV och försvarsindustrin med 
FMV som främste initiativtagare. Karls
kronavarvet AB och främst Kockums 
AB har själva lagt ned ett stort arbete i 
den direkta utvecklingen av arbets
metodikerna. Den amerikanska verk
samheten har däremot mer "dikterats" 
från US Navy som därigenom tvingats 
genomföra ett omfattande "vendor mo
tivation program" hos sina leverantörer. 
Förhållandena i Kanada är i dessa styc
ken i hög grad liknande (t o m ännu på
tagligare än) de amerikanska. 

Utvecklingen i Sverige har skett under 
relativt kort tid och mycket målmed
vetet. 

I början på 1970-talet hade man inom 
FMV klart för sig målsättningarna för 
det driftsäkerhetsarbete som måste ut
föras av industrin redan under projekt-

och konstruktionsfaserna vid framtag
ning av ny marin materielliksom de krav 
som måste ställas i samband med beställ
ning av denna materiel. 

Under 1970-talet arbetade därför ma
rinens underhållsavdelning vid FMV 

dels med ett antal frågor för att ef
fektivisera marinens underhålls
system för befintlig materiel -
framtagning av ett nytt materiel
uppföljningssystem gemensamt 
för all marinens materiel , fram
tagning av underhållsbered
ningsprinciper , regler för under
hållsdokumentation, regler för 
beräkning av reservmaterielbe
hov m m, 

dels med förutsättningar för att kun
na ställa krav på industrin för att 
kunna påverka materielen redan 
under projekt- och konstruk
tionsskedena för att ny materiel 
som levererades till förbanden 
redan från början skulle innehål
la ökade krav på hög tillgänglig
het och låga underhållskost
nader. 

Under slutet av 1970-talet började för
svarets materielverk ställa delkrav på 
den marina industrin vad avser systema
tisk underhållsberedning och under 
1980-talet mera samlade krav . Av flera 
skäl blev Kockums AB föremål för 
FMVs huvudintresse och en serie av kon
takter under flera år resulterade i att 
regler tillkom för driftsäkerhetsarbetet 
med ubåtar typ Västergötland (A 17) . 
Ett stort steg togs 1981 med Kockums 
AB dokument "Ub typ A 17. Målsätt
ning och arbetsrutiner för konstruktions
och underhålls beredning" (referens 
/13/) . 

Projekt Ub 90 (A 19) och kustkorvett 
typ Göteborg utgör i förhållande till sina 
föregångare ub typ Västergötland och 

kustkorvett typ Stockholm ytterligare 
mycket stora utvecklingssteg avseende 
driftsäkerhetsarbeteL Detta beskrives 
senare utförligare under rubrikerna 
"ubåtssystem" respektive " Ytstrids
fartygssystem". 

Marinens första egentliga LCC-an
skaffning skedde 1988 vid upphandling 
av sonarsystem för patrullbåtar typ Hu
gin. Val av leverantör skedde baserat på 
en för livstiden bedömd kostnad vari an
skaffning, drift och underhåll utgjorde 
jämställda element (referens /14/). 

Underhållsberedning-processen 
Underhållsberedningen är som framgår 
av bilderna 9 och 10 en naturlig del i den 
totala konstruktionsprocessen vid far
tygsframtagningen. 

Underhållsberedningen för ett system 
genomförs i materielprocessens olika 
stadier och resulterar i planer som fram
går av bild 14. Resultatet av beredningen 
från en fas (t ex studier) ligger som in
gångsvärde för en allt djupare analys och 
mer detaljerad beredning under nästa fas 
(t ex projektering) för att efter fullstän
dig beredning under konstruktions- och 
byggnadsfasen utmynna i en slutlig un
derhållsplan, som blir det samlande do
kumentet som ger anvisning för hur, var, 
när och med vilka resurser underhållet 
skall bedrivas för att ställda krav på 
driftsäkerhet och uthållighet skall upp
nås. 

Ambitionen i beredningsprocessen 
måste avstämmas mot materielens 
stridsviktighet , komplicitet, ekonomiska 
omslutning m m. Det är givet att t ex 
"spett och spade" och ett ubåtssystem 
får beredas på helt olika sätt. 

I analogi med att tekniker och model
ler utvecklats för projektering och kon
struktionen av fartygssystemen i övrigt, 
såsom hållfasthetsberäkning (med Finita 
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- Underhållsprogram 
konstruktion och byggnad 

- Preliminär plan för uppbyggnad 

av underhållsresurser 

- Slutlig underhållsplan 

- överlämnandehandling 

- Fördelningsplan reservmateriel 

- Utkast underhållsplan 

- Underhållsprogram 
projektering 

- Slutlig plan för upp
byggnad av under

hållsresurser 
- Plan för komplettering av 

~nderhållssystemet 

- Utkast plan för uppbygg

nad av underhållsresurser 

- Reviderad fördelningsplan 

reservmateriel 

-Rapport 

Bild 14. Utveckling av formerna för underhållsberedning och uppbyggnad av underhålls

systemet. 

Element Metoder) , beräkning av värme
och kylbalanser, vibrations- och kyl
balanser, vibrations- och ljudnivåer , ni
våer för stötmotstånd, effektbehov, pro
pulsionsverkningsgrader , form- och våg
motstånd o s v, har ett antal modeller 
och andra redskap under åren utvecklats 
för beredningsprocessen av underhåll. 
Modellerna har allt efter det att erfaren
heter vunnits justerats för att bättre pas
sa sitt ändamål. Modellerna har nu en 
hög utvecklingsnivå. 

Såsom exempel på modeller och red-
skap kan nämnas : 

* MORA (referens /15/) , som är en 
simuleringsmodell för beräkning av 
fartygs operativa tillgänglighet. Hän
syn tas därvid till underhållets in
verkan på den operativa prestatio
nen. Underhållsorganisationen som 
sådan simuleras ej utan representeras 
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i modellen endast som reparations
tidsfördelningar, sannolikhet för re
paration med egna resurser etc. Sys
temet representeras i modellen med 
egna resurser etc. Systemet represen
teras i modellen av ett antal block 
som sammansätts till ett funktions
säkerhetsschema. I bild 15 visas som 
exempel blockbildningen för ett 
3-motorarrangemang respektive artil
lerifunktionen hos ett ytstridsfartyg. 
I exemplet har samtliga huvudmotor
er och även de bägge pjäserna i sina 
respektive delsystem lagts i serie 
d v s funktion krävs hos samtliga des
sa block för att full funktion skall an
ses råda. 

Verksamheten för systemen styrs 
dels av indata till modellen i form av 
operationsprofil (se exempel i bild 
16) med angivande av vilka utrust-
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Bild 16. Operationsprofil-Hypotetiskt exempel- ej komplett. 
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ja 

ja 

Bild 18. MORA operationsregler. 

Ur modellen fås i princip resultat av 
två typer: 

- operativ tillgänglighet i respektive 
aktiviteter samt 

- felande block och felens konsekvens 
för driften. 

Mora-modellen är ett mycket bra 
hjälpmedel att iterativt bedöma fartygs
systemens tillgänglighet allteftersom 
konstruktionen växer fram . Den ger 
också återkoppling till vad som behöver 
specialstuderas i konstruktionsverksam
heten (t ex svaga länkar) . 

* R-värdesmodell (R för Reliability) 
(referens /16/) används för beräkning 
av ubåtssystemens "inre tillgänglig
het" eller konstruktiv tillgänglighet 
d v s där man ej beaktar underhålls-
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organisationen och dess resurser. 
Modellen ger systemens funktions
sannolikhet. För att kunna studera 
och erhålla en icke "överstark" eller 
alltför "svag" konstruktion är be
räkning av " inre tillgängligheten" 
(som ej tar hänsyn till tidsutnyttjande 
och underhållsresurs) viktig liksom 
funktionssäkerheten i form av det 
tids- och felfördelningsberoende 
R-värdet. För denna modell har pro
gram för beräkning av funktions
säkerhetsvärden framtagits dels för 
ubåten i sin helhet med tillhörande 
installationer enligt bild 19 och dels 
för godtyckliga system i ubåten så
som exemplet i bild 20 (funktions
blockschema över trimningssyste
met). 
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Programmet kräver indata i form 
av felintensiteter för den ingående 

materielen, information om drifttid i 

olika aktiviteter m m. Resultat er

hållna från dessa beräkningar ger 

möjlighet att bedöma spridningen 

mellan installationernas R-värden. 

En analys påvisar alltför "svaga" el

ler omvänt "starka" systemlösningar. 

Vidare kan för en enskild installation 

resultatet av förändringar i system

lösning studeras vad beträffar 
R-värden. 

Modellen har framtagits inför arbetet 

med Ub 90 (A 19). R-värdet för ubåten i 

sin helhet får därför i brist på jämförbart 

resultat från annan tidigare ubåt beräk

nat efter denna metod tills vidare ej till

mätas för stor betydelse. Däremot kan 

värdefull information fås av hur ubåtens 

R-värde påverkas vid ändringar i sys
temlösningar. 

R-värdsmodellen är vidareutvecklad 

och benämnes KOMREC (Kockums 

Marine Reliability Evaluatian Code). In

datering sker automatiskt från FMEA

databasen KOMCORD och möjligheter 

finns att beakta underhållsresurser om

bord. Detta sker genom att varje block 

kan åsättas ett RO-värde (Reparations

möjlighet ombord). Andra utdatamöjlig

heter är underhållstid för block , system 

och ubåt per uppdrag eller annan vald 
tid . 

* LCC-modeller vilka skräddarsys 
alltefter behov . Modellerna kan om

fatta hela fartygssystem eller vara 

framtagna för enskilda delsystem el

ler komponenter. Eftersom fartygs

systemens livstidskostnader redan i 

tidiga faser (se bild 21) "låses" ge

nom val av systemens tekniska grund

koncept skall LCC-modellerna med

ge tidigt utnyttjande för att ge reell 

påverkan på grundkoncepten. 

Som exempel kan visas den modell 

som framtogs (referens /17/) för att kost

nadsbedöma olika framdriftsarran

gemang för kustkorvett typ Göteborg. 

Kurskorvettens slutliga arrangemang 

framgår av bild 22 och kom att omfatta 3 

dieselmotorer av fabrikat MTU (16V 396 

TB 94) med vattenjetaggregat av fa
brikat KaMeWa (80562-6). 

Val av arrangemang föregicks bl a av 

en LCC-beräkning där ett antal olika 

kombinationer värderades. Kombinatio

nerna innehöll komponenterna gastur

biner , vattenjetaggregat , vinkelväxlar 

för gasturbiner , parallellväxlar för die

selmotorer , dieselmotorer samt propul
sorer . 

För att belysa en sådan LCC-beräk

ning lämnas nedan den modell som be

skriver livstidskostnaderna för fram

driftsarrangemanget. Modellens mate

matiska samband redovisar i sina första 

steg i övergripande termer de totala 

kostnaderna under livstiden för kust

korvetterna (LCCK 90) och hur dessa 

byggs upp av den initiala kostnaden för 

anskaffning och uppbyggnad av övriga 

resurser för utbildning , underhåll m m 

(LCCA 90) plus "nuvärdet" av använ

darkostnaden avseende drift och under

håll (LSC 90). Dessa kostnader utgörs 

av en summation av de olika komponen

terna (l = l för gasturbiner, I = 2 för 

vattenjet, I = 3 för vinkelväxel för gas

turbiner o s v) som kombineras till möj

liga systemlösningar. Modellen dyker 

allt djupare ner i de olika kostnads

elementen och förlorar snabbt si n 

åskådlighet. I stort kan kostnadselemen

tens första tvåställiga bokstavskombina

tion ge vägledning till vilka områden 

som elementet tillhör. Dessa är: 
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Bild 22. Kustkorvett typ Göteborg framdrivningsarrangemang . 
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- CP ( /) kostand för projektering och 
konstruktion , 

- CT (l) kostnad för byggnadsvarvets 
tillverkning och installation i fartygen , 

- CA (/) kostnad för anskaffning av ut
rustning för montering i fartygen, 

- C/ (/) kostnad för anskaffning av re
surser för drift och underhåll , 

- CK (/) driftskostnad i nuvärde för 
tidsperioden , samt 

- CN(l) underh ållskostnad i nuvärde för 
tidsperioden . 

Modellen blir därmed [med MOSYS lika med antalet olika system (l = 1, 2 .. . 

MOSYS)]: 

LCCK 90 = LCCA 90 + LSC 90 s~v~CCA (l) + LSC (l)]}= "(1=1 

='Mf?cp (l) + CT (l) + CA (l) + Cl (l) + CK (l) + CN (l)]l= "{1=1 l J 

S~cPP (l) + cPM (l) + NA x (NHT (l) x cHT + CMT (l)) + AV (l) x (NA x 
:Q=1 

NE (l) x CAF (l) + NA x CAQ (l)) + CAI (l) + CAU (l) + CIV (l) + CIM (l) + CIR 

(l) + CIU (l) + CIO (l) + CIW (l) + CKF (l) + CKO (l) + CKC + CNL (l) + CNF 

(l) + CNA (l) + CNH (l) + CNS (l) + CNW (l)~= 

=~~NHPP (l) x CHPP (l)) + CPMI (l) + NA (NHT (l) x CHT + CMT (l)) + AV 

(l) x (NA x NE (l) x CAF (l) + NA x CAQ (l)) + CAI (l) + CAU (l) + AV (l) x 

(CIVC (l) + NB x CIVB (l) + NL x CIVL (l) + NA x CIVA (l)) + CIMI (l) + CIRU 

(l) + CIRR (l) + CIUO (l) + CIUU (l) + CIOO (l) + ClOU (l) + CIWC (l) + NB x 

CIWB (l) + NL x CIWL (l) + NO x NE (l) x NYTE (l) x FEF (l) x CEF x OISCFF 

+ NO x NOC x NYOT x COO x OISCFH + (CYLL (l) + CYLA (l) + CYLK (l)) x 
/--"" 

OISCFL + CNFC (l) + CNFB (l) + CNFA (l) +1CNAC (l) 1+ CNAB (l) + CNAA , __ / 

(l) + CNHC (l) + CNHB (l) + (CYSC (l) + NB x CYSB (l) x NL x CYSL (l) + 

NA x CYSA) x OISCFH + (CYWC (l) + NB x CYWB (l) + NL x CYWL (l)) x 

OISCFH]1 
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Där multiplikationerna står för: 

NI- antalet fartyg (Al-nivå) 
NE (I) - antal system per fartyg) 
NB - antal lag (A2-nivå) 
A V (I) - valutafaktor för omräkning 
till svenska kronor 
DISCFX- diskonteringsfaktorer. 

Utöver ovanstående matematiska 
samband är huvuddelen av kostnads
elementen ytterligare nedbrutna för att 
mer finmaskigt förteckna kostnadsdri
vande faktorer. Vi fokuserar oss på en av 
dessa för att se principen (CNAC (l) in
ringad i formeln) . CNAC (I) står för nu
värdeskostnader av samtliga avhjälpan
de underhållsåtgärder som bedöms upp
stå under livstiden d v s haverier , drift
avbrott m m av mindre eller större om
fattning som erfordrar åtgärder på C-ni
vå d v s central verkstad. Motsvarande 
faktorer för B- och A-nivåunderhåll 
finns naturligtvis CNAB (I) resp 
CNAA(I). Härvid beräknas: 

CNAC (J) = NO x NE (I) x NYTF (I) 
x FBFC (I) x (NBFC (I) x CHC x 
DISCFH x CBFC (I) x DISCFR) 

där 

NO är antal fartyg i drift/år, 
NE (I) är antal likartade enheter 
(t ex motorer) hos systemet i drift/ 
fartyg, 
NYTF (I) är antal drifttimmar/år och 
system, 
FBFC (I) är felintensiteten för såda
na fel som kräver avhjälpande åt
gärder på C-nivå, 
NBFC (I) är ett viktat medeltal 
mantimmar som erfordras för felav
hjälpning på C-nivå, 
CHC är mantimkostnad för personal 
på C-nivå, 
DISCFH är en diskonteringsfaktor 
med hänsyn tagen till kostnadsindex 
för mantid, 

CBFC (I) är viktad medelkostnad för 
materiel , material , resor och trak
tamenten per avhjälpande under
hållsåtgärd typ på C-nivå samt 
DISCFR är en diskonteringsfaktor 
med hänsyn tagen till kostnadsindex 
för materiel. 

Denna modell avspeglar det som i 
grunden för underh ållet och därmed 
livstidskostnaden är kostnadsdrivande 
nämligen felintensiteten ( FBF) (J) 
ovan) . Felintensiteten i sig ligger till 
grund för de behov som generarar såväl 
förebyggande som avhjälpande under
håll. Det förebyggande underhållets yt
tersta syfte är ju att underhålla materie
len så att besvärande haverier med ope
rativa och personella risker undvikes . 
Med en bra kontroll av materielen, vet
skap om att även havererad materiel inte 
förorsakar operativa risker (redundans 
finns inbyggd) , kan vi tänja på margina
lerna och utsträcka underhållsintervallen 
eller helt enkelt genomföra underhållet 
när fel uppstått (" when fail") . 

Att bedöma ertoderliga enskilda un
derhållsresurser - som därmed blir in
gångsvärden i LCC-modellen ovan - krä
ver god erfarenhet av liknnde materiel i 
drift, kunskap om den nya materielens 
konstruktion, vetskap om drift och un
derhållspersonalens kompetensnivå för 
tidigare använd materiel och hur denna 
kunskapsnivå behöver höjas för det nya 
systemet m m. Bild 23 visar den princi
piella gången för framtagning av under
hållsresurserna. Förenklat kan sägas att 
med utgångspunkt i materieluppgifter 
(d v s felintensiteter t ex uttryckta i Me
an Time Between Failure (MTBF) och 
operationsprofiler med materielens ut
nyttjande under de olika aktiviteterna i 
profilerna (som bild 16 och 17 visar) ge
nereras ett underhållsbehov. Genom av
stämning mellan erforderliga resurser 
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samt de som redan finns i marinens orga

nisation erhålls det med fartygssystemet 

förknippade additiva behovet av perso

nal , dokumentation , underhållslokaler 

o s v d v s kompletterande underhålls

resurser till marinens totala underhålls

system. Processen att ta fram under

hållsplanlösningen och därur specificera 

kostnaderna i LCC-modellen är för om

fattande för att kunna klaras av enskild 

organisationssenhet i FMV. Här sker 

samverkan mellan marinstaben - FMV 

sakenheter - underhållsavdelning - rna

rinkammandon - fartygsförband och in

dustri jämte specialkonsulter inom 

LCC-området. 

En särskilt viktig och svårbedömd un

derhållsresurs som omspänner stora 

kostnader är reservmaterielen. Reserv

materielområdet är oftast kritiskt därför 

att det är starkt kostnadsgenererande 

för materiel med hög felintensitet Valet 

av reservmateriel kan åtminstone före 

det att tillräcklig drifterfarenhet vinns 

riskeras bli ett område med felinves

teringar. Noggranna uppskattningar före 

utval av reservmateriel samt att reserv

materielen initialt (som tyvärr ej tidigare 

alltid varit fallet) anskaffas samtidigt 

med installationsmaterielen minskar 

risktagandet och reservmaterielkost

naderna avsevärt eller omvänt , som ofta 

i vår "design to cost"-process, vi får ut 

mer och rätt reservmateriel för pengarna 

(avser ledningssystemet SESUB 900 för 

utbåtar typ Sjöormen och typ Väster

götland). 

Underhållsplanlösningen för släphy

drofonen (Thomson Sintra TSM 2642 

Salmon) visar de två faser som upp

byggnaden av underhållet skall genom

gå. Under fas l genomförs kortbyte om

bord ("Organization leve! "), viss fel

sökning av kretskort hos marinkom

mando ("Intermediate leve!'') samt 

kretskortsunderhåll och underhåll av 

sensordelen hos leverantören ("Deport 

leve!' ') . För fas 2 kommer resurser för 

kretskortsunderhåll att byggas upp inom 

landet medan sensordelar även fortsätt

ningsvis underhålls hos leverantör. Det

ta har visat sig bli den mest kostnads

effektiva lösningen även i beaktande av 

att ett större antal sensordelar erfordras 

under cirkulationen i underhållssystemet 

för att anbefallda beredskapstider och 

krigsutnyttjande skall säkras. 

Efter denna genomgång av principer

na för själva arbetsprocessen - under

hållsberedning och några exempel i form 

av driftsäkerhets- och LCC-modeller, 

övergår jag nu till att närmare titta på 

den utveckling och de aktiviteter som 

genomförts vid anskaffning av de senare 

ytstridsfartygen och ubåtarna. Jag börjar 

med ubåtssystemen. 

Ubåtssystem 

Ubåtssystemen karakteriseras under-

hållssammanhang av att 

* vara tekniskt kvalificerade , 

* dess delsystem är starkt integrerade i 

varandra samt att 

i kontrakten med våra leverantörer. Ge

nom datorernas inmarsch i underhålls

beredningsprocessen har vi nu goda 

möjligheter att väl välja vår reservmate

riel till artiklar och antal. Reservmate

rielprogrammet OPUS är ett mycket fre

kvent använt program, det är inne i sin 

generation nummer åtta. 

Exempel på underhållsplanlösningar 

visas i bilderna 24 (avser släphydrofonen 

till kustkorvett typ Stockholm) och 25 

* ubåtarna opererar enskilt under läng

re tid utan tillgång till kvalificerade 

basresurser . 

Utvecklingen för att systematiskt vä

dera och påverka konstruktionslösningar 
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MAINTENANCE ORGANIZATION 
PHASE 1 

~ ::::::::: ......... 
~ 

( ORGANIZATIONAL LEVELJ 

ON-BOARD FACILITIES 

ON-BOARD PERSONNEL 

( INTERMEDIATE LEVEL J 
BASE FACUTlES 

BASE PERSONNa 

( DEPOT LEVEL J 
MANUFACTURER FACIUTIES 

MANJFAClURER PERSONNEL 

Bild 24. Underhållsplanlösning för släphydrofon till kustkorvett typ Stockholm. 
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CENTRAL WORKSHOP 

PHASE 2 

\ 

( ORGANIZATJONAL LEVELJ 

( INTERMEDIATE LEVEL J 

BASE FACILITIES 

BASE PERSONNEL 

( DEPOT LEVEL ) 

CENTRAL WORKSHOP FACILITIES 

CENTRAL WORK.SI-D> PERSONNEL 

MANUFAC'T\HR FACUTIES 

MANUFACTURER PERSONNEL 
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Lokal nlvO (A 
(förband) 

UB TYP VGD SESUB 
UB TYP SOR SESUB 

AtgOrder: <;OJA 
ÅtgOrder: <;OJ B 

• Rep genom byte av ue • Rep genom byte av ue 

• Tlllsyn och mater1elv0rd 
• Tlllsyn och mater1elv6rd 

• Felrapportering 
• Mater1eluppf01Jnlng 

Resurser: ÖVRIG 
Resurser: ÖVRIG 

• Reservmaterielsats TELE-
• UE-sats fOr SESUB 900B TELE-

• lnsfr- och ver1ctygssats MATRL 
• Reservmater1elsats MATRL 

• Uh<lokumenta~on 
• lnstr- och verktygssa Is 
• Uh<lokumentatlon 

Trasig UE t UE. RD. Teknisk assisten. t Trasig UE 

Provdon och specielinsir 

r r 
U B-LAG FÖRRÅD 

Åtg6rder: Resurser: 

• Teknisk assistans • UE-sats 
• Transport och fOrr6ds1jOnst • Reservdelar 

• Instrument och provdon 
• dokumenta~on 

A~ Teknisk ossistans 
~~ UE 

-lr RD 

AtgOrder: Resurser: 

• teknisk assistans • reservmateriel 
l nlv6 (B) Regiona 

Örlb/MK 
• transport och fOrr6ds1j6nst • uh-utrustning. provutrustning 

• reparo111on av enheter • dokumenta~on 

TELE-
SEKTIONEN 

FÖRRÅD 

Teknisk asslsta~ ~ 4~ R d 

l 

Centralnlv 

ÅtgOrder: U E-POOL 
• repara~on av enheter CENT~ALT 
• teknisk assistans FÖRRAD 
• mtrlu;">pfOI]r<ng 

~~ 
6(C) 

• programv6rd 

RE>surser: ~, 

• central provutr 
• reservmateriel 
• speclallslttx\~on Verkstad 
• dokumenta~n 

Bild 25. Underhållsplanlösning för ledningssystem (SESUB 900) till ubåtar typ Sjöormen 

och typ Västergötland. 
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ur driftsäkerhetssynpunkt har därför 
haft en god grogrund hos försvarsmak
tens företrädare för ubåtssystemen samt 
hos konstruerande varv (Kockums AB) 
och övriga leverantörer. 

område/aktivitet Ubåtar typ Näcken 

LCC-beräkning Nej 

Huvudleverantörsprinc. Nej 

Tillgänglighe:s- MORA 
beräkning (genom FMV) 

Flermodsanalyser l Nej 
Felträdsanalyser 

Underhållsmässig- Ja 
hetsvärdering/ Åtkomlighetsgradering 
påverkan 

Sammanfattat framgår utveckling och 
aktiviteter inom driftsäkerhetsarbetet i 
anskaffningsprocessen för de tre senaste 
ubåtsgenerationerna av bild 26. 

Ubåtar typ Vgd Ubåt 90 (A 19) 

Nej Ja flera 

Nej Ja (Kockums) 

Ej genomförd MORA 
(genom Kockums) 

Nej Ja 

Ja Ja 
Åtkomlighetsgradering Medelrepara-

tianstider 

Beredningsmöten Konstruktionsberedning Konstruktions- och Konstruktions-
underhållsberedning och underhålls-

beredning 

Varvets driftsäkerhets- Nej Nej Ja 
program (DS-program) 

Dokumentation för Ja Ja Ja 
underhåll från varv Separat dokumen- Separat dokumen- Separat dokumen-

tationskontr. tationskontr. tationskontr. 

Reservmateriel 

Beräkning Manuell uppskattning Manuell uppskattning OPUS-beräkning 
OPUS för hfn och manuell upp-

Anskaffning Separat kontrakt, Separat kontrakt, skattning ingår i 
separat upphandling separat upphandling byggnadskontraktet 

Samtidig upphandling 

FMV projektorganisation Ag Underhåll A 14 Ag Underhåll A 17 Delprojektgrupp 
(repr ur FMV och (repr ur FMV och U b 90 tillförlitlig-
Marinstab) Marinstab) hetsstudier. Del-

projektgrupp U b 90 
underhåll (repr ur FMV, 
Marinstab, Kustflottan, 
örlogsbaser, och 
Kockums. - -

Bild 26. Driftsäkerhetens uppbyggnad hos ubåtssystem. Aktiviteter i anskaffningsfasen. 
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För ubåt typ Näcken slöts konstruk

tionskontraktet mellan FMV och Koc

kums AB under 1972. Byggnadskontrakt 

avseende tre ubåtar slöts året därpå dels 

med Karlskronavarvet AB omfattande 

sektionsbyggen (för- och aktersektio

nen) dels med Kockums AB omfattande 

sektionsbyggen (mittsektion) och sam

mansättning. Kockums AB levererade 

komplett ubåt till FMV. 
I kontrakten angavs att av byggnads

varven tillhandahållen materiel skulle in

gå all skeppsteknisk materiel med ett få

tal avsteg i form av styrpanel och viss 

kraftelektrisk utrustning . Av FMV till

handahållen materiel utgjorde främst hy

drofon- och elektronikmaterieL Kon

trakten innehöll således inte någon hu

vudleverantörsprincip. 
I samband med utvecklingen av ubåts

serien med dess på många områden vä

sentliga förändring i förhållande till Sjö

ormen-serien ansågs den information 

som dittills varit tillgänglig för konstruk

tören då han skulle angripa det nya kon

struktionsarbetet inte tillfyllest. Krav 

som tidigare varit aktuella hade blivit in

aktuella . Studier av ritningar på kon

struktioner , använda på tidigare ubåt

styper , ansågs naturligtvis mycket värde

fulla , i synnerhet om information om 

uppföljning av dessa förelåg . Det ansågs 

dock olämpligt att i alltför hög grad an

vända detta underlag, då därigenom 

krav som var inaktuella tillgodosågs och 

vice versa. Teknikens senaste landvin

ningar vad gäller såväl maskinelement 

som produktionsmetoder ansågs heller 

inte komma med i bilden. Fördelar med 

att utnyttja beprövade konstruktioner 

var dock en minskning av risken för 

oväntade driftstörningar. Projekterings

verksamhetens uppgift att framta lös

ningar som på billigaste sätt uppfyllde 

gällande nya krav innebar emellertid att 
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tidigare konstruktioner i många fall kom 

att ersättas med nya. För att öka säker

heten i detta arbete infördes på FMV ön

skemål vid konstruerande varv en ny 

funktion benämnd projektberedning se

nare följd av konstruktionsberedning, 

referens /18/. 
Konstruktionsberedningsfunktionen 

utgjorde en länk mellan projekt- och 

konstruktionsavdelningarna via vilken 

information om krav, syfte , prestanda 

etc från TTEM , specifikationer m m 

överfördes till konstruktionsavdelningen 

för vidare konstruktion. I konstruktions

beredeningsarbetet deltog därför projek

törer , konstruktörer , specialister av oli

ka slag , bygg- och driftspersonal för att 

härigenom alla synpunkter skulle kunna 

komma fram och beaktas. De framtagna 

underlagen diskuterades vid konstruk

tionsberedningskonferenser , varvid kon

struktionslösningarna granskades mot 

ansatta krav avseende miljö, stötsäker

het , buller , tillförlitlighet , åtkomlighet 

och övriga speciella krav . 
Under de mycket speciella förhål

landen som råder i en ubåt med trånga 

utrymmen och kompakta materielplace

ringar har åtkomligheten en stor bety

delse. I samband med konstruktions

beredningarna av ub typ Näk infördes en 

åtkomlighetsgradering enligt referens 

/19/ som tog hänsyn dels till de ergono

miska förhållandena dels den tid en 

uppgift krävde för att genomföras och 

eventuell risk för blockering av annan 

materiel. Åtkomlighetsgraden hos ma

terielen valdes med hänsyn till materie

lens viktighet , underhållsbehov samt ha

verikänslighet (d v s felintensitet). Bild 

27 visar exempel på de ergonomiska 

ställningarna för åtkomlighetsgraderna 

1- 3. Vad gällde grad 4 ställdes inga sär

skilda krav . Kringliggande utrustning 

tilläts flyttas i stor utstäckning i under-

GRAD 1 Exempel : Manöveranordning på panel 

GRAD 2 Exempel: öppning och stängning av tublock 

GRAD 3 Exempel: Underhåll på pumpar 

Bild 27. Å tkomlighetsgradering på ubåtar. Ergonomiska ställningar. 
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hållsarbeteL Konstruktören skulle dock 
alltid för materiel med grad 4 söka möj
ligheter att sänka bygg- och underhålls
kostnaderna . Grad 4 tilllämpades ofta 
för sådant underhåll som genomförs vid 
örlogsbas/marinkommando såsom över
syn av trycklager i propelleraxelledning 
och demontering av bottenventiler. 

Ubåt typ Näcken blev det första 
ubåtssystem där en systematisk drift
säkerhetsvärdering genomfördes med 
hjälp av databaserad matematisk modell 
(MORA) i förening med erfarenheter av 
äldre liknande materiel. Genom FMV 
Ag Underhåll A 17 gjordes tillgänglig
hetsberäkning i syfte att 

* utprova beräkningsmodellen, 
* undersöka i vilken utsträckning mål

sättningen för Näk kunde väntas upp
fyllas, 

* undersöka om det i Näk ingick vä
sentliga delsystem som starkt negativt 
inverkade på tillgängligheten samt att 

* undersöka effekten av tillgänglig
hetshöjande åtgärder. 

Ett stort underlagsarbete genom
fördes hos FMV, Kockums AB samt va
pen- och elektronikleverantörer. Verk
samheten får mer ses som ett tidigt ut
vecklingsarbete tillämpat på ett ubåts
system än ett då verkningsfullt instru
ment i konstruktionsprocessen. I stort 
löpte framtagningen av system i mer 
traditonella och beprövade banor, man 
var ännu inte beredd att låta dessa delvis 
osäkra matematiska driftsäkerhets
beräkningar få alltför stort genomslag i 
systemlösningar och komponentvaL Ar
betsprocessen var dock mycket värdefull 
i så motto att man i tankeprocessen ännu 
mer än tidigare kom att se ubåtens tek
niska komponenter som viktiga länkar i 
en hel funktionskedja än som enskilda 
element. 
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För ubåt typ Västergötland slöts kon
struktionskontraktet mellan FMV och 
Kockums AB under 1980. Kontrakt för 
tillverkning slöts med Kockums AB och 
Karlskronavarvet AB året därpå. Karls
kronavarvet AB hade som underleveran
tör till Kockums AB att även denna gång 
tillverka för- och aktersektioner medan 
Kockums AB att tillverka mittsektioner 
samt att genomföra hopmonteringen. 

I förh ållande till kontrakten för ubåt 
typ Näcken innehöll de för Västergöt
land en mer omfattande klausul om s k 
"FMV -leveranser". FMV kom att svara 
för upphandlingen av en större del av de 
enskilda utrustningarna för Vgd än för 
Näk . De tyngsta komponenterna av des
sa utgjordes av dieselmotorer , propeller
motorer , eldledningar och sonarer. Ej 
heller för denna ubåtstyp kan man såle
des karakterisera upphandlingen med 
begreppet "huvudleverantörsprinci
pen" , ett stort steg mot denna princip 
togs dock genom att Karlskronavarvet 
utgjorde underleverantör till Kockums . 

Ubåtsprojektet Västergötland re-
presenterade en nyutveckling i förhål
lande till Näcken. De med goda erfaren
heter genomförda konstruktionsbered
ningarna utökades till omfång och be
nämndes (referens /13/) konstruktions
och underhållsberedningar. Man kan på
stå att driftsäkerhetsarbetet inom leve
rerande varv och hos beställaren FMV 
därmed tog ett ytterligare steg framåt -
mot att så tidigt som möjligt i konstruk
tionsarbetet förutse och påverka brist
fälliga konstruktionslösningar samt att 
bedöma erforderliga underhållsresurser. 
Vid konstruktions- och underhållsbered
ningarna redovisades i stor utsträckning 
för respektive materielblock: 

* behovet av förebyggande underhålls
åtgärder med dess intervall, 

* lämplig underhållsnivå för såväl av
hjälpande som förebyggande under
håll , 

* utbildningsbehov hos marinens perso
nal samt annan kompetens som er
fordras för underhållsverksamheten , 

* vilken personalkategori och antal av 
denna/dessa som föreslogs genomföra 
underhållet, 

* underhållsmässigheten , med en be
skrivning av speciella faktorer som an
sågs påverka underhållsmässigheten , 

* reservmaterielbehovet av dyr och 
svåranskaffbar reservmateriel samt 

* speciella krav på underhållsutrust
ning, verktyg etc. 

Underhållsberedningens resultat arbe
tades successivt in i installationsbe
skrivningar, materielvårdsföreskrifter 
och reservmaterielkataloger. 

Ubåt typ Västergötland har inneburit 
ett genombrott inom mjukvaruområdet. 
Med den stora inmarsch av datorer hos 
ubåtens olika anläggningar (se bild 28) 

GYROOCH 
LOGGOIST· 
RIBUTIONS 

r---------------~ ENHET 

SESUB 
900A 

OIESELMOTOR-
0VERVAKNING 

Bild 28. Ubåt typ Västergötland. Distrubution av gyroinformation till ubåtens datorsys

tem. 



har beredning av underhållet för dator
mjukvaran utgjort en viktig del i under
hållsberedningen . För programvårds
verksamheten gäller därvid generellt den 
princip som visas i bild 29. 

För Ubåt 90 (typ A 19) slöts kon
struktionskontraktet mellan FMV och 
Kockums AB under 1986. Kontrakt om 
tillverkning slöts med Kockums AB un
der 1990. Kontrakten innebär att Koc
kums AB utgör huvudleverantör och 
upphandlar i stort samttig materiel efter 
FMV anvisningar. 

Konstruktionsarbetet på A 19 pågår 
på full bredd . Driftsäkerhetsarbetet har 
samordningsmässigt underlättats av att 
Kockums AB är huvudleverantör och 
mer samlat kan specificera vidare under
hållskraven till samtliga underleveran
törer. 

Konstruktionskontraktets innehåll om 
underhållsberedning är det mest omfat
tande kontrakt som någonsin tecknats 
för ett svenskt ubåtssystem . Kockums 
AB skall gentemot FMV svara för under
hållsberedning för i ubåten ingående sys
tem (även vapen- och ledningssystem 
jämte materiel som tillhandahålles av 
FMV). Arbetsinsatsen för respektive 
system genomförs genom en prioritering 
med utgångspunkt i systemets betydelse 
operativt och funktionssäkerhetsmäs
sigt. 

Underhållsberedningen omfattar 
prediktering av tillgänglighet, funktions
säkerhetsanalys, systematisk granskning 
av underhållsmässigheten, förslag till di
mensionering av underhållsresurser på 
respektive nivåer. I underhållsbered
ningen ingår också att ange resurser för 
utbildning och att framta utbildnings
plan vad avser drift och underhåll. För 
underhållsberedningens genomförande 
utarbetar Kockums Marine AB ett un
derhållsprogram (arbets- och tidsplan) . 
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Resultatet av underhållsberedningen do
kumenteras i en underhållsplan. 

Konstruktionsarbetet har föregåtts av 
ett mycket omfattande utvecklingsarbe
te avseende processen för underhålls
beredning. Parallellt med studie- och 
projekteringsverksamheten för A 19 har 
i ett nära samarbete mellan FMV och 
Kockums Marine AB hos den senare ge
nomförts ett systemutvecklingsprogram 
för tillförlitlighetsstudier av ubåtssystem 
i anskaffningsfasen. Det yttersta syftet 
med utvecklingsarbetet har varit att med 
erfarenheter från Näk- och Vgd-sys
temen ytterligare system<ttisera drifts
äkerhetsarbetet för att uppnå hög drifts
äkerhet till låg livstidskostnad för i 
TIEM specificerad ubåt. 

Studierna beställdes av FMV hos Koc
kums Marine AB (referens /20/) så att 
resultatet skulle kunna tillämpas för 

att redan under projekt- och kon
struktionsfaserna systematiskt stude
ra driftsäkerheten hos i ubåten in
gående delsystem, utrustningar, ap
parater och vid behov komponenter 
för att avslöja bl a sådana förutsebara 
fel och/eller från underhållssynpunkt 
olämpliga konstruktioner som kan 
undvikas genom konstruktionsänd
ringar i ett tidigt skede, 

att avslöja felkällor och undvika kon
struktioner , som innehåller direkta 
säkerhetsrisker för personalen om
bord och/eller indirekta sådana, som 
utgör katastrofrisker för ubåten , 

att under projektfasen utföra en 
funktionell och materiell nedbrytning 
av ubåtsmaterielen för att kunna ge
nomföra en tillgänglighetsberäkning 
av ubåten med syfte att identifiera 
och påverka svaga (och onödigt star
ka) materiellänkar och uppnå en 
jämnstark kostnadseffektiv ubåt
skonstruktion , 

PROGRAMVARU
LEVERANTÖR 

beställning 

, 
-kopia av 

leverans
skrivelse 

Leverans av: 
- original- och arkivexemplar 
- programvarudokumentation 
- programvaruförteckning 

FMV:SAK
AVDELNINGAR 

- kopiering av driftsystem 
.., .... -....,d=-=i:-::re=-=k,.tiv,_~ PROGRAMVÅRDS- -arkivering av orginal- och arkivex. 

- samrad ENHET - märkning 

'----,r-"""""1r----r--J- registrering 
~ - markularing 

-kopia av distr.skr 
- förteckning över 

program och data 

- återsändning av 
driftsystem som 
utgått 

- bearbetad sammanställning 
av fel och driftstörningar ,, 

FMV: 
UNDERHÅLLs- ...... ___ ~FÖRVALTNINGs-
AVDELNING. MYNDIGHET 

- rapportering 4 ~ 

av fel och 
driftstörningar , 

FÖRBAND 

Bild 29. Generell princip för programvårdsverksamheten. 

- rekonditionering 
- uppdatering av förteckning över 

program och data 
-distribution av -driltsystem (drift

exemplar) och dokumentation 

- handläggning 
- överlämning av driftexemplar 

till respektive förbandschef 
(motsv) 
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att under konstruktion- och bygg
nadsfaserna framta underlag för ma

terielvårdsföreskrift (förebyggande 
underhåll), 

att med erforderlig noggrannhet ut
föra 
- behovsberäkning av reservmateriel 

och övriga underhållsresurser , 
- beräkning av förebyggande och 

avhjälpande underhållsmängder 
under driftfasen , 

- livstidskostnadsberäkning, 

att anskaffa så stor del som möjligt 
(och lämpligt) av reservmaterielen 
samtidigt med anskaffning av huvud
materielen , 

att siffermässigt beräkna och om 
möjligt i kontrakt och specifikation 
ställa krav på driftsäkerheten för 
ubåten och för ingående delsystem, 
utrustningar och apparater. 

Arbetet avsågs avslutas med framtag
ning av anvisningar för varvet för tillför
litlighetsteknisk underhållsberedning av
seende projekt- och konstruktionsskede
na i syfte att för Ub 90 underhållsbered
ningar ge vinster i form av högre till
gänglighet och/eller lägre livstidskost
nader. 

Arbetet innehöll följande huvud
moment. 

l Utveckling av metoder för beskrivning 
av funktionssambanden i ubåt (se bil
derna 19 och 20). 

2 Inarbetning av teknik för tillgänglig
hetsberäkning, felmodsanalys, fel
trädsanalys, livstidskostnadsberäk
ningar och känslighetsanalyser. 

3 Test av tekniken på ubåtar av typ Näk 
och Vgd med kritisk granskning av ti
digare beräkningar . 

4 Studier för att bedöma kraven på de
taljupplösning i felmodsanalys på all 
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ubåtsmateriel och felträdsana lys på 
förutsebara katastrofrisker. 

5 Klarläggande av tillgången på driftsä
kerhetsdata för ubåtsmateriel , vilket 
innebär såväl inventering av tillgängli
ga data som val av databas. 

6 Utarbetande av förs lag till avsnitt i 
specifikation och kontrakt om drift 
och dess verifiering avseende UB 90. 

7 Utarbetande av förslag till organisa
tion för utförande av tillförlitlighets
studier , införande av dess resu ltat i 
projekt- och konstruktionsarbetet 
samt samverkan med underleveran
törer och leverantörer av materiel be
ställd direkt av FMV. 

Såsom särskild uppbackning för ut
vecklingsarbetet vid Kockums Marine 
AB samt den därmed starkt integrerade 
underhållsberedningen för Ub 90 bilda
des en arbetsgrupp "Delprojektgrupp 
Ub 90- tillförlitlighetsstudier" (referens 
/211) ledd av FMV och med medlemmar 
från marinstaben, kustflottan, örlogs
baser och Kockums Marine AB. Grup
pens huvuduppgift var att definiera in
gångsdata i form av krav avseende ubå
tens grundaktiviteter , installationsvisa 
prestandanivåer och utnyttjandegrader. 
Arbetet grundades på ubåtens tänkta 
operationsprofiL Gruppens uppgifter ut
ökades att senare även omfatta fram
tagning av ingångsdata för beräkning av 
ubåtssystemetes operativa tillgänglighet 
med datorprogrammet MORA. En myc
ket viktig uppgift var därutöver att för
medla erfarenheter från ubåtar i drift. 

Kockums Marine AB utvecklingsarbe

te avrapporterades 1984 med referens 
/16/ och kom på ett mycket lyckligt sätt 
att sammanfalla med marknadsansträng
ningar och offertarbete för ubåtar till 
Royal Australian Navy (RAN). Koc
kums Marin AB låg genom sitt arbete på 

förkant inom underhållsområdet (In
tegrated Logistic Support , ILS) gent
emot sina konkurrenter i Storbritannien , 
Holland , Italien och Västtyskland . Med 
utvecklingsarbetet som grund kunde 
Kockums Marine AB under åren 
1985-86 vid projekteringen (Project Def
inition Study, PDS) av RAN-ubåten 471 
i stark konkurrens med den västtyske le
verantören hemföra ordern om vidare 
konstruktion och byggnad . ILS-arbete 
utgjorde en mycket viktig del i motivet 
för australiensarnas slutliga val av leve
rantör. 

För den svenska Ub 90 har grundat på 
ovanstående utvecklingsarbete 

* driftsäkerhetsprogram ( DS-program) 

för Kockums Marine AB aktiviteter 
framtagits (referens /22/). Verkamhetens 
principiella rutin framgår av bild 30. In
gångsvärden för underhållsberedningen 
och val av underhållslösning framgår av 
bi ld 31. Kockums Marine AB arbetar nu 
på full bredd efter programmet. 
* MORA-beräkningar gjorts (referens 
/23/) bl a för att på ett tidigt stadium se 
hur känslig ubåtens operativa tillgänglig
het är för olika underhållslösningar. 
Jämförelser har gjort att utifrån ett grun
dalternativ öka reservmaterielen om
bord, minska felintensiteten hos samtlig 
materiel ombord med 20 % samt väsent
ligt öka basreparationstiden. Var och en 
av dessa åtgärders inverkan på den ope
rativa tillgängligheten har analyserats. 
Beräkningarna visar att alla tillgänglig
hetshöjande åtgäder som ger ubåten 
möjlighet att fullfölja pågående uppdrag 
utan återgång till bas är mycket väsentli
ga att identifiera . Beräkningarna visar 
också att en relativt markant tidsfördröj
ning i bas (ökning av reparationstiden 
med 6 ggr) ändå förhållandevis margi
nellt påverkar den operativa tillgänglig-

heten eftersom tiden för att anlöpa och 
utlöpa basen m m i sig är stor när basen 
väl måste uppsökas. Med den ökning i 
kraven på uppdragens längd som före
ligger för de nyare ubåtstyperna är dessa 
analyser av mycket stor vikt. 
* LCC-analyser genomförts bl a i ett 
tidigt skede (1984 , referens /23/) som un
derlag för beslut om fortsatt inriktning 
av projektet mot olika konstruktionsal
ternativ. De tidiga analyserna avsåg 
livstidskostnaden för tre alternativ: 
-A 17:2 - en i grunden samma typ som 
Vgd men viss anpassninng för ny teknik i 
material och installationer , 
- A 18- en ubåt av enklare tekniskt ut
förande än A 17:2 med i vissa stycken 
lägre prestanda samt 
- A 19 - en ny ubåt med större pres
tanda än A 17:2 t ex beträffande uthål
lighet och spaningsmöj ligheter. 
Analyserna visar i monetära termer 
ubåtsalternativens livstidskostnader 
samt den inbördes relationen mellan an
skaffning (ca 60 %, vari ingår ubåtsma
terielen och uppbyggnad av underhålls
resurser), operativ drift (ca 20 %) och 
underhåll (ca 20 %) . 

I belysning av jämförelserna mellan 
underhållsberedningsaktiviteterna för 
ubåt typ Näcken, Västergötland och Ub 
90 (A 19) vill jag hävda att en stark och 
språngartad utveckling skett i samband 
med Ub 90 projekt- och konstruktionsar
bete. Utvecklingen har medverkat till att 
sätta svensk driftsäkerhetsfilosofi på en 
mycket framträdande plats på världs
kartan. Jag vill också hävda att denna 
plats har kunnat intagas just genom ge
mensamma ansträngningar och god sam
verkan mellan marinstab - försvarets 
materielverk - kustflottan - svensk 
varvsindustri och övrig försvarsindustri. 
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Ytstridsfartygssystem 

Ytstridsfartygssystemen karakteriseras 
underhållssammanhang av att 
* vara tekniskt kvalificerade , 
* ha en mycket diversifierad vapen- och 

elektronikutrustning samt att 
* ha en hög basrörlighet med korta lig

getider i bas. 

Underhållsverksamheten får anpassas 
härför , varför underhållsberedningen 
även här utgör ett mycket viktigt mo
ment i anskaffningen. 

Sammanfattat framgår utveckling och 
aktiviteter inom driftsäkerhetsarbetet i 

Område/aktivitet Minröjlartyg typ 
Landsort 

Huvudleverantörsprinc. Nej 

LCC·beräkning Nej 

Tillgänglighets- MORA (genom 
beräkning Karlskronavarvet AB) 

Felmodsanalyser f 
Felträdsanalyser 

Nej 

Underhållsmässighets- Ja 
värdering/påverkan l konstruktions-

arbetetjmedelrep-
tider 

Beredningsmöten Konstruktions· 
beredningar 

Varvets driftsäkerhets- Nej 
program 
(DS-program) 

Dokumentation för Ja 
underhåll från varv 

Reservmateriel från varv 

Beräkning OPUS i begr. omf. 
Manuell uppskattning 

FMV projekt- Ingen separat 
organisation arbetsgrupp för 

underhållsfrågor 
(linjeverksamhet) 

Tidiga särskilda Inga 
seminarier vid under-
hållsansvarig örlogsbas 

anskaffningsprocessen för de tre senaste 
ytstridsfartygstyperna av bild 32. Ut
vecklingen har varit mycket likartad den 
för ubåtssystemen d v s med ett stort 
språng i utveckling och genomförande 
mellan kustkorvett typ Göteborg och 
den tidigare generationen (Stockholm). 
Karlskronavarvet genomförde med bör
jan under 1984 ett med Kockums Marine 
AB parallellt utvecklingsprogram " Ut
veckling av driftsäkerhetsteknisk under
hållsberedning vid fartygsprojektering 
vid Karlskronavarvet AB" (referens 
/25/) . 

Kustkorvett typ Kustkorvett typ 
stockhol m Göteborg 

Nej Ja 
(Karlskronavarvet AB) 

Nej Ja 
(Maskinarrangemang) 

MORA (genom MORA (genom 
Karlskronavarvet AB) Karlskronavarvet AB) 

Nej Ja 

Ja Ja 
l konstruktions- Medelreparations-
arbetetjmedelrep- tider 
tider 

Konstruktions- Konstruktions- och 
beredningar underhållsberedninga 

Nej Ja 

Ja Ja 

OPUS i begr omf. OPUS-beräkning och 
Manuell uppskattning manuell uppskattning 

av varvet 

Ingen separat Delprojektgrupp. 
arbetsgrupp för Underhåll med repr 
underhållsfrågor för FMV, Kustflottan, 
(linjeverksamhet) Marinstaben, örlogs· 

baser och levererandE 
varv 

Inga Flera vid M KO 

Bild 32. Driftsäkerhetens uppbyggnad hos ytstridsfartygssystem. Aktiviteter 
ningsfasen. 
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viktig frågeställning som alltid finns är i 
vilket skede av en anskaffningsprocess 
underhållsmyndigheters och förbands 
personal skall engageras . Generellt sett 
är det naturligtvis bra att denna kommer 
in så tidigt som möjligt. Detta kräver re
surser och tid för deltagande i konstruk
tions- och underhållsberedningar. Viss 
kritik har tidigare funnits över att ör
logsbaser i mer samlad form kommit in 
för sent i processen dels för att kunna på
verka konstruktionen dels för att få in
formation om systemen och själva för
bereda mottagandet och introduktionen 
i krigsorganisationen. Kritiken har delvis 
varit berättigad. 

För kustkorvett system typ Göteborg 
har därför från FMVs sida tagits krafttag 
i denna fråga . Förutom medverkan i 
konstruktions- och underhållsberedning
ar kallades, på ett förhållandevis tidigt 
stadium (3 år före mottagandet av första 
fartyg), den blivande underhållspersona
len vid ÖriB O (MKO) samman för att 
tillsammans med varvets och övriga leve
rantörers konstruktörer samt FMV 
handläggare 

dels analysera det korvettsystem som 
skulle mottagas 
dels gå igenom de åtgärder som er
fordras i form av omställning av ruti
ner hos örlogsbasen samt komplet
terande uppbyggnad av underhålls
resurser (lokaler, utrustning m m). 

Resultatet från dessa seminarier (re
ferens /28/) ansågs så värdefullt att krav 
rests om att motsvarande inte bara skall 
genomföras för de nya kommande sys
temen utan även för de tidigare leverera
de minröjfartyg system typ landsort och 
ubåt system typ Västergötland . 

Vissa internationella jämförelser 
Eftersom jag nyligen har genomfört 
skeppstekniska studier i USA ( avrap-
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porterade i referens /29/) och således har 
färska erfarenheter , har jag valt att här 
göra vissa jämförelser mellan de ameri
kanska och svenska förhållandena. 

Mellan US Navy och svenska marinen 
finns naturligtvis stora olikheter , men 
det finns trots allt många likheter som 
kan var värdefulla att dra erfarenheter 
av. Både om vi tittar på fartygsprojek
teringen i stort med processen att av
balansera fartygens egenskaper och pres
tanda och behandlingen av driftsäkerhe
ten i anskaffningsfasen , kan vi använda 
de amerikanska orden " the problems are 
universal" . 

Vad gäller fartygsprojekteringen i 
stort kan problemen främst anses bestå i 

att få rätt kravställning mot hotbil
den och inom alla delar (se bild 7) gö
ra en välbalanserad avvägning mellan 
egenskaperna (område l) och 
att utifrån kravställningen finna kost
nadseffektiva lösningar i den allt vik
tigare och svårare integrationspro
cess som erfordras mellan fartygens 
olika skepps- , vapen- och elektronik
system (område 2) . 

Inom område l har man inom US Na
vy, för att råda bot mot de ( egenskapa
de) bristande och ibland till och med ute
blivna kravställningar som legat till 
grund för nyanskaffning eller modifie
ring av fartyg, infört ett s k "Ship Cha
racteristics and Improvement Board" 
(SCIB, referens /30/). 

Huvuduppgiften för SCIB är att fram
ta rätt kravställning vid rätt tidpunkt i 
anskaffningsprocessen. Genom US Navy 
stora organisation har funnits och kom
mer alltid att finnas problem med att in
rikta hela denna organisation att arbeta 
mot samma målsättning. För att dels ti
digt förankra kravställningen och av
balanseringen av fartygssystemen dels 

utnyttja bredast möjliga kompetens , har 
SCIB en allsidig sammansättning med 
stabsföreträdare (cheferna) för personal , 
ubåtsprogram , ytfartygsprogram , logis
tics , flyg , operativ verksamhet, plane
ring samt forskning , utveckling, test och 
utvärdering (Research, Development, 
Test and Evaluatian (RDT&E). Som 
permanent medlem i SCIB sitter därut
över Commander Naval Sea Systems 
Command (COMNAVSEA) , vilken när
mast är att jämföra med vår C MARIN
MA TRIEL i FMV. 

Ett exempel på SCIB arbete framgår 
av bild 35 där modifieringsåtgärder för 
olika ambitionsnivåer för ett fartygssys
tem visas . SCIB arbete har väsentligt 
stagat upp anskaffnings- och modifie-

LEVELI 

COUUONAlnY UAXIUUU 

COMBAT SYSTEM UI<IUIJU IJ'GRADE 

RISK UEOIIJU 

SURVIVABnJTY IWNTAI< DOG 511.EVELS 

ringsprocessen och undanröjt många av 
de tidigare kravsättningsproblemen . 

I Sverige har vi inte problem av den 
digniteten som US Navy har att brottas 
med i dessa sammanhang. Vi har mycket 
"korta förbindelser" mellan marinstab 
och materielverk . Den breda påverkan 
som SCIB skall säkerställa i USA sker i 
Sverige genom ett väl utvecklat samar
bete vari målsättningar utsätts för om
fattnade granskning och överarbetning i 
såväl marinstab som materielverk innan 
fastställelse sker. J ag kan emellertid inte 
underlåta att föra fram att det även i 
Sverige förekommer att bristande eller 
under processens gång sent ändrade mål
sättningar ligger till grund för anskaff
ningar och modifieringar. Vår organisa-

LEVELII LEVELm 

INTERUEDtA TE UI<IUULI 

UAXIUUU IJ'GRADE w~ • t.PGRAOE 

UEOIIJU HIGH 

MAlHTAI< DOG 51 LEVEts MAINTAI<DOG511.EVELS 

SPEEOIENO'..RANCE UAINTAI< DOG ~IISioiAI.l. INCREASE MAINTAI< DOG 51/I.IOOERA TE fiCREASE UAINTAI< DOG 51/UAXIUUU INCREASE 

FtEXIBitnY.OAOWTH III<IUULI I<TERUEOIATE IIAXIUUU 

HAAITARil.ITY REOUCEO SAUE IIlPROVED 

ENHAHCEUENTS 

o~~OIOATES 
L-------------~--------------~--------

Bild 35. Exempel på utvalda modifieringsåtgärder för DDG 51 . Kandidater för Ship 
Characteristics and lmprovement Board (SCJB) är markerade. 
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tion måste naturligtvis ha en flexibilitet i 
dessa stycken. Exempel på tillkom
mande krav kan nämnas det för kust
korvett typ Stockhom (under pågående 
anskaffning) och patrullbåt system typ 
Hugin (inför modifiering) om ubåtsjakt
kapacitet. De förändrade kraven har sitt 
fulla berättigande och kan anses inteck
na den i figur 7 med "future capability" 
betecknade egenskapen. 

Område 2 (hitta kostnadseffektiva lös
ningar) omfattar verksamhet på stor 
bredd. Att minska antalet olika fartygs
typer och att i stället producera fler i var
je serie hör hit. I bild 36 visas US Navy 
strävan att på sikt "städa upp" i kryssar
och jagartloran och ersätta dagens nio 
olika typer med två. 

Med den mångfasetterade vapen- och 
elektronikstruktur som visas bild 37 av
seende i US Navy kryssare av Ticondera
ga-typ (under anskaffning) och den in-

129 

188 
UJ 
n.. 
H 

I BB 
(J) DDG-2 

u.. 
o sa 

CG-1G 
[Y CG-2S/27 w 
m <t8 
L 
:J 

DD-963 :z 
z a 

CGN-3S/38 

0es 98 

teraktion med fartygsmaterielen som 
schematiskt visas i bild 38 ligger redan 
idag mycket stora utmaningar i integra
tionsprocessen. För att få bästa integra
tionsresultat med de ytterligare krav 
framtiden ställer samt en för alla parter 
därmed nödvändigtvis förbättrad kun
skap och förståelse om helheten håller 
US Navy, genom stark påtryckning av 
COMNA VSEA, att vid US Naval Post
graduate School införa ett nytt utbild
ningsämne kallat "Total Ship Systems 
Engineering" (TSSE). TSSE definieras 
som 

"TSSE is the process in which a 
ship/weapons systems considered to 
be an integrated set of components , 
interacting to achieve a given set of 
operational requirements where the 
disposable design parameters fall wit
hin acceptable limits. This process, 
will address the physical structures, 

8B B5 

YEAR 
Bild 36. Den framtida omstruktureringen av antalet kryssar- (CGICGN) och jagar
(DDIDDG) typer. 
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1 TOPSIDE DESIGN 
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DESIGN 1 ARRANGEMENT 
1 ENVIRONMENT 
1 SUPPORT SERVICES 
1 MACHINERY 

Bild 38. Shiplcombat system design interaction. 

weapons, propulsion, sensors, in
formatinal networks , and the en
vironmental interactions so that ope
ratinat performance will be 
maximized ." 

I Sverige kan ämnet TSSE närmast 
jämföras med utbildningsämnet krigs
fartygskonstruktion som förmedlas vid 
Marinens krigshögskola. Chefen för ma
rinen har därutöver tagit initiativ till att 
samla landets utbildnings-, forsknings
och konstruktionskompetens för att in
om ett bredare fält, vari även ingår 
komplexa kustartillerisystem , dra upp 
riktlinjerna för hur framtiden skall mötas 
för att uppnå högre systemkompetens, 
"Systems Engineering" (SE). 

SE definieras som (referens /31/): 
"Systems engineering is the applica
tion of scientific and engineering ef
forts to (a) transform an operational 
need in to a description of system per
formance parameters and a system 
configuration through the use of an 
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iterative process of definition, syn
thesis, analysis, design, test and eva
luation ; (b) in tegrate related tech
nical parameters and ensure campati
bility of all physical , functional, and 
program interfaces in a manner that 
optimizes the total system defintion 
and design; (c) integrate reliability, 
maintainability , sa fe ty, survivabil ity , 
human, and other such factors into 
the total engineering effort to meet 
cost, schedule and technical per
formance objectives ." 

Inom FMV löses SE-verksamheten i 
nuvarande anskaffningsprocess på ett 
bra sätt. Genom att kombinera en dju
pare dels teknisk områdesvis kompetens 
(t ex radar , eldledning, torpeder , ro
botar , framdriftsmaskinerier , skrov och 
undervattenssenorer) dels underhålls
kompetens vid verkets olika sakbyråer 
och underhållsavdelning med en över
gripande kompetens om sammansätt
ningen av delområdena till en helhet i 

form av ett fartygssystem tillvaratas så
väl djup- som breddkompetens på bästa 
sätt. Det övergripande ansvaret över 
helheten åvilar den s k materie/sys
temsammanhållande avdelningen. Den
na är 

- för större fristående elektroniksystem 
(t ex STRIC)- FMV: ELEKTRO, 

- för större fristående undervattensva
pensystem (t ex KAFUS, torpedsys
tem)- FMV: UVAPEN och 

- för totala fartygssystem (t ex ubåt typ 
A 19 och kustkorvett typ Göteborg) -
FMV: FARTYG. 

Den materielsystemSammanhållande 
avdelningens huvuduppgift är att i sam
verkan med de saktekniska avdelning
arna managera fram det totala systemet 
så att detta mot ställd målsättning leve
reras till försvarsgrenen inom tids- och 
kostnadsramarna . 

Om vi nu dyker ner i ett delområde 
och tittar på processen underhålls
beredning så kan sägas att amerikanarna 

har ett mycket stort regelverk för 
processen i form av "general speci
fications", " military hand books", 
"Mil-STD" m fl. (I Sverige ökar re
gelverket från att ha varit mycket li
tet.) 
har flyttat underhållsberedningen 
från US Navy egen organisation till 
leverantörerna med varven som sam
manhållande på samma sätt som nu 
sker i Sverige. 

Förskjutningen av underhållsbered
ningen från US Navy mot varv och leve
rantörer har inneburit en omställning 
som inte varit helt smärtfri. Ett motiva
tionsprogram har genomförts hos leve
rantörerna ("vendor motivation pro
gram" ) för att få dessa att inse att bered
ningen bäst genomföres i samband med 
konstruktionen men framför allt att mo-

tivera den omfattning av nya rutiner, da
tauppläggning m m som ingår i proces
sen. Omställningen har inneburit att den 
organisatoriska placering funktionen för 
underhållsberedning har haft ändrats. 
Funktionen har vuxit och jämställs nu 
med funktioner för konstruktion och 
produktion. 

I bild 39 visas som exempel de huvud
aktiviteter som genomförs hos det ame
rikanska varvet National Steel and Ship
building Corporation (NASSCO) för US 
Navy nästa generation snabbgående för
rådsfartyg ("Fast Combattant Support 
Ship" AOE-6-klassen , bild 40) vars 
uppgift är att ingå i och försörja ytstrids
fartygsstyrkor (härav fartkraven). 

För sammanhållningen av underhålls
beredningen (Integrated Logistic Sup
port, ILS) hos NASSCO svarar ett 
ILS-department organiserat och beman
nat enligt bild 41. 

Som jämförelse med svenska förhål
landen lämnas i bild 42 den organisato
riska ställning ILS-funktionen växt fram 
till att ha för Ub 90 (A 19) hos Kockums 
AB . Den har även där lyfts till en hög 
hierarkisk nivå. 

Inom FMV har även den samlade Ull

derhållsfunktionen under åren växt till 
såväl uppgifter som bemanning. Med ut
gångspunkt i den historiska redovisning 
som lämnas i referens /4/ kan förloppet 
kort anges till 
* 1968 Inrättades försöksvis en orga

nisationsenhet för " utveckling 
av underhållssystem" 

* 1970 Inrättades en underhållsenhet , 
varvid överfördes vissa uppgifter 
från verkstadsbyrån i samband 
med att denna upplöstes (be
manning: 12 personer). 

* 1972 Underhållsavdelningen bildades, 
personalen utökades (beman
ning: 28 personer) 
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Principal Characterlstlcs 

length Overall .................. 753'-81h" 
De"m.. . ......... 107'-0" 
Me an D raft (Full load).. . .... 37'-10" 
Displacement (Approx.) .... 48,500 long Tons 

Hull Arrangements 

IJerthing, living, Messing, Recreation and Office 
spaces for 40 Orricers, 36 CPOs and 591 enlisted 
person n el. Additional features include leisure and 
communlty facilities, medical and dental spaces, 
barber shop, ship's store, snack bar, laundry and 
dry cleaning facilitics, workshops, laboratorles 
and test llreas. 

Command Control and Communicalions 
F..qulpment 

• Surface Search Radar · AN/SPS-67 
• Navigation Radttr with Collision Avoidance 

System · AN/SPS-64(V)9 
• Target Acqulsilion System (TAS) MK 23 
• Tilcf ical Air Navigation Set (TACAN) 
• Siltellite Nttvigation Receiver (NAVSTAR 

GPS) 
• OMEGA Navigation Receiver 
• Mnn-On-Move (MOM) Syslem 
• Fu ll Connn uniciltions Sui tc 

Propulslon Machinery 

• Totttl Sh;,ft llorsepou•er. . 100,000 
• LJ\1-2500 Gils Turbinc Eng incs (4) 

• Reversing Hedlictian Gears (2) 
• Heversihle Com•erter Couptings (4) 
• 2.1'-0~ FilC('d Pitch Propellers (2) 
• 2500 KW Ship's Service Oies('l G('rwrillors (S) 
• M;~ehinery Ccnlri'lliz('d Coolroi Svstem 

Misslon 

Receive ammunition, provisions, stores ttnd 
petroleum products from s huttie sh i ps and distrib
ute them lo carrier baltic group shlps while un
derway. 

Cargo System 

Dry Cargo Stowage 
• Cargo Ordnance Holtfs .. 1,800 Long Tous 
• Chill/freeze t-lold ........ 400 Long Tons 
• Non-reefer Dulk . . 250 Long Tons 
• Bollled Gas. . . . . . . . ... 800 Bollles 
Additionally, special cargo accommodations 
are provided for oversized cargo such as cable 
reels. canned jet engines. etc . 

Liquid Ccugo Stowage 
• DFM/JP-5 · 156,000 ll;,rrels 
• lube Oil · 55 Gallon Barrels (500) 
• Cargo Wafer - 20,000 Gallons 
• Cargo Fuel Control 

Cargo Transrer 
• F/\S Stations (5) 
• RAS Sta!lons (6) 
• lO-Ton Congo Booms (4) 
• Vcrtical Replenishmenf (2 ll('los) 
• Cargo Coolroi Center 

\Veapons Systems (SeH Dl.'fc•nse) 

• NAlD Seil Sparrow Missile l;,unching 
System 

• Close In Weapons SyshJom (CIWS) 
• 25 Millimeter Guns (2) 
• .50 C;,liber J'of;,chine Guns (4) 
• Countermeasures Sr> t · A~/SI.Q-32(V)3 
• D<~coy l.ttt!flchers (4) 
• Torpeda CountermcasHn•s Trilnsrnilling S('t 

(NIXIE) 

Bild 40. USS Supply, AOE-6-klassen "Fast Combat Support Ship". Huvuddata och upp
gifter ("Mission") . Källa. NASSCO faktablad. 
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Bild 41. lntegrated Logistic Support (ILS)-department vid NASSCO. Organisation och 
bemanning. 
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Bild 42 . ILS-funktionens organisatoriska ställning hos Kockums AB för Ubåt typ A 19. 
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* 1982 

* 1982 
- 1990 

Org 90 införs. Marinens under
hållsavdelning tillfördes ansvar 
för underhållsberedning av mari
nens materiel samt genomföran
de av 6-årsöversyner 
(bemanning: 39 personer). 
Successiv uppbyggnad av verk
samheten med ytterligare till 
kommande uppgifter 
(bemanning: ökad successivt till 
54 personer). 

Tvivelsutan har nu internationellt 
sett , belyst med ovanstående exempel , 
ILS-funktionen intagit en med tiden be
rättigad plats. 

Det är emellertid, om man skall vara 
kritisk , alltid risk för att en funktion i 
tillväxt i ett insvängningsförlopp växer 
över en till det totala systemet och hel
heten lämplig nivå. En viss återsväng
ning är att märka i USA i så måtto att 
man inte numera från US Navy ohäm
mat beställer underhållsberedningsakti
viteter med detaljerade analyser på alla 
delsystem ombord. Man är beredd att 
för mindre viktiga system öka risktagan
det med hänsyn till de kostnader analy
serna drar. Man har alltså återsvängt nå
got och koncentrerar sig mer mot 
stridsviktiga eller eljest betydelsefulla 
system ombord. Som exempel kan ånyo 
tas US Navy AOE-6 "Fast Combattant 
Support Ship". Där genomförs endast 
detaljerade analyser för ny materiel i 
form av " Reliability predictions" och 
"Maintainability predictions" för det 
viktiga hissystemet ("Cargo Elevator") 
och den för framdriften viktiga reduk
tionsväxeln med backslag ("Reversible 
Converter Coupling and Reverse Re
duction Gear") . 

Ovanstående visar en urvalsmetod 
som liknar det resurssnåla sätt på vilket 
vi arbetar i Sverige. Tidigare har exem-
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pelvis redovisats att de för Ub 90 (A 19) , 
djupare felmods- och felträdsanalyser , 
utvalda systemen framtas " efter sys
temtens betydelse operativt och funk
tionssäkerhetsmässigt" . 

slutord - sammanfattning 
Denna årsredovisning har behandlat den 
senaste utvecklingen av stridsfartygen i 
Sverige med de allt högre prestanda och 
uthålligheter som karakteriserar våra sy
tern . Med ett minskande antal strids
fartyg ökar därmed kraven på att dessa 
system är mycket driftsäkra. 

Driftsäkerheten hos systemen byggs 
upp av de tekniska egenskaperna funk
tionssäkerhet och underhållsmässighet. 
Det tredje benet driftsäkerheten vilar på 
är underhålllssystemets dimensionering 
och förmåga d v s underhållssäkerheten. 

Funktionssäkerheten och att minska 
de följder ett fel för med sig är av central 
betydelse. Underhållets " långa och yviga 
svans" i form av stora underhållsresurser 
och därmed höga underhållskostnader 
kan starkt kortas om attacker sätts in för 
att minska materielens felutfall och fel
konsekvenser. I denna åsredovisn ing har 
relativt utförligt visats LCC-modellen 
för beräkning av livstidskostnaden för 
framdrivningssystemet hos kustkorvett 
typ Göteborg i syfte att mer bildlikt fäs
ta uppmärksamhet på denna "svans". 
För Ub 90 har tidigare livstidskost
nadsanalyser gjorts och visar att av total
kostnaden 

60 % utgörs av initiala anskaffnings
kostnader , 
20 % utgörs av driftskostnader under 
livstiden samt att 
20 % utgörs av underhållskostnader 
under livstiden . 

En kostnadseffektiv beredning av un
derhållet i anskaffningsfasen är således 

viktig både för att uppnå hög tillgänglig
het hos fartygen och att hålla underhålls
kostnaderna nere. 

Projekteringsprocessen för fartygssys
temen i sin helhet innehåller en kompli
cerad avvägning för att få rätt balans 
mellan fartygens egenskaper. Drifts
äkerheten är därvid en med övriga egen
skaper viktig och jämställd del. Den 
skall avpassas i harmoni med övriga 
egenskaper. 

En stark utveckling har skett i proces
sen att under anskaffningsfasen säkra 
fartygens driftsäkerhet. Under 1980-ta
let har i Sverige, med tillämpning på pro
jekten kustkorvett typ Göteborg och 
ubåt 90 (A 19), ett nytt koncept för Ull

derhållsberedning utvecklats vid Karls
kronavarvet AB och Kockums AB. Des
sa koncept benämnes driftsäkerhetspro
gram. För Kockums AB del har denna 
utveckling starkt medverkat till interna
tionella framgångar genom ubåtsordern 
till Australien. 

Arbetsprocessen underhållsberedning 
har därvid utvecklats att innehålla 
verkningsfulla modeller och tekniker för 
att ur driftsäkerhetssynpunkt medge erf
orderlig konstruktionspåverkan och att 
identifiera svaga eller onödigt starka län
kar i systemen. Formella och systematis
ka konstruktions- och underhållsbered
ningsmöten där systemen, alltefter 
stridsviktighet och övriga väsentliga 
egenskaper , allsidigt granskas av kon
struktörer, beställare i form av FMV 
samt drift- och underhållspersonal från 
marinen utgör nu rutin i berednings
processen. 
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Ledamoten 
PERINSULANDER 

Kommendör Per Insulander arbetar efter 

pensioneringen med särskilt uppdrag för 

CM och KÖMS. 

Gördeln - Det tysta vittnet 
Det amerikanska slagskeppet Iowa stä
vade med 25 knop genom atlantsjön 
nordost Puerto Rico morgonen den 19 
april 1989. Torn I med sina tre 40,6 cm 
kanoner, hade just avslutat sin skjut
ning. Det var nu torn Il, som stod i tur. 
Klockan var fem minuter i tio. Telefon
posten i artillericentralen vidarebeford
rade ordern till torn II att ladda. Efter 
ungefär en minut rapporterade tornbe
fälhavaren, löjtnant Buch, att vänstra 
och högra kanonerna var laddade. Mat
rosen Burch långt nere i skeppet hörde 
sedan på den interna kommunikationen 
hur tornmästaren Ziegler rapportera
de:".. . Mittenkanonen har lite besvär. 
Vi ska'fixa de '. - Vi är inte klara än! -
Oh! Gu . .. " Så kom explosionen. 

I ett nummer (2/1990) av den ameri
kanska tidskriften Warship International 
har W J Jurens givit en utförlig redogö
relse för den tragiska explosionsolyckan 
ombord på lowa, en redovisning av de 
därpå följande utredningarna och den 
skada flottan tillfogades genom diverse 
rykten . Ett av de säkraste artillerisys
temen hade drabbats av en osannolika 
katastrof. Vad hade orsakat den? 

Iowa är ett av de få slagskepp, som än
nu existerar. Hon konstruerades under 
andra världskriget men har sedan ge
nomgått omfattande moderniseringar. 
Hon är 262 m lång med ett deplacement 
på cirka 58.000 ton. Huvudbeväpningen 
utgjordes 1989 av kryssningsmissiler och 
nio svåra artilleripjäser med 40,6 cm ka
liber . Dessa var monterade i tre torn 
med vardera tre pjäser. Två av tornen 
stod för om manöverbryggan, torn I -
förligast - och torn II akter därom och 
upphöjt för att kunna skjuta utan hinder 
av torn I. Det tredje stod akterut . Den 
tekniska utvecklingen hade inneburit en 
ökad precision vid skjutning, främst tack 
vare teletekniken . Även ammunitionen 
hade förbättrats, men hanteringen av 
granater - vikt drygt ett ton - och krut
karduser var i stort oförändrad . Fem 
karduser krävdes för varje skott. Kanon
betjäningarna var erkänt skickliga. Alla 
förberedelser för skjutningen den 19 
april hade genomförts i god ordning. 

Genast efter explosionen påbörjades 
vattenfyllning av tornet. De tog åtta mi
uter innan två man lyckades öppan tor
nets nödutgång för att söka rädda even-

253 



tuella överlevande. Flera smärre explo
sioner följde . Rökdykare tog sig in och 
började bekämpa elden i tornet. Efter en 
och en halv timme var allt släckt. Nio 
man fick smärre skador under arbetet. 
Förutom ett fåtal män nere i ammuni
tionsdurkarna hade alla i torn Il, 47 
man, omkommit. 

Den dystra upprensningen började. 
Kropparna därinne gav uppfattningen 
att explosionen kom som en fullständig 
överraskning för alla eller nästan alla. 
Knappast någon i övre tornet hade fö
sökt rädda sig. Längre ned hade ett fåtal 
gjort fåfänga försök att undgå flammor 
eller kvävning. Ingen hade omkommit 
som följd av vattenfyllningen. De sista 
kropparna kunde inte avlägsnas förrän 
vid fyratiden på natten . 

Explosionen hade drivit projektilen en 
dryg meter fram i mittkanonens eldrör. 
Krutgaserna hade i övrigt rusat bakåt , 
förbi kammarskruven, som inte hunnit 
stängas, och uti tornet. 

Ansättaren förstördes och kastades 
bakåt in i tornbefälhavarens bås, kros
sades en dörr , skadade avståndsmätaren 
och dödade ögonblickligen alla i sin väg. 
Hela tornets övre del hade fyllts av eld, 
rök och giftiga gaser. Inom ett par sek
under hade flammor och gaser trängt 
ned genom alla tre kruthissarna, de
formerat skotten och nått pålastnings
rummet för krut, längst ned. Där låg ett 
tjugotal karduser klara. De flesta av des
sa, men ej alla, antändes och brann. He
ta gaser trängde in i tornmaskinrummet 
och i pålastningsrummet för projektiler. 
Tornets tunga pansarkonstruktion mot
stod trycket. Genom olika öppningar 
kunde gaserna vädras ut. Nere vid krut
pålastningen höll dörrar och luckor till 
omgivande durkar, varför skadorna kun
de begränsas. Trots den intensiva hettan 
och trycket hade ingen av projektilerna 
detonerat. 
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Assistens lämnades av hangarfartyget 
Coral Sea , som sände över sjukvårds
grupper och experter på ammunitions
röjning. Iowas egen besättning arbetade 
intensivt med flyttning och identifiering 
av döda- ett fysiskt och psykiskt krävan
de arbete. En del hade svårt lemlästats, 
några hade inga yttre skador. 

Den omedelbara undersökningen på 
platsen visade att mittkanonens slutstyc
ke , skruven, hade varit öppen. Ladd
bryggan låg i laddningsläge och en 
oskadd tändpatron fanns i slaglåset. Se
nare utredning gav vid handen att an
sättaren varit inne i krutkammaren vid 
explosionen, och att den arbetat med 
normalt tryck. 

Den 20 april - dagen efter olyckan -
organiserades en teknisk utredning inom 
flottan. Den kom även att anlita en del 
utomstående expertis. Man satte ome
delbart igång med förhör och under
sökningar. Man prövade tornets tek
niska funktioner, krutets stabilitet , ef
fekten av en eventuell flamma eller gnis
ta, risken för friktionshetta, slag eller 
tryck, elektrostatisk urladdning, elek
tromagnetisk strålning samt möjligheten 
av någon "främmande" materiel i eller 
invid laddningen . 

Synnerligen omfattande studier, prov 
och simuleringar bedrevs, men utan att 
någon förklaring kunde påvisas. Krut
laddningar utsattes för de våldsammaste 
påfrestningar utan att explodera. Skjut
försök med utmönstrade pjäser visade 
att den antändande effekten sannolikt 
funnits mellan de två längst in placerade 
karduserna. Vid mitten av maj måste ut
redningen beklaga att man ej kunnat fin
na någon orsak, men att man trots för
sök , som visat motsatsen , antog att nå
gon friktion mot eller inne i karduserna 
lett till explosionen. Den mänskliga fak
torn ansågs i brist på antydningar såsom 
osannolik. 
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Den 8 maj mottog flottan ett brev från 
en civil anhörig till en av de omkomna. 
Brevet påvisar egendomligheter i villko
ren för vissa livförsäkringar. Nu började 
man mera ingående undersöka möjlighe
ten av sabotage. 

Allting i kanontornet hade blivit svårt 
nedsmutsat av kemikalier vid eld
släckningen och den följande upprens
ningen . De "främmande" ämnen, som 
nu kunde finnas där påvisade intet. Det 
fanns emellertid ett utrymme , som för
blivit helt orört sedan explosionen , her
metiskt inneslutande ett prov av atmos
fären i krutkammaren just efter antänd
ningen . Den mjuka koppargördeln , som 
omsluter projektilens bakkropp och ge
nom sin deformering vid skott tätar mot 
eldrörets räfflade vägg och åtstadkom
mer projektilens rotation , viker sig bak
åt och bildar ytterst små fickor där par
tiklar av det, som kan finnas i krutkam
maren samlas. 

Iowas olycksgranat hade motstått ett 
antal försök att avlägsna den. Den fanns 
därför lyckligtvis kvar i orört skick. Vid 
varvet i Norfolk lyckades man få loss 
större delen av projektilens bakkropp. 
Vetenskaplig analys gjordes av dess gör
delinnehåll samt jämförelser med mate
rial från andra skjutna projektiler. 

Preliminära undersökningar fick ut
redarna att tro att ett schackur jämte 
andra komponenter hade placerats mel
lan krutkarduserna. Man hade funnit 
aluminium , antimon , kalcium , silikon, 
barium och bly. Allt detta var onormalt. 

Medan utredningen ännu pågick och 
under växande osäkerhet gav flottan ut 
sin första "slutliga" rapport den 7 sep
tember. Man drog slutsatsen att explo
sionen högst sannolikt orsakats av en 
avsiktlig handling. En tändande anord
ning hade placerats mellan två krut
karduser under ansättningen. Den per-
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son, som hade tillträde, kunskap och 
möjlig motivation hade identifierats som 
matrosen Hartwig , vid tillfället förste 
laddare vid kanonen . 

Fallet Hartwig kunde som bäst grun
das på sannolika fakta. Rapporten mot
togs med stor skepsis av press och andra 
media. Flera undersökningar av utred
ningen inleddes . Flottan hade funnit en 
möjlig orsak , men grunden var osäker. 

Under tiden pågick analysen av gör
delns innehåll. Även bortsett från opi
nionen var det nödvändigt att finna orsa
ken för att hindra ett upprepande. Yt
terligare vetenskapliga resurser togs i an
språk. Dessa fann andra " främmande" 
beståndsdelar i materialet : järnfibrer, 
epoxy, polyuretan , olika etrar och ovän
tat höga halter av kalcium och klorider. 
Kontrollförsök visade att detta överens
stämde med en anordning bestående av 
stålull, kalciumhypoklorid och glykol, 
blandat i ett provrör, som inneslutits i 
ett polyetylenfodral. U n der många år 
hade receptet på sådana tändsatser före
kommit i skilda radikala vänsterpu
blikationer. Försöken visade att tändsat
sen aktiverades inom en minut sedan 
glaset krossats, vilket normalt torde ske 
vid ansättning av karduserna. 

Den andra och slutliga rapporten av
gavs i november. Den konstaterade att 
man inte funnit bevis på att där före
kommit någon elektrisk anordning, ej 
heller någon vanlig explosiv tändare. 
Däremot svarade materialet mot en 
kemisk tändanordning av nyss beskrivet 
slag. 

Tyvärr hade förtroendet för flottans 
utredning redan allvarligt skadats. Den 
var grundad på sannolikheter och ett an
tal olyckliga pressläckor hade uppstått. 
Däribland förekom antydningar att flera 
av Iowas besättningsmän varit inblanda
de i homosexuella kärlekskonflikter. 

Pressen gjorde ett stort nummer av hy
potesen om schackuret, som förkas
tades. Man antydde att oberoende och 
mer opartiska utredare hade underkänt 
flottans granskning. Media , som i bästa 
fall bara visade grunda tekniska kun
skaper, förstod aldrig - eller ville inte 
förstå- att när man en gång kommit un
derfund med att orsaken varit sabotage, 
så var frågan om tändanordningen av 
akademiskt intresse. Allt detta skadade 
en utredning , som åtminstone tekniskt 
sett varit anmärkningsvärt effektiv och 
grundlig. 

Ett utskott i kongressen höll utfråg
ningar i december och överlämnade i 
mars 1990 sin rapport: "Tragedin Iowa , 
en utrednings misslyckande." Man var 
där starkt kritisk till den ursprungliga ut
redningen . Den hade varit svagt orga
niserad och genomförd. 

Flottans beslut att lägga skulden på 
Hartwig baserades på otillräckliga bevis . 
Dessa hade använts på ett obalanserat 
sätt för att styrka den redan fattade 

stagskeppet USS Iowa (BB-61) 3 juli 1989. 

ståndpunkten. Fråga borde lämnats öp
pen. 

Utskottt>t hade funnit allvarliga fel i 
några delar av utredningen , men ut
tryckte sitt gillande av de tekniska pro
ven. "Alla kända , skäliga teorier kan sä
gas ha blivit eliminerade ... men de kan 
inte sägas helt ha uteslutit en teknisk 
förklaring. För att kunna det - liksom 
flottan gjort - krävs att man lyckas bevi
sa omöjligheten därav." 

En sammanfattning av undersökning
en visar att 

- sabotage var den sannolika orsaken, 
- gärningsmannen aldrig med visshet 

kan anges och 
- detta artillerisystem hör till de säk

raste i världen. 

Som svensk kan man möjligen göra 
denna reflektion: Hade en motsvarighet 
till statens haverikommission kunnat ut
reda olyckan, hade riskerna för ryk
tesspridning och andra bekymmer med 
allmänna opinionen troligen blivit mind
re. 
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AVGAS 
TERMOMETER 

Silikonoljedämpad 
visartermometer för 
mätning av 
avgastemperaturer. 

Gradering + 50 + 650° C 
med bakåt- eller 
nedåtriktad 
känselkropp. 

Lagerföres för 
omgående leverans. 

031-500090 o 08-811320 

Vår katalog- din Handbok 

INDUSTRI~ 
instrument D 
Box 8923, 402 73 Göteborg- Box 85, 121 22 Johanneshov 

Ledamoten 
LARS LIEDHOLM 

Kommendör /. gr Lars Liedholm var såsom chef 
för FMV: Förråd ansvarig för framtagningen av 
TOR-projektet. 

Termina/Orienterat Redovisningssystem (TOR). 
(l nr 3190 föll en väsentlig del av artikeln bort genom ett tekniskt missöde. Den åter
ges därför här i sin helhet.) 

Inledning 
Årsberättelsen 1978/79 i vetenskaps
grenen "Underhållstjänst och förvalt
ning. Hälso- och sjukvård med naval
medicin" avhandlade förnödenhets
redovisning vid försvarsmakten med 
tyngdpunkt på marinen (TiS nr 2 1979) . 

I berättelsen redovisades bl a den i 
FMV pågående utvecklingen av ett ter
minalorienterat redovisningssystem 
(TOR) fram till den planerade provdrift
en som avsågs ske under 1979 samt vissa 
konsekvenser för marinens del av det 
nya systemet . Då nu drygt tio år förflutit 
sedan ovannämnd årsberättelse och då 
TOR nu införts i marinen kan det vara 
av intresse att överesiktligt beskriva hu
vuddragen av utvecklingen under dessa 
tio år samt redovisa dels några uppgifter 
om systemet dels vissa erfarenheter m m 
från driften av detsamma. 

Provdriften 
Den tidigare nämnda provdriften av sys
temet startade planenligt 1979 och be
drevs vid I 2/Fo 52, ÖrlbS och F l. Prov
driften avsåg de lokala delarna av sys-

temet (TOR-L) . Utvecklingen av sys
temets centrala struktur (TOR-C) på
gick samtidigt och test av detsamma 
skedde i januari 1980. Resultaten från 
såväl provdriften av TOR-L som sys
temtesten av TOR-C var positiva och 
mot bakgrund härav överlämnade FMV i 
april 1980 sitt förslag till regeringen be
rörande införande av det nya , för för
svarsmakten gemensamma, redovis
ningssystemet. 
FMV förslag och regeringens beslut 
FMV förslag innebar att: 

o TOR fredsfunktion i ett första steg 
skulle genomföras som ett fredsratio
nellt minidatorbaserat system för re
dovisning av försvarsmaktens för
nödenheter utom läkemedel och am-
munition samt armens och flygva
pents reservdelar och utbytesenheter. 

• Upphandling skulle ske av 56 datorer 
för regionala , lägre regionala och lo
kala myndigheter , för vissa centrala 
förråd samt för den centrala funktio
nen. Kompletteringsanskaffning för
utsågs komma att behöva ske. 
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• För installation av ovannämnda dato
rer erforderliga byggnadsåtgärder 
m m skulle genomföras. 

o Erforderliga rutiner m m för redo
visning av ammunition i TOR skulle 
utvecklas. Beslut om införandet skul
le fattas sedan leveransplan för dato
rer fastställts. 

o Behov av bl a telesamband och extra 
datorutrustningar för TOR krigs
funktioner skulle utredas ytterligare 
så att TOR i ett andra steg skulle kun
na kompletteras med program och 
rutiner för systemets utnyttjande i 
krig. 

Regeringen accepterade i reglerings
brevet 1980 i allt väsentligt FMV förslag. 
Vad beträffar upphandlingen av utrust
ningen skulle regeringen efter offertvär
dering besluta om leverantör. FMV för
ordade DAT A SAAB bl a beroende på 
att såväl utveckling som provdrift ge
nomförts på sådana datorer (D 
16/20/40). Det dröjde emellertid ända till 
maj 1981 innan regeringen beslöt att 
Ericson Information Systems offert skul
le antas. Införandet kom härigenom att 
försenas i det närmaste ett år i förhål
lande till ursprunglig plan. 

Systemets införande 
Hösten 1981 påbörjades dels installation 
av datorer (D16/20/49) dels utbildning av 
berörd personal. Inte minst det senare 
var en omfattande och resurskrävande 
uppgift, då ej mindre än c:a 2 000 perso
ner utbildades . 

I januari 1982 driftsattes TOR vid flyg
vapnet, i maj vid marinen, i augusti vid 
milomaterielförvaltningarna och i okto
ber vid armen. 

På grund av rådande speciella krav på 
kostnadsredovisning av drivmedel drift-
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sattes redovisningen av dessa förnöden
heter inte samtidigt med de övriga, utan 
först i juli 1983. 

Vid marinen skedde inledningsvis pa
rallelldrift med det gamla redovisnings
systemet (System/M-75). 

Det är inte någon överdrift att påstå 
att införandet av TOR på lokal och cen
tral nivå kunde ske utan påtagliga svårig
heter. Arbetssituationen vid förrådsav
delningens redovisningsbyrå i FMV var 
dock minst sagt ansträngd. 

TOR krigsfunktion (Krigs-TOR) 
Beslut om att utveckla en krigsapplika
tion av TOR fattades redan 1978. Arbe
tet härmed startade dock först 1982. Sys
temet skulle utnyttjades av Högkvar
teret och militärbefälhavarna för plane
ring i fred och ledning av underhålls
tjänsten i krig (beräkning av förnöden
hetsförbrukning i krig, underlag för diri
gering av förnödenheter, beräkning av 
transportbehov m m). Krigs-TOR drifts
attes i juni 1984. 

Redovisning i ammunition och reserv
delar 
Det principbeslut om införande av nya 
redovisningssystem, som hade fattats i 
juni 1970 innebar att tre olika system 
skulle utvecklas nämligen: 

o ett för redovisning av ammunition 
(AmredF) 

o ett för redovisning av reservdelar 
m m (Rd/FG) 

o ett för redovisning av övriga för
nödenheter utom läkemedel (Sys
temK/TOR). 

Principbeslutet ändrades som ovan 
framgått genom regeringens beslut 1980, 
vilket innebar att jämväl ammunitions
redovisningen skulle ske i TOR. (All för-

svarsmaktens ammunition utom torpe
der och minor redovisades sedan 1972 i 
AmredF). 

Omläggningen från AmredF till TOR 
genomfördes hösten 1983. Arbetet här
med var ingalunda komplikationsfritt, 
men de uppdykande problemen kunde 
successivt lösas. 

I System/M-75 hade all marinens va
pen- och skeppstekniska materiel - även 
som härtill hörande reservmateriel - re
dovisats. Marinens krav var därför att 
'reservmaterielen" skulle redovisas i 
TOR tillsammans med övrig vapen- och 
skeppsteknisk materiel. Kravet som blev 
föremål för omfattande utredning och 
stundtals animerade diskussioner blev 
emellertid inte tillgodosett. 1982 beslöts 
nämligen att jämväl marinens reserv
materiel skulle redovisas i det för för
svarsmaktens gemensamma redovis
ningssystemet för reservmateriel (DEL
TA). 

1984 bildades Reservmaterielavdel
ningen i FMV med centralförråd i Ar
boga. Omläggningen av redovisningen 
av marinens reservmateriel från TOR till 
DEL T A var mycket arbetskrävande och 
komplicerad. Det gällde bl a att definie
ra vad som var att hänföra till " reserv
materiel" . Omläggningen skedde i två 
steg åren 1985 och 1986. 

TOR regionala struktur (TOR-R) 
Under utvecklingsarbetet med TOR ha
de milomaterielförvaltningarnas (MB) 
krav på för dessas behov anpassad in
formation inte kunnat tillgodoses. Med 
anledning härav påbörjade FMV 1985 en 
utveckling av det regionala systemet 
(TOR-R) och arbetet bedrevs så att 
TOR-R kunde driftsättas på prov 1986 
vid Södra militärområdets milomateriel
förvaltning. Det slutliga införandet vid 
samtliga milomaterielförvaltningar sked-

de våren 1987. Det förtjänar att påpekas 
att flygvapnets förnödenheter inte re
dovisas i TOR-R. På grund av att sek
torindelningen inte överensstämmer 
med miloindelningen , har en särskild 
regional struktur måst utvecklas för flyg
vapnets förnödenheter "TOR/Sektor/ 
Eskader" (TOR-S/E). Införandet härav 
skedde 1989 . 

För marinens speciella 
redovisningsfrågor 
Vid omläggning av marinens redovisning 
från System/M75 till TOR tillgodosågs 
FPE-systemets krav på vapenslagsvis 
uppdelning av redovisningen. Vid kust
artilleriförband som producerar krigsför
band för såväl kustartilleriet som flottan 
befanns denna uppdelning av redovis
ningen i praktiken olämplig , varför den 
lagts samman . Under 1986 uppdaterades 
nytt krigsorganisationssystem för mari
nen (KROM) i TOR och på försök gjor
des omläggning av behovs- tillgångs- och 
differensredovisningen vid dåvarande 
GK/KA3 från mabenhetsvis till klossvis 
redovisning . Tekniskt syns redovisning
en fungera väl och samma omläggning 
genomfördes senare vid NK. Slutföran
det av omorganisationen till marinkom
mandon torde avvaktas innan beslut fat
tas om övergång till klossvis redovisning 
vid marinens övriga mobmyndigheter. 

Ersättnings- och beredskapsbehov 
Under 1987 utvecklades FMV ett system 
för beräkning av ersättnings- och bered
skapsbehov avseende sådana förnöden
heter som redovisas i krigsorganisations
systemen och i TOR. Systemet som kan 
anses tillhöra "TOR-familjen" innehål
ler även rutiner för att genomföra s k 
följdverkansberäkningar , vilket innebär 
att även behov av artiklar ingående i sat
ser (motsv) kan beräknas . 
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Datorutvecklingen 
Som tidigare framgått skedde provdrift
en av TOR på DATASAAB:s D16/20/40. 
Budgetåret 1985/86 installerades Eric
sons E 2500 för såväl TOR-C som 
TOR-R och 1987/88 för armens och flyg
vapnets mobmyndigheter. 1988/89 erhöll 
ÖrlbS, MKV, ÖrlbO , MKN och GK E 
2500. SK och BK har kvar D16/20 vilka 
avvecklas i samband med att MKS och 
MKO organiseras. 

Kostnader 
Utvecklingskostnaderna för TOR åren 
1969-1984 uppgår till 40 mkr (inklusive 
FMV personalkostnader) , kostnaden för 
anskaffning av utrustning 1981-1984 till 
32,8 mkr, uppgraderingen till E 2500 
omkr 20 mk och kostnaderna för bygg
nadsåtgärder, inventarier och RÖS-åt
gärder till 5,7 mkr. TOR programunder
håll (mjukvara) uppgår till omkring 2 
mkr/år. Kostnaderna för marinens del 
går ej att specificera med undantag för 
kostnaderna för tekniskt underhåll (ser
viceavtal) som uppgår till omkring 900 
kkr/år för samtliga marinens myndighe
ter. 

Några synpunkter och erfarenheter 
Arbete med att ta fram nya - för för
svarsmaktens gemensamma - datorbase
rade redovisningssystem påbörjdes re
dan 1969. Principbeslutet 1970 resultera
de 1971 i en förstudie berörande det sys
tem som utgör intresset för denna redo
görelse. Det förhållandet att systemet 
skulle vara gemensamt för tre försvars
grenar och fungera på samtliga nivåer in
om försvarsmakten resulterade i en om
fattande flora av krav, krav som i vissa 
fall var motstridiga, i andra fall inte sär
skilt väl underbyggda. Att sortera och 
prioritera dessa krav var ett grannlaga 
arbete som emellanåt tvingade projekt
ledningen att ta mera hänsyn till "hus-
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frid" än till sakskäl. Det kan därför idag 
konstateras att det finns ett antal rutiner 
i TOR som mycket sällan eller aldrig ut
nyttjas. 

De omfattande och mångfasetterade 
kraven, den ändrade inriktningen från 
stordator- till smådatoralternativ, sys
temets komplicitet , begränsade perso
nella- och ekonomiska resurser samt 
stundtals en viss beslutsvånda inför mot
stridiga krav har medfört att utveck
lingsarbetet och det totala systemets 
driftsättning dragit ut på tiden, vilket gi
vetvis inneburit vissa olägenheter. Att 
"skynda långsamt" med ett projekt av 
den omfattning som TOR har, kan dock 
stundtals ha fördelen att de inblandade 
kan hinna bli "än klokare". 

Det är tillfredsställande att konstatera 
att försvarsmakten i TOR fått ett väl 
fungerande redovisnings- och materiel
planeringssystem och att den personal, 
som i sin dagliga verksamhet använder 
systemet är klart positiv till detsamma. 
TOR syns sålunda ha uppfyllt huvud
delen av sina mål och till rimlig kostnad. 

Det kan emellertid med fog hävdas att 
TOR olika möjligheter till beslutsun
derlag ännu inte tillfullo utnyttjas. Yt
terligare utbildning i TOR och dess möj
ligheter är därför nödvändig och måste 
främst riktas mot dels chefer på olika ni
våer, dels personal på olika sakenheter. 

Som bekant kan inget redovisnings
system, hur sofistikerat det än är, ge en 
riktigare information än den som kan ba
seras på de uppgifter som matas in i sys
temet. En fortlöpande översyn av för
nödenhetsbestånden i form av inven
teringar är därför helt nödvändig. TOR 
ger ett utmärkt underlag för att under
lätta arbetet härmed. Sker sådan kon
tinuerlig översyn lämnar TOR det kor
rekta beslutsunderlag som det är kons
truerat för att ge. 

av nedanstående sammanställning. A v FMV revJSJonsrapport berörande 
ADB-systemet TOR i mars 1989 framgår 
att TOR - enligt initierade bedömare -
kan betecknas som det f n största sys
temet i sitt slag i Skandinavien . 

Några data som belyser detta framgår 

De erfarenheter som erhållits under 
det långa utvecklingsarbetet och under 
systemet driftsättning är av väsentlig be
tydelse vid utarbetandet av det system 
som i sinom tid kommer att avlösa TOR. 

Några av data om TOR 

Tor är ett omfattande system mec c:a 50 datorer , 500 terminaler och 170 skrivare. 
Datorerna finns bl a vid FMV, milomaterielförvaltningarna , armens , marinens och 

flygvapnets mobiliseringsmyndigheter samt vid vissa skolor. 

Den sammanlagda mjukvaran som datorerna hanterar är c:a: 
o 2000 program 
o 2 milj programrader 
o 750 olika datafiler . 

Den sammanlagda informationen som datorerna hanterar är: 
o 40 000-320 000 transaktioner per myndighet och år. 
o lagringsutrymme c:a 15 000 megabyte ( = milj tecken). 
o c:a 140 000 artiklar. 

TOR "håller reda på" miljontals enskilda föremål och deras knytning till enskilda 
krigsförband. Dessa föremål är spriddas över en stor yta, fördelade på omkring lO 00 
olika förråd. Förnödenhetsbeståndets värde är i storleksordningen 100-200 miljar
der. 

TOR "håller reda på" miljontals enskilda föremål och deras knytning till enskilda 
krigsförband. Dessa föremål är spridda över en stor yta, fördelade på omkring l 000 
olika förråd. Förnödenhetsbeståndets värde är i storleksordningen 100-200 miljar
der. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 
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SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

Generalagent i Sverige NAUT/& 
Skeppsbron 3 : 411 21 Göteborg C : Telefon 031-11 12 00 

BO RASK 

Örlogskapten Bo Rask är fartygschef på HMS 
Södermanland. 

Utvecklingen av sonartjänsten inom ubåtsvapnet un
der BO-talet 

Inledning 
Den passiva sonaren är ubåtens viktigas
te spaningsmedeL Utan att röja ubåtens 
närvaro förser den fartygschefen med 
underlag för vapeninsats och för klassi
ficering av och undandragande från ett 
hot riktat mot ubåten. Dessutom ger 
den underlag för att säkert framföra ubå
ten med hänsyn till annan sjötrafik. 

Under 80-talet har sonartjänsten inom 
ubåtsvapnet utvecklats enormt. Ny ma
teriel har tillfört våra ubåtar. Utbild
ningen ombord och iland har förbättrats 
och den taktiska förståelsen för sonarens 
möjligheter och begränsningar har ökat. 

Kraven på vårt ubåtsvapen växer . 
Övervakning av oss omgivande havsom
råden och underrättelseinhämtning blir 
allt större och viktigare uppgifter. För 
att lösa dessa uppgifter krävs modern all
sidigt sammansatt sonarmateriel , för
måga att utnyttja de hydrografiska för
utsättningarna samt välutbildad perso
nal. 

Exempel på rapport från 1970-talets 

hydrofonist 
"Chefen , hydrofoneffekten i bäring 

153 klassificeras diesel" 
Exempel på rapport från 1980-talets 

sonaroperatör. 
"Chefen, sonareffekten i bäring 153 är 

ett örlogsfartyg, 2 axlar och 4 blad , varv
talet är 286 och 390, effekten har finkavi
tation, lite bladsmatter och lätt in/ut-ef
fekt. En tydlig dieselreduktionslin je är 
synlig vid 620 Hz. Fartyget klassificeras 
som kustkorvett typ Östersund. Hon gör 
24 knop. 

De båda rapporterna ovan är ett bra 
exempel på utvecklingen under 80-talet. 
De talar egentligen för sig själva, men 
det finns anledning att för en bredare 
krets göra en lägesbeskrivning avseende 
sonartjänsten inom ubåtsvapnet. Mål
sättningen är härvid att tydliggöra de 
möjligheter som den moderna sonarma
terielen erbjuder och klarlägga några av 
de krav som materielen ställer. 

I framställningen kommer genom-
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gående ordet sonar att användas för att 
beskriva det vi inom Marinen tidigare 
benämnt hydrofon . Ordet sonar tillkom 
under VK 2 som en motsvarighet till ra
dar. Ordet står för sound, navigation 
and ranging. Användning av hydrofon 
kan vid internationella kontakter leda til 
missförstånd. Det engelska ordet hy
drophone betyder vattenmikrofon , det 
är knappast bara den delen av det totala 
systemet vi vill beskriva när vi använder 
ordet hydrofon . 

Materielen 
Vid 80-talets början bestod ubåtsvapnet 
av 12 ubåtar, fördelade på tre ubåtsse
rier: 

Fyra ubåtar typ Draken, byggda under 
tidigt 60-tal, men moderniserade både 
under 70-talet och under tidigt 80-tal. 
Ubåtarna, nu utrangerade hade följande 
sonarmateriel: 

En passiv sökstrålesonar arbetande i 
frekvensområdet några hundra Hertz till 
cirka tio Kilohertz. Med benämningen 
söksstrålesonar avses en sonar som likt 
en strålkastare kan vridas till olika rikt
ningar. Sonaren lyssnar i den invridna 
riktningen, men är döv utanför den. An
tennen (Arrayet) var placerat i förstä
vens undre del och var efter modernise
ringen på 80-talet utformat som en cylin
der. 

En aktiv sökstrålesonar arbetande i 
frekvensområdet omkring 10 Kilohertz. 
Antennen (Svängaren) var placerad i 
förstävens övre del i en glasfiberdom. 

Fem ubåtar typ Sjöormen , byggda un
der sent 60-tal. Ubåtarna hade följande 
sonarmateriel: 

En passiv sökstrålesonar arbetande i 
frekvensområdet några hundra Hertz till 
cirka tio Kilohertz. Arrayet är placerat i 
förstäven och är utformat som en häs-
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tsko runt stäven. Arrayet sitter placerat 
bakom ett glasfiberfönsteL 

En aktiv sökstrålesonar arbetande i 
frekvensområdet cirka tio Kilohertz. 
Svängaren var placerad i tornets förkant 
bakom ett glasfiberfönsteL 

Tre ubåtar typ Näcken, byggda under 
sent 70-tal. Ubåtarna har följande sonar
materiel: 

En passiv spanings- och eldlednings
sonar som arbetar i frekvensområdet 
några hundra Hertz till cirka tio Kilo
hertz. Sonaren arbetar med digitaltek
nik . Med sådan teknik är det möjligt att 
bilda ett stort antal fasta sökriktningar 
(lober) konformt fördelade horisonten 
runt. Sonaren har förmåga att momen
tant spana horisonten runt , samtidigt 
som den kan målfölja upp till tiotalet ut
valda mål. Det cylindriska arrayet sitter 
placerat i förstäven under formskrovet. 
Ett glasfiberfönster i formskrovet släp
per in ljudet till arrayet. 

En pingindiktator som uppfattar kort
variga ljud , till exempel aktiv sändning 
från låga frekvenser (några Kilohertz) 
till mycket höga frekvenser (flera tiotals 
Kilohertz). I dessa högre frekvensområ
den kan till exempel aktiva torpedmålsö
kare uppfattas. 

Ubåt typ Sjöormen utrustades med 
samma typ av pingindikator i mitten av 
80-talet. 

Decenniet inleddes alltså med för
åldrad sonarmateriel med undantag av 
ubåt typ Näckens digitala spanings- och 
eldledningssonar, moderna pingindika
tar och ubåt typ Sjöormens moderna 
pingindikator. 

Materiel för att underlätta klassifice
ring av sonarkontakterna till exempel ar
betsbandspelare och externa filter, sak
nades liksom bandspelare av hög kvalite 
för underrättelseinhämtning. Ja , vem 
skulle förresten analysera eventuella un-

derrättelseband , MUSAC (MARINENS 
UBÅ TSSKYDDSANAL YSCENTRAL) 
existerade ju inte vid den tiden. 

Vid 90-talets början består ubåtsvap
net av 12 ubåtar , fördelade på tre ubåts
serier: 

Fem ubåtar typ Sjöormen, modernise
rade med ny eldledning mot slutet av 
80-talet. Pågående installationer av myc
ket modern sonarmateriel är långt fram
skridna och flera ubåtar har redan ge
nomfört provtur med materielen . Mo
derniseringen innebär följande: 

Ubåten Sjöormen får en mycket mo
dern digitaliserad spanings- och eldled
ningssonar som arbetar i frekvensområ
det några hundra Hertz till cirka tio Ki
lohertz. Sonaren har förmåga att mo
mentant spana horisonten runt, sam
tidigt som den kan målfölja upp till tiota
let utvalda mål. Det befintliga arrayet 
bibehålls vid moderniseringen. Sjöormen 
får dessutom en Flank Arra y Sonar , F AS 
(Iångbassonar) som utgör ett delvis in
tegrerat system med spanings- och eld
ledningssonaren. 

Långhassonaren är en mycket modern 
digitaliserad spaningssonar som arbetar i 
det extrema lågfrekvensområdet några 
få Hertz till några Kilohertz . Sonaren är 
avsedd för fjärrspaning och klassificering 
av sonarkontakter. 

Sonaren spanar horisonten runt , men 
har försämrade prestanda i de extremt 
förliga och akterliga sektorerna. 

Långhassonaren sitter monterad på 
ubåtens tryckskrov nästan utefter hela 
ubåtens längd. Den aktra delen undviks 
vid placeringen till följd av ökat egen
buller i ubåtens aktra delar. Arrayet är 
ungefär 30 meter långt. 

Tre ubåtar typ Näcken, med en plan
lagd modernisering av eldledningen till 
början av 90-talet. Samtliga tre ubåtar 

får ett förbättrat och mer allsidigt sam
mansatt sonarsystem när långbassonarer 
börjar monteras och driftsättas under 
1991. 

Långhassonaren är helt modern , men 
är av en annan typ än den som instal
lerats på ubåt typ Sjöormen. Arrayet är 
ungefär 30 meter långt. 

Långhassonaren integreras inte med 
redan befintliga spanings- och eldled
ningssonaren. 

Fyra ubåtar typ Västergötland, med 
en modern digitaliserad spanings- och 
eldledningssonar som arbetar i frekvens
området några hundra Hertz till cirka tio 
Kilohertz. Sonaren har förmåga att mo
mentant spana horisonten runt , sam
tidigt som den kan målfölja upp till tio
talet utvalda mål. Det cylindriska array
et sitter placerat i förstäven under form
skrovet . En glasfiberdom släpper in lju
det till arrayet. 

En pingindikator som är helt inte
grerad med spanings- och eldlednings
sonaren. Pingindikatorn arbetar över ett 
större frekvensområde än motsvarande 
anläggning ombord i ubåt typ Sjöormen 
och Näcken . 

I närtid har ubåt typ Västergötland 
moderniserats och därvid utrustats med 
en långbassonar som är helt integrerad 
med den befintliga sonaren. 

Långhassonaren är en modern digitali
serad spaningssonar som arbetar i det 
extrema lågfrekvensområdet några få 
Hertz till några Kilohertz. Sonaren är 
avsedd för fjärrspaning och klassificering 
av sonarkontakter. 

Sonaren spanar horisonten runt , men 
har försämrade prestanda i de extremt 
förliga och akterliga sektorerna. 

Arrayet monteras utanpå tryck
skrovet. Arrayet är ungefär 30 meter 
långt. 

Bild l visar dimensioner och placering 
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av arrayer på en ubåt typ Västergötland. 
Utöver här nämnda moderniseringar 

på sonarmaterielen , har ytterligare ma
teriel tillförts för att öka våra ubåtars 
förmåga att klassificera erhållna kontak
ter. Här kan nämnas filter och olika ty
per av arbetsbandspelare . Med en ar
betsbandspelare kan operatören lyssna 
på inspelningen i olika, företrädesvis läg
re hastigheter. På så sätt kan klarläggas 
hur många axlar och blad den inspelade 
kontakten har. 

Vidare har bandspelare av mycket hög 

kvalite tillförts för att användas vid un
derrättelseinhämtning. Här är kraven 
extremt höga. En dålig bandspelare kan 
starkt försvåra analysarbetet vid 
MU SAC och sänker följaktligen kvaliten 
på inhämtat underrättelseunderlag. 

Ombord i våra ubåtar används vidare 
bandspelare som rullar ständigt när ubå
ten är till sjöss i uläge. Dessa bandspela
re säkerställer att kortvariga ljud, så kal
lade transienter, kanske från en främ
mande ubåt , kan dokumenteras för se
nare analys ombord eller vid MUSAC. 

Bild l. 

Hydrografin 
De grundläggande taktiska kriterierna 
för en ubåt är att den skall uppträda 
dolt , kunna anfalla överraskande, ha en 
stor slagkraft och en hög uthållighet. 
Detta gör uppträdande i hela vatten
volymen till en självklarhet. Den ubåt 
som bäst kan utnyttja de hydrografisk 
och hydraakustiska förutsättningarna 
blir den ubåt som effektivast löser ställ
da uppgifter , samtidigt som de minime
rar risken att slås ut av motståndaren. 

I början av 80-talet var ovanstående li
ka självklart som det är idag. Men vi ut
nyttjade inte hela vattenvolymen , främst 
till följd av arvet med utnyttjande av pe
riskop som primärsensor. Periskopet ser 
till horisonten. Det innebär cirka 10-15 
km, beroende på målhöjd, periskopshöjd 
och siktbarhet. En modern sonar kan de
tektera kaviterande fartyg på 5 till 10 

268 

gånger så stora avstånd . För att ubåtar
na skulle kunna nå anfallslägen krävdes 
därför dirigering från ubåtsledningen. 
Dirigering kräver att ubåtarna passar 
långvågsfrekvenserna. De långa radio
vågorna tränger ned något tiotal meter i 
vattnet. Detta förhållande medför att en 
ubåt som vill vara säker på att mottaga 
alla meddelanden tvingas uppehålla sig 
nära ytan. Trafiklistorna sändes vid den 
här tiden en gång per timme. Varje far
tygschef vill ta emot radiotrafik, even
tuellt riktad till sin ubåt. Följden blev att 
våra ubåtar uppträdde mera nära ytan än 
på större djup. 

Detta medförde naturligt nog att kun
skaperna i hydrografi och hydraakustik 
inte ökade. 

När sonarsystemen moderniserades 
minskade behovet av periskopet. Sam-

bandssystemet kunde ändras till ett mer 
flexibelt system, med längre och valbara 
intervall mellan trafiklistorna. Därmed 
upphörde det ytnära uppträdandet och 
utforskningen av de stora djupens hem
ligheter kunde börja på allvar. Resulta
ten lät inte vänta på sig. 

Bild 2 visare en typisk företeelse som 
förekommer under sommarhalvåret, den 
så kallade ljudkanalen . I ljudkanalen blir 
ljudutbredningen extremt god. Kanalen 
uppstår mellan två punkter som har sam
ma eller nästan samma ljudhastighet. 
Kanalbredden avgör räckvidderna , bred 
kanal - längre våglängder - "får plats" i 
kanalen - längre räckvidder bli följden. 

1440 V [M/S] 1490 

Bild 3 visar ett exempel på ljudutbred
ning under isoveliska förhållanden (vin
tertid) . 

Utnyttjas ljudkanalen taktiskt riktigt 
erhålls i de lägre frekvensområdet möj
ligheter till spaning, lokalisering och 
klassificering av sonarkontakter på av
stånd överstigande halva ÖSTERSJÖNS 
bredd. 

Jag skriver halva ÖSTERSJÖNS bred , 
för det blev också en viktig erfarenhet. 

Egentliga ÖSTERSJÖN består av två 
djupare vattenområden och ett grundare 
i GOTLANDs förlängning. Jag avser 
här de grundare områdena KOPPAR
sTENARNA- GOTSKA SANDÖN-

R [HM] 200 ---------------·-------

( 
r- 

/ 

84 O[M] 

i 
___ ; 

1-430 V [M/SJ 1480 

! 

84 O[M] 

--- ----- _[_ __ -------
100 O [M] 100 0 [M] 

Bild 2. 

Bild 3. 

V 1440, O M/S 
D O M 

R 20000 M 
D 100 M 

RECORDING DATADISPLAY 

A [HM] 200 
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FÅRÖ och söder om GOTLAND, HO
BURGS BANK - MIDSJÖBANKAR
NA- STOLPE BANK. 

Det visade sig, trots spaning i det låg
frekventa området att en ubåt väster om 
banksystemet inte kan detektera mål ös
ter om samma banksystem. Vid bankar
na är vattendjupet något tiotal meter. 
De långa våglängderna får helt enkelt in
te plats på så små djup. Detta minskar 
effektivt räckvidderna i ost- västlig rikt
ning. 

Slutsatsen av detta förhållande är 
självklar. Vid utnyttjande av ubåt för 
havsövervakning där långa räckvidder är 
viktigt eller önskvärt, måste våra ubåtar 
tilldelas områden på 'rätt sida" av bank
systemet, annars utnyttjas de inte opti
malt . 

Bild 4 vissar en annan typisk förete
else under sommarhalvåret, den negati
va gradienten. Negativa gradienter upp
står när ett övre vattenskikt är varmare 
än ett undre skikt. Vid sådana förhål
landen kommer en ljudavböjning ned 
mot botten att äga rum, varvid kortare 
räckvidder blir följden. Det här förhål
landet har varit känt länge. Men det är 
först under 80-talet som tekniken att ut-

_____ l_ __________ _ 

too DOO tOO DOO 

nyttja skiktet har utvecklats till rutin vid 
långa förflyttningar och vid undandra
gande från kvalificerade ubåtsjaktenhe
ter. 

En annan viktig erfarenhet är betydel
sen av stora bottendjup för att erhålla de 
största räckvidderna . I likhet med ljud
kanalen så får de långa våglängderna in
te plats mellan ytan och botten vid små 
bottendjup. Resultatet blir kortare 
räckvidder. Våra ubåtar utrustade med 
kvalificerade spaningssonarer avsedda 
för spaning i det lågfrekventa området, 
löser alltså bäst sina uppgifter fritt till 
sjöss där det är stora bottendjup. 

Våra ubåtsbesättningar har under 
80-talet lärt sig betydelsen av goda hy
drografiska och hydraakustiska kun
skaper. Rätt taktiskt utnyttjat ger me
diet goda möjligheter till tidiga upp
täckter samtidigt som det erbjuder ett 
gott skydd för den jagade ubåten. På 
större djup förekommer oftast ett salt
skikt. Det skapar ett hydraakustiskt lock 
för ubåten . Under detta lock är ubåten 
på skyddande djup . ÖSTERSJÖN är ett 
erkänt svårt område att jaga ubåtar i. 
Det har Marinen bittert fått erfara under 
80-talets otaliga ubåtsjakter, men ÖS-
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TERSJÖN är också ett paradis för den 
vetgirige ubåtsmannen. 

Materielens möjligheter -
en utmaning 
Min framställnig har hittills behandlat 
vår materiel och de hydrografiska reali
teterna för att använda materielen. Det 
är nu lämpligt att mer påtagligt redovisa 
några resultat av våra satsningar under 
80-talet. 

Jag har tidigare i framställningen kort 
berört sonaremas räckvidder. Man kan 
ställa sig frågan , räckvidder mot vad? 

Olika fartygstyper avger olika typer av 
ljud. Ett ytfartygs propeller kaviterar 
när den roterar i vattnet. Kavitationen 
uppstår när gasbubblorna som bildas 
längst ut på bladspetsarna, (där hastig
heten är som högst), imploderar av vat
tentrycket. Kavitationsljuden är olika 
för olika typer av fartyg . Den grova kavi
tationen från en långsamt roterande pro
peller på ett handelsfartyg låter helt an
norlunda än ett örlogsfartygs fina kavi
tation. Ubåtar kaviterar sällan, men gör 
de det, är även det kavitationsljudet 
olikt alla andra kavitationsljud, det sägs 
vara komprimerat. Kavitationsljuden 
minskar med ökat djup. På stora djup 
kan inga gasblåsor bildas vid bladspet
sarna, och följaktligen kan ubåtar på sto
ra djup inte upptäckas på grund av kavi
tationsljuden från propellern. 

Propellrar kan även avge andra ljud. 
Propellern kan sjunga beroende på att 
metallen sätts i egensvängning. Propel
leraxeln kan ha någon liten lagerskada 
som orsakar ett mycket karakteristiskt 
ljud. Det gemensamma med ovan be
skrivna propellerljud är att de hörs myc
ket långt. Oavsett tid på året, på vintern 
med isoveliska förhållanden eller under 
sommaren med utvecklad ljudkanal så 

kan den moderna sonarmaterielen tidigt 
detektera närvaro av dessa propelleral
strade ljudtyper. Bild 5 visar verifierade 
räckvidder mot kaviterande ytfartyg. 
Räckvidderna bör ses i ett operativt sam
manhang där förvarning och konroll till 
sjöss under lång tid i ett havsområde är 
angeläget. 

Så snart en kaviterande propeller de
tekteras , så kan den mest grundläggande 
delen i klassificieringsarbetet ta sin bör
jan. Sonaroperatören spelar in kontak
ten på arbetsbandspelaren. Därefter spe
lar han upp inspelningen med företrädes
vis ett lägre varvtal. Nu kan han bestäm
ma hur många axlar och blad som kon
takten har. Med resultatet av beräkning
en och övriga uppfattade propellerljud , 
kan normalt avgöras vilken typ av fartyg 
som har avgivit propellerljudet. Stort 
handelsfartyg, örlogsfartyg eller fiskebåt 
och aktuella fartområden för dessa far
tyg kan till exempel bli resultatet av en 
så kallad audiell analys. 

Den moderna materielen har inbyggda 
analysfunktionen som kan underlätta för 
operatören att bestämma antalet axlar 
och blad. Detta kallas DEMON- analys . 
DEMON är en förkortning av det eng
elska begreppet DEMOdulation of tar
get radieted broadband Noise - det vill 
säga demodulation av bredbandigt ljud 
(t ex från en propeller). Vid DEMON
analys presenteras kontaktens axlar och 
blad som linjer på en bildskärm eller på 
ett papper, ett DEMONGRAM. 

Bild 6 visar en kontakt som har l axel 
och 4 blad. Propellern roterar med 296 
varv per minut. 

Jag skriver ovan att ubåtar sällan kavi
terar. Det beror på att ubåtar har sär
skilt väl utformade propellrar och varv
talet normalt är så lågt att gasblåsor får 
svårt att bildas. 

271 



.~---;... _____ ~ 
CA 

CM 

" l J__.-----
100~ 200 km 

l l 

Bild 5. 

272 

\\~ 
J r_ 

BEDÖMT BÄSTA RÄCKVIDDER 
!10T KAVITERANDE NÅL 

...... 
( " 

Vid spaning effter ubåtar måste därför 
normalt andra spaningsmetoder än att 
spana efter kavitationsljud användas . 
Vanliga passiva metoder är att spana ef
ter smalbandiga signaler , så kallade to
ner och att spana efter kortvariga ljud , 
transienter. De aktiva metoderna att 
spana efter ubåtar är välkända och re
dovisas inte här. 

Ytfartyg och ubåtar avger nämligen 
andra typer av ljud , än kavitationsljud . 
När vattnet strömmar runt skrovet upp
står ett strömningsljud som på ubåtar 
kan bli störande på den egna spaningen , 
men som också kan detekteras med 
känsliga sonarer. En dieselmotor orsa
kar ett kraftigt ljud när explosionen i för
bränningsrumet fortplantas via vevstake 
och vevaxel till motorblocket och slutli
gen till skrovet. En reduktionsväxel från 
en gasturbins extremt höga varvtal till 
ett normalt propellervarvtal , kan avge 
ljud när kuggarna i reduktionsaxeln 
"klapprar" mot varandra. Det finns yt
terligare flera typer av ljudkällor i ett 
fartyg. Gemensamt för dessa och de här 
nämnda ljudkällorna är att de kan detek
teras vid LOFAR-spaning. 

LOF AR är en förkortning av det eng
elska begreppet LOw Frequency Analy
sis and Recording - det vill säga analys 
och registrering av lågfrekventa signaler. 

Långbassenarer kan med bibehållen 
god bäringsnoggranhet spana i det ex
trema lågfrekvensområdet , några få 
Hertz till några Kilohertz. Långa våg
längder ger långa räckvidder. Det är må
let för spaningen. Härvidlag är lång
bassonaren medlet att nå dit. Ett annat 
medel är bogserade passiva kabelsona
rer. Prov med sådan materiel har ägt 
rum vid ubåtsförhandeL 

Att spana i det extremt lågfrekventa 
området är viktigt, för det är främst där i 
de låga frekvenserna som den intres-

santa målinformationen finns att hämta. 
Det sker genom LOFAR-analys. 

LOF AR analysen är metoden att 
klassificera den upptäckta kontakten . 
Vid analysen fastställs antal propeller
blad och axlar , varvtal, typ och antal av 
framdrivningsmotorer och propellerax
lar, hjälpmaskinerier , växelspänningsfre
kvens ombord med mera. 

Den moderna sonarmaterielen har in
byggd analysutrustning för att möjlig
göra LOFAR-analys. På bildskärmar el
ler på papper presenteras ett antal fre
kvenslinjer. Att bestämma dessa enskil
da frekvenser och klarlägga dessas in
bördes förhållande, det är kort vad arbe
tet går ut på. Bilden på bildskärmen eller 
pappret med frekvenslinjerna kallas ett 
LOFARGRAM. 

Bild 7 visar ett LOFARGRAM från 
ett svenskt örlogsfartyg. Klassificeringen 
utgös av linjen som pilen pekar på. Far
ten är 14 knop . 

Resultatet av analysen ger underlag 
för att klassificera kontakten. För att in
te mätdata från LOFAR- analysen skall 
framstå som obegripliga siffror, behövs 
ett målbibliotek (en akustisk datahand
bo k), där målsignaturer framgår. 

Ett målbibliotek byggs upp genom att 
läsa marin litteratur, Jane's Fighting 
Ships, Lloyd's Register of Ships Sjö
fartstidningar och andra marina pu
blikationer. Ur denna litteratur hämtas 
datauppgifter om olika fartyg och upp
gifterna sammanställs. Biblioteket byggs 
vidare upp genom underrättelseinhämt
ning, det vill säga inspelning av optiskt 
identifierade fartyg fritt till sjöss. Arbe
tet blir dessutom aldrig färdigt . Örlogs
fartygen i vårt närområde åldras och går 
till skrotning. Nya fartyg ersätter de 
skrotade . Handelsfartyg köps , säljs, lea
sas ut, skrotas och byggs nya . 
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Bild 7. 

Moderna sonarer har ofta någon form 
av inbyggd biblioteksfunktion . Så är fal
let med ubåt typ Västergötlands sonar. 
Där finns ett Databassystem (Data 
Handling System) . Det är dock att mär
ka att tillverkaren av sådana bara gör 
"hyllorna" och "kortregistret" till bib
lioteket. Böckerna att ställa i " hyllorna" 
får kunden skaffa själv. 

När fartyg upptäcks i krigstid skall de 
normalt bekämpas om de är utpekade 
som mål av företagsledaren. En ubåt 
som skall gå till anfall bör välja skjutlä
get så att högsta träffsannolikhet uppnås 
för torpederna med minsta risk för upp-
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täckt och bekämpning. Anfallet bör 
dessutom insättas överraskande och med 
maximal insats . För att nå det önskade 
läget är tidig upptäckt av avgörande be
tydelse . En tidig upptäckt gör det nämli
gen möjligt för ubåten att med låg fart 
nå sitt önskade skjutläge. Sena upp
täckter där ubåten inte från början har 
ett gynnsamt läge , kräver högre fart för 
att nå det önskade läget . 

Moderna passiva och aktiva ubåtsjakt
system utgör ett hot mot en snabbgå
ende, det vill säga bullrande ubåt. 

Vapeninsatsen underlättas och blir ef
fektivare om ubåten vet vad den bekäm-

par. Den moderna sonarmaterielen har 
som tidigare framgått betydligt bättre 
förmåga att i en komplicerad målsitua
tion klarlägga läget. Viktiga frågor som: 
- var är eskorten? 
- vi lken typ av eskort är det? 
- är jag upptäckt? 
- har anfall mot mig påbörjats? 
- var är huvudmålet? 
- finns det skenmål? 
- var är dessa? 

kan lättare få ett svar med den mate
riel vi nu har installerat ombord. 

Vapenstyrning bör normalt ske med 
bäringsinformation från passiva sonarer. 
Äldre sonarer hade inte den bäringsnog
grannhet som erfordras för att styra ett 
vapen mot ett mål kanske 20 till 30 kilo
meter bort. 

Aktiv sändning stör passiva sonarer i 
högre eller mindre grad, bland annat be
roende på avståndet till sändaren. Ge
nom att installera passiva sonarer som 
täcker ett större frekvensband minskar 
vi den aktiva sändningens störande in
verkan på vår spaning och eldledning. 

Materielen ställer krav 
Min framställning har hittills behandlat 
materielen hydrografin och de nya möj
ligheter som den moderna materielen 
öppnar. Materielen ställer också sär
skilda krav på oss som tjänstgör ombord , 
i staber, i förvaltningar och på skolor. 
Kraven är starka och mer uttalade än 
tidigare. De måste tillgodoses om våra 
ekonomiska satsningar skall ge den för
väntade taktiska utdelningen. 

Materielen ställer krav på att persona
len i våra staber till sjöss och iland priori
terare underrättelseinhämtning. Görs 
inte den prioriteringen så kommer mål
biblioteket inte att kunna byggas ut i en 
rimlig takt. Det medför att säkra klassi-

ficeringar inte kommer att kunna göras 
till sjöss. De personella resurserna vid 
MUSAC måste också vara i balans med 
antalet rådatainspelningar som ström
mar in och kravet på att analyserna skall 
göras i så nära realtid som möjligt. 

staberna bör vidare planera våra ubå
tars företag så att de tilldelas uppgifter 
och geografiska spaningsområden som är 
lämpliga ur hydraakustisk synvinkel. 

Den moderna materielen är komplice
rad. Det innebär att operatörerna måste 
ges en mer omfattande utbildning än vad 
som var brukligt på den äldre materie
len. Kravet på rimlighetstester av de da
ta som materielen presenterar är vida 
högre än tidigare . LOF AR-analysen i sig 
kräver lång erfarenhet av arbete vid 
passiva sonarer. Tre till fyra års erfaren
het är ett minimum om operatören skall 
kunna utnyttja sonaren på avsett sätt. I 
den äldre befälsordningen var förutsätt
ningarna bättre för att tillgodose kraven 
på speciellt välutbildade operatörer. An
talet officerare som genomfört specia
listutbildningen (SK) är skrämmande få . 
Kommer vi framgent att effektivt kunna 
bemanna den nya spännande materie
len? Chefen för Marinen måste göra 
sK-utbildningen mer lockande från en 
mängd olika aspekter. 

Vi har alltid strävat efter att minska 
våra ubåtars röjande buller. Med den 
nya materielen växer kraven på att även 
minska det störande icke röjande bull
ret. Störande bulle är buller som ned
sätter sensorernas prestanda. Störande 
buller visar sig som linjer på ett LO
FARGRAM. Egna linjer blandade med 
målets linjer försvårar och förlänger 
klassificeringen . 

Kan vi nu möta kraven från materie
len på ett framsynt sätt, så kommer ma
terielen att svara upp på våra krav. 
Ubåtsvapnet kommer då att stå starkt 
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rustat för 90-talets utmaningar med mo
derna eldledningar , allsidigt sammansat
ta sonarsystem och moderna torpeder 
typ 613 och 431. 

Framtida uppgifter kommer att vara 
större än vad som tidigare har ställts på 
vårt ubåtsvapen . Ubåtsvapnet hade en 
viktig roll att spela i invasionsförsvaret . 

Utvecklingen under 80-talet har medfört 
att ubåtsvapnet kan lösa uppgifter såväl i 
invasionsförsvaret , som uppgifter i fred, 
kris och under neutralitet. Ubåtsvapnet 
är i dag en av de viktigaste komponen
terna vid hävdande av vår territoriella 
integritet , samtidigt som vapnet tidigt 
skapar en krigsavhållande tröskeleffekt. 

s~.~ 
mar1 ne Bo• 2001, 26102 LANDSKRDNA aktiebolag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 
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Tredubbel svensk fullträff 
Sjömålsroboten Saab RBS15 utgör den 
vapentekn iska ryggraden i fö rsvaret mot sjö
in vasion. Robotsyste met är operativt på fl ottans 
ytattackfartyg, såvä l robotbåtar som kust
korvette r och levereras nu till Flygvapnet. Det 
fö rsta kustrobotbatte riet med Saab RBS15 är 
också sna rt operativt. Systemet, utvecklat med 
de n modernaste teknik som står att finna , har 
inneburit lägre kostnader fö r det svenska 
fö rsvaret än tänkbara utländska alternativ. 

Ger stor slagkrdft med åtta ro botar per fartyg - lå ng 
räckvidd och hög träffsa nnoli khet -variabe l ban
p ro fil - aktiv och passiv må !inmätning . 

Saab RBS15KA 
Svåruppläckt förband med stor s lagkraft. Systemet är 
snabbt gmp perdt för hög insatsberedskap längs 
he la kuste n . 

Saab RBS /5 är utvecklat och tillverkat av Saab Missiles, 
specialisten inom suenskförsvarsindustn.på avancerade 
autonoma robotsystem 

COMBITECH GROUP 

Saab IIIIissiles 
Saab Missiles AB, 581 88 Linköping 
Telefon 013 -286000. Telex 50001 smablg s. Telefax 013 -28 6006 

Debatt 

Ledamoten 
BERTIL STJERNFELT 

Efterlyses: Livlig diskussionskväll i KÖMS's regi 

Vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens februarisammankomst i år höll kommendör 
Frank Rosenius sitt inträdesanförande betitlat " Operationer- ett steg till " . Det fö
reslagna steget var väsentligt ökad samverkan mellan våra sjö- och flygstridskrfter. 
En integration och kraftsamling av de sjömålsbekämpande systemen skulle opera
tivt, taktiskt och stridstekniskt förbättra vår försvarsförmåga mot främst kustinva
sion. 

Efterföljande livliga diskussion handlade mest om de sjöburna och flygburna va
pensystemens effekt, utanoch i samverkan. Sjörobotinsats genom yt- och/eller fly
gattack belystes av flera ledamöter tillhörande avdelningarna för sjökrigs- och luftk
rigsvetenskaper (avd II resp III). Av någon anledning var det ingen som tog upp kus
trobotens roll i detta sammanhang. Det hade varit på sin plats bl a då ledningsfunk
tionen och behovet av samövningar diskuterades. 

Var det kanske så att de närvarande marina ledamöterna inte ville föra in den in
terna frågan sjörobot-kustrobot i det totalförsvarsforum som Krigsvetenskapsakade
min utgör? 

Man bör som bekant inte kacka i eget bo. Men skulle inte en sådan debatt ha en 
naturlig plats på ett av Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträden? Några för
beredda expertinlägg följda av en debatt kunde bli ett värdefullt informativt inslag i 
Sällskapets verksamhet. Om det skulle bli något kreativt utfall är däremot tveksamt. 
I en fråga , där det finns motstridiga uppfattningar , kan det dock vara nyttigt om luft
en rensas. Så blev det för exakt 40 år sedan, då commandotrupper/amfibieförband/ i 
Sveriges krigsmakt debatterades på Sjöofficersmässen vid Kustartilleriklubbens hit
tills mest välbesökta möte. 

Som omväxling mot föredrag kunde en intern diskussion i frågan sjö-kustrobot, 
ubåtsskydd eller i något annat hett ämne locka till ökat deltagande i våra samman
träden . Ledamöter ur marinens båda vapenslag jämte alla övriga borde animeras om 
inte med pock så med lock . 

P.S. Sedan detta skrevs har KÖMS kallat till sammanträde med diskussion den 4 
december. Glädjande. Fortsätt! 

D.S. 
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Litteratur 

Radar och navigatorer Jonas Ekblad 

Från Utbildningsförlaget Brevskolan har utgivits en ny navigationslärobok med titeln 
"Radar och navigatorer" som riktar sig till fritidsnavigatörer och till dem som navige
rar med små yrkesfartyg nära kusten eller i skärgården. 

Boken , som innehåller 191 sidor, skall ses som påbyggnad av grundkunskaper i 
navigation vilka kan inhämtas i förlagets tidigare bok "Navigering och sjömanskap". 

Navigeringssystemen Loran C, Omega, Transit och GPS redovisas översiktligt me
dan Deccasystemet beskrivs mer ingående. Härutöver omfattar mer än halva boken 
radarnavi gering. 

Framställningen i hela boken understöds av ett mycket bra bildmaterial som un
derlättar förståelsen . 

Boken är också tryckt på ett bra papper med en rejält plastad pärm som borde 
kunna tåla oöm hantering i småfartyg. 

I delen " Navigatorer" behandlas bl a principerna för hyperbelnavigering , Dec
casystemets felkällor, skillnaderna i positionsangivetsen för olika navigatorer och oli
ka .sjökort, ett område som troligen är okänt för många fritidsseglare. 

Aven navigatorernas olika funktioner är beskrivna liksom olika tips om hur de ut
nyttjas. Exempel på sådana funktioner är- waypointsnavigering. Här påpekas också 
det nödvändiga av att först själv logga in brytpunkterna vid navigering i skärgård och 
ej lita på brytpunkter uttagna i sjökort. 

- Larmfunktioner, man över bord, död räkning, autostart och navigatorns hop
koppling med andra instrument. 

Viktiga och vettiga anvisningar lämnas också om hur navigatorn kan användas vid 
olika situationer vid navigering i dimma inomskärs. Denna navigeringsmetod har för
fattaren döpt till "navigatornavigering". (i marinen benämns motsvarande metod nu
mera för systemnavigering). 

Avsnittet navigatorer avslutas med installationsanvisningar och råd för antennpla
cering, viket borde vara av stort värde för skeppare på fritidsbåtar. 

Del 2 "Radarnavigering" lämpar sig utmärkt som studiematerial till kurser för det 
nya radarintyget som Nämnden för båtlivsutbildning har fastställt. 

Avsnittet inleds med bildtolkning och beskrivning av radarekon från fartyg, fåglar, 
regn, sjömärken, radarreflektorer och racon. Radarns olika presentationssätt head 
up, north up true motion och ur de olika knapparna i radarn utnyttjas samt deras 
symboltecken är förklarade . 

Radars princip , dess olika funktioner, räckvidd och särskiljningsförmåga har fram
ställts på ett enkelt och lättfattligt sätt med utnyttjande av tydliga och bra bilder. 

Olika metoder för radarnavigering dels enligt marinens skivmetod dels med hjälp 
av bäringlinjer är relativt kortfattat redovisade. Den viktiga delen av radarnavige
ringen nämligen sjökortsprepareringen är bra beskriven med lämpliga anvisningar. 

Manuell radarplotting , som även ingår i kraven för radarcertifikat är fylligt beskri
vet med olika plottingexempeL 

Avsnittet är kopplat till radarns betydelse i samband med undanmanöver enligt 
sjövägsreglerna. Det är därför mycket bra att boken ingående behandlar regel 19. 

Radar är ju en realtivt färsk nyhet på fritidsbåtar och för de som navigerar i nedsatt 
sikt är det av stor vikt att ha studerat de regler som gäller för radarutrustade fartyg. 

Regel 19 reglerar ju hur fartyg skall uppträda då de ej är i sikte av varandra. Det är 
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troligen okänt för många att regeln att "motor väjer för segel" då ej längre gäller sam 
att båda inblandade i kollisionssituationen är väjningsskyldiga. 

Dock anser jag att anvisningarna lämnade vid upphinnandesituationen, ej följer 
praxis utan manövern bör också kunna göras akter om den upphinnande utan att bry
ta mot regel 19. 

Texten i boken är lättfattlig men har kanske lite för många populäruttryck i de för
sta avsnitten men blir allt bättre längre fram i boken. 

Boken bedöms fylla ett stort behov dels vid olika radar- och navigeringskurser men 
också i skeppsbiblioteket ombord på fritidsbåten eller på det mindre yrkesfartyget 

Bengt Ståhl 

Vid Östersjön 

Sverige är en Östersjöstat . Det vetter mot öster. Vårt öde ligger i öster. Därför är 
det angeläget att följa upp vad som händer därute och därborta. 

Det har alltid funnits en strävan till maktbalans på Östersjön. Väringarna drog i 
österled från Roslagen och grundade det som blev ursprunget till Rosija , Ryssland , 
vilket är historiskt belagt. De hade fritt fram över Östersjön. Detsamma gällde till 
en början de estniska sjörövare som på 1000-talet trängde in i Mälaren. Därom vitt
nar skäret Estbröte väster Kungshatt som antyder ett förberett spärrförsvar. Så kom 
högmedeltiden med Hansan och dess koggar som ville transportera sina varor oan
tastade. Än av egen drift , än i förbund med ömsom danskar och svenskar , drev Han
san sin framgångsrika handel. Så om 1500-talet då danskarna , som seglade och ma
növrerade bäst, hade dominansen. Stormakten Sverige hade herraväldet under nästa 
århundrade. Men när Karl X Gustav efter Roskildefreden definitivt skulle knäcka 
Danmark kom holländska flottan för maktbalansens skull till dess hjälp . 

Motsatt blev förhållandet när Karl XII i Stora nordiska krigets inledningsskede 
först gick över Öresund mot den närmaste i anfallstriumviratet kring Östersjön. Hol
ländarna skyddade flanken. Nystadfreden knäckte inte definitivt Sveriges ställning 
vid Östersjön. Finland fanns kvar. Kombinationen Sveaborg och armens flotta vid 
Svensksund gav ett andrum. 1809 gick den östra rikshalvan förlorad . Sverige blev en 
småstat. Den ryska flottan behärskade Östersjön. Makterna i väster fann att det gick 
för långt. Maktbalans måste råda. Under Krimkriget, det som sökte sin krigsskåde
plats , seglade en franskengelsk flotta in och bombarderade Bomarsund på Åland. Så 
följde den preussiska upprustningen till sjöss, främst riktad mot England men också 
en motvikt mot Ryssland på Östersjön. När efter första världskrigets slut den ryska 
flottan rostade sönder bakom Kronstadt och den tyska öppnat bottenventilerna vid 
Scapa Flow blev det svenskt herravälde på Östersjön som i fornstara dar. Det varade 
inte så länge. Stalin och Hitler rustade även till sjöss. Men efter .andra världskrigets 
slut blev Sovjetunionen snart herre på detta gamla slagfält som Ostersjön utgjort. 

Om allt detta och mycket därtill handlar en god bok av hans Dahlberg, bland an
nat f d informationschef i Försvarsssaben . Titeln är "Österjön . Kampen om ett hav 
862-1900. I stället för en kronologisk disposition har författaren valt en tematisk 
med lockande kapitelrubriker som"Tjänare Moll berg", syftande på versraden "Vad 
fan angår dig Polens affärer" i Bellmans sång, eller "Och Sverige var under hans lyd
no" om moder Rysslands imperiedrömmar. Detta medför att varje delämne för sig 
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blir ingående behandlat . Samtidigt kan en viss upprepning inte undvikas. Strandä
garna vid Östersjön har nämligen haft och har alltjämt så mycket gemensamt på ont 
men stundom även gott. Den bärande grundiden är i alla fall att hitta ett mönster i 
en ständig kamp mellan tre maktområden, ett i söder Danmark, olika tyska riken, 
Polen, ett i öster Novgorod , Ryssland, Sovjetunionen och ett i väster Svea rike , 
Sverige. En intressant och mycket givande ide! 

Vid författarens presentation av sitt verk på Utrikespolitiska Institutet efterlyste 
en amiral mera om den egentliga kampen på Östersjön, d v s sjöslag och kanske ock
så sjöhjältar. Det ligger något i detta . Recensenten saknar exempelvis en notis om 
Gustav III djärva anfallsplan mot Katarina II , nämligen att ta S:t Petersbrug genom 
en kupp med 15.000 man, landsatta från örlogsflottan. Det inledande sjöslaget vid 
Hogland med kungabrodern hertig Karl som formell chef på svensk sida slutade 
emellertid oavgjort. Herravälde till sjöss nåddes inte. Planen misslyckades. 

Däremot återfinns i bokens förnämliga illustrationer med utförliga förklarande 
texter även ett fotografi av artilleriunderofficeren och "frontreportern" Schoultz ol
jemålning "Svensksund" . Detta slags taktiska förlopp nedvärderar författaren me
dan "Viborgska gatloppet", en följd av det horribla misstaget att låta örlogsflottan 
innestängas, honoreras . Det viktigaste resultatet av segern vid Svensksund med åt
följande fred , säkrande av rikets oberoende och slut med de ryska intrigerna i Stock
holm nämns inte . Detta är dock endast skönhetsfläckar i ett förnämligt och populärt 
hållet verk om hur historien sedan tusen år rör sig i en spiral under ständigt kamp 
mellan de tre nämnda maktområdena . 

Som antyds i inledningen till denna recension är utvecklingen i öster den för oss 
mest angelägna. Historien upprepar sig inte, heter det. Men en stormakts geopolitis
ka läge kan i det ena tidsskedet efter det andra föranleda ett upprepande av det sä
kerhetspolitiska handlandet och detta oberoende av den för tillfället härskande regi
mens karaktär. Ryssland-Sovjetunionen? ligger där det ligger och vid samma in
nanhav också Sverige. Detta är ett faktum som vi inte kommer runt . 

Peter den store lär ha sagt att den nygrundade huvudstaden S:t Petersburgs damer 
inte kunde sova tryggt så länge gränsen gick vid Systerbäck, den gamla gränsån mel
lan Ingermanland och Viborgs län . Detta införlivades med Ryssland i Nystadfreden . 
1809 försköts gränsen för säkerhets skull ända bort till Bottniska viken . Genom tsa
rens välvilja fick storfurstendömet Finland tillbaka Viborgs län.Det var en rent admi
nistrativ åtgärd. Några strategiska hänsyn behövde inte längre tas vid Systerbäck . 

Men 1917 blev Finland fritt och Systerbäck åter en riksgräns med miljonstaden 
Leningrad i farlig närhet. Som ett brev på posten kom Stalins krav på förskjutning 
vilket kostade Finland mycket men friheten räddades. Numera och framdeles är det 
inte skottvidden på musköt eller långskjutande kanon som bestämmer Leningrad sä
kerhetgräns. Kryssningsmissiler från Norska havet kan med större precision bekäm
pa viktiga mål där eller på Kola . 

Sverige är alltjämt med i det militärpolitiska maktspelet kring Östersjön till
sammans med stormakterna Ryssland och Tyskland. Inklämt mellan de sistnämnda 
ligger Polen, hittills fyra gånger delat och med trots alla försäkringar osäkra gränser i 
både öst och väst efter parallellförskjutningen efter andra världskriget. Det är ett lä
ge som är obehagligt snarlik situationen i slutet av mellankrigstiden. 
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Vi har att försvara en skyddsmur mellan stormakterna. Den är en förterräng för 
det ryska luftförsvaret av Leningsgradområdet och Kolabaserna. Götaland är för 
Tyskland en nordflank som med sina många flygfält som ett hangarfartyg skjuter ut i 
Östersjön en liknelse skapad av den nuvarande chefen för finska försvarsmaktens hu
vudstab. På denna skyddsmur förväntas vi hålla stånd för att förhindra att någon an
nan vinner kontroll över densamma, han må komma från väster, öster eller söder. 

Det länder Hans Dahlberg till heder att han så klart målar dessa strategiska 
förhållanden.Ty det krävs upprepad och åter upprepad saklig upplysning av svenska 
folket och dess ledning. Endast så kan den felaktiga säkerhetspolitiska bedömning 
undvikas som låg till grund för 1925 års olyckliga nedrustningsbeslut. 

Vid stranden av Vasilevskijön i Leningrad ligger det jättelika, svenskbyggda hotel
let Pri Baltiskaja , det är Vid Östersjön. Med sina utbredda flyglar bjuder det sym
boliskt famnen åt Finska viken och det Baltiska havet. Endast framtiden kan utvisa 
om det är björnramar eller ett vänskapligt famntag. Claes Skoglund 

Från hundare till örlogsbas. Haninge historia. Sjöförsvaret. Betil Åhlund 

Haninge kommun hyser inom sitt område flera av den svenska flottans mest betydan
de anläggningar. Det räcker med att nämna Musköbasen och Berga örlogsskolor. På 
ett instruktivt sätt skildrar kommendörkapten Bertil Åhlund i sin skrift Haningeom
rådets marina historia . Vi får en överblick över den roll som Södertörns östra delar 
spelat i Sveriges sjöförsvar. På så sätt formar sig skriften till en beskrivning av några 
huvudlinjer i Sveriges marina historia . 

Författaren ger en åskådlig bild av det medeltida försvarssystemet och ledungen . 
Ännu så sent som 1348 skall Magnus Erikssons anfall mot Ryssland ha genomförts 
med hjälp av ledungsflottan. Under 1300-talet omvandlas emellertid skyldigheten att 
ställa män och båtar till kungens förfogande alltmer till en skatt. 

Gustav Vasa prioriterade uppbyggandet av en svensk flotta . Under hans tid blev 
Älvsnabben flottans främsta operationsbas. Under 1600-talet planerades också upp
rättandet av en ny operationsbas vid Nyhamn (vid Himmelsö vid Lundby) , men på 
1670-talet beslöts att flottan skulle förläggas söderut , till Blekinge skärgård. Det var 
behovet av en framskjuten operationsbas mot Danmark som bestämde valet. 

Därefter blir det först under 1900-talet som Södertörn ånyo kommer att spela en 
central roll för den svenska flottans verksamhet. 1904 började man utnyttja Hårs
fjärden som operationsbas för flottans skjut- och signalskolor. Anläggningarna där 
byggdes sedan successivt ut, men har i våra dagar ånyo avvecklats och huvuddelen av 
verksamheten överförts till Muskö och Berga. Under andra världskriget fungerade 
Hårsfjärden som operationsbas för kustflottan . 1946 inledde Berga sin verksamhet. 
Efter andra världskriget har Musköbasen med sina omfattande anläggningar byggts 
upp . I september 1969 invigdes Muskö örlogshamn med sina varvsanläggningar. 

Hanveden förlag 1990. 48 s. Alf Johansson 
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Vi gör intelligenta 
försvar smartare! 
Ericsson Radar E leetronies-specialister på intelligenta 
elektroniska system för försvaret och för civilt bruk. 

Summan- helheten- är större än de enskilda delarna 
tillsammans. Därför utvecklar vi egna system med unika 
egenskaper, anpassade för våra kunders behov. 

Vi utvecklar flygelektron i k. Radar, presentationssystem, 
datorer och elektroniska motmedel är några specialiteter. 
De ingår alla i JAS 39 Gripen. 

Vi utvecklar sensorer för luftförsvar. Vi är världsledande 
på mobila och fasta spaningsradarsystem för armen och 
marinen. Laser för avståndssmätning och l R-system är 
andra specialiteter. 

Vi utvecklar avancerade civila produkter baserade på 
försvarselektronikens teknikområden. Digitala radiolänkar, 
radarfyrar och satellitburna system är några exempel. Våra 
produkter finns ombord på de flesta europeiska satelliter. 

The Electronic Art of Self-Detense! 

ERICSSON ;!E 
Ericsson Radar Electronics AB, 
431 84 Mölndal. 
Tel. 031-67 1 O 00. Telefax 031-87 66 39. 

Notiser från när och ljärran 
USA 

Tillbaka i malpåse 

USS Iawa halade ned befälstecknet den 26 oktobr för att åter förläggas i malpåse. 
Även USS NEW JERSEY kommer att reservförläggas senare i år vilket innebär att 
två slagskepp - USS MISSOURI och USS WISCONSIN - kvarstår i aktiv tjänst. 

Desert Shield (vid månadsskiftet okt-nov) 

Följande stridskrafter finns i området: 

Persiska golfen 

USS LaSalle (AGF-3) Flaggskepp, USS WISCONSIN (BB 64) , USS Missouri (BB 
63), 2 kryssare, 6 jagare/fregatter och 4 minsvepare. 

Arabiska sjön 

USS Saratoga (CV-60) , 2 kryssare , 4 jagare/fregatter. 

Omanviken/Indiska Oceanen. 

USS Independence (CV-62), en kryssare och 3 jagare/fregatter. 

USS Midway (CV-41), en kryssare , 4 jagare/fregatter och 2 SSN. 

Östra Medelhavet. 

USS Dwight D Eisenhower (CVN-69) , en kryssare, sex jagare/fregatter. 

USS John F Kennedy (CV-67), tre kryssare och två jagare/fregatter. 

Tre stycken amfibiestyrkor: 

- USS inchon (LPH-12) , en LPD och två LST (En marinkårsbataljon- MEU) . 

- USS Nassau (LHA-4) , två LPH, tre LPD, tre LSD och fyra LST, 
(en marinkårsbrigad- 4.th MEB). 

- USS Okinawa (LPH-3) , en LSD , en LKA, en LPD och en LST 
(En marinkårsbataljon - MEU) 
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Därutöver finns "1. Marine Expedin Force" 
(1. MEF) bestående av tre brigader 
(1. st MEB , 4.th MEB och 7.th MEB) med understöds- och underhållsförband i om
rådet. 

3.e armen 
-18 luftbruna kåren, 82luftburna divisionen, lOlluftburna divisionen, 24. infanteri
divisionen, 11. luftförsvarsbrigaden, 3. kavalleriregementet, 197. mekaniserade bri
gaden, 2. pansardivisionen, l. kavalleridivisonen och 3. pansardivisionen(-). 

Fem div F-16, tre div F-15, tv- div F-111 , endiv F-117, endiv F-4, tre div A-10, 5 
st E-3A A WACS samt tankningsflygplan. 

Tyskland 

Den tyska marinen kommer att behålla endast 12 fartyg ur den f d östtyska flottan. 
Detta betyder att 148 fartyg kommer att försäljas som skrot eller som en del av det 
"tyska militära hjälpprogrammet". 

De 12 fartyg som övertas från f d DDR-marinen skall tillsammans bilda en "Kust
bevakningsflottilj" (Kiistenwachegeschwader) och best- av en KON l, fyra PAR
CHIM, en SASSNITZ: EN tarantul och fem KONDOR II. 

Betänkande om sekretess för landskapsinformation av utred
ningen om tillträdesskydd. 

Idag har utredningen om tillträdesskydd överlämnat sitt betänkande sekretess för 
landskapsinformation (SOU 1990:71) till försvarsministern. 

Den nuvarande Jagstiftningen återspeglar ingenting av den tekniska utvecklingen 
inom området landskapsinformation. Det har varit en huvuduppgift för utredningen 
att anpassa nya regler om sekretess och sekretessgranskning till denna utveckling, 
vars viktigaste uttryck är ett allt mer intensivt utnyttjande av ADB-teknik och an
vändning av fjärranalyssatelliter för insamling av Jandskapsdata. 

När det gäller förslaget om lag med vissa bestämmelser till skydd för landskaps
uppgifter behålls den nuvarande ordningen med att kartor och flygbilder över 
svenskt område, som är avsedda att saluföras eller spridas på annat sätt, skall vara 
godkända för spridning. Godkännandet förutsätter att en granskning har skett i frå
ga om detaljer som kan vara av betydelse för rikets försvar. I förhållande till nuläget 
har området för granskningsplikten ansetts kunna minskas; det föreslås omfatta kar
tor i skalområdet l: 100 000 och större i stället för som nu kartor i större skala än 
1:500 000. Å andra sidan införs under gransknings- och godkännandekraven även 
andra sammanställningar av landskapsuppgifter än kartor och flygbilder. Utvidgning
en föranleds av att landskapsuppgifter numera i stor utsträckning lagras digitalt på 
magnetband eller skiva. 

Från kraven på granskning och godkännade undantas bilder och uppgifter som har 
registrerats av satelliter och som kan tas emot även utanför Sverige. Detta gäller 
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dock inte om uppgifterna har ställts samman med andra landskapsuppgifter avse
ende svenskt territorium . 

Uppgiften att granska kartor , flygbilder och andra sammanställningar av land
skapsuppgifter föreslås åvila överbefälhavaren , utom när det gäller lantmäteriver
kets egna produkter. Detta innebär en ändring såtillvida, att granskningsansvaret 
för kartor, som har framställts av någon annan än lantmäteriverket, avlyftes från 
detta. Ändringen har ansetts motiverad bl a av verkets konkurrenssituation. 

Lagförslaget öppnar en möjlighet till självgranskning genom att överbefälhavaren 
skall kunna medge undantag från granskningskravet och därvid får förse den som be
rörs av undantaget med erforderliga uppgifter. Sjökort bör som hittills sekretess
granskas av sjöfartsverket. 

Ett framträdande drag i utvecklingen inom området landskapsinformation är att 
uppgifter om landskapet lagras i digital form i databaser. 

Utredningen har valt att föreslå följande: 
Om en databas kan förutses komma att innehålla sådana landskapsuppgifter, att 

utlämnandet av dem - var för sig eller sammanställda - kan antas skada landets för
svar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet , skall databasen inte få upprättas 
utan att samråd har ägt rum med överbefälhavaren. Vidare skalllandskapsuppgifter, 
som ingår i en databas , inte få lämnas ut eller spridas på annat sätt om det finns an
ledning anta att uppgifterna kommer att användas så att det skadar landets försvar 
eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet. 

Beträffande överbefälhavarens tilltänkta uppgifter i fråga om granskning, godkän
nande och samråd har utredningen förutsatt, att de skall kunna delegeras till regiona
la myndigheter inom förvarsmakten. En decentralisering till regionala myndigheter 
bör underlätta granskningen av de kommunala kartorna . 

(Utredningen som tillträdesskydd pressmeddelande 1990-10-04) 

Förordning om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m 
Regeringen har idag utfärdat en förordning med närmare bstämmelser om tillämp
ningen av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m. Förord
ningen skall träda i kraft den l april 1991. 

Förordningen innehåller bl a bestämmelser om de militära skyddsområdena. Des
sa är: 

- Kalix militära skyddsområde 
- Bodens militära skyddsområde 
- Holmsunds militära skyddsområde 
- Holmögadds militära skyddsområde 
- Hemsö militära skyddsområde 
- Sundsvalls militära skyddsområde 
- Singö militära skyddsområde 
- Söderarms militära skyddsområde 
- Sandhamns västra militära skyddsområde 
- Sandhamns östra militära skyddsområde 
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- Mörtö-Bunsö militära skyddsområde 
- Huvudskärs militära skyddsområde 
- Muskö militära skyddsområde 
- Landsorts militära skyddsområde 
- Arkösunds militära skyddsområde 
- Gotlands militära skyddsområde 
- Karlskrona militära skyddsområde 
- Tärnö militär skyddsområde 
- Stärnö militära skyddsområde 
- Björkö militära skyddsområde 
- Styrsö militära skyddsområde 
- Marstrands militära skyddsområde 

De militära skyddsområdenas utsträckning kommer att framgå av kartor som skall 
tas in i en bilaga till förordningen . Preliminära kartor kan beställas hos Mimmi Eriks
son, te!: 08-763 25 30. 

( Försvardepartementets pressmeddelande nr 38/90) 

Ny post för KÖMS ordförande 

Regeringen har 1990-11-27 förordnat viceamiral Bror Stefensson till ny försteadju
tant och chef för HM Konungens stab. 

Sjöofficerare har av Kungl krigsvetenskapsakademien tilldelats 
belöningar ur Albergska fonden. 

Kapten Mikael O Alcen- Analys av undervattenssändning 

Motivering: Aleens arbete är antaget för utnyttjande. Arbetet har sin utgångspunkt i 
hans ordinarie tjänst men har drivits vidare genom starkt personligt engagemang och 
uppoffrande av fritid. Arbetet har högt sekretessvärde, eftersom de bedöms ge oss 
betydande fördelar. Ytterligare information kan därför inte lämnas men det fyller 
enligt utskottens mening väl villkoren enligt fondens stadgar. 

Belöning 10.000 kr. 

Kommendörkapten Hans von Hofsten-Försvarsupplysning 

Motivering: Kommendörkapten Hans von Hofsten belönas av två skäl. 
l) Hans militärvetenskapliga arbete om ubåten Ulvens förlisning är ägnat att un

danröja oklarheter och rykten omkring en tragisk händelse , som ibland utnyttjats för 
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att misskreditera försvaret. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt klarlagt de verk
liga förhållandena. 

2) Han har aktivt medverkat till att för allmänheten avslöja och göra den fort
löpande medveten om de gärningar som riktats mot riketes säkerhet och som alltjämt 
utförs i form av undervattenskränkningar. 

Belöning 10.000 kr. 

.. 
Vi bygger 

ALUMINIUMBÅTAR 
FOR FART OCH STYRKA 

Prototyperna 
Serie 1 

STRIDSBÅT 90H 

Strb 801-802 
Strb 863-814 

lev. 1989 
lev. 1991-1993 

N. SUNDIN 

DOCKSTAVARVET AB 
S-870 33 DOCKSTA SWEDEN TEL.0613-402 80 
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Luftvärn 
l mer än 100 år har Bofors tilverkat försvarsmateriel och 
är sedan länge en av världens ledande tillverkare av luft
värnspjäser och -missiler. 

Idag måste en luftvärnsenhet kunna hejda varje angri
pare, oavsett hur angreppet sker. 

Vapensystemen måste vara tillförlitliga. De måste vara 

ostörbara, ha lång räckvidd, hög uthållighet och stor ver

kan i målet. Dessutom måste de vara lätta att handha. 
soldaterna i en värnpliktsarme som Sveriges, får myck

et kort tid för träning och utbildning. Det är därför nödvän-
digt att mat~{i.9-l~n "gör att prestanda byggs in i 

stemen från '?[,~;Q~en . 
Bofors' erfarenhet och kunnande inom a 

elektrohik,,pchteknik skapar pjäs- och missilsystem som 
löser dag~hs och morgo uppgifter. 

l· B ·l !2~2!!.! 
AB BOFORS, S-691 80 BOFORS, Sweden 
Telephone + 46-586-810 00. Telex 73210 bolors s 
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Rätt klimat ombord 

.Fläkt 
Fläkt Marine AB 

Bli medlem i Svenska 
Diabetesförbundet 

r?lJ 
SVENSK)ÖDIABETES 

FORBUNDET 
Box 1545,171 2Y SOLNA 

Pg 481 31 35-3, bg 332-4373 
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ett säkert kort 
Som huvudmaskineri i kust

korvetterna av Göteborgs-klassen har Marinen valt en 
seriemotor byggd i över 11.000 ex! Detta garanterar 
fartygen livslång service och reservdelar från MTU. Ett 
företag i den expansiva och framgångsrika Daimler-Benz 

koncernen. 
MTU levererar fortfarande 
service och reservdelar till de 
motorer som Marinen inhand
lade för 40 år sedan. 

MARINDIESEL 

Kajplats 17 · Söder Mälarstrand 
117 25 Stockholm · Tel: 08/668 0160 

l maskinrummet: 3 st 16 cyl MTU marindieslar på totalt 10.500 hk. 
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