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Nr 4/92 Kungliga Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1992-02-18
Stockholm.
(Utdrag ur protok oll)
Sa mmanträdet avhö lls på Militärh ögsko la n i Stockho lm i närva ro av 45 ledamöte r
samt inbjudn a gäs te r.
A nmäldes att Ma lmö ma rin a beva kningsområde mottagit e n bo ksamling av
§3
leda moten Rutger Croneborg. O m någon för ä ndrin g sk ulle int räffa, som innebär att Bo Mö inte lä ngre kan ha ndha boksa mlinge n, ska ll boksamlingen överlämnas till Kun gl Örlogsma nn asä llskapet Boksa mlinge n förva ras nu inom
inglasa de dörrar i BoMö ko nfe rensrum. Ordförande n o ri e nterade samtidi gt
o m planern a att place ra Sä ll skapets filialb ibliotek i loka ler i M ilitärhögsko la ns
nya anne x.
God kä nde Sällskapet förs lag till än drin g av stadga n för "Stifte lse n YMER-80"
~ 4
e nligt inkommen skrive lse.
Avgav chefen för marine n, hedersledam o te n D ick Börjesson, e tt anföra nde
§5
under rubri ken " Bästa försvar till rätt kostn ad" varefte r en kort fr åge- och
d isk ussio nsstun d fö ljde.
O rd fö ra nden framförde Sä ll skapets tack till mari nchefe n sam t förk larade sa m§6
ma nträde t avs lutat.
Vi d protokollet
Magn us Haglund
sekrete rare
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Nr 5/92 Kungliga Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1992-03-18 i Karlskrona.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls på Sjöofficersmässen i Karlskrona i närvaro av 20 ledamöter
Meddelades att sedan föregående sammanträde har ledamöterna Torsten Ber§2
ling och Stig Strömbäck av lidit.
Justerades protokoll från ordinarie sammanträde 18 februari 1992 i Stockholm.
§3
Orienterade korresponderande ledamoten Gunnar Nordanfors om Sällskapets
§4
bibliotek i Karlskrona.
Orienterade ledamoten Herman Fältström om totalförsvarspropositionen samt
§5
ledamoten Sten Swedlund om inlämnade motioner i försva rsfrågan.
Avgav ledamoten Carl- Gustav Dybeck årsberättelse i vetenskapsgren I under
§6
rubriken "Nya förutsättningar för det svenska försvaret?"
Inledde ledamoten Sten Swedlund kvällens diskussion på temat "Sjöförsvarets
§7
utveckling, nödvändig kontra möjlig ett motsatsförhållande" varefter kvällens
diskussion genomfördes.
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Nr 6/92 Kungliga Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1992-04-22 i Stockholm
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls på FMV i Stockholm i närvaro av 47 ledamöter
Redogjordes för räkenskapsåret 1991.
§2
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§3
Orienterade ordföranden från styrelsemöte bl a att korresponderande ledamo§4
ten Lars Wigert är ny redaktör för TiS samt att styrelsen kommer att verka för
ett förenklat förfarande vad avser del av valförrättning.
Godkändes styrelsens förslag rörand e valförrättning.
§5
Avgavs inträdesanföranden av ledamöterna:
§6
*J-/åkan Larsson (torpedutveckling)
*Inge Andblom (anskaffning av sonarer)
* Henrik Bohm (studier kring ubåt 2000)
*Robert Nordqvist (kustkorvett Göteborg)
Anmäldes årsberättelse av ledamoten Lars Thomasson
§7
Orienterade ledamoten Gunnar Bengtsson om FMV förändrade roll.
§8
Inledde ledamoten Herman Fältström kvällens diskussion på temat "Förnyelse
§9
och vidmakthållande, nödvändig kontra möjlig ett motsa tsförhållande? "
§ 1O Genomfördes kvällens diskussion.
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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Ledamoten
BJÖRN LJUNGGREN

Komm endör Björn Ljunggren, som intill/ apri/1992 var
chefför Marinens Ojjicershögskola, Ii IIIräder i sommar
befallningen sommarinauache i Washing10n.

Förändringar av yrkesofficersutbildningen
Årsberättelse i vetenskapsgrenen l/, Personal, utbildning och organisation för år 1991.
I marinens två år långa yrkesofficersutbildning deltar samt liga marinens utbildningsförband.
Vid Marinens Officershögskola 1
Karlskrona genomförs BEF ÄLSKURSER med främst teoretisk och praktisk
utbildning i ämnen , vilka ej direkt kan
hänföras till elevens huvudtjänst
Denna senare utbildning sker genom
YRKESKURSER, vilka tillsammans
med PRAKTIKPERIODER genomförs
på marinens övriga sko lor och förband.
Marinens Officershögskola , MOHS,
ansvarar för erford erlig samordning över
hela utbildningstiden.
Denna årsberättelse avser inte att beskriva hur dagens utbildning i detalj är
upplagd och i vi lka ämnen kadetterna
undervisas. Ej heller målsättn ingar enligt
föreliggande skolreglementen.
Orsakerna härtill är bl a att mycket
redan torde vara känt av denna tidskrifts
läsekre ts, samt att utbildningssystemet
nu är föremål för tämligen omfattande
förändringar. Nya skolreglementen är
under utarbetande.
Istä ll et avser jag i denna årsberättelse
försöka beskriva de förändringar av yr-

kesofficersutbildningen och av MOHS ,
som redan geno mförts, e ll er som nu är
på väg att införas, samt i viss mån också
områden , vilka är föremål för fortsatta
överväganden.
Förändringsarbetet , vilket egentligen
inte är något annat än traditionell utveckling och anpassning till förändrade
yttre förhållanden , har haft och har allfort sin grund i CM strävan efter ökad
samordning mellan marinens båda vapenslag, e n förbättrad rationalitet, samt
inte minst i en ökad be toning av kadetternas befälsutveckling och yrkese tik.
De områden , som varit och ännu är
föremål för större förändringar är:
elevernas ekonomiska förmånssystem
MOHS organisation, inre ansvarsfördelning och rutiner
en ny och, mot bl a ovan angivna
gr und er, förbättrad utbildningsgång.
införande av ett policydokument rörande e levsy n och befälsutveckling
(befäls fostran)
Årsberättelsen kommer sålunda att
översiktligt beskriva ovanstående fyra
förändringsom råden.

*
*
*
*
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l dagligt tal sägs ofta att " hä lsa n ti ge r
still ". Ana logt härmed skull e då k unn a
sägas a tt "ohälsa " ta r sig uttryc k i motsatsen, dvs fö rä ndrin ga r.
Så e nke lt är de t e m elle rtid inte, ut a n
lå t mi g mycke t tydligt reda n nu frå n bö rja n slå fas t, a tt det tämli ge n om fa tta nde
fö rä ndrin gsa rb e te , som hä r redovisas,
inte har sin grund i att äld re e ll e r nuv ara nd e sätt att bedri va ve rksa mh e te n
sk ull e va r dåli gt elle r und e rm åli gt. E j
helle r at t elev materia le t kade tte rn a, e ll e r
de exa mine rade fä nrikarn a ä r av låg kvalite t.
De t ä r min e nt ydi ga uppfat tnin g a tt
dage ns kaele tter och fä nrik a r till öve rväga nde de l hålle r hög klass och a tt ny befälso rcl nin g därvidlag inte inne burit fö rsämringa r i förhållande till de n äldre .
Tvä rtom .
Me n inget är så bra att de t inte ka n bli
bättre, och inriktningar , pri ori te rin ga r
och a ndra st yra nde betin gelser fö rä ndras. Förä ndrin g och utveckling syft a r o ft a
mo t a tt överse , justera elle r rä tta till fö reteelser, detalj e r eller annat, som tidi gare
inte bedömts lika väsentli gt a tt ko mm a
till rä tta med .

Elevernas ekonomiska förmånssystem
Kade tt e n unde r 80-tal e t hade mycke t
goda e ko no miska anstä llningsvillk o r.
U tbildnin ge n var be ta ld . H a n e ll e r ho n
e rh ö ll , och få r ä n idag, e n grundl ö n, vil ke n inte låg särskilt mycket lägre ä n fä nrike ns nivå.
H ä ru töve r erhölls trak ta men tsförmåne r - fri bostad och dagtra kta me nte som
a nd ra tj ä nste män. Rätt e n till för må nerna
va r knu tna till kadette ns ky rk obokförin gso rt och ej till anställnin gs- e ller stati o ne rin gsort.
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Om ma n då utgick frå n, a tt e n kadett
ä nnu ej e tab le ra t sitt "vuxe nboe nde"
med ege n fas t bostad någo nsta ns. vilke t
de t öve rvä ldi ga nde fl e rt ale t ej heller
ä nnu gjo rt och där med e j he ll e r pådragit
sig kost nade r fö r dubbe lt boe nde , så kan
vid e n enke l jä mföre lse ko nsta te ras a tt
e n " kade ttink omst" i bruttoterm e r låg på
un gefär sa mm a ni vå so m e n komm e ndö r/öve rste.
Kad e tt e rn a bodde "på sta n" i hyresrum e ll e r lå ngtidshotelL
De t goda e ko no miska villko re n och
möjlighe te rn a fö r ele n e nsk ilde a tt unele r
utbildnin gs ti de n till officer lägga unela n
e n sparad sla nt , ledde till ullryc k ino m
" 100 000-krooch utom marin e n som
norsklubbe n ", e ller för att citera e n rub rik ur e n B le kin ge tidnin g frå n -88 " Kade tte rnas ka no nbluff - ma rin e n förlorar
milj o ner på tra kta me nten" . Därefter antyds i artik eln at t äve n om e n kaelett har
bostad i Karlskron a, så lå nas e n adress av
någon vän elle r släk tin g på a nnat håll
inklusive kyrk o bo kfö rin g dä rstädes.
Det är viktigt a tt hä r säga , a tt då tidens
kadetter inte kund e las tas hä rför. Istället
få r myndi ghe te rn a ta på sig a nsvare t för
ett syste m , som va r så ge ne röst, att det
medförde oönskade ko nse kve nser, eller
som gick att ma ni pul e ra i de n goda yrkesetikens utk a nte r.
Redan vå re n -89 påbö rj ade MOHS
arbete t att ska pa e tt nytt och bättre förmå nssyste m . Syfte t med de tta va r inte
prim ärt att fö rsä mra kade tte rn as e ko nomi , egentlige n ej he ller a tt minska berörda myndi ghe ters kos tn ade r. Istä ll e t var
de grundl ägga nde syfte na a tt ko mma tillrätta med de o lägen hete r och pro blem ,
som kund e fö lj a av ett a ll tför ge neröst
fö rm å nssystem.
För de n e nskilde inte minst a tt smärtsamt be höva upptäcka hur de n privat-

e ko nomiska situati o ne n dras ti skt fö rsä mrades vid utnämninge n till fä nrik .
ÖB kon state rade också i e n utrednin g
fr å n slutet av å tti o ta le t, a tt de t kund e
finn as e tt sa mband me ll a n oö nska de fö rti dsavgå ngar och e tt a lltfö r frik osti gt
tra kta me n tssyste m.
De tta kund e också inbjuda de un ga
e le ve rn a - av naturliga skä l ä nnu ej helt
på det kl ara med marine ns grun d lägga nde no rm e r och värde rin ga r - till o m ä n ej
falsa ri e r e nli gt lage ns strikta me nin g, så
dock till förfa rand e n, som e nli gt de fl estas me ning måste anses strida mot god
yrk esetik.
Det utspridda ele vboe nde t "på sta n"
va r svå radministre rat Plats brist kunde
på sikt förutses i takt med utbygg nade n
av de n civila högskola n i Ka rls krona/
Ro nn e by. Dessutom gynn ade boe ndefo rm erna inte elen positiva sa mma nh ållnin gen inom och mell a n kursern a.
R esultate t av detta fö rä ndrin gsarb e te
utmynnade, efter en hel del a rbe te i såväl
försv a rsstab som marinstab sa mt di a loger med arbetstagaro rga nisati o ne rn a, i
de ls tillkomsten av ett e lev he m i G ullbe rna några kilometer no rd o m skola n
och de ls i e tt dagförm å nssyste m.
Allt finns nu regle ra t i e tt sä rskilt
O HS-avtal.
E levhe mmet i Gullbe rn a, i dagli gt tal
" Bl å Huse t" eller "Lå nge kl ä pp " , invi gdes vå re n -90 efter de t a tt hyresvärd e n
ge no mfört ett omfa tta nde re nove rin gsa rbe te. Huset inne hålle r nu pla ts för
drygt l 00 kade tte r. De tta täc ke r be hove t
und e r e n de l av å re t. Fortfa ra nd e fö re ligge r vid MOHS dock e le vto ppa r, då vi
fortfa ra nde måste söka oss ut på de n allmänna hyresmarknade n. Pe ri ode r med
und e rbeläggning före ko mme r också,
varvid MOHS söke r åstadk omma ett
kostn adseffe kti vt nyttj a nde a v e le vh e m-

met genom att e rbju da a ndra marin a
elevka tegori e r m fl ko rttidsförlä ggning.
"Blå Huset " håll e r mycke t god stucle ntbostadssta nda rd. l va rje trappuppgå ng bo r ti o kaele tte r och dessa ha r i sin
upp gå ng till gå ng till ge me nsamt kök och
matplats med all tä nkb a r köksutrustning.
I det nedersta pl a ne t har inretts en
rymlig och trivsa m kadettmäss, vilken
succesivt uts myckas med alle handa " traditi o nsfö re må l". l de tta pl a n finns också
till gå ng till moti o nsrum bastuanläggnin ga r och kl ädvå rdsrum .
Omede lba rt e ft e r in vignin gen kund e
noteras e tt visst mo tstå nd fr å n eleve rnas
sida ge nte mo t de nn a nya boendeform .
Vissa frikti o ne r fö re kom , må hända naturli gt e ft e rsom de t då rö rd e sig om en
övergå ngsfas med e le ver som påbörjat
utbildninge n in o m ra me n för det äldre
förmån ssyste me t e lle r tidi gt förespeglats
detta.
N u - eft e r sna rt tv å å rs drift - är alla
öve re ns om a tt " Blå Huset" blivit en
framgå ng. Kade tte rna trivs och kurssamma nhållning och ka mra tskap har tve klöst gy nnats a v de t ge me nsamma boe ndet. studie milj ö n ä r bra .
Be träffand e dagfö rm å ne rna , så föreslog MOHS ursprunglige n att alla kontanta e konomi ska fö rm å ne r skulle ersättas av att fri kos t iställ e t skull e e rbjudas i
militär resta u ra ng.
Detta stötte på motstå nd från båda de
a rb e tstaga ro rga nisationerna.
berörda
Samtidi gt a rbe tades frå n centralt håll
med e tt e nsa rta t syste m att gälla alla för yrkesofficersaspirante r.
sva rsmakte ns
D essutom ko m i a nslutning härtill de n
stora ska tte re fo rm e n, som bl a gjorde
fria och subve nti o ne rade förmåner skatte- och arbe tsgiva ra vgiftspliktiga. De yttre betingel se rn a fö rä ndrades radikalt.
D e t skull e för a alltför lå ngt att här
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redovisa nu gällande OHS förmånsavtal
och dess många komplicerade detaljer.
Kort kan sägas att det innebär en kombination av kontant dagtraktamente utan
skattepliktigt förrättningstillägg och erhållande av fria förmåner , allt beroe nde
av resp elevs tjänsteställe.
För den enskilde somligt skattefritt annat skattepliktigt.
Sammantaget kan jag konstatera att
nu gällande förmånssystem för kadetter
fortfarande är generöst, men att det nu
är så konstruerat att det väl svarar upp
mot de grundmotiv, som för några år sedan föranledde att förändringsarbetet
påbörjades.
Samtidigt som detta sägs, skall medges att MOHS är särskilt gynnat genom
tillgången till elevhemmet. Andra myndigheter kan ha svårare att tillgodose alla
avtalets krav.

MOHS organisation och
ansvarsfördelning
MOHS är ett resultat av ny befälsordning. Skolan svarar nu för yrkesofficersaspirantens, kadettens, grundläggande
befälsutbildning. l den äldre befälsordningen var denna spridd på flera myndigheter. Även idag bedrivs utbildningen
vid flera myndigheter och förband , men
nu i form av huvudtjänst- och praktikkurser ingående som perioder i den tvååriga utbildningen . Me r härom senare.
Skolan startade i Karlskrona 1984.
Men någ ra år tidigare, 1981 , så hade flo ttans OHS etablerats som en del av Karlskrona Örlogsskolor och inhysts i bataljonen af Trolle. Kustartilleriets OHS
lokaliserades samma år till MKV/KA 4 i
Göteborg.
Men 1984 blev skolan så gemensam,
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förlades till lokaler inom KÖS , men underställdes CM. Så är det än idag.
Inom MOHS organiserades under
skolchefen två linjer, en för vardera Fl
resp KA, samt en stabsavdelning främst
för administrativ service.
Samröret mellan dessa båda linjer var
av tämligen ringa omfattning. Flera funktioner av likartad karaktä r t ex inom ledarskaps- och taktikinstitutionerna återfanns på båda håll.
Lärare utnyttjades mer sällan över
linjegränserna.
Även om linj e uppdelningen i sig inte
motarbetade en adekvat och lämplig
samordning mellan de båda vapenslagen,
så kan heller inte sägas att en sådan un derlättades av organisationsstrukturen.
Idag, i slutet av -91 , står skolan inför
det formella fastställandel av en ny och
mer samordningsinriktad organisation. I
snart två år har en sådan tillämpats på
försök , varvid erhållits goda effekter på
positiv och önskvärd samordning, ett
mer rationellt resursutnyttjande, samt
mer stimulans i lärarrollen.
Äldre och ny organisation framgår av
vidstående bilder.
Samtidigt har kurscheferna med sina
resp kursledningar givits ett ökat inflytande över kursplan ering, genomförande, uppföljning (även vid andra förband)
och resultatutvärdering.
Orsaken härtill är att med e n grundsyn , som ställer eleverna i centrum, så
måste också organisationen spegla detta
genom att ställa kursledningen i centrum.
Hur organisation och rutiner än utformas så är det framförallt kurschef och
kursledningar, som utövar det starkaste
inflytandet över slutresultatet eller det
samlade omdömet över e n kurs i sin helhet.

-~~. ./.'~4~ .. - --~~,..,~~""!:'- ~

Detta förhållande ställer stora och
speciella krav på den personal , som kommenderas som kurschef och till kursledningar.
Övriga delar av skolan , skolchef, stab,
utbildningschefer och lärare stöder kurschefen. Ä ven på denna personal ställs
stora krav. Unga människor har stora
förväntningar och ställer höga krav på
skolan. De kräver bra undervisning, givande övningar och kunniga lärare, men
också engagemang från skolledningens
sida och att stabens personal snabbt och
väl administrerar verksamheter som
hemresor, boende, traktamenten , lokaler, övnings- och utbildningsmateriel och
mycket annat.
Kursledningar och lärare bör ha relativt färska erfarenheter från egen verksamhet i olika nivåer på de förband eller
förbandstyper, i vilka kadetterna och de

nyblivna officerarna har att verka.
För att nå ett bra slutresultat erfordras att all personal vid MOHS har ett
personligt intresse av att utbilda och utveckla den uppväxande generation av
blivande medarbetare och kollegor, samt
att de själva genom sitt sätt att agera utgör goda förebilder avseende stil, hållning och i övrigt god traditionell yrkesmoral. MOHS policydokument befälsutveckling förutsätter detta och
eleverna kräver det.

Ny utbildningsgång
Chefen för marinen sammanfattade inför
sitt tillträde som marinchef i programförklaringen HÅRDA BUD sin syn på samhörigheten inom marinen på bl a följande sätt:
- "Samhörigheten och samordningen
mellan flottan och kustartilleriet skall
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stärkas bl a genom att den påbörjade
integrationen på marinkommandonivån skall fortsättas i anda delar av
organisationen. "
- " Utbildningen skall anpassas mot en
ökad integration mellan flottan och
kustartilleriet och till det nya ledningssystemet."
Mot bakgrund av denna viljeinriktning
tillsatte CM en utredning, som skulle
granska nuvarande utbildningsgå ngar till
och med MHS AK med syftet att lämna
förslag till bl a

*

*
*

*

*

Linjeförenklingar.
Förkunskapsförenklingar.
Erforderliga förändringar av ett sedan tidigare framtagna " Nytt utbildningssystem för marinen" (NUM).
Åtgärder så att ökad samläsning mellan Fl och KA elever åstadkoms vid
MOHS och MKHS främst i de ämnen , som ingår som delar i befälskursen (BK) .
Härvid skulle samläsningens syfte
vara att dels öka kontaktytan mellan
vapenslagen och dels åstadkomma
identiteten "officer i marinen " .
Gemensam kursstart skulle eftersträvas och utbildning för fackmannarollen fick ej försämras.
Vidare skulle den av MOHS för skolans bruk framtagna grundsynen avseende yrkesetik Ufr nästa avsnitt) i
anslutning till utredningen överarbetas, så att den kan utgöra ett CM dokument för officer i marinen .

Som utredningsmän utsågs dåvarande
chefen MKHS överste Kaj Nielsen och
undertecknad artikelförfattare.
Utredningen skulle genomföras skyndsamt och resultatet presenteras vid marinmöte i juni -91.
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Härefter har ch e fe n fö r marinen under hösten -91 fa stställt utredningens förslag beträffande utbildningsgå ng och utbildningsinneh åll i sto rt.
Övergripande må lsättninga r är ej förändrade i förh å llande till tidi gare. Den
nya utbildningsgå nge n skall gälla från
och med kurser som starta r fr å n och med
juni - 92.
För närvarande pågå r e tt intensivt arbete i MOHS och övriga förbands linjeorganisatione r med att öve rse och omarbeta skolregl e me nten och inte minst
övergångssyste m mella n de t äldre och
det nya.
Utredningen forts ä tte r med linje- och
förkunskapsför e nklinga r sa mt ett eventuellt nytt berednings- och prövningsförfarande av sökande till yrkesofficersutbildningen , liksom även en översyn av
våra betygsbestämmelser. Förslag rörande dessa områden skall öve rlämnas till
CM i slutet av innevarande år (-91).
Här nedan redovisas kortfattat utredningens nu fastställda förslag beträffande
utbildningsgå nge n för yrk esofficersaspiranter.
Utredningen utgick frå n att övergripande målsättningar enligt nu gällande
skolreglementen inte skulle förändras.
Övriga grundvärden, som tidigt lades
fast var att:
- utbildningen för fackma nnarollen ej i
avgörande grad fick försämras ,
- erforderlig tid för utökad utbildningssamordning främst skull e åstadkommas under befälskurser och praktiska
tillämpade maringe mensamma övningar,
- gemensamma kursstarter skulle genomföras där detta kunde ske utan
allvarliga konsekvenser med avseende på övergripande utbildningsmålsättningar,

naturligt anpassning av sjö- resp praktikkurserna till NUM utbildningslinjaler (rytmer, skeden) för värnpliktsutbildningen tillgodosågs, samt att
också säkerställdes en adekvat koppling mellan befälskursde larnas mer
teoretiska utbildningsavsnitt och efterföljande praktiska tillämpningar,
- flottans långreseutbildning skulle läggas in så tidigt som möjligt under yrkesofficersutbildningen ,
och slutligen att
- hänsyn skulle tas till fysiska volymgränser vid berörda skolor och förband , samt att de e konomiska resurserna skulle utnyttjas så kostnadseffektivt som möjligt.
Utredningen konstaterade tidigt att
samläsning och annan övningssamordning mellan Fl resp KA elever hittills
legat på en mycket låg, i det närmaste
obefintlig nivå. Vidare att studietjänstgöringar vid varandras stridande förband
egentligen endast genomförts rutinmässigt av KA-kursernas veckolånga studietjänstgöring ombord i kustflottans fartyg.
På försök har under det senaste året
vid MOHS vissa praktiska övningar samordnats, såsom UGL-vecka och tillämpad veckolång markstridsövning vid
skjutfältet i KOSTA. Dessa övningar har
fallit väl ut med mycket positiva erfarenheter från såväl deltagande lärare som
el ever, oavsett vapenslagstillhörigh et.
Vid en genomlysning av vapenslagens
resp skolreglemente n fa nn utredningen ,
att många ämnesavsnitt ur befälskursen
med fördel kunde bli före må l för samordnad undervisning. Hit hör till exempel utbildning i ledarskap , stridspsykologi och utbildningsmetodik, försvarskunskap, stabs- , personal- och underhållstjänst , vissa taktikavsnitt, språk samt
naturligtvis fysisk träning med idrottsle-

-

darutbildning.
Svårigheten att i praktiken också
åstadkomma önskvärd undervisningsoch övningssamordning under befälskurserna var av planeringsteknisk natur, eftersom de gällande utbildningslinjalerna
endast medgav 4- 12 veckors fysiskt till gänglig samläsningsmöjlig tid beroende
på vilka kurser som jämfördes. (FL JAN ,
FL JUNI, KA NOV).
I utredningens förslag till nya utbildningslinjaler ökade dessa tidsomfång till
l resp 36 veckor. Planeringsramarna vid gades sålunda i väsentlig grad.
Det förtjänar här tydligt understrykas
att det rör sig om just samläsningsmöjliga
tider. Härmed är också sagt att utredningen ingalunda avser att all denna tid
också prompt skall nyttjas för samläsning. Naturlig och adekvat särart mellan
resp vapenslag finns och skall naturligtvis respekteras. Men det vida tidsomfånget medger samtidigt, att det blir möjligt att inplanera lämplig och önskvärd
samordning.
Det nya utbildningssystemet med periodindelningar m m redovisas i bilden
nedan. Fullt utbyggt blir systemet först
med de kurser, vilka startar i januari -93.
Övergångskurser kommer att finnas
till -94.
Utöver dage ns utbildningsmålsättningar har utredningen föreslagit, och
CM också fastställt , att ämnet Markstridstjänst tillförs för flottans elever liksom sjömanskap/segelfartygsutbildning
för kustartillerie ts e lever.
Motiven härför är flera , framförallt
att:
flottans be fäls förmåga att leda och
genomföra försvar av skyddsföremål
(t ex fartyg i bas, mobplats , förråd
etc) liksom försvar av egen grupperingsplats måste förbättras ,

*
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förmågan att utbilda värnpliktiga för
flottans landförband förbättras, liksom att erforder li g övnings ledarkompetens vid utbildnin g på vissa handeldvapen lättare kan säkerstä ll as,
KA befäl genom, inte minst utbildning ombord i våra sege lfartyg, ges
ökad förmåga i praktisk sjömanskap
samt navigering inomskärs och till
sjöss uneler förh å llande n där stor hänsyn mås te tas till de "maritima elementens" krafter i form av vind , s jö,
sikt, övrig sjötrafik etc.
Härutöver ger utbildningen i skonerterna , liksom även andra praktiska
tillämpningsövni ngar, många värdefulla tillfällen till ledarskapstränin g
under för den enski lde kadetten besvärligare och mer obekväma förhållanden än vad den dagliga tjänsten
ofta erbjuder. Erfarenheterna från sådana verksamheter, oavsett de äger
rum i segelfartyg eller under e n kylig
novembervecka i KOSTA-terränge n ,
är entydigt positiva. De ger eleverna
rika tillfällen till ökad självkä nn edom
sa mt att uppl eva den mindre gruppens sätt att fungera under påfrestnin g.
Långreseutbildni ngen ombord på
HMS Carlskrona finns naturligtvis med i
utredn ingens förslag. Däremot är lå ngreserytmen förändrad såtillvida att avgång
från Sverige sker omedelbart efter juloch nyårshelgen och inte som nu i oktober eller november. Hemkomst ske r ungefär i månadsskiftet maj-juni. Lå ngresan kommer hä rmed så tidigt som
möjligt för de båda kadettkursomgån garna jan/juni och fartyget anpassas också
väl till kustflottans system för bema nningsomgångar.
Av utbildnin gslinjal erna framgår utbildningsgångarn a för flottans båda kurs-

*
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omgå ngar med start i januari resp juni,
samt kustartilleriets enda omgång också
den med start i januari. Linjalerna visar
tydligt de goda samläsningsmöjli gh e terna för januarikurserna. men också hur
junikursen successivt läser ikapp de båda
övriga och hur alla de tre kurserna kan
genomföra befälskursernas avs lutande
utbildningsmome nt och praktiska tillämpningsövning ar tillsamm a ns.
Stort arb e te har nedlagts på en välavvägd anpassning av sjö- och praktikkurser till skeden , då krigsförbanden också
kan ge kadetterna bra möjligheter att ti llämpa sina kunskaper och färdigheter.
Flottans kaeletter kan nu alltid påbörja sin sjökurs i samband med att kustflottans resp be manningsomgång startar.
Kadetten kan mer naturligt ansluta i förbandet och i befattning samtidigt med de
värnp liktiga.
Examen och fänriksutnämning sker
under pågående sjök urs, varefter fänri ken å tervänder till samma befattning och
avslutar sjökursen såsom aktuell bemanningsomgång i övrigt.
För kustartilleriets del, råder fullständig överensstämmels e mellan kad etternas praktikkurs l vid krigsförbandet och
värnpliktsutbildn ingens skeden J och 2,
dvs rekryt- och huvudtjänstutbild nin g.
Den avslutande praktikkursen 2 överensstämmer väl med det efterföljande
årets värnpliktsskeden 3 och 4, dvs med
de formella oc h till ämpade förbandsutbildningsskedena .

MOHS Policydokument
befälsutveckling
Målet för yrkesofficersutbi ldningen är
att utbilda kadetterna till formell kompetens på nivå 6.
I utbildningen ingåe nd e ä mn en är
många och varierande och innebär i sig
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en stor utbildningsvolym. Detta kräver
kunniga och engagerade lärare med hög
kompetens inom resp fack , också för att
successivt utveckla resp ämnesområde.
Men rent "planeringstekniskt" är det
inte särskilt komplicerat. Tydliga skolreglementen anger ämnesvisa må l och
delmålsättningar för att nå avsedd kompetens som chef (ledare, utbildare och
fackman. studieanvisningar och läromedel av olika slag finns .
Betydligt svårare är det att få ett entydigt grepp om den väsentliga del av utbildningen, vi lken kan hänföras ti ll beeller
"befälsutveckling"
greppen
" befälsfostran ". Här hanterar vi begrepp
som elevsyn , e levansvar, trovärdighet i
yrkesrollen, förståelse för en mar in helhet, yrkesstolthet, yrkesetik, uppträdande i och utom tjänsten och mycket annat.
Svårigheterna inom detta område består framförallt i att mål och omfattning
här inte är lika entydigt uttryckta som då
det gäller de rena "kunskaps- och färdighetsavsnitten ". Mycket finns naturligtvis
uttryckt i chefers grundsyner, men de är
då oftast inte nedbrutna i konkreta och
direkt greppbara handfasta beteendemönster, normer eller attityder.
Enskilda befattningshavare på fle ra
olika nivåer har också helt olika uppfattningar om vad som egentligen inryms
inom svepande formuleringar rörande
olika normer och värderingar.
Dessa svårigheter får emellertid inte
hindra , att sådana yrkesetiska normer
och värderingar delges kadetten tidigt ,
och därefter kontinuerligt under hela utbildningen , och då p å ett sådant sätt, att
han eller hon också accepterar.och finner
det naturligt att anpassa sig till dessa normer.
Det som här sagts är inte märkligt på
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något sätt . Samma sak gäller många andra yrkeskatego rier i sam häll et, där den
arbetssökande i anställningssituation har
att anpassa sig till resp företags ve rksamhetsideer, affä rspolicy och liknande.
Våra elever anstä lls reda n från första utbi ldningsdagen och ga ranteras fortsatt
anställning under förutsättning av godkända studie- och övriga prestationsresultat
Vid MOHS har uta rbetats en första
utgåva av ett policydokument rörande
ovanstående befälsutveckling, varvid såvä l skolans person al som kadetterna har
deltagit i arbetet.
Dokumentet nyttj as för närvarande
vid skolan och ligger till grund , inte bara
för syn på och åtgärder rörande elevernas utveckling utan också vid kravformulering på lärare och kursledningar, prioriteringar av utbildningsverksa mhet ,
budgetarbete m m.
Tidigare har påpekats vikten av att
kadetterna ges en så entydig behandling
och ställs inför så entydiga krav som möjligt under hela den tvååriga utbildninge n, i vilken ett stort antal skolor och förband deltar.
Dokumentet har därför överarbetats
och justerats av den av CM til lsatta utredningen. Det är därför överlämnat till
CM som underlag för ett centralt ställningstaga nde i syfte a tt gälla hela marinen.
Det skulle här föra alltför långt att
redovisa MOHS policydokument i sin
he lhet. Låt mig här e ndast redovisa några bärande inriktningar helt kort.

Elevsyn
Eleven står i centrum för all verksamhet
vid MOHS. I skolans organisation och
arbetssätt tar detta sig uttryck i att kurser
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och kursledningar är centrala. Övriga delar av MOHS stöder dessa med und ervisning, övningar och ad ministration.
Väsentligt är också att tidigt beton a
och planera utbildning och inre tjänst, så
att eleverna får och tar egetansvar för si n
studiesituatio n och personliga utveckling. Var och en av elevern a bär själv med stöd av skolans samlade resurser ansvar härför. Detta är en viktig del av
kadettens befälsutveckling och ett utbildningsmål i sig. Ty vid examensdagen
skall ju fänriken också kunna ax la en ung
officers ansvar för sig sjä lv och andra.
För att stimulera just egenansvaret,
måste styrn ing och kontroll successivt ersättas av frihet under ansvar. Efterhand
som eleverna dokumenterar en ökande
förmåga till såväl personligt som kollektivt a nsvarstagande för studier, kamratskap, ord ningssinne , uppträdande i och

utom tjänsten, ges också analogt härmed
alltmer ökande frihetsgrader i olika hänseenden.
Det som har sagts om egenansvaret
illustreras enklast av bilden nedan.
Ramvillkor formuleras i olika hänseenden. Vid konstruktionen av dessa tas
hänsyn till elevmedverkan och eleverfarenheter. Det gä ll er sedan helt enkelt att
hålla sig inom de formulerade ramarna ,
oavsett dessa gä ller krav på studieresultat eller att följa inre tjänstföreskrifter,
visa aktsamhet om materiel och mycket
annat.
Den som manövrerar utanför ramen
någon enstaka gång återförs genom
muntlig eller vid bristande studieresu ltat
skrift lig tillsägelse medan den som mer
frekvent befinner sig utanför, t ex vid
upprepade underkända resultat, blir föremål för överväganden o m förslag till
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skiljande från utbildningen.
Eleverna skall bibringas yrkesstolthet,
eftersom en hög sådan gör den unge officeren bättre skickad att med engagemang utöva sitt yrke. Kvarstannandebenägenheten ökar, liksom även det
personliga välbefinnandet i och utom arbetslivet.
Yrkesstoltheten betingas inte minst
av:
- god förståelse och insikt om marinens
stora betydelse för vårt försvar ,
- känslan av att själv vara delaktig i en
professionell och välskött marin,
- gedigna yrkeskunskaper, vilka , förutom att förelagda arbetsuppgifter utförs på ett riktigt och bra sätt, också
ofta ge den enskilde en hög personlig
säkerhet inåt och utåt ,
- hög moral kring den egna yrkesutövningen.
I syfte att stimulera yrkesstoltheten
skall verksamheten vid MOHS bl a innehålla:
- Orienteringar om marinen, aktuella
försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
MOHS har under utbildningen ansvar för att eleverna bibringas förståelse och respekt för att olika marina
förbandstyper och vapensystem har
givna , nödvändiga och värdefulla roller inom ramen för det marina djupförsvaret.
Helhetens samlade effekt belyses och
exemplifieras. Insikt skapas om att
förband genom god och ömsesidig
samverkan ofta totalt sett åstadkommer högre stridseffekt än de enskilda
delarna var för sig.
- Orienteringar om de särdrag det marina yrket präglas av, främst
krigsmiljöns krav på den enskilde ,
ofta återkommande beredskap,

*

*
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* i vissa

skeden längre bortovaro
från hem och familj ,
krigs- och fredsorganisationens
koppling till varandra samt behov
av tjänstgöring i skiftande befattningar på olika befälsnivåer.
- Uppmuntran av elevens egen initiativkraft till att söka kunskap.
- Skapande av goda insikter om samt
acceptans och eft erlevnad av höga
etiska krav i yrkesutövningen. Dessa
rör en lång rad olika områden såsom:
ÖPPENHET för andra åsikter,
ORÄDDHET,
LOJALITET UPPÅT ("den som
ges en uppgift får härigenom också ett ansvar för att uppgiften löses på bästa tänkbara sätt")
LOJALITET NEDÅT ("ansvarstagande" ),
LOJALITET ÅT SIDORNA
(" RESPEKT").
ANSV ARST AGANDE för förbandsekonomi. Omsorg om materiel.
OEGENNYTTA.
God stil och hållning samt ordningssinne är också faktorer av stor betydelse
för yrkesstoltheten. Vikten av att yrkesofficeren genom sitt personliga uppträdande bidrar till marinens anseende, såväl inom som utom landet , poängteras
tydligt i utbildningen .
Korrekt militärt uppträdande enligt
gällande reglementen , föreskrifter och
goda traditioner tillämpas av all MOHS
personal, anställda och elever. Brister
härvidlag korrigeras alltid.
Policydokumentet anger vidare att
undervisning och övningar skall genomföras på ett sådant sätt att inhämtade
kunskaper kan omsätta i en hög och professionell säkerhet i yrkesutövningen på
den aktuella befälsnivån. Detta medför

*
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ofta också en automatisk hög personlig
säkerhet i ledar- och utbildarrollen.
Ledarskapsutbildningen
skall
ge
eleverna den grund, som erfordras för att
utifrån personliga förutsättningar utveckla den individuella ledar- och utbildarförmågan ytterligare.
Utbildningen skall anpassas till den
VERKLIGHET
eleverna/fänrikarna
ställs iför vid praktisk tjänstgöring på
förband och fartyg . Underlag för att rätt
kunna bedöma denna verklighet och

" kundrelaterade " krav skall succesivt inhämtas av all skolans personal.
Fänriken skall vid examen känna
stolthet över att ha genomfört en krävande och värdefull utbildning vid marinens
officershögskola.
Fänriken skall känna att skolans höga
krav samtidigt varit kombinerade med
gott kamratskap och stort engagemang
från all skolans personal.

*
*
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marlne
aktiebolag

Bo• 2001. 261 02 LANDSKRONA
Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a.
UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK
Prototyptillverkning
Navigering
Lokalisering
Serietillverkning
Kommunikation
U-BÅTSJAKT
Ordergivning - utlösningar
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare
Sonobuoys
Spränggripare
Signalsjunkbomb/
Kompletta svep
Grodmansbomb
Minförstöringsladdning
RAKETSTÄLL
(med akustisk avfyrning)
för lys- och remsraketer

MINFÖRSVAR
Minor och minankare
Armeringsdon
Losskopplare
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Ledamoten
CARL-GUSTAF DYBECK

Försvar för
frihet
Bofors, ett företag i Celsiusgruppen, utvecklar och tillverkar
vapensystem för att försvara vårt
lands gränser.
Försvaret måste kunna avvärja alla
angrepp - oavsett om angriparen
kommer från luften, från havet
eller över land.
Bofors har mer än l 00 års
erfarenhet av vapentillverkning
och idag utvecklar och producerar
vi världsledande försvarssystem
framför allt inom områdena
luftvärn, marinbeväpning, artilleri
och pansarvärn.
Den högteknologiska kompetensen
inom alla nyckelområden säkerställer att Bofors även i framtiden
kommer att kunna förse det
svenska försvaret med avancerade
försvarssystem.

[·B •[BOFORS
BOFORSAB
691 80 KARLSKOGA
Telefon 0586-810 00
Telefax 0586-581 45
Telex 73210 bofors s

Kommendör Carl-Gustaf Dy beck, som under några år varit
strategilärare vid Militärhögskolan, har nyligen tillträtt en
tjänst vid Försvarsdepartementers inrernationella enhet

Nya förutsättningar för det svenska försvaret?
Årsberättelse i vetenskapsgrenen J, Strategi och stridskrafters användning, för år 1991

Inledning
Debatten om det svenska försvarets
framtid går fram längs två skilda spår
med skilda utgångspunkter. Det ena spåret handlar om behovet av ett militärt
försvar mot bakgrund av den allmänna
utvecklingen i omvärlden. Den debatten
behandlar frågan om det överhuvudtaget
inom överskådlig tid finns något militärt
hot mot Sverige.
Det andra spåret rör frågan om hur
ett svenskt försvar skall vara utformat
och föras, om vi skulle bli utsatta för ett
angrepp. Grunden för denna debatt är
att det alltid kommer att finnas en regional stormakt (Ryssland) i vårt närområde.
Låt oss försöka knyta ihop de två debatterna och se på utvecklingen av den
säkerhetspolitiska närmiljön för att därigenom möjliggöra slutsatser av under vilka förutsättningar ett militärt angreppshot mot Sverige skulle kunna uppstå.
Det säger sig självt att en sådan gransk-

ning endast kan skrapa på ytan av problemet. Ambitionen är att i någon mån
försöka bidra till en strukturerad och nyanserad debatt.

Jakten på en hotbild
De svenska försvarsdebattörerna är inte
ensamma i sin jakt på en militär hotbild.
Den pågår över hela Europa. Inte minst
skulle officerarna i den gamla Sovjetarmen nog välkomna en sådan. Lärarna vid
Militärhögskolan har problem att hitta
trovärdiga scenarier till de operativa exemplen. Detta beror inte på att det inte
skulle finnas några hot mot den regionala säkerheten i Europa, tvärtom. Frågan
är bara om de hoten lämpligen möts med
militära medel.
I Europa pågår sedan några år en process av integration och upplösning på
samma gång. De ökande klyftorna mellan Västeuropa och Östeuropa ink! det
forna Sovjetunionen kan naturligtvis
skapa stora spänningar, samtidigt som en

81

välvillig västvä rld är en förutsättning för
en östeuropeisk äterhämtning på sikt.
D et ökande resursgapet och beroendet
är knappast någon bra utgå ngspunkt för
en konfrontationspolitik. I dagsläget och
för lång tid framåt dikterar västvärlden
villko ren i Europa. Detta gäller dock e ndast unde r förutsättning att det finns någo n at t diktera villkoren för.
Det finns en uppenbar risk för att sönderfallsprocessen i öst blir okontrollerbar med oöverskådliga säkerhetspolitiska konse kve nser. Den stora faran ligger
naturligtvis i att man förlorar kontrolle n
över kärnvapen, så väl fys iskt som över
kunskape n om hur de tillverkas och hanteras . Det bör således ligga i västmakternas egenintresse att stödja åte ruppbyggnaden i öst. Problemet är att det idag
kn appast finns några förutsättningar för
en långsiktigt effektiv återuppbyggnadshj älp. Frågan är om dessa förutsättningar
hinner skapas innan det är för sent. Under de n första dagen av den amerikanska
luftbron till Ryssland i början av februari , lyckades man fl yga in livsmedel för
100 000 portioner. Om man ku nde hålla
de n takten skulle således en procent av
Moskv as befolkning kunna få ett mål
mat om dagen. Parallellt med livsuppehåll ande hjälp måste man dessutom skapa ett fungerande ekonom iskt system,
stifta laga r, bygga upp en infrastruktur
och inte minst höj a kunskapen och kanske också förändra me ntalite te n hos
mä nniskorna i det gam la Sovjetun ionen.
Sädant tar lång tid san no likt ge nerationer. Frågan är om man har de n tide n.
E tt a nnat hot mot Europas säkerhet
kommer från andra sidan Medelhavet,
där befolkningsexplosionen och miljöförstöring skapar sociala problem både i
ursprun gsländerna och de länder dit
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människorna beger sig i jakte n på ett
bättre liv. Kan inte invandringe n kontrolleras finns e n uppenbar risk för en
heterogenisering av samhällena i Väst
med ökade inrikespolitiska spänningar
som följd. J ag är rädd att vi ännu bara
sett början på denna utveckling.
Balkan har alltid varit E uropas oroliga hörn och det är svårt att idag se någon
lösning på probleme n i detta område.
Här finns historiskt religiösa och etniska
motsättningar representerade, som är
myc ket djupgående. Balkans läge som
gränsområde me ll a n två he lt skilda kulturer (den occidentala och den orientala)
och religioner (k ri stendome n och islam)
gör att hela området framstår som ett
uppförstorat Nordirland. För de flesta
stater i detta område utgörs hotet inte
primärt av andra stater, utan av minoriteter och dessas krav på inflytande eller
självbestä mm ande.
Härutöve r fin ns separatiströrelser och
minoritetsprobl e m i de flesta västeuropeiska länder. Mitt e me llan öst och väst
ligger dessutom de centrale urope iska f d
socialistiska ländern a Polen, U ngern och
Tjeckoslovakien , där utvecklingen är
svårprognostiserad. Konflikten mellan
Turkiet och Grekland är ännu olöst och
kan få förny ad aktu ali tet när hotet från
det gamla Sovj etunione n nu är borta.
Det råder alltså ingen brist på säkerhetspolitiska hotb ilder, men duger de
som unde rlag för ett militärt angreppsscenari o?

Den marina utvecklingen
I den turbul ens som nu råder i Europa
har den marina utvecklingen nästan helt
kommit bort i debatten. Det kan kanske
förklaras av att de marina fr ågo rna av
olika skäl hittills spelat en ganska undan-

skymd roll i olika internationella förhandlingar.
Indirekt har dock de senaste årens utveck ling fått betyde lse äve n på det mari na området, som kan studeras i tre olika
perspekt iv :
- det internatione llrättsliga
- det strategiska och
-det ope rativa
Avvägningen me ll an nationell överhöghet och principen om have ns fr ihet
har ibland skapa t konfl ikter. Ett re lativt
akt ue llt exempe l är Libyens hävda nde av
Sy rtenb ukte n som libyskt sjöterri tori um .
l pri ncip kan man dock säga att 1982 års
havsrät tskonventi on i all t väsentligt har
reglerat de stora internationellrättsliga
frågorna till havs. Ä ven om konventione n fo rmellt inte trätt i kraft, innebä r det
stora a ntal et underteck nare och a tt reglerna i praktiken har till ämpats under så
lång tid , att konventionen är en etab lerad de l av havs rätte n. Därmed ha r regler
för have ns uppde lning och utn yttja nde
samt för lösande av ev tvister skapats.
I vårt närområde finns idag e ndast ett
större problem, zonfrågan i Barents hav
mellan Ryssland och Norge. Även om
zo nen fick förnyad akt ua litet runt årsskiftet 1991- 92 , när det rapporterades att
ma n indikerat stora fyndigheter av gas
och o lja , är det osannolikt att denna fråga i närtid skulle kunna utveck las till en
kris. De o lösta avgränsningsfrågorna i
Östersjö n är av underordn ad betydelse i
detta samma nhang, äve n om man måste
beakta att de förutsättningar som låg till
grund för kompromissen mellan Sverige
och Sovjetunionen om den s k "vita zonen" inte längre existerar. Det finns nu
tre nya suveräna stater som gör anspråk
på den sovjetiska delen.

I sa mba nd med en a lltmer tilltagande
försörjnin gs kris kan naturligtvis jak ten
på marina nat urres urser skapa loka la
kriser, typ "torskkriget" mellan Island
och Storbritannien. O m/när Sverige
dessutom upprättar e n ekonomisk zon
på sin del av kontinentalsockeln ökar
också kraven på att bevaka och skydda
svenska intressen. Sk ull e, i ett längre
tidsperspektiv , utvecklingen dess utom gå
mot att te rritorialh avsrättigheter hävdas
i den ekonom iska zone n, stä lls vi inför en
helt ny situatio n.
I det stra tegiska perspektivet kan ma n
konstatera att marina frågor länge varit
omtvistade. Gorba tj ovs berömda Murmanskral i oktober 1987 innehöll ett stort
antal förslag till begränsningar i de militära aktiviteterna till havs. Som ett komplement ti ll INF-avtalet sk ulle dessa åtgärder radikalt ha fö rändra t den strategiska situati o nen och förslagen uppfattades vä l knappast som seriösa av
omvärlden. Nu blev det istället så att
INF-avtale t och CFE-avtalet gav de marina systeme n en relativt sett ökad betydelse för den regiona la balansen i Nordeuropa. De senaste åre ns snabba utveckling i Europa har dock inneburit att de
marina vapensystemen i ett europeiskt
perspektiv åter kan komma att minska i
betyde lse. Detta bestyrktes när USA
hösten 1991 fö r första gå ngen i mode rn
tid annonserade mer betydande nedrustnin gsåtgärder på det marina området, i
och med det e nsidiga beslutet att ta iland
alla sjöbaserade taktiska kärnvapen .
Detta initi ativ föl jdes en månad senare
av ett sovjetiskt åtagande att senast 1995
fullständigt ha e liminerat flottans takti ska kärnv apen .
Samtidigt visade G ul tkriget på sjöstridskrafternas avgöra nde roll som glo-
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Den Marina utvecklingen

INTERNATIONELLRÄTTSLIGT
"Havens frihet"
"UNCLOS"
Gränsdragning

STRATEGISKT
Nedrustningsavtal
Ensidiga åtgärder
Krishantering

OPERATIVT
Basfrågor
Ryska Marinens
utveckling
NATO i Europa

balt krishanteringsinstrument Utan det
totala sjöh erravälde och utan de stora
västländernas sjötransportkapacitet hade
uppladdningen inför " Desert Storm "
knappast varit möjlig.
Sammantaget tyder det mesta på att
de marina frågorna nu kan vara mogna
att tas upp i internationella förhandlingar. Man bör dock inte förvänta sig några
snabba resultat.
Från ett operativt perspektiv är naturligtvis de förändrad e militärgeografiska
förhållandena i Östersjöområdet de mest
påtagliga. Den marina utvecklingen är i
stor utsträckning kopplad till ett ev ryskt
basavtal med de baltiska staterna.
Tvingas Ryssland förlita sig enbart på
Kaliningrad - och St Petersburgområdena torde både verksamhet och organisation inom Östersjömarinen behövas ses
över. Ett av de stora osäkerhetsmomenten är om Ryssland kan acceptera att bli
så undanträngt från Östersjön. Om så
inte är fallet kommer ryska baser i Baltikum att för lång tid vara en mycket påtaglig potentiell konflikthärd i vårt närområde.
Oavsett vad som händer i den frågan
är det rimligt att anta att Ryssland kommer att tvingas till en omstrukturering
och omprioritering av sina sjöstridskrafter. stillahavsmarinen kommer sannolikt
att nedprioriteras och resurserna, i den
mån sådana kan skapas , kommer i stället
att satsas på en modernisering av Norra
marinen och ev på Östersjömarinen.
Sannolikt kommer även Norra marinen
att utvecklas mot att bli en mer utpräglad
randhavsflotta , med huvuduppgift att
skydda de strategiska ubåtarna i Barents
hav och Norra ishavet.
För NATO skulle denna utveckling
kunna innebära att de e uropeiska med-

lemmarnas flottor får en utökad roll i det
marina försvaret, medan US Navy prioriterar sin krishanteringsroll i andra delar av världen.
Om den hittillsvarande utvecklingen
fortsätter bör man kunna förvänta sig en
minskning av NATO:s marina stridskrafter i Östersjön. Med hänsyn till utvecklingen i Centraleuropa bör man däremot
kunna förutspå en ökad roll för sjö- och
flygs tridskrafterna relativt sett , såväl globalt som regionalt. Detta beror bl a på
att de marina systemen hittills knappast
alls har berörts av nedrustnings- eller
begränsningsåtgärder, vilket i sin tur
innebär att den strategiska balansen , i
de n mån den fortfarande är relevant, i
ökad utsträckning kommer att vara sjöbaserad. Med ett ökat amerikanskt
trupptillbakadragande
från
Europa
kommer dessutom sjö- och flygstridskrafterna att vara de styrkor som snabbast kan koncentreras till området, om
en styrkeuppbyggnad på nytt skulle bli
nödvändig. Sjö- och flygstridskrafterna
är också de krishanteringssystem som
har störst förmåga till situationsanpassat
uppträdande.
För en sådan utveckling talar inte
minst NATO:s nya kommandostruktur
där det norra kommandot (NEC) till stor
del är baserat på sjö- och flygstridskrafter.

Krishantering
Det finns knappast någon region i världen som har ett så väl utbyggt nät av
krishanteringsinstrument som Europa.
Dessa skulle grovt kunna delas in i krisförebyggande och krisavvecklande. ESKprocessen representerar ett typiskt krisförebyggande instrument, vars syfte
är att skapa en säkerhetspolitisk miljö,

Den marina utvecklingens tre dimension er.
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Ingen region i världen har el/ så välutbyggt nät av krishanteringsmekanismer som
Europa.
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där kriser inte uppstår. Genom regeln
om konsensusbeslut och avsaknaden av
sanktionsmöjligheter kan ESK-processen sannolikt aldrig bli ett krisavvecklingsinstrument, vilket den dokumenterade oförmågan i Jugoslavien visar.
Till krisförebyggarna får man också
räkna NACC, som ursprungligen syftade
till att i någon mån tillmötesgå de centraleuropeiska och baltiska staternas
önskemål om säkerhetsgarantier mot en
ny sovjetisk expansionism. Efter anslutningen av alla de forna sovjetrepublikerna (utom Georgien) har NACC nu blivit
något av ett miniESK, om än utan formaliserade överenskommelser om säkerhetsskapande åtgärder.
Till kategorin "krisavvecklingsinstrument" får man nog hänföra N A TO och
EG. Båda dessa organisationer har erforderliga sanktionsinstrument för att kunna utöva press på en ev fridstörare , EG
genom s1n ekonomiska styrka och
NATO genom sina militära resurser. En
omstrukturering av NATO pågår också
för att anpassa insatsförmågan till de nya
hoten. I framtiden kommer sannoliktEG
själv att disponera en militär kommandostruktur som gör att ett självständigt europeiskt krishanteringssystem med både
förebyggande och avvecklande kapacitet
kan skapas.
Det regionala säkerhetspolitiska hot
som ligger i utvecklingen på Balkan kan
säkerligen kontrolleras i den meningen
att de olika krishanteringsinstrumenten
kan bidra till att omvärldens insatser
samordnas eller åtminstone inte kolliderar. Då skulle en upprepning av den utveckling som ledde fram till det första
världskriget kunna undvikas. Att avveckla kriserna och återskapa en stabil
och positiv fred , torde dock vara en betydligt svårare uppgift.

Oberoende staters samvälde (OSS)
kan förmodligen inte bli något annat än
en dagslända. Men oavsett vad som händer i det f d Sovjetunionen finns knappast något alternativ till en samarbetspolitik gentemot västmakterna om de
enorma problemen skall kunna lösas. En
långsiktig lösning torde förutsätta att det
etableras en stabil demokrati och en med
västeuropa delvis integrerad marknadsekonomi. Alternativet är ett totalt sönderfall även av de nuvarande statsbildningarna inom OSS. De nya grupperingar som då uppstår kommer knappast
att kunna utgöra ett militärt hot mot säkerheten i Europa.
Om man till de ovan nämnda organisationerna (motsv) lägger Europarådet
och naturligtvis FN, så kan man lugnt
säga att det säkerhetspolitiska skyddsnätet i Europa ser betryggande tätt ut. Men
detta gäller endast under en förutsättning; att det finns någon eller några
makthavare som kontrollerar utvecklingen i en oroshärd och som kan påverkas av krisförebyggande eller krisavvecklande åtgärder. Frågan är i vilken
utsträckning dessa makthavare kommer
att finnas i de tidigare beskrivna krishärdarna.

Förutsättningar för ett militärt
angrepp på Sverige
Det har av utrymmesskäl varit nödvändigt att begränsa ovanstående genomgång av vår säkerhetspolitiska närmiljö.
Den torde ändå vara möjligt att med
denna beskrivning som grund fundera
lite kring förutsättningarna för ett väpnat
angrepp på Sverige. Rimlig utsikt till
framgång kräver att nedanstående förutsättningar föreligger hos angriparen:
- Resurser måste finnas och kunna ut-
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Förutsättningar för militärt
angrepp på Sverige
-

MILITÄRA

-

vapentillgång
cpförmåga

nyttjas effektivt. Militära förutsättningar måste bedömas i relation till
resurserna hos den eller de aktörer
som kan tänkas motsätta sig angreppet, dvs inte enbart hos det tilltänkta
offret (militära förutsättningar)
Angriparen måste ha kontroll över
territorium som gränsar till det tänkta
offret eller åtminstone ha tillgång till
territorium och/eller fritt hav och luftrum mellan sig själv och offret (geografiska förutsättningar)
Den interna situationen måste möjliggöra en viss förankring hos den egna
befolkningen rörande angreppets legitimitet. Den internationella situationen måste göra troligt att angreppet kan genomföras utan omfattande
inblandning och alltför stora kostnader. (politiska förutsättningar)

Låt oss mot denna bakgrund granska
några hypotetiska aktörers förutsättningar att genomföra ett konventionellt
angrepp på Sverige.

Västeuropa och USA

GEOGRAFISKA

POLITISKA

erf territoriell

internt

kontroll

externt

Förutsättningar för ett militärt angrepp måste studeras utifrån ovanstående tre aspekter.
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I dag finns militära resurser och förmåga
att utnyttja dessa mot Sverige inom
NATO , hos de större Västeuropeiska
staterna samt i USA. För NATO i sin
helhet, Tyskland, Storbritannien och
USA torde också de geografiska villkoren vara uppfyllda. Däremot föreligger
inte de politiska förutsättningarna i någon form och det torde kunna uteslutas
att de kan skapas inom överskådlig tid.
Många ser Tyskland som räddningen i
jakten på en ny militär hotbild. Det finns
dock inte något land i Europa som är så
uppbundet av det säkerhetspolitiska
skyddsnätet som Tyskland. Dess ekonomiska dominans kommer sannolikt att

öka i framtiden, men marginalerna för
territoriell expansion torde vara obefintliga, om det nu skulle finnas sådana ambitioner.

Ryssland
Det gamla Sovjetunionen efterlämnade
med svenska mått mätt mycket stora
mängder offensiv materiel. Efter ett fullföljande av CFE-avtalet (om detta längre
är relevant) skulle Sovjetunionens
"dödsbo" förfoga över följande antal av
de vapentyper som regleras i avtalet (ung
antal av motsvarande typer i svenska
försvaret idag anges inom parentes)
stridsvagnar
Pansrade stridsfordon
Artilleripjäser
stridsflygplan
Attackhelikoptrar

13 300 (800)
20 000 (800)
13 175 (1 000)
5150 (420)
(20)
1 500

Till dessa skall läggas resurser öster
om Ural. Även om "arvsskiftet'' när detta skrivs inte är genomfört, förefaller det
sannolikt att en stor del av det gamla
Sovjetunionens resurser kommer att tillfalla Ryssland. Man måste dock beakta
att en del ryska resurser säkerligen måste
avdelas för internt bruk och för att inte
blotta sig mot andra grannar.
Ä ven om militära resurser föreligger
antalsmässigt sett , så måste man idag
ifrågasätta den operativa effekten m h t
underhållsläge (drivmedel , reservdela r
m m) samt stridsmoral. Kan en arme,
vars självförtroende och anseende är i
botten och vars soldater uppges sälja sina
vapen för att få pengar till mat, samla sig
till offensiva operationer? Vidare sägs
frikallandet av studenter från militärtjänstgöring ha ryckt undan en av grundvalarna för den militära befälsstruktu-
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ren. Man kan dock inte utesluta att en
offensiv förmåga för en begränsad operation tillfälligt skulle kunna återskapas
på relativt kort sikt.
Den forna Sovjetarmens kontroll över
territoriet i Baltikum kan ifrågasättas.
Däremot torde det knappast vara en oöverstiglig svårighet att snabbt återta
kontrollen om så bedöms nödvändigt.
Den larmklocka en sådan åtgärd skulle
innebära ger oss sannolikt tid att höja
beredskapen, men kanske inte att återuppbygga försvaret. Från enbart Ka liningrad- och St Petersburgsamrådena
torde dock endast begränsade offensiva
operationer kunna utgå.
Några politiska förutsättningar, vare
sig interna eller internationella, torde
knappast föreligga hos en aktör som för
sin överlevnad är helt beroende av västvärldens bistånd. ESK-processen , medlemskapet i NACC och en ökad ekonomisk integration ökar också de återhållande faktorerna. Ä ven om överenskommelser kan brytas skulle ett frånträ dande från ex ESK eller NACC initiera
ett antalljudliga larmklockor.
En ny situation kan uppstå om/när
Ryssland fått ordning på sin ekonomi
och sina inre förhållanden. Landet har
trots allt en mycket stor resurspotential
på många områden.
Om en sådan återuppbyggnad kan ske
utan att en stabil demokrati etablerats
och utan att Ryssland kunnat integreras i
det västeuropeiska samarbetet kan en
återupptagen rysk expansionspolitik inte
uteslutas. Det är möjligt att detta stora
och heterogena land med sina ca 130 minoriteter inte kan styras demokratiskt.
Det finns mycket i historien som pekar
på det.

90

Avslutning
Som framgått av ovanstående analys är
min bild av vår säkerhetspolitiska närmiljö inte särskilt ljus. De stora hot vi
står inför, löser man enligt min mening
inte med militära medel. Det stora osäkerhetsmomentet är Rysslands framtid ,
som kan gå mot demokrati och marknadsekonomi , återupprättat auktoritärt
styre eller sönderfall. l ingetdera fallet
ser jag Ryssland som ett militärt hot mot
de västliga demokratierna under överskådlig tid. Den stora faran ligger i ett
totalt sönderfall och därmed förlorad
kontroll över kärnvapnen. Man måste
inse att ett muslimskt land , Kazackstan,
nu har tillgång till strategiska kärnvapen.
Förhoppningsvis har man inte tillgång till
säkerhetskoderna.
Kan man då dra slutsatsen att Sverige
kan avstå från ett militärt försvar? Min
uppfattning är att svaret är nej. Det jag
försökt åstadkomma är ingen spådom
utan en beskrivning av en trolig utveckling utifrån ett rationellt agerande. Historien har lärt oss att alla inte har samma
uppfattning om vad som är rationellt.
Dessutom innehåller framtiden så många
oförutsebara utvecklingsmöjligheter att
det vore oklokt att redan nu tillgodoräkna sig vinsterna av en möjlig utveckling.
Det borde historien ha lärt oss.
Så länge vi har nationella gränser och
nationella intressen måste vi också ha
medel att försvara dessa med. Annars
kan respekten för vår nationella integritet äventyras. Ä ven om skillnaderna
mellan 1920-talet och 1990-talet är stora,
så finns det också påtagliga likheter. Hur
osannolikt det än verkar idag, kan ett
militärt hot på andra sidan sekelskiftet
inte helt uteslutas. Däremot tror jag man
kan utgå ifrån att en ev motståndare

kommer att vara "leaner bu t meaner" än
den vi levt med sedan andra världskriget.
Möjligheten att välja angreppsriktning
kommer sannolikt att öka.
Sammantaget leder detta till slutsatsen att vi måste skaffa oss ett mer finstämt instrument än vi hittills har haft.

Vår försvarsmakt måste kunna agera
mer situationsanpassat än hittills. Resurserna måste kunna utnyttjas mer flexibelt, både geografiskt och med hänsyn
till hotet. Vi har knappast längre råd med
en så stor del, som endast har invasionsförsvarsförmåga och än mindre om den
inte kan användas där den behövs.
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Människan i ubåt
Årsberällelse i velenskapsgrenen !V, Krigsfartygskonstruklion, för år !99!
(Tillika inträdesanförandeJ

l. Inledning

2. Kort historik

Denna årsberättelse i krigsfartygskonstruktion skall redovisa några av de problemställningar som människans vistelse
i en sluten och tekniskt komplex miljö
som en ubåt utgör. Utöver de rent livsuppehållande och komfortskapande
funktionerna skall också interaktionen
mellan människa och maskin belysas.
Jag avser inte behandla människans
psykiska eller somatiska reaktioner i
medicinsk mening, utan nämner endast
vissa reaktioner i ett tekniskt sammanhang. Genom att föra in människan som
en faktor i ett tekniskt resonemang, och
då i synnerhet människans reaktioner
och perception , uppstår problemet att
hantera relativt objektiva fakta med
subjektiva bedömningar. Framställningen kommer därför att vara en blandning
av exakthet, teknisk hårdvara och bedömningar av mänskliga reaktioner.
Tekniska arrangemang och lösningar redovisas med fokus på svensk ubåtsteknik, men även internationella jämförelser görs.

Ubåtar för stridsoperationer i modern
mening framträdde under 1900-talets
första årtionde. Ubåtarna var små och
bemannade med en fåta lig besättning,
mellan fem och tio man . Den ursprungliga tanken med ett ubåtsvapen var ofta
att skydda hamnar och förträngningar;
ubåtarna var därför inte konstruerade
för långa autonoma operationer till sjöss.
Ubåtarna saknade därför ofta förläggning och matlagningsmöjligheter, utan
besättningen ordnade detta och personlig hygien efter bästa förmåga.
Utveck lingen gick dock mot större
och kraftfullare ubåtar. Under VKl utvecklade sig tekniken att använda ubåtens förmåga att dyka för att smyga på
målet och skydda sig. Övriga operationer
skedde på ytan och i utsträckta operationer. För människans behov under sådana
operationer infördes det vi idag kallar
hotellfunktion , dock på det för ubåtar
mycket karakteristiska sättet; "man bodde och levde i, på och ihop med tekniken
och maskinerna ".
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Ulägestiderna under dyknin ga rn a var,
av såväl tekniska (batterier) som mänskliga skäl, korta. Människan sa tte grä nser
vad avsåg tillgång på syre och utsöndrin g
av koldioxid. Typisk ulägesu th ållighet
unde r bekämpning kunde räknas i mindre än ett dygn .
Bekämpningen av ubåtar var utan
precision och vapnen primitiva varför
påkänningarna på besättninge n i uläge
var ringa, utöver nämnda syre- och koldioxidprob lem. De flesta sänkningar av
ubåtar under VKl skedde genom art illeri e ld elle r ge nom ramnin g.
U nder mellankrigstiden, ut veck lade
sig ubåtstekniken på många olika sätt.
Internationellt fanns bl a en sträva n att
låta ub åta rna samoperera med högsjöflottorna över stora distanser och långa
tider. För att lösa detta växte det fram
veritabla monster. Jättelika å ngdrivna
ub åtar (engelska K-ubåtar) e ll er dieselubåta r med enorma di eselmaskine ri er.
Dessa monster måste ha erbjudit mycket
svå ra påfrestningar för besättningarna i
form av värme, buller, gaser sam t trångboddhet och boende und e r långa tider
utan modern komfort.
D essa jättelika teknisk a monster erbjöd säkert också stora probl em att operera i te knisk mening, dvs ordergivning
och männ iska-maskin-interak ti o n. Att
förbereda och genomföra dykning med
t ex K-ub åtar, måste ha va rit en svår och
omständ lig manöver med ett stort anta l
mä nniskor, som skulle sa marbe ta , utspridda och avskilda i ett mycket komplext maskin eri!
Det inträffade und er mell a nkri gs tiden
också många olyckor med ub åtar och
man fick upp ögonen för att det i en
ubåtsbesättning kan göras e nskilda misstag och misstag som samm antaget orsa-
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kar katastrofer. Då uppmärksammades
också behovet av tek niker för att överleva i en have rerad ub åt och möjligheterna
att genomföra räddning. Inte bara bristande teknik orsakade ub åtsolyckor,
utan också navigatoriska brister medförde många kollisioner med ytfartyg och
sänkning av ub åta r.
VK2 började som "e n lycklig tid " för
de krigföra nde ub åts nati o nerna. Hotet
mot ubåtarna var ringa , havet var stort
och de kund e opere ra på ytan eller korta
tide r i uläge, så förh å llandena ombord
tord e därm ed ha varit drägliga. Som känt
ökade hote n och ub åtsjaktens förmåga ,
vilket medförde att för håll andena ombord i de nedtryckta och svårt ansatta
" dykbåtarna " fö rsä mrades.
Redan före kriget fanns teknik utvecklad för luftre nin g me n krigets behov
påtvingade förb ättrin ga r.
Ubåtsbesättningarnas myc ket pressade tjänstgörin g erkä ndes geno m speciella
insatser såsom bättre och större tilldelning av förnöd e nhe te r samt rekreationsarrangemang lå ngt tillbakadraget.
Man insåg också att ubåtsbesättningar
brändes ut psykiskt. Den besättning ell er
de individer som överlevt ett antal uppdrag rent fysiskt , var dock o fta förbrukade/utbrända psykiskt efter ett fåta l operationer under svåra förhållanden.
En annan iakttage lse so m gjo rdes under kriget in o m ub åtsvapnet och andra
va penslag med utta lade gr uppfunktioner, var betyde lse n av gr uppe ns harmoni
och samfunktion för a tt få optimal effe kt
ur vapenplattformen .
Den ökande precisionen i bekämpningen
av ubåtar medförde givetvis svå ra fysiska
påkänningar och stress. Långa tider i nedtryckt uläge med fö rd e dessutom svår luftmiljö, kyla, fukt och brist på dagsljus.

Tyskland försökte i slutskede t av krige t skapa riktiga ubå tar i stä llet för dykbåtar, både med hjälp av luftoberoende
maskin eri e r och di esele lektriska ubå tar
med lång uthållighet i ul äge. Den se nare,
typ 21 (XXI), kom att e ft e r kriget bilda
fö re bild för konv e nti one ll a ub åta r under
1950- och 60-talen , t ex sve nska Hajenkl asse n.
I USA sta rtade på 1950-ta let utveckling av ubåtar, där såväl kärnkrafttekniken för energikälla som fl ygtek niskt tänkand e i manö ver, kom till a nvändning.
Expe rimentubåten Albacore fick stort
infl ytande på den svenska ub åtstype n
Sjöormen , vars styrpanel med e nmansstyrnin g liknande ett flygplansarrangemang och var ett tidi gt trendbrott bland
konventionella ub åtar i sättet att styra.
Även i MR-arrangemanget skedde ett
mark erat nytänkande ge no m att ledning
och e ldledning samlades kring FC på det
sätt som blivit standard i sve nska och internationella ubåtar.
Atomubåtar med sin storlek och sina
nästan obegränsade tillgå ngar på e nergi,
har en extrem uthålli ghet i ulä ge. Ex peditioner med 90 dygn i uläge är idag
sta ndard och har naturligtvis medfört
be hov av särskilda arrangemang och åtgärder för att håll a besättningens välbefinnande på topp. Vad avse r till gå ng på
e nergi och andra förnödenheter torde
längre expedition er än 90 dygn kunna
geno mföras . Det syns dock som a tt tre
må nader är en optimal tid innan besättning erfordrar avlösnin g.
Ljusa färger , omfattande luftre ning,
klimatkondition e rin g och a ndra ko mfortfaktorer tillämpas, liksom rekreation
genom motionsanläggningar, bio, bibliotek är givna förutsättningar för så lå nga
tider i uläge.

3. Människan
Intelligent men krävande
Från en te knik e rs sy npunkt är människan en bräcklig och oberäknelig varelse
me n samtidigt e n varelse med fantasti sk
förmåga att lära och att analysera .
Människa ns bräcklighet leder till att
tekniska faciliteter måste anordnas i en
ubåt för att ska pa den miljö och tillfredsställa de behov so m erfordras, t ex
värme, re n och frisk luft, vila , vätska och
mat. Människan är också oberäkn elig
genom att und e r långvarig belastning bli
trött och okoncentrerad. I en stressituation kan hon också börja reagera oförutsägbart och ologiskt.
Människan kan också under goda förhållanden , med rätt information presenterad på rikti gt sätt, gö ra de bästa analyser och därmed dra slutsatser som kompl e ment till befintlig automation.
Med hänsyn tage n till människans behov och med rikti g kombination av sensorer, mas kin e ll intelligens och mänsklig
inte lligens, kan sy nnerligen effektiva
människa-mas kinsystem och därmed
verkningsfulla ub åtar skapas.
Människan behöver för sin överlevnad i en ub åts milj ö särskilt tillgodose ett
antallivsuppehållande behov:
-Oxyge n (luft)
- Vatten
-Föda
-Ljus
- Klimatkonditione ring
Vidare krävs, för e tt effek tivt utnyttjande av personalen och för en god uth ållighet hos besättningen , att vissa komfortparametrar tillgodoses.
- Bullerisolerin g
- Tillgänglig volym för arbete och vila
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-Vila och sömn
- R ekreation
Människan eller mänskliga aktiviteter
genererar också avfallsprodukter:

Några vitala livsuppehållande behov

- Latrin
-Fukt
- Koldioxid
-Odörer
-Smuts och damm

Oxygen

Bild 1

BEHOV

RESTPRODUKTER

Oxygen

25-250 1/h

COz

20-200 1/h

Resp

500-6000 1/h

Gaser (mage/tarm)

3 l/dygn

Sanitetsvatten

4,5-5 l/dygn

Latrin

2 kg/dygn

FV

3 l/dygn

Smutsvatten

4 l/dygn

Mat (fast)

O, 7 kg/dygn

Vattenånga (

3000 1/h)

1,5 kg/dygn

Värme

En sammanfattande bild med några mängdangivelser av människans behov och avfallsproduktion visas i bild J.
Människans behov eller acceptans av
försämringar beror naturligtvis på den
situation hon befinner sig. Man kan särskilja två situationer.
Normalsituationen är de förhållanden
ubåten är dimensionerad och konstruerad för, dvs också stridsförhållanden. l
stridssituationen kan det dock bli aktu-
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elit att utnyttja både materiel och personal utöver nominella gränser och säkerhetsmarginaler under begränsad tid- en
extrem situation.
Nödsituationen är en sådan oförutsägbar situation att avsevärda reduktioner i
komfort och livsuppehåll ande funktioner måste accepteras. Dimensionerande
blir i stället; överlevnad för au genomföra
räddning.

För sin energiprodukti on förbrukar människan oxygen. Luften innehåller cirka
21 procent syre och människan är därför
anpassad för denna blandning. Människan kan dock utan nackdelar vistas och
arbeta i en syrefattigare luftatmosfär.
Det senare förhållandet har varit aktuellt
att dra nytta av.
Brandrisken ombord i en ubåt är till
stor del beroende av oxygenhalten. En
förhöjning ökar brandrisken drastiskt
och en sänkning under 21 procent minskar också markant brandrisken. Det har
därför diskuterats att sä nka oxygenhalten i ubåtsatmosfären några procent, vilket i praktiken ej skulle påverka människan. Någon sådan systematisk sänkning
har veterligen ej prövats utomlands och
ej heller i Sverige.
Den oxygen som förbrukas, ersätts
vid behov genom tillförsel från ett medfört gasförråd. Av säkerhetsskäl måste
gasform igt oxygen förvaras utombords,
vilket emellertid är o lämp ligt ur underhållssynpunkt Oxygen kan också tillföras genom förbränning av sk " facklor ",
vilka består av natriumklorat som oxiderar järnoxid under avgivande av oxygen
och värme. Facklor är dock dyra och har
osäker funktion varför dessa är en
o lämp li g lösn in g, annat än för nöd förråd.
l ubåtar med stirlingmaskineri eller
annat luftoberoende maskineri, där det
finns oxygen lagrad i flytande form, finns
det möjlighet att avtappa oxygen för besättn ingens behov. Besättningens behov
av oxygen under ett uppdrag är av storleksordningen 300 liter flytsyre , vilket är
försumbart i jämförelse med maskineriets behov och förrådets storlek.

I atomubåtar, med mycket stor tillgång till energi , kan syrgas utvinnas
elektrolytiskt ur havsvattnet.

Koldioxid och koldioxidrening

Koldioxid
Vid människokroppens förbränning av
oxygen bildas koldi oxid. Människans utsöndring av koldioxid i ubåtsatmosfären
har länge varit gränssättande för uthålligheten i uläge hos konventionella ubåtar.
Människan tål maximalt två till tre
procent koldioxid i inandningsluften innan symptom som okoncentration , huvudvärk och illamående uppträder. En viss
tillvänjning och därmed högre tolerans
kan utläsas, vilket förklarar varför ofta
höga nivåer koldioxidhalt kunde accepteras i äldre tiders ubåtar.
Redan vid låga koncentrationer koldioxid stimuleras andningscentrum av
blodets förändrade pH-värde. Blodets
pH-värde påverkas av koldioxid i andningsluften men måste hållas inom
mycket små förändringar för att ej ge
nämnda obehag e ller bestående skador.
Sjunker inte pH-värdet vid ökad andning, t ex vid längre tids exponering (dagar) av hög koldioxidhalt, kompenserar
kroppen detta, vilket kan utlösas av surare urin. Undersökningar har visat att
kroppens syrabalans i blodet snabbt återgår till normala värden vid vistelse i normal atmosfär. Inga iakttagelser finns redovisade om bestående men.
Vid alltför plötsliga och stora förhöjningar av koldioxidkoncentrationen hinner inte denna kompensationsmekanism
verka , utan blodets pH-värde når skadliga och eventuellt dödliga värden.
I svenska ubåtsvapnet tillämpas för när-
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varande Arbetarskyddsstyrelsens gränsvärde om en halv (0,5) procent koldioxid
i andnings! uften. Arbetarskyddsstyrelsens gränsvärde avser e n exponering under åtta timmar per dygn och är alltså
inte avpassad för exponering under
ubåtsoperationer. Grä nsvärdena baseras
på konserv ativa medicinska bedömningar med otillräcklig hänsyn tage n till kroppens kompe nsatoriska förmåga utan ne ga tiva hälsoeffekter.
För närvarande tillämpas e tt system i
Sverige att fö r ubåtsbesättningarna räkna ut en ackumulerad koldioxidexponering för varje uppdrag. Utifrån koldioxidhalt och tid som exponeringen varar, erhålls e n poängsumma fö r varje individ.
Poängsumman får inte överskrida ett
visst maximivärde utan mell an liggande
återhämtningstid. Baserad på erfarenhet
och vetenskapliga undersökningar visar
det sig att såväl maximal poängsumma
och återhämtningstid är tillräckliga för
normala svenska ubåtsoperationer.
Forskning pågår att ytterl igare klarlägga koldioxidens inve rkan på människan med syft e att fastlägga för ubåtsoperationer lämpliga grä nsvärden och nödvä ndiga återhämtningstider.

Koldioxidrening
För mä nniskans välbefinnande är det
nödvändigt att re na ubåtsatmosfären
från den koldioxid som människan utsöndrar.
Alltsedan människa n började använda ubåtar har koldioxid i ubåtsatmosfären varit ett stort proble m och ett anta l
metoder att rena luften från koldioxid
har provats och teknikutveckling pågå r
ständigt.
Reda n under mellankrigstiden framkom metoder att rena ubåtsluften fr ån
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koldioxid. Utifrån behove t i nö dsituation
togs speci ella andningsutrustningar fram
för personligt bruk. Dessa utrustningar
utnyttjade e n blandning av kalium och
natriumperoxid för att både ge nerera
syre och binda koldioxid. En na turlig utveckli ng var nat urligtvis att dessa "personliga utrustnin gar" växte till gemen sa mma "luftre ningsinstallationer".
Det visade sig dock sedermera effek tivare att medfö ra oxygen i gasform och
re na luften från ko ldioxid i sk " kalipatroner" fylld a med kalium- och natriumhydroxid .
Det stora krave t på uthållighet i uläge
under VK2 ledde teknike n in på den
rena " kalkmetoden", dvs C0 2-skrubber
som band koldioxiden i ett kalkgra nulat
Sådan skrubber förekom både med kalk
i patroner e ller med kalk i lös fo rm , som
placerades i en be hållare , vilke n luften
leddes genom med hjälp av fl äktar. Den
senare metode n har a nvänts i Sverige sedan hajentypen. Me toden är säker, utan
vådliga ämnen, energisnål och kan tillämpas i e n modifierad form äve n i nöd .
Verkningsgrade n har successivt fö rbättrats genom bättre kalk (re nare , kornstorlek) och ge nom befuktning av kalken. Dessutom har förbät trin gar erhållits
ge nom att variera och tillämpa olika
driftsprofi ler av flöden och strömningshastigheter. E tt typiskt värde för absorptionsförmåga ä r 140 liter koldioxid per
kg kalk.
Konventi o ne lla ubåta r har idag såda n
uthållighet i ul äge att kalkm etoden nått
sin begrä nsning. Kalkbe hovet för e n
svensk ubåt är idag två till tre to n under
ett normal t uppdrag. Kalken som skall
ha nteras är alltså ett logistiskt problem
såväl ombord som i underh ållsorganisatione n.

T abe ll l
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För att belysa och jämföra möjl iga
metoder för ko ld iox idrening skall e n utförligare presentation göras.
l tabell l är praktiskt användbara metoder listade med några re levanta faktorer såsom absorptionsförmåga per kg, effe ktbe hov ,
volym
och
kostnader
redov isade.
Metoderna kan också uppde las i två
gr upper; Regenererbara metoder, som
innebär att det med ium , som bundit koldi oxiden , kan å tera nvändas , medan Icke
regenererbara metoder innebär att äm ne t
som bundit koldioxiden bildat e n olösli g
förening med denna. Den klassiska kalkmetode n tillhör den se nare gruppen.
Det är naturli gt att re ge nererbara metoder är att föredra för att kunna nå ö ns-

...,.f"'ll "'"

kad uthå llighet och auto noma uppträdande n.

M EA -metoden används sedan länge i
amerikanska och andra atomubåtar.
MEA är e n organisk förening (vätska)
som kan fås att binda ko ldiox id och avlämna den i en sekundär krets, där ko ldioxiden avbördas ti ll sjö n. Metoden är
dock komplicerad, energikrävande, skrymmande och förknipp ad med stora risker
pga med ie ts giftighet.
E n metod som idag är tillgä nglig är sk
mo/ekylsikt. Med modern tillverkningsteknik ka n man skapa molekylsiktar av
silikatmaterial med kanaler och parisiteter så at t ö nskade molekyler kan avski ljas från en luftström som leds genom sikten.
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Bi l d 2

Föroreningar i ubåtsatmosfären

PRELIMINÄR GRÄNSV ÄRDESLISTA FÖR UBÅTAR

l. HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN, ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING,
AFS 1987:12
2. SUBMARINE ATMOSPHERE CONTAMINANT WORKSHOP, NAV AL SUBMARINE MEDICAL RESEARCH LABORATORY, AD-A145 769

Då sikten mättats me d t ex koldioxid ,
kan denna drivas ut ge nom upphettning.
En sådan insta llation för koldioxidrening inneh å ller tv å kolonner för a bso rption . Medan den e na kolonnen är i
drift regenere ras den a ndra och koldioxide n pumpas ut till sjö n genom e n specie ll
krets. Ge nom sk ifte mellan de tv å kolonnerna kan koldioxirening av ubåtsatmosfäre n pågå som e n kontinuerlig process.
Kockums AB ha r gjort en st udi e av
koldioxidrening m ed hjälp av mol e kylsiktmetoden i en stirlin gub åt och visat att
metoden är myck et konkurrenskraft genom att spillvärmen (avgas- och kylvatte nvärden ) från stirli ngmotorerna
kan a nvändas i regenereringscykeln!

Komfort
ÄMNE

HALTippm

250
Aceton
25
Amoniak
Aromatiska kolväten
0.01
Arsin
Akrolin
Bensen
l()()
Etanol
500
Freon(R-12)
0.1
Flourväte
Formaldehyd
Fenol
Heptan+Hexan*
5000
Kolelioxid
25
Kolmonoxid
0.1
Klorgas
0.1
Klorväte
0.5
Kvävedioxid
25
Kväveoxid
LO
Svaveldioxid
Totalkanhalt >C1 O
Totalkanhalt <C10*
3000
Vätgas
Övriga kolväten
(alicykler ,halogener ,osv)

HALTirng/m

600
18
10
0.02

03
2500
0.06
0.4

9

10
40
10

*Totala alkanhalten för koltal < 10 inkluderar hexan och heptan halt
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Föroreningar i ubåtsatmosfären
Utöver koldioxid kontamineras ubåtsatmosfären av föroreningar från mask ine ri
och mänskliga aktiviteter.
Kolväten i form av gaser eller ae rosoler ansamlas i ubå tsat mosfären genom
spill av bränsle, smörjoljor och hydraulolja. Maskineri kan utöver bränsle och
oljor också läcka avgaser och vevhusgase r, inne hållande kolmonoxid.
M atbe redning och människ an genererar b åde luktande och icke lukta nd e
ko lv ä te n.
Förekommande rengöringsmedel , deodora nter och a ndra sprayförpackade
ämnen bidrar också me d kolväte n e ller
besläktade ämnen. Dessutom avges från
färger och plaste r i inredningen und e r
å ldring små mängder av kolväten och
a ndra ä mnen.
Hälsopåverkan på människan av
dessa olika föror e nin gar är mycket komplex. Föroreningar både samverkar och

motverkar vad gäller giftighet, vilket ytte rli ga re komplicerar värdering av giftighet och våda.
Inom svenska ubåtsva pnet tillämpas
Arbetarskyddsstyrelsens gränsvärd e n sk
H ygie niska gränsvärden (HGV), d essa
redovisas i bild 2. Svårigheten med d essa
ämn e n och gränsvärden är att övervaka
och registrera, då enkla och säkra metoder oc h instrument, lämpliga för ub åtsbruk , ofta inte finns att till gå.
Konve ntionella ub å tar har vid snorkling, so m genomförs cirka vartannat
dygn, erhå llit en naturlig utvädring av
odörer och giftiga ämnen som ansamlats
i atmosfären. Under normala förhållanden kunde inte såd a na skadliga ämnen
som kolmonoxid eller gasformer från
bränsle eller oljor, nå skad liga niv åe r
mellan snorklingstillfällena.
Luftatmosfären i ubåtar med luftoberoende m ask inerier h a r befunnits få en
anrikning av skad li ga ämnen under de
långa ulägestider som nu blir aktuella.
Liksom i atomubåtar erfordras nu också
i konv entionella ub å tar med stirlingmaskineri luftrening utöver koldioxidrening
för a lt vidmakthålla e n behaglig och
oskadlig luftmiljö .
Hygi e niska gränsvärden (HGV) finns
för civila arbetsförhå llanden. Dessa gränsvärden baseras p å en expo nering under
åtta timmar per dygn . I ubåtar expone ras
personalen under lå nga tider, varför e n
ytterligare reduktion av dessa gränsvärden torde krävas för tillämpning i ubåtssammanhang. Mellan expe rter pågår e n
diskussion om storleken av sådan reduk tion och framtagning av relevanta grä nsvärden. I svenska ub å tsvapnet tillämpas
tills vidare Arbetarskyddsstyrelsens HGV.
Till föroreningsbilden hör naturli gtvis
även det mikrobiologiska spektret.
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Härvid kan nämnas bakterier, virus,
mögel med dess sporer och åtföljande
restprodukter, encelliga djur samt större
organismer och insekter.
Det mikrobiologiska spektret orsakar
väsentliga störningar på ubåtsmiljön ,
med belastningar på människan som
följd. Dock är mycket lite känt om förekomst och konsekvenser i ubåtsmiljö.

Luftrening
Lika komplicerat som det är att indikera
alla förekommande föroreningar, lika
svårt är det att skapa filter som fångar
upp ämnen. I princip används huvudsakligen filterabsorption.
Aerosoler upptas i sk mekaniska filter
med varierande genomsläpplighet. l
dessa filter fångas också damm och andra fasta partiklar. De finaste filtren, sk
absolutfil ter, kan avskilja även de minsta
aerosoler. Särskilt viktiga att avlägsna är
aerosoler (vätska och fasta) av storleken
fem mikron och mindre, då dessa utgör
sk resparahelt damm , som kan tränga
långt in i lungalveolerna.
Beroende på den stora luftomsättningen (cirka tio gånger per timme) i
ubåtar har mätningar visat att luften är
mycket ren från fasta aerosoler.
Vätskeaerosoler, t ex oljedimma, är
mycket besvärliga, då de vid allvarliga
tillbud , t ex ett hydraulläckage , snabbt
mättar och gör såväl mekaniska filter
som kolfilter verkningslösa. Filtren måste bytas ut efter sådant tillbud.
Gasformiga föroreningar , kolväten,
odörer etc, elimineras främst med sk aktivt-kolfilter. Aktivt kol består av stenkol
och kokosnötsskal som processats till en
mycket porös massa med mycket stor aktiv yta. Ett typiskt värde är 1500 kvadratmeter per gram!
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Filter med aktivt kol kan förbättras
genom att impregneras med något slag
av oxidationsmedel. Oxidationsmedlet
möjliggör en kemisk bindning till filtret
för vissa föroreningar. En kombination
av olika oxidationsmedel tillsammans
med det aktiva kolet innebär en synnerligen effektiv gasfiltrering.
Föroreningar och gaser, t ex vätgas
och kolmonoxid, som ej absorberas i kolfilter , kan katalytiskt förbrännas i speciella "brännare". Med hjälp av en upphettad katalysator sönderdelas väte och
kolmonoxid m fl gaser till ofarliga föreningar, t ex vatten och koldioxid.
Elektrostatisk filtrering, som används
flitigt i amerikanska ubåtar, kan binda
såväl aerosoler som gaser, vilka är uppladdningsbara.
Tekniker med molekylsiktar och andra avancerade metoder från rymdfart
finns, men tillämpas ännu inte praktiskt i
ubåtssammanhang.

rade att boendemiljön och vissa andra
utrymmen färgsattes i en vit kulör, vilket
också uppfattades som positivt- en ljusare miljö. Utrymmen för övervakning
och manöver, t ex manöverrummet och
elcentral, förblev dock gröna.
Färgsättningen av Västergötlandubåtarnas inre är genomgående vit med ljusbruna och beige inslag i paneler i boendedelen. Den ljusa miljön har uppfattats
som positiv och behaglig.
Färgval och färgsättning av ubåtars
inre styrs, även de, av traditioner. T ex
använder NATO en högvit kulör med
ljusblå kulör på kabinett och skåp. Likaså finns skillnader i användning av textilier och snickerier i syfte att skapa en
trevlig miljö.
Mängden ljus och dygnsrytmen har
betydelse för människans välbefinnande.
Innesluts människor i en miljö som en
ubåt under lång tid, förloras den naturliga bestrålningen med solljus och dygnsrytmen.

Dagsljus och dygnsrytm
Ljusstyrka och våglängd

Färgsättning, ljus och dygnsrytm
Det extensiva kunnande inom ubåtstekniken som utvecklades i Tyskland under
YK2 omfattade också färgsättning av
den inre miljön. Systematiska prov och
erfarenhet visade att en dimgrön nyans
uppfattades av flertalet som behaglig och
lugnande i ubåtsmiljön. Denna färgsättning kom också att gälla i svenska ubåtar
t o m Sjöormen typen. Trots färgens påstådda goda psykologiska effekter, medförde den gröna färgen att ljusutbytet
från armatur var då lig och utrymmena
kändes mörka.
Det nytänkande som följde under utvecklingen av Näck enubåtarna och den
längre ulägestid som förväntades, rende-

Solljus har inflytande över kroppens hormonbalans. En längre tids isolering från
naturligt solljus har visat sig ge försämrad mental kapacitet och i vissa fall depressioner.
l nationer som opererar ubåtar med
mycket långa tider i uläge tillämpas en
metod att "duscha " personalmed starkt,
mer än 500 lux, och med solljus jämförbart , ljus, i förebyggande syfte. Sådan
profylax kan t ex ske vid måltiderna genom att mässar och liknande utrymmen
har lämplig belysningsarma tur.
l Sverige har ännu ej funnits behov för
ljusprofylax.
Dygnsrytmen styrs av förhållandet
mellan och rytmen i dygnets ljusa och

mörka perioder. En människa som störs i
sin dygnsrytm , t ex genom långa perioder
av ljus eller mörker, samt ojämn följd av
sådana perioder, blir trött, okoncentrerad och med starkt minskad effektivitet.
Erfarenheterna visar att det är bäst att
dygnsrytmen i ubåten följer rytmen utanför. Således har man ljust i ubåten från
klockan 0600 på morgonen till klockan
1800 på kvällen och mörkt/nedtonat ljus
under resten av dygnet.
Det har också visat sig effektivast att
besättningens båda vakter delar på dygnet i motsvarande omfattning utan någon successiv förskjutning som tidigare
tillämpats. Människan mår bäst av att ha
en fast rytm och återkommande rutin.

Tolerans mot stöt, tryckvariationer
samt temperatur och fukt

Stöt
Vid de påkänningar, som sjunkbombsdetonationer eller minsprängningar utsätter ubåten för , påverkas såväl människa som materiel i hög grad. Människan
tål endast måttliga stötpåkänningar. Som
framgår av bild 3 är tolerabel nivå mindre än 15 g vid de stöthastigheter som är
aktuella.
För att skydda personalen för stötpåkänningar görs alla uppehållsplatser och
arbetsplatser, där personal kan tänkas
befinna sig vid " Klart Skepp", stötsäkra
genom speciella durkar. Då extrema
stötpåkänningar förväntas kan personalen också beordras ligga i förläggningen.
Ett exempel på sådant durkarrangemang
visas i bild 4.
Durkarna är upplagda på gummielement och ger en maximal påkänning på
15 g på en människa som står på durken
vid en antagen stöt. För att ytterligare
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Bild4
Bild 3

Tolerans mot stöt

Arrangemang av stötisolerade durkar

,,
minska påkänningarna är de flesta arbetsplatser utrustade med fjädrande stolar.

Tryckvariationer
Av flera skäl kan i en ubåt uppstå tryckvariationer som kan vara obehagliga eller skadliga för människan. Under
snorkling tjänstgör ubåtens inre som en
buffert mellan lufttilloppet - snorkelventilen - och luftförbrukaren - dieselmaskineriet. Ett dieselmaskineri på fullast förbrukar stora mängder luft, varför
snabba trycksänkningar uppstår i ubåten , då snorkelventilen stänger p g a
överbrytande sjö. Då snorkelventilen
åter öppnar erhålls nästan momentan
tryckstegring. Dessa tryckvariationer är
under svåra förhållanden besvärande för
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människan och förutsätter att inga medicinska defekter föreligger som försvårar
tryckutjämningar. Vid snorkling tolereras +-350 mbar (hPA) i trycksvängningar.
r uläge kan en successiv tryckstegring
ske i ubåten p g a läckage fr å n tryckluftförrådet. Sådana tryckvariationer begrä nsas också till 350 mbar för att inte
vå lla obehag.
Människan kan tolere ra måttliga
tryckvariationer utan skador. En exponering för 0,3 MPa övertryck under
längre tid medför att tryckn edtagning
måste ske en li gt dykartahell för att inte
råka ut för dykarsjuka. Sådana tryckexponeringar inträffar endast t ex vid en
ubåtsolycka.

Temperatur och fukt
Äldre ubåtar var kalla och fuktiga . Beroende på det för ubåtar speciella förhållandet att personalen bor och vistas i och
bland vapeninstallationer samt mas kininstallationer, varken kunde eller hade
ma n råd att höj a komforten med isolering och värmetillförseL Tryckskrovet,
som ständigt exponeras mot det kalla
omgivande vattnet, utgjorde en stor kyl
och kondensationsyta för den fuktiga utandningsluften. Vid laddning med dieselgeneratorerna drogs också ytterluften
ned och genomspolade hela ubåten med
drag och utkylning som följd.
Moderna ubåtar har boendedelen
som en väl isolerad separat del utan direktkontakt med det kylande tryckskrovet, vilket i det stora hela ger en komfor-

tabel miljö genom isolering och uppvärmd torr luft. I de relativt små ubåtar
som Sverige opererar, är det tekniskt
svårt att lyckas med avgränsningar och
isolering utan att det lokalt uppstår drag
och kallras.
Under krigsförh å ll anden måste man
acceptera en sämre komfort i syfte att
spara på energi.
Av säkerhetsskäl har vi i Sverige övergivit freonkylsystem för avfuktning av
luft. l stället har vi vattenkylning som ger
en något sämre avfuktning. Av olika skäl
är det mycket svårt att i en ubåt nå en
relativ fuktighet mindre än 60-80 procent,
Rh , vilket leder till såväl korrosion som
mögelbildning i vissa utrymmen. Ett sätt
att lösa detta i en konventionell ubåt är
att tillgripa absorptionsteknik för att av-

105

fukta luften, vilket dock av energiskäl
endast kan användas under fredsförhål landen.

4. Hotellfunktion
De faciliteter som åtgår för att förlägga ,
erbjuda sanitära möjligheter, utspisa
samt rekreera besättningen brukar sammanfattande kallas "Hotellfunktion " eller, nedbrutet i delar;
-förläggning; hytter och mäss,
- sanitet; tvätt, dusch och toalett,
- kök och matförråd samt matavfalL
Att väga ihop dessa delar och åstadkomma en optimal lösning är i ubåtssammanhang inget trivialt ingenjörsarbete.
Med optimalt menas inte bara att det
tekniskt går ihop, utan att det uppfattas
av besättningen som optimalt eller åtminstone som en "lyckad lösning". Min
erfarenhet är att hotellfunktionen aldrig
kan ges en objektiv bedömning, utan det
finns alltid individer och grupperingar
som uttrycker sin subjektiva bedömning.
Här, om någonstans inom ubåtstekniken,
slår tycke, smak och traditioner igenom .

Förläggning; hytter och mäss
Sedan Sjöormentypen har man i svenska
ubåtar sökt att åstadkomma hytter och
mäss (matplats och rekreationsplats) skilt
från tekniken och maskiner genom att
bygga moduler med skott och tak som
skapar ett slutet utrymme och avskärmar
buller och den fysiska kontakten med
rör, ventiler och armatur.
En central fråga vid utformningen av
förläggningen är om hela eller halva besättningen skall kunna äta respektive
sova samtidigt. A v utrymmesskäl har vi i
Sverige valt att mässen utformas endast
för drygt halva besättningen sittande.
Antal kojer/sovplatser är också en be-
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svärlig fråga. En gammal praxis i ubåtsvapnet har varit "varma-bingens-princip ",
dvs att sovplatserna delas av de vaktgående delarna av besättningen. Detta är
en princip som också internationellt
praktiseras i små konventionella ubåtar.
Västergötlandubåtarna konstruerades
ursprungligen för tjugo man. Dessutom
hade fackliga krav drivit fram en lösning
med "en koj per man" . Med den tillgängliga volym som ansågs skälig för boendet,
resulterade detta i mycket små kojlådor
(bredd och fri höjd), som visade sig oacceptabla. Ä ven mässen fick en olycklig lösning till
följd av det krävda antalet kojer.
Vi har nu kommit till koncensus med
personalen att med de små ubåtar Sverige
opererar och den volym vi skäligen kan
sätta av för boende, så skall "varmabingens-princip" gälla och yttersta ansträngning skall ägnas åt att göra den totala lösningen så smaklig som möjligt. En
hypotes jag har, är att det är inte enskilda
volymer för olika ändamål som är avgörande, utan den totala volym som besättningen har att disponera för såväl arbete
som vila och fritid , som är avgörande för
den samlade uppfattningen. Med väl genomarbetade detaljer kan man nå mycket
goda resultat inom mycket trånga gränser.
Det finns erfarenhetsvärden för hur
mycket fri volym människan erfordrar
som funktion av uppdragets längd. I efterhand beräknade sådana värden för de
senaste ubåtstyperna visas i tabell 2. Det
föreligger stora osäkerheter i dessa beräkningar/skattningar, men de stämmer
väl med de subjektiva uppfattningar om
ubåtarnas rymlighet, som besättningarna
uttrycker.
Mässen skall primärt fungera som en
matplats och utformas för detta. Den
skall också fungera som ett utrymme för
rekreation, samvaro och annan avkopp-

SUBMERSIBLE

HABITABILITV.

Erforderlig volym
som funktion av
uppdragets längd

MISSION DURATION IDAYSI

ling utan alltför mycket inverkan eller
störningar på boendeavdelningen.
Av utrymmesskäl kan vi inte tillåta
speciella expeditioner och kontorsutrymmen i ubåtar. Allt det "pappersarbete" och expeditionellt arbete som de
uppbördsansvariga skall utföra måste i
stället utföras på arbetsplatser eller i den
gemensamma mässen .
Att skapa en mäss , som passar alla de
aktiviteter som nämnts, är omöjligt, utan
blir en kompromiss med alla dess brister.

Proviant, matberedning och avfall
Förvaring av proviant, matberedning och
avfallshanteringen i en ubåt erbjuder
också ingenjörstekniska problem. Bys-

san skall naturligtvis ta så liten plats som
möjligt och ändå ge kocken en rationell
arbetsplats. Vid några tillfällen har prövats prefabricerad mat och speciella ugnar för värmning av sådan . Det föll dock
inte väl ut , varken ekonomiskt eller
smakmässigt och därmed också från
trivselsynpunkt Byssan utformas därför
för sk konventionell matlagning.
I de förutsättningar som ges , sägs ofta
att ubåtar i krig skall förutsättas erhålla
prefabricerad mat och att proviant skall
tillhandahållas fryst. De fredsmässiga
förhållandena är inte sådana och att tro
att det skulle fungera i krig vore nog optimistiskt , varför vi inte satsar på dessa
förutsättningar. Man skall observera att
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Tabell 2

Tillgänglig volym för besättningen

Ubåtstyp

Kubikmeter per man

Sor

7,0

Nä k

5,0

Vgd

5,9

Gtd
det fordras väsentligt större fryskapacitet
att frysa in 50~ 100 kg färsk eller tinad
proviant än att förvara den i idealfallet
tillhandahållna frysta provianten.
Matlagning drar stora mängder energi
och utgör stora belastningar på luftkonditioneringen och varmvattenproduktionen samt bidrar till fukt och os.
Avfallet från byssan, som består av
matavfall och diskvatten, processas genom en avfallskvarn och kan· pumpas ut.
Tidigare fryste man in matrester och avbördade sig dessa i hamn . Moderna förpackningar av plast och papper blir
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8,5
skrymmande avfall som får kompakteras
och förvaras tills man kommer i hamn.
Det har visat sig att man kan minimera
emballageavfallet genom att systematiskt avlägsna detta, där så möjligt, när
förrådet tas ombord.
Människans behov av vatten är cirka
två och en halv liter till matlagning och
dryck och cirka fyra liter för hygien per
dygn. Tidigare medfördes färskvatten i
tankar men sedan cirka tio år kan färskvatten genereras med hjälp av sk omvänd osmos. Ett typiskt aggregat, anpassat för en konventionell ubåt kan

producera cirka 1,5-2 kubikmeter per
dygn . Det vatten som produceras är av
mycket hög kvalitet och fordrar ingen
särskild behandling utöver sterilisering
med ultraviolett strålning.
Genom att omvänd osmos arbetar
med mycket höga tryck , är aggregaten
bullersamma och erfordrar bullerisolerad uppställning för att tillåta kontinuerlig drift.

Hygien och sanitet
Människans mat- och vätskeintag genererar också avfall. Cirka två kg latrin
produceras per man och dygn och är i sig
inget tekniskt problem att ta hand om.
Det medför dock ytterligare ett skrymmande system som tyvärr också ger vissa
restriktioner i ubåtens uppträdande under tömning av tanken.

standard i samhället och tradition
Toleransen vid trångboddhet och andra
negativa aspekter på standarden ombord
i en ubåt är relaterad till tradition och
övrig standard i samhället. I ett öppet
samhälle, som det svenska, och med den
levnadsstandard som vi har, är det orealistiskt att tro att ubåtspersonalen skall
och kan tolerera en standard som starkt
avviker från vad jämförbara yrkeskategorier i flottan eller civil sjöfart har. Det
finns ingen tradition som skulle motivera
någon sådan stark avvikelse mellan civil
standard och militär. l n te heller har vi
som tradition eller praxis att ekonomiskt
kompensera stora avvikelser mellan civil
standard och svåra förhållanden på arbetsplatsen .
Den moderna , välutbildade och upplysta människan är mycket observant på
arbetsmiljö och har därmed stora krav på
att arbetsmiljön inte skall orsaka skador

eller få konsekvenser för de n personliga
hälsan. Detta är berättigade krav och på
ansvarigt håll är det väsentligt att vidta
åtgärder mot alla kända förhållanden
samt att på ett förekommande sätt informera pe rsonale n respek tive inhämta personalens synpunkter. Ett forum för sådan
information
och
personalens
synpunkter är den av CM bildade fartygsmiljönämnden med sk fartygsmiljögrupper för alla nyanskaffningar. Under
konstruktions- och anskaffningsfasen
hålls regelbundna möten med fartygsmiljögruppen , så att personalrepresentanter kan hållas informerade om för
personalen väsentliga frågor. Samtidigt
kan senaste erfarenheter från förbandet
tas till vara.

5. Människa-maskin-interaktion (MMI)
Människa-maskin-system
l nteraktion mellan människa och maskin
diskuteras och exemplifieras av bild 5. In
i en maskin flyter data/information som
bearbetas och presenteras på en skärm.
Människan ~ operatören avläser informationen, analyserar, kommunicerar
med maskinen, för eventuell omarbetning i maskinen och ny analys. Operatören drar en slutsats utifrån analysen och
ger kommando till maskinen för att t ex
avfyra vapen eller styra vapen , styrsignaJer. Som framgår av bilden , kan också i
processen finnas en eller flera operatörer
och en beslutsfattare; FC/YO. Operatörerna kommunicerar och kan utifrån
egna informationer och analyser tillsammans värdera och ge FC/VO ett bättre
underlag för beslut och operatörers kommando.
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Bild 5

Människa - maskin- Interaktlon

Datajinfo.
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Styrsign.

A v bilden framgår också klart gränsytorna mellan människa och maskin ;
skärmar, paneler, displayer och indikeringslampor samt knappar, rullbollar och
andra reglage.
Det finns undersökningar, som visar
att ett riktigt utformat människa-maskinsystem med automatiserade processer
reagerar snabbare och med bättre precision , än om systemet varit helt automatiserat utan människans medverkan. Utöver detta faktum är det helt naturligt att
människan måste finnas med i så komplexa system och förlopp som återfinns i
en ubåt.

Automation
Sedan några decennier tillåter tekniken
att många funktioner automatiseras.
Graden av och principer för automatisering av framför allt skeppstekniska funktioner har sedan dess varit en livligt diskuterad fråga mellan ubåtstekniker. Beroende på tidigare tekniska brister betraktas automation med skepsis bland
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ubåtstekniker. Det finns också en inneboende skepsis till att inte ha direkt kontroll över en funktion , utan att vara beroende av automatik.
Automation innebär att en funktion
styrs indirekt efter endast t ex ett initierande kommando och eventuellt med
avkänningav lägen , tryck etc under sekvensen. Automationen anses så centralt
utifrån ubåtssäkerhetssynpunkt, att vissa
viktiga principer dokumenteras i "Handbok Ubåtssäkerhet ".
Automatik skall inte förväxlas med
fjärrstyrning.
Det finns en inneboende dynamik att
under konstruktionsarbete förfina tekniken och utnyttja de olika tekniska framstegen inom olika områden till att skapa
allt mer avancerade och förfinade lösningar.
För att automation och fjärrstyrning
skall kunna användas på ett säkert sätt,
erfordras en god MIMIK, dvs paneler,
tablåer, displayer, knappar och reglage
skall vara lättförståeliga, lättmanövrera-

de och utesluta missförstånd, i synnerhet
vid stressituationer, mörker eller dålig
sikt.
MIMIK-teknologin har framför allt
utveck lats för stora och komplexa industriprocesser. Ett brett kunnande har utvecklats om hur bilder och paneler skall
utformas för att lätt kunna avläsas, tolkas
och manövreras av människan. Principerna är ofta logiska och enkla men nog
så svåra att tillämpa konsekvent.
Vid framtagning av automatiserade
system med god MIMIK utnyttjas för bandets personal i diskussioner och
provarrangemang. Det föreligger i sådana arbetsgrupper risk för att de inblandade drabbas av teknikfascination och
euforiskt botaniserar i alla de möjligheter som den moderna tekniken ger utan
att göra tillräckligt kritiska överväganden .
Det finns också en risk att de inblandade referenspersonerna är låsta och ej
kan bryta sig fria från dagens lösningar
eller det sätt på vilket operationerna görs
idag. Utvecklingsarbete av automation
och MIMIK med hjälp av operatörer
måste därför noga förberedas och handledas under arbetet.
De från förbandet engagerade operatörerna måste ges en bred och fullständig
bakgrund till det aktuella arbetet. En
klar målsättning och tillräckligt med te kniska fakta skall tillgodose att alla parter
kan diskutera jämbördigt för att nå ett
gott resultat.
En sådan arbetsgrupp för utveckling
av automatiserade system och tillhörande MMI bör bestå av
som vet hur man
Operatören
opererar ubåten och
känner de begränsningar i manövrar eller uppträda nde som

kan vara aktuella.
Teknikern/experten

som vet vad teknik
och ny materiel erbjuder.

Systembyggaren

som känner sitt tänkta system och dess
beroende av och interaktion med andra
sys tern totallösningen .
som avväger och balanserar lösningen i
förhållande till andra
system och principer
tillämpade ombord.
standardisering.

Moderatorn

Processen är lång, kanske fem till åtta år,
från studi er och projektering av ubåten
till detaljkonstruktion. Arbetet måste
därför styras av en övergripande målsättning med successiva preciseringar av
funkbonalitet och teknisk lösning så att
totallösningen blir balanserad och konsistent. Hänsyn skall samtidigt tas till den
ständigt pågående tekniska utvecklingen
och erfarenheter från ubåtar i drift.

Vapentekniska system
Moderna sensorsystem , ledningssystem
och eldledningssystem är au tomatiserade system för datainsamling, analys, bearbetning och presentation av data samt
styrning av vapen . Dessa system samt
system för att kommunicera med och avleverera vapnen kallas sammanfattande
för vapensystemet. I en modern ubåt kan
det sammanfattas med följande bild 6.
Metoder och tekniker för att inkorporera människan i vapensystemet är sedan
länge utvecklade och etablerade hos vapensystemleverantörerna. Kraven att
hantera många mål, stora mängder data
samt att presentera situationer och fakta
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för operatörerna har ständ igt drivit fram
en förfinad MMI-teknik för att presentera information och ta emot kommandon
av operatören. Ofta skall flera system
samverka och information skall utbytas
mellan operatörer inför ett beslut ell er
kommandon till vapen.
Leverantörerna har i regel god kunskap om hur sådan verksamhet skall
samordnas och har genom sina internationella kontakter breda erfarenheter
om andra kunders krav och därför en
mängd lösningar på sin repertoar.
Dagens teknik och mjukvara ger
oändliga och fantastiska möjligheter.
T ex kan nu kommandon ges genom direkt fingertryckning på en datorskärm,
knappar ersätts av displayer med ett flertal menyer som man kan manövrera ge-
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nom att peka på symbolen/" knappen".
Dagens vapensystempanel er kan visa
mycket komplexa situationer med stort
informationsinnehåll på ett synnerligen
pedagogiskt och effektivt sätt.

skeppstekniska system
Omfattningen av och principer för automatisering av skeppstekniska system har
mest styrts av önskemål om att reducera
besättningens storlek och inte i så hög
grad av hanteringsproblem , stora datamängder samt snabba och komplexa förlopp , som ka rakteriserar vapensystemautomation. l och med detta har utvecklingen inte varit så entydig och ibland lett
till olyckliga lösningar. För att belysa
detta skall jag göra en kort rekapitulering av utvecklingen från Sjöormentypen

till dagens ubåt typ Gotland.
Ubåtar typ Sjöormen har relativt enkla system - i princip fjärrmanövrerade
system. Manöver och övervakning utförs
från maskincentral med hjälp av strömställare, motorpådrag och enkla analoga
instrument.
Framdrivningsmaskineriet manövreras manuellt med brytare och pådrag efter order från manöverrum.
l dykpanelen , p lacerad i manöverrum,
manövreras och övervakas endast dykning och blåsning av ballasttankarna.
l ubåtar typ Näcken infördes elektronik och automation i skeppstekniska system. Framdriften kan köras i automode
från styrpanelen i ma növerrum eller från
maskinpanelen, som också placerats i
manöverrummet Akterskeppet var ur-

sprungligen avsett att vara obemannat.
Bild 7.
Ä ven dieselmotorn fjärrmanövreras
från maskinpanelen med ett antal manöver- och larm knappar, men övervakas av
ett digitalt instrument som visar det värde/den funktion som väljs in. Det senare
har visat sig vara en olycklig lösning; det
är nämligen mycket svårt att läsa av, memorera och värdera t ex 16 st avgastemperaturer!
skrovventiler och andra funktioner ,
t ex länspump , manövreras från den sammanbyggda maskin- och dykpanelen i
manöverrum med hjälp av tryckknappar.
Knapparna indikerar läge eller funktion
hos de aktuella komponenterna genom
lampor (starkt eller svagt sken). Detta
har också visat sig vara en mindre bra
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UD typ VGD Bemannat akterskepp Bild 8
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lösning då i en nödsituation, t ex brand
och rök eller helt svart ubåt, operatören
ej kan känna läget på knappen (ute eller
inne). Även i en stressituation fungerar
känsel bättre än synintryck.
Mot bakgrund av erfarenheterna från
ubåt typ Näk med obemannat akterskepp, flyttades maskinpanelen med
framdriftstyrning och övervakning tillbaks till akterskeppet i ubåtar typ Västergötland. Filosofin från Näckentypen
följs i stort så att automoder kan köras
från manöverrum medan manuell mod
och kritiska moder såsom snorkeldrift
körs från maskinpanelen i akterskeppet
(elcentral). Bild 8.
Övervakning och manövrering är
koncentrerade i princip så att framdrift
och energisystem övervakas och manövreras i maskinpanelen medan dykning,
skrovventiler, länssystem och andra säkerhetsfunktioner hanteras från dykpanelen i manöverrum. Reglage och knappar i panelerna är utformade så att man
med känsel kan läsa av deras läge och
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därmed funktionens mod (öppetstängt).
I ubåtar typ Gtd införs modern elektronik i stor omfattning. De olika systemövervakningarna sammanförs till ett gemensamt
övervakningssystem
för
skeppstekn iska funktioner. Basen i systemet är ett redundant datorsystem med
två bildskärmar i maskinpanelen i EC/
MC och en skärm i dykpanelen. På skärmen kan upp tilllOO olika menyer/bilder,
visande olika driftstatus och mätdata/
driftdata, presenteras. Ett exempel visas
i bild 9.
Mätvärden kan loggas och sparas för
utskrift och utvärdering, vilket är till stor
hjälp vid underhåll. Larm och händelser
loggas på samma sätt.
Från ubåtssäkerhetssynpunkt är viktiga system såsom länssystem , snorkel och
avgassystem, kylsystem och andra system med tryckskrovsventiler överförda
till fasta scheman, sk MIMIKER, där
varje enskild ventil manövreras och indikeras separat. De knappar och vred som

va lts är sådana att ventilens läge kan
kännas av genom knappens/vredets
orientering.
Den enda processtyrning utöver elektrisk framdrift , som utförs av datorsystem, är dieselstart och stopp. Detta beroende av att det komplexa tryckförloppet
och styrning av ventiler övervakas och
styrs snabbare och säkrare av datorer. l
övrigt kan man konstatera att förlopp
och processer inom skeppstekniska system är så långsamma eller innehåller så
begränsat med data att automatik ej behöver tillgripas.
Sammanfattningsvis kan a lltså sägas
att datoriserad automatik , med få undantag, endast används för övervakning och
inte tillåts styra skeppstekniska funktioner.
Datorstyrda skeppstekniska funktio ner är

- Eliramdrift
- Dieselstart och stopp i snorkelmode
-Styrning; styrpanel med styrautomatik
Nämnda system har således en automode men också minst en manuell mode
och en nödmode då systemet degraderat
beroende på bortfall av kraftförsörjning
eller andra skador på systemet.

Manöverrum; arrangemang och
belysning
Manöverrummet är ubåtens centrum under såväl van lig förflyttning , spaning som
attack.
I moderna ubåtar är ubåtens samtliga
funktioner för uppgiftens lösande samlade i manöverrummet (MR) kring FC och
VO. Det team som arbetar i MR har den
totala bilden och kan lätt kommunicera
och i nära samarbete utvärdera situatio-
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nen och efter FC/VO beslut genomföra
åtgärder och kommandon.
Således är också de väsentliga skeppstekniska övervaknings- och manöverfunktionerna placerade i MR så att MtjC
och FC i samtalston kan överlägga kring
och utnyttja information om ubåtens
drift, status och eventuella begränsningar.
Manöverrummets arrangemang och
layout styrs av detta samarbete , som är så
centralt i ubåtens effektivitet. FC/ VO är
centralfiguren och dennes instrument vid
kritiska moment såsom dykning, intagande av ytläge och vissa anfall är periskopet. Periskopet är de t objekt som genom sin fysiska placering faktiskt styr
hela ubåtens arrangemang. Genom att
såväl spaning som anfall idag baseras på
sonarinformation, har periskopet förlorat i betydelse och torde i framtiden ersättas av optron isk mast för erforderliga
observationer.
En faktor att ta stor hänsyn till i människa-maskin-interaktion är allmän- och
arbetsbe lysning, kombinerat med paneler och displayer i manöverrummet Problemet uppmärksammades på ubåtar typ
Vgd men visade sig finnas i samtliga fall
där långvarigt arbete vid skärmar och
displayer förekommer. Om inte särskilda
arrangemang vidtas, få r man tröttande
kontraster och ljusblänk i skärmar och
displayer. Genom att arbeta med färgsättning, ytors struktur och glansighet
samt ljussättning och kontraster kan stora förbättring åstadkommas.
Inom konstruktionsarbetet av ubåt
typ Gtd genomförs ett ambitiöst utvecklingsarbete avseende manöverrummets
färgsättning och belysningsarrangemang.
En beige, matt, färgnyans med harmoniserande golvytor och textilier avses til-
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lämpas tillsammans med sk indirekt belysni ng. Indirekt belysning innebär att
belysningsarmaturen döljs bakom kabinett och tavlor samt riktas så att tak och
andra omgivande ytor genom återsken
skapar god a llmänbelysning. Rätt arrangerad skall sådan indirekt belysning
ej ge reflexer i paneler e ll er skärmar och
andra hårda ljuskontraster. Allt för att
undvika störn ingar och trötthet vid arbetsplatserna.
Belysningen i manöverrummet har
alltid varit en svår fråga. Nattetid erfordras att FC ell e r VO har ett bibehål let
mörkerseende vid observationer i periskopet trots att han mella n observationerna vistas i ett utifrån andra skäl upplyst rum. Det finns olika sätt att lösa
detta problem genom t ex röd belysning i
rummet eller skyddsglasögon burna av
FC/YO . Respektive metod har nackdelar för de inblandade och är därför ingen
bra lösnin g.
Genom att använda low-level-white i
belysningsarmaturen och indirekt belysning, kan FCIYO mörkerseende bevaras
och en god belysning i manöverrummet
arrangeras.

Besättningens storlek och kompetens
En pådrivande fak tor i utvecklingen mot
automation har naturligt varit strävan att
minska besättningens storlek . Sett över
de senaste svenska ubåtstyperna har
drastiska reduktioner åstadkommits;
Dra 45 man , Sor 33 man , Näk 28 man,
Vgd och Gtd 25 man. Trots en avsevärd
successiv effe ktivitetshöjning mellan
ubåtstyperna , har besättningsstorlek
minskat samtidigt med att kompetensen
höjts genom att värnpliktig personal ersatts av stambefäL

Som framgått av tidigare, har människans/besättningens behov stort inflytande på ubåtens arrangemang och storlek.
Marginalkostnaden för ytterligare en besättningsmedlem kan uttryckas i volym
(kubikmeter), energibehov (kW) eller
ub åts längd (meter) . Några exempel ur
parameterstudier visas i bild 10.
Bild 10

"Marginalkostnad" för ytterligare en man till en
ubåtsbesättning

Förutsättningar
En konventionell ubåt om 1200 ton
Besättning 25 man

Marginalkostnad
Ytterligare en besättningsman medför
0,3 m ökad tryckskrovslängd
0,4 kW större energibehov eller
0,5 m3 mer batterivolym

för bibehållna övriga prestanda!

Utöver de faciliteter som erfordras
ombord i ub åten för besättningens behov , utgör kostnaderna för besättningen
den största enskilda faktorn i en li fe -cycle-cost -(LCC)-betraktelse. Kostnaderna
för besättningens utbildning och löner
utgör e n avsevärd post. Beroende på hur
man räkn ar kan man fin na en siffra mellan 12-15 miljoner kronor per år för personalens löner, avskrivning på utbildning
och driftskostnader (proviant och förnö-

den heter).
Kompetens hos och storleken av en
ubåtsbesättning styrs av
-befäls- och yrkesstruktur
-utbildningssystem
-tradition/arv
Dessa faktorer anses så opåverkbara och
"givna" att STTEM och andra centrala
dokument utgår ifrån och förutsätter
"befintligt utbildnings- och befälssystem
i marinen " .
Utbildningssystemets behov av elevplatser ombord i fred har aldrig definierats eller ställts som krav. Ubåtarna har
därför all tid dimensionerats för krigsbesä ttnin g.
V id första påseendet kan det största
effektuttaget av ubåtens prestanda, dvs i
beredskapsgrad Klart Skepp, synas vara
dimensionerande för besättningens storlek. Det visar sig dock att Halv Siridsberedskap är den mest personalintensiva beredskapsgraden, framför allt inom spaningsfunktionen (sonar). Följdriktigt finns
i Klart Skepp därför redundanser/reserver för stridsskador och reparationer.
Besättningens kompetens utgörs, utöver varje enskilds kompetens, också av
besättningens sammansättning i operatörer respektive tekniker.
Operatörer är besättningsmedlemmar
med huvud uppgift att operera m ateriel
utan djupare förståelse för hur materielen fungerar eller kunskaper att, vid haveri, reparera materielen.
Tekniker svarar för drift och underhåll.
Mycket generaliserat kan man säga
att besättningens vapenavdelning består
till övervägande delen av operatörer,
medan skeppsteknisk a avdelningen utgörs av tekniker, som också är operatö-
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rer. Fördelningen i en modern ubåtsbesättning mellan operatörer och tekn iker
är l :2 (1:3).
En ubåts komplexitet och uttalade
självständighet, autonomt uppträdande ,
förutsätter att besättningens sammansättning och kompetens är sådan att såväl utnyttjande , drift och underhåll kan
genomföras under hela uppdraget.

6. Ubåten i nödsituation
Situationen i en sjunken eller på annat
sätt nödställd ubåt är naturligtvis omöjlig
att beskriva i detalj. Låt mig dock utifrån
några grundfall; ubåt i nödläge på ytan
och sjunken ubåt , spekulera i vad som
kan hända och hur människorna reagerar och vilka behov människan har i den
aktuella situationen.
Historiskt kan man konstatera att de
flesta ubåtsolyckor inträffat i ytläge genom påsegling. En ubåt som kolliderar
· och skadas i ytläge förlorar snabbt flyt kraft och torde sjunka inom en mycket
kort tid . Ä ven en ubåt som får en skada/
ett läckage i uläge men kommer upp till
ytan , sjunker inom kort tid om skadan är
stor.
Den korta tid som är tillgänglig för
beslut och åtgärder för en skadad ubåt i
ytläge är alltså mycket stressande. Praktiskt måste därför också räddningsmetoder och räddningsfaciliteter vara enkla
och omedelbara.
På grund av Östersjöns ringa djup kan
man förutsätta att en ubåt som sjunker
där, ej råkar ut för total tryckskrovskollaps, utan ubåten hamnar på botten , skadad, avskärmad/isolerad och i ett mer eller mindre stabilt skadescenario. Är
läget stabilt finns i regel tid och rådrum
för åtgärder.
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situationen i en sjunken ubåt måste
antas vara mycket kaotisk. l bästa fall är
primärskadan och följdskador begränsade. Troligen har den primära skadan bestått i e tt större vatteninbrott, som medfört att ubåten blivit omöjlig att
manövrera och blåsa till ytan. Man kan
också anta att endera tryckfasta avdelningen vattenfyllts och hela el ler delar av
besättningen flytt till den intakta tryckfasta avdelningen. Pga följdskador får
man också anta att trycket stiger i den
"intakta" avdelningen pga vatteninträngning eller läckage från tryckluftsförråd. Det inträngande vattnet medför
elektriska kortslutningar, gasutveckling
och kanske bränder.
Ubåtens färd mot botten och islag torde också leda till att materiel lossnar,
krossas och orsakar därmed kortslutningar och bränder.
Man kan alltså tänka sig att den överlevande besättningen i en sjunken ubåt
befinner sig i en delvis vattenfylld ubåt
utan elektrisk kraft och i en atmosfär
med gaser och förhöjt tryck. Från denna
skräckfyllda och stressade situation skall
räddning genomföras.

Överlevnad
För överlevnad i e n förolyckad och isolerad ubåt har vi i Sverige som norm att
nödförråd fö r fem dygn skall finnas . Förråden skall vara så stora och fördelade så
att de är tillgängliga för det största antal
människor som tillåts ombord i uläge och
oberoende av i vilken avdelning dessa
överlevande befinner sig.
Andra ubåtsnationer har motsvarande normer, dock med variationer, beroende på operationsområde (längre tid)
och ubåtarnas utformning (en eller flera
tryckfasta avdelningar).

De nödförråd som avses är
-oxygen,
-kalk för koldioxidrening,
- nödproviant,
-vatten,
- läkemedel ,
-viss nöd utrustning.

Övriga komfortbehov tillgodoses inte genom speciella nödförråd.
Under kortare tid, t ex under en
brand eller inför räddning, finns också
möjlighet att andas luft från ett särskilt
förråd; det sk BlBS-systemet (Built in
Breathing System).
Beroende på den aktuella olyckan är
naturligtvis skadescenariot ombord i den
förolyckade ubåten mycket varierat. De
miljöfaktorer, som torde vara de mest
svårbemästrade, är kyla , mörker och
trycksättning.
Prov har visat att en ubåtsmiljö som
inte uppvärms, mycket snart kyls ut. Har
dessutom ubåten delvis vattenfyllts, torde förhåll andena för de överlevande bli
mycket svåra. Det är därför väsentligt att
personalen kan förstärka sin klädsel med
medhavd personlig utrustning. Man kan
även tänka sig att i nödutrustningen
medföra sk" nödunderställ".
Till följd av skador i elsystemet måste
man också förutsätta att en förolyckad
ubåt blir mörklagd. Den psykologiska effekten av mörker, absolut svart under
lång tid, skall inte förringas . En oövad
människa , som drabbas av totalt mörker,
i en miljö som dessutom intagit onormala
attityder, tappar orienteringen och kan
tillfälligt gripas av panik. Det är därför
viktigt att ha nödbelysning och tluoroscerande markeringar. Det senare har

också provats och visat sig mycket verkningsfullt. Självlysande markeringar
kommer att införas för att visa väsentliga
delar såsom luckor, utstickande maskindelar och andra viktiga orienteringspunkter.
Sedan ett tjugotal år finns också
"lysstavar" med i räddningsutrustningen
och är i sin enkelhet ett utmärkt medel
att orientera efter och att använda som
arbetsbelysning.
Genom läckage av vatten in i ubåten
eller läckage från luftförrådet måste man
räkna med en mer eller mindre kraftig
tryckstegring i den förolyckade ubåten .
En tryckstegring och därmed tryckexponering av de överlevande , över 1,3 bar,
innebär att personalen måste dekomprimeras i kammare efter sk dykartabeller.
Tryckstegring är ett mycket allvarligt
förhållande som påverkar möjligheterna
för individuell räddning. Trycksatt besättning kan inte göra fri uppstigning till
ytan om inte där finns resurser för dekomprimering.
situationen förvärras dessutom om
besättningen exponeras under lång tid
eller om atmosfären innehåller föroreningar, såsom koldioxid och brandgaser.
För att kunna motverka en tänkbar
trycksättning införs på ubåtar typ Gtd en
särskild nödkompressor, avsedd att
"pumpa ned" en eventuell tryckstegring.
Utöver nämnda faktorer finns dessutom ett antal andra, t ex besättningens fysiska och psykiska status, att ta hänsyn
till. De överlevande i en förolyckad ubåt
har alltså att, i en mycket stressande situation, förbereda och bedöma när och hur
räddning skall genomföras. Sedan några
år finns anvisningar för sådana avvägningar och bedömningar.
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Räddning
Vid en ubåtsolycka är det primära och
allt övergripande att rädda personalen.
Sverige är en av de få ubåtsnationer, utöver stormakterna, som har särskilda
räddningsresurser avsatta och organiserade. r ubåtsflottiljen ingår dykeridivisionen, vars primära uppgift är ubåtsräddning. Man fäster stor vikt vid att
ubåtsräddningsfunktionen ingår i ubåtsförbandet. Genom samordnade övningar
och nära kontakter med kolleger i dykeridivisionen tillförsäkras ubåtspersonalens förtroende för räddningsfunktionen.
Dykeridivisionens ubåtsräddningsfaciliteter består av
- ubåtsräddningsfartyget Belos med
dykerisystem och räddningsklocka,
- ubåtsräddningsfarkosten, URF,
- MDC med kammarsystem.
Tidigare gjordes en distinktion meilan
. kollektiv räddning och individuell räddning, varvid den förra ansågs som första
alternativ och den senare som andra alternativ eller reservmetod . Efter intensivt utvecklingsarbete av den individuella metoden, i framför allt England (RN),
räknas de båda metoderna som jämbördiga. Vilken som tillgrips, beror på omständigheterna.
Kollektiva metoden utnyttjar räddningsklockor eller räddningsfarkoster
som ansluts till den nödställda ubåten
varigenom de överlevande kan räddas
genom en eller successiva insatser.
Den individuella metoden innebär att
de nödställda genom egna åtgärder och
med hjälp av slussar ombord i ubåten och
utstigningsdräkt kan göra sk fri uppstigning (FU) . Ubåtar typ Näk och Vgd har
slussar så att fri uppstigning kan ske från
endera tryckfasta avdelningar. Väster-
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götland-ubåtarna och senare ubåtstyper
har utstigningssluss av Royal Navy-typ,
som är mycket lättarbetad och möjliggör
säker FU ned till 200 meter.
Fri uppstigning är alltså en metod som
står de nödställda till buds efter deras
egen bedömning. För att FU-tekniken
skall fungera erfordras dock att personalen är utbildad och övad. Grundutbildning sker i dyktanken i Karlskrona och
frivilliga övningar i sjön från ubåt sker
årligen.
En osäker faktor vi FU är överlevnad
på ytan. Besättningsmannen som gör FU
har inte annat på ytan att flyta på än
utstigningsdräkten. Försök har visat att
utan stöd på ytan föreligger stor risk för
nedkylning, sjösjuka och drunkning.
Räddningsdräkten ger genom sin utformning ett mycket olyckligt flytläge på
ytan, vilket medför nämnda risker. En
utveckling att förbättra dräkten i dessa
avseenden pågår.
Som nämnts är det mycket troligt att
ubåtsbesättning som gör FU varit trycksatt i ubåten. Man måste därför i räddningsplaner alltid förutsätta att tryckkanunare finns på ytan för dekomprimering.

nologin, vilka erfordrar lösningar utifrån
svenska ekonomiska och tekniska förutsättningar.
Ubåtspersonalens engagemang i sin
arbetsmiljö skall respekteras och allt vad
som är tekniskt och vetenskapligt möjligt
skall göras för att erbjuda en god och
ofarlig miljö. Denna strävan sammanfaller helt naturligt med det primära syftet
att skapa effektiva ubåtar.

Människan i ubåt skall ses som ett
människa-maskin-system, inte bara då
människan arbetar med paneler och reglage, utan i hela dess vidd och under hela
uppdraget. En sund, utvilad och effektiv
besättning tillsammans med goda tekniska lösningar konstituerar därför effektiva ubåtar.

7. Sammanfattning
Som framgått av denna årsberättelse , utgör människan och hennes behov en icke
föraktlig ingenjörsteknisk utmaning att
implementera i ett ubåtskoncept Utan
att kvantifiera så vill jag mena att människans behov har större genomslagskraft i konstruktion av små konventionella ubåtar än större, t ex kärnkraftsdrivna , ubåtar. Konventionella ubåtar
med AlP (Air Independent Propulsion)luftoberoende maskinerier närmar sig
atomubåtar i uthållighet och erbjuder
därmed nya utmaningar inom humantek-
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Anskaffning av "Kustkorvett typ Göteborg".
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Inträdesanförande avhåflet vid sammanträde med Kungl Orlogsmannasällskapet onsdagen 22 apri/1992
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Den 18 december 1985 beställde FMV
(Försvarets materielverk) vid Karlskronavarvet AB konstruktion och byggnad av
4 kustkorvetter typ Göteborg med succesiv leverans 1989-91.
I motsats till tidigare större stridsfartygsanskaffningar, där FMV ansvarat för
leverans av vapen-, strids- och eldledningssystem , genomfördes denna upphandling i form av ett huvudleverantörskontrakt. Karlskronavarvet AB ålades
därmed ett totalansvar för leverans av
kompletta fartyg inkl vapen- ledningsoch sensorsystem där FMV endast tillhandahåller själva vapnen, ammunition
och viss lös utrustning. FMV roll som
beställare med ansvar för uppföljning
och kontroll kvarstår dock oförändrad.
Som underleverantör för elektroniksystemet, SESYM (Strids- och Eldlednings-System Ytattack Marinen) valdes
Nobel Tech System AB (f d BEAB, f d
PEAB).
Kontraktssumman , inkl FMV egna
anskaffningar och åtaganden , uppgick

till ca 1,2 miljarder kronor i prisläge februari 1985 och förutsatte då att programvara till det integrerade strids- och eldledningssystemet SESYM skulle utvecklas och tas fram i form av tre delleveranser, s k mjukvarureleaser. Komplett
mjukvara skulle föreligga i samband med
leverans av tredje fartyget och därefter
succesivt implementeras, kontrolleras
och systemutprovas i resp fartyg. Denna
lösning valdes för att i första hand hålla
nere kostnaderna för mjukvaruutveckling, som utgjorde en trång produktionssektor hos elektronikleverantören och i
andra hand för att succesivt kunna prova
levererad mjukvara ombord.

Bakgrund till anskaffning av
"kustkorvett typ Göteborg"
Efter att FMV lagt beställning på de tolv
fartygen av Spica Il-klass började tankar
och funderingar på nästa generation ytattackfartyg, som ersättning för de sex
torpedbåtarna av Spica I-klass.

·c:;
Q)
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Beroende på , som regel, korta serier
och knapp ekonomi har möjligheterna
inom marinen att bygga prototypfartyg
a lltid varit begränsade. l stä llet läggs
stort arbete och lång tid ned på studier,
utredningar, projektutkast och utvärderingar för att så småningom , inför beställning, hamna i rätt koncept från början.
I fa ll et "kustkorvett typ Göteborg"
påbörjades redan i början av 1970-talet
ett brett upplagt stud ie- och utredningsarbete inom ramen för marinstabens
SUR-verksamhet där FMV svarade för
tekniskt- och ekonomiskt underlag samt
spelko rtsframtagning. Arbetet pågick
fram till 1979, då ett UTIEM fö relåg
klart för "Robotbåt 90" . På vägen dit
hade ett stort antal olika projektutkast i
varierande storlekar utarbetats med alternativa skrovkoncept, framdrivningsoch vapenpaket, varav kan nämnas Korvett 75 , Flottiljledare, Robotbåt med
flottiljeledningskapacitet.
U n der 1980 framskymtade emellertid
möjligheten att utnyttja varvsstödsmedel
för att trygga beläggningen vid Karlskronavarvet Direktiven till FMV blev
därför att parallellt med " Robotbåt 90"
utarbeta projektutkast till ett yrattackfartyg typ Spica III, ett alternativ som i
stort byggde på en vidareutveckling av
moderniserad Robotbåt typ Norrköping
(Spica II) med minsta möjliga ä ndringar
och som skulle kunna beställas senast tio
må nader efter beslut. Detta arbete resulte rade sedan i kustkorvetterna Stockholm och Malmö, som beställdes 1982
och levererades 1985.
För "Robotbåt 90" fortsatte projekteringen sedan under benämningen "Kustkorvett 90" med sikte på beställning hösten 1986. Genom ett snabbt projekte-
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ringsarbete kunde FMV, som inledningsvis nämndes, bestä lla de fyra nya kustkorvetterna nära e tt år tidigare.

Förseningar under projektets
gång
Strids- och eldledningssystemet, SESYM, för kustkorvett typ Göteborg, utgör jämfört med dagens system ett avsevärt generationssteg, inte minst med avseende på informationsbehandling, kapacitet, operatörsstöd , flexibilitet , felsöknin g och redundans.
Systemet är av en helt ny tot alintegrerad typ, omfattande fartygets samtliga
vapen- , sensor- och ledningssystem och
uppbyggt kring ett dubblerat lokalt nät
(data-bus-system). Det medger snabb
och samtidig informationsfördelning till
sam tliga ans lutn a generella operatörsplatser samt en lednings- och konferenskonsol och inkluderar ett automa tiskt
luftförsvarssystem med dubbla arte-kanaler och motmedelsinsats.
Kvalificerade utvecklingsprojekt av
denna typ med stor mängd spjutspetstek nol ogi och mål bortom teknikens
fram kant drabbas emellertid icke sällan
av oväntade problem, svårighete r och
förseningar.
SESYM med sina ca 1800 knappfunktioner, 1,5 miljoner källkodrader och
mer än 400 manå r av mjukvaruutveckling och programe ring utgör härvidlag
inget undantag. Under å ren 1987-90
drabbas projektet av totalt fyra större
förseningar med åtfö lj ande omplanering
och omförhandlingar av levera nstider.
Bl a tjänstemannastrejk inom SIF-området, beslut om övergång till programspråk ADA för all nyutveckling av programvara, beslut om omkonstruktion
och uppgradering av ESM-system och ett

antal förändringar till följd av problem i
mjukvaruframtagning och utvecklingsmiljö.
Arbetet fortsatte med nya utvecklingsverktyg men fortfarande med instabilitet i planering, metodutveckling, delprojektdefiniering, kvalitetsstyrning och
kvalitetsmål , integrati onstest under alltmer pressade tidsramar och personalomsättning på utsatta ansvarsposter.
Hösten 1990 inleds en djup och omfattande revision och genom lysning av
he la mjukvaruutvecklinge n för SESYM
med åtfö ljande riskanalyser. Detta resulterar i en kraftfull uppstyrning av hela
projektet innebärande bl a införande av
ett kvalitetsförbättringsprogram , prointerna
definieras,
duktkvalitetsmål
granskningar och revisioner tar form,
SPR-klassning och acceptanskriterier införs. Ett särskilt dokumentationsbibliotek etableras hos elektronikleverantören
för kontinuerlig uppföljning av ge nomfört arbete. Tidsplaner revideras och
kontrollpunkter med defini e rade mål införs. Personalförstärkning sker inom utsatta delprojekt
Med denna genomgripande revision
och uppstyrning av hela mjukvaruarbetet
för SESYM som grund, omförhandlas
hösten 1991 kontraktet med K krY /Nobel
inn ebärande en ny leveranstidsplan för
res te rande åtagande och dessutom ett
antal ti llägg och ändringar i det tekniska
inn e hållet. Bl a överenskomms om att
samtliga fyra fartyg ska ll uppgraderas
med skrovfast hydrofon av sam ma typ ,
som med mycket goda erfaren he ter installeras i samband med pågående halvtidsmodernisering av patrullbåt typ Hugin.
Den nya leveranstidplan e n bygger i
stort på ett resterande åtagande levere-

ras i form av elva mjukvarurelaterade
delleveranse r, varav den sista utgör en
slutlig komplett dokumentation över SESYM. Programvaran levereras härvid
kontrollerad frå n fabrik i tre skilda releaser, K 1.0- K 3.0, med stegvis ökad funktionalitet, varav release K 1.0 levererades under september 1991 och därefter
har installerats och leveranskontrollerats
i två fartyg. Efter leverans från fabr ik av
release K 2.0 i medio av 1992 installeras
och driftsätts denna successivt i samtliga
fyra fartyg och på samma sätt installeras
och driftsätts release K 3.0 succesivt i
samtliga fartyg efter kontroll i fabrik i
slutet av 1993. Med e rforderlig tid för
FMV relativt omfattande och tidskrävande systemprovverksamhet innebär
detta att fartyg blir operativa i kustflottan med release K 2.0 från slutet av 1993
och att alla fyra fartygen succesivt under
1994-95 graderas upp och blir operativa
med release K 3.0, d v s full avsedd
funk tionali te t.

Erfarenheter och uppnådda
resultat hittills
Kustkorvetterna Göteborg och Gävle
övertogs efter genomförda leveransprov
i mars resp november 1990 och har således nu varit i drift inom provturskommandot under två år.
Förutom besättningsutbildning har
främst fartygens skeppstekniska egenskaper och funktioner , som ej är direkt
beroe nde av programvara i SESYM,
satts på prov.
Erfarenhe terna hittills är mycket lovande samtidigt som arbets- och boendemiljön ombord upplevs synnerli gen
positivt. Framförallt kan nämnas fartygens goda sjöegenskaper och vattenstrål driften , som med extremt lågt utstrålat
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hydraakustiskt buller och i kombination
med släphydrofon 8VDS9 avsevärt ökar
förmågan till tyst ubåtsjakt. Vattenstråldriften ger också med det datorstödda
manöversystemet smått fantastiska manövrerings- , stopp- och accelerationsegenskaper och beroende på hög verkningsgrad har fartkravet mer än väl
kunnat innehållas.
Kustkorvetten Gävle har huvudsakligen utnyttjats för prov med T AS (Towed
Array Sonar) , en släphydrofon för passiv
undervattenspaning. Proven har givit utomordentligt intressanta resultat och
värdefulla erfarenheter för fortsatt utvärdering, både vad avser rent sjömanskapsmässig hantering och taktiskt
utnyttjande. I kombination med den låga
bullersignaturen öppnar sig härmed en
unik möjlighet för kustkorvetten att i
ubåtsjaktmod upptäcka en ubåt långt
innan denna har registrerat att en kustkorvett finns i närheten.
I december 1991 levererades det tredje fartyget , Kalmar, med release K 1.0
samtidigt som också Göteborg kompletterades med samma mjukvara. Genomförda leveranskontroller har även verifierat att systemet, som härmed
innehåller bl a ett antal basfunktioner
och full ubåtsjaktfunktion, i flera avseenden fungerar över förväntan. Den nya
spaningsradarn t ex uppvisar sensationellt avancerade prestanda inte minst
genom ökade räckvidder mot såväl luftsom ytmål. Navigeringsfunktionen i SESYM med död räkning baserad på indata
fr å n gyro och tvåaxlig aktiv logg ger så
stor noggrannhet att verifiering med
gängse kontrollmetoder måste ifrågasättas.
Erfarheterna hittills är således mycket
positiva och inger höga förväntningar in-
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för såväl den fortsatta provningen som
den slutliga produkten. Systemutprovningen av release K 1.0 och den därmed
ökade funktionaliteten hos fartygen inleds nu under våren och pågår under
större delen av 1992 med avbrott för inplanerade underhållsperioder varvid
även mindre modifieringar, baserade på
vunna erfarenheter, införs.

Fortsatt verksamhet
Parallellt med färdigställandet vid byggnadsvarvet av det fjärde fartyget Sundsvall som levereras med release K 2.0 under januari 1993, pågår hos Nobel Tech
framtagning , integration och test av programvara till alla i release K 2.0 ingående
funktioner.
Detta arbete med release K 2.0 löper
nu i stort efter uppgjorda planer och har
efter lyckad leverans och godkännande
av release K 1.0 fått fastare former med
en stabilare metodik, styrning samt uppföljning av problem och frågeställningar
och också en ökad grad av optimism. En
första testversion av release K 2.0 installeras och provas under våren ombord i
Gävle för att ge underlag och "feedback " för slutlig justering inför leveranskontroll i fabrik och därefter driftsättning ombord.
I och med införandet av release K 2.0
erhåller fartygen i stort sett samma
funktionalitet som idag finns i kustkorvett typ Stockholm , dock med modernare teknik, ökad överskådlighet, kapacitet, registrerings- och ledningsförmåga
samt bättre operatörsanpassning.
Arbetet med den slutliga mjukvarmeleasen K 3.0, som pågår i olika stadier
inom resp delsystem utgör det egentliga
och stora generationssteget jämfört med
dagens strids- och eldledningssystem.

Genom införandet av release K 3.0 ges
fartygen full avsedd funktionalitet , där
de stora utmaningarna framförallt ligger
i det automatiska luftförsvarssystemet,
te lekrigssystemet, redundans genom
dubbla lokala nät och ledningsdatorer
samt utökade simulerings- och registreringstun ktioner.
Det automatiska luftförsvarssystemet,
med egen processor och en ansenlig
mängd beräkningsallgoritmer, skall kunna hantera ett antal samtidiga lufthot
Med information från spanings- och eldledningsradar, signalspaningsutrustning,
radarvarnare , pekpinnar och externa
källor startas automatiskt målföljning
och kontinuerlig hotutvärdering, klassificering av mål och insatsoptimering med
artilleri och telekrig i samverkan samtidigt med beräkning av gynnsammaste
undanmanöver.
Ä ven telekrigssystemet arbetar med
egen processor integrerad till lokala nätet och utnyttjas för långräckviddig spa-

ning med insats utanför artilleriets räckvidd samt för samordning av ingående
delsystem med luftförsvaret. Systemet
innefattar förutom de olika kastarsystemen signalspanings- och radarvarningsutrustning samt har förberetts för störsändare.
Sammanfattningsvis återstår således
inom projektet "Kustkorvett typ Göteborg" ytterligare en tid av kvalificerat,
intensivt arbete och problemlösning innan systemet fullt ut kan överlämnas till
förband för operativt bruk .
En tid som emellertid väl intecknats
med färdigbyggnad av fjärde fartyget ,
systematiska leveranskontroller, systemutprovning, utbildning och vidmakthållande av levererade fartyg.
En tid som också är väl värd att invänta det allsidiga stridsfartygssystem, som
kommer att kunna lösa många och svåra
uppgifter i en ytterst tuff hotmiljö långt
in på 2000-talet.
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Thomson Sintras affärskoncept är kompetens och teknik för sjöförsvar.

Den svenska marinen använder Thomsons hydrofoner på kustkorvetter,
minjaktfartyg och ubåtar.
Marinens helikopterburna hydrofoner uppdateras med Thomsons digitalteknik och får nya och höjda prestanda. Samma teknik som den amerikanska och brittiska flottan valt i hydrofonerna för sina nya helikoptrar.
Inom området hydrofoner är Thomson världsledande. Till den svenska
marinen en av de ledande leverantörerna.
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FRANSCATOR AB
Box 5738 •114 87 STOCKHOLM • Telefon 08- 662 82 20 • Te lex 10600 • Telefax 08- 667 75 03

Det är kanske pretentiöst att använda
denna rubrik. Trots allt har den ett symbolvärde. Den symboliserar en falsk och
felaktig anklagelse. Den har för mig en
betydelse, där det etablerade samhället
utnyttjar bristande kunskaper för att vilseföra människor. Den representerar även
de etablerades potempkinkulisser, bakom
vilka beslutsfattarnas okunnighet göms.
Det finns allt för många människor
som, i sin nit och iver att sälja sig själva i
det korta perspektivet, uppvisar förmenta detaljkunskaper inom begränsade områden . Därmed hoppas man på att inga
frågeställningar skall komma upp om
helheten. Det skall vara en debatt på deras villkor. Inte en seriös debatt utgående från sakkunskap och måttlighet.
Jag hävdar att den nu pågående försvarsdebatten -dessa anklagelser och påståenden - utgår från detta förhållande!
Att försöka föra in fakta i en för landet
avgörande fråga är som att ropa i ett tomt
rum . Endast ekot av rösten hörs. Skulle

man trots allt få genmäle, så talas det om
helt andra saker. Helst om detaljer, som i
och för sig är viktiga, men som saknar
relevans i den situation där det svenska
försvaret är i dag. Man värjer sig för fakta.
Önsketänkande och tro har upphöjts till
"religion" .
Någon diskussion kring försvarets
förmåga om vi blir angripna eller om vi i
en krissituation skall försvara våra rättigheter som en fri och obunden nation förs
ej i tillräcklig omfattning.
Jag påstår att försvarspolitikerna funderar över andra problem. Det är två frågor som dominerar:
- Samhällsekonomi
- Regementen , försvarsindustri (sysselsättning) och värnplikt
Att detta sedan ger en mot omvärlden
trovärdig försvarsförmåga, det hoppas
man på. Kan bara detta uppnås så har
politikerna - från en odefinierad bas - varit förtänksamma och hoppas på att detta
också ger ett bra effekttillskott
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Varför då detta?
Jag har haft förmånen att få arbeta med
den överlämnade perspektivplanen. Jag
har blivit mer och mer förvånad över den
uppståndelse som överbefälhavarens
presenterade underlag givit upphov till.
Det är mot denna bakgrund som jag nu
reagerar. Varför förtala? Varför ifrågasätts fackkunskap? Varför vilseförs svenska folket? Svaret på denna fråga kan bara
bli en - bristande kunskap och brister vad
avser att våga ta ansvar. Det enda överbefälhavaren har begärt är att antingen
erhåll a de resurser som han ha funnit nödvändiga för att försvaret skall kunna lösa
ålagda uppgifter eller att få reda på de uppgifter som inte bedöms nödvändiga i framtiden - att prioritera genom att välja bort!
De områden som utnyttjas i debatten
är de gamla vanliga:
- Försvare t kan rationalisera!
Större tillskott än någonsin!
- Avvägningen inte förändrad på 30 år!
- Använd hotbild är felaktig och förå ldrad!

Försvaret kan rationalisera!
Det har vi också gjort. Jag påminner om
att försvarsmakten har reducerat personalinsatsen med 20% sedan 1970. Trots
detta utbildas samma antal värnpliktiga
som tidigare. Vidare har försvarsmakten
i samband med 82 års försvarsbeslut inplanerat rationalisering om totalt 13 miljarder kronor för perioden 82-92. Detta
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innebär att den årliga ramen skulle ha
vari t mer än 2 miljarder högre än vad
försvarsramen är i dag om detta inte skett.
Visst kan det diskuteras om vi lyckats fullt
ut. Men otvetydigt är att de ramar som
givits har utgått från att dessa kostnadsbesparingar totalt kan hämtas hem.
Redan i försvarsbeslutet 1982 fullföljdes inte överbefälhavarens hela förändringsförslag. Vissa åtgärder accepterades
inte. Andra åtagande n tillkom. Någon
ramjustering som täckte detta erhölls ej
fullt ut. Dåvarande överbefä lha varen redovisade detta i försvarsutskottet. Ca 1014 procent av det avsedda ans laget för
materielanskaffning fick överföras till
driftbudgeten. Lönekostnaderna , i jämförbara termer, var under budgetåret 88/
89 ca 700 miljoner kronor högre för försvarsgrenarna än den priskompensation
som utgått jämfört med 82/83. Detta är
några exempel.
Hur priskompense ras vi egentligen ?
Finns det ytterligare rationaliseringsmöjligheter av betydelse kvar? Nej , det som
återstår nu är att skära duktigt i organisationen om inte några ekonomiska tillskott tillförs. Det handlar om kategoriklyvning och fredsförbandsnedläggning!

Större tillskott än någonsin!
Jag har gjort en jämförelse mellan överbefälhavarens planering i de två gångna
försvarsbesluten och hans förslag inför
1991 års försvarsbeslut
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Fig: jämförelse mellan FB 82, FB 87 samt ÖB förslag ÖB 82, ÖB 87 samt ÖB 91 (prisläge 2/89).
Behov, ÖB 82 inklusive i rB 82 ej kompenserade merkostnader
ÖB förslag inför FB 82
FB 82
Öl:l förslag inför rH ~7
l)
FB 87
E
F - ÖB 91, nivå l
ÖB 91, nivå 4
G
ön 91, nivå 8
H
Fet, streck/prickad = nivå i kommande försvarsbeslut
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Av diagrammet framgår skillnaden
(huvudsakligen lägre materielinvesterin gar) mellan det behov som överbefälha varen ansåg sig behöva och vad försvaret fick. Då är det inte heller så konstigt
att ÖB behov är det det är, om alla uppgifter fortfarande skall kunna lösas. Diagrammet talar för sig sjä lv.

Avvägningen inte förändrad
på 30 år!
Detta är en av de vanligaste oseriösa påståendena. Vad har hänt? Jo våra slagkraftiga, operativt rörliga förband har i
princip halverats. Måste jag påminna om
de avvägningsprogram som finns? Betraktar man inledningen: Rörliga markstridsförband; Lokalt bundna markstridsförband; Övervattenstridsförband;
Fjärrstridsförband, så visst har det skett
en förändrad avvägning.
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Bilden talar för sig själv! Denna utveckling har emellertid till stor del skett
på grund av bristande ekonomi och inte
som medvetet tagna beslut grundade på
förändringar i omvärlden. Restriktionerna har varit många! Att det sedan är
praktiskt att utbilda förbanden i försvarsgre narna kan ju inte vara fel.
Om man tittar på marinen så får man
följande utveckling:
I absoluta tal är det inte heller svårt
att förstå att förmågan att kunna uppträda kring hela vår långa kust successivt
har blivit begränsad.
Sett i ett längre, men dock kortsiktigt
perspektiv kan det ju bli så som korre-
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sponderande ledamoten Hugemark uttryckt i sin årsberättelse:
"Våra framtida behov kan kanske inte
begränsas till Sea Denial. Liksom EG efterhand inser att den gamla blockgränsen
inte är gräns för säkerhetspolitiken kan vi
komma all engagera oss på andra sidan
Östersjön i Finland, Baltikum, kanske
Ryssland, på olika säll och med olika
medel. Detta kan komma all ställa krav
på vår maritima förmåga, som vi ännu
bara vagt kan ana. "
Den utveckling som nu äger rum i
Östersjön skapar en situation som vi
hade det under 1500-talet. Inte kan då
Sverige, som den stat med den längsta

kuststräckan dra sig tillbaka från detta
ansvar som enkannerligen åligger oss i
detta sammanhang. Vi kommer att tvingas till att ax la detta ansvar - a tt säkerställa friheten till havs!
Att med denna utveckling som grund
tvingas att konstatera den svaga utveckling och till viss del reducerade sjöoperativa förmågan som försvarsbeslutet ger
uttryck för är frusterande. Förnyelsetakten och tillgången till allsidigt användbara övervattensfartyg är för långsam resp
för låg.

Krigsorganisatoriskt mål på
en reducerad nivå
Det är teoretiskt tänkbart att bibehålla
numerären i krigsorganisationen. Vi kan
då konstatera att såväl utbildningstid
som utrustning för det stora flertalet förband , blir så dålig att det är föga me-

ningsfullt att vä lja denna lösning. Inte
minst när det gäller trovärdigheten såväl
utåt som inåt.
En annan entydig konsekvens är nödvändigheten att reducera antalet " kompani"- eller " plutons- "e nheter dvs en
minskning av antalet värnpliktiga som
utbildas varje år.

Totalt sett har vi inte halverat försvaret genom nottans och nygvapnets utveckling. Vi fullföljer inte
halveringen genom brigadreduceringen. Tvärt om. Vi bibehåller organisation på bekostnad av materiel!
Minskade res urser till försvaret måste
leda till uppgiftsbegränsningar och därmed minskad kostnad för fredsdriften.
Konsekvenserna härav blir
- minskat personalbehov (såväl fast anställd personal och värnpliktiga)
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att utbildningen i fred genomförs på
ett färre antal platser än i dag

Det är således inte en fråga om minskad materieltillförseL Det är i första
hand en minskning av personaltillförseln
(vpl) varje år som är nödvändig. Därmed
kan de operativt rörliga, mångsidigt användbara förbanden vidmakthållas och
förnyas.
Oberoende av omfattning och möjlig
förnyelse är kravet på att de förband som
är allsidigt användbara förnyas snabbare:
- Eldkraft, rörlighet och skydd i våra
brigader, dvs en ersättning av våra
gamla stridsvagnar = mångsidiga brigader.
Insatsförmågan i våra ytattackflottiljer, dvs en komplettering och ersättning av våra nuvarande ytstridsfartyg
med nya fartyg som, förutom nuvarande uppgifter, även kan jaga ubåt=
mångsidiga fartyg.
Luftförsvaret (jakt och luftvärn) samt
JAS-flygplanets förmåga i spaningsoch attackrollen = mångsidiga flygplan.
Utbildningen av värnpliktiga (soldater, sjömän) till våra förband måste
bibehållas på minst nuvarande nivå
(Fem eller 2,5 månaders utbildning
ger inte tillräcklig användbarhet varför de förband där dessa krigsplaceras
har getts begränsade uppgifter och utrustning = mångsidigt användbar personal.
Denna mångsidighet blir allt mer väsentlig ju mindre organisation försvaret
får, såvida inte försvarets uppgifter begränsas att enbart omfatta del eller delar
av svenskt sjö- och landterritorium samt
luftrum.
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Använd hotbild är felaktig
och föråldrad!
l den analys som överbefälhavaren lagt
som grund för perspektivplanearbetet
har vi faktiskt skissat på tre alternativ.
Ett av dessa ansluter väl till en eventuellt
successivt kommande rustningsbegränsning. l analysen konstateras att även om
denna utveckling skulle bli den normala,
så dröjer det länge än innan de militära
styrkorna i vårt område når en sådan låg
nivå att detta får påverkan på vår utformning av försvaret. Därtill har vi även
dragit slutsatser om vilka typer av resurser som i första hand skulle bli äldre och
inte ges någon förnyelse.
Döm om min förvåning när jag upptäckte att detta omfattande arbete inte
hade uppmärksammats. Gång på gång
har i stället fördjupat underlag avkrävts
ÖB.
Jag skulle inte, som försvarspolitiker,
våga lita till det som händer i Europa nu.
Ett i praktiken tvåpartsförhållande och
en stabil säkerhetspolitisk situation är
under upplösning eller har helt upplösts.
l stället har vi fått en situation som kan
karaktäriseras av en mångfald fler aktörer. Alla dessa driver sin egen säkerhetspolitik för sin egen överlevnad. Osäkerheterna är långt större nu än tidigare. Att
krigsrisken är låg (det var den redan tidigare) är inte ett mått på den militära kapaciteten. Vi måste lära oss att se skillnad på intentioner och
politisk
förvarning å ena sidan och den militära
kapaciteten å den andra!
Och inte minst måste våra förband
vara farliga för en angripare. Det är
verkligen ett lotteri om vi låter snöda
ekonomiska faktorer avgöra kvaliteten
och beredskapen hos våra förband. En
hög beredskap och tillgången på sjö-

stridskrafter är det enda som kan balansera, även om utvecklingen fortfarande
kan te sig vag, de förändringar i den sjöstrategiska bilden i framför allt Östersjön.

Var saklig!
För en saklig försvarsdiskussion. Förklara för människor rådande förhållanden.
Lyssna inte bara på det Ni vill höra. Lyssna på det andra också. Titta på svaren till
frågorna som ställts! Utformningen av
valda alternativ (regementen, antal , förbandstyper etc) är fackmannens uppgift.
Om försvaret t ex skall vara en regionalpolitisk resurs skall detta sägas öppet och
särskilda medel tillföras. Det är dock ej
överdrivet proffessionellt.
Överbefälhavare skulle aldrig gå ut
och kräva de resurser han gör om det
inte vore nödvändigt. Ä ven om vi leker
med tanken att vi varit så dåliga på att
bedöma behovet av nödvändig utrustning, utbildning och personal att vi fördubblat det erforderliga kostnadstillskottet så ligger även en sådan hypotes
långt från den nivå som nu föreslås.

Visst går det att övervintra. Men det
var ju inte detta vi skulle göra nu. Vi ville
komma tillrätta med och få en balans i
förbanden mellan uppgifter, utrustning,
utbildning och personal! Skall vi verkligen fortsätta med luftslott? Det är inte
trovärdigt. Inte minst för oss som arbetar
inom försvaret.
Kan vi verkligen lita på den politiska
förvarningen? Den förutsätter att det
finns förmåga att ta beslut i svåra situationer. Det som har utspelats sig i dag
talar ju för motsatsen. Osäkerheterna är
större än någonsin , men samtidigt har vi
inte omedelbara politiska konfliktrisker.
Den försiktiga slutsats man kan dra av
detta är, att vi i försvaret inte skalllita på
politisk förvarning och beslutsbenägenhet Vi kommer med all sannolikhet
tvingas att verka med de resurser vi har
oberoende av politisk förvarning eller ej.
Eller.. .?
Låt inte den tyske filosofen Diel's uttalande: "Människor ser in le världen som
den är. De ser den som de vill att den skall
vara" bli vägledande för det kommande
försvarsbeslutet.
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Debatt
Marinen vid vägs ände?
Paneldebatt vid extra sammanträde med
Kungl Örlogsmannasällskapet i Stockholm tisdagen 12 maj 1992
I panelen: Korresponderande ledamoten Hans Dahlberg (debattledare
Ledamoten Göran Frisk
Ledamoten Anders Hammarskjöld
Korresponderande ledamoten Bo Hugemark
Ledamoten Bengt-Arne Johansson
Ledamoten Sten Swedlund
Korresponderande ledamoten Johan T unberger
Göran Frisk och B-A Johansson hade
åtagit sig att vara inledningstalare och
eftersom ingen turordning överenskommits ,. överlämnade Hans Dahlberg efter
sin välkomsthälsning följ ande "bokstavsordningsprincipen" ordet först till
Göran Frisk.
Göran Frisk:
Jag har varit i min nuvarande befattning
som chef fö r l. ytattackflottiljen sedan
1990. Dessförinnan tjänstgjorde jag i
Marinstaben som chef för Flottans vapenavdelning och före den tjä nsten arbetade jag i planeringsfunktion inom
Försvarsstaben . Med denna långa erfarenhet av arbete i centrala staberna, så
har jag lärt mig hur tankarna tänks där
och hur verksamheten fungerar inifrån.
I mitt nuvarande arbete upplever jag
dessa tankegångar utifrån . I min fortsatta
utläggning kommer jag att hålla mig till
rubriken - d v s jag gillar läget.
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Jag tror ingalunda att marinen är vid
vägs ände. Ett vägval är förestående.
Frågan är bara om vi tvingas in på en ny
kurs eller om vi väljer den nya kursen
själv.
Det är sjöoperativa uppgi fter som
skalllösas i framtiden- och då inom hela
konfliktskalan fred , kris och krig! Ett eller flera vägval är dock nära förest ående .
Risken är stor att vi hamnar på fel väg,
antingen som ett medvetet val eller av
tvång. Den långsamma och låga omsättning av övervattensfartyg är ett exempel
på detta. Marinens nuvarande kurs leder
in i lägervall.
Okloka beslut togs i FB 68 och FB 72,
då man tog bort ubåtsjaktfunktionen
frå n marinens verksamhetsområde. Det
är inte säkert - men hade vi fått bibehålla
ubåtsjaktfunktionen , ja då hade vi förmodligen inte haft några främmande UTIdervattenskränkningar under 80-talet på
det påtagliga sätt, som nu har varit fallet.
Detta har kommit att bli en säkerhetspolitisk belastning för landet.
Att marinen består av fartyg är väl en
truism, men vi efterlever den tyvärr ej.
Och detta trots att det är längs den långa
kuststräckan Kalix-Strömstad som vi
skall kunna lösa sjöoperativa uppgifter
på de platser (avsnitt) där behovet fi nns.
Detta klarar vi inte nu. Den marina profilen har kommit att bli alltför markterritoriellt bunden. Detta verkar egendomligt, eft ersom den marina profilen är
ytattack, ubåt och min krigföring.
B-A Johansson:
Utgående från min kompetens

nuva-

rande tjänst som regementschef och
många år i planeringsfunktion inom de
centrala staberna , så påstår jag liksom
Göran Frisk att marinen befinner sig
ingalunda vid vägs ände.
Jag gör dock mitt vägval utifrån den
aktuella hotbilden och den hotbild jag
tyr mig till är den , som definierats i årets
försvarsproposition.
Grunden är således att vi skall utgå
från att vi kan möta ett väpnat angrepp,
varifrån det än kommer. Inriktningen
fokuserar försvarets förmåga att möta
det s k strategiska överfallet och ett begränsat angrepp. Som tidigare skall vi
förhindra angriparen att få fast fot på
svensk mark. l norr skall vi förmå att
successivt bryta angriparens anfallskraft
Skulle angriparen få fast fot på svensk
mark så får försvaret fullföljas med alla
de medel som folkrätten medger.
I denna miljö finns det stort behov av
marina stridskrafter. Framför allt för att
tidigt kunna begränsa angriparens möjligheter till snabb styrketillväxt.
Ett annat krav är att försvarsmakten
även skall innehålla en inneboende kraft,
om omvärlden börjar upprusta. Fast
kustartilleri i malpåse i stället för nedläggning är en billig tillväxtpotentiaL
Idag hyser jag ingen oro för den närmaste framtiden- vi har modern materiel och nya rörliga förband med hög effektivitet tillkommer. För egen del är jag
inte motståndare till reducering av de
fasta kustartilleristridskrafterna. Fasta
ka-förband är dock mycket kostnadseffektiva. Omsättningstiden kan vara längre än 20 år. De låga driftskostnaderna
(investeringarna finns där redan) innebär att det inte blir speciellt mycket
pengar över till annat även om man lägger ner de fasta förbanden . 10- 12 områ-

den är så betydelsefulla att de oberoende
av angriparens åtgärder alltid måste försvaras. Här skall man satsa på fast KA .
Att lägga ner förband är ren kapitalförstörelse; bättre sänka beredskapen och
lägga det hela i "malpåse".
Än en gång- marinen är inte vid vägs
ände. Jag känner stor tillförsikt inför
framt iden.
Johan Tunberger:
Den globala konflikten Sovjet- USA är
slut och uppblossande konflikter finns på
annat håll och då främst i tredje världen.
Globala stormakter börjar omstrukturera sina flottor. Ä ven länder med stora
flo ttor är på väg att kunna klara av mera
kustnära operationer, för det är där de
nya konflikterna fokuseras. Behovet att
från USA uppträda på Nordatlanten
minskar. Ryssarna drar sig tillbaka och
i miktar sig på sitt närzonsförsvar.
Östersjön kan bli en konfliktzon mellan det nya Ryssland och NATO. En tilltagande oro i Ryssland kan snabbt leda
till konfliktsituationer (flyktingar m m).
Kriser i närområdet kommer att kräva
ökad marin uppmärksamhet. Svenska ytstridsförband borde inriktas mot närvaro- och krishantering. Invasionsförsvarsuppgifterna borde överlåtas på ubåtar,
flygattack och rörligt kustartilleri.
Ett försvar som inte satsar på att tänka i operativa termer och hålla uppe beredskapsnivån, har förlorat sin själ. Planeringslinjalernas siffror får inte dominera.
Sten Swedlund:
Detta var skön musik för en sjögående
förbandschef! Diskussion inom Kustflottan pekar på att man måste "tänka
om ". Fartyg och helikoptrar måste prioriteras!
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Marin prioritering

fel - tillströmningen av unga , som vill
göra karriär hos oss måste säkras.
Den nya ledningsorganisationen är nu
Allmänt
föremål för stora besparingar - ända upp
till 60% -det är ju inte någon marginell
Den förändrade siikerhetspolitls.k.a situationen
minskning precis. Här gäller det att passa
stlillcr ökade krav på tidig insatsförmåga i
olika typer av incidente~/kriser samt som
opp, så att vi inte förlorar den sjöoperatröskel mot strategiskt overfali.
tiva fackkompetensen.
Uvecklingen leder fram till följande överAtt inlemma det fackmässiga undergripande prlorltcringsstege:
hållsstödet för flottans förband till KAsorganisationen och därmed införa ytterFö.rband
Uppgift
Prio
ligare en nivå är direkt fel. Nej , tack!
Samordning av kustrobotfunktionen
Övriga förband
"Uthiill.ighct"
4
med ylattacken är en känslig fråga. I en
Fasta infallsportsförband
:2
krympande ekonomi är det sjä lvkl art att
"Tröskel"
3
Operativt rörliga förband
:l
vi skall pröva kostnadseffekt iva lösningar. Anledningen till att vi tvekar är en
Övriga kval. fartygsförband
"Kris"
2
konfliktorsak mellan Flottan och KA.
Ubåtsjaktför!Jand, KAFUS
"Incident"
l
Samordning mellan minkrigs- och
Sjöbevakningsförband
ubåtsskyddsförbanden är ett annat problemområde att ta tag i.
slutsatsen blir att månl!~.idig!l f~ygs- och
helikopterförband med nog tillganglfghct
Den lokala ledningsorganisationen
redan i .fred har f"öretriide framfor övril!a
måste anpassas till de sjöoperativa uppgifmarina förband.
terna - vi sitter idag alldeles för "tight" i
Det handlar om att säkra våra förband av
för små brigadområden. Verksam heten
kvalificerade sjöstridskrafter. Idag är de
för våra rörliga sjö- och kastridskrafter
bra materiellt och personellt men för fåförsvåras!
taliga och med för låg förnyelsetakt
Bo Hugemark:
Därför krävs det en planerings- och kursJag har här tidigare avhållit en årsberätändring nu för att upprätthålla ett sjötelse om "Strategier i det framtida Euroförsvar med allsidig förmåga över hela
pa''. I denna karaktärise rade jag de makrisskalan. Färdigheterna måste kunna
rina strategiska syftena i "Sea control"
bibehållas på en hög kvalitativ nivå. Tillvilken i sin tur indelas i ''Sea Assertion"
gängligheten måste säkras genom fort(som syftar till att man skall kunna ansatta satsningar på en hög bemanningsvända havet för eget bruk) respektive
nivå .
"Sea Denial" (som.syftar till att hindra
Sjöstridskrafterna ska ll kunna verka
fienden att använda havet) samt " Promed full kraft väl under " mobiliseringsjektion of Power Ashore " .
tröskeln " . Detta är en direkt följd av den
I framtiden kanske vi snart kommer
förändrade säkerhetspol iti ska situatioatt uppnå "Sea Denial" genom att de
nen - ett faktum som måste gillas även av
stridskrafter som bl a genomfört ubåtsvåra idoga besparingsivrare. Det är en
inträngen försvinner till följd av den
frestande enkel metod att spara pengar
upplösning som nu äger rum. Det kanske
genom att strypa rekryteringen. Detta är
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också är så att "Sea Assertion " blir viktig
för Sverige i framtiden.
Vi kan fråga oss när såg Östersjön och
"Östersjöväldena " ut som de kan tänkas
göra nu? Vi får då gå tillbaka till tiden
kring år 1500. I en sådan situation kan
inte Sverige, med sin långa kust - ja, den
län gsta längs havet, inte låta bli att spela
med. Vi kan exempelvis, trolige n inom
ramen för en europeisk säkerhetsgemenska p, få ett särskilt ansvar för att bidra
till de baltiska staternas och Finlands säkerhet mot ett brett spektrum av hot.
Det kommer att ligga ett ökat behov av
sjömakt i framtiden för Sveriges vidkommande.

Anders Hammarskjöld:
Mina grunder för att gå in i denna debatt
baseras på fem års förbandschefserfarenhet från GK samt tidigare arbete med
planering och förberedelser för försvarsbeslut.
Under min tid i Fårösund har förändringarna i Baltikum varit stora och man
kan säga att idag råder det t o m brist på
fiender! Detta till trots, så kan vi inte dra
ner på materielsystem och utbildningen
på våra vapen. Personlig kompetens och
vapensystem måste hållas intakta.
Vi har bra med folk - dock för många
yrkesofficerare med luddiga uppgifter, civil a som är anställda för fel uppgifter och
för många vpl. Om man tittar på Trelleborgskoncernens årsberättelse (motsvarar
un gefär Försvarsmakten) , så kan den vara
en ledtråd. Gör inga kompetensförändringar i organisationen , när konjunkturen är på väg nedåt - det skall man göra ,
då uppgång gäller. Nu tar man bort mjukvara (personal) som inte behövs idag, men
bibehåller bredden i verksamheten.
Årets försvarsbeslut är nyttigt för
kustartilleriet. Vi får bättre ba lans mel-

lan rörliga och fasta vapensystem. Det
gäller att se framät - CKF kan få problem med att bibehålla beredskapen
utan tillgång till fiende! Förhandlingarna
om " ubåtskriget " har ju inletts'

Johan Tunberger:
Anders Hammarskjöld har kloka synpunkter. Min filosofi är enkel: Det vi har
av militära förband måste vara "farliga för
fienden ". Beredskap och förmåga att tänka operativt måste bibehållas på hög nivå.
Den som hittat på uttrycket "förbandsproduktion" har tillfogat försvaret omätlig skada. Se vart det har lett en försvarsgren , vars namn jag inte vill nämna!
Sten Swedlund:
Vi är otydliga i att beskriva våra uppgifter. Handlar det om sjöförsvar eller områdesförsvar?

~~

~~

Marin utveckling
Huvuduppgift?

"Sjöf'örsvar' <-> "Områdcsförsvar'
"Invasion" <-> "Konflikt"
"Skydd" <-> "Strid"

Grundstruktur?
.
"Funktionell" <-> "fl/ka"
"Verksamhet" <-> "Organisation"
Förbandsutveekling?
"Rörligt" <-> ''Fast".
''Mångsidighet" <-> ''Ensidighet''.
''Kvalitet" <-> ''Kvantitet"
Person.nl?
"Bef"ål" <-> "Värnplikt"
Beredskap?
"Tillg~glighct"

<-> "Långsiktighet"
139

Vi måste satsa på att bli bra. Vare sig de t
handlar om invasion eller konflikt - så
skall flottan kunna klara he la skalan.
Man kan kalla det marknadsanpass ning!
Det är fint att slåss, men inte att skydda andra system i marinen! Eller tydligare - amfibieförbanden skall skydda fartygsbaserna och det skall vara e n
huvuduppgift.
För e n tid sedan läste jag åte ri ge n avsnitt ur Stig H:son Ericsons memoa rbok
"Knopar på logglinan " och reda n där tog
han upp de marina "ödesfrågorna " . Uppdelningen på Flottan och KA är till förfå ng för breda funktionella lösningar.
Problemen kvarstår i dagens marin - mer
än 30 år senare!
Personalfrågan är mindre kontroversiell, men den finns där änd å ! Tillgänglighet contra långsiktigh et är en annan
sak att diskutera.

Anders Hammarskjöld:
Jag har en marin underhållsbataljon
knuten till min organisation. Och jag är
helt övertygad om att den ger samma
service till KA:s egna enheter som till
fartygsförband , som är baserade inom
ett brigadområde.
Jag förnekar inte att amfibieförbanden skall kunna lösa basförsvarsuppgifter i t ex tidiga lägen, men primärt är
amfibieförbanden ett kvalificerat anfallsförband och då får basförsvarsuppgiften
inte binda förbanden .
Sten Swedlunds frågeställningar leder
inte till en bättre hushållning med bibehållen kompetens.
Bo Hugemark:
J ag tycker att Tunberger gör .det något
för lätt för sig, när han säger att vi mås te
vara farliga för fienden . Det är inte alltid
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lätt att definiera en absolut kvalitetsnivå.
Det gäller naturligtvis främst den
onämnbara försvarsgren , som jag representerar. Till lands uppträder inte de
tydliga duellsituation er som finns på sjön
och i luften. Ett armeförband kan välja
terräng och tid för striden inom rätt vida
gränser.
Men även i luften och på sjön är erforderlig kvalitet beroende bl a på val av
operativ ambition. Skall ytattacken kunna verka ost om Gotland eller enbart i
vår skärgård? Skall attackp lanet kunna
fullfölja ett anfa ll in i Finska viken , även
om det kommer i luftstrid på vägen dit?
Vi kommer alltså inte ifrån att göra
säkerhetspolitiska, strategiska och operativa prioriteringar till grund för valet
av förbands- och vapenkvalitet

B-A Johansson:
Beredskapen mås te vara flexibel. Den
måste kunna varieras. Att fatta beslut
om att höja be redskapsnivån är ingen
större konst, men att fatta beslut om
sänkning av intagen beredskap är ett betydligt svårare beslut.
När det sedan gäller våra robotsystem, så måste det fastslås att ett kustrobotförband är inte ett ilandtaget sjörobotsystem' Det är här inte bara en fråga
om de nio lastbilar som transporterar robotar och eldledning. Det är mycket
mera , som måste ingå i förbandet , om det
skall överleva. Det hand lar om en transportrörelse om ca 30 lastbilar. Det är således mycket mera omfattande än man
tror. Det är en självklarhet att samordning skall ske av robotelden mot sjömåL
Låt dock de, som är proffs på rörliga
landförband sköta förbandet, så att det
överlever till skottögonblicket

Sedan frågar jag mig varför man inte
kan sköta en marin unde rh å llsba ta ljon
inom e n gemensam lösning, när ma n ka n
ha gemensamma uppgifte r fö r e tt amfibieförband.
Jag har medverkat i/ge nomfö rt e n utredning om sammanslagning av KÖS och
KA 2. Jag såg detta som en bra lösning
för att spara pengar i administrationsledet Me n framförallt en mö jlighet till
förb ättrat utbyte av kun skap er om varandra och varandras syste m. Motstånd
mötte jag inte minst från Sten Swedlund.

Sten Swedlund (påhak):
Amfibiebataljonen har sin a stridsuppgifter och att klara basförsvar måste vara en
sådan!
Det måste finnas e n ge me nsam nämnare i ett tungt sjömålsrobotsyste m. Sluta att tänk i termer Flottan - KA. Tänk
funktion e llt som Stig H:son gjorde. Vi
måste komma fram till e n sa mordning av
sjömå lsrobotfunktion e n.
Göran Frisk:
När den gångna tidens ubåtsjaktförmåga
avvecklades, så innebar det äve n att den
personella kompetensen föll bort. Endast ett fåta l hydrofonoperatörer inom
helikoptersystemet fortsatt e verksamheten.
Ett längre bibe hå llande av jagare,
fregatter och helikoptrar i samverkan
hade gett oss en helt a nnan situation i
dag. Då hade vi haft något att utgå fr ån,
inte minst avseende kompetens och kunnande i organisationen.
Jag tycker att det är mycket " vel o ur" i
panelen! Påsprincipen gäller fortfarande
i den ekonomiska planeringen. Knytningen mellan Armens och KA territoriella uppgifter är påfall a nde. Se till att

söndringen me ll a n Flottan och KA består- armen ka n stä rk a sina egna positioner. De n ga ml a hävdvunna fördelningsprincipe n 30/70 i fråga om materiel och
40/60, då det gäller personal är förlegat'
Jag tycker det är bra med denna offentliga debat t! Påsp rincipen är enfaldig
som försvarsplaneringsprincip vare sig
det handlar om fördelning mellan försvarsgrenar e ller me llan vapenslagen
inom marine n.

Hans Dahlberg:
Tack för de nna brisad!
Bo Hugemark:
Jag anser att Göran Frisk hävdar påsprincipen i fråga o m ubåtsjaktuppgifterna. Nämligen att man borde ha behållit
funktion e n för alla eve ntualiteters skull.
Göran Frisk:
Ja, gärna det, me n då måste man ju kun na ändra på påse ns storlek'
Anders Hammarskjöld:
Inom marinen har vi ett ekonomiskt
problem med förh å llandevis höga löner
till personal med luddiga uppgifter. Vi
måste skärpa oss, framför allt inom
driftfunktionen. Jag tycker att vi är dåliga företagare!
Sten Swedlund:
Inom Kustflottan har vi - mot bakgrund
av en vikande ekonomi - utarbetat förslag till samordning mellan kustrobotfunktionen och sjömålsrobotfunktionen i
ytattackförbanden. Från Kustflottan har
vi också föreslagit att basförsvarsförband
kan utgå med inriktninge n att amfibieförbanden få r detta som en huvuduppgift. Detta är förslag som har fastnat i
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någons skrivbordslåda i marinstaben Kustartilleriet hävdade att detta är inte
någon huvuduppgift för dessa förband.
B-A Johansson:
Basförsvarsprinciper och därtill skapade
förband är en produkt av Flottans egna
entusiaster och dessa förband bör få behålla sin egen identitet, organisation och
uppgifter. Amfibieförbanden är inte tillkomna för basförsvarsuppgifterna.
Uppgifterna de skapades för , finns
kvar och genom att lösa de uppgifterna
skapar de också kontroll över de områden som sjöstridskrafterna måste vistas i.
Här gick frågandel och diskuterande! utanför panelen: ...
Bertil Björkman:
Amfibie"gubbar" bör väl kunna överföras i basförsvarsuppgifter när orken tryter mot slutet av värnpliktstiden?
Cay Holmberg:
Påsarna mellan försvarsgrenarna fördelades om redan i FB 58. Vi skulle helt
naturligt ha fått förnya oss både personellt och materiellt redan då. Kompetenssvackan , som tillskapats sedan dess, har
kommit att bli förödande för marinen.

- Hur skall den lösa sina uppgifter?
Vi saknar en gemensa m grundsyn. Förmågan och vi lj an till närvaro till sjöss och
i våra skärgårdar m m har en stor betydelse. "Out of area operations " (internationella uppdrag) kommer i framtiden
att bli viktiga. Lyft blicken!
Här återgick ordettill panelen för en slutrunda:
Hans Dahlberg:
Glöm inte att det är bara e lva år sedan vi
kunde bevittna den största marina landstigningsoperationen (övning) i Östersjön - Hur tror Ni det ser ut om elva
ytte rligare år? Låt detta bilda bakgrunden till Era slutin lägg i denna debatt!
B-A Johansson:
Visst är det möjligt att överföra "äldre"
amfibiesoldater till basförsvar, men idag
räcker de inte till för den överföring som
redan sker till spärrbata ljonernas markstridsplutoner. Vi måste börja respektera
att Flottan och KA arbetar med sina
uppgifter inom två olika element. Vi
skall vara aktsamma om vår egen profesionalism och respektera andras!

Claes Öqvist:
Försvarskoncernen har tre olika ledarskapscentra - ett för vardera försvarsgrenen. Inom marinen finns det två intendentutbildningsfunktioner. Är detta företagsekonomiskt vettigt?

Anders Hammarskjöld:
FB 92 är bra för marinen! Det har en
sund grundinställning till marinens totala
uppgifter och behov av förnyelse. Börja
inte nu att avliva o lika kompetenser igen
- hög kompetens är viktigt. Företagsk ulturen måste bli bättre inom marinen!

Lars Wedin:
Tre frågor:
- Behöver vi en marin?
- Vad behöver vi den till?

Bo Hugemark:
Diskussionen kring den säkerhetspolitiska situationen går alltför mycket i gamla
fåror. Sverige kanske kan komma att bli

142

den vid Östersjön största marina stormakten . Då kommer inte våra framtida
behov att begränsas till "Sea Denial " . De
gamla föreställningarna ändras i grunden. Vi kan komma att få engagera oss
över hela Östersjön! Detta kan komma
att ställa krav på vår marina förmåga ,
som vi ännu bara vagt kan ana.
Sten Swedlund:
Det handlar om nyorientering! Invasionsförsvarsrollen kvarstår, men mera
och flera uppgifter i olika nivåer av konflikt växer fram.
Flexibilitet, tillgänglighet och verkansmöjlighet redan i låga nivåer samt beredskap på tillförlitlig nivå redan i fredstid
är viktiga faktorer att beakta. Företaget
marinen har framtiden för sig, men vi
måste städa upp inom koncernen! De
heliga "marinkorna" måste slaktas!
Göran Frisk:
Jag är inte mannen att blicka e lva år
framåt i tiden. Men det finns en sak , som
vi måste klara ut- ubåtsfrågan' Vi måste
få klart för oss vad som händer i Östersjön.

Johan Tunberger:
Vad händer i Sverige om elva år? Inte
vet jag, men man bör nog se framtiden an
med viss ödmjukhet, om man ser till vad
vi fått uppleva de senaste åren. Det viktigaste för att bevara handlingsfriheten är
att hålla uppe kompetens och företagskultur i försvaret; även om det leder till
få förband. Militären i Sverige måste visa
civilkurage - militärer har genom åren
skyggat för konsekvenserna av fattade
beslut.
Planering och tankegångar har genom
åren präglats av vad som jag vill kalla
marin knipslughet och internt taktiserande. Peka på följderna av politiska beslut och ta konsekvenserna. Tre saker är
oundvikliga:
- Man måste dö!
-Man måste välja!
-Man måste lyda sin hustru!
Åtminstone den andra punkten gäller
också marinen!

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för KungL Flottan
John-Erik Jansson

Ronnebygatan 39 371 00 Karlskrona Tfn 0455-1 02 98
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Litteratur
ÅLANDS HA V OCH ÖAR
-brygga eller barriär?
En nation som genomgår e n period av
militär svaghet koncentrerar gärna sin
strategiska försvarsberedskap till så kallade nyckelområden. Denna banala iakttagelse får liv med kött och blod , pa nsar
och befästningar när Be rtil Stjernfelt
projicerar den på Åland i sin bok Ålands
hav och öar - brygga eller barriär?
Svensk-finsk försvarsfråga 1915- 1945.
Å land har betraktats som nyckel till
mycket: Bottenviken naturligtvis, Stockholm (Napoleon: " Ett befäst Åland är en
pistol riktad mot Sveriges hj ärta."), finska fastlandet, in- och utfart i Fin ska viken , kontrollen över norra Östersjön.
Ryssland grep efter denna nyckel när
det stod utan sin baltiska flotta sedan
denna gått jorden runt och sänkts av japanerna i Tsushimasunder 1905. Från
1906 byggde ryssarna som kompe nsation
ut kustförsvaret i Finska viken och fick
tyskarna att försöka påverka Sverige, att
godta att Ålands demilitarisering en ligt
avtalet från 1856 skulle hävas vid förhand lin garna om Östersjö-traktaten
1908. Sverige motsatte sig bestämt med
stöd av E ngland (vars agerande inom
Östersjöpolitiken under hela 1800-talet
fram till 1914 för övrigt är alltför lite behandlat i Sverige).
Om vi hoppar över den bisarra svenska Å lands-expeditionen 1918 (som
Stjernfelt utreder så långt det är möjligt
med nu tillgängligt källmaterial) blev det
sedan, när Sveriges försvarsförm åga
nedsattes genom 1925 års försvarsbeslut,
de svenska och finska försvarsplanerarnas tur att undersöka nyckelns använd-
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barhet Ländernas militärl edningar hade
då redan påbörjat e n gemensam planläggning för att be mästra det militär vakuum Ålands status skapade, men i och
med försvarsbeslute t gick man på båda
håll in i ett långvarigt skede av "Ålandsfixering" inom försv a rstänkandet
En viktig del av bakgrunde n till beslutet 1925 var tron , barnatron kanske
man kan säga i dag, på Nationernas förbunds sanktionssystem . En skakande
demonstration av dess otillräcklighet
kom med Italiens överfa ll på Abessinien
1935 , då NF inte förmådde sam las kring
någon åtgärd av betydelse. När man
dessutom fått uppleva Österrikes Anschluss till Tyskland sade utrikesminister
Sa ndler i september 1938 upp Sveriges
deltagande i sanktionssystemet. Samma
månad lade han fram den svenska-finska
Stockholms-pla nen (som Stjernfelt föredrar att kalla Åla nds-planen) för befästande av öarna i händelse av krigshot. En
motivering var att NF:s sanktionsinstitut
inte längre kunde betraktas som ett
skydd för ögruppens besättande av
fientlig makt.
Året därpå, några månader före
världskrigets utbrott , tog Sverige tillbaka
planen seda n Sovjet (en av de makter
som kunde tänkas besätta Å land) uttalat
sitt ogillande - finska riksdagen hade redan godkänt den. Uppdate rin gen av den
så kallade koordinationsplanen , den militära tillämpningen av den tilltänkta
traktaten, fortsatte dock på svensk sida
ända tilll944, påpekar Stjernfelt.
Han väcker också den hypotetiska

men intressanta fråga n ifall Stalin hade
avstått från att a nfalla Finland hösten
1939, om Sveriges och Finland gemensamt stått på sig i fråga om Åland. Eller
omvänt: avgav Sverige genom att dra sig
tillbaka något Stalin uppfattade som en
kl arsignal ? Till den här bilden hör också
de dokument, som på senare tid fram kommit , om att det hösten 1940 fanns en
väl förberedd rysk plan på att blixtbesätta Å land med 15 000 man. Planen hölls
aktuell fram till det tys ka anfa ll et på
Sovjet i juni 1941.
l n för den nu pågåe nde uttunningen
av Sveriges försvarskraft frågar Stjernfelt
om Å land fortfarande har ett värde som
nyckelområde, och i så fall för ve m. Han
må lar upp ett läge där ett Ryssland , utan
sitt sovjetimperium, går vidare i samma
säkerhetstänkande som varit gällande
seelan Peter den store grundade St Pe-

tersburg: skyelda landets västra inkörsport genom att behärska området kring
Finska viken, i det här fallet med nyck elpunkterna Dagö-Ösel och Åland. Och
visst bör man inte bara frukta , utan kanske också räkna med att framtida ryska
makthavare, efter den period av djup
förödmjukelse det ryska egot nu genomlider, kan vilja få en expansiv revansch.
Men är det i nutidens eller morgondagens strategisk-tekniska miljö elen här typen av nyckelområden på mikroplane t
som i så fall är intressanta? Visade inte
redan Stalin , när han vid världskrigets
slut krävde Porkala , prov på ett förle ga t
strategiskt tänkande?
Hans Dahlberg
Kungl Örlogsmannasällskapels projekl Sjöförsvarel i säkerhelspoliliken, Marinlitteralurföreningen nr 72.

Kungl Orlogsmannasällskapets

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder,
systematiskt ordnade, lätta att finna . Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten , överstelöjtnant
Stellan Bojerud , MHS/MHA, Box 27805 , 115 93 Stockholm , tel 08-788 93 81.

Har du själv några bilder
som kan doneras till arkivet ? Det kan vara fotografier , teckningar , reproduktioner av tavlor , kartor , bilde r av personer m m , berörande mariner, både utlandet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet.
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare.
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155 årgången 1992
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek
Biblioteket i KARLSKRONA
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under tiden då
mässen hålles stängd Uul- och nyårshelgerna samt sommarsemester under juli
månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien.
Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar Nordanfors.
Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91
Bibliotekariens bostad 0455/105 62
Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA

Biblioteket i STOCKHOLM
har delats upp i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och
kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL
Den äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund finns kvar i Kastellet. Där finns också
persondatorn samt två studieplatser.
Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath.
Biblioteket hålls öppet under tiden 1 oktober t o m 30 april i Kastellet tisdagar kl
13.30-15.00, på Jungfrugatan torsdagar kl 11.15-13.00. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien.
Telefon : bostad 08-84 98 58 , sommarbostad 0221-301 30. Bibliotekets postadress
är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM .
Telefon: 08-611 17 82 (till Kastellet).
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Marin teknik
n

med -~

spets och bredd.
Spjutspetste knik och hög ingenjörsko mpetens är
hörnstenar i Kockumsgru ppen. Genom avancerade
ubåtssystem , luftoberoend e stirlingmask inerier,
minjaktsyste m och den smygteknik för ytvattenfartyg som är under utveckling intar gruppen och
Sverige en världsledand e ställning inom det örlogsmarina området.
Inom Kockums bedrivs också utveckling och
marknadsför ing av CAD/CAM- och CIM-system
för främst varvsindustr in, konsultverk samhet inom skeppsbygge ri och ickemarin produktion.
Tillsamman s har företagen inom Kockums en
spets och bredd som söker sin like, även internationellt. En styrka som lett till världsledand e posi-

Välkänt namn
blir nytt namn
på gammalt välkänt
företag.
Bofors Electronics byter namn. Från och med den l juli 1991
heter vi NobelTech Systems AB, ett namn som tydligare anger
vår tillhörighet till Nobelkoncernen.
NobelTech Systems har sina rötter i Philips Elektronikindustrier och Ericsson Radar Electronics, division
Ledningssystem.
Förra året blev mycket framgångsrikt. I hård internationell konkurrens vann vi ordern om elektroniksystemen
till Australiens och Nya Zeelands 10 nya fregatter. Vi fick
också förtroendet att utveckla och leverera StriC, det svenska
flygvapnets nya stridslednings- och luftbevakningssystem.
Dessa två order är värda drygt 5 miljarder kronor.
NobelTech Systems har 2.000 anställda, varav närmare
hälften arbetar med utveckling. Basen i verksamheten utgörs
av försvarselektronik, men vi arbetar också med civila projekt,
t ex system för flygtrafikledning.

tioner inom flera områden.

KOC KUM S
Kockums AB, 205 55 Malmö. Tel 040-34 80 00. Fax 040-97 32 8 1.
Kockums AB är moderbolag i Kockumsgruppen . som även består av Karlskronavarvet AB.
Kockums Campliter Systems AB. GVA Considtants AB , Kockums Engineering AB, Krona Industrier AB,
Kockums Pacific Pty Ltd, Kockums SE Asia Pte Ltd, Kockums Canada lnc och Australia n Submarine Corp (50%).

Kockums AB med dotterbolag ingår i Celsiuskoncemen.

~ NobelTech
Nobel Industries
NobelTech Systems AB , 175 88 Järfälla. Tel: 0758-100 00. Fax: 0758-322 44.

POSITIDNING

Hjärtbyte i marinen
Man säger att motorn är fartygets hjärta.
Det är en bra jämförelse. För 40 år sedan
levererade vi de motorer, som efter
tjänstgöring i Plejadbåtarna nu är
huvudmotorer i marinens 16 patrullbåtar.
Först nu är det dags för byte.
Patrullbåtarna får två toppmoderna motorer
MTU 396 TB 94, dvs samma typ som
installeras i kustkorvetterna och "Smyge".
Vi är tacksamma för förtroendet.
MARJ:NDJ:ESEL
Kajplats 17 · Söder Mälarstrand · 117 25 Stockholm
Tel : 08/668 Ol 60 · Fax: 08/668 .>O 12

