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Nr 9/1986. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 3 november 1986
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls i FMV:M plenisal i närvaro av 23 ledamöter.

2. Antogs tillämpningsföreskrifterna till nya stadgarna. (Räknade poströster: 71 för ,
l emot.)
3. Förrättades val av två styrelseledamöter, en suppleant och sekreterare , varefter
styrelsen har följande sammansättning 1986/87:
Ordförande:

Väljs vid högtidssammanträdet

Vice ordförande:

"
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Övriga:

Suppleanter:

sekreterare:

Cay Holmberg
Lars Norrseli (omvald)
Ulf Rubarth
Nils Svahn
Gustaf von Hofsten (nyvald)
Karl Andersson
Bengt Hertzberg (omvald)
Magnus Haglund (nyvald).

4. Förrättades val av två revisorer och två revisorsuppleanter:

9. Förrättades inval av tre korresponderande ledamöter , vi lka upptogs i följande
ordning:
museichef Göran Sundström,
hovrättsrådet Göran Steen och
professor John B Hattendorf, USNWC.
Stockholm den 27 januari 1987

Per lnsulander
sekreterare

Revisorer:

Lars Werner (omvald)
Gunnar-Bo Ericson (omvald)

Nr 10/86. Högtidssammanträde (21S:e) i Karlskrona den 17 november 1986
(Utdrag ur protokoll)

Suppleanter:

Arne Gustafsson (omvald)
Nils-Olof Tillberg (omvald).

l. Högtidssammanträdets slutn a del hölls i Sällskapets bibliotek , den öppna delen i
Modellsalen i örlogshamnen . Sammanlagt deltog 32 ledamöter och ett femtiotal
gäster. Musik utfördes av regionmusiken.

5. Förrättades val av valberedning:

Gustaf Taube (sammankallande)
Björn Berg (omvald)
Fredrik Hille/son (omvald).
6. F~sts_tälldes årsavgiften för 1987 till kr 35:-, inklusive prenumeration på Tidskrift i
Sjovasendet, d v s oförändrad.
7. Fastställdes sammanträdesdagar för år 1986/87:
1986 tisdag den 9 december
1987 måndag den 12 januari
tisdag den 10 februari
"
torsdag den 12 mars
måndag den 6 april
torsdag den l oktober
måndag den 2 november
måndag den 16 november , högtidssammanträde.
8. Fqrrättades inval av två ordinarie ledamöter , vilka upptogs i följande ordning:
kommendörkapten Nils-Ove Jansson och
överstelöjnant Claes-Göran Heden .

2. För arbetsåret 1986-87 valdes ledamoten Bror Stefenson till ordförande och ledamoten Lennart Jedeur-Palmgren till vice ordförande.
3. Verksamhetsberättelsen för Sällskapet och dess bibliotek föredrogs.
4. Efter ajournering tillkännagav ordföranden att nya stadgar fastställts av regeringen och att tillämpningsföreskrifter till dessa blivit antagna.
5. Utdelning av belöningar förrättades av ordföranden.
6. Ordföranden uppläste namnen på de ledamöter , som avlidit under arbetsåret:
- hedersledamöterna Manfred Björkquist, Oscar Krokstedt, Magnus Starck och
Hugo Larsson.
- ledamöterna Ivar Hult, Hans Gottfridsson , Jens Stefenson, Torgil Wulff, Viktor af Klint, Olof Falkendal och Fredrik Stenkula samt
- korresponderande ledamöterna Karl-Erik Westerlund och Curt Falkemo.
Därefter föredrog ledamoten Tage Sjölander och sekreteraren utdrag ur minnesteckningar över de bortgångna.
7. Ledamoten Sten Swedlund höll ett anförande med titeln "Ubåtsvapnet - en
satsning för 90-talet" (utdrag ur årsberättelsen).
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8. Ordföranden , ledamote n Jan Enquist, nedlade sin befat tning med ett anförande
"Några funderingar inför ett försvarsbeslut" .
Stockholm den 23 januari 1987

Per Insulander
sekreterare

Nr 1/1987. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 9 december 1986
(Utdrag ur protokoll)

Härkönen Tero , Tjärnö Marinbiologiska labo rato rium för ink öp och transport av
material i samband med deltagande i den amerikanska expediti onen till Antarktis
1987.
Jonsson Stig, Stockholms universitet , för att de lta i det 4:e intern atio nell a symposiet
om antark tisk glacio logi i Bremerhaven 1987. (Va lte r Schytts minne.)
Käl/ström Margareta, Stockholms universitet, för att delta i "Symposium on leeCare Analysis" i Bern 1987.
Larsson Anne-Marie, Göteborgs universitet , för att delta i PRO MARE-expedition
till Barents Hav 1987.

l. Sammanträdet hölls i anslutning till ett st udiebesök vid Ericsson Rad io Syste ms
AB i Kista och med deltagande av 48 leda möter.

2. Meddelades att ledam oten Carl Gustaf Eng avlidit den 20 juni 1986.
3. Valdes ledamoten Christer Hägg till föredragande i vetenskapsgrenen " Strategi
och stridskrafters användning" för år 1986-87.
4. Anmäldes att Sällskapet på remiss från chefen för marine n erhållit utk ast till taktiskt reglemente för flotta n (TR FL).
5. Korresponderande ledamoten Ulf H Johansson höll sitt inträdesanförande " Jnformationsproblematik i militära elektroniksystem".
Stockholm den 16 januari 1987

Per Jnsulander
sekreterare

Nr 2/1987. Stiftelsen YMER-80
Stiftelsen YMER-80 har för 1987 utdelat sammanlagt 54 000 kronor. Stipendier har
utdelats till följande:

Andtrsson Leif, Kryseli Mikael, Westerlund Stig, Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg till delar av transportkostnader för att delta i R/V Polarstern s forskningsexpedition i Norra Ishavet.
Blake Weston Jr, Geological Survey of Canada för dateringar av musselskal vid tandemacceleratorlaboratoriet vid Uppsala universitet.
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Nr 3/1987. Ordinarie sammanträde i Göteborg den 12 januari 1987
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls i MKV nya kanslihus i närvaro av 19 ledamöter och 12 särskilt
inbjudna gäster samt regementsbefäl ur MKV och leddes av vice ordföranden.

2. Valdes ledamoten Lars Rydkvist till föredragande i vetenskapsgrenen "Vapenteknik" för år 1987.
3. Anmälde sekretera ren
- att den nye sekreteraren , ledamoten Magnus Haglund , beräknades ha övertagi t
befattningen vid marssammanträdet ,
- att Sällskapets nya stadgar med tillämpningsföreskrifter avses komma ut i tryck
unde r första halvåret.
4. Korrespond erande ledamoten Göran Sundström höll sitt inträdesanförande: "Ett
mari timt centrum i Göteborg? " .
5. Ledamoten Roger Sprimani föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen "Vapenbärares konstruktion " med rubriken " Ubåtsutveckling med eller
utan svensk profil? " .
Stockholm den 25 februari 1987

Per lnsulander
sekreterare
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får avhand la valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l.
2.
3.
4.
5.

Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.
Organisation och personal. Utbildning.
Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik.
Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektronik. Teleteknik.
Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
Tävlingsskrift för år 1987 skall senast den 4 september J 987 vara Sällskapet tillhanda under adress.

Kungl Örlogsmannasällskapets
filialbibliotek
Kastellet
Kastellholmen, STOCKHOLM
Postadress: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82
Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl 10.30 och 12.00 under tiden 1 oktober t o m
30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien.
Telefon bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30.

Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Box 10 186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn
och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift. Tidskrift i Sjöväsendet, publicera - även inte belönad - tävlingsskrift.

Kungl Örlogsmannasällskapets

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete inom områdena sjötaktik-även innefattande utvecklingen av vapenbärare. vapen och
hjälpmedel -navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för in lämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1986 skall skicka in utredning eller avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 101 86
100 55 Stockholm
senast den 4 september 1987.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet.
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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 , major Stellan
Bojerud, MHS/MHA, Box 80007, 104 50 Stockholm, te! 08-788 93 81.

Har du själv några bilder
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, reproduktioner av tavlor, kartor, bilder 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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Hedersledamoten
BENGT SCHUBACK

Med en kombination av
målsökning och tråds rning

Att tro på sin uppgift - en viktig försvarsfaktor
Chef enför marinens anförande i Kungl Örlogsmannasällskapet den12mars !987

Inledning

har man full kontroll
ända till dess
torpeden träffar måletl

Två moderna torpedtyper år under utveckling, både med avanceradetrådstyrnings-och
mälsökningssystem. Den tunga TP 617 har
unik precision och läng räckvidd vid hög fart.
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både
då det gäller vapenplattformar och mäl.
-

FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en
av Sveriges största industrikoncerner med
över 8.000 anställda . Värt nya företags-märke
är en symbol för hur hög teknologisk kompetens och moderna produktionsanläggningar
har samverkat till den positiva utveckling som
FFV upplever

F'F'V ;~----------------------Försvarsmateriel

631 87

EsKilstuna

Det är nu tredje gången som jag har äran
och nöjet att få belysa aktuella marina
förhållanden inför Kungl Örlogsmannasällskapet och dess gäster. 1984 höll
min företrädare en sammanfattning över
sina sex år som marinchef. Han framhöll
att delar av marinen kunnat förnyas under hans period med materiel, som vi
tror på för framtiden . Det fanns då
många och angelägna projekt i marinens
planer , men ekonomin tillät inte , att de
anskaffades i tillräckligt antal och vid
önskad tidpunkt. Han yrkade med anledning av detta på en förstärkning av
marinens ekonomiska ram. Om så ej
skedde skulle chefen för marinen bli
tvungen att föreslå att vissa områden
lämnades utan marina förband i fred .
Och det skulle illa rimma med riskerna
för överraskande angrepp och förändrin~arna i de militärpolitiska läget.
Aret därpå konstaterade jag som ny
marinchef, att goda förutsättningar förelåg för en samlad marin insats i fred , kris
och krig. Jag kunde se många positiva
drag i de marina systemen men också ,
att marinen hade för få enheter för att
kunna lösa sina uppgifter. Vi borde kunna öka vår marina närvaro längs kusterna, men till det räcker inte antalet enheter. Det kändes otillfredsställande att
tvingas lämna långa kuststräckor tomma
på marint försvar.

I fjol tog jag med andra vinklingar upp
antalsproblemet i belysning av några olika militärpolitiska situationer i fred, i
kris, neutralitet och vid militärt angrepp
mot vårt land.
Våra anföranden präglades sammantaget av en positiv tro på att goda möjligheter föreligger att kunna lösa de ökade
uppgifterna för marinen. Förhoppningar
ställdes på 1987 års försvarsbeslut.
Att tro på sin uppgift - en viktig för svarsfaktor. - Påståendet är naturligtvis
självklart sant. Men det finns ändå anledning att uppmärksamma frågeställningen . I dessa dagar talas med rätta om
personalens stora betydelse inte bara i
försvaret utan också inom flera andra
viktiga samhällsfunktioner. Försvaret
har speciella svårigheter med sin personal. Framför allt är det svårt att få behålla den.
Personal behövs i en viss kvantitet för
att kunna bemanna erforderliga funktioner. Individen måste därtill ha god kompetens. Men det räcker inte med det ,
han måste vara väl motiverad att lösa sin
uppgift, att ha vilja till det. Han behöver
därutöver få en god lön och känna , att
han har en framtid i yrket. Arbetsmiljön
måste vara stimulerande och ledningen
god.
Det är viktigt att var och en förstår sin
uppgift och dess betydelse i helheten,
och att individen tror på att de resurser
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han disponerar är de rätta . Det är viktigt
att personalen har allmänhetens respekt
och förtroende och att detta återspeglas
av våra folkvalda politiker. Ett försvarsbeslut är även i detta hänseende viktigt.
Kan en av anledningarna till att personalen lämnar försvaret vara, att den upplever att förtroendet sviktar på denna
punkt? Jag är övertygad om att det inte
går att vilseleda den. De försvarsanställda är mer intresserade av sin uppgift än
vad en del kanske tror.

Dagens ubåtsskydd
Marinen har ställts på ett kraftprov att
snabbt ställa om · för att möta ubåtshotet. Detta skall enligt regeringsdeklarationen 1982 "mötas med alla tillgängliga
medel". Marinens personal har ställts inför situationen att med vapenmakt i
fredstid söka förhindra ubåtsverksamheten. Kustflottans och helikopterförbandens utbildningssystem har helt brutits om för att tillgodose beredskapskraven . Kustartilleriförbanden har ianspråktagits för att klara bevakningen av
särskilt känsliga områden.
Marinen har genomgått en genomgripande omställning sedan 1982. Det är
naturligtvis inte möjligt att på enstaka år
bygga upp ett kvalitativt och kvantitativt
fulländat ubåtsskydd. Den har bestått
provet tack vare en uppoffrande insats
från personalens sida att göra allt vad
som gått att göra, trots att resurser för
ubåtsbekämpning genom statsmakternas
beslut 1968 och 1972 endast i ringa grad
tillgodosetts . Ingen kan säga , att vi inom
marinen inte utnyttjat resurserna maximalt'- ja t o m hänsynslöst.
Denna hårda satsning på ubåtsskydd
har fått till följd , att andra viktiga långsiktiga uppgifter för marinen har fått stå
tillbaka. Det har ju också medgivits av
statsmakterna i tidigare regleringsbrev,
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men nu skall tidigare eftersläpningar
återtas. Marinens personal har förstått
detta, men samtidigt kan självklart inte
både de gamla och de nya uppgifterna lösas inom i stort sett samma personella
och ekonomiska ram.
Vi inom marinen vet vad som behövs
för att få ett effektivt ubåtsskydd . Det
kommer att ta viss tid, innan det kan bli
fullt effektivt. Det får dock inte ta onödigt lång tid och fördröjas bara genom
att låta beslut anstå om nödvändig anskaffning av nya ubåtsjaktfartyg och
ubåtsskyddsmateriel samt tillförsel av
mer personal. Det är här en farlig klyfta
kan uppstå mellan vad statsmakterna säger - "att med alla till buds stående medel" - och den faktiska resurssatsningen
i försvarsbeslutet .
Marinens personal tror på sin uppgift.
Den vet att den kan klara uppgiften, om
den ges resurser att snabbt lösa den. Det
finns då anledning att granska , om överensstämmelsen mellan uppgifter och resurser i försvarsöverenskommelsen är
trovärdig. Men först några ord om personalsituationen idag.

värr inte visat tendenser att försvinna.
Försvaret har till följd av inträffade händelser under 80-talet rönt en större uppskattning än tidigare - och likväl slutar
de anställda. Samtliga försvarsgrenar är
drabbade . Mest publicitet har flygvapnets piloter fått. Därnäst armens brist på
officerare. Mindre känt är att marinen
toppar listan som framgår av bild l. Antalet som har sökt tjänstledighet har också ökat under senare år. Det är illavarslande eftersom det i de allra flesta fall innebär presumtiva förtidsavgångar.
Vilka är det då som lämnar marinen i
förtid , vilket ofta sker när gjorda utbildningsinvesteringar har börjat ge resultat? Tidigare har man trott sig kunna
konstatera, att det i första hand är tekniker och officerare med högre utbildning . Det är sant , att dessa är särskilt
konkurrensutsatta. En närmare analys
visar också, att avgångar och tjänstledigheter fördelar sig ungefär proportionellt
mot olika befälsnivåer.

F n är nettoresultatet av avgångar och
nyanställda varje år negativt. Det går
mer ut än vad som kommer in , trots att
rekryteringen för närvarande motsvarar
vad utbildningsresurserna kan ta hand
om på ett bra sätt.
Under tiden på officershögskolan är
avgångarna ca 15 % , vilket är för mycket och erfordrar särskilda överväganden. Det är möjligt , att marinen har
rekryterat "fel" människor i det avseendet, att motivationen hos dem att
stanna kvar inte varit tillräckligt hög. Eller att man sökt utbildningen i avsikt att
sluta , när den åtråvärda utbildningen
gåtts igenom . Jag bedömer dock, att det
här handlar om mycket få individer. Det
är ändå angeläget att se över antagningsförfarandet till officersutbildningen .
Orsakerna till de stora avgångarna är
numera rätt väl kända. Men här är inte
platsen att närmare gå in på dem.
Det viktiga är att sätta in all kraft på
att förbättra läget . På bild 2 åskådliggörs

Personalsituationen idag
En viss förtidsavgång av den anställda
militära personalen har alltid funnits.
Det är också acceptabelt och kan till och
med vara en fördel. Det kan t ex vara vitaliserade, att någon procent av antalet
yrkesofficerare per år lämnar marinen
och låter den erfarenhet och den utbildning som marinen givit dem komma civila företag och civilt näringsliv tillgodo .
Det ger också försvaret en breddad förståelse.
Men när förtidsavgångarna av officerare uppgår till det fyrdubbla har situationen blivit allvarlig. Fenomenet
dök upp i början av 80-talet och har ty-
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situationen. Tillgången måste mot 90-talets början växa upp mot överbefälhavarens ram som den redovisas i underlaget
för försvarskommittens arbete (ÖB
87-92) för att sedan nå de t reella behovet - den översta kurva n . Detta är
målet för marinens utveckling vad gäller
antal officerare i organisatione n. Situationen för den civila person alen är inte
kritisk på samma sätt, även om organisationsförändringar tvingat fram en
hårdhänt bantning. Men här lämn as positiva öppningar av försvarskommitten.

Innebörden för marinen av
1987 års försvarsbeslut
E n grundl äggande förutsättning för att
klara målet är , att marinens ro ll i totalförsvaret är klart uttalad från statsmakternas sida och att kraven i rimlig utsträckning motsvaras av substantiellt
stöd. Det kan därför vara på plats att

analysera vad som uttalas rörande den
marina ve rksamhe ten av 1984 års försvarskornmittel
Försvarskommitten pekar på en del
förändringar i den saml ade hotbi lden i
fö rhållande till vad so m sägs i nu gällande försvarsbeslut. Sveriges läge har
blivit mer utsatt i samband med kriser
och väpnade konflikter i vår omvärld.
Den utvecklingen har också lett till ökade påfrestningar i fred , främst i form av
kränkningar av vårt territorium. Försvarskommitten anse r att gränserna mellan fred och kri g i omvärlden har blivi t
flytande. Hotbilden påverkas också av
den militärtekniska utveck lingen framför allt vad gäller ökade räckvidder för
flyg och robotar , den ökade strategiska
operativa rörli gheten i maktblockens
styrkor och utvecklin gen av undervattensteknologien.
Det sägs vidare att det finn s anledning
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att starkare än förr uppmärksamma de
hot och påtryckningar som Sverige kan
utsättas för under spända fredsförhållanden. Kränkningar av vårt territorium
med ubåtar och andra undervattensfarkoster har riktat uppmärksamheten
mot delvis nya hot. Dessa hot kan ses
som förberedande led i en operativ planering och kan därmed få negativa konsekvenser för vårt invasionsförsvars kapacitet.
Behovet av att möta kränkningarna
understryks starkt. Jag välj er ett av flera
stycken som klart undertrycker detta behov. " Redan i fredstid och i än högre
grad under neutralitet vid krig i omvärlden, måste respekten för vår territoriella
integritet upprätthållas. Kränkningarna
av vårt territorium kan aldrig accepteras. Kränkningar i fredstid kan bidra
till främmande staters förmåga att i samband med ett väpnat angrepp bekämpa
vårt totalförsvar. l neutralitetsläget kan
kränkningar gradvis dra in oss i kriget.
Det är väsentligt att vi upprätthåller en
helhetsbild av kränkningarna av alla slag
och ägnar motverkan av dem fortsatt
stark uppmärksamhet. Det är av stor
vikt att vi fortsätter att förbättra vår förmåga att möta undervattenskränkningar".
Det är bekant att försvarsöverenskommelsen inte till närmelsevis ger det
som överbefälhavaren och militärledningen anser vara erforderligt för att
undvika att den säkerhetspolitiska risktagningen skall bli för stor. Försvarsbeslutet innebär dock ett trendbrott mot
den sedan 1968 pågående påtagliga försvagningen av det svenska försvaret i
förh ållande till omvärlden . Detta är i
och för sig en väsentlig signal till denna
omvärld och uppmuntrande för oss som
arbetar i försvaret. Förstärkningen av
försvaret blir ekonomiskt ungefär hälf-

ten av den som ÖB vi lle ha för att stoppa
en fortsatt urholkning av försvarets styrka under den närmaste 5-årsperioden.
ÖB uttalade i programplanen 87-92 att
den av honom föreslagna nivån skulle
kunna ge försvarsmakten förmågan att
verka säkerhetspolitiskt stabiliserande
och krisdämpande i Skandinavien. Han
ansåg vidare, att tilltron till den egna
förmågan därigenom kan stärkas inom
krigsförbanden och att signalen till omvä rlden om svensk försvarsvilja och försvarsförmåga skulle bli tydlig . Nu tycks
denna ambitio n inte bli möjlig. D et finns
då anledn ing att fundera på hur tilltron
till möjligheterna att lösa framtida försvarsuppgifter kan komma att utvecklas .
För marinens del gäller följande inriktning enligt försvarsko mmitten. Antalet
ubåtar bör utökas till 14 och förses med
bättre utrustning. Kapaciteten för
minkrigföring bör också ökas. Tunga
kustrobotförband med rb 15 bör anskaffas för fyra batterier. skärgårdsförsvaret
bör också förstärkas.
Ubåtsskyddets kvalitativa utveckling
bör enligt kommitten påskyndas under
kommande 5-årsperioden varvid sådana
system bör prioriteras som har högt värde också i invasionsförsvaret . satsning
bör göras på nya hydrofonutrustningar
för ubåtar och övervattensfartyg .
Allt detta är positivt och välbehövligt.
Beträffande ytattacken och minröjningsförbanden anger försvarskommitten att de har viktiga uppgifter i krig och
är värdefulla i o lika kris- och neutralitetssituationer. Kommitten understryker betydelsen av att vårt sjöterritorium
på ett tillfredställande sätt kan övervakas , liksom att vi har förmågan att
kunna ingripa mot olika slag av fr ämmande militärt utnyttjande av detta .
Det sägs att ytattack- och minröjningsförbanden har en betydelsefull uppgift
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för dessa ändamål. Mot bakgrund av
denna tyngdpunktsförskjutning i uppgifterna bör den långsiktiga utformningen
av
ytstridsförbanden
prövas.
Utgångspunkten bör härvid vara att förstärka kapaciteten i fred, i olika krissituationer och under neutralitet. För dessa ändamål bör nytt ytstridsfartyg studeras och ny teknik för det provas . Men
beslut om inriktning av ytstridsförbanden bör av dessa skäl anstå till 1992 års
försvarsbeslut, varefter även beslut om
anskaffning av ett provfartyg snarast kan
fattas.

Övervattensfartygens framtid
Det är positivt att försvarskommitten
uppmärksammar behovet av ytattackoch minröjningsförband och konstaterar, att de utgör flexibla och användbara
fartygstyper i olika tänkbara situationer.
Jag har tidigare i Örlogsmannasällaskapet och i andra sammanhang framhållit, att marinen har för få fartyg idag .
Marinen har förra året också fått upprepad kritik , för att den ej kan ingripa på
Västkusten och Norrlandskusten, vilket
påtagligt visar på bristen.
I försvarsöverenskommelsen mellan
(s) och (fp) anses det uppenbarligen vara
nödvändigt att förstärka kapaciteten i
fred, i olika krissituationer och under
nuetralitet. Det anges att ett nytt ytstridsfartyg skall studeras och att ny
teknik för det skall provas . Men varför
vänta tills 1992 för att anskaffa ett provfartyg? Det bör ske tidigare, om erfarenheterna skall nyttiggöras den omdaning
som blir nödvändig under 1990-talet.
Jag vill passa på att peka på det faktiska förhållandet , att flera av våra övervattensfartyg måste omsättas under
1990-talet. Det rör sig om sammanlagt
ett 40-tal fartyg vartill kommer 14 tunga
helikoptrar. Försvarskommitten har ej
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behandlat behovet av att omsätta övervattensfartygen på sikt. Det rör sig om
ett ersättningsbehov om ca 12-15 miljarder kronor i dagens prisläge . Dänned
har jag inte sagt att fartyg för fartyg behöver ersättas . Nya lösningar skall prövas . Antalsproblemet kvarstår i alla fall.
Frågan kommer att vara av central betydelse redan i 1992 års försvarsbeslut och
bör där bli en stor fråga.
Jag är misstänksam mot skrivningen
om att en tyngdpunktsförskjutning i
uppgifterna bör ske, vilket kan tolkas
som att övervattensfartyg skall vara instrument i kris och neutralitet och vara
mindre användbara i krigssi tuationen .
Detta strider mot vad överbefälhavaren har kommit fram till. Den av honom
förordade anskaffningen av ytterligare
kustkorvetter har gjorts med beaktande
av den hotbild, som bedöms föreligga
under 90-talet och in på nästa århundrade. Denna fråga har studerats noga. Jag
bedömer att man tagit intryck av icke
underbyggda påstående om örlogsfartygens sårbarhet och att man tror det skulle bli mycket billigare att inte förse fartygen med långräckviddiga anfallsvapen .
Det är verkligen god marginaleffekt att
ta denna merkostnad .
Chefen för marinen kan konstatera,
att kustkorvett typ Stockholm fungerat
över förvän tan bra som ubåtsjaktfartyg.
Det är ett genombrott , att så små fartyg
kan ges kvalificerad ubåtsjaktkapacitet
med bibehållen offensiv slagkraft. Fartygen är mångsidigt användbara med ökad
minerings- och mycket god självförsvarsförmåga . Projektet är hellyckat , och än
bättre blir Göteborg både som ubåtsjaktfartyg (tystare) och med ännu bättre
självförsvarskapacitet.
Ubåtsjakt kräver uthållighet . Kustkorvetterna har visat sig ha denna. De
moderna fartyg vi bygger; kustkorvetter ,

minröjningsfartyg och ubåtar typ Västergötland har acceptabla arbetsmiljöförhållanden för verksamhet under lång tid
till sjöss i fredstid vilket nu krävs . Det är
sålunda nödvändigt att snarast möjligt
skapa balans mellan rimliga fredstida
umbäranden för personalen m h t de
uppgifter som skall lösas.
Sårbarheten har vi erfarenhet av under vår ordinarie övningsverksamhet.
Vårt flygvapen är i världsklass . Vi kan
ändå med våra kvalifcerade patrullbåtar,
robotbåtar och kustkorvetter i våra övningar visa , att det är mycket svårt att
upptäcka och bekämpa taktiskt riktigt
uppträdande , små ytattackfartyg.
Utomlands har man kommit till samma slutsats. I Sovjet, Öst- och Västtyskland, Finland , Norge och Danmark genomförs generationsskiften mot nya och
ofta större övervattensfartyg, som får
livslängder som varar in i nästa århundrade! Vår personal är väl medveten om
detta. De får bristande förtroende, om
beslutsfattningen skulle grundas på uppenbart felaktiga påståenden , som gör
att sårbarheten upphöjs till någon form
av sanning. Jag återgår avslutningsvis
återigen till personalfrågan.

Personalåtgärder
Försvarsledningen har sedan länge sökt
fästa statsmakternas uppmärksamhet på
att något måste göras för få pesonalen
att stanna . Försvarsgrenscheferna har
önskat få ett reellt arbetsgivaransvar ,
vilket de hittills inte har haft. Det är därför glädjande , att försvarskommitten anser det vara nödvändigt , att personalfrågorna ges hög prioritet i det fortsatta
ekonomiska pl aneringsarbetet. Detta är
ett välkommet uttalande. Jag kan också
konstatera att det i årets löneavtal också
har givits resurser för att fullfölja dessa
intentioner. Detta kan vara början till

att vända den olyckliga utvecklingen inom personalområdet.
Men det räcker inte med detta . Andra
åtgärder erfordras också från myndighetschefernas sida. Tiden medger inte
att gå in på dessa i de tal j , men jag vill understryka att arbetsmiljön och de allmänna bestämmelser som styr vardagen
bör förbättras .
De administrativa bestämmelserna är
ett verkligt hinder , för att beredskapen
skall kunna bedrivas på ett effektivt och
ekonomiskt sätt. Beredskapen kräver
andra arbetstidsavtal än vad vi har idag .
Det går trögt att komma överens med de
centrala arbetstagarorganisationerna i
den här frågan. Den marina verksamheten är speciell, som jag tidigare framhållit. Bestämmelserna som styr verksamheten måste anpassas till den miljön
och inte styras av krav på enhetlighet
över hela försvaret. Jag tycker mig kunna utläsa förståelse för detta i försvarskommittens betänkande.
Personalrörligheten är nödvändig .
Men det skall inte vara så, att personalen blir lidande ekonomiskt genom att
behöva flytta. Här finns också utrymme
att skapa bättre villkor, och dessa åtgärder har hög angelägenhetsgrad . Kommitten har förståelse för detta .
Antalet yrkesofficerare bör enligt betänkandet grunda sig på krigsorganisationens behov på 5- 15 års sikt. Detta
räcker ej för marinen vars verksamhet
numera styrs av helt andra beredskapskrav än förr . I krig behöver hänsyn inte
tas till arbetstiden. Men i en långsiktig
verksamhet med en hög prägel av beredskap kräves en viss reglering av arbetstiden , vilket medför mer personal än i
krigsorganisationen . Kommitten konstaterar också ett sådant merbehov , vilket är realistiskt .
Befälsordningen är nu mogen att över-
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ses. Större utrymme bör skapas för
praktisk tjänst , genom att de många teoretiska kurserna sammanslås och reduceras. Sammanlagt leder detta till att befälet utnyttjas bättre. Det finns enligt
min mening i vårt samhälle och försvaret
både människor som vill gå fort fram och
arbeta på stor bredd och andra individer
som finner större tillfredsställelse i att
arbeta i smalare sektorer. Dessa senare
utvecklas med tiden till oumbärliga experter . Det är min uppfattning, att två
karriärvägar bör skapas i fortsättningen.
Våra reservofficerare kan utnyttjas på
ett bättre sätt än idag. De behöver utnyttjas flexibelt i fred för att kunna täcka
bristerna på yrkesofficerare . Möjlighet
bör också kunna skapas för reservofficerare att övergå till yrkesofficersanställning . Kommitten ställer sig även positiv
till denna typ av åtgärder.
Det är berättigat att uttala tillfredsställelse över försvarskommittens sätt
att behandla personalfrågan . Men tidigare kritik kvarstår mot försvarskomm itten och dess avvägningar i andra avseenden. Det skall dock i ärlighetens namn
sägas, att överbefälhavaren har ungefär
samma avvägning på den nivån som försvarsövrenskommelsen ligger på. Det är
inte bara marinen , som där har stora
brister i sin förmåga. De andra försvarsgrenarna brottas med stora problem ,
även om jag anser att marinens är det
mest akuta just nu. Jag har som medlem
i militärledningen strukit under det men
accepterat ÖB totala avvägning i denna
ekonomi.
Dock kvarstår att den militärpolitiska
utvocklingen kring Norden kräver en betydligt större satsning på det svenska
försvaret .
Försvaret borde minst ha den 3 %-iga
årliga ökningen som ÖB starkt förordar.
Leder riksdagsbeslutet inte till en ök-
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ning utöver vad som nu kommer att anges i propositionen, blir det enligt min
mening nödvändigt att redan efter något
år besluta om ytterligare förstärkningar.
Eftersläpningarna är inom alla försvarsgrenar stora. Den säkerhetspolitiska miljön kommer att framtvinga krav på snabbare förstärkningar än de som nu kan göras .

Tror vi då på vår uppgift?
Svaren blir naturligtvis olika beroende
på från vilken position man ser sin uppgift. Något som i sin tur beror på vilken
nivå man arbetar på inom försvaret. Låt
mig svara så här:
Marinens personal hyser generellt en
stark tro på betydelsen av de marina systemen och deras kvalitet. Våra vapensystem har även internationellt sett en hög
standard . Tilltron till kustkorvetterna ,
det nya rörliga tunga kustartilleriet ,
minröjningsfartygen - för att nämna några system - är väl underbyggd i den vardagliga beredskaps - och utbildningsverksamheten. Det finns all anledning
att förmoda att den tilltron kommer att
vara oförändrat hög.
Marinens personal är beredd att ställa
upp . Den enskilde arbetstagaren kräver
dock en motprestation av ledningen .
Han vill ej se sin verksamhet hämmad av
att resurserna för att bedriva övningar
och utbildning är för snåla , yttrande sig i
t e brist på ammunition och gångtider.
Han behöver känna att han gör ett gott
jobb . Vidare är han känslig för att arbetsbelastningen blir rimlig , d v s den
ständiga övertiden får ej vara för stor
och avvägningen mellan fritid och arbete
måste vara lämplig . Vakanserna i organisationen får därför inte vara för stora.
Hans värld präglas också av överordnade
chefers inställning. Deras positiva syn

skapar livsglädje . Arbetsmiljön måste
också vara tillfredsställande med goda
lokaler m m.
Det borde nu i enlighet med försvarsöverenskommelsen bli möjligt att förstärka marinens anslag för den vardagliga utbildningsverksamheten. Möjligheterna att snabbt förstärka detta område
begränsas dock av behovet att täcka ett
flertal andra allvarliga brister. Det står
redan nu klart, att till förfogande stående medel inte tillåter snabba förstärkningar under de närmaste två åren.
Myndighetscheferna
upplever
att
knappheten på förbandens medel under
senare år varit för stor. Servicenivån till
verksamheten har tvingats ner. Man
upplever att det råder brist på reservdelar . Givetvis känner cheferna av vakanssituationen.
Verksamheten för marinen kommer
även under de närmaste åren att karaktäriseras av knappa resurser. Knappheten får dock inte upplevas så stark, att
den äventyrar personalens tro på sina
system och på framtiden. En successivt
ökande del av budgeten måste avdelas
för beredskaps- och utbildningsverksamhet. Vetskapen om att detta sker är en
grundläggande förutsättning för att personalens motivation skall kunna vidmakthållas och att vi därmed också på
sikt kan lösa personalproblemen.
På det mer övergripande planet konstaterar jag , att de uppgifter som ställs på
försvaret och särskilt de marinen stridskrafterna är realistiskt analyserade i försvarskommittens förslag. Inriktningen

av resurserna är dock inte invändningsfri. Antalets betydelse har inte uppmärksammats denna gång heller. De marina
stridskrafterna måste kraftsamlas för att
få en tillräcklig effekt. Det är icke möjligt att bygga upp ubåtsskyddet inom
rimlig tid med den satsning som föreslås.
Däremot kommer vi att bli effektiva i
det område där vi själva väljer att uppträda. Men även det dröjer. Huruvida
det kommer att vara tillräckligt för att få
inkräktarna att upphöra med kränkningarna får vi se. Det är min bestämda övertygelse , att det nu kommer att ta onödigt lång tid att nå en styrka som skapar
denna nödvändiga effekt .
Den marina personalen är väl medveten om sina uppgifter. Den ställer sig
dock undrande inför den brist på logik ,
som ligger i statsmakternas skarpa och
fasta uttalanden om ubåtsproblemet och
de knappa resurser , som nu ställs i utsikt
för att lösa problemet. Detta kan leda
till, att individer ställer sig tveksamma
till uppriktigheten i den politiska viljan
att lösa problemet. En sådan psykologisk miljö kan få förödande konsekvenser för personalutvecklingen .
En för marinen sund personal- och organisationsutveckling måste bygga på att
alla försvarspolitiskt ansvariga i ord och
handling är beredda till betydande uppoffringar för att lösa vårt mest akuta säkerhetspolitiska problem.
Om de politiska signalerna inåt är luddiga för den egna personalen, hur uppfattas de utifrån?
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Ubåtsutveckling med eller utan svensk profil?
Årsberättelse i vetenskapsgrenen "Vapenbärares konstruktion " för 1986.

Inledning
Svenska försvarets behov av materiel anpassad efter svenska förhållanden och
geografiska förutsättningar anges ofta
som huvudmotiv för bibehållandet av en
stark svensk försvarsindustri. Politisk
enighet råder beträffande behovet att i
Sverige utveckla och tillverka ubåtar.
Endast 5 länder - Sovjetunionen ,
Västtyskland, Storbritannien, Frankrike
och Italien - har fullständigt kunnande
till självständig utveckling av konventionella ubåtskoncept. A v dessa är det
endast Västtyskland som tillverkar ubåtar av för Sverige intressant storlek.
Samarbetet mellan försvarsindustri
och materielansvariga myndigheter - inte minst de informella kontakterna- har
i mångt och mycket varit grundorsaken
till att det svenska försvaret får mer per
spenderad krona än vad som är fallet
utomlands.
Kompetens, framsynthet, vilja till
riskdelning och inte minst korta beslutslinjer har präglat inriktningen tekniskt
och kommersiellt. Flera tecken tyder
emellertid på att "den svenska profilen"
i dessa avseenden är på väg att suddas
ut:
- Tekniskt p g a större beroende av utländsk utveckling inom främst elektronikområdet.
- Organisatoriskt genom nedskärning
av FMV personal och splittring av för-

svarsgrensvisa resurser.
- Ekonomiskt genom minskad materielanskaffning och sänkta utvecklingsanslag.
- strukturellt p g a förändringar inom
industrin och genom förskjutning av
risktagandet mot industrin, dvs ett
ändrat kund-/leverantörsförhållande.
- Operativt genom en förändrad inriktning av särskilt marinen mot diversifierade uppgifter i fred, neutralitet och
krig.
Senare års ryckighet i försvarsplaneringen och ständiga budgetkriser i kombination med egna strukturproblem har
gjort varvsindustrins interna planering
allt svårare .
Kortare serielängder och produktionsglapp har medfört att försvarsindustrins
behov av kompletterande exportmarknad har alltmer accentuerats. ·
Sverige har inom ubåtstekniken i
många avseenden varit banbrytande vilket medfört intresse för svensk teknik,
exportaffärer för underleverantörer och
ett naturligt och fruktbärande materielsamarbete med andra nationer.
Unika lösningar och okonventionella
försvarsprodukter finner emellertid sällan exportmarknad utan inhemska referenser och kan ej heller utvecklas utan
stöd från inhemska forsknings- och utvecklingsprogram.
Dagens försvarsekonomiska beslut
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EN PROPELLERDRIFT

SVERIGE
ENGLAND
TVSKLAND
FRANKRIKE
HOLLAND
ITALIEN

1961
1966
1967
1977
1972
1968

ENMANSSTYRNING

SVERIGE
ENGLAND
TVSKLAND
FRANKRIKE
HOLLAND

1961

SVERIGE
TYSKLAND
HOLLAND

1968

SVERIGE

1968

TVSKLAND

1986

KRYSSRODER

MODULTILLVERKNING

och försvarets operativa inriktning kommer var för sig eller i kombination att påverka svensk försvarsindustris konkurrenskraft och dess förmåga till överlevnad . Genom en ökad framtidsinriktad
utvecklingssatsning och vilja till risktagning kan försvaret stödja industrin men
också själva styra egenskaperna hos och
kostnaderna för nästa generation försvarsmaterieL

Industriella förutsättningar
Traditionellt har svenska ubåtar byggts
på skeppsvarv och där utgjort en liten
del av den totala verksamheten . Ur teknisk synvinkel har ubåtsbyggnad mycket
litet • gemensamt med vanlig skeppsbyggnad . Verksamheten är utrustningstung med tonvikt på el- och elektronikinstallation .
Under en 15-årsperiod har svensk
varvsindustri drastiskt reducerats från

1970
1986
1977
1986

1987
1986

att ha sysselsatt ca 30.000 personer till i
dag ca 3.000 varav endast något 100-tal
är sysselsatta med produktion av civilt
fartygstonnage.
Den för ubåtar i Sverige utvecklade
och i omvärlden helt unika sektionsbyggnadsmetoden ger möjlighet till alternativa produktionsupplägg, som kan
komma att bli nödvändiga för att undvika belastningstoppar vid en enskild tillverkningsenhet.
Produktionsdelningen mellan Kockums och Karlskronavarvet har för Västergötland-serien visat sig lyckosam vad
avser såväl ekonomi som kvalitet och
tidhållning.
Det kan synas som ödets ironi att den
åtgärd som på 1970-talet framtvingades
av politiska skäl på 1980-talet synes vara
lösningen på ett försvarsindustriellt dilemma.
Sverige är det enda land, där tillverk-

ningskontrakt på nyutvecklade ubåtar
tecknas till fasta priser. Utomlands
byggs prototyp till kostnadskontrakt,
och utprovning av första enhet sker innan fastare kontraktsformer överenskoms.
Traditionellt har den svenska lösningen kunnat nås genom riskdelning mellan
kund och leverantör , och genom att kunden - Materielverket - upphandlat och
burit följdriskerna för ubåtens skeppstekniska och vapentekniska system .
Inför framtiden är FMV målsättning
fastare kontraktsformer och nyckelfärdiga produkter. Risk för kostnadsexplosion föreligger, om inte nya principer för
kontraktuella relationer och riskdelning
skapas.
Totalkostnaden för en nyckelfärdig
ubåt av typ A 19 kan i dag beräknas till
ca 500 a 600 miljoner kronor per enhet i
serie.
Produktionskostnadernas fördelning

mellan byggnadsvarv och leverantörer
medger inte, att någon enskild leverantörspart tar obegränsade kommersiella
risker av teknikproblem , förseningar och
därmed förenade följdkostnader.
Vapensystemet t ex svarar ensamt för
ca 35 % av kostnaderna och utgör den
mest svårbemästrade parametern. Utvecklingen går mot integrerade skräddarsydda system sammanhållna av en leverantör , som också svarar för upphandling av delsystem och framtagning av erforderlig datormjukvara.
Det kommersiella beroendet ställer
krav på noggrann och flexibel planering
för distribution av produktionsunderlag ,
övervakning och uppföljning av underleveranser samt slutbesiktning , prov och
leverans av produkten.
Ubåtsbyggande är således i dag i hög
grad projektadministration med komplicerade kontraktuella förhållanden och
ett ömsesidigt beroende mellan bygg-
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nadsvarv och leverantörer av skeppstekniska system och vapenmaterieL
Inhemsk utveckling och produktion av
ubåtar måste inför fram tiden organiseras
på ett annorlunda sätt och nya samverkansformer mellan industrigrenar sökas. Uppenbar risk föreligger även för
övertäckning i form av kostnadspåslag i
fl era leverantörsled om inte kontraktsformer som innebär riskdelning mellan
kund och leverantör kan skapas.

Serieeffekter
Anskaffningskostnaden för en ny ubåtstyp kan delas upp i utvecklings- och tillverkningskostnader. Förutom av ubåtsstorleken beror totalkostnaden per ubåt
på vilka systemlösningar som väljs men
även på seriestorleken .
När man talar om serieeffekt avser
man i regel den s k inlärningskurvan, dvs
hur antalet timmar per enhet minskar efterhand som serien genomlöps i produktionen . Av stor betydelse för tirnomfattningen är naturligtvis själva byggmetoden och den miljö som produktionen sker i men även tillgången på serviceverkstäder, förrådshantering etc spelar in.
Utöver själva serieeffekten har utvecklingen av byggtekniken i Sverige
med övergång till sektionsbyggnad
fr o m Sjöormen-serien och därefter successiv förfining av metoden markant bidragit till minskning av produktionstimmarna.
Det kommer att vara möjligt att fortsätta att utveckla byggmetoderna , att än
bättre anpassa konstruktionen till produktionsapparaten på byggnadsvarvet ,
men ytterligare stora rationaliseringseffekter kan främst vinnas genom utökning av serielängden .
Vad kan vi då göra för att uppnå en
vidgad serieeffekt inte bara för själva
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plattformen utan även för väsentliga system ombord , t ex vapensystemet?
Ett sätt vore att bygga upp ubåten
kring ett antal modulbaserade baskoncept som utvecklas stegvis mellan ett antal ubåtstyper. Förfarandet ger lägre utvecklingskostnader för en viss ubåtstyp
och
möjliggör/förenklar moderniseringar. Man börjar inte från början i varje nytt projekt .
När teknikpotentialen i baskonceptet
är uttömd och vidareutvecklingen inte
rimligen kan drivas längre är det dags att
åter öka utvecklingsinsatserna och ta
fram ett nytt koncept. Metoden har med
framgång prövats i senare ubåtsserier för
system såsom propellermaskineri och
dieselmotorer .
Tar man vapensystemet som exempel
vore ännu en väg att sprida kostnaden
att utveckla ett baskoncept som är användbart i flera projekt , t ex ubåtar, ytfartyg, flyg och gör en mindre anpassning till varje separat användare . Man
får då kanske vara beredd på att rucka lite på sina "egna" specifika krav.
Det synes nu vara lämpligt att i närtid
bedöma i vilken omfattning det vore
lämpligt att fortsättta baskonceptiden ,
och om nya utvecklingsprojekt kan utnyttjas gemensamt i ny framtida basteknik.

Forskning och utveckling
Under 1985 påbörjades vid Kockums på
uppdrag av FMV projektering av nästa
generation ubåtar, A 19. Serien är tänkt
att omfatta 5 alt 6 ubåtar för leverans
1994-98 som ersättning för Sjöormenseriens 5 enheter.
I direktiven för A 19 anges att likhet
med tidigare ubåtstyp i största möjliga
grad skall eftersträvas. Liknande direktiv gavs inför A 17 som skulle baseras på
A 14. I båda projekten har anfallskapaci-
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teten behålllits i stort sett oförändrad
medan utvecklingsarbetet inriktats mot
ökad operativ uthållighet och större basoberoende. För A 19 har kravet på litbåtsjaktkapacitet tillkommit.
Kostnadsfördelningen har successivt
förskjutits från plattform till vapensystem och fördelar sig i dag ungefär 65/35.
Typ- utvecklingskostnaden för ett nytt
skräddarsytt vapensystem utgör i dag nära 30 % av anskaffningskostnaden för 5
system.
Skälet till de högre typkostnaderna för
vapensystem är att härleda till den snabba datorutvecklingen. Ny avancerad signalbehandling och datahantering öppnar
helt nya möjligheter och möjliggör tidigare oanade prestanda för sensorer och
ledningssystem. Detta ökar aptiten hos
den kravställande myndigheten. Utvecklingen tycks inte gå att hejda.
Vår senaste ubåtsserie - Västergöt-
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land - är resultatet av policybeslut och
anslagstilldelning 10--15 år tillbaka i tiden. Under det senaste decenniet har anslagen till generell ubåtsutveckling liksom ramarna för projektering och konstruktion gradvis sänkts i flera steg.
Det kan med fog hävdas att Västergötland och i framtiden A 19 endast är
en förbättring och modifiering av de
egenskaper som tidigare utvecklades för
Sjöormen och Näcken.
Jämfört med den djärva pionjäranda
som på 1960-talet ledde fram till en helt
revolutionerande
ubåtskonstruktion,
Sjöormen (A 11) och därefter på 1970-talet Näcken (A 14) ter sig ambitionen i
dagens utvecklingsarbete en smula fantasilös .
Garanterat blir A 19 en produkt med
hög kvalitet och hög internationell standard. Nya tillkommande krav leder till
större och dyrare ubåtar, ett förhållande

som kommer att accelera för kommande
ubåtsserier, om inte nya och kraftigare
insatser görs.
studier inför ubåt 2000 kommer under
året att påbörjas. Denna framtida ubåtsseries kvalitet, kapacitet t o m tonnage
och pris kommer inom några år att i stort
vara "frysta" p g a ett antal beslut, som
inte vid första påseende tycks långsiktigt
betydelsefulla.
I det följande beskrivs några huvudparametrar inom ubåtstekniken, möjliga
utvecklingsvägar och dess konsekvens
för ubåtens arrangemang och prestanda.

Ubåtars huvudparametrar
Arrangemang
Den utrustning vars prestanda är avgörande för ubåtens operativa egenskaper är också den som slutligen avgör
ubåtens huvudarrangemang:
- Ledningssystem (manöverrum)

-

Vapenlast (torpeder och tuber)
Uthållighet (batteristorlek)
Fart i yt- och uläge (el huvudmaskineri)
Laddningskapacitet (dieselgeneratorer)
Besättning (förläggning och miljö)
Tryckfast indelning (skott och slussar)
Övrig utrustning, förråd, förläggning
m m kan under projekteringens gång
fördelas för önskad viktbalans.
För en given kravprofil torde grundarrangemanget för en enkelskrovsubåt
svårligen kunna ändras dramatiskt. Skillnaderna mellan Näcken, Västergötland
och som det synes A 19 är i inget avseende principiella. Vissa prestandaförbättringar har nåtts genom förfinad
teknik, andra genom en utökning av
deplacementet.
Den utveckling som på flera håll pågår
i världen kring luftoberoende energisystem är inte bara intressant genom den
uthållighetsförbättring i uläge som ernås

27

UBÅTAR$ HUVUDPARAMETRAR
SKROVEORMER

D

AKIUELLA IILLÅGGSKBA~

l;
FRAM
DRIFT

ENERGI
ALSTRING

FRAM

l

DRIFT

•

r

ENERGI

~~~~~~B•U•T~:: •

ENERGI

BI<El.SKROV

SPANING
MASTER

SVERIGE M.FL

LEDNINGSSYSTEM

"z

l

BESÅTTNING

z

c
c
a:

...

VAPENLAST
HJÅLP-l
KRAFT

ENERGI

l

[:
[1(111

1

DUBSELSKROV
NEDERLÄNDEANA M.FL.

TW!N-HULL KONFIGURATION

SOVJET

utan fastmer, genom att möjligheten till
nya principarrangemang skapas .
En annan arrangemangsstyrande parameter är den tryckfasta indelningen , som
effektivt bryter rumsarrangemang och
dels styr tornplacering.
Skrov och skrovformer
Bestämmande för skrovutformningen är
kravet på dykdjupsegenskaper. För normala ubåtsdjup, 300 m, är ur konstruktions- och byggnadssynpunkt det cylindriska , spantade enkelskrovet att föredra.
För ännu större dykdjup ger dubbelskrovet klara fördelar genom att spantdimensionerna kan hållas rimliga genom
en kombination av inre och yttre spant.
Dubbelskrovet blir dyrare i tillverkning och medför ett mer komplicerat
skrovunderhålL Emellertid finns det skäl
som talar för en återgång även för svenska ubåtar:
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- Ubåtens ekvivalenta sonarmålarea
kan minskas .
- Hydrofonarrayer kan isoleras från interna bullerkällor.
- Ytterskrovet skyddar delvis mot riktad sprängverkan.
En dubbelskrovsubåt kan således ges
bättre spaningsräckvidder och högre
egenskydd och kan , om differentierad
skrovdiameter används, utnyttjas för
korrigering av viktbalansen vid alternativa arrangemang.
Hållfasthetsmässigt är dubbelskrovet
givetvis mer komplicerat än enkelskrovet. Detta klaras dock relativt enkelt med dagens avancerade beräkningsmetoder.
skrovmaterial
Ubåtsstål skall vara höghållfast, segt och
lättsvetsaL Moderna ubåtar kräver stora
volymer, inte minst p g a all elektronik

med där tillhörande kablage , ventilation, hjälpkraft m m. Ubåtar som konstrueras för små dykdjup blir oftast volymkritiska. skrovmaterialet dimensioneras därför så att plåttjockleken utnyttjas i ballastningssyfte likväl som för att
motstå vattentryck och undervattensdetonationer.
Den drastiska omstruktureringen av
svensk stålindustri har framtvingat byte
av ubåtsstål för varje ny serie. Övergången till nya stål har således snarare
varit kommersiellt nödvändig än föranledd av hållfasthetsskäL Den har också inneburit en stegvis uppgång mot de
kvaliteter, som erfordras för mer djupdykande ubåtar.
För framtidens ubåtar bör allvarligt
övervägas en total övergång till internationellt använda kvaliteter vad avser
sträckgräns och slagsegheL Kostnadsökningen för svenska ubåtar skulle bli

försumbar och exportvänliga egenskaper
skulle automatiskt byggas in.
Västtyskland har som enda ubåtsbyggande nation satsat på rostfria skrovmaterial för ubåtsklasserna 204 och 206 i
avsikt att minska ubåtens magnetiska
signatur till extremt låg nivå .
Förutom förhöjd tillverkningskostnad
för skrovet (ca 50 %) får valet av rostfritt stål ett antal kostnadsfördyrande
konsekvenser för den interna utrustningen såsom torpedtuber , dieselmotorer , batterier , elutrustning.
Titan och titankompositer används
enligt amerikanska källor som skrovmaterial i de senaste sovjetiska ubåtarna. Viktkritiska konstruktioner och krav
på extrema dykdjup tycks vara anledningen . I USA fortsätter utvecklingen av
höghållfasta stålmaterial, som torde ge
skrov som är jämförbara med titanskrov.
Ett intressant alternativmaterial är
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kolfiberarmerad plast. För civila tillämpningar har t ex byggts tryckskrov i dessa
material som i framtiden kan komma att
nyttjas i överbyggnad, ytterskrov, master och torpedtuber.
Det synes inför framtiden vara angeläget att studera dessa material med målsättningen att förändra viktsfördelning,
minska volym och/eller minska underhållskostnader.
Framdrift
En av de få viktparametrar som inte fritt
kan förflyttas i ubåtsarrangemanget är
propellermotorn , som av nödvändighet
måste placeras akterut. På äldre ubåtar
användes likströmsteknik vi lket gjorde
arrangemanget tungt och skrymmande
samt gav begränsningar beträffande fartreglering.
Senare svenska ubåtar har fått sm å
lätta vattenkylda likströmsmotorer med
möjlighet till kontinuerlig reglering inom
hela fartregistret. Vad moderna motorer
möjliggjort i form av vikt- och volymminskning har dock återerövrats av omformare för vapensystem och utrustning
för fartreglering, vilka dock lättare integreras i ubåtens totalarrangemang.
För närvarande pågår i Sverige och
Västtyskland framtagning av en s k permanentmagnetmotor. Små vinster synes
dock kunna förväntas beträffande vikt
och volym på motorn som sådan. Däremot anses reglerutrustningens omfattning kunna minskas radikalt samtidigt
med att en höjning av motorns verkningsgrad erhålls.
Genom att ubåtens framdrivningsmasRineri saknar redundans är kravet på
driftsäkerhet extremt hög. Omfattande
prov kommer att krävas innan permanentmagnettekniken slutligen väljs för
installation i en ny ubåtsserie .
För nya utländska ubåtar diskuteras
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införandet av ett litet hydrauliskt framdrivningsmaskineri att utnyttjas om ubåtens propeller skadas av vapenverkan eller andra orsaker.
Energilagring

En tumregel för ubåtskonstruktionen är
att i en väl avvägd konventionell ubåt
skall 20 % av standardtonnaget utgöras
av ackumulatorbatteri. Våra svenska
ubåtar är normalt volymkritiska. Det synes därför vara mest rationellt att ballasta ubåten med nyttovikt i form av energilagrande batterier än att tillgripa åtgärder som ökning av skrovvikt eller ballastning.
Energimässigt bedöms i framtiden endast marginella kapacitetsökningar stå
att vinna. Livslängden på dagens ubåtsbatterier är 5 år och bestämmande för
Samtidigt
generalöversynsintervaller.
ökar ubåtarnas årliga driftstider drastiskt vilket medför ökad årlig förslitning
(åldring).
Svenska ubåtsbatterier utvecklades
länge för optima lt energiinneh åll och
små energiuttag. l viss mån gjorde detta
batterierna tröga vid laddning samt gav
sämre effekt vid högfartsuttag.
Vad som sålunda vanns i energiinnehåll per viktsenhet och ulägesuthållighet
motverkades genom längre snorklingstid
och ökad röjningsrisk och därmed också
ett sämre utnyttjande av installerad dieselgeneratoreffe kt.
Minimal röjning nås om generatoreffekten balanseras optimalt mot batteriets storlek och laddningsmottagligheL
Teoretiskt sett kan således en ubåt
med hög generatoreffekt och litet men
laddningsvilligt batteri ha en per tidsenhet kortare röjningstid än en ubåt med
stort laddningströgt batteri.
Det konventionella ubåtsbatteriet bedöms inte kunna helt ersättas under

överskådlig tid och kvarstår som en viktig funktion hos framtida ubåtar.
Utvecklingsinsatser erfordras för att
förlänga batteriernas livstid till 7 a 8 år
vilket skulle medföra en sänkning av
ubåte ns livstidskostnad med 10 a 15 miljoner kronor/enhet .
Energialstring
Trots att nya och mer effektiva alternativa energisystem är under utveckling för
ubåta r kvarstår inom överskådlig framtid behovet av blyackumulatorer för
energilagring och dieselgeneratorer för
energialstri ng.
Härigenom finns också fortsatt a problem förknippade med exponering av
master under snorkling i kombination
med röjande buller och avgaser från dieselmotorer under snorkeldrift.
Alltmer sofistikerad spaning från satelliter och flygplan och inte minst genom tillkomsten av IR-spaning minskar
ubåtens förvarning. Risken för bekämpning kan emellertid minimeras genom korta exponeringstider, låg mastföring och snabbavstängning av motorer
och djupmanöver.
Genom ett unikt och banbrytande
svenskt utvecklingsarbete återintroducerades i början av 1980-talet den turboöverladdade dieseln. Franska, tyska och
engelska dieseltillverkare har följt efter.
Optimal motoreffekt och andra viktiga kriterier som tillförlitlighet , bullernivå och pris kan nu lättare uppfyllas
genom ett bredare och mer varierat sortiment.
Under 1970-talet diskuterades att i A
17-projektet ersätta få konventionella
ubåtsdieslar med fler kommersiellt tillgängliga lastbilsdieslar .
Fördelarna bedömdes vara billigare
anskaffning och reservdelshållning samt
större flexibilitet i arrangemanget, nack-

delen ett komplext regler- och avgassystem . Det avgörande skälet till att iden
förkastades var emellertid ubåtens försätnrade laddt.idsförhållande, dvs balansen generatoreffekt- batteristorlek.
Moderna lastbilsdieslar får emellertid
allt högre effekt. Skulle försöken med
luftoberoende maskinerier medföra ersättning av batterier med sådan utrustning och därmed batteristorleken kunna
minskas blir alternativet åter ytterst intressant och attraktivt.
De prototyptester som f n genomförs
med permanentmagnetmotorn öppnar
också nya vägar inom generatortekniken. Även här kan vikt- och volymvinster genom bättre verkningsgrad och
förenklad reglerutrustning förväntas.
En ytterligare spin-off med den nya
tekniken är möjligheten att konstruera
små starka elmotorer för manövrering av
ventiler vilket tidigare inte varit möjligt
och lett till överdimensionerande hydraulsystem med hög effektförbrukning.
Alternativa energisystem
I tre decennier har olika principer för
luftoberoende energialstring testats med
målsättningen att integreras i pågående
ubåtsprojektering men stupat på för hög
ambitionsnivå.
kretsmaskineri ,
projekt ,
Tidigare
bränslecell och stirlingmotor hade alla
den gemensamma ansatsen, att det konventionella maskineriet skulle ersättas
eller drastiskt reduceras. I ansträngningarna att nå erforderlig tillförliglighet
sprängdes medels- och tidsramar.
En ny och tekniskt säkrare ansats har
under 1980-talet gjorts inom TILLMAoch TIN -TIN-projekten där målsättningen är att tillföra luftoberoende maskineri
utan att ändra den konventionella ubåtens huvudparametrar. Härigenom kan
systemet optimeras för enklare driftsfall
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och kraven på tillförlitlighet kan begränsas något.
Samtidigt pågå r utveckling i Italien av
e n kretsdieselmotor och i Västtyskland
av ett bränslecellsystem.
Ambitionerna med dessa senare system synes högre än för det svenska projektet och projektering sker mot mer
komplicerade driftsfall och högre effekter.
Det är emellertid intressant att konstatera , att såväl kretsdiesel som bränsleceller kräver syre för energialstring.
Det svenska tillsatsmaskineriet ha r redan en utvecklad komponent , som kan
kombineras med dessa system.
Ur arrangemangssynpunk t är kretsdieselprojektet av särskild intresse eftersom teoretiskt valfri dieselstorlek kan
väljas beroende på operativa prestandakrav och önskade driftsfalL
Gemensamt för samtliga tre energisystem är att de inklusive bränsleförråd , syreförråd och aktiva komponenter ger en
5-10 gånger högre energitäthet installerad i ubåt jämfört med konventionella
blyackumulatorer.
Fördelarna taktiskt genom låg röjningsnivå och möjlighet till långtidsspaning på valfritt djup är uppenbara. Möjligheten till förändringar av utbåtens arrangemang genom besparingar på dieseloch batterisidan är andra attraktiva resultat som kan ernås .
För att i fr amtiden kunna ta beslut om
total övergång till alternativa energisystem krävs en avsevärt förbättrad tillförlitlighet, som kommer att kräva ytterligare utvecklingsinsatser under ett antal
år. •
Vapen och vapenlast
Prestanda hos vapen förbättras stadigt .
Torpeder, robotar och minor blir alltmer
avancerade - man talar i dag om inte!-
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ligenta vapen.
För våra ubåtar ha r detta under en
15-årsperiod inneburit successiv övergång från treskottssal va via dubbelsalva
till enkelskott. skjutavståndet har samtidigt successivt ökat från ca l ,5 km till
20 eller mer. (För robotar är i dag skjutavstå nden 35-45 km.)
Genom
konstruktionsförbättri ngar
har antalet tuber och reservlägen samtidigt ökat. Dagens ubåt har en vapenverkan som är ca 5 gånger mer effektiv
än för 1960-talets ubåta r. Ändå ökar kraven ständigt på vapenlastens storlek.
Det synes som om slutsatser aldrig
dragits av effekten och träffsäkerheten
hos moderna vapen . Samtidigt synes det
troligt , att dessa vapen i framtiden kommer att bli ytterligare förfinade .
Torpedtuber för aktiv utskjutning kräver också skrymmande kringutrustning.
Av nödvändighet måste därför antalet
tuber minskas inom ett givet utrymme.
Svenska ubåtar hade tidigare s k aktiv
utskjutning med kolv och tryckluft vilket
hade fördelen , att ubåte n var opåverkad
av fart för vapeninsats och att vapen
utan egen propulsion t ex minor kunde
skjutas ut.
Kostnaderna för utländska aktiva utskjutningssystem är oacceptabelt hög ca 60-90 miljoner kronor per ubåt . l
Sverige har torpedsystem , aktiva såväl
som passiva, framtagi ts och tillverkats
för bråkdelen .
De äld re systemen var bullrande och
röjde ubåten i utskjutningsögonblick et.
Moderna system har betydligt bättre
egenskape r , och allt fler mariner väljer
åter aktiva system.
När regeringen 1982 förkastade Harpoon som ny robot för marine n och beslöt utveckla RBS 15, försvann möjligheten att senare ansluta till Sub Harpoonprogrammet. Operatörerna synes ha för-

kastat tanken på sjörobot som beväpningsalternativ. Utomlands är trenden
omvänd , såväl inom ostblocket som västblocket.
Inför ubåt 2000, en plattform som
kommer att vara operativ till år 2035,
vore det ödesdigert att bortse från möjligheten av nya stridssituationer och hot.
1960-talets försyndelser inom signalspaningsområdet och 1970-talets katastrofala negligerande av ub åtsjakttekniken
borde komma till eftertanke.
Lednings- och spaningssystem
Moderna lednings- och spaningssystem
blir alltmer komplexa och utgörs av stora
totalintegrerade system uppbyggda av
många stora delsystem och avancerade
datakommunikationssy stem . Ledningsoch spaningssystemen blir alltmer integrerade med de skeppstekniska systemen.
Kostnaderna ökar snabbt med komplexiteten. Ledningssystemen utvecklas
för att presentera information från de
olika sensorerna och leda vapnen till
mål. l dessa system finns också funktioner för att identifiera mål genom att
sammanställa information från flera olika sensorsystem och jämföra med ett i
systemet lagrat bibliotek.
Spaningssystemens prestanda ökar.
Det är i dag i stort sett möjligt att utrusta ubåten med passiva sonare r, som
har räckvidder mot ytfartyg i samma
storleksordning som de vapen ubåten
bär.
Det är svårt att dra klart definierade
gränser mellan de olika delsystemen.
Det finns risk , eller möjligheter, att samma funktioner byggs in i olika system ,
dvs funktioner dubbleras. Detta innebär
naturligtvis en onödigt stor systemkostnad men ger i stället högre tillgänglighet
hos systemet, eftersom det då finns re-

dundanser inbyggda i systemet.
Systemen kommer också att alltmer
anpassas efter människan . De enskilda
delsystemens funktioner kommer att utökas, dvs sonarsystemen får allt fler av
ledningssystemens funktioner och tvärtom. Det blir då sannolikt svårt att hitta
underleverantörer , som genom egen
produktion kan leverera alla delsystem.
Om kostnaderna skall kunna hållas så
realistiska som möjligt, måste man avstå
från många funktioner , då man ställer
kraven på systemen. Det blir alltmer viktigt att låta systemkostnaderna styra de
krav , som är utgångspunkt för systemuppbyggnaden.
För att sådana system skall kunna utföras optimalt, måste kunnandet hos användare och kravställare vara stort samt
återmatningen av driftserfarenheter till
kravställare och systemuppbyggare vara
väl utvecklat. I en liten och kompetent
marin som den svenska finns stora möjligheter att uppnå detta .
Genom att skapa en kontinuerlig systemutveckling inom landet har vi stora
möjligheter att nå dessa mål på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
Automation och besättningsstorlek
Ett vanligt projekteringsfel är antagandet att all utrustning vid varje tillfälle
fungerar på avsett sätt och betjänas av
utbildad personal. En enkel driftsanalys
av vilken som helst av ubåtens funktioner ger vid handen att driftsstörningar
och haverier förekommer.
Komponenter och felaktigt vald utrustning kan vid behov bytas senare. En
underdimensionerad besättningsstorlek
kan svårligen korrigeras, eftersom förläggning , förråd, säkerhetssystem m m
byggts in i ubåten från början.
Marinens kravställare har för senare
ubåtsserier sorgfälligt förbisett behovet
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av tillväxtpotential t ex beträffande ubåtens spaningsmedeL Inte heller har konsekvenser av nya rekryterings- och utbildingssystem tillräckligt beaktats och
inarbetats i projekteringsdirektiven .
Näcken underdimensionerades i besättningsavseende, och för Västergötland fick i sista stund ingrepp göras för
att skapa förläggning för utbildningsbefattningar.
Om man utgår från att 1/3 av en normal åldersfördelad ubåtsbesättning utgö rs av oerfaren personal , leder detta till
slutsatsen att ubåten skall projekteras
så, att 2/3 av besättningen kan ge nomför a strid i obegränsad omfattning vid
full funkti on hos alla ub åtens system och
med hela besättningen trots fr ånfa ll av
enstaka automatikfunktioner i vart och
ett av ub åtens rum.

Sammanfattning och förslag
Att successivt tillföra tilläggs utrustning
och ökad kapacitet kommer att medföra
en tonnageökning. A 19, försedd med
luftoberoende tillsatsmaskineri, kommer
att bli en ub åt på 1500 ton eller ca dubbelt så stor som 1960-talets Drakenubåtar. l närtid är utvecklingsfilosofin
säkert också riktig.
Det är inte en medveten försiktighet
hos uppdragsgivare, proj ektledare och
inge nj örer, som resulterat i en mer konventionellt balanserad ubåtskonstruktion-anslagen för projektering och konstruktion har för varje ny ubåtsserie
minskats med s k säkra lösningar som
fö ljd.
Möjlighet finn s till en vitaliserad djärv
nyutveckling av svenska ubåtar , ge nom
att 'sådana utvecklingsprojekt som i
framtiden radikalt kan förändra utform ningen av ubåtar pågår men måste
breddas och utökas .
Ambitionen att i framtiden öka an-
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talet ub åtar inom fryst a försvarsramar
synes små om inte omprioriteringar av
operativa krav sker. Konsekvenserna av
a llt effektivare vapen och driftsäkrare
materiel måste utnyttj as för förbättringar på andra områden .
Ubåten s arrangemang styrs av vissa
huvudparametra r, som inte direkt är utbytbara enheter, om vikt- och volymmässig balans skall kunna inn ehållas .
Radikala grepp krävs, för att sammantaget utvärd era och bedöma kombinationseffekten av nya tekniker. Riskerna med att direkt bygga in flera oprövad e syste mlösningar i e n ny ub åtsserie
utan prototyptest och fä ltprov är oacceptabelt stora.
Omfattande resurser, ekonomiska ,
materiella och personella, har nu under
flera år satsats på ubåtsjakt på små ubåtar. Resultaten har varit nedslående och
övningar genomförs utan tillgång till realistiska övningsobjekt
Det finns hög sannolikhet för att fler a
av de satsningar på ubåtsjaktmateriel
som gjorts är helt förfe lade inte minst
därför att morgondagens hot , inte dagens e ller gårdagens , skall kunna mötas ,
o m investeringarna skall vara berättigade.
En möjlighet som totalt sett borde vara dubbelt kostnadseffektiv är att i delskala utveckla och bygga en mindre målubåt där nya tekniker och materiel prövas.
Utvärdering av effektivitet hos nyanskaffade ub åtsjaktsystem kan därvid
kombineras med utprovning av helt nya
system koncept och material för ubåtar ,
vilket också kan ge spin-off-effekter till
den civi la undervattenstekniken.
Inför ubåt 2000 står valet mellan en
fortsättning och förbättring av 70- och
80-talets teknik och en kamp mot budget
och anslag e ll er en total nysatsning av
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det slag som ägde rum på 60-talet och
ledde till Sjöormen och senare Näcken,
dvs materiel med svensk profil till god
eko nomi.

Alternativet är ökat utl andsberoende,
lägre kompetens, utarmning , begränsad
ekonomisk handlingsfrihet och i värsta
fall - ett färre anta l enheter.
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USA:s nya "Maritime Strategy".
En presentation och analys
Nytt vin i gamla läglar - eller gammalt
vin i nya? Uppfattningarna om USA:s
nya marina strategi varierar. Många i
Europa tycks önska att det fakti skt bara
är frågan om nya sätt att uttrycka gamla
tankar. I USA tas den nya strategin med
betydligt större allvar.
I Sverige har vi all an ledning att granska ideerna och att sätta oss in i deras
konsekvenser . De konsekvenser som belyses i denna artikel berör de militärstrategiska och säkerhetspolitiska nivåerna.
Först presenteras strategin så som den
hittills har uttryckts i olika amerikanska
uttalanden. Sedan analyseras konsekvenserna för Norden och Sverige.

Vad är målet?

Marinvapen
Bofors har lång tradition som tillverkare
av luftvärnssystem och annan beväpning
för marina enheter.
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kombination med nya ammunitionstyper och
laddningssystem utvecklats till högeffektiva allroundpjäser för både luft- och sjömål.

l Bofors marinprogram ingår även robotsystem för luftvärn, vapensystem för
ubåtsjakt, lys- och remsraketer och sjöminor.
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Varje försvarsmakt behöver en övergripande doktrin. Med hjälp av den förklaras sammanhanget mellan mål, medel
och metoder i olika säkerhetspolitiska
sammanhang. Doktrinen tjänar syftet
att förmedla budskap såväl till omvärlden som till de egna.
Doktrinen bidrar på det sättet till
många olika saker. Den kan t ex göra att
motståndaren tvingas anpassa sina ambitioner redan i fred. Den påverkar också egen materielanskaffning, utbildning
och övningsverksamhet.
En supermakt som USA har stora
möjligheter att välja mellan offensiva
och defensiva doktriner. För USA är det

dessutom möjligt att utforma ideerna
mot en speciell motståndare.
Det är därför naturligt att en amerikanskt doktrin kan bli tydlig i konturerna . Det är vad den nya marina strategin
också är.
Många olika chefer på hög nivå inom
den amerikanska marinen har förklarat
strategins syfte, medel och metoder. Det
som redovisas här kan ses som den gemensamma nämnaren i dessa uttalanden.
Doktrinen bygger på en ren avskräckningsstrategi . Den skall tvinga
Sovjet att inse, att ett krig med USA på
alla sätt bör undvikas. Alla försök att utnyttj a militärt våld för att uppnå politiska mål skall bli för kostsamma.
Doktrinens trovärdighet vilar på en
viktig förutsättning. Om avskräckningen
misslyckas , så skall strategin kunna utnyttjas för att vinna kriget . strategin blir
därmed en skiss till hur kriget kommer
att föras - om det bryter ut.
Maritime Strategy innehåller i stort
fem olika övergripande syften. För det
första skall den möjliggöra ett tidigt och
effektivt stöd till alla allierade stater. I
vårt närområde är Norge och Danmark
viktigast , men strategin är inte speciellt
utformad för dem utan är tillämpbar
även för t ex Japan och Turkiet.
För det andra skall USA:s sjövägar
försvaras. De viktigaste är sjövägarna inom NATO:s område . (Försvaret av Eu-
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ropa har alltjämt särskild pnontet
amerikansk krigsplanläggning.)
Om dessa två syften är oförändrade
sedan lång tid tillbaka , så är det inte lika
uppenbart med det tredje. strategin syftar till att möjliggöra anfall mot det sovjetiska moderlandet. Det skulle kunna
bidra till att skapa förvirring och oreda i
de sovjetiska leden och därmed bl a försvaga Sovjets styrka i Centraleuropa. En
sådan försvagning kan också bli följden
av att Sovjet tvingas omdisponera stridskrafter för att möta hot från nya riktningar.
Ett fjärde syfte är att skapa förutsättningar att förändra kärnvapenbalansen
mellan supermakterna , om kriget blir
verklighet. Därmed ökas doktrinens avskräckande verkan . Sovjet kan inte tänkas starta ett krig, som i slutändan skulle
kunna leda till att den strategiska kärnvapenbalansen helt tippar över i amerikansk favör.
Det femte och sista syftet är att övertyga Sovjet om att kriget vare sig skulle
bli kort eller helt focuserat till Europa .
Därmed skulle Sovjet avskräckas även
från begränsade och snabba positionsframflyttningar i de områden , som är väsentliga för USA.
Doktrinens mål är således omfattande
i geografisk mening och militär ambition. Den är global men med en tyngdpunktsförskjutning mot Europa . Den innehåller åtgärder inom hela den militära
konfliktskalan , t o m den högsta- kärnvapenstrategiska- nivån.

Doktrinens framväxt
Då Reagan-administrationen kom till
makten 1981, började en period av militär uppbyggnad, som saknar sitt motstycke i fredstid. De militära anslagen
har ökat från 175 miljarder dollar 1981
till 292 miljarder 1987 . På den nivån
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kommer budgeten nu att ligga kvar i flera år. Personalen i Pentagon har fullt
upp med att projektera och utveckla nya
vapensystem och vapenbärare.
På den marina sidan har utvecklingen
gått fort. Den unge , dynamiske marinministern John Lehman har omsatt Reagans politiska ideer i militär hårdvaluta.
Han har också varit en av dem som drivit
på den idemässiga utvecklingen inom
den amerikanska marinen. Det är svårt
att avgöra, hur mycket av den nya strategin han har skapat . Många av ideerna
har säkert funnits länge , många har
kläckts av andra. Vad Lehman gjort är
att han förmått samla och entusiasmera
de ledande krafterna i marinen kring en
homogen strategi. De som trodde att
amiralerna aldrig skulle ställa sig bakom
marinministerns offensiva ideeer har
haft fel. Idag är doktrinen godtagen såväl i flottan som i marinkåren .
Det hindrar inte att det har varit en
mödosam process att få doktrinen accepterad. Debatten om dess olika delelement har varit livlig. Särskilt har frågorna om det framskjutna uppträdandet ,
jakten på sovjetiska kärnvapenbärande
ubåtar och ideerna om den globala spridningen av konflikten diskuterats ingående .
Doktrinen har ändå sedan flera år varit styrande för materielanskaffning , utbildning , övningar och krigsplanläggning. Det är därför tid att ta den på allvar.
Medel
John Lehman har deklarerat att administrationen strävar efter att bygga upp en
modern och slagkraftig flotta , som omfattar minst 600 fartyg. Det är den som
är det viktigaste instrumentet för att göra doktrinen trovärdig. Med flottans och
marinkårens hjälp skall USA:s överläg-

senhet på haven utnyttjas för politiska
syften.
Uppbyggnaden koncentreras kring
hangarfartygsstyrkor , slagskeppsstridsgrupper och ubåtar. För några år sedan
disponerades 13 hangarfartygsgrupper.
Idag räknar USA med 15. Fyra nya superhangarfartyg av Nimitz-klass ingår
redan. Ytterligare två tillförs inom tre
år. Eskortfartygen ges högsta kvalitet
(t ex Aegis-kryssare av Ticonderogaklass , jagare av Arleigh Burke-klass).
Det hangarfartygsbaserade flyget moderniseras. Sammantaget betyder det ,
att hangarfartygensgrupperna inte bara
blir flera utan också ges mycket hög
kvalitet .
Fyra slagskepp av lowa-klassen har tagits ur sina malpåsar, byggts om för
enorma belopp och försetts med nya vapensystem. Kryssningsrobotar har därmed börjat medföras av övervattensfartyg . slagskeppen blir kärnan i nya
stridsgrupper. Varje grupp består då av
ett slagskepp och ett antal eskortfartyg
av varierande kvalitet. I stort blir de
uppbyggda på samma sätt som hangarfartygsgrupperna. Idag finns två sådana
grupper operativa. Flottan har därmed
fått nya förutsättningar att t ex bekämpa fiendens sjöstyrkor. Kryssningsrobotar (med kärnladdningar eller konventionella stridsspetsar) ger stor kapacitet att angripa mål iland (flygbaser,
marina baser etc) med hög precision.
På ubåtssidan inriktas utvecklingen på
en snabb tillförsel av kryssningsrobotar
till attackubåtarna. Redan idag finns
kryssningsrobotar med konventionell eller kärnladdad stridsspets på fem ubåtar
av Los Angeles-klassen. Inom några år
beräknas 50 attackubåtar ha en sammanlagd beväpning av ca 650 kryssningsrobotar (varav hälften med konventionell stridsspets).

J aktubåtarna ges ökad förmåga att bedriva ubåtsjakt under polarisen. Dagens
ubåtar moderniseras i detta avseende
och en helt ny jaktubåtsklass med under- is- kapacitet projekteras.
I hela flottan införs effektivare vapen.
Det mest anmärkningsvärda är tankarna
på en omfattande kryssningsrobotbeväpning. Fartyg på ner till jagares storlek
kommer inom några år att kunna vara
utrustade med sådana . Förmågan att bekämpa mål på 1000-tals kilometers avstånd med en träffprecision på något
10-tal meter ökar därmed markant. Varje större fartyg blir ett potentiellt hot
mot mål till sjöss och iland .
Marinkåren förstärks och framför allt
förbättras möjligheterna att förflytta
dess olika delar till tänkbara krigsskådeplatser.

Metoder

Med dessa medel som en nödvändig förutsättning utvecklas metoderna att nå de
strategiska syftena.
Metoderna kan skisseras . De kan sedan varieras inom breda ramar. Det är
inte självklart att metoderna kommer att
användas i den ordningsföljd som anges
här. Det är också uppenbart , att metoderna kan utnyttjas flexibelt vad avser
vilka stridskrafter som utnyttjas, hur
långa olika skeden blir, vilka områden
som utnyttjas etc. Idag diskuteras metoder i form av ett ågärdspaket indelat i tre
skeden.
Det första skedet innebär en framgruppering av stridskrafterna mot de
områden , där strid skall sökas. Det avser
idag Norska havet , Nordatlanten, Medelhavet och nordvästra Stilla Havet.
Denna åtgärd ger möjlighet att tidigt gripa initiativet, om kriget skulle utbryta.
Den andra fasen innehåller åtgärder
som syftar till att försäkra sig om det mi-
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litära initiativet. Två metoder skisseras.
Den första är en kraftig inriktning på
ubåtsjakt, riktad mot Sovjets hela
ubåtsflotta (taktiska ubåtar likaväl som
strategiska). Därmed skapas möjligheter
till vidare framträngande mot den sovjetiska " bastionen". Ett framträngande
förutsätter dock att flyghotet undanröjts. Det är den andra viktiga delen av
inriktningen av fas 2. I Nordeuropa kommer ansträngningarna att inriktas på att
slå ut det sovjetiska marinflyget . Det
kan ske genom basbekämpning och strid
i luften. Varje möjlighet att slå ut sovjetiska sjöstridskrafter kommer också att
tillvaratas.
Framgång i fas 2 skapar förutsättningar att övergå till nästa fas. Den innebär i
korthet att kriget förs in i det sovjetiska
moderlandet. Det skall främst göras med
hjälp av hangarfartygsbaserat flyg , men i
förlängningen skisseras också möjligheten av rena landstigningsoperationer
t ex på Kola-halvön. Det är alltså i denna fas som stora sjöstyrkor kan tänkas
tränga långt upp mot Barents hav. I denna fas kommer också striden mot Sovjets
kärnvapenbärande ubåtar att intensifieras. Om kriget drivits så långt, skulle
Sovjet kunna stå i en situation där
- de kärnvapenbärande ubåtarna gått
förlorade ;
- luftförsvaret på flankerna reducerats,
så att USA:s strategiska flyg och kryssningsrobotar fått goda möjligheter att
nå centrala Sovjet;
- flankerna besatts av markförband
(som åtminstone hotar marin- och
fly~baser).

En amerikansk militär seger skulle vara inom räckhåll.
De skisserade metodern a ger exempel
på ett offensivt tänkesätt . Det utgör enligt amerikansk uppfattning- grunden
för att doktrinen skall tjäna sina syften.
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Analys
Huvuddelarna av de skisserade metoderna kan tillämpas redan idag. Många av
medlen finns, ambitionen finns säkert
också . Följande analys utgår från förutsättningen att USA skulle följa den
strategiska och operativa inriktning av
sjökriget som skisserats, om ett krig
skulle bryta ut idag.

Konsekvenser för Norden
Utgångsläge
Båda supermaktsblocken inser Nordens
betydelse för sjökriget. Möjligheterna
att gruppera sjö- och flygstridskrafter
där är av avgörande betydelse för framgång i kampen om havsområdena från
Grönlands sydspets till Barents hav.
NATO har ett fördelaktigt geografiskt
utgångsläge. Genom att disponera Norge, Storbritannien och Island har en omfattande militär infrastruktur kunnat
byggas upp under lång tid. Förutsättningar har skapats att bedriva alla typer
av sjökrigföring. Det gäller såväl striden
under, på, som över vattenytan. Möjligheten att skapa herravälde till sjöss och i
luften varierar emellertid kraftigt i olika
delar av området. Nära Island, Storbritannien och Sydnorge är förutsättningarna goda. Det gäller också längs
den norska kusten upp mot Lofoten.
Därefter avtar möjligheterna snabbt , ju
närmare Kola-halvön NATO kommer.
Landstigningsoperationer skulle i ett
krigs inledning knappast kunna genomföras norr om Trondheim till följd av
luft- och sjöhotet från Norra marinen.
Sovjet har ett väsentligt sämre utgångsläge. Baserna är inträngda bakom
Norge, Finland , Sverige och Östersjöstaterna. Murmansk ligger inom flygräckvidd från de nordnorska baserna. De
baser som finns på Kola-halvön har dock

en mycket god kapacitet. Möjligheterna
att försvara dem är också goda .

Fas J
Den inledande fasen i den amerikanska
strategin ("koncentreringen") skulle ha
alla möjligheter att lyckas. Den är mest
beroende av förutseende politisk beslutsfattning. Skulle ryssarna besluta sig
för att försöka hindra den är möjligheterna mycket begränsade. Det skulle
möjligen vara genom att utnyttja ubåtar
i lägen utanför de amerikanska baserna
(t ex Norfolk) eller i GIUK-linjen. En
sådan åtgärd skulle leda till begränsad
framgång och istället direkt tvinga över
amerikanerna i nästa fas.
Koncentreringen till Nordatlanten går
fort (högst en vecka). Det är därför inte
heller möjligt att påverka den via Norden genom t ex en invasion av Sverige
med en fortsättning in i Norge. Innan
Norge har ockuperats, har kriget för
länge sedan förts in i andra faser till
sjöss. En annan sovjetisk möjlighet är att
utnyttja luftrummet över Norden för att
förkorta avståndet mellan de egna baserna och målen på Norska havet. Sovjet
sku lle då möta svenska, norska och kanske finska stridskrafter på vägen. Det är
ytterst tveksamt om Sovjet har förmågan
att genomföra sådana operationer. Konsekvensen skulle ju också kunna bli , att
Sverige tvingades med i kriget på
NATO:s sida. Det skulle få strategiska
konsekvenser för hela striden på nordflanken. Den neutrala barriären mellan
blocken skulle brytas upp. Därmed skulle Sovjet riskera att öppna hela området
från södra Östersjön till Nordkap för angrepp västerifrån .
Genomförandet av fas l skulle därför
knappast förhindr as från sovjetisk sida.
Däremot är det fullt möjligt, att Sovjet
skulle utnyttja tillfället till att skaffa sig

försteg i norr inför den fortsatta kampen. Målet skulle då vara att så snart
som möjligt förbättra förutsätttningarna
för striden på Norska havet. Invasioner
mot Finland och Sverige skulle bereda
väg mot det operativa slutmålet Norge.
Operationen skulle ta lång tid , men den
skulle ge växande fördelar i form av förbättrad förvarning och ökade baseringsmöjligheter för flyg, ju längre västerut den drevs. Redan begränsade fr amgångar i t ex Sydsverige skulle medföra
väsentligt utökade flygräckvidder mot
väster.
En tidig framflyttning av de sovjetiska
positionerna i norr skulle också kunn a
leda till bättre möjligheter att försvara
Kola-halvön och Murmanskområdet.

Fas 2
Redan i inledningen av kriget kommer
amerikanerna att tillämpa ideerna i fas
2. I norr kommer det att innebära intensiva strider me llan ubåtar , mellan
ubåtsjaktenheter och ubåtar, mellan
övervattensfartyg och mellan olika flygplanssystem. Amerikanska ubåtar kommer antagligen att försöka slå ut sovjetiska flygbaser , fartyg och viktiga landinstallationer med hjälp av kryssningsrobotar. Det är fullt möjligt, att striden
förs med konventionella vapen för att
undvika kärnvapeneskalation. Inslag av
insatser med kemiska vapen kan inte
uteslutas.
Båda parter kan utnyttja flygplan och
kryssningsrobotar i striden. Båda måste
tidigt bestämma sig för , hur de neutrala
staterna skall behandlas. Båda måste göra bedömanden , som kretsar kring frågor av typen: Gynnas kampen i norr av
att Sverige och Finland upprätthåller en
försv arsbarriär mellan blocken? Skulle
kampen i stort istället gynnas av att barriären raserades och fältet öppnades för
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strider över hela Norden? Om Sovjet inte redan inlett krigshandlingar mot Sverige och Finland , borde mycket stå att
vinna på att inledningsvis låta dem vara
ifred . Därmed ökar möjligheterna att
samla krafterna till det primära operationsområdena , t ex Barents hav och
Kola-halvön . Luftförsvaret skulle säkra
möjligheterna att utnyttja de egna flygoch marinstridskrafterna . Attackflyg
skulle kunna utnyttjas för att slå ut de
Nordnorska flygbaserna, markstridskrafter skulle kunna utvidga territoriet västerut för framgruppering av egna luftförsvarssystem, och sjästridskrafterna
skulle utnyttjas i luftförsvarade områden
för kampen mot amerikanska attackoch jaktubåtar. Sovjetiska ubåtar och
långräckviddigt flyg skulle utnyttjas för
framskjutna operationer mot NATO:s
flyg- och sjötrafik i Nordatlanten och
Norska havet.
Det är uppenbart att den sovjetiska
striden på sikt skulle gynnas av tillgången på baser på skandinaviska halvön.
Det mest fördelaktiga skulle vara att disponera hela Norge. Frågan är dock , om
det ligger inom möjligheternas gräns för
Sovjet att flytta fram positionerna dit.
Även ur amerikansk synvinkel borde
det vara en fördel , att inledningsvis respektera Sveriges och Finlands neutralitet. Därmed ökar förutsättningarna att
föra fram förstärkningar till Norge .
Amerikanerna skulle å andra sidan ha
vissa fördelar av att genomföra flygangrepp mot Kola-halvön och Baltiska kusten genom finskt och svenskt luftrum.
Angreppet skulle då kunna komma från
riktni41gar , som är sämre försvarade. Det
skulle också i många fall kunna föras
fram överterräng , som är svår att övervaka.
Lyckas de amerikanska styrkorna i sin
föresats att slå de sovjetiska styrkorna i
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norr , så uppstår inte heller senare något
behov av dessa områden . Neutralt territorium skulle kunna respekteras under
hela krigsförloppet.
Fas 3

Om amerikanerna vinner framgång i krigets inl edande skeden, är det fullt möjligt , att de för upp stora sjöstyrkor mot
norr. Hangarfartygs- och slagskeppsgrupper skulle kunna operera i norra
Norska havet , jaktubåtar skulle fullfölja
kampen mot sovjetiska kärnvapenbärande ubåtar i Barents hav och under polarisen , flyg- och markstridskrafter skulle
angripa Kola-halvön och förbindelserna
dit. På sikt skulle landstigningsoperationer kunna riktas mot t ex områden i ryggen på sovjetiska stridskrafter eller direkt mot sovjetiska basområden.
I en sådan situation är det uppenbart
att en sovjetisk militär förlust är nära.
Risken för att kärnvapen kommer till användning ökar.
En möjlig handlingslinje för Sovjet är
att försöka slå sig fram till Syd- eller Mellannorge . Det är ytterst tveksamt, om
ett sådant företag skulle lyckas i den
skisserade situationen. Sovjetiska stridskrafter måste nog snarare utnyttjas för
att hejda angriparen i norr. Möjligheterna att slå amerikanerna till sjöss i Norska
havet , även om Norge disponerades av
Sovjet , skulle också vara små.

Konsekvenserna av de nya tankarna
för Norden är främst , att Norden på nytt
dras in i den militärstrategiska blickpunkten. Om koncentrationen tidigare
har legat på Centraleuropa, så har den
alltmer kommit att innefatta äve n flankerna.
Maritim Strategy gör det uppenbart ,
att Skandinavien och nordområdena har
en mycket stor marinstrategisk betydelse. För några år sedan låg områdets
tyngdpunkt i södra Norska havet till
följd av frågorna kring Sovj ets behov av
sjövägarna genom GUTK-linjen. Det förefaller rimligt att tro, att den amerikanska strategin resulterar i att även de
nordligare havsområdena och det angränsande landområdet nu är marinstrategiska nyckelområden .
styrkebalansen till sjöss förändras
ständigt. Därmed förändras parternas
ambitioner i sjökriget. Resultatet för
Norden har genom åren blivit, att havet i
väster har blivit av största betydelse för

supermakternas
strategier.
Konsekvensen för småstaterna i Norden är , att
de dragits in i det marinstrategiska slagfältets mitt. ·
Sovjet gjorde , att Nordens strategiska
betydelse ökade genom uppbyggnaden
av baskomplexet på Kola-halvön. USA
håller Norden kvar i focus genom den
omfattande marina uppbyggnad som pågår, och de ideer som uttrycks i Maritime Strategy.
De nya amerikanska ideerna har medfört ändrade förhållanden i Norden och
dess närhet. De har resulterat i ändrade
synsätt på hur kriget skulle kunna te sig,
om det blev verklighet. De har också bidragit till förändringar av USA:s marina
förmåga. Dessa förändringar kommer
att bestå under många år. Nya fartyg har
tillkommmit och system används på nya
sätt .
Maritime Strategy är därför knappast
nytt vin i gamla läglar utan snarare nytt
vin i nya.

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Konsekvenser i fred

Den nya strategin leder till den här typen av bedömningar i alla berörda militära staber. Bedömningarna kan sedan
leda till åtgärder i form av ändrade övningsmönster, ny taktik , ny basering av
stridskrafter etc. På det sättet får den
nya strategin en säkerhetspolitisk dimension. Några sådana direkta konsekvenser kan ännu inte utläsas.

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
John-Erik Jansson
Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98
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Informationsproblematik i militära elektroniksystem
Inledning
Inom Ericsson Radio Systems försvarsverksamhet har traditionellt utvecklats
utrustningar och de lsystem alltifrån sensorer till stridslednings- och stabssystem.
Mer och mer inses vikten av en integrerad syn på dessa olika produkter och
hur de samspelar i ett totalt syfte , nämligen ledning av våra samlade försvarsstyrkor i krig. Idag ingår så gott som all militär elektronik i en ledningsuppgift, och
dess individuella prestanda bör därför
ses som en integrerad del av ett totalsystems prestanda och vara balanserade till
dessa - varken prestera för dåligt eller
för bra i sammanhanget. Denna balans
är också avgörande för relationen mellan
prestanda och ekonomi.
Detta kan synas vara självklara krav ,
men hur ofta får inte teknologins aktuella nivå ändå bestämma kraven på
varje enskild produkt för sig? Det är i
den här frågeställningen som jag anser
att informationsutnyttjandet kommer in
som den faktor, som vi bör ta större hänsyn till vid utformning av de enskilda
produkterna. Rätt information i rätt tid
är ju A och O för ledning. Det är ett rätt
påtagligt behov för så utsatta plattformar som fartyg i krig , som vart och
ett är ett ledningssystem för sig , men det
är lika viktigt för att få sådana enheter
att samverka genom överordnad ledning. Den senare tidens incidenter har
väl visat hur komplext det kan vara att
tolka mängder av information och på

basis därav göra optimala insatser. Problemet torde i stort vara likartat för alla
vapenslagen , så länge man rör sig på informationsplanet , medan de detaljtekniska lösningarna ibland kan skilja sig avsevärt.

Ledningssystemet
Ledningsmekanismen för att påverka en
situation eller ett händelseförlopp - militär eller annan - kan sägas bestå av en
återkopplingsslinga (loop) med funktionerna iakttagelse , analys, beslut , åtgärd samt återigen iakttagelse (av åtgärdens verkan). Se Fig l.
För mycket lokala händelseförlopp
med få agerande parter och där beslutsfattaren själv helt kan iaktta förloppet
och styra alla åtgärder mot en klar målsättning är loopen enkel och beslutsfattaren utgör hela ledningssystemet eller
C31-systemet. Detta kan sägas svara mot
ytterligheten av effektiv ledning och bör
alltid eftersträvas.
För komplexa händelseförlopp med
många och geografiskt utspridda agerande parter, som påverkar varandra med
målsättningar/direktiv/information och
där beslutsfattaren(na) inte kan iaktta
alla delar i förloppet utan förmedling via
särskilda organ , måste den enkla ledningslaopen kompletteras med en särskild loop för beslutsfattandet. I denna
byggs beslut upp genom successivt förbättrad analys av iakttagelserna. Se Fig
2. Beslut kan resultera såväl i direkta åt-
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BESLUTSUNDERLAG

MALSÄTTNING

gärder som i rapporter till andra parter. I
de flesta fall innehåller ett ledningssystem flera beslutsJoopar som går i varandra , men det för för långt för denna betraktelse.
BeslutsJoopen visas närmare i Fig 3.
där den delats upp i funktionerna sensorer/rapportmottagare , data-fusion (närmaste datasammanvägning), analys och
bedömning/beslut.) Varje funktion lämnar en från beslutssynpunkt förädlad information till påföljande funktion , som
genom återkoppling av order/frågor kan
styra denna förädling. Tidigare led i kedjan får genom denna återko ppling en
bild av behoven i senare led, exempelvis
genom att en intensifierad analys av ett
visst målområde begärs. Om denna behovsbild tillfredsställs på ett balanserat
sätt, skapas ett optimalt informati onsflöde genom kedjan. l annat fall uppstår
antingen informationsbrist eller över-

belastning av onyttig information. l båda
fallen försämr as beslutsprestanda. Det
är framförallt i denna beslutsloop som
informationsteknologi n behöver sättas
in för att av lasta människan och effektivisera informatio nsföräd ling och åte rkoppling.
Vi känner e n ödmjukhet inför de växande behov vi ser av ett integrerat systemtänkande. Och det klarar vi inte av
uta n ett djupare och bredare samarbete
med a nvändarna i första hand.

Informationsproblemet
Som sagts ovan är det viktigt att man
skapar en informationsbalans genom hela ledningskedjan så att de olika delarna
kan arbeta optimalt. Främst gäller detta
d å givetvis den sista lä nken nämlige n
beslutsfattaren/männis kan.
Det
är
män niskans förmåga resp begränsningar
till beslutsfattande, som till sist måste
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vara styrande för hur systemet i öv ri gt
skall uppträda och hjä lpa människan .
Utveckli ngen mot allt snabbare och effek ti vare vape n ha r inneburit , att fö rsvararen snabbare än tidiga re måste
skaffa sig information om angriparen ,
och det måste vara rätt information .
Helst skall den också begrä nsas till relevant information för den aktuella beslutssituationen. Besluten måste näm ligen fattas snabbt, säkert och utan den
tidsbelastning , som orsakas av sökande
bland irrelevant och kanske vi lseledande
information.
Det hjälper alltså inte hur långt vi än
förfinar våra sensorer till att ge ifrån sig
mer och mer information , om vi inte
samtidigt ser till, att denna information
kan hanteras av de beslutsfattare , som
informationen är avsedd för. Det är inte
heller tillräckligt att presentera informationen i en smaklig och lättförståelig form. Är det för mycket information , så är det ; och man måste spi lla tid
på att utsortera den information , som
man behöver just för til lfället , om ma n
alls kan hitta den i mängden av irrelevanta data. Stressade beslutssituationer
gör det ju inte he ller lättare att identifiera det man vill veta.
Radarn som sensor är ett bra exempel.
Den infördes ju för att öka förvarni ngstiderna mot de allt snabbare flygplanen.
Den mängd data som därigenom flöt in
blev för mycket för stridsledaren , som
måste få s k radarobservatörer till hjälp
för att analysera radarbi lden och peka ut
re levanta mål. Observatören kom då att
fu ngera som ett fi lter för informatio n till
stridsledaren - och ett intelligent sådan t
fi lt er~ En erfaren observatör ku nde
näm ligen få ut väld igt mycket information ur radarbilde n - ända nere i bruset.
Faktum är, att de mest tränade observatörerna all tid sku lle ha brus med för att

48

inte ri skera att tappa någon svag men
ändå extra he rbar infor mation, något
som senare ledde till protester fr ån dessa
o bse rvatörer , då radarstatione rn a förseddes med all ehanda störni ngsred ucerande fu nktione r. Ma n menade att dessa
funk tioner tog bort en hel de l nyttig informat ion , som en trä nad obse rvatör
kunde få ut ur bilden.
Dessa observatörer hade i princip rätt.
De första automatiska störreducerande
funktionerna fungerade enl igt relativt
enk la tröskelsättn ingsprinciper, som naturligtvis tog bort nyttiga signaler, som
låg under bruströskeln. Det blev ändå
nödvändigt med sådana filteranordn ingar. de ls då ökad telekrigföring gav så
må nga fa lska eller blockerande signaler
att inte ens tränade observatörer klarade
av fi ltreringen , dels då radarinformation
skul le extraheras för att föras över smalbandigt mellan radar och ledningscentral. Den maximala bandbredden hos
denna överföring blev då dimensionerande för hur mycket onyttig information ,
som kunde överföras.
Denna ''ointe lligenta " typ av fi ltrering
var naturligtvis sämre än den som den
tränade observatören åstadkom, och
stridsledaren/beslutsfa ttaren fick avstå
fr ån informatio n hell re än att överbelastas. Men man skall komma ihåg , att detta val inte så mycket var beslutsfattarens
val som teknikens och tidspressens.
Nyare och effektivare algoritmer och
snabbare digita la processorer gör det numera i ökande grad möjligt att so rtera ut
poten tie llt nyt tig informatio n ur signaler
och bil der. situationen komp liceras
emellertid återige n av ökande insatser av
avancerad telestörning från motståndarsida n , som gör informa tionen osäker.
Ett botemedel mot detta är att använda
fl era oli ka typer av sensorer, som kan
ko mplettera varandra för att öka in-

form ationssäkerheten. Då måste emellertid data från de olika sensorerna sammanvägas eller " fusioneras " dels för att
nedbringa informationsmängden , dels
för att öka just informationssäkerhete n
främst vad gäller identifikation av iakttagelse r.
Om fusionen inte görs på rätt sätt , är
risken stor för att informationsmängden
ökar, utan att större relevans skapas. I
princip ökar då endast belastningen och
förvirringen hos användaren. En i hög
grad "intelligent" fusion kommer därför
att behövas , som inte enbart gör sammanl agring exvis utifrån positionsdata
utan även tar hänsyn till olika andra
egenskaper hos de mottagna informationsdelarna . Under denna förutsättning
kan man få · viktig kompletterande information även från källor av typen signalspaning, lägesrapporter från andra
enhe ter samt underrättelsetjänsten. Fusionen blir därmed den viktigaste funktionen för att förse ledningen med relevant information som underlag för beslut.
Denna typ av intelligent fusion görs
idag till övervägande del av operatörer ,
om den al ls förekommer. Man bör emellertid förutse att sådana operatörer
kommer att överbelastas allteftersom informationsmängden ökar , och de kommer också att belasta efterföljande beslutsled alternativt förse dem med osäkert beslutsunderlag. Man ser här alltså
ett ofrånkomligt behov av att ta tekniken till hjälp för att avlasta den
mänskliga insatsen , så att denna kan inriktas på de verkligt bedömningskrävande uppgifterna.
Hittills har informationstekniken i
ledningssammanhang huvudsakligen använts i analysfasen enligt Fig 3 för beräkningsändamål (exempelvis målföljning ,
intercept- och banberäkningar) , plane-

ring och sammanställningar (tabeller , lägeska rtor, etc). Detta har inneburit en
kraftig avlastning för den operativa person alen resp givit den nya bedömningsmöjligheter. Detta tekniska stöd har
dock alltid förutsatt korrekt och entydig
ingångsinform ation för att kunna fungera . Under den förutsättningen är emellertid denna fas idag väl utvecklad och
lämnar ett effektivt stöd för ledning.
Om vi för ett ögonblick ser tillbaka på
den principiellt enkla ledningsmodellen i
Fig l , så kan vi nu konstatera , att informationssituationen idag är betydligt
grumligare och mångtydigare än vad som
där sätts upp som mål för effektiv ledning . För att optimera informationsunderlaget krävs alltså enligt tidigare en intelligent fusion av den växande mängden
inkommande data. Men detta är inte tillräckligt. För effektiv ledning krävs givetvis också riktiga beslut grundade på korrekta bedömningar och rätt val av handlingsalternativ. Även om lägesinformationen är korrekt och optimalt relevant
för beslutssituationerna ifråga , så bör
man räkna med att dessa idag är så
komplexa, att det i många fall finns flera
handlingsalternativ, som kan vara svåra
att väga mot varandra. Det kan behövas
operationsanalytiska överväganden , diskussion av tidigare erfarenheter eller
kunskap om motståndaren för att göra
rätt val.

Informationstekniskt stöd
Vi inser nu att det både före och efter
den numera ganska tillfredsställande
analysfasen behövs tekniska funktioner ,
som kan överta viss del av människans
bedömningsarbete. Vi kan konstatera ,
att det skulle vara möjligt för operatörer
att klara av såväl intelligent fusion som
bedömning av beslutsalternativ, om det
fanns tillräckligt med tid och p ersonal
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för detta. Tid är det knappt om i pressade situationer, och många inblandade
medhjälpare skapar snabbt kommunikationsproblem. En återstående utväg
är då att bygga in viss mänsklig kunskap
och slutledningsförmåga i tekniska
funktioner, som kan arbeta effektivare
med begränsade målsättningar.
Vi skapar alltså en kunskapsbaserad
informationshantering. Denna hörtill
området Artificiell Intelligens (Al), som
egentligen är ett olyckligt valt namn.
Det borde heta Artificiell Rådgivning,
eftersom man inte syftar till någon
maskinell intelligens utan snarare till en
allmännare och mer omedelbar tillgång
till mänsklig kunskap (med vilken man i
och för sig kan föra dialog på ett intelligent sätt).
Enkelt uttryckt fungerar den kunskapsbaserade informationshanteringen
på så sätt, att ett antal regler Jagras i en
databas, kunskapsdatabasen . Reglerna
är villkor av typen " om ... så", exempelvis "om det regnar och det är minusgrader så kan man räkna med blixthalka". Sådana enkla regler kan kopplas
ihop till mycket komplex slutsatsdragning i en särskild logik som kallas inferensmaskin. Reglerna baseras på den
"operativa infrastrukturen" dvs vår sammantagna militära uppfattning, på givna
målsättningar/doktriner samt på återkopplad ny erfarenhet i aktuell ledningsverksamhet (Fig 4).
Fig 4 visar samma beslutsloop som Fig
3 men med tonvikt på hur informationen
förädlas i olika steg enligt tankegångarna
ovan. Sensordata (från radar, IR , foto,
signalspaning , m m) förutsätts rensas
från brus och störningar med hjälp av filter av dagens automatiska typ, så att de
förädlas till värden, som kan utgöra nyttig information i något sammanhang. I
ett intelligent fusionsfilter vidarebe-
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handlas denna information och sammanvägs från olika typer eller olika geografiskt placerade sensorer med varandra
och med annan information, exempelvis
läges- och underrättelserapporter för att
ge fusionerad information. I den processen behövs kunskaspbaserad slutsatsdragning på sätt, som beskrivits ovan för
att ge den grad av informationsförstärkning och bortsortering av irrelevant
information , som krävs för att inte överbelasta senare steg.
I den efterföljande analysfunktionensom kan ses som ett beräknings- och administrationsstöd för bedömning och
beslut - kan resultat uppkomma som är
användbara för att göra fusionen ytterligare meningsfull genom återkoppling
(exempelvis angivande av område för
trolig målupptäckt där mer information
skulle behövas). Denna återkoppling
kan tänkas ske antingen direkt eller via
kunskapsfunktionen (streckad pil).
Den information, som släpps vidare
från analysfunktionen, är nu förhoppningsvis så förädlad, att den är relevant
för bedömning och beslut. För bästa bedömningsresultat är det emellertid åter
viktigt, att informationen är begränsad
till den, som är relevant just för den aktuella beslutssituationen . En sådan avgränsning kan givetvis inte göras automatiskt i fusions- och analysleden utan
måste på något sätt anges av den mänskliga bedömingsfunktionen genom återkoppling bakåt i kedjan. Att operatörer i
sitt bedömningsarbete styr analysfunktionen i realtid är ju ganska konventionellt även idag (exempelvis för stridsledningsberäkningar), men för styrning
av informationsfusionen inklusive dess
signal- och bildbehandlande funktioner
krävs en del nya tekniska grepp. Som
exempel kan nämnas elektronisk styrning av antenner för intensifierad belys-
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ning i vissa sektorer, variabel signalkodning för att undvika eller bedöma
avsiktlig störning, sökning efter specifika
signal- eller bildsignaturer samt sannolikhetsbedömningar av slutsatser från
olika sammanvägningar av signal- och
rapportinformation. En del av sådana
styråtgärder kan ske direkt från bedömnings- och analysfunktionerna till fusionsledet, andra kan behöva använda
kunskapsfunktionen som mellanhand, i
synnerhet då bedömaren ställer frågor
till systemet för att få hypoteser bekräftade.
För bedömningsfasens arbete är det
viktigt att informationen från tidigare
led utformas så, att den stöder de funktioner, som människan är bevisat skicklig på främst då· mönsterigenkänning
samt upptäckt av komplexa trender och
orsakssammanhang. Som ett enkelt
exempel på vad som avses kan man ta

förhållandet , att människan är bra på att
upptäcka korrelerade rörelser i en brusig
bild. Upprepad återspelning av lagrade
bilder (animering) underlättar därför
exempelvis upptäckt av målspår i en
kraftigt störd bild. Människans egenskaper i den här vägen hör till den s k
kognitiva vetenskapen, där en hel del intressant kunskap forskats fram på senare
år. Det återstår dock mycket att göra ,
och några bestämda regler för hur samspelet mellan människa och maskin skall
utformas kan inte ställas upp , utan här
behövs fortsatt forskning och en hel del
experiment i samarbete mellan operatörer och tekniker.
Utformningen av det tekniska systemets ergonomi (dvs anpassning för att
underlätta människans arbete) är ofta
utslagsgivande för systemets användbarhet - desto mer ju mer stressad arbetsmiljön är. Och då gäller det inte bara

51

den fysiska ergonomin , dvs utformning
av tangentbord , bildskärmar , etc , utan
framförallt systemergonomin, dvs systemets stöd till människans informationshantering . Området som ofta beteckn as MMI efter det engelska uttrycket Man Machine Interaction har fått en
ny dimension i och med Al-teknologin.
Inom denna har nämligen utvecklats en
teknik för dialog i nära nog naturligt
språk, vilket i hög grad underlättar uppfattningen av den information , som systemet lämnar ifrån sig. Där har också utvecklats metoder för att beräkna sannolikheter för slutsatser , som dras från
ofullständig information liksom möjligheter för systemet att förklara bakgrunden till slutsatserna. Att sådan behandling av information väsentligt kan
höja bedömningskvaliteten för beslut i
ledningssystem torde stå ganska klart.
I det ideala fallet skall bedömningsfunktionen ge sådan information om det
aktuella läget att inget övrigt skall finnas
att önska. Men även om sådana idealfall
skulle kunna uppnås , behövs ytterligare
information , för att de avgörande besluten skall kunna fattas. Den informatione n kommer från målsättningar , vedertagna doktriner , ta ktiskt vetande
samt från erfarenheter av liknande situationer - något som vi sammantaget
skulle kunna kalla den operativa infrastrukturen eller baskunskapen. Denna
kunskap kan lagras i kunskapsdatabasen
på samma sätt som bedömningskunskap
enligt ovan.
För beslut behövs också en typ av bedömning, nu med den skillnaden att det
inte •gäller att bedöma insamlad information utan snarare olika handlingsalternativ. Vi får i moderna ledningssystem räkna med, att handlingsalternativen kan bli så komplexa och svåra att
väga inbördes , att beslutsfattaren med
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hjälp av tekniska hjälpmedel kan öka
sannolikheten för rätt beslut i väsentlig
grad under den oftast korta beslutstid
som finns tillgänglig . Om exempelvis ett
fartyg samtidigt utsätts för flera hot, hur
skall då dessa hot sna bbt prioriteras för
optimal bekämpning? De effektivaste
typerna av hjälp torde bli dels komplexa
beräkningar i moderna snabba datorer
(exempelvis för operationsanalytiska bedömningar av handlingsalternativ eller
för simulering av utfall), dels artificiell
rådgivning från kunskapsdatabasen (s k
expertsystem). I det sistnämnda fallet är
den tidigare nämnda di alogen i naturligt
språk och slutsatsförklari ngarn a de kanske viktigaste stödfaktorerna. Här är
återigen utformninge n av MMI oerhört
väsentlig. Vilken typ av inform ation behövs för effektivt beslutsfattande , hur
skall den kommas åt och hur skall den
presenteras på bästa tolkningsbara sätt?
Tekniken för beslutsstöd börjar komma
fram , men svar på dessa frågor och liknande kan man endast få genom praktiska prov med denna teknik .

Telekrigföring och
informationssäkerhet
Som nämnts tidigare kommer händelseförloppen i moderna stridssituationer att
vara mycket komplexa och svåra att tolka och bedöma för beslut om egna åtgärder. Till detta kommer de ständigt
växande problemen med motsidans aktiviteter för att störa resp. avlyssna informationsförmedlinge n inom och mellan de egna ledningslooparna. Man torde
kunna säga , att åtgärder för att kunna nå
fram till rätt inform atio n genom dessa
barriärer resp. för att behålla viktig beslutsinform ation är här inte alltid vad
den ser ut att vara , och det är i sådana lägen ännu viktigare med en intelligent informationsbedömning enligt det tidigare

resonemanget. För en beslutsfattare är
det av vikt att få en uppfattning om inform ationens kvalitet och integritet. Det
bör man ha i tankarna , då man utformar
funktioner för störaridentifiering, signalstörskydd , kryptering , datasäkerhet,
etc , så att man försöker förmed la sådan
information tillsa mman s med det egentliga informationsinneh åll et.
Telekrigföring innebär ju i sambandsavseende , att information sförmedlingen
ofta kan vara satt ur spel eller allvarligt
begränsad. Det är därför viktigt att lägga upp en sådan förmedlingsstrategi , att
förbindel serna inte upptas av annat än i
varje ögonblick angelägen information.
Exempelvis bör inte sådana omfattande
datavolymer som en lägeskarta med
grupperingsuppgifter för as över samtidigt och på samma kan al som en viktig
order . Stora mängder av långsamt föränderlig inform ation bör överföras, då
ledig kapacitet finns eller på lågprioriterade kanaler. Den information som mottagaren behöver vid ett visst tillfälle
m åste kunna prioriteras just då. All annan information ska ll kunna undertryckas alternativt redan finnas på plats, om
den behövs som bakgrundsinformation .

stutkommentar
Jag har med det här resonemanget velat
framhäva vikten av , att vi för utformningen av de moderna ledningssystemen
och därmed även de ingående enskil da
produkterna tar ordentlig hänsyn till den
övergripande informationsproblema tiken, som går ut på att det är människan i
slutänden av ledningskedjan , som skall
få information , som är optimalt avpassad
för den rådande beslutssituationen. Vi
inom försvarssid an på Ericsson Radio
Systems arbetar med totala ledningssystem såväl som med enskilda produkter inom de fl esta av ledningsJoopens oli-

ka delsteg. I båda falle n har vi kommit
till ökad insikt om att informationsanpassning och informationsbal ans i
ledningskedj an är avgörande för systemets användbarhet för ledningsstöd .
Tyvärr är det svårare att åstadkomma än
det kan förefalla , vilket kanske min
framställning i någon må n visat.
Vi behöver starta ett ordentligt utvecklingsarbete i Sverige på information shantering enligt ovan. Jag säger vi,
eftersom jag inte tror att det här är något som försv aret kan specificera och
upphandla så där utan vidare. Det finns
för många obesvarade frågor om vad
man behöver som användare resp. vad
man kan erbjuda som tekniker och leverantör i framtiden . I samarbete mellan
användare, förvaltning , industri och
forskning behöver vi bedriva experimentell verksamhet i en anläggning av samma typ som det av FMV före slagna
C3 I-lab. Detta är något av ett nytt
grepp, som jag menar att det kan vara
värt att satsa på. Ericsson kommer också
att föres lå detta som ett projekt inom
det planerade nationella informationsteknologiprogrammet ITP.
Behovet av ett sådant samarbete är
inget hugskott. Man har i ökande grad
påtalat detta utomlands , inte minst i
USA och inom NATO. Där är man allvarligt bekymrad för att dagens ledningssystem inte skall fungera i krig , till stor
del därför att de inte är utformade i samarbete mellan tekniker och användare .
Man föreslår också experimentanläggningar. Men än är vi ute i god tid , och jag
menar, att vi har en chans som nation att
profilera oss gentemot omvärlden. Vi
har ofta talat om att Sverige har en fr amstående kompetens såväl hos användare
som industri och forskning samt är lagom stort för att skapa en gynnsam
symbios mellan dessa kompetenser i
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uppbyggnad av avancerade system. Vi
har också i enskilda projekt visat, att
detta inte är tomma fraser. Men vi har
inte tagit något stort grepp på denna
möjlighet. Jag har här anvisat ett område, där ett samarbete är synnerligen angeläget för att ge ökad nationell styrka.
J ag är medveten om att svensk försvars-

Ledningssystem C/

elektronikindustri behöver strukturera
sig lite bättre för att bli starkare i sammanhanget, och vi har på senare tid tagit
steg i den vägen , som visar positiva möjligheter. Vi behöver också öka samarbetet med forskningen. Men framförallt
behöver vi samabetet med svenska försvaret som användare .
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Box 2001, 261 02 lANDSKRONA

Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a.
MINFÖRSVAR
Minor och minankare
Armeringsdon
Losskopplare

UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK
Prototyptillverkning
Navigering
Serietillverkning
Lokalisering
Kommunikation
U-BÅTSJAKT
Ordergivning - utlösningar
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare
Sonobuoys
Sp~änggripare
Signalsjunkbomb/
Kompletta svep
Grodmansbomb
Minförstöringsladdning
RAKETSTÄLL
(med akustisk avfyrning)
för lys- och remsraketer
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Professionell elektronik
ryggraden i ett starkt försvar.
Marina strids- och eldledningssystem. Philips
Elektronikindustrier AB har ett omfattande program
av marin försvarsteknik, bland annat eldledningssystemet 9LV 200 för styrning av kanoner och
sjömålsrobotar. Ett annat exempel är 9KA 400 ett eldledningsystem för kustartilleri.
Landbaserade eldledningssystem. Philips är
huvudleverantör av eldledningsdatorer och automatiska kanonsikten till det svenska försvarets fältartilleriförband Vi utvecklar eldledningssystem
för luftvärnskanoner. För närvarande arbetar vi
också med ett C3 /-system för fältartilleri.
Ledningssystem. STINA är ett komplett C" lsystem för såväl civila som militära applikationer.

Systemet är i drift i Sverige och utomlands.
Radar. Radarutrustningen ingår i våra kompletta
system som till exempel 9LV-familjen. l radarsystemen utnyttjar vi TWT-teknik eller teknik baserad
på egenutvecklade hoppfrekvensmagnetroner.
MotmedeL Huvudprodukter inom detta område
är flygburna och fartygsbaserade motmedelssystem med remsor och /R-facklor.
Under den senaste 10-årsperioden har Philips
Elektronikindustrier AB utvecklats till den ledande
europeiska tillverkaren av flygburna motmedel,
som har blivit standardutrustning på till exempel
Viggen, Jaguar, Mirage och Tornado.

Philips Elektronikindustrier AB
175 88 Järfälla. Telefon 0758-100 00. Telex 11505 Phil ja S.

PHILIPS

DEN KREATIVA KRAFTEN
Det finns ingen som kan förklara den kraft som
driver människan att kreera. Vare sig det nu är frågan om en skulptur som kommer att glädja generationer framöver, eller om det är en flyktig upplevelse som uppförs bara en gång, på en enda scen.
Ett har de i alla fall gemensamt. En strävan efter det
perfekta.

Korresponderande ledamoten
ANDERS FRANZEN

Anders Fran zen är forskare på KTH sedan
1979.

Ett magnetiskt ubåtsstaket

Det är något som vi inom Atlas Copco har förståelse för, eftersom den strävan är en av hörnstenarna i vår affärsfilosofi. Det är den kraften som du
kan se i vårt företag, eller i våra verktyg när de är i
händerna på våra användare. Endast det bästa
duger. Så oavsett om du arbetar inom gruvindustrin
eller är entreprenör, eller arbetar med automation
och processtyrning. Eller kanske rent av är med
och renoverar Frihetsgudinnan så har Atlas Copco
produkterna och kunnandet som hjälper dig att
skapa produktivitet och vinst.

Atlas Copco AB, S-105 23 Stockholm.

Atlas Copco är ett av världens ledande
företag inom kompressorer, gruv- och
entreprenadutrustning samt industriautomation. Omkring 3.000 produkter
och tjänster säljs till 250.000 registrerade kunder i mer än 120 länder. 1985
ökade Atlas Capeo-gruppens fakturering med 11 % till MSEK 10.062. Av
detta resultat kom 91 % från utlandet.
Vinsten uppgick till MSEK 828. Atlas
Copco har totalt 16.300 anställda.

På Kungl Tekniska Högskolans institution för skeppsbyggnad bedrivs sedan
några år en begränsad forskning i undervattensteknik . Arbetet bedrivs till alla
delar med externa medel från donatorer
och sponsorer.
Det började med den personliga forskartjänst som Regeringen - på privat
initiativ - inrättade åt författaren år
1979 med uppmaning att återupptaga
den skeppshistoriska forskning , som legat nere sedan skeppet Vasa (1628) överfördes till Statens Sjöhistoriska Museum
år 1963. Redan 1980 lyckades Högskolan
med hjälp av tidigare arkivundersökningar och fartygsburen magnetometer
lokalisera vraket efter skeppet Kronan
(1676) utanför Öland. Magnetometern
var vid detta tillfälle inlånad frå n Marine
Survey AB i Sollentuna.
A v skäl som bl a framskymtar i TIS nr
2 1985 under rubriken " HMS Resande
Man - igen" har Högskolan sedan 1984
minskat ned på den sjöhistoriska delen
av verksamheten. Detta är beklagligt
med tanke på alla försök att överbrygga
klyftan mellan humaniora och naturvetenskap.
I stället har vi på institutionen för
skeppsbyggnad utvecklat några av undervattensarkeologins hjälpvetenskaper
spec inom områdena detektering och dokumentation. Bortsett fr ån den grundläggande källforskningen är ju undervattensarkeologin till alla delar en rent
teknisk vetenskap delvis med anknytning till vissa sjömilitära tillä mpningar.

l. forskningsingenjören Bengt Griseli
har svarat för flera innovationer inom
denna för KTH alldeles speciella
"nisch" , varav några Jett till beviljade
patent. Griseli arbetar även deltid på institutionen för acceleratorteknik , tidigare elektronfysik och är dessutom delägare i forskningsfartyget Mare Balticum .
Bl a har han intresserat sig för protonmagnetometerns potential , och redan
1973 lyckades han tillsammans med elektronikingenjören Sten Ahlberg lokalisera vraket efter det tyska ångfartyget Najade som sjunkit vid Skälberget i Stockholms yttre skärgård.
Detta var första gången i Sverige som
ett vrakfynd gjorts med fartygsburen
magnetometer. Ahlberg och Griseli var
även år 1967 först i Sverige med att använda elektronisk metalldetektor under
vattnet på regalskeppet Riksnyckelns
(1628) vrak som lokaliserades och undersöktes av författaren vid Viksten år
1954. Med hjälp av en sådan detektor
lyckades man åren 1972-1973 bärga ett
stort antal mynt och flera vackra bronskanoner som kostnadsfritt överlämnades
till Sjöhistoriska Museet. De konstvetenskapligt intressanta pjäserna kan beundras på Vasavarvets gård där de långsamt korroderar i den försurade stockholmsluften .
Inom den svenska marinen har intresset för magnetornetri varit begränsat och
veterligen bedrivs ingen sådan forskning
vid FOA eller FMV. En av orskarna torde vara att jordmagnetiska störningar
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vid våra kuster och spec kring basområdet i Stockholms södra skärgård (Utömalmens förgreningar) påverkat hittills
gjorda prov i negativ riktning . Tyvärr är
ju de flesta system för induktiv och magnetisk undervattensdetektering utsatta
för såväl jordiska som kosmiska störningar av olika slag. Med hjälp av en ny
princip för magnetisk sjöfartskontroll
har Griseli lyckats eleminera dessa olägenheter. Innan svenskt patent uttogs
86-02-06 presenterades systemet för
FMVoch FOA.
Men först några ord om elementär
magnetometri . Det enklaste instrumentet att mäta lokala avvikelser i det
jordmagnetiska fältet är varianter av den
vanliga kompassnålen. Speciellt för geologiska undersökningar har på senare tid
ett flertal nya högkänsliga mätmetoder
utvecklats . Den i marina sammanhang
mest användbara är protonmagnetometern ibland kallad protonspin-protonresonans- eller protonprecessionsmagnetometer. Bl a används detta instrument i
olika versioner för ubåtsjakt i de stora
haven på betryggande avstånd från störande kust- och bottenformationen .
Principen är i korthet följande.
Kärnan i varje väteatom dvs protonen
roterar kring en axel och uppför sig som
en liten stavmagnet med nord- och sydända . Påverkas protonen av ett magnetiskt fält söker rotationsaxeln följa fältets kraftlin j er. Protonmagnetometerns
sensor består av en liten cylindrisk behållare med någon väterik vätska , oftast
vanlig fotogen. Kring behållaren är en
spole koppartråd lindad . Skickas en likström genom spolen orienterar sig vätekärnornas axlar i spolens längdriktning.
Fotogencylindern i sin helhet uppför sig
nu som en stavmagnet. Bryts strömmen i
spolen börjar protonerna , påverkade av
jordmagnetismen att precessera dvs ax-
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lamas ändar beskriver små cirklar - på
samma sätt som en leksakssnurra eller
ett fritt gyro uppför sig pga gravitationen . l detta läge avger fotogencylindern
ett pulserande magnetfält som genererar
en svag växelström på ca l mikrovolt i
den omgivande spolen. Magnetfältet och
därmed växelströmmen försvinner efter
någon sekund när protonernas rotationsaxlar intagit sina oordnade utgångslägen. Frekvensen på den inducerade
växelströmmen är direkt proportionell
mot det omgivande magnetsfältets intensitet. Den jordmagnetiska fältsstyrkan är i stockholmstrakten ungefär 0,5
Gauss = 50 000 gamma eller Nanotesla
enligt det nya "gubbsystemet" , som ger
en växelströmsfrekvens på 2000 Herz.
Förhållandet mellan frekvens och fältstyrka är en exakt och orubblig atomär
storhet - Larmorkanstanten - efter sin
upptäckare engelsmannen J Larmor.
Den första användbara protonmagnetometern konstruerades på 1950-talet i
USA av R Packardoch M Varian.
Som ovan antytts har protonmagnetometern hittills använts mobilt för detektering av fasta föremål som malmförekomster och skeppsvrak men även för
jakt på ubåtar. En av Griselis uppfinningar avser en stationär användning av
magnetometer bl a som ett komplement
till bevakningen av inloppen till våra
skärgårdar och militära basområden i
synnerhet. Är 1980-talets pressmeddelanden från försvars- och marinstaben
om främmande ubåtsverksamhet korrekta , torde en sådan förstärkning (passiv och därmed pålitlig och billig) vara
önskvärd. Minst sagt.
Vi tänker oss det numera världsberömda norra inloppet till Hårsfjärden ,
som är ca 1000 meter brett och 40 m
djupt. Med känsligheten på de instrument som finns att köpa idag - dvs går-
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dagens teknik - kan fartygstrafiken i
denna farled kontrolleras med 20--30 detektorer utlagda på botten ungefär enligt
följande mönster väster ut från Oxnö
Huvud.
Från varje detektor går en kabel till
ett centralinstrument, som magnetiserar
och sedan avkänner respektive detektor
efter ett program som anpassas efter
ställda krav. Centralinstrumentet kan
uppställas på stort avstånd från det bevakade området. Eventuellt kan signalerna lagras på band och/eller telemetreras till bevakningscentraL Instrumentets
frekvensmätare avläser varje uppmätt
frekvens dvs magnetfältets totalintensitet vid varje detektor och jämför intensiteten sinsemellan. Passerar inget fartyg
registreras ständigt samma värde vid
samma detektor. Störningar t ex magnetiska stormar, åska, EMP ger samma
intensitetsförändring vid alla mätpunkterna, vilket är uppfinningshöjden i patentet. Passeras några detektorer av ett
fartyg registreras detta genom ett avvikande värde vid just dessa mätpunkter.
Inträffar detta kan snabbheten i systemet tillfälligt höjas till flera registreringar i sekunden med något minskad
känslighet som följd.
Genom att detektorerna är utlagda i
två rader kan en dator beräkna storlek
(vikt) fart och kurs (även vertikal) på
passerande fartyg till hjälp vid ev vapeninsats etc. Datorns beräkningar kan lätt
kontrolleras och kalibreras på empirisk
väg. Pga detektorernas låga pris kan
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man även tänka sig minering, ev självutlösande , i direkt anslutning tillmätområdet .
Man kan föreställa sig två sätt att
omärkligt störa eller lura systemet . Antingen sända in ett skenmål med samma
magnetiska signatur som t ex en ubåt eller nyttja den välkända ubåtstaktiken att
"haka på " legala ytfartyg. Eftersom anläggningen åtminstone teoretiskt kan
bedöma form och massa på "målet" kan
datorn möjligen uppläras att identifiera
dylika motmedel med hjälp av empiriska
simuleringar.
Anläggningens viktigaste komponent
- detektorerna - är enkla , korrosionsfria, saknar rörliga delar eller elektronik
och funktionen påverkas ej av marin påväxt som är ett problem med andra typer
av stationära undervattenssensorer. Påväxt är t o m gynnsam eftersom den
minskar risken för upptäckt av obehöriga. Anses det önskvärt kan hela den
våta delen skyddas ytterligare och även
mot vapenverkan genom att grävas ned i
botten. Utöver detta är systemet helt
oberoende av variationer i vattnets temperatur, salthalt och densitet som spec i
Östersjön är "på ubåtens sida". Som
ovan antytts förekornmer veterligen icke
någon militär magnetometrisk forskning
inom landet . Utvärdering av en mindre
försöksanläggning ungefär enligt här antydda principer skulle därför med säkerhet även resultera i en förbättring av dagens magnetometerteknik.
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i Marinens Fartyg

ERIK GRADELIUS

Erik Gradehus är pensionerad örlogskapten.

l

Flottans fartyg på 90-talet

Sju gånger
Minfartyg.
Fyra Scania DSI14 för framdrivning.
Två scania DSI11 i hjälpaggregat
En Scania DN 11 i hamnaggregatet

Ubåt av Näcken-typ.
En Scania DS 11 driver fartygets hjälpaggregat.

1987 års försvarsbeslut gav flottan ganska
litet utöver redan beslutade nyanskaffningar: Västergötland-klassen , modernisering av Sjöormen-klassen, Landsort-klassen. Vid en föredragsafton , arrangerad av
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar i höstas redogjorde Chefen för
kustflottan och hans stab för vad flottan
kan och inte kan med nuvarande resurser: Operera som invasionsförsvar och
begränsad ubåtsjakt i egentliga Östersjön. För Norrlandskusten finns en patrullbåt från KA , för Västkusten en patrullbåtsdivision , som dock återkallas till
Östersjön " om det händer något" . Naturligtvis kan fartyg ombaseras med
tämligen kort varsel, men lämnar då
motsvarande tomrum efter sig i det ordinarie operationsområdet.
Marinen har ju alltid varit "den fattiga
kusinen" i budgetsammanhang och sedan 1958 års försvarsbeslut har andelen
varit ca 15% av försvarsanslaget. Förutom den kritiserade "påsmetoden"
finns det flera skäl till den dåliga anslagsramen. Ett kan vara att vi har begärt
alltför korta serier av fartygstyper som
är "bäst" vid beställningen , men vid leveransen 10 år senare visar sig ha kunnat
förbättras i någo t avseende, och så har
man ritat en helt ny båt.
Av senare leveranser har väl Landsort-klassen visat sig väl svara mot förväntningarna , och vi bör därför kopiera
den i ytterligare 16 ex, för att ersätta alla
åldrande minsvepare. Om Västergötland

visar sig bra, kan man då hoppas att CM
skrinlägger Ubåt 90 och beställer ytterligare 12 ex , möjligen med Stirling-tillsatsen redan från början?
Värre är det med kustkorvetterna,
som av kritiken betecknas som obehövliga som robotbåtar (robotarna kan ställas upp iland) , odugliga som eskortfartyg , p g a avsaknaden av luftvärnsrobot och tvivelaktiga som ubåtsjaktfartyg , eftersom de visserligen har släphydrofon, som kan upptäcka och lämna
data till autorped för bekämpning av
ubåt i öppen sjö, men ej uppnår tillräcklig precision för auraket och sjunkbombanfall mot ubåt på botten eller på grundvatten; dessutom saknas auraketpjäs.
De är dessutom trångbodda och har dålig uthållighet och sjövärdighet jämfört
med utländska korvetter.
Det första argumentet är lätt att bemöta: Vi kommer ej att ha råd att ställa
upp sjörobotar överallt iland där de kan
tänkas behövas och att flytta dem till aktuell plats medelst lastbil låter sig knappast göras i våra vanligaste skärgårdsområden och på eller till Gotland. Man
måste ha dem på fartyg , men det kan naturligtvis vara alla sorters fartyg ; i framtiden kan vi förhoppningsvis även få en
ubåtsversion,
såsom
Sub-Harpoon.
Norrköping-klassen är en kvarleva från
torpedbåtsepoken , då hög fart var ett
måste , om man skulle komma så nära
målet att man kunde träffa med torped .
De andra två kraven kan man ej fylla
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med Göteborg-klassen , fartygstypen är
helt enkelt för liten. Man bör därför enligt min mening tänka om radikalt inför
Korvett 90. Det gäller att få fram ett sjövärdigt fartyg till rimligt pris , som kan
bära Göteborgs vapenutrustning och
dessutom luftvärnsrobot , fartygsfast
hydrofon och auraketpjäs. För att få detta till ett rimligt pris bör man välja en
befintlig fartygskonstruktion och jag föreslår den danska Ni els Juel-klassen,
som har följande skeppstekniska data:
1190 ton standard, 80x10 ,3x4,0 m , 28
knop med en gasturbin LM-2500 på
26 600 hkr för högfart och en MTU dieselmotor för 20 knops marschfart , två
propellrar med vridbara blad, förläggning för 90 man. I den danska versionen
har den en 76 mm OTO MeJara akan, 8
Harpoon sjörobotar, 8 Sea Sparrow luftvärnsrobotar, Pi esse y bottenhydrofon
och är planerad för autorpeder. Disponibel vapenvikt är av storleksordningen
100 ton vilket gott och väl täcker motsvarande vikt på Göteborg , ca 30 ton +
auraketpjäs med ammunition (Bofors ca
15 ton) + luftvärnsrobotsystem med am
(Bofors RB 70 i fyrpipigt marinlavettage, fj ärrstyrt , ca 2 ton) . Den danska
varvsindustrin liksom den svenska befinner sig i kris , så att Aalborg Vaerft kan
nog leverera en prototyp snabbt och till
rimligt pris. Vi kan taga kanon, robotar
och strids- och eldledningssystem till den
från en av Norrköping-klassen, aupjäs
och hydrofon från Halland och resten får
nyanskaffas . Luftvärnsrobotsystemet är
redan färdigt hos Bofors och väntar bara
på köpare , släphydrofon bör vara samma
som .för Göteborg-klassen. Efter erforderlig modifiering efter provtur bör seriebeställning av ytterligare fem läggas
på danska och svenska varv och motsvarande antal "avlövade robotbåtar
friställas för modifiering till snabba min-
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läggare" .
För att klara havsbevakningen på
Norrlands- och Västkusterna är vi fn
hänvisade till tullens kustbevakning ,
som blott har motorbåtar med begränsad uthållighet. De kan förses med handvapen och kulsprutor , och de två största
med en 20 mm kanon , men ej hydrofon
och helikopter. Denna bevakning är helt
oti llräcklig , vilket talrika incidenter har
visat på senare år. Norge som har liknande problem har löst dem på ett bra
sätt med bevakningsfartygen av Nordkapp-klassen (plus inhyrda trålare) med
följande skeppstekniska data: 2165 ton
standard , 97 ,5x13,9x4,6 m, 23 knop
med 4 dielsemotorer på totalt 14 400 hkr
och två propellrar med vridbara blad ,
förläggningar för 75 man. Fartygen är
byggda efter handelsfartygsstandard och
ett är isförstärkt. Den norska bestyckningsplanen ger plats för en 57 mm akan
(Bofors), 4-20 mm a kan , hydrofon (Simrad), autorpeder och helikopter.
På samma sätt som beträffande den
danska korvetten kunde vi beställa en
prototyp utan vapenutrustning från det
norska varvet (Bergens Mek Vst, som levererat patrullbåta r till oss tidigare) , taga kanon och stridsledning från en Spicabåt och komplettera med helikopter
(marin variant av den tyska MBO 105,
som armen anskaffar fn) samt släphydrofon. Senare kan vi komplettera med luftvärnsrobot , för att öka överlevnadsmöjligheten i ett krisläge.
Vi behöver tre fartyg på Norrlandskusten , helst isförstärkta och tre på
Västkusten, för att alltid kunna ha två
till sjöss. För samarbete med tullen i fred
finns goda möjligheter: Personal kan förläggas ombord. och motorbåt från tullverket kan förvaras ombord och sjösättas med kran vid behov.
De föreslagna fartygstyperna har valts

med tanke på rimlig prisnivå och väsentligt högre sjövärdighet än vi har haft sedan 1970-talet. Vi kan naturli gtvis ej få
allt på en gång , men med ett ca pris av
400 Mkr/st för korvetten och 250 Mkr/st
för bevakningsfartyget borde vi kunna få

ett par divisioner på en 10-årsperiod.
Det gäller att hålla fast vid de bra typerna och öka an talet fartyg en ligt CM:s intentioner. Om pengarna räcker kan vt
senare förfin a vapenutrustningen.

-~
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Utrustning för modern godshantering
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Sovjetisk arktisk sjöfart
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Den sovjetiska arktiska sjöfarten nämns
då och då i förbigående av våra massmedia, men ibland kan den bli en nyhet
för första sidan. Så skedde t ex 1977 när
den då splitternya atomisbrytaren Arktika den 9:e augusti satte kurs mot nordpolen, som nåddes den 17:e, och isbrytaren var åter i Murmansk den 22:e augusti. Arktika har förresten döpts om till
Brezjnev.
År 1983 blev det en osedvanlig svår
arktisk vinter och ett stort antal fartyg
frös fast i haven norr om Sibirien och något sjönk, men besättningen blev räddad. Tidningarna också här i Väst följde
med spänning fartygens kamp.
Den arktiska sjöfarten bedrivs i huvudsak längs Nordostpassagen , eller som
ryssarna säger den Norra Sjövägen. Det
var som bekant Nordenskiöld som genomförde den första passagen 1879, men
hans Vega hade då under nio månader
och tjugo dagar legat fastfrusen i isen.
Nu sker passagen under en seglation ,
men det har varit många svårigheter att
övervinna, innan man kommit fram till
dagens kraftiga isbrytare och handelsfartyg.
Först kanske man undrar över , varför
ryssarna satsar så mycket på sin arktiska
sjöfart uppe i de isfyllda haven med temperaturer, som kan gå ner till minus
femtio grader, och där stormar , snö och
tjocka är vardagsmat. Arbetet i de få
hamnarna försvåras av tidvatten och
ibland av översvämningar, och på många
platser måste lossning ske på öppen
kust . Svaret är enkelt. I de nordliga ödemarkerna finns stora naturrikedomar ,

som ryssarna måste utnyttja för att få råvara till sin industri. Inom överskådlig
framtid kommer utsjö- och flodsjöfart
att vara huvudtransportmedlen. Ibland
pågår livliga debatter om vilka fartygsslag som är mest lämpade. Även politiker i de aktuella regionerna lägger sig
gärna i debatten . Flodfartygen får sina
laster från järnvägarna, och därför fordras ett gott samarbete mellan de två
transportslagen.
Utrymmet tillåter inte en utförlig redovisning av den sovjetiska arktiska sjöfarten och därför skall vi stanna vid Kara, Laptev och Östsibiriska haven, kanske med en och annan utflykt. De floder,
som är av stor betydelse för sjöfarten , är
de väldiga Ob, Jenisej och Lena samt de
medelstora eller mindre Jana, Indigirka,
Kolyma, Chatanga och Taz. Transsibiriska järnvägen och den nya BajkalAmur (BAM) järnvägen med sina norrut
riktade bibanor är de aktuella linjerna.
(Se kartan .)

Karahavet, Ob och ]enisej
Karahavet är något större än Östersjön
och ligger mellan Novaja Zemlja och
ögruppen Severnaja Zemlja . Fartyg som
skall fortsätta österut måste passera
Vilkitskij-sundet för att komma in i Laptev-havet. Detta sund är 130 km långt ,
56 km brett och har ett djup på 210 m.
Detta är en av de svåraste passagerna på
Norra Sjövägen.
Jenisej och Ob rinner ut i KarahaveL
Från Jenisejområdet sker den näst största virkesexporten i Sovjet och vidare
skeppas härifrån stora kvantiteter me-
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tallmalm . Ob har stor sjöfart, men den
är koncentrerad till flod ens mellersta
del, och någon sjöfart av betydelse har
tidigare icke ägt rum i mynningen , men
unde r de senaste åren, sedan gas och olja
upptäckts i Västsibirien , har stora kvantiteter rör till pipelines lossats i Ob-vikens innersta del.
Jenisej är 3 844 km lång. Några av
världens största kraftverk finns i floden
och dess biflod Angara. Transsibiriska
järnvägen korsar Jenisej och i skärningspunkten har staden Krasnojarsk (c:a en
million inv.) vuxit upp. I staden finns ett
varv, som förutom reparationer även
bygger fartyg av typ " flod - hav" .
Utsjöfartyg kan gå ända upp till Igarka , som ligger 637 km från Jenisejs
mynning. Farledens djup är minst sju
meter. Igarka har tre sågverk och är en
av Sovjets största hamnar för export av
sågat virke. Omkring 1.200.000 m3 brukar det årliga resultatet bli , och bland
köparna kan nämnas England, Frankrike, Italien , Spanien , Kuba och Östtyskland . Sjöfarten på Igarka varar i medeltal 160- 165 dygn och c:a 200 fartyg
brukar anlöpa hamnen. Den 21 juni kom
de första virkesfartygen 1984 och 1985
till lgarka.
Jenisejs rederi skulle under 1985 transportera 25 millioner ton last till platser
vid Jenisej och dess bifloder. Detta måste ske inom loppet av 120 dygn och i vissa bifloder har man bara 15 - 20 dygn till
förfogande. Detta beror inte bara på is,
utan även på att många av de mindre floderna är grunda och endast kan användas till sjöfart under våren med högre
vattenstånd.
Ovan polcirkeln men inte långt från
Jenisej ligger Norilsk metallkombinat,
och här uppe på tundran har vuxit upp
en stad med c:a 200.000 invånare. Från
Norilsk har byggts en lokal järnväg till
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Dudinka vid Jenisej , och från denna
hamn skeppas malmen västerut, och här
lossas förnödenheter av olika slag till invånarna i Norilsk. Det första målet för
den sovjetiska arktiska sjöfarten har varit att kunna hålla sjöfarten på Dudinka
öppen året runt och , detta mål har i stort
sett uppnåtts , även om högt vattenstånd
kan försvåra lasthanteringen.
Vi vänder blickarna mot Ob-floden.
Den är till skillnad mot Jenisej grund i
sin mynning , och det är först under senare år , som den har låtit tala om sig i sjöfartssammanhang , sedan gas och olja
upptäckts i Yästsibirien. För transporter
till dessa nya arbetsplatser måste bl a
floderna Nadym , Pir och Taz användas .
Detta innebär att flodfartyg, som kommer från Ob-mynningen , måste passera
en sträcka av öppet hav i Ob-viken.
År 1982 började ryssarna bygga en ny
hamn- Jamburg vid Taz-viken. En järnväg har även börjat byggas. År 1984 lossades c:a en million ton last i Jamburg
och i planerna för 1985 stod siffran
1.350 .000 ton. Denna last har kommit
med flodfartyg från Oh-mynningen. Inget har hittills nämnts i den sovjetiska sjöfartspressen, att utsjöfartyg skall lossa
här. Rör till pipelines har lossats vid Novy j Port (den nya hamnen) i Ob-viken,
men fartygen måste ligga till ankars på
öppen redd ungefär l - l ,5 km från hamnen . Lossningen sker med pontonkranar
till pråmar , och dåligt väder sätter ofta
en käpp i hjulet för detta. År 1984 var
första gången som vanliga, alltså icke isförstärkta bulkfartyg användes för dessa
rörtransporter, och försöket blev lyckat
och har upprepats 1985 . Rören hämtas i
Västeuropa och Japan.
I Oh-flodens mynning finns två hamnar, som har betydelse för sjöfarten till
gas- och oljeområdena, nämligen Labytangi och Salechard. Den förstnämnda

är med järnväg förbunden med europeiska Sovjet, och i Salechard sker omlastning från flodfartyg till mera sjövärdiga
fartyg. Här behövs byggas ett varv .

Laptev- och Östsibiriska haven,
Lena-floden
Dessa två hav och Lena-floden och
även de mindre floderna Jana , Indigirka
och Kolyma hänger ur transportsynpunkt samman. Viktiga platser är Osetrovo i Lena , Tiksi vid Lenas mynning
och Pevek längre österut.
Under seglationens första del är dessa
två hav isolerade från utsjötrafik såväl
västerifrån som österifrån beroende på
ishinder i Vilkitskij-sundet i väster och
Longa-sundet mellan Yrangel-ön och
fastlandet i öster. Längs kusten bryter
isen upp snabbare och därför kan sjöfarten lokalt börja tidigare. 1985 lämnade de första fartygen Tiksi i slutet på juli
och satte kurs österut . För att denna sjöfart skall komma i gång får en del fartyg
övervintra i Pevek och Tiksi m fl platser.
Deras första uppgift blir att ta sådan
last , som under förra säsongen blev kvar
i Pevek och Tiksi och transportera den
till bestämmelseorterna vid de mindre
floderna. Deras huvuduppgift blir sedan
att hämta last från de stora utsjöfartygen, som kommer från väster och öster,
och föra den vidare till bestämmelseorten .
Floderna är ett problem, ty utanför
deras mynningar bildas sandbarer, som
är så grunda att fartygen endast kan passera dem i pålandsvind. Muddringsarbeten pågår här och var. Vattennivån i Lenas mynning kan stiga 15 - 20 m. 1985
översvämmades hamnen Zelenyj Mys
(Gröna udden) i Kolyma och sjöfarten
fördröjdes. Detta försenade koltransporter till Pevek och andra platser. Stora
kolgruvor ligger vid Kolyma, som för-

resten också har guldfyndigheter.
Mycket stor betydelse för trafiken av
typ " flod - hav" har hamnen Osetrova i
Lenafloden. Ungefär 2,7 millioner ton
last hämtas här årligen av flodfartygen ,
vilka sedan via Tiksi fortsätter till floderna Jana och Indigirka . Osetrova står
med järnväg i förbindelse med transsibiriska järnvägen. Detta är den enda
järnvägen i Jakutskaja republiken, som
är fem gånger så stor som Frankrike.
Hamnens fjärde utbyggnadsetapp blev
färdig 1985 och den kommer att utbyggas vidare.
I och med att Bajkal-Amurjärnvägen
byggs, kommer det att byggas en bibana
från Berkakit via Tommot till Jakutsk.
År 1989 skall järnvägen ha kommit fram
till Tommot, där en hamn skall byggas.
För trafik från Jakutsk norrut till kusten
kan förutses ett behov av fartyg typ
"flod - hav". Utsjö- och flodfartygens
roll i sjöfarten på Laptev- och Östsibiriska haven diskuteras f n .
Syd om Beringssund ligger hamnarna
Providenija och Egvekinot, vilka nu med
isbrytarhjälp kan hållas öppna året runt
och i någon mån används som omlastningshamnar . Ä ven Magadan vid
Ochotska havet kan räknas till de arktiska hamnarna , men vi lämnar dem därhän.

Något om fartygen och framtiden
Totalt sett börjar den sovjetiska handelsflottan att åldras. Medelåldern är nu
omkring 14 år. Detta gäller även fartyg i
arktisk sjöfart. En debatt om framtidens
virkesfartyg pågår i sjöfartspressen. Antalet sådana fartyg är f n 370.
Mycket har hänt sedan Nordenskiölds
dagar och sedan den första atomsibrytaren Lenin (44.000 hk) togs i bruk 1959 .
Totalt har Sovjet snart 40 isbrytare. De
största och kraftigaste används i den ark-

67

tiska sjöfarten . Bland dessa kan nämnas
ytterligare två atomisbrytare Brezjnev
(ex. Arktika) och Sibir (75.000 hk). Den
fjärde atomsibrytaren Rossija byggs i Leningrad och är snart klar. Fler atomisbrytare planeras och en mindre , Tajmyr ,
har beställts i Finland. Bland finskbyggda diesel-elektriskt drivna isbrytare gör
typ Kapitan Sorokin (22.000 hk), typ
Moskva (26.000 hk) och typ Jermak
(41.000 hk) en stor insats. Under 1984
var 16 isbrytare och 300 fartyg insatta på
Norra Sjövägen.
Som tidigare redovisats pågår arktisk
sjöfart även på floderna och här behövs
isbrytare , och sådana har byggts i Finland och gör en god nytta. De första
årens erferenheter börjar nu skymta i
sjöfartspressen. Ofta används orden
"förlängd seglation" och pressen nämner , vilka stora kvantiteter last som skulle kunna transporteras, om man lyckades förlänga seglationen med en enda
dag . För flodfartygen konstrueras och
byggs isbrytande tillsatser.
Det finns alltså många isbrytare men
det skulle behövas fler. 1985 var det utlovat, att en atomisbrytare skulle hjälpa
den första konvojen från Yladivastok genom Berings sund och vidare västerut.
Konvojen avgick redan i maj från VIadivastok och låg vid Berings sund den 1
juni vilket är osedvanligt tidigt. Någon
atomisbrytare kom inte och de dieselelektriskt drivna isbrytarna Jermak, Admiral Makarov och Chlebnikov klarade
inte den svåra isen. Här kan nämnas att
konvojen bestod av Nizjnejansk, Ocha
och Bratsk som alla är av typ Norilsk och
själva' kan gå genom en meter tjock is .
Ett diesel-elektriskt drivet fartyg fanns
även med .
När atomisbrytarna började användas
uppstod problem, ty isstyckena i den
ränna de bröt var så stora, att de efter-
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följande handelsfartygen, som icke var
av arktisk isklass, skadades. Resultatet
blev att efter atomisbrytaren fick gå en
vanlig isbrytare, som ytterligare krossade isen.
Sedan ett par år tillbaka har finskbyggda fartyg av typ Norilsk (SA-15)
börjat levereras. De har en dödvikt i
arktisk sjöfart på 14.700 ton och kan själva gå genom en meter tjock is. De har av
den sovjetiska sjöfartspressen och besättningarna fått ett gott betyg. Dessa
fartyg är så stora, att de endast i någon
enstaka arktisk hamn (Pevek) kan gå till
kaj, i övriga fall måste de lossa till mindre fartyg, som det råder brist på. Landorganisationerna och deras service är inte så utbyggda, att dessa nya , moderna
fartyg utnyttjas tillräckligt effektivt.
SA-15 typen har som ovan sagts i allmänna ordalag fått ett gott betyg, men
nu har befälhavaren på det första fartyget i serien , Norilsk , fattat pennan och
efter två år tjänst på fartyget skrivit ner
några erfarenheter. Det är instrumentutrustningen, som han är kritisk mot.
Det är ofta mycket svårt att läsa av fartygets djupgående, därför att is och snö
skymmer vattenlinje och siffror. Någon
form av instrument för fjärravläsning av
djupgåendet behövs.
Norilsk-typen har två vanliga ekolod,
som är bra i isfria farvatten men ger
osäkra värden vid gång i is. skakningarna inverkar negativt. Även fartmätningen har vållat bekymmer. Ombord
finns en vanlig logg och doppler-logg.
Den senare passar inte ihop med andra
anläggningar ombord t ex gyrokompass
och antikollisionsanläggningen. Ä ven
gyrokompassen är inte lämpad för dessa
höga latituder.
Det är att hoppas , att befälhavaren på
Norilsk snart fattar pennan igen, ty han
slutar med att nämna , att det finns

många fler brister på fartyg av typ Norilsk och att det gäller att i rätt tid avslöja dessa , så att de kan rättas till och
erfarenheterna användas för att skapa
nya fartyg för issjöfart.
Det finns även en annan nyhet i den
arktiska sjöfarten. Det första arktiska
LASH-fartyget, Aleksandr Kosygin, har
nu varit i tjänst i ett år. En av cheferna i
Fjärranöstern-rederiet har i tidningen
Vodnyj Transport lagt fram en hel massa
synpunkter. Han betraktar bl a SA-15
fartygen av typ Norilsk som svåra konkorrenter till LASH-fartyget. Det saknas reparationsmöjligheter för pråmarna
uppe på den arktiska kusten . Det behövs
även feeder-fartyg av LASH-typ , som
skall kunna ta 24 pråmar. Detta är några
av hans synpunkter.
Lasthanteringen intresserar många
forskare och konstruktörer, därför att
lossning sker i många fall på öppen kust.
Någon anser, att svävaren har framtiden
för sig, och försök görs med sådana.
Amfibiefarkoster som framtidens melodi
kämpar en annan grupp för. Ett varv i
Archangelsk har byggt en pråm, som vid
flod skall kunna gå till en förutbestämd
plats, där ankras upp och när ebben
kommer, står den på land och kan lossas.
Seriebygge har påbörjats. Det har byggts

en serie mindre fartyg, som kan sätta
stäven mot stranden och fälla ner en
ramp (typ landstigningsbåt) och hjulburen last kan lossas.

Några resor 1984 och 1985
Sjöfartsministern har vid något tillfälle
sagt , att den resa som de tre SA-15 fartygen Kola, Kandalaksja och Archangelsk
gjorde 1984 har gått till den arktiska sjöfartens historia . Fartygen lastade nämligen i Vancouver i Kanada, gick sedan genom Berings sund och fortsatte Norra
Sjövägen, gick runt Skandinavien och in
i Östersjön till lossningshamnen Klajpeda. Resan blev sex dygn kortare än via
Panama-kanalen .
I början på juni 1985 började atomisbrytaren Sibir konvojera fartyget Kola
och satte kurs österut, och efter en inte
alltför svår resa ankom fartygen den 25
juni till Pevek. Inga fartyg från VIadivastok hade anlänt. Sibir fick byta ut två
propelleraxlar, vilket icke var planerat.
I denna artikel har jag försökt att ge
ett litet begrepp om vad arktisk sjöfart
och sovjetisk kraftsamling för att få en
effektiv arktisk sjöfart innebär, och målet är givetvis en åretrunttrafik i alla dess
delar.
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Litteratur
Magdeburgs hemlighet

Den 26 augusti 1914 närmade sig tyska
kryssaren MAGDEBURG den estniska
kusten under en framstöt i Finska Viken.
Svår tjocka rådde och just som MAGDEBURG började gira undan, råkade
hon stranda vid fyren på Odensholm kl
0038. Man hörde röster på ryska (kanske
på estniska eller t o m på svenska, då ju
öns befolkning ännu var svensktalande
sedan svensktiden). DAS GEHEIMNIS
DER MAGDEBURG (Bernard & Graefe , Verlag) är en krönika över kryssarens
öden, men författaren- Matti E Mäkelä
- visar i första hand på, att händelsen
fick en avgörande betydelse för sjökrigföringen under Första Världskriget . Ryssarna kom nämligen över den tyska
hemliga coden , som även överlämnades
till engelsmännen. Därefter kunde Tysklands fiender avlyssna och tyda all tysk
radiotrafik.
Nio timmar efter MAGDEBURGS
grundstötning kunde jagaren V 26 hitta
kryssaren, då det på morgonen klarnade
upp. Större delen av kryssarens besättning räddades av V 26, just som ryska
kryssare och jagare siktades på nära håll.
Jagaren lyckades undkomma , men inte
utan förluster bland de räddade och
V 26:s egen besättning. MAGDEBURG
utgör en länk mellan Första och Andra
Världskrigen genom att Hitler skickade
slagskeppet SCHLESWIG-HOLSTEIN
till Danzig under förevändningen att
högtidlighålla 25-årsminnet av de från
MAGDEBURG och V 26 stupades begravning. Detta gjorde, att SCHLESWIG-HOLSTEIN fick äran av att ha avlossat de skott, som startade Andra

Världskriget (l september 1939) , samtidigt en sorgesalut för MAGDEBURG.
Författaren avslöjar, vilka hemliga dokument , som kom i fiendens händer och
visar kopior ur den hemliga signalboken
och dess coder. Eftersom den tyska marinledningen inte kunde fatta, att ryssarna (och engelsmännen) genom MAGDEBURGS strandning kommit över den
hemliga signalboken , gjordes ingen ny
signalbok , utan man ändrade bara det
chiffer , som lades över code-grupperna,
genom byte av andra bokstäver, ett system som använts redan på Cesars tid och
som kan dechiffreras , även utan vår tids
datorer.
Boken lämnar exempel på de katastrofala följdern a för den tyska sjökrigföringen. Den 2 juli 1915 kom tyskarna
oväntat i en strid utanför Gotland, varvid minkryssa ren ALBATROSS skadades svårt och sattes på grund innanför
Östergarns Holme. Ryssarna visste ju i
förväg om minfällningen och fartygens
lägen, tack vare tyskarnas oförstånd att
sända viktiga uppgifter på radio. Engelsmännen kunde under operationerna i
Medelhavet, i Nordsjön och annorstädes
dechiffrera de tyska radiomeddelandena. Vid Doggerbank-slaget visste brittiska amiralitetet var Hippers slagkryssare skulle befinna sig kl 0700 den 24 januari 1915 och sände Beatty's slagkryssare dit. Resultatet blev för tyskarna, att
pansarkryssaren BLUCHER sänktes,
men det var nära, att Beatty's flaggskepp, LION , även gått förlorad . Under
Skagerack-slaget (31 maj 1916) kunde
Admiralty ibland redan inom en timme
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sända Jellicoe innehållet
tyska
radiomeddelanden. *1
Ur svensk synvinkel är det intressant,
att det s k Zimmermann-telegrammet
finns avbildat både chiffrerat och i klartext (19 januari 1917). Här nämndes det
tyska oinskränkta ubåtskriget (från l
februari 1917) samt förslag att Mexico vid en eventuell amerikansk krigsförklaring- skulle gå med på tysk sida i kriget mot löfte att återfå till USA tidigare
förlorade territorier. Telegrammet hade

sänts av tyska UD till tyska beskickningen i Mexico City och sedan slentrianmässigt via den svenska beskickningen i
Mexico City till den tyska i Washington.
Telegrammet dechiffrerades i London
och offentliggjordes den l mars 1917, en
svensk skandal och en bomb för många
regeringar samt en starkt bidragande orsak till USA:s inträde i kriget (6 april
1917).
Allan Kull

*J Tyskarna hade tydligen då lärt sig något, ty code-grupperna för flaggskeppet och Wilhelmshajens inlopp 3 fick byta plats. Det var nära, att detta hade förvillat engelsmännen. Operationsledningen i Admiralty sände vid ett tillfälle en officer till underrättelseavdelningen för att efterhöra, var tyska slagskeppsflottan befann sig. Den unge officeren - stolt över att känna till den
hemliga code-gruppen för tyska flaggskeppet - frågade därför var fanyget med denna codegrupp befann sig och fick det rätta svaret: i Wilhelmshafen. Hade han frågat var code-gruppen
för örlogsbasens inlopp 3 befann sig, skulle han till sin förvåning fått veta att detta inlopp med
hög fart var på väg mot Jellicoe's slagskeppsflotta ute i Nordsjön. Denna farliga uppgift sändes
dock aldrig till Jellicoe, som snart därefter var i strid med Scheers slagskepp.

Intressant om försvarspolitik
Militärhistoriska avdelningerr-på Militärhögskolan står bakom en högaktuell bok
som nyligen kommit ut.
"Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden" är skriven av trion Claes
Skoglund, Hans Christian Cars och Kent
Zetterberg.
Det är en ovanlig rapport på många
sätt.
Den är skriven på lättläst svenska, den
diskuterar försvarspolitik utan skygglappar och den innehåller mängder av sakuppgifter som är användbara t ex i försvarsdebatten.
Genom att behandla hela tidsperioden
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Krigsmarine, band 2
Siegfried Breyer fortsätter i band 2 av
"Die deutsche Kriegsmarine 1935-1945"
sin unika bilddokumentation av tredje rikets flotta. I detta band beskrivs ödena
för jagare, torpedbåtar, bevakningsfartyg, minsvepare och hela raden av
övervattensfartyg ned till hamnbevakningsbåtar och trossfartyg. Några avslutande sidor berättar också om kustartilleribatterier.
Författaren har eftersträvat att använda sådant bildmaterial, som hittills
haft begränsad spridning . Bilderna har
också valts för att visa hur hårt kriget till
sjöss egentligen var. Jagarbeståndet
drabbades hårt under det första krigsåret; hälften av de vid krigsutbrottet insatsberedda tolv fartygen förlorades. Intressant är också att få bekräftat, vad säkert varje skeppsbyggare förstått, nämligen att "Zerstörer 1936 A" med sitt förliga dubbeltorn på ca 60 ton hade dåliga
sjöegenskaper. I hård sjö dök förskeppet
djupt ned och tog mycket vatten över
back och brygga och gjorde fartygen be-

svärliga att manövrera . Även eskortfartygen av F-typ var misslyckade konstruktioner och blev inte alls användbara
för sina ursprungligen tänkta eskortuppgifter. Om jagarkonstruktörerna inte
lyckades särskilt bra , var motortorpedbåtskonstruktörernas
resultat
desto
bättre . s-båtarna vars första typ togs i
bruk 1930 byggdes i mer än 200 exemplar
under kriget och gjorde tjänst omkring
Europas alla kuster.
För andra än kalenderbitare är alla beskrivna fartygstyper kanske inte lika intressanta. Boken visar dock den rika flora av olika fartygstyper som togs i tjänst
som hjälpfartyg i den tyska marinen, vilket tillsammans med det övriga materialet gör boken till ett intressant uppslagsverk. Värdet förhöjs av många detaljrika
fartygsritningar.
Siegfried Breyer
Die Deutsche Kriegsmarine 1935-1945,
band 2
PODZUN-PALLAS-VERLAG, Friedberg, 192 sid, 68:- DM

1942-87 ger den underlag för slutsatser
om långsiktiga förändringar och principer. Den är därmed också en tankeställare inför årets försvarsbeslut.
Det är en bok som alla yrkesofficerare
bör läsa. Den förklarar många av orsakerna till att vårt försvar ser ut som det
gör idag - och imorgon.
Mats Lindemalm
Militärhistoriska
avdelningen,
Skoglund och Zetterberg
"Svensk försvarspolitik under
krigstiden"
Probus förlag

Cars,
efter-
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DU
som deltog i Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde den 6 april kunde
avnjuta videokassetten SKAGERACKSLAGET.
Detta program är ett exempel på vad som döljer sig i AMF:s rikhaltiga arkiv
från 1895 till våra dagar.
Din film bland tusen kan vi nu snabbt få fram tack vare en ny dataanläggning.
De flesta marina ämnen kan belysas med en FILM eller VIDEO från

ARME- MARIN- OCH FL Y G FILM
Riddargatan 13, 114 51 Stockholm, Telefon 08-67 09 40

TEL. 040/22 30 4!)
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