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Vi gör intelligenta
försvar smartare!
Vi är Ericsson Radar Electronics, specialister på intelligenta
elektroniska system för militärt och civilt bruk.
Vi vet att summan är större än de enskilda delarna tillsammans, därför utvecklar vi egna system med unika egenskaper
och kvaliteter- anpassade till våra kunder och deras behov.
Våra viktigaste arbetsfält är flygelektronik, luftförsvarssystem och ledningssystem. Elektroniska motmedel, presentationssystem, systemdatorer och flygradar för stridsflyg
är några specialiteter. De ingår alla i JAS 39 Gripen.
Spaningsradarsystem, mobila eller fasta, för land, kust och
sjöbasering är en annan specialitet som väckt intresse över
hela världen.
Våra ledningssystem finns på flygplatser, i stridsledningscentraler, i ubåtar och på fartyg där snabba och korrekta
beslut i pressade situationer är en vardagsuppgift .
Vi är Ericsson Radar Electronics- specialister på att utveckla och bygga intelligenta system för intelligenta försvar,
för användning i luften, på land eller till havs.

ERICSSON

Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet

;:!

Ericsson Radar E leetronies AB
431 84 Mölndal. Tel: 031-671000. Telex: 209 05 ERICRR S.
Nr 10/89. Kungl Örlogsmannasällskapets 218.e högtidssammanträde 1989-11-15
Karlskrona.
(Utdrag ur protokoll)

§ 2.
§ 3.
§ 4.

Justerades protokoll från ordinarie valsammanträde 1989-11-91 i Stockholm.
Valdes ledamoten Stefenson att vara ordförande för verksamhetsåret 1989- 90.
Valdes ledamoten Swedlund att vara vice ordförande för verksamhetsåret
1989-90.
§ 5. Infördes nyinvalda ledamöter nämligen:
- hedersledamoten Grimstvedt
- ledamöterna Sjöström och Engdahl samt korresponderande ledamoten Wigert

3

§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10 .

§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.

Erinrade ordföranden om behovet av ledamöternas aktiva medverkan med arbetet "KÖMS-projektet".
Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelsen för det nu avs lutade verksamhetsåret.
Avslutades sammanträdets slutna del och ajournerades sammanträdet till kl
1400.
Återupptogs sammanträdet i Örlogsbasens Modellsal i närvaro av ett hundratal inbjudna gäster samt anhöriga efter avlidna ledamöter.
Avhöll ledamoten Brehmer sitt inträdesanförande under rubriken "Kustkorvetten Göteborg - en kort presentation " varefter gäster och ledamöter avlade studiebesök ombord på HMS Göteborg .
Utdelades årets belöningar. Samtidigt utdelade Chefen för marinen belöningar
ur Gåsefjärdsfonden.
Föredrogs levnadsteckningar över under verksamhetsåret avlidna ledamöter.
Avhöll ledamoten Sjöström sitt inträdesanförande under rubriken "Den nya
kustbevakningen".
Avhöll ordföranden , ledamoten Stefenson, ett anförande vid nedläggningen
av sitt ämbete under rubriken" Förändringarnas värld , Östersjön och
mar i nen ."

Magnus Haglund
sekreterare

Nr 11/89. Ordinarie sammanträde 1989-12-12 i Stockholm.

(Utdrag ur protokoll)
§2
§3
§4

§

5

§6
§

7

§8
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Meddelades att sedan föregående sammanträde ledamoten Ringenson och
korresponderande ledamoten af Klint hade avlidit.
Josterades protokollet från sällskapets 218. e högtidssammanträde.
Anmälde sekreteraren att förslag hade väckts om att flytta Sjöhistoriska museet till Galärvarvet och att därigenom ett maritimt centrum skulle skapas i
Stockholm.
Erinrade ordföranden om behovet arbetsinsatser från ledamöterna med det
pågående "KÖMS-proje ktet".
Valdes ledamoten Ebeling till föredragande för år 1990 i vetenskapsgrenn V
"Humanteknik och underhållstjänst" .
Avhöll ledamoten T. Lundvall sitt inträdesanförande under rubriken " Minjakt" varefter en frågestund vidtog.
Föredrog ledamote_n Herlitz utdrag ur årsberättelse inom vetenskapsgrenen V
"Humanteknik och underhållstjänst" under titeln "Marinens krigssjukvårdstjänst.

Efter sammanträdet visade ledamoten Borgenstam en portfölj med planscher över
marinens samtliga jagartyper. Portföljen ska snart komma ut för försäljning.

Magnus Haglund
sekreterare

Är TiS en tråkig tidskrift?
I samband med att jag anförtrotts uppdraget att vara redaktör för Sällskapets tidskrift har några ledamöter till mig framfört kritiska synpunkter på denna. Man har
sagt att TiS ser tråkig ut och har ett tråkigt innehåll.
Utan att direkt motsäga dessa uttalanden, kan det vara behov av några kommentarer.
TiS är en publikation för en akademi . Som sådan skall den främst återge vad som
tilldrar sig inom Sällskapets verksamhet, vara ett forum för ledamöternas tankeutbyte i aktuella spörsmål och ge utrymme för publicering av forskningsresultat och
årsberättelser. TiS innehåll är således till helt övervägande del beroende av det material som sekreteraren och Sällskapets ledamöter tillställer redaktören .
Eftersom redaktionen består av en enda person , finns det inte några reella möjligheter för denna att lätta upp innehållet i nämnvärd grad genom egen produktion av
reportage eller dylikt. Redaktörens manöverutrymme inskränker sig därför till att
försöka animera Sällskapets ledamöter och läsekretsen i övrigt att producera sig i intressanta ämnen . Ledamöterna Häggs och Wedins artiklar om "Några grundvärden
för sjökrigföring på operativ nivå" respektive "Vart skall marinen gå efter FB 91 ?" i
senaste årgången är exempel på sådana artiklar , som väckt intresse och därmed höjt
TiS läsvärde. Finns det inte några ledamöter , som sku ll e kunna ta upp dessa ämnen
till fortsatt behandling? Wedins artikel var ju en direkt fråga.
Beträffande TiS utseende och layout har jag gjort några ansatser till en ansiktslyftning , men inte ännu funnit någon övertygande lösning . De som klagat är välkomna med förslag! Tillsvidare har jag beslutat att följa den gamla goda rege ln att inte
ändra segelsättningen under vaktens första halvtimme. Ett foto av författarna är därför det enda nya i detta nummer.
Tidskrift i Sjöväsendet är vad Sällskapet gör de n till!

Hans von Hofsten
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Hedersledamoten
BENGT SCHUBACK

En återblick efter 6 år som marinchef
Chefens för marinen anförande i Kungl
Örlogsmannasällskapet 13 februari 1990.

Det är nu sista gången jag har äran att
som chef för marinen vända mig till
Kungl Örlogsmannasällskapet. Jag vill ta
detta tillfälle i akt och ge en återblick på
mina snart sex år som marinchef och försöka teckna bilden av vad som hänt inom
sjöförsvaret under denna tid , sett med
mina ögon. Avslutningsvis vill jag göra
några reflexioner om hur situationen är
idag och vad framtiden kan innebära för
marinen.
Innehållet i mina tidigare fem anförandena präglas - oavsett rubrik - av
att vissa vitala marina förh ållanden behandlats återkommande.
Jag har visat på den höga kvaliten hos
de moderna marina förbanden och deras
mångsidiga användning. Det har också
funnits anledning att ständigt återkomma till hur försv aret mot de ständigt
undervattenskränkningarna
pågåe nde

under 80-talet borde förstärkas . Jag har
hävdat att bristen på antalet marina förband i första ha nd borde åtgärdas. Denna anmaning har hittills fått klinga i stort
sett ohörd.
Jag har upprepade gånger med glädje
pekat på den höga kvaliteten hos personalen och dess starka motivation för
uppgiften. Men jag har också uttryckt
oro för svårigheterna att behålla den under den hela 80-talet ständigt pågående
och påfrestande beredskapsverksamheten och det i en hård konkurrens med
näringslivet.

Marinens utvecklingsplan
Före mitt tillträde hösten 1984 lät jag
med försvarets rationaliseringsinstituts
hjälp genomföra en omfattande enkät
bland marinens personal. Syftet med den
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var att utröna vilka krav och önskemål
som den ställde på marinens framtida utveckling. Resultatet av dessa undersökningar fick stor betydelse för utformning av min grundsyn på marinens
utve~kling. Jag skall i fortsättningen nöJa mig med att beröra vad som hänt inom
några av dessa områden. Men dessförinnan vill jag i korthet beröra den ekonomiska utvecklingen för att därefter behandla hur vissa marina förband utvecklats under 80-talet .

försvaret inför nästa försvarsbeslut visar
dock att marinens ökning inte skiljer sig
från de andra huvudprogrammens. En
starkt bidragande orsak till kostnadsökningarna beror för marinens del på
den omfattande omläggningen från en
utbildningsmarin till en beredskapsmann. Självklart kostar beredskap i
form av ökad rustningsgrad och gångtid
mer!

Ekonomin

Helikopterförbanden med sina 14 tunga
hehkoptrar moderniseras med nya rnatorarrangemang och hydrofoner. När
detta program är genomfört och också
den rörliga basorganisationen förverkligats blir förutsättningarna goda att få
ut en bra effekt av våra helikoptrar.
Ylattackförbandens kärna är idag robotbåtarna. Med robot 15 utgör de kvalitativt en synnerligen slagkraftig styrka.
Fartygen är i så gott skick att det är lönsamt att förlänga deras livslängd in i nästa sekel.
Erfarenheterna från kustkorvetterna
av Stoc~holmsklassen är goda. Göteborg
bhr en annu effektivare fartygstyp, inte
mmst vad gäller egenskaperna som
ubåtsjaktfartyg. Dessa senare fartyg har
från början konstruerats med särskild
tanke på denna uppgift. Under pågående
provturer med Göteborg har vattenstråledriften visat sig ge fartyget synnerIlgen goda prestanda både vad gäller
tysthet, manöverbarhet och fart. Målsättningens krav tycks bli mer än väl
uppfyllda.
De sexton patrullbåtarna kommer att
geno111gå ett moderniseringsprogram under boTjan av 90-talet. Det ger även dessa fartyg bättre ubåtsjaktförmåga i enklare uppgifter i nära anslutning till kusten.

Marinanslagets utveckling som en procentuell fördelning av de tre huvudproduktionsområdena drift, materielanskaffning med forskning och utveckling s~mt anskaffning av anläggningar
framgar av b1ld. Budgetåret 1988/89 har
la?ts in enligt detta års regleringsbrev i
~IlJontals kronor vilket ger en uppfattmng om den ekonomiska volymen.
Bilden visar små förändringar mellan
anslagen över tidsperioden och en god
produkt1v1tet vad gäller investeringar.
Verkhgheten bakom statistiken är dock
annorlunda. Marinen har tvingats göra
stora förändringar av verksamheten inom huvudproduktionsområdena. Beredskapen har satts i första rummet.
Den bristande priskompensationen under tidsperioden har också haft en stor
inverkan . Detta har sammantaget medfört att målen för utbildning och underhåll av materiel , befästningar och fastigheter tvmgats sättas för lågt. Detta får i
längden oacceptabla konsekvenser som
nu måste rättas till.
Marinens ökande driftskostnader påtalas 1 bl a försvarskommittens delbetänkande om inriktning av försvaret. Överbefälhavarens nyl igen genomförda analys av planeringsförutsättningarna för
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Förbandsutvecklingen

Ylattackförbanden kommer runt sekelskiftet att ha en varierande standard.
Robot- och patrullbåtarna är dock
" jämngamla" och kommer att falla för
åldersstrecket samtidigt. Redan i nästa
försvarsbeslut gäller det att dra upp
riktlin je rna för hur omsättningen skall
ske . Oberoende av växlingar i det säkerhetspolitiska skeendet så behöver en
nation som Sverige örlogsfartyg. Det
återkommer jag till.
Olika alternativ för framtida plattformar studeras nu intensivt. En s k testrigg tillverkas f n vid Karlskronavarvet.
Försöken med denna syftar till att ta
fram bästa möjliga skrovform och framdrivningsmaskineri för kommande övervattensfartyg . Vidare undersöks hur
minsta möjliga målsignatur skall åstadkommas med framtidens vapen ombord .
Mycket har vi redan lärt oss i planeringen för denna försöksplattform . Om något år finns ett fast underlag för hur
framtidens ytstridsfartyg skall utformas.

Militärbefälhavarna anmäler i sina årliga värderingar av våra krigsförband
ständigt bristen på minröjningsförband.
De är oroade för konsekvenserna för örlogsfartygens rörelsefrihet och sjöfarten i
ett neutralitetsskede då kraven på lokalt
utgångsgrupperade minsvepningsresurser runt hela kusten är stora. Jag delar
deras oro .
Idag finns det två minröjnings- och sex
minsvepningsflottiljer. De förra innehåller de kvalificerade minjaktfartygen av
Landsortstypen.
Minsvepningsflottiljer består huvudsakligen av inkallade hjälpminsvepare
och bevakningsbåtar av olika slag. Dessa
flottiljer är starkt föråldrade och behöver moderniseras för att möta minhotet.
Fler minröjningsfartyg behövs för att
bl a ersätta de nu åldriga minsveparna av
Arkötypen. Nya ideer prövas för att möta framtidens krav. Målsättning framtas
för en ny fartygstyp med kombinerad
uppgift minjakt och ubåtsjakt.

MARINENS ANSLAG 84/85 - 89/90
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Så till ubåtsvapnet. De fyra ubåtarna
Västergötland blir alla operativa i år.
Spanings- och vapenräckvidderna har
flerfaldigats jämfört med Drakentypen
som de ersätter. Sjöormenubåtarna förses med ny eldledning och nya hydrofoner. Ubåt 90 avses beställas till våren.
Fyra ubåtar bör anskaffas om vi skall
vidmakthålla tolv ubåtar på sikt vilket är
färre än vad 1987 års försvarsbeslut satte
som mål.
Ubåten Näcken har nu fullgjort sin
provtur med det nya Stirlingmaskineriet
som har fungerat helt tillfredsställande .
Det innebär att ubåtarnas förmåga att
uppträda helt dolt ökar avsevärt . Nu
borde inte bara ub 90 utan även Västergötland- och Näckenubåtarna förses
med detta revolutionerande tilläggsmaskineri . Men utrymme saknas i marinens nuvarande ram för att ta detta steg.
Ubåtstyp 2000 bör kunna byggas helt
kring ett Stirlingmaskineri. l kombination med nya torpeder bör denna efter
ub 90 följande generation kunna göras
ännu effektivare men mindre och därmed relativt sett billigare.
De fasta kustartilleribatterierna har en
starkt varierande ålder. Eftersom de
rörliga förbanden ges en högre prioritet
av både överbefälhavaren och försvarskommitten blir det svårt att med nuvarande ekonomi omsätta de äldre batterierna. Kärnan med 12/70-batterierna
bör bibehållas i det längsta . Genom att
modernisera deras eldledningar kan de
vara effektiva gott och väl in på nästa sekel. Övriga nedlagda investeringar i befästningar bör nyttiggöras så länge det är
ekonomiskt försvarbart i de viktigaste
områdena. Nya vägar för att omsätta
personalen måste då sökas.
De rörliga kustartilleriförbanden genomgår en kraftig modernisering. Tre

lO

12/80-bataljoner har tillförts krigsorganisationen som ersättning för gamla förband. Den operativa och taktiska rörligheten kan nu tillgodoses på ett helt annat sätt än tidigare. Ett tungt kustrobotbatteri har nyligen beställts och ersätter
vårt åldrade långräckviddiga förband
med rb 08. Även här har ekonomin hittills framtvingat en nedgång i antal jämfört med vad FB 87 satte som mål.
Lätta robotar har beställts till de amfibiebataljoner som inom några år börjar
krigsorganiseras. Vi har i år fastställt hur
den nya stridsbåten skall se ut. Den kan
bära en halv pluton med stridsutrustning. Trotjänarna 200-båtarna
kommer dock att behöva tas i anspråk
ytterligare en tid för de första bataljonerna .
Sammanfattningsvis har kvaliteten under 1980-talet höjts ordentligt vad gäller
de rörliga marina förbanden. Jag vill
dock påminna om att de stridskrafter
som kan komma att utgöra ett hot mot
oss också har höjt sin kvalitet avsevärt .
Men halveringen av flottans förband sedan 70-talets början har det inte gått att
göra något åt' Kvalitet kan inte kompensera brist i antal hur långt som helst!
Marinstridskrafterna är nödvändiga
och lämpliga verktyg i säkerhetspolitikens tjänst. Det visar kraven på och användningen av dem under hela 80-talet.
Vid ökad spänning stiger erfarenhetsmässigt behovet av dem ytterligare, som
t ex under neutralitetsvakterna. Det vet
vi. Men marinen har svårt att lösa sina
uppgifter p g a att förbanden är för få.
Det gäller alldeles särskilt när vi skall
värna vårt territorium åt alla håll.
Marinens system präglas också av
framtidstänkande. Testriggen bör leda
fram till ännu mindre sårbarhet, nya
skrovformer
och
framdrivningssätt.

Ubåt 2000 blir ännu mer tystgående och
uthållig med STIRLING , kustrobotar
tillkommer och skärgårdsstriden bygger
på nya eldkraftiga och lättrörliga förband. Dessa förhållanden utgör en god
och kostnadseffektiv utgångspunkt för
framtida utveckling. Den borde verkligen tillvaratas ännu bättre än vad jag nu
kan utläsa av olika signaler.

Marin ledning

nen föreslagit - begränsar dessvärre
starkt framtida rationaliseringsmöjligheter. Tullinge kräve r stora initiala investeringskostnader och förhållandevis
större driftskostnader för marinen. sådana medel disponeras överhuvudtaget
eJ inom marinens medelstilldelning .
Muskö hade givit större möjligheter till
en successiv utbyggnad efter råd och lägenhet.
Gång på gång har jag försökt skära ner
organisationen för att frigöra medel i syfte att öka antal enheter i varje serie.
Men ökade pålagor och låsningar försvårar möjligheterna att förändra infrastrukturen. Försvarskommittens skrivningar innehåller t ex öppningar för dem
som vill behålla det gamla.

Militärbefälhavarna kommer fr o m l
juli i år att leda de marina stridskrafterna
genom fyra marinkommandochefer.
Sammanslagningen av nuvarande örlogsbaser och kustartilleriförsvar på ostoch sydkusten till vardera ett marinkommando är en omfattande reform. Den är
grundad på operativa krav . Det ger en
enhetlig ledning av sjö- och kastridskrafPersonalutveckling
terna i varje operativ riktning.
Reformen är vidare ett steg på vägen Personalutvecklingen för yrkesofficerare
mot ytterligare rationaliseringsmöjlighe- och civilanställd personal under tiden
ter på 90-talet. Sådana blir säkerligen 1984-1989 framgår av bild. De civilannödvändiga. En rörlig marin lednings- ställda har med stöd av rationaliseringar
stab (RML) med kompetens att leda minskats med 10 procent, medan antalet
sjöstridskrafter och rörliga kustartilleri- yrkesofficerarna i stort sett är oförändförband organiseras därutöver för att rat. De ökade beredskapskraven är det
kunna förstärka marinkommandosta- huvudsakliga skälet till det.
Förtidsavgångarna bland officerarna
berna och utgöra en ledningsreserv för
dem . Personalen tas ur kustflottans är för stora. De kompenseras dock till
ledning och stab och kustartilleriets del med återanställning av redan tidigare
skjutskola. Det gör att RML är insats- utbildad personal.
Förtidsavgångar kan inte undvikas.
beredd och övad redan i fred .
Jag är också nöjd med omorganisatio- Marinen är till stor del (50- 60 %) lokanen eftersom samarbetet mellan mari- liserad till stockholmsområdet där årsnens två vapenslag kommer att fördjupas avgången i ett normalt företag ligger på
ytterligare genom tjänsten i marinkom- 12 procent. Sett häremot är marinens
mandona. Ökad kunskap skapar ökad siffra om 4 procent relativt blygsam . Avgångarna är betydligt färre i övriga mariförståelse och respekt.
Det politiska beslutet att lokalisera na regioner. Kvar står dock det faktum
ledningen för marinkommando ost till att stora pengar vore att vinna om avTullinge i stället för till Muskö - som gångarna kunde minskas och rekryteöverbefälhavaren och chefen för mari- ringen likaså till följd av detta. Detta är
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Personalutvecklingen 1984/85-1989/90.

ett problem som vi hela tiden måste försöka lösa.
De stora avgångarna bland teknikerna
föranledde mig att tillsätta en teknikerdelegation . Den fick uppgiften att klargöra de marina teknikernas situation och
visa på åtgärder som får dem att stanna
kvar i tjänst. Delegationen har nyligen
redovisat sina resultat. Jag har reagerat
positivt på flertalet av förslagen och funderar nu på hur de skall realiseras. Nya
krav kommer att specificeras för de tekniska befattningarna . Ansvariga för utbildning av personal avsedda att underhålla nya vapensystem kommer att utses , Det ständiga behovet av särskild
teknisk information kommer att tillgodoses med tidningen Marinteknikern .
Teknikernas behov av identitet kommer
att utmärkas på uniformen . Detta är
några exempel.
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Marinen har idag ett fyrtiotal kvinnliga officerare och ett tjugotal kvinnor under utbildning till officerare. Den första
kadetten antogs 1984 och den första officeren utexaminierades två år senare. Avskedstagandena under den frivilliga
värnpliktstjänstgöringen har varit ganska stora och därmed kostsamma. De
som antas till befälsutbildning fullföljer
däremot i regel sin utbildning.
Erfarenheterna av kvinnan som yrkesofficer i marinen är genomgående goda .
Jag kan konstatera att kvinnan platsar
väl bland marinens yrkesbefäL Jag tror
personligen inte att antalet kvinnor på
längre sikt kommer att uppgå till mer än
några procent av yrkeskåren i aktuella
åldersskikt men det är ett välkommet
tillskott .
Arbetsgivaransvaret vad gäller örlogskaptener , majorer och lägre har delege-

rats från chefen för marinen till marinkommandocheferna. Detta är en stor reform. Den infördes l juli föregående år
och har föregåtts av ett intensivt studieoch fältarbete . Inte minst beredskapsmarinens krav har visat att en central
hantering av flottans yrkesofficerare och
en stor del av kustartilleriets inte fungerade tillfredsställande ur individens synpunkt. Det är inte möjligt att centralt
hantera de berättigade krav som den enskilde individen i vårt samhälle ställer .
Personalbesluten måste därför fattas nära individen. Det är min förhoppning att
detta snart skall leda till mindre avgångar och en bättre tillfredsställelse hos
personalen som nu får närmare möjligheter att påverka sin situation . Självklart
behåller chefen för marinen personalledningen som en styrande och inriktande
funktion.
Marin kompetens var ett annat huvudord i inledningen nämnda utvecklingsplan. Vi har blivit professionellt duktigare under 80-talet. Yrkesmässigt till stor
del tack vare det omfattande engagemanget i ubåtsskyddsverksamheten. Det
har gjort oss medvetna om ledningskraven i kris och kraven på yrkesskicklighet inom sådana områden som tidigare
varit försummade av skilda skäl. Jag anser att den marina kompetensen höjts
avsevärt under senare år.

Ubåtsskyddet
En stor del av min tid som marinchef har
ägnats åt att arbeta med att förstärka
vår förmåga att komma tillrätta med de
undervattenskränkningar som pågick vid
mitt tillträde och som uppenbarligen
också pågår nu. Det har å ena sidan varit
ett slitsamt arbete med stora delar av
marinens personal mer eller mindre engagerad . Det har å andra sidan varit ett

tacksamt arbete genom att personalens
starka uppslutning och iderikedom har
varit till stort stöd och uppmuntran.
I mitt anförande i Örlogsmannasällskapet i februari 1988 analyserade jag
var vi stod i ansträngningarna att förstärka ubåtsförsvaret . J ag noterade att
underrättelsetjänsten hade bedrivits med
ytterligare framgång. Den utvecklingen
har fortsatt. Vi har fått en fördjupad
kännedom om inkräktaren. Våra numera erfarna analytiker har också fått tekniska hjälpmedel för att snabbare och
säkrare bearbeta inkomna underrättelser.
De rörliga styrkorna behöver förses
med fler och bättre lokaliseringsapparater och vapen för alla aktuella situationer i ubåtsjakten . Anskaffning av lyssningsapparatur och förstärkningar sker
och fortsätter. Men bristen på lämpliga
vapen i våra speciella farvatten kvarstår.
J ag tillsatte en utredning för att få fram
förslag till snabba åtgärder för att lösa
detta problem nu när sensorerna blir
bättre. Utredningen som har bedrivits
tillsammans med Försvarets materielverk och Försvarets forskningsanstalt redovisar en rad framkomliga vägar. En
del åtgärder kan vidtas snart och snabbt
ge operativ effekt. Jag kan icke av sekretesskäl gå in på de åtgärder som kommer
att vidtas och som jag kommer att föreslå överbefälhavaren och statsmakterna
att avdela medel till. Denna förbättring
är mycket väsentlig för att på kort tid
öka vår avhållande effekt. Dessa åtgärder bör därför ges hög prioritet.
Satsningen på forskning har varit avsevärd. Försvarets forskningsanstalt har
lagt ner ca 300 personår och ca 100 mkr
för att ta igen den kunskap som vi förlorade till följd av 1972 års försvarsbeslut . Den kompetens och kunskap som
förvärvats får inte gå förlorad utan mås-
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te vidareutvecklas . Generaldirektören
för Försvarets forskningsanstalt och chefen för marinen kommer därför att föreslå att ett hydraakustiskt centrum upprättas . Undervattensforskningen kan
därmed koncentreras och utvecklas ytterligare.
Jag konstaterar att en avsevärd teknisk utbyggnad har skett av ständiga bevakningen av våra viktigaste basområden . Den personal som dygnet runt betjänar dessa anläggningar har genom erfarenhet nått god kompetens.
Den första ubåtsjaktstyrkan är komplett först om några år. Grunderna för
uppbyggnaden av den har visat sig stämma. Det var mycket nära att vi fått träff
på ubåten sommaren 1988 utanför Bråviken . Den nära "träffen" åstadkoms just
genom samverkan av olika förbandstyper. Dock visar senare erfarenheter att
antalet ubåtar och minröjningsfartyg bör
utökas. Den f n mest kännbara bristen
utgörs av övervattensfartyg med förmåga att uppträda lång tid till sjöss.
Jag har hävdat, och gör så alltjämt, att
i den ständiga kampen mot undervattenskränkningar måste antalet ubåtsjaktstyrkor utökas. Den snabbaste och
billigaste sättet att göra detta på , är att
beställa ytterligare fartyg av Göteborgsklassen. Kostnadssäkerheten är
också hög i en sådan beställning.
statsmakternas förståelse för behovet
att förstärka marinen i syfte att snabbt få
stopp på den främmande undervattensverksamheten har dock varit begränsad.
En del medel har visserligen tillskjutits
m~n mycket har också fått betalas genom minskade ambitioner i marinens
övriga verksamhet. Politikerna har visat
stor tveksamhet när det gäller att göra
ordentliga satsningar för att bygga upp
ubåtsskyddsförmågan . Långa och seg-
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dragna beslutsprocesser har föregått beställningar av kustkorvetter, minröjningsfartyg , fasta och rörliga undervattenssystem ,
helikoptermodifieringar
m m. J ag har också svårt att förstå politikernas tveksamhet mot bakgrund av
att ubåtsjaktförbanden också fyller en
viktig roll i neutralitetsvakten och invasionsförsvaret i övrigt.
Skall respekten för det svenska territoriets okränkbarhet upprätthållas
krävs resurser som kan formas till ett
farligt hot mot den kränkande . Det duger inte med enkla fartyg och vapen eller
civila resurser.
Kustbevakningen har omorganiserats
och ingår nu som en myndighet inom försvarsdepartementets
ansvarsområde .
Marinen hälsar med tillfredsställelse den
nya organisationen. Dess ledning har
också etablerat sig i ett traditionellt
starkt marint centrum , Karlskrona.
Samarbete går utmärkt och vi samordnar
nu vår verksamhet i ledningscentraler
och i praktisk verksamhet på fältet. Försvarskommitten vill att möjligheterna
skall undersökas om kustbevakningen
kan utnyttjas i större omfattning i ubåtsskyddet. Om det har jag följande uppfattning:
Kustbevakningen ingår i krig i marinens organisation. Det garanterar att
dess resurser tillvaratas. Det har dock sina fördelar att kustbevakningen bibehåller sin civila profil. Härigenom kan den
ingripa i fred mot överträdelser som ej
bör mötas med militära medel. Ett nära
samarbete och samgruppering med den
marina ledningen säkerställer att dubbelarbete undviks. Givetvis kommer
kustbevakningen att kunna utnyttjas
mer när samgrupperingen är genomförd i
de marina ledningscentralerna. Men
ubåtsjakt är inte bara en fråga om över-

vakning och lokalisering utan gäller även
insats med tunga vapen. Vill man att
kustbevakningen helhjärtat skall ingå i
ubåtsskyddet måste den militariseras redan i fred och tränas för denna uppgift.
Annars blir det bara en lösning med drag
av kosmetika. Nuvarande ansvarfördelning är att föredra.

Marinide 2000
Sedan 1984 har ett omfattande arbete
nedlagts på att studera hur de marina
stridskrafterna bör utvecklas in i nästa
sekel. Särskild vikt har lagts vid att värdera hur framtidens marina hot kan tänkas utvecklas och till hur teknikens möjligheter bör tillvaratas av tänkbara angripare och av oss själva. Resultatet av
marinstabens studier - Marinide 2000 har successivt tillvaratagits och invägts i
överbefälhavarens
framtidsstudie
Försvarsmaktside 2000.
Marinide 2000 vill visa vägen till riktiga prioriteringar som håller oavsett
kortsiktiga svängningar i hot och konjunktur. De bärande principerna kan
sammanfattas:
En tidig hög beredskap skall upprätthållas med så många rustade fartyg som
möjligt och en ledning, som är verksam
redan i fred och ser likadan ut i krig .
Dessutom krävs en ständig bevakning på
vissa prioriterade områden. Viktiga underhållsfunktioner bör vara kaderbemannade och utgångsgrupperade i rätt
område. Marinens beredskap i övrigt
kring t ex vikiga hamnar , farvattensförträngningar och inlopp samt i krigsbaser upprätthålls med kustartilleriförband, som har hög insatsberedskap eller
kort mobiliseringstid.
Uthållighet skapas genom en kom-

binatian av rörliga och fasta förband, där
de senare har en hög mobiliseringsberedskap och skyddsnivå. Uthållighet i striden uppnås också , genom att vi till fullo
utnyttjar vår speciella militärgeografi.
Sjöförsvaret grundas på insats av flera
förbandstyper, så att vi får s k synergieffekter. Det innebär att flera system med
likartade funktioner ställer en angripare
inför större svårigheter än vad summan
av de enskilda systemen egentligen skulle motivera. En angripare tvingas räkna
med att möta robot- eller torpedeld från
ytstridsfartyg , ubåtar , flyg och landgrupperade förband och det mer eller mindre
samtidigt.
Varje förbandstyp är så mångsidigt användbar som möjligt i olika säkerhetspolitiska situationer. Våra förband kommer nämligen ofta att vara underlägsna i
antal totalt sett , och vi måste därför
kunna använda samma förband i olika
uppgifter . Teknikutvecklingen gör det
också möjligt att skapa mångsidigt användbara fartyg och kustartilleriförband.
Kvaliteten bör sättas före kvantiteten,
även om täckningen runt kusterna blir
otillräcklig och rörligheten prioriteras eftersom vi inte på annat sätt kan skapa
försvar av alla väsentliga kustavsnitt.
Ett gott samspel mellan marina funktioner åstadkoms genom gemensam
ledning av alla marina stridskrafter i
samma område .

Några reflexioner
Det finns många positiva tecken i den utveckling som vi ser i Europa.
Nedrustningsförhandlingarna om styrkereduktioner i centrala Europa och vad
gäller strategiska vapen ser enligt de
mest insatta bedömarna ut att leda till
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påtagliga positiva resultat. Den omedelbara krigsrisken är låg men det ligger
stora osäkerheter i hur Europa kommer
att se ut under 90-talet. Sverige bör därför avvakta och se vilka reella förändringar som genomförs och om de relativa
styrkeförhållandena i vårt närområde
förändras i sak eller e j.
1988 års försvarskommitte förordar
helt realistiskt en avvaktande hållning i
s1tt säkerhetspolitiska delbetänkande
från januari i år. Kommitten konstaterar
att betydande militära resurser alltjämt
finns kvar i vårt närområde och kan förväntas kvarstå under åtskilliga år. I detta
måste realisterna instämma .
Vårt land ligger geopolitiskt i ett potentiellt konfliktområde mellan en stor
sjömakt och en stor kontinentalmakt.
Detta läge torde bestå hur nuvarande
försvarsallianser än utvecklar sig. Historien visar att en liten stat i närheten av
en stormakt alltid bör hålla garden uppe .
I väst prisas här och var den sovjetiska
nedrustningen av sjöstridskrafterna .
Men skrotningen rör sig enbart om gamla fartyg, vars bibehållande står i vägen
för en förnyelse. Som exempel kan nämnas att fartygstyper som Sverdlov, Ko tlin, Kanin , Riga , Golf- och Whiskeyubåtar går ur tiden. Enligt den i fackkretsar ansedda tidskriften " Combat Fleets" tillfördes emellertid under 1988 och
1989 minst femton större örlogsfartyg på
tillsammans över 200 000 ton och fler
byggs.
Östersjömarinens övningsverksamhet
har väsentligen nedgått under de senaste
åren , men hårdvaran finns där och förnya,s. Ytterligare flygförband har på sistone baserats i bl a Leningrads milo .
Bland övriga oss omgivande strandstater
kan man förutse en nedgång i antal fartyg, något som man troligen kommer att
söka kompensera med bättre vapen.
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Försvarskommitten inriktar i sitt senaste delbetänkande utvecklingen av vissa funktioner som anses vara särskilt
viktiga inför programplaneringen. Kommitten är speciellt fyllig i sin inriktning
för de marina stridskrafterna . Den följer
till stora delar det som anges i 1987 års
försvarsbeslut . Jag finner det dock vara
synnerligen anmärkningsvärt att just
ytaHackförbandens roll nedskrivits i en
tid när de visat sig behövas som bäst ,
d v s i krisrollen! Här måste det handla
om missförstånd eller försök att hitta någon fun.ktion att betala andra försvarsfunktioner med i en kärv ekonomi. Som
fackman blir jag minst sagt förvånad att
läsa följande passus:
" Med hänsyn till effekten i invasionsförsvaret är det nödvändigt att säkerställa den operativa handlingsfriheten med
ubåts- och ytstridsförband. Detta förutsätter att kapaciteten för ubåtsjakt
och minröjning bör prioriteras före ytattackförband " . (Sic!)
Kustkorvetterna och de nya ytaHackförbanden kombinerar just effekten i invasionsförsvaret och i ubåtsjakten . Försvarskommittens prioriterar högt behovet av mineringsförmåga , vilket kräver ytattackförband . Uppenbarligen har
nedlagd upplysning fallit på hälleberget
och nya tag behövs. Kommitten har ej
heller beaktat det av det civila totalförvaret anmälda behovet av sjötransporter, särskilt i neutralitetsskedeL Ytstridsfartyg är även i denna uppgift en tillgång.
Vi har idag en rustad ytattack som tillsammans med ubåtarna och attackflyget
är landets slagkraftigaste försvar mot
frestelsen att överraskande påbörja en
kustinvasion. De ger ett ständigt tillgängligt skydd i dag. Jag kan inte se hur
vi kan vara utan den garden i en under
överskådlig tid orolig värld.

att utvärdera resultaten av tidigare beslutade åtgärder och därmed kunna ta
Ma rin information måste riktas både utställning till frågan om ytterligare omfatåt och inåt. Båda riktningarna kräve r
tande sä rskilda satsningar inom ub åtsene rgi , uppslagsrikedom och tålmodigskyddsområdet. Den inriktning som föhet hos dem som sk all föra ut budskapet.
resl ås i det följande avseende ytstridsförDen in åt marinen riktade är kansk e den
band innebär dock en kvantitativ utökviktigaste men också svårast. Målet för
ning jämväl av ubåtsskyddet. Nuvarande
marinens verksamhet upplevs i ledningutbyggnadsprogram bör fullföljas . Forten självklar , men vid konfrontation med
satta åtgärder bör beslutas mot bakverkligheten har jag funnit att mål och
grund av en utvärdering av uppn ådd
medel förväxlas och tolkas på olika sätt
effekt. "
ute i organisationen. Jag hoppas att det
Marinen vet vad som bör göras för att
pågående arbetet med att fullfölja den
snabbt
förstärka vårt försvar mot den
nya ledningsfilosofin - VI 90 iden - där
främm ande undervattensverksamheten .
marinen intar en ledande position , skall
Vi har liten förståelse för policyn " vänta
tvinga fram klarare målbeskrivningar så
och se" . Om vi inte gör något åt detta i
att syftet med den marina verksamheten
samband med försvarsbeslutet 1991 risuppfattas och omfattas av fler och fler .
kerar vi att råka i en liknande situation
Det har under min tid som marinchef
mot slutet av 1990-talet som vi hade i
skrivits och talats mycket om marinen.
början av 1980 . Inkräktaren hinner unTill största delen har det rört sig kring
der den tiden utveckla förmågan och vi
ubåtsskyddsverksamheten. Gliringar om
hinner kanske aldrig i kapp. Visst kostar
misslyckande har förekommit men också
det men , det är inte fråga om stora penguppmuntrande ord. Massmedias rear relativt andra försvarsfunktioner. Inpresentanter har med åren blivit allt
vesteringar
i ubåtsskydd ökar också inkunnigare om ubåtsjaktens villkor och
vasionsförsvarets styrka.
sensationsreportagen har blivit allt sällVi har ett akut hot. Stora nationella
syntare . Måhända har det medfört att
värden
står på spel. Det är fråga om rätallmänhetens intresse avtagit , vilket
tighet och rörelsefrihet bl a i och utanför
ökar risken för tillvänjning av det helt
Stockholms skärgård som är inkörsporoacceptabla förh ållandet att främmande
ten till rikets huvudstad. Vi får naturligtmakt opererar regelbundet i svenska vatvis inte genom brist på beslutsamhet biten .
dra till en sedvanerätt.
Informationen om behovet av resurser
Den politiska viljan att få stopp på
för att snabbt komma tillrätta med
kränkningarna har varit och är tydlig och
kränkningarna har däremot misslyckats.
1987 begärde överbefälhavaren drygt 1.5 stark - enligt vad som sägs . Det är grunmiljarder för att förstärka ubåtsskyddet den för marinens stark a satsning på att
och fick 700 miljoner kronor. 1988 års efter bästa förmåga lösa denna uppgift.
Men viljan och förmågan att betala för
försvarskommitte hänvisar till detta påsl ag och vad som beslutats i 1987 års för- det upplever jag är betydligt svagare .
Följderna i det långa loppet oroar mig .
svarsbeslut och skriver:
Vi har idag ett sjöförsvar som vi i allt
"Detta innebär att det enligt kommittens mening ännu ej finns unde rlag för väsentligt kan vara stolta över. Vi har en

Marin information
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god grund att stå på inför framtiden. En
satsning nu på marina stridskrafter är
uppenbart befogad. En sådan skulle
utom och inom landet återställa tilltron
till den målsättning som en gång präglade det svenska försv a ret:

Allied submarines require more accurate and reliable Command & Weapons Control
Systems (CWCS) to counter the ever increasing threat posed by hastile modern warships and silen! submarines .

F örtroende inåt,
Respekt utåt.

X-ponent-syst emet för
rationell verktygshantering . . .

Tillverkningsp rogram:

Väggpane ler
Montörva gnar
Verktygsskåp
Förvaringsfack
Byggprofiler m. m.
X-PONEN T STALINRE DNINGAR AB, Sundsvall
Tel. 060 - 12 56 20 växel
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Ledamoten
TORSTEN BJÖRNSSON

Överste Torsten Björnsson är chef för KA
Skjutskola

Taktikutveckling inom kustartilleriet
Årsberättelse i vetenskapsgrenen l , Strategi och stridskrafters användning (Sammandrag).

l. Ämnet
Under våren 1989 erhöll jag uppdraget
att utarbeta årsberättelsen inom vetenskapsgrenen I Strategi och stridskraftes
användning. Det var i det läget naturligt
att formulera ämnet "Taktikutveckling
inom kustartilleriet". Jag hade varit ordförande i den arbetsgrupp som utarbetat
förslaget till Taktikreglemente för kustartilleriet (TRKA) som distribuerats
hösten 1988. Arbetsgruppen hade nyligen summerat erfarenheterna av det arbetet och samtidigt hade ett intensivt arbete inletts med en serie taktiska förbandsreglementen för amfibieförbanden.
Den första amfibiebataljonen var på väg
in i KA krigsorganisation och utbildningen hade grundats på diverse regle mentsutkast , taktiska diskussioner och erfarenheter från tidigare förbandssystem
- kustjägarkompanier, robotbatterier
och rörliga spärrförband .

I min befattning som chef för kustartilleriets skjutskola (CKAS) har jag bland
annat uppdraget att
- genomföra organistions- och materielförsök
- bedriva taktikutveckling
- utarbeta taktiska förbandsreglementen
Jag är systemledare för utveckling av KA
ubåtsskyddssystem och har varit systemledare för 12/80-bataljonerna.
CKAS är av tradition ordförande i den
studiegrupp inom marinens fasta studieorganisation som har att bedriva fram tidsstudier för utveckling av KA-system
(SUR S4).
Att tidigt formulera ämnet var därför
lätt. Analysen gav ett stort antal möjliga
inriktningar av det fortsatta arbetet.
J ag fann att taktikutvecklingen inom
kustartilleriet kunde beskrivas till exempel genom att redovisa
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- arbetsåret inom KAS vilket ger en bild
av hur taktikutvecklingen bedrivs .
- studieresultat och anvisningar för nya
förband.
- en granskning av utvecklingen av KAförband i förhållande till utvecklingen
hos en tänkt angripare . (Denna redovisas inte här).
- hur de taktiska anvisningarna har utvecklats.
- hur uppgifterna för KA-förbanden har
ändrats .
Årsberättelsen omfattar perioden efter
2. världskriget men återblickar till erfarenheter från detta görs i några fall.

2. Kustartilleriförbandens allmänna uppgifter
I Lärobok i kustartilleritaktik 1944 (LiKA)
anges uppgifterna för kustartilleriförsvar
vara att
- försvara viktiga kustområden mot invasion.
- försvara sjöstridskrafternas basområden.
- försvara strategiskt och kommersiellt
viktiga farvattensförhängningar .
- stödja egna stridskrafters operationer.
- försvara ur neutralitetssynpunkt eller
eljest politiskt sett betydelsefulla kustområden.
- försvara ekonomiskt viktiga kustområden .
- medverka i sjöhandelsskyddet.
En granskning av uppgifterna mot taktiskt reglemente för kustartilleriet 1988
(TRKA) visar att KA-försvarets allmänna uppgifter inte har förändrats. Ä ven
om man i ovan angivna uppgifter saknar
avvärjer framträngande, landstigning och
luftlandsättning och skyddar mineringar,
framgår det i de följande kapitlen i LiKA
att uppgifterna inrymdes i KA allmänna
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uppgifter och då angavs som taktiska
uppgifter för förband.
LiKA innehåller ett avslutande kapitel i den del som utgör taktiklärobok
nämligen kapitel IX "Sveriges behov av
kustartilleriförsvar", som än idag förtjänar att uppmärksammas. Kapitlet inleds med en översiktlig militärgeografisk
analys , som därefter följs av en genomgång av behovet av kustartilleriförsvar
för att lösa var och en av ovan angivna
uppgifter. Analysen sker utifrån strikt
marin synvinkel och är av det skälet inte
komplett. Den redovisar inte heller de
tänkta slutmålen för angriparen. Det var
väl inte heller möjligt i en lärobok som
inte skulle var hemlig.
Behoven av kustartilleri framgår av
följande tabell ur LiKA:
l. Försvar mot invasion:
Stockholm (ink! Södertälje)
Gävleområdet
Sundsvallsområdet
Oxelösundsområdet
Gotland
Kungsbackaområdet
Öregrunds skärgård
2. Försvar av sjöstridskrafternas basområden:
Stockholm
Karlskrona
Fårösund
Göteborg
Härnösand
Ankarplatser för sjöstridskrafter
3. F örsvar av viktigare förvattensförträngningar:
Öresund
Ålandshav
4. Operationsstöd:
Stockholm
Karlskrona
Fårösund
Göteborg

nära anslutning till en tillräcklig urlastningshamn , alternativt nautiskt skyddat
område så att detta mål kan erövras tidigt. Terrängen bör medge att överlägsenheten avseende mekaniserade förband snabbt kan uppnås för att slå våra
tillförda förband. För att erhålla god säkerhet bör luftlandsatta förband kunna
utnyttjas för att avskärma landstingsområdet. För att säkerställa effekt och uthållighet för dessa är det för angriparen
angeläget att tidigt och i nära anslutning
(1-5 mil) till landstigningsområdet disponera landningsmöjligheterna för transportflyg.
Författarna majorerna Larsson (sedermera ö v l och CSK/KA l) och Widner (sedermera öv l och C MS/4-"IKA")
sammanfattar behovet av permanent
kustartilleriförsvar till Härnösandsområdet, Gävleområdet, Stockholms skärgård (Ålandshav-Södertälje) Norrköping-Oxelösund, Gotland, Karlskrona
skärgård (ink! Karlshamn), Öresund och
Göteborg (ink! Marstrand och Kungsbacka). Härutöver anges att ytterligare
platser erfordrar fast kustartilleribatteri
för att säkerställa stor motståndskraft
och hög krigsberedskap. Författarna ger
alltså dem godkänt, som hade ansvar för
utbyggnaden av kustartilleriförbanden
under 2. världskriget men de .hade också
själva gjort en riktig bedömning av hur
utvecklingen under följande period borde och skulle bli .
Avseende rörligt kustartilleri sägs i LiI en motsvarande analys idag avseende
KA: "I övrigt synes emellertid i det
kustinvasion skulle de operativa slutmålen vara styrande . Dessutom måste svenska kustartilleriet böra ingå rörligt
bland annat beaktas kommunikationerna kustartilleri , vilket alltefter krigsfallet
och krigsläget kan utnytjas för att lösa
från landstigningsområdet , möjligheterna att skapa flankskydd under operatio- olika uppgifter inom olika kustområden ." Taktisk/stridsteknisk rörlighet var
nen och- inte minst- möjligheterna till
snabb och säker styrketillväxt. Det senare det inte fråga om , vilket framgår av fölställer krav på att i landstigningsområdet jande rekommendation: "Lämpligt är
kunna utnyttja landstigningsstränder i att för de rörliga batterierna på viktiga

Härnösand
Ålandshav
skånekusten m fl platser
Kalmarsund
Östergötlands skärgård
5. F örsvar av politiskt viktiga kustområden:
Stockholm
Karlskrona
Gotland
Göteborg
Öresund
6. Försvar av ekonomiskt viktiga kustområden:
Stockholm
Göteborg
Öresund (Malmö m fl platser)
Öxelösund , Norrköping,
Gävle, Sundsvall, Luleå
m fl platser.
7. Sjöhandelsskydd:
Stockholm (ink! Södetälje)
Karlskrona
Göteborg
Öresund
Norrköping , Oxelösund,
Skånes södra och östra
kuster, smålandskusten,
östergötlandskusten,
Kalmarsunds södra och
norra mynningar, vissa
väntankarplatser m fl
platser
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punkter ställningar äro förberedda och
fortifikatoriskt utbyggda .. "
Försvar av område diskuteras mycket
lite i LiKA. Beredskap och åtgärder för
försvar av de fasta positionerna där kustartilleriförband grupperats är dock en
huvudpunkt, när man dels anger grunder
för försvarets anordnande dels beskriver
stridstekniken. Strid över ytan leds av
kustartilleriförsvarschefen och under honom av sektionschef (mosvarar idag brigadchef) och det förutsätts att infanteriförband (kustförsvarsförband) och ingenjörsförband underställs för uppgiften. Kustartilleriförsvarschefen förutsattes tillika vara förvarsområdesbefälhavare och löste territoriella frågor. Allt
överskuggande var dock arti lleri- och
minstriden och inom kustartilleriförluftvärnsstriden för att förhindra flygattack. Angriparens förmåga att föra rörlig
strid över ytan inom ett skärgårdsområde bedömdes uppenbarligen inte kräva
några särskilda åtgärder inom det kustartilleriförsvarade området. Det är
främst i detta avseende som LiKA
snabbt blev omodern.
På den operativa nivån har inga större
ändringar skett sedan kustartilleriet under kriget och på 50-talet fått ungefär
nuvarande omfattning. Två förändringar
kan dock ses: dels har operationsstöd åt
armeförband tonats ner. Idag har inte
något förband detta som en prioriterad
uppgift. Dels uttrycks uppgiften - försvara .. .. farvattenförträngning inte idag
som stridsuppgift till kustartilleriets stridande förband.
Inom milo avdelas inte heller kustartilleriförband med detta som primär uppgift. Senare tiders utnyttjande av de rörliga 21-cmbatterierna innebar en satsning på försvar av farvattenförträngningar styrd genom ÖB anvisningar till MB.
När MB och därigenom också fobef
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(motsv) givits större handlingsfrihet med
underställda förband har striden mot
amfibieoperationer mot viktiga områden
inom milo givets företräde. Detta är en
helt naturlig kraftsamling till MB viktigaste uppgifter men fr ågan är , om det
är rätt ur ÖB synvinkel. Möjligen saknas
tillräckligt ingående operativa diskussioner mellan ÖB och MB inför fördelningen av stridskrafter?

3. Taktiska anvisningar för kustartilleriets stridskrafter
Ovan har diskuterats kustartilleriförbandens allmänna uppgifter och underlag för fördelning av förbanden . Här är
ÖB och MB huvudansvariga. Det är därför hänförbart till den operativa nivån.
Granskningen härefter avser utnyttjande
av kaförband inom marinkommando/fördelningl-försvarsområde samt inom brigad och till viss del bataljon. Detta hänförs till taktisk nivå. Senare kommer
stridsteknikens utveckling a tt granskas
avseende vissa bataljons- och batteri/
kompaniförband.
Jag har ovan utgått från LiKA. Vid
KAS pågår dokumentation av äldre
kustartilleriförband från 1939 till ungefär
1960 (PA/Öv l Danckwardt). LiKA bygger på de erfarenheter som erhölls under
beredskapsåren i Sverige och författarna
har ingående analyserat och dragit erfarenheter av kustartilleriförbands strid i
olika länder under 2. världskriget. LiKA
påverkade också utbyggnaden i Sverige
in emot 1960.
LiKA beskriver de taktiska grundelement som - till stora delar - är tillämpliga än idag. LiKA är därigenom en bra
startpunkt för att studera utvecklingen
till dagens taktik enligt Taktikreglemente
för kustartilleriet l 988 (TRKA).

LiKA är en utpräglad pedagogisk
handledning in i kataktiken . Den inleds
med KA allmänna uppgifter, fortsätter
med basmaterial för KA-officerarna funderingen angående gruppering och strid
och avslutas med krigshistoriska exempel vilka visar dels hur bra det går, när
man följer LIKA dels hur illa det går,
när man glömt någon grundläggande
faktor.
Inom en viktig sektor hade intill 1960
en angripares förmåga förändrats i så avgörande grad att LiKA inte ensam kunde utgöra lärobok. Tillkomsten av helikoptrar medförde att rörligheten i kaförbandens strid även i skärgårdsterräng
måste ökas på ett dramatiskt sätt. Tillkomsten av kustjägarförband på plutonsnivå under 50-talet var för a nlett av behovet av spaningsförband för såväl fjärrspaning som kontroll av eget förbands
område. Den ändrade angripartaktik en
medförde att kustjägarplutonerna organiserades i kompaniförband med mycket
god rörlighet till sjöss. För att säkerstä ll a
direkt tillgång till understöd inordnades
en granatkastarpluton i kustjägarkompani erna. Förbanden fick därigenom säkerställt en hög initialeffekt vid insats
mot strand . Väl iland är rörlighet dock
inte större än fotmarsch. Organisationen
har dessutom medfört att förbandet är
stort och i vissa a·v seenden otympl igt.
Under min utbildning vid KSS pågick
arbetet med ett Fältreglemente för kustartilleriet (FRKA). l arbetsgruppen ingick taktikläraren vid KSS och vi kadetter blev målgrupp för arbetsgruppens
kontroll av att taktikanvisningarna uppfattades rätt. Med rätt avses verkligen
rätt. Efteråt har jag funnit att FRKA
1960 är ett komplett reglemente och som
sådant ger ett bra underlag för förbandstaktik. Den stora bristen var dess utnytt-

jande. Kataktiken var dogmatisk och i
de inre taktiklärarkretsarna gavs ett rätt
alternativ . Vid en diskussion jag som ung
officer avlyssnade antydde en vidsynt
taktiklärare: " FRKA har två fel. Den är
hemlig och den är en lagbok. Det är därför otillgängligt vilket hämmar debatten.
Den reglementariska utformningen kan
försvåra chefers utnyttjande av gynnsamma situationer eftersom det efteråt i
FRKA kan kontrolleras hur de borde
gjort .
FRKA överarbetades och utgavs i slututgåva 1967. Jag deltog i arbetet som
adjutant vid KAS och hade under majoren Ahlströms och senare majoren Sölvingers ledning ansvar för sammanställning av yttranden och att driva på underlagslämnare. I slutfasen fick jag ansvar
för kontakterna med tryckeriet och för
korrekturläsning. I sanning ett basarbete
avseende taktikutveckling. Författargruppen arbetade hårt för att dels komma ifrån lagbokskänslan dels för att göra
FRKA till öppen handling . Det senare
lyckades inte . Det andra lyckades delvis
men som det står i moment 2 "Reglementet innehåller bestämmelser för kastridskrafterna" .
Det var starkt hämmande för arbetsgruppen att ett samordnande taktiskt
reglemente för marinen saknades.
FRKA utformades som ett komplett underlag för taktikutbildningen för förbandschefer inom KA. Omfattningen
blev genom arbetsgruppens höga ambitioner därigenomm för stor. När sedan
ekonomin begränsade det tillåtna sidantalet tvingades arbetsgruppen välja en
utformning som inte lockade till läsning.
Detta var erfarenheter jag analyserade
när jag 1987 blev ordförande i den arbetsgrupp som fick ansvar för att ta fram
ett förslag till taktikreglemente för kustar-
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Taktiskt reglemente för kustartilleriet
tilleriet TRKA. I arbetsgruppen hade jag
förmånen att kunna utnyttja KAS dåva- (TRKA) utarbetades därefter som grund
rande taktikavdelningschef, överstelöjt- för
nant Beskow, som skickligt styrde det
direkta arbetet i gruppen. Detta var ing- - Kustartilleristridskrafters utnyttjande
en lätt uppgift, då arbetsgruppen var - Organisation, utrustning och utbildning
synnerligen ambitiös. Vi kunde i vårt arav kustartilleriets krigsförband
bete utgå från den remissutgåva som
- Befälsutbildning i taktik vid skolor och
överstelöjtnant Adell 1985 sammanställt
förband
och som i mycket tagit fasta på den öka- Krigsplanläggning
de dynamiken i striden men som i andra
- Utarbetande av förbandsreglementen,
avseende beskrev KA strid på ett likarinstruktioner och handböcker.
tat sätt som FRKA.
Utgångspunkterna för arbetsgruppens
Ett flertal ambitiösa försök att få ut
förslag med utformning av TRKA taktik
ett taktiskt reglemente för marinen hade
angavs till :
misslyckats och CM hade inför uppdraget angående TRFL och TRKA an- - Taktik är en sammanfattande benämning på de varierande medel och
givit att ett nytt försök med TRM skulle
metoder som används för att i varje sigöras först sedan erfarenheterna vunnits
tuation på bästa sätt nå ett bestämt
av den nya marinkommandooganisatiosyfte med striden och övrig verksamnen .
het som hänger samman med den.
Inom arbetsgruppen diskuterades
målgruppen för TRKA intensivt . Två - Taktiken bygger på kunskaper , bedömningar och i vissa fall antaganden
ideer ställdes mot varandra: ett allmänt
om motståndarens taktik och orgaKA-reglemente, eller ett förbandsreglenisation, liksom om våra chefers och
mente för en viss nivå. Diskussionen sluförbands förmåga i strid. Motståndatade med en kompromiss . TRKA skulle
ren förutsätts vara en stormakt eller
liksom TRFL inledas med en allmän
ett maktblock och benämns fienden i
marintaktikdel i avvaktan på TRM. KAde delar som avhandlar krig.
brigaden skulle vara styrande förbandsnivå för TRKA, men typförbanden inom - Begreppet taktik innebär att nämnda
utgångsvärden måste prövas både i
brigaden skulle också behandlas. Detta
samband med de inledande striderna
samlades i ett taktikavsnitt. Arbetsoch därefter fortlöpande. Ä ven andra
gruppen fann att det därutöver erfordmedel och metoder än de som beskrivs
rades funktionsvisa anvisningar liksom i
i detta reglemente kan efter hand
FRKA och fann att dessa, för att inte
komma att krävas.
skymma taktikdelen, borde utgöra en
avskild del. TRKA består därför av tre - Taktiken har utformats så att vi med
bibehållna krav på operativ handlingsdelar samlade i ett reglemente och en frifrihet och offensivt uppträdande skall
ståynde bilaga.
kunna begränsa riskerna för att tidigt
Arbetsgruppen fann att presentation
få stora förluster. Därigenom ges goda
av förband och exempel på stridsuppgifmöjligheter att i krig anpassa taktiken
ter skulle samlas i ett fristående bihang
beroende på de faktiska styrkeförhåloch utformas så att de åskådliggjorde
landena
.
TRKA ideer.
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- Många mål , medel och metoder beskrivs. Detta möjliggör ett varierat
uppträdande och gynnar uppdragstaktiken. Det ställer dock stora krav
på chefer i alla nivåer när det gäller att
utnyttja den bästa taktiken för förbandens strid.
Det som styrt arbetsgruppen vid utformningen av taktikdelen, är främst den sista punkten , nämligen att visa på olika
möjligheter för att undvika en statisk
taktik. TRKA kan därför inte utnyttjas
för att påvisa vad som förbandschefen
måste/bör göra utan avser att stimulera
variationsrikedomen vid egna beslut.
I TRKA beskrivs en möjlig angripare
förhållandevis detaljerat för att få en
riktig bakgrund för vår taktik. Vår taktik
har förändrats för att säkerställa förmågan att över ytan inom brigad och bataljon dynamiskt kunna möta en fiendes
förband för att nå framgång i vår strid .
Sättet att ställa uppgifter till KA-förbanden är i TRKA också förändrat i förhållande till FRKA och LiKA.
Utgångspunkter för att ställa uppgifter i de olika reglementena framgår i följande sammandrag:

LiKA
Kustartilleriförsvaret ingår i ett svenskt
djupförsvar. Första linjen- till havs- utgörs av flyg- och sjöstridskrafter i samoch växelverkan.
Andra linjen - i kustområdet - utgörs
av samtliga stridskrafter och striden avser att förhindra att fienden får fotfäste.
Tredje linjen utgörs av arme- och flygstridskrafter i samverkan.
I andra lin j en utgör kustartilleriförbanden kärnan om kustområdet är av
stor betydelse. Den ungefärliga linje enligt vilket huvudförsvaret vid ett kustar-

tilleriförsvar är anordnat kallas huvudförsvarslinje . Inom den del där huvuduppgiften är att avvärja anfall från sjön
kallas sjöfront. Övriga delar kallas landfront. Striden kraftsamlas till huvudförsvarslinjen och området framför denna. Striden i landfronten planeras så att
"djupförsvar" i olika linjer underlättas.

FRKA
Följer i stort sett LiKA. De uppgifter
som ges till kaförbanden är uttrycksmässigt anpassade till armeförbandens.
Uppgifter för de sjömålsbekämpande
förbanden anges som avvärjer, försvårar
eller hindrar. Samma uttryck används
för förband med områdesansvar och till
markstridsförband. I det senare fallet innebär uppgiften också en anvisning hur
striden skall genomföras varvid "försvårar" innebär en fördröjningsstrid som
skall innehålla en tid om hur länge uppgiften skall kunna lösas.
Vid sjömålsbekämpning utgick man i
FRKA från förbandens organisation
Att avvärja förutsatte att en minering
grupperats i avvärjningslinjen och att ett
artilleri- eller robotförband kunde insättas framför mineringen.
Att försvåra förutsatte att endast ett vapensystem (artilleri eller robot) eller en
minering med en linje disponerades för
uppgiften .
Att hindra gavs till minspärrtropp och
förutsatte att förbandet hade lagt ut
minst två minlinjer.
Skillnaderna i orderuttrycken för sjömålsuppgifter och för markförsvarsuppgifter var en ständig källa till missförstånd. Det var svårt att övertyga en fördelningschef att ett spärrkompani med
ett lätt batteri (artilleri eller robot) och
en minspärrtropp kunde ges en avgöran-
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de uppgift att "avvärja" när en kabataljon med två 15 ,2 cm/37-batterier och ett
21 cm/42-batteri endast kunde fördröja
fienden med en uppgift att "försvåra".

TRKA
I TRKA har metoden med uppdragstaktik utnyttjats. Detta innebär att högre
chef ställer en uppgift och tilldelar (tillräckliga) resurser och låter därefter den
som erhållit uppgiften själv bestämma
hur den skall lösas.
När det gäller formulering av stridsuppgift, att ange syfte samt kopplingen
mellan stridsuppgift och stridssätt är
TRFL och TRKA lika på något undantag när , där behovet att ge stridsuppgifter till speciella förband motiverar skillnader. För kustartilleriförbanden skiljer
det inte längre mellan uppgifter för strid
mot sjömål och för markstrid. Likhet
med armeförbanden har uppnåtts. Det
är därför lättare att formulera uppgifter
samtidigt som de blivit mer entydiga.
Striden förs alltid med ett bestämt syfte , som främst anges med en stridsuppgift från en högre chef.

Chefens val av stridsuppgift(-er) till
underställda och underlydande förband
grundas på en stridsplan som skall ange:
Förutsättningar Beslut i stort
utförande
-

Förbandets uppgift
Fiendens verksamhet
Vår verksamhet
Antaganden

stridsupgift

Syfte

Ges i regel till

Bekämpa*

Genom anfall begränsa fiendens stridsförmåga så långt det är möjligt beroende på de lokala förutsättningarna

Högre förband och
amfibiebataljoner

Försvara

Förhindra fienden att ta och utnyttja angiven
terräng eller anläggning

Högre och
förband

lägre

Skydda

Förhindra fienden att ingripa mot viss verksamhet , objekt eller område så att syftet med
den strid eller verksamhet som skall skyddas
inte äventyras
Tvinga fienden att avbryta angiven verksamhet

Högre och
förband

lägre

Högre och
förband

lägre

Avvärja

Bryta fiendens anfallskraft eller hindra honom att landstiga, luftlandsätta, tränga fram
genom visst område eller över viss linje

Högre förband

Fördröja

Vinna tid och tillfoga fienden förluster när
han tränger fram mot och genom/längs viss
led (stråk, väg, område)

Högre och
förband

Riktlinjer
förberedande åtgärder
Underlag för order
Hindra

stridsplanen skall vara enkel och överskådlig. l riktlinjerna anges också hur
olika händelseförlopp - omfall - skall
mötas och hur detta skall förberedas. I
sin enklaste form kan det vara en skiss
på en karta kompletterad med förklarande text.
Stridsplanen skall vara känd av underställda förbandschefer.
De vanligaste stridsuppgifterna, vad
de syftar till och till vilka förband de i regel ges , framgår av följande utdrag ur
TRKA:

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

*) Chef som ges uppgift att bekämpa lämnas frihet att själv avgöra om anfallet skall
fullföljas för att utnyttja vunnen framgång eller om lägets utveckling kräver att anfallet avbryts.

För att lösa stridsuppgifter används
olika metoder - stridssätt. Dessa är
- Anfall
- försvar
- fördröjningsstrid och
- avvärjningsstrid
stridssätten kombineras ofta med varandra inom ramen för samma stridsuppgift.
stridssätt

Vissa stridsuppgifter kan i huvudsak
bara lösas med ett stridssätt, medan andra stridsuppgifter ger chefen frihet att
välja olika stridssätt.
Sammanhanget stridsuppgift - stridssätt framgår av följande bild ur TRKA.
En jämförelse mellan FRKA och
TRKA visar olikheterna i stridssätten .

stridsuppgift

o

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan

lägre

stridssätt

Slå

o

Ta

o

Öppna led/väg

o
o

Avskära
Bekämpa

o

Försvara

John-Erik Jansson
Ronnebyg . 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98

o
Fördröjnings ~o
s t rid

fo
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Hindra

Fördröja
Avvärja
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I FRKA anges att sjöfrontsstriden
skall föras så att artilleriförbanden utnyttjas för att bekämpa landstigningsföretag som närmar sig området och att
minspärrtroppar och lätta artilleri/robotförband grupperas till försvar av inloppen. Grupperingen gav en avvärjningslinje.
I skärgårdsområden anordnas innanför denna linje försvar av öar mellan inloppen med främst armeförband . Ön
utgjorde normalt förbandets avvärjningsområde . I stora skärgårdsområden
anordnades på djupet ytterligare avvärjningslinjer med utnyttjande av
främst rörliga kaförband. sjöfrontsstriden genomfördes från stridsställningar som gavs ett starkt markförsvar.
I TRKA anges på motsvarande sätt att
avvärjningsstriden om möjligt förläggs
till området utanför vår skärgård. För
kabrigaden anges härvid ett område - en
yta- inom vilken angriparen skall hejdas
varvid upgiften gäller såväl sjöfrontsstrid
som markstrid.
Inom brigaden bryts detta ner i avvärjningsuppgifter för underställda bataljonschefer, vilka förbereder avvärjningsstrid - anfall , fördröjningsstrid och försvar samt utför erforderliga fältarbeten
och planerar understöd . Brigaden är härigenom förberedd för avvärjningsstrid
framför skyddsföremålen , hamnen eller
landstigningsområdet även om fienden i
någon del tränger förbi de främre förbanden.
Behovet idag av rörliga förband för
anfallstrid , sjöfrontsstrid i nya riktningar
och. understöd är stort genom den höga
rörlighet och den stora eldkraft en angripare kan förväntas ha. Amfibieförbanden har organiserats för att lösa dessa uppgifter . De olika förbandsenheterna (motsvarande enheter) som ingår i
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amfibiebataljonen har funnits i kustartilleriet sedan 60-talet som spärrkompanier
och kustjägarkompanier. Det förväntat
höga tempot i striden inom kabrigaden
skapar behov att snabbt anordna försvar
mellan befintliga fasta kustartilleriförband samt behov att om angriparen bryter genom ett avvärjningsområde eller
om han angriper där fasta förband saknas, kunna ta upp ett fördröjande försvar , har medfört att dessa förbands
strid måste kunna samordnas. Detta har
skett genom att en bataljonsledning tillförts samtidigt som vapensystemen bytts
ut och nya med bättre prestanda tillförts. Amfibiebataljonens förrnåga att
samtidigt genomföra markanfall för att
ta/återta terräng eller förband samt att i
en led anordna ett sjöfrontsförsvar med
min- och robotförband har i väsentlig
grad förbättrat vår tömåga at lösa de
ålagda stridsuppgifterna.

A.to.fibiebataljon

Amfibiebataljonen qen<XtlfOr avv!rjninqsstrid,
n i n,qsstrid och anfall,

främst i

fördröj-

sk.:lrgård.

Ba taljonen .'!r oper<!!.tivt och taktiskt rörlig med egna
fartyg och b!tar.

Under 1989 har KAS lämnat förslag
till taktiska förb andsreglementen för
amfibiebataljonen och i denna ingående

kompaniförband. Under detta arbete
har redan förslag till justeringar i TRKA
kommit fram. Jag skriver justeringar eftersom det inte gäller principer. Det är
min bedömning att det är bra att dessa
synpunkter kommer upp eftersom de visar att engagemanget för taktikutveckling är levande. Tystnad vore mer skrämmande . Mest skrämmande vore dock om
någon uppfattade TRKA som en slutlig
handling för då vore utvecklingen slut.
Mitt förslag är därför att nästa utgåva redan nu annonseras i produktionsplan för
marinens reglementen. Men i avvaktan
på att TRM utgivits och tillräckligt mycket synpunkter angående TRKA olika
moment har inkommit finris i närtid ett
stort behov av förnyelse av KA taktiska
förbandsreglementen. För kabataljon
12/80 har TRKA-utkast funnits tillgängligt. Amfibieförbanden har TRKA som
grund . För övriga förband erfordras nya
reglementen och därvid bedöms den fasta spärrbataljonen behöva prioriteras
högst.
Kustartilleriet tillförs för närvarande
ett nytt datorstöttat stridsledningssystem , STRIKA som också påverkar ledningen av förband. Även inom bataljonerna måste samtliga förband kunna
samodnas och sättas in samtidigt mot
sjö- , mark- och luftmåL Telekrigföringsåtgärder, skyddsåtgäder och markstrid
måste förberedas , beordras och följas
upp. Stabs- och ledningssystem måste
utvecklas för att våra åtgärder skall kunna vidtas tillräckligt snabbt för att möta
angriparens förväntat höga tempo i striden. Utveckling av stabsarbetsrutiner
som klarar detta höga tempo pågår vid
KAS . Rutinerna kommer att prövas under vårens olika bataljonschefskurser
och därefter inarbetas i förbands- och
funktionsreglementen.

4. Framtidsstudier
Jag har valt att redovisa taktikutvecklingen i delvis omvänd ordning då jag inte på traditionellt sätt inlett med att beskriva angriparen, våra handlingsmöjligheter och val av alternativ. Jag har bedömt att i detta fall en återblick till ett
startläge för dagens kustartilleri, en
granskning av utvecklingen av vår syn på
taktik och en enkel kontroll om vi hamnat rätt, är en bra grund för framtiden.
Dagens taktik och krigsorganisation har
ju inte tillkommit av en slump . Framtidsstudier har bedrivits kontinuerligt dels i
mera bunden form i den formella studieorganisationen dels i taktikundervisningen vid befälsskolorna. Här intar MHS
med främst den enskilda utredningen en
ledande plats, då denna för in den blivande stabsofficeren och chefen i studieteknik och fördjupad bedömandemetodik .
CKAS är ordförande i den studiegrupp som inom marinen ansvarar för
KA framtidsstudier inom SUR/S4. Dessa
utgör en väsentlig del av taktikutvecklingen , bredden i studieämnena är omfattande.
En återblick i de senaste årens KAstudier visar detta:
87-89 SFS 2000 - ersättning för tunga
fasta batterier
88
Funktionsstudie luftförsvar
87
Minutläggningssystem
86
Målsättningar för KA-förband
Nu pågår inom SUR/S4 en studie avseende skyddssystem för att öka möjligheten för kaförband att överleva sabotage
- markanfall - flyganfall - C-stridsmedel
för att säkerställa insats mot sjömål , när
detta blir aktuellt. studien skall resultera i förslag till målsättningar för skyddssystem (UTTEM). De gångna tio årens
studier har - utöver studieresultat enligt
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ämnesrubriken - entydigt visat att god
effekt erh ålls av kaförbanden om de
överlever tills dess det är dags för insats
mot huvudm ålen. SUR-studiern a och
perspe ktivstudierna visar också att angriparen, om han tvingas gå mot kaförsvarat område , inte kan tillåta att kaiörband kan verka mot landstigningsförbanden. De måste alltså tystas på något
sätt. Det är angriparen som har initi ativet och kan välj a metod . I st udiegruppen
söker vi motmedel mot varje tänkt metod . Vi får ett brett spektrum av medel
för våra motåtgärder och slutar med en
rekommendatio n med bästa möjliga
sammansättning. Kan vi sedan argumentera för förslaget så att pengar och andra
resurser avdelas, kan åtgärder vidtas i
mitten på nittiotalet. Denna studie skall
slutredovisas om ett halvår varför några
ställningstaganden varken kan eller bör
redovisas här.
Studien föregående år omfattade ersättning för det tunga batteriet i vissa
spärrbataljoner. Studien har av CM redovisats för ÖB och har också insänts till
regeringen som systemplan A för en
möjlig ersättning.
studiedirektiven pekade ut vissa batalj onsförband . Samtliga dessa hade karaktären av skärgårdsförband. Vissa slutsatser i studien kan härledas ur detta, då
detta medförde att kaförbanden i stor
utsträckning fick "sköta sitt eget kri g".
Direktiven angav också hur angriparen förutsattes uppträda , storlek av förband och - i princip - vika vapensystem
som utnyttj ades. Detta var hämtat ur
ÖB hotbildsverk vilket inom studiegruppen uppfattades positivt. " Samma angri pare" utnyttjades i övriga marina
studier och för perspektivstudier. Detta
medfö rde att alla diskussioner om hotbilde n var realistisk och inte kunde !äg-
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gas åt sidan . Tidigare hade erfaren heterna visat att när resultatet fr ån studier redovisades , alltför stor energi behövt ägnas åt att fö rsvara beskrivningen av angriparen .
Angriparen hade tidigare också ofta
ko nstruerats för att vara optimal mot
det just då studerade förbandet elle r systemet , varför det var svårt att granska
olika studiers resultat mot varandra.
Det är svårt att sia om framtiden , varför det är viktigt att skapa en realistisk
bild av möjlig och rimlig utveckling.
Det har också varit lätt att ur Teknisk
prognos och motsvarande underlag addera alla utvecklingsmöjlighete r hos angriparen samtidigt som en snäv ekonomi
styr vår utveckling. D etta går dock an,
det är värre om en för vidl yftig hotbild
ger onödigt exklusiva eller alltför dyra
system på bekostnad av tillräcklig mångfald .
Åter till studien avseende SFS 2000.
Under den inledande idefasen utnyttjades ett stort antal alternativ som tung
kompone nt.

1 2 /70 PJÄS "ERSTA"
RÖ RLI G ROBOTPJ ÄS ME D " EGETS KYDD "

(FÖRENKLA T )

I

MODIF IERAT

UTFÖRANDE

MOT SP LITTE RVE RKAN

- torped. Lång respektive medellång räckvidd . Fast anläggning. Flottans torpedkoncept utn yttj ades . Alternativ var med i huvudstudien.

"S ILO-i'JÄS"
GER MAXIMALT SKYDC
MOT VAPENVERKAN

- robot. Medelräckvidd. Fast och rörligt
alternativ studerades. Alternativen överlevde idefasen och var med i huvudstudien .

FAST/RÖRLIG PJÄS MED " EGENSKYDD"
MOT VAPENVERK AN

FAS T ROBOTPJÄS

- fast artilleri. Olika pjäskoncept med olika skyddsnivå fanns kvar till huvudstudien .
Några exempel
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- fst/rörligt
artilleri
Olika system med skyddsställning i skyddsrum och
egen kapacitet att snabbt gå
till förberedda skjutplatser
under stridssekvenser och
därefter återgå i skydd.

- rörligt
artilleri

12/80 konceptet utnyttjades
dels som eget alternativ, dels
i kombination med iståndsatt
äldre artilleri dels för att lösa
markmåls- och incidentuppgifter samt vissa stridsuppgifter i alternativen med robotoch torpedsystemen.

rade på bästa sätt skedde genom successiva variationsspel dels i händelseförlopp
dels i gruppering och i val av tilläggsresurser. I spelen studerades också effekten vid olika grader av mobilisering
och fredsberedskap.
Effekten av abekämpade SFS 2000
förband och med möjighet till full insats
studerades först emot den angivna målsättningen för att kontrollera att ammunitionsmängder m m hade tillräcklig

I diskussion med marinstaben fastställdes ungefärlig ekonomisk ram för
SFS 2000-bataljonen.
Alla organisationsalternativ kostnadsensades av studievärderingsskäL
studiegruppen konstaterade att flertalet stridssystem nu erfordrades för SFS
2000 men att de inte med nödvändighet
skulle organiseras inom batteriet utan
också kunde återfinnas inom bataljonen
som en områdesresurs.

SFS 2000

/

12/80-PJÄS I S.KY DDA D
UPPSTÄ LLN' INGSP.LÄTS

~ARIE~LLAN

l ~LTERNAT IVEN

l

FA ST TORPEDTROPP GER BRA SKYOD OCH

LÅNG RÄCKVIDD

ÖVERLEVNAD
MARKSTRID

Ett för?and med kvarstå~nde bataljonsledning, 7,5 cm batterier, minspärrtroppar, robotbatten (rb 17) , markstnds- och luftvärnsförband utgjorde ram för SFS 2000.

ÖVERLEVNAD
LUFTVÄRN

SPÄRRBATALJON
GEMENSAM
.ORGANISATION
ALTERNATIVEN

I

_l
MINSPÅRRIO

SFS 2000
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SJÖMÅL (EV UNDERSTÖD)

Ett angriparuppträdande enligt hotbildsunderlag fastställdes och resurser
avdelades. Viss variation mot våra olika
alternativ godtogs för att ett logiskt val
av vapensystem och förband sku lle kunna ske. Mot rörliga förband utnyttjades
yttäckande vapen och mineringssystem,
mot fortifierade förband användes minbomber.
Kontroll av att angriparen och vi age-

volym . Spelen därefter visade hur målen
uppn åddes efter bekämpning.
studieresultatet kan sammanfattas
enligt följande:
I anslutning till att studieresultaten redovisas gör jag en återblick till LiKA redovisning av erfarenheter från 2. världskriget. Denna visar att vissa principer för
KA-förbandens gruppering och strid är
oförändrade.
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- strid på mycket långa avstånd kan ske
med god effekt med robot- och torpedalternativen. För artillerisystemen
kan kraven på noggrann observation
inte tillgodoses med en rimlig insats
för att säkerställa stridsekonomin.
- striden mot landstigningsomgångar na
förutsätter att många mål kan bekämpas på kort tid. Artillerisystem uppvisar bäst effekt i denna strid. För dessa prioriteras hög eldhastighet före
lång räckvidd emedan stridsekonomiska skjutavstånd då kan väljas.
Samordning av elden och målval mås te
inom brigad och bataljon kunn a förläggas till området utanför de viktigaste landstigningsområden a.
LiKA om det italienska kustartilleriet
(sammandrag) : En kraftsamling måste
därför ske till sådana landstigningsområden, som bedöms särskilt farliga.
Kustartilleriet bör grupperas så att det
kan samverka med andra stridskrafter
och stödja dessa, särskilt inom kraftsamlingsområdena.
A v synnerlig vikt är , att motståndarens transportfartyg tagas under eld på
största möjliga avstånd så att fienden
tillfogas avgörande förluster redan före
själva landstigningen .
För att vara av värde måste utlagda
mineringar alltid effektivt försvaras.
- samverkan mellan o lika förband och
vapensystem måste hela tiden syfta till
att bekämpa primärmålen , landstigningstonnage t.

LiKA om striderna om Wake: Chefens
beslut att hålla tillbak a sitt artilleri , tills
avgörande verkan kunde påräknas , vittnar 'om god ta ktisk skolning och goda
nerver. Beslutet blev också fruktbärande .
LiKA om striderna om Antwerpen: Batteriernas insats , att under förmiddagen
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praktiskt taget riva upp understödsstyrkan , är i och för sig utan tvivel en aktningsvärd prestation. Men landstigningsstyrkan gick in med minimala förluster
och det var detta som batterierna i första
hand skulle ha förhindr at.
- kaförbanden måste i skärgårdsmiljön
ges ett fullgott fortifikatoriskt skydd
och vapensystemen måste utformas
för att minimera fi e ntlig vapenverkan.
Främst ova njorddel ar måste utformas
så att reparationer och underhåll underlättas.

LiKA om det japanska kustartilleriet:
Ä ven under den amerikanska åte rerövringen visade sig tornpjäsern a på Fort
Drum särskilt motståndskraftiga. Först
efter två månaders anfall med fly g- och
sjöstridskrafter voro 35 och 15 cm tornen
definitivt ur striden i april 1945 .
Vidare fr amgick tydligt nödvändigheten av att pjäser m m ha ett fullgott
skydd.
- inom området måste förbanden disponera ett starkt luftförsvar som är dimensionerat för att verka mot vapenbärare, robotar och mot helikoptrar.
Studien visar på behov av att dels under lång tid kunna innehålla hög beredskap dels beroende på angriparens
kraftsamling och val av angreppsform
kunna omdisponera luftförsvaret.
Luftförsvaret och ma rkförsvaret skall
kombineras med fältarbeten och maskeringsåtgärder. Dessa skall försvåra
" utpekning" vid utnyttjande av styrda
vapen, målfällning vid fällning av bomber m m samt försvåra resultatkontrolL
LiKA om striderna i Normandie: Värdet
av en noggrann maskering av alla detaljer och väl utförda skenaläggningar har
ytterligare bestrykts . En riktig kombination av maskering och skenanlägg-

ningar bör kunn a förryck a en fiendes detaljpla nläggning av ett anfall mot en befästning . En dylik maskeringsverksamhet är av värde också i fred , enär flygfotogr afering kan utföras som oförm ärk t
neutra litetskränkning.
Intressant är att sammanfatta de omfattande åtgärderna för att oskadliggöra
ett enda batteri: 600 fallskärmsjägare,
ett stort antal fl ygplan (bomb- och transportflygplan) samt lång och dyrbar förberedelse.
- angriparen måste med marktrupp ta
den terräng där viktiga kaförband
grupperats före lanstigning. Vi måste
därför under lång tid kunna genomföra och med granateld understödja
ett segt markförsvar. På stora öar visar studien att angripare n på sikt alltid
kan få styrkeöverlägsenhet genom att
tillföra förb and . Vår uthållighet ökades när de fasta förbanden grupperades på mindre öar och med starkt luftförsvar och snabb tillgång på förband
för markförsvar och understöd.
LiKA om det finska kustartilleriet: Erfarenheterna av det finska kustartilleriets insats i sistnämnda hänseende peka
på betydelsen av att kustartilleribatterier , förträdesvis medelsvåra och svåra , uppställas så, att viktiga landområden kunna behärskas . Detta medför i allmänhet krav på att pjäserna skola kunna
skjuta horisonte n runt. Därutöver tillkommer givetvis krav på särskilda eldledningsorgan för landmålbekämpning
samt att lämplig ammunition för detta
ändamål ingår i batteriernas ammunitionsutredningar .
LiKA om striderna om Corregidor: Striderna om Corregidor visade klart värdet
av att kustartilleribatterier grupperas på
små öar, där närförsvaret lättare kan
ordnas och en fiende icke kan helt utnyttja sin överlägsenhet.

LiKA om striderna utanför Antwerpen:
Hamnanläggningarna voro oskadade
bl a tack vare be lgiska partisaners skickliga arbete. Den stora hamne n kunde
dock ej utnyttjas , så länge de tyska stödjepunkterna i scheldenmynningen icke
vo ro nedkämpade .
- vid val av artilleri är 12 cm kaliber bra
men inte rnationellt utnyttjas främst
15 ,5 cm kaliber. Kostnaderna för ammunitionsutveckling bedöms därför bli
lägre på sikt för 15 ,5 cm kaliber och
denna ger större handlingsfrihet vid
framtida utveckling .
- vid val av artilleri bör en stor bansmidighet krävas för att säkerställa hög
effekt vid artilleriunderstöd av närliggande förband och vid markstrid .
- befintliga system ger snabbt för angriparen oacceptabel effekt vid mobilisering samt kan bemannas för att få
initialeffekt med små enheter till
exempel ur grundutbildningsförba nden .
LiKA om det tyska anfallet mot Norge:
För att ett tekniskt vapen som kustartilleriet skall kunna fungera tillfredsställande , är det nödvändigt , att försvarsanstalterna färdigställas i god tid och att
beredskapen ständigt avpassas efter läget. Improvisationer i sista stund ha föga
utsikt att leda till framgång .
Smärre haverier inom ett batteri få icke medföra, att stridsverksamheten upphör helt eller för längre tid . De skola
snabbt kunn a avhjälpas och härför erfordras , att yrkeskunnig personal finnes
att omedelbart tillgå .
Befälsförhållanden voro oklara och
delvis olämpliga.
Armen och marinen hade aldrig samövats och någon samverkan var icke
planlagd .
Befälsinstans , som kunde samordna
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försvaret inom de olika anfallsområdena, saknades.

LiKA om det italienska kustartilleriet
Ett kustartilleriförband måste emellertid
i krig ständigt hålla en hög beredskap.
Fysiskt mindervärdig personal håller i
allmänhet icke för de påfrestningar den
högre beredskapen medför. Ett kustartilleriförband måste ha möjlighet att
med den egna bemanningen kunna avvärja kupper. Härför erfordras fysiskt
fullgoda soldater. Slutligen måste befälspersonalen vara taktiskt väl utbildad,
så att den snabbt skall kunna fatta beslut
i kritiska lägen.
LiKA om striderna om Wake: Det svaga
kustartilleriförsvaret med sin fåtaliga
personal och otidsenliga materiel kunde
helt naturligt ej förhindra , att Wake föll i
fiendeland . Personalens höga standard
gjorde emellertid att den första överrumplingen misslyckades.
Referaten ur LiKA har jag valt att utnyttja sedan jag efter mitt första utkast
till årsberättelse åter bläddrade i boken .
Man kan lära mycket av historien.
Samtliga studerade alternativ konstruerades för att lösa ovan angivna krav.
I de alternativ huvudsystemet för SFS
2000 inte bidrog med tillräcklig effekt i
något avseende utnyttjades tilläggsenheter (inom den ekonomiska ramen.)
Som exempel kan nämnas granatkastarförband som kompletterade robot- och
torpedsystemen för markmålsuppgifter.
I studiens slutfas kombinerades olika
alternativ för att nå bästa effekt till lägsta kostnad.
Fa'st artilleri kombinerades med en robottropp i ett alternativ och med en torpedtropp i ett annat. Härigenom vann
man förmågan att bekämpa mål på kort
tid på stridsekonomiska avstånd med

38

god förmåga att bekämpa mål på mycket
stora avstånd.
studiegruppens förslag till handlingslinje som CM och ÖB därefter gillat är
att
- ett artillerisystem kompletterade med
en torpedtropp skall utgöra huvudsystem i SFS 2000
- fortsatt planering inriktas mot en
modifiering av 12 cm pjäs m/70
- möjligheterna till anskaffning av en
hård l S ,S cm pjäs prövas
- en fast torpedtropp anskaffas i de områden de operativa kraven på räckvidd
motiverar detta
- stödsystem inom bataljonen ges en
lämplig utformning och omfattning för
att ge angriparen störst uppoffring .

5. Utvecklingsarbetet vid KAS
Studier
Det är svårt att i en skolorganisation avdela tillräckligt med resurser i personal
och tid för framtida uppgifter, när det
finns elever som påfordrar undervisning.
Det har därför varit nödvändigt att lägga
in utvecklingsarbetet i första hand i elevfria perioder och att fastställa arbetsplaner för studier lång tid i förväg.
studierna måste genomföras enligt en
noggrann plan för att nödvändiga resurser skall kunna avdelas under utbildningsperioderna. Schemaläggningen av
utbildningen måste av många skälläggas
fast mycket tidigt och det blir idag dyrt
att ändra i ett sent läge.
Reglementsarbetet
Reglementsarbetet koncentreras till höst
och vår när det gäller författande och till
utbildningsperioderna när det gäller att

med förband kontrollera dem. sekreterarfunktionen är organisatoriskt säkerställd vid KAS men denna måste kompletteras av övriga avdelningar vid KAS
och med funktionsspecialister från förbanden.

F örsöksverksamhet
Försöksverksamheten varierar över tiden och har på senare år varit av liten
omfattning på grund av ubåtsskyddsverksamheten.
Systemledning
En stor del av taktikutvecklingen i KA
bedrivs inom de särskilda systemledningarna som organiseras för större organisationsändringar och för nya vapensystem samt vid KFÖ. KAS eftersträvar att
i så stor utsträckning som möjligt medverka i dessa.
Vid större marina övningar utnyttjas
KAS för att biträda i övningsledning och
skjutledarorganisation vilket ger en
snabb återkoppling av erfarenheter för
reglementsarbete och befälsutbildning.

Fältövningar
Ovan angiven verksamhet pågår som - i
princip- ständig verksamhet. Härutöver
görs insatser i särskilda projekt för att
belysa taktiska problem. Sedan 1967 har
det varit rutin att till KA operativa fältövning en vecka i mars samla ka-officerare från flertalet myndigheter för att
studera taktiska problem. Exempel på
studerade ämnesområden:
- 1989 Skydd mot upptäckt (Maskering
och skenanläggningar)
- 1987 Strid i vintermiljö
- 1985 Ubåtsskydd
- utbildning
- taktik
- materiel

Årets opfältövning omfattar kabrigadens strid och ledning inom ramen för VI
90.

Övrigt
Taktikutvecklingen säkerställs också genom att de erfarenheter som erhålls under året inom viktiga funktioner sammanställs och bearbetas vid KAS.
Jag- liksom tidigare skjutskalechefer
- har funnit att taktikutveckling erfordrar mycket arbete och att detta skall
planläggas. Vad som däremot inte kan
eller bör planläggas och styras är den
ideutveckling som är följden av en fri
otvungen diskussion inom och med arbetsgrupperna . Denna måste stimuleras
och det är viktigt att arbetsmiljön är
gynnsam för detta .

6. Avslutning
Taktikutvecklingen är en grannlaga uppgift . Målet är att säkerställa att användningen av våra förband är tillräckligt effektiv för att de skall nå framgång mot
en angripare .
Taktikutvecklingen förutsätter att angriparens metoder att genomföra striden
och den tekniska kapaciteten på hans
förband är väl kända . Detta gäller hans
förmåga idag och i framtiden .
Vi måste pröva dels hur våra förband
skall utvecklas och hur deras utnyttjande
i striden måste ändras för att vi skall
uppnå våra mål. Detta är inte möjligt
utan insats av stora och kvalificerade resurser. Taktiken måste också prövas i
studier , spel, fältövningar och i fullskaleprov med förband . Vi måste kontrollera
att befälsutbildningen och förbandsutbildningen säkerställer att målsättningen
för respektive förband kan innehållas .
Syftet med kastridskrafternas verksamhet i krig är att med hög grad av sä-
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kerhet under lång tid säkerställa vår
kontroll över viktiga områden i kustzonen.
I kustartilleriförbandens verksamhet
är striden det väsentligaste . All annan

TEK

verksamhet skall syfta till att skapa så
gynnsamma betingelser som möjligt för
stridens genomförande och detta är taktikutvecklingens syfte .

Nyckelordet för Kockums Marine är högteknologi, en avancerad och speciell teknik för utveckling, konstruktion och produktion av ubåtar. Vi
byggde de första redan 1914. Erfarenheter och
fortsatta satsningar har gett oss en ledande ställning inom undervattensteknik. Uppdrag för
svenska och internationella beställare sträcker
sig in på 2000-talet.

Kockums Marine AB

INREDNINGSDORRAR
HMS LANDSORT
ALVESTAPRODUKTER
Ship Doors AB
342 00 ALVESTA
Telefon 0472-138 10
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Scania-diE1

i M~rinens Fartyg
Ledamoten
LARS O GRANER

'

Sjugånger
Minfartyg.
Fyra Scania DSI14 för framdrivning.
Två Scania DSI11 i hjälpaggregat
En Scania DN 11 i hamnaggregatet

Kommendör Lars O Craner är chef för FMV
drivmedelsbyrå.

Inträdesanförande
Ubåt av Näcken-typ.
En scania DS 11 driver fartygets hjälp·
aggregat.

Försvarsmaktens drivmedelsförsörjning
Inledning
För att ge en bakgrund till ämnet kommer jag inledningsvis att kortfattat belysa strukturen hos den svenska petroleumindustrin. Jag kommer därefter att
behandla ämnet med utgångspunkt i försvarets fredstida verksamhet men kommer också att belysa planeringen för
verksamheten under kriser och krig. I
mitt anförande kommer jag att i allt väsentligt hålla mig till drivmedel för framdrivning av fartyg , fordon och flygplan
trots att även till exempel smörjmedel ,
tryckoljor , glykol och rostskyddsmedel
definitionsmässigt hör hemma bland
drivmedel.

Svensk petroleumindustri
Precis som alla andra branscher är också
den svenska oljebranschen utsatt för en
fortlöpande strukturell förändring. Som
framgår av bild l har flera köp och sammanslagningar genomförts under de senaste åren. Företagens marknadsandelar

Oljabranschens strukturella förändring
Nynäs - - - Gull
---Fina
---Mobil
- --Esso
---SP
----•
Texaco

She/1 (1982)
Kuwait Petroleum ( 1984)
Svenska Petroleum (SP) (1984)
Norsk Hydra (1985)
Statoil (1985)
OK (1986)
OK Petroleum (1989)

Bild l
1988 vad avser drivmedel och eldningsoljor i Sverige framgår av bild 2.
En ofta förekommande spekulation är
om det i Sverige verkligen finns utrymme för så många oljebolag. Min bedömning är att vi på lite sikt kommer att
få se ytterligare strukturrationaliseringar
innebärande att ett eller ett par företagsnamn kommer att försvinna.
Vi har nu fyra oljeraffinaderier i Sverige. De är Scanraff, BP-, Shell- och Nynäs-raffinaderierna.
Ägarförhållanden
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och kapaciteter framgår av bild 3. Nynäs , som numera huvudsakligen tillverkar tunga produkter som asfalt och
smörjoljor , kommer inte att beröras vidare .
Soanraff representerar med sm
krackningsanläggning den modernaste
tekniken på området medan BP-raffinaderiet, som är omkring 30 år gammalt,
arbetar med den äldsta teknologin , den
s k "straight-run" metoden . Shell-raf-
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finaderiet representerar en teknologi vilken i grova termer kan sägas ligga mellan
de andra båda .
1988 importerade Sverige 14,2 milj ton
råolja för lagring och vidarebearbetning .
Oljan kom huvudsakligen från Europa ,
74 %, och OPEC, 25 % . Bland de europeiska länderna dominerade Norge och
Storbritannien som leverantörer. Bild 4
visar hur vår råoljeimport 1988 fördelade
sig på exporterande länder.

Det betyder alltså att nordsjöolja för
närvarande täcker 64 % av vårt importbehov av råolja. Om den nuvarande politiska utvecklingen i Öst-Europa kommer att förändra den bilden är ännu alldeles för tidigt att uttala sig om. Omöjligt är det emellertid inte.
Förutom råolja importerar vi även
små kvantiteter färdiga produkter som
bensin och diesel samt tunna och tjocka
eldningsoljor.
En viss export av färdiga produkter förekommer också. Totalt exporterades
1988 c:a 7.5 milj m 3 av olika petroleumprodukter .

Flygdrivmedel

Försvarets fredstida drivmedelsförsörjning

Fartygsdrivmedel avropas av marinens
myndigheter antingen för uppfyllnad av
egna förråd varifrån fartyg och båtar senare kan bunkra , eller för direktbunkring av fartyg vid kaj inom eller utom
militärt område .

Drivmedelsbyrån vid försvarets materielverk försörjer försvarets förbrukare
med drivmedel på olika sätt beroende på
vilken typ av drivmedel och förbrukning
det rör sig om. FMV: Drivm omsätter
därvid c:a 300 Mkr per år.

Flygdrivmedel , som FMV avropar från
leverantören, tillförs stora mottagningsförråd med tankbåt direkt från något av
raffinaderierna.
Mottagningsförråden,
som är ett 10-tal, kan antingen vara försvarets egna eller sådana som vi förhyr
från något oljebolag eller från statens
energiverk. Från mottagningsförråden
vidaredistribueras drivmedlet till förbrukande flygflottiljs förråd med tankbil
eller tåg. Inom flottiljen sker den slutliga
distributionen fram till flygplanet i pipeline eller med egna tankbilar.

Fartygsdrivmedel

Fordonsdrivmedel
Fordonsdrivmedel slutligen avropas av
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försvarets myndigheter för tillförsel till
egna distributionsanläggnin gar, "mackar", varifrån fordon från egna eller gästande förband tankas. Ett annat alternativ är att fordon, när man av något
skäl inte kan utnyttja försvarets distributionsanläggningar , tankas direkt ute
vid en civil mack.

Avtal
För att hålla denna verksamhet i gång
upprättar FMV olika typer av avtal med
oljebranschen . De flesta avtalen är tvååriga och upphandling sker alltid i konkurrens. För de flesta produkter som
skall upphandlas finns det mer än en
tänkbar leverantör.
För flygdrivmede l kontrakterar vi alltid två leverantörer vilka delar på den
för tvåårsperioden aktuella kvantiteten.
Just nu är det OKP och Air BP som är
våra leverantörer.
För fordonsdrivmedel har vi, för att
öka konkurrensen och därigenom förhoppningsvis åstadkomma lägre priser ,
försökt att träffa regionala avtal. Det betyder att vi skulle kunna komma att få
olika leverantörer i olika delar av landet.
Så har emellertid inte blivit fallet i den
utsträckning vi förväntade oss. Det är
endast för fordonsdiesel som vi lyckats få
två leverantörer , nämligen Sannes i milo
S och V samt Shell i övriga militärområden . Statoil levererar motorbensin till
samtliga förband.
När det gäller drivmedel till marinens
fartyg och båtar är kravet att vi träffar
avtal med en leverantör , som inte bara
kan ,leverera rätt produkt till rätt pris ,
utan också kan leverera den på platser
som kan vara otillgängliga och på tider
utöver vanlig kontorstid. Detta ställer
stora krav på leverantörens förmåga ,
flexibilitet och resurser. BP Marine har
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under en följd av år uppfyllt vå ra och
marinens krav.

Finansiering
Den verksamhet som FMV svarar för finansierar för närvarande via ett förrådsavräkningskonto till vilket försvarsgrenscheferna svarat för startkapitalet ,
d v s den ursprungliga investeringskostnaden. Kontot belastas då FMV köper in
drivmedlet varefter förbrukarna , försvarsgrenarna , faktureras för sin förbrukning. Inkomsterna gottskrivs vårt
konto. För att täcka hyreskostnaderna
för mottagningsförråd , kostnaderna för
analyser, transporter m m samt utbyte
av vissa långtidslagrade drivmedel lägger
FMV ett mindre pålägg på varans literpris. För förbrukade fordonsdrivmedel
betalar FMV in c:a 70-80 MKr om året i
bensin- och energiskatt samt särskild
avgift.
Inom något år kommer förrådsavräkningskontot att ersättas av ett s k
1000-kronorsanslag vilket kommer att
leda till ett företagsekonomiskt mera
fördelaktigt hanterande av de ekonomiska resurser som anförtrotts oss.

Drivmedelsförsörjning under
kriser och krig
Grunder
Drivmedelsförsörjning en i kriser och
krig planeras och förbereds för följande
skeden:
• fredskris, varmed förstås en situation
med omfattande handelsstörningar .
• förkrigsskede/beredska p,
varmed
menas att öppna krigshandlingar pågår mellan maktblocken i Europa .
• neutralitet/krig, en period med krig i
vår omvärld, där Sverige antingen
står neutralt eller förr eller senare
dras in i kriget.

Lagring
För att förstå hur försvarets drivmedelsförsörjning är plan lagd att fungera under
kriser och krig är det nödvändigt att känna till vilka övergripande regler som gäller beträffande lagringsansvar. Schematiskt kan det beskrivas på följande sätt ,
se även bild 5:
Lagringsansvar
Fredskris
Beredskap
Krig/neutralitet

j))))j
~

lagras av försvaret
lagras av statens energiverk

Genom försvarets egen försorg lagras
• flygdrivmedel för såväl ett förkrigsskede som för neutralitet/krig
• fartygsdrivmedel för neutralitet/krig
samt
• fordonsdrivmedel motsvarande 113
av behovet för neutralitet/krig

vi hög självförsörjningsgrad och hög utlämningsberedskap eftersom vi lagrar så
stora delar i egen regi. Detta beror bland
annat på behovet av hög tillgänglighet i
operativt viktiga områden samt på de
specifika militära kvalitetskraven på produkten.
För att säkerställa att försvaret i alla
lägen disponerar drivmedel av rätt kvalitet , tas kontinuerligt prover på vissa
signifikanta egenskaper hos allt vårt
långtidslagrade drivmedel. Om erh ållna
prover visar att drivmedlet i ett visst förråd börjar förändras, intensifierar vi
kvalitetskontrollen och innan gränsvärdena nås ersätter vi drivmedlet med nytt
medan det gamla omsätts i fredsutbildningen.

Behov
Vi har idag i huvudsak bra , moderna metoder för att beräkna försvarsgrenarnas
drivmedelsbehov i krig. Vi har vidare ett
bra grepp om vilka typer av strid krigsförbanden förutses kunna genomföra.
Med detta och den operativa pl anläggningen som grund kan vi därför bedöma
var och när drivmedelsbehoven kommer
att uppstå.

Genom statens energiverks försorg lagras
• flyg- , fartygs- , och fordonsdrivmedel
för att tillgodose behoven under en
fredskris
• fartygs- och fordonsdrivmedel för att
tillgodose behoven under förkrigsskede/beredskap samt
• fordonsdrivmedel för att tillgodose
2/3 av behoven för neutralitet/krig

Försörjning under beredskap

Detta innebär att tillförsel kan ske
antingen från egna tillgångar eller från
totalförsvarets gemensamma lager. Beträffande flyg- och fartygsdrivmedel har

Försörjning under krig

Under beredskap och under ett krig i
omvärlden , d v s innan allmän mobilisering anbefallts , är tanken att drivmedelstjänsten skall funger a under förhållanden och på ett sätt som så långt möjligt liknar det fredstida systemet. Det
kommer därför inte att tas upp ytterligare i min framställning.

För att säkerställa drivmedelsförsörjningen under krig har de tre försvarsgrenarna valt lite olika lösningar.
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Flygdrivmedel

Återigen har flygvapnetns speciella krav
på hög insatsberedsk ap och utspridning
gjort att vi redan i fred ute på krigsbaserna lagrar allt drivmedel som beräknas åtgå för att täcka krigsbehoven . Spridningen till olika baser har störts av den operativa planeringen. Detta gör att flygvapnet kan operera från sina baser redan
i fred, från första beredskapshö jning och
under lång tid. Distributionss ystem och
materiel fyller högt ställda krav på
snabbhet och effektivitet och är väl anpassade till Bas 90-systemet vilket nu är
under införande.
Fartygsdrivmedel

Inom marinen har tyvärr flottans drivmedelsförsörj ningssystem inte hängt
med in i den moderna , lätta flottans tid .
Vi är sedan länge " fastbyggd a" i få , alltför stora, dyra bergförråd med gott fortifikatoriskt skydd . De tillkom i de flesta
fall under en tid då fartygen var stora
och följaktligen också hade stora egna
förr åd av bunker. När man behövde
bunkra gick man till den plats där drivmedlet fanns . Där kunde sedan bunkring
ske i skydd av maskering , skenmål , luftvärn etc. anläggningarn a betjänades av
relativt pe rsonalstarka basförband av
olika slag. Lovvärda region ala insatser
har på senare tid gjorts för att förbättra
situationen men detta hjälper inte upp
helhetsbilden annat än marginellt.
För försörjning av kustartilleriet s fartyg och båtar ser bilden ungefär likadan
ut som för flottan . Trots allt finns det
dock flera positiva inslag . Skärgårdsupp träd~nde och fasta anläggningar har
möjliggjort förberedelse och viss spridning i fred. Civila "sjömackar", lämpade
för tankning/bun kring av mindre fartyg
och båtar, är också en resurs att räkna
med.
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F ordansdrivmedel
Jag skall komplettera bilden av försvarets drivsmedelsfö rsörjning i krig med
att helt kort beröra försörjningen med
fordonsdrivm edeL De tre försvarsgrenarn a har i detta avseende byggt upp
ungefär likartade system. Basen för försörjning av de förband som huvudsakligen är territoriellt bunda, utgörs av civila resurser, d v s uttagna bensinstationer. Rörliga , stridande förb a nd har utrustats med egna , fältmässiga resurser
både för att transportera , förvara och distribuera drivmedel. Hämtning eller tillförsel sker antingen fr ån militära förråd
eller från civila resurser. DMC , Drivmedelscentral en AB , som enkelt uttryckt är de fredstid oljetransportö rernas krigsorganise rade företag , svarar för
en stor del av transporterna .
Den materiel som används är i stort
sett lika i de tre försvarsgrena rna och är
ett arv fr ån 50-talet. Försörjningss ystem
och materiel bygger i stor utsträckning
på dåtidens organisation för underhållsuppgifter , d v s det är system som kräver
god tillgång på personal och därför i
tämligen ringa grad är anpassade till dagens bantade underhållsorg anisation.

utnyttjande av råoljan. Detta innebär att
krackningspro cessen pressas optimalt.
Om inte kostsamma processer, t ex hydrering, tillämpas resulterar krackningen i
produkter med allt sämre lagringsstabilitet. För att motverka detta kommer produkten att i ökande utsträckning behöva
tillföras tillsatsmedel, additiv , av olika
slag. För försvarets del kan det på sikt
komma att betyda att vi, för att erhålla
rätt kvalitet för lagring, måste beställa
specialtillverk ade produkter med kostnadsökning som tänkbar konsekvens.
Miljökraven gör att allt mindre svavel
tillåts i våra drivmedel. Lågsvavliga produkter är inte svåra att tillverka men
avsvavlingen medför nackdelen att drivmedlets smörjande förmåga nedsätts.
Även detta måste kompenseras med tillsats av additiv. Utveckling av additiv
med kombinerad effekt har redan påbörjats.
På ännu längre sikt är utökad användning av alkohol som motorbränsle
en tänkbar utveckling. Ett alternativ till
direkt förbränning av alkoholen skulle
kunna vara att spalta alkoholen i koloxid
och vätgas varvid gaserna utn yttjas för
framdrivning.

Framtida utvecklingsmöjligheter
och -tendenser

Försörjningssystem

Krig
Försörjningss ystemen i krig kommer att
behöva byggas upp och anpassas till
stridskraftern as ökade snabbhet , till
taktikutveckli ngen och till att underhållsförbande n åter tycks bli ett område
för personalmins kningar och reducering.
Detta kommer att ställa krav på materiel
som är maskinellt hanterbar och som
medger flexibelt, enkelt utnyttjande ,
kanske av outbildad personal.
Inom marinen kommer kanske fartygsförbanden s uppträdande att kräva
att särskilda, operativt och taktiskt rörliga, underhållsför band organiseras . Dessa skulle med kort förvarning och med
egna resurser kunna understödj a de stridande enheterna var som helst l ~ ngs våra kuster. Ett system som motsvarar
flygvapnets Bas 90-system med rörlig
klargöring kanske vore en tänkbar lösning också för flottan? Ett system som
det här beskrivna skulle emellertid också
kräva att våra fredslagrade drivmedel
fördelades efter operativa principer på
ett bättre sätt än idag .

Fred
Ökade miljökrav kan komma att kräva
förändringar i vårt sätt att transportera
drivmedlet både externt och inom militärt område . En övergång fr ån
landsvägstran sporter till spårbundna
transportmed el alternativt en uppbyggnad av pipe-linesyste m kan komma. Utnyttjande av ny civil teknik , t ex uppsamling och återvinning av den gas som
strömmar ut från cisterner och fordon
vid tankning, kommer med säkerhet att
behöva införas även inom försvaret. Ett

Försvarets drivmedelsför sörjning är ett
arbetsområde som är intressant och alltid aktuellt. Under en följd av år har oljebranschen, oljetillgångar na, oljekriserna och oljepriserna legat inom såväl allmänhetens som den enskildes intressesfär. Mitt syfte med detta inträdesanförande har varit att lyfta lite på förlåten
och ge sällskapets ledamöter en så bred
bild som möjligt av var vi står idag och
vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Produkten
Avseende drivmedel för förbränningsmotorer kan man för närvarande inte
förutse någon revolutionera nde eller
språngartad utveckling unde r den närmaste 10 - 15-årsperiode n. Produkterna
kommer emellertid successivt att förändras beroende dels på raffinaderiern as
framställning steknik , dels på hårdare
miljökrav .
Redan idag har raffinaderiern as lönsamhetskrav tvingat fram allt hårdare

ökat utnyttjande av civila resurser kan
vara en alternativ och kanske billigare
väg att komma till rätta med detta problem .
·

Avslutning
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Minjakt - erfarenheter av landsortsklassen
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Inträdesanförande

Bakgrund
Redan i slutet av 1960-talet diskuterades en anskaffning av minjaktfartyg till
flottan. Underlag för M 70-klassen togs
fram men något beslut om anskaffning
togs aldrig. M 70 var tänkt att utrustas
med första generationens minjaktshydrofoner motsvarande den typ som finns
på Belos samt ett enkelt stridsledningssystem .
Under 1970-talet skedde en mycket
stark utveckling inom undervattensteknologin med off-shoreverksamheten som
motor. Högfrekvenssonarer för civilt
bruk utvecklades snabbt liksom olika undervattensfarkoster för inspektion av
bl a oljeledningar på havsbottnen.
I de flesta NATO-mariner påbörjades
anskaffning av rena minjaktfartyg som
ersättning för tidigare ombyggda minsvepare som utrustats med hydrofoner.
Minjakten utvecklades till ett nästan allenarådande system för minröjning.
Samtidigt levde den svenska flottans

minröjning inom mycket snäva ramar.
Anskaffning av minröjningsfartyg kunde
ej genomföras varför de knappa resurserna fick satsas på att vidareutveckla den
konventionella minsvepningen . Mycket
av det som utvecklades inom ramen för
taktikanpassning och positionering har
dock visat sig vara till stort gagn för utvecklingen av det minjaktsystem som
slutligen kom till stånd nämligen Landsorts-klassen .
Genom byggandet av minsveparen
Viksten gjordes skeppstekniskt stora
framsteg. Den av Försvarets Materielverk och Karlskronavarvet framtagna
GRP-metoden att bygga större plastfartyg visade sig vara utmärkt för minröjande enheter med deras krav på stor
chockhållfasthet och låg magnetisk signatur.
Karlskronavarvet byggde med denna
teknik två större enheter till kustbevakningen på i huvudsak modifierade M
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70-ritningar. Erfarenheterna av dessa
fartyg kunde tillvaratas då underlag för
M 80, Landsortsklassen, togs fram i slutet på 1870-talet.
1980 togs beslut om anskaffande av
två minjaktfartyg, eller rättare sagt två
minröjningsfartyg, som vi valt att kalla
dem eftersom de också är utrustade för
minsvepning. Det första fartyget levererades 1984 och har sedan följts av ytterligare fem fartyg. Ett sjunde är under
byggnad vid Karlskronavarvet.

Hydrofon
Landsortssystemet är utrustad med en
skrovfast högfrekvenssonar av fabrikat
Thomson - CSF typ 2022. Hydrofonen
har svensk militär beteckning hf 122.
Hydrofonen representerade då den anskaffades det modernaste som fanns att
få.
Minjaktshydrofonen finns med separat utrustningar för sökning resp klassificering eller som kombinerad utrustning. Fördelen med skilda sök- resp
klassificeringssvängare är att sökning
kan fortgå under klassificeringsfasen.
Nackdelen med systemet är större personalåtgång samt krav på relativt släta
bottnar för att kunna utnyttja systemets
fördelar.
Landsortsklassens
hydrofon
har
kombinerad svängare med den begränsning som beskrivits tidigare . Denna begränsning har ej varit gränssättande för
vare sig minjakt eller utbåtsjakt. Möjligheterna att snabbt kunna skifta från ekomod till skuggmod har visat sig vara
utomordentligt bra vid klassificering
samt för att optimalt kunna utnyttja hydrofonen vid olika vattenförhållanden .
Hydrofonen har fyra olika program för
sökning och klassificering. Svängaren går
att vrida så att hydrofonen kan utnyttjas
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i vertikal mod för lokalisering av förankrade minor eller för bottenundersökning i "side-looking"- eller ekolods
mod.
Anläggningen har väl fyllt ställda krav
och har haft en mycket hög tillgänglighet.

Klassificeringssystem
Klassificering av ekon kan under goda
betingelser göras med hydrofonen. Normalfallet är dock att en självgående undervattensfarkost , i Landsortfallet den
s k UVEN, eller röjdykare utnyttjas för
den
avslutande klassificeringsfasen.
UVEN är till storlek en lättviktare jämfört med andra länders lösningar. När
det gäller hanteringsmässighet och effekt är UVEN väl i klass med och i vissa
avseenden överlägsen motsvarande system .
Utvecklingen avseende undervattensfarkoster har varit snabb och mycket av
röjdykarnas tidigare arbete har försvunnit. En klar erfarenhet är dock att
röjdykaren har sin givna plats även om
tekniken utvecklas. Många klassificeringar eller andra arbeten på havsbottnar går ej att genomföra på annat sätt än
med dykare.

stridsledning
För att tillgodogöra sig och lagra den information som minjaktshydrofonen ger ,
är det en stor fördel att ha tillgång till ett
avancerat stridsledningssystem. stridsledningssystem för ytaHackenheter har
utvecklats under längre tid i Sverige,
varför det föll sig naturligt att bygga på
ett sådant kompletterat med specifik
minjaktsmjukvara. Dåvarande PEAB
utvecklade med MARIL som grund tillsammans med ett engelskt företag det
datorstöttade integrerade minjakts- och

stridsledningssystemet 9 MJ 400 . Förutom värden från sedvanliga sensorer,
t ex gyro, loggar m m, matas även värden in från hydrofonen, UVEN samt
från navigerings- och positioneringssystem som DECCA , Hyper-Fix och Mini-Ranger. Positionering kan även erhållas från ett automatiskt radarnavigeringssystem.
stridsledningssystemet 9 MJ 400 är
fortfarandes unikt så tillvida att all information presenteras för fartygschefen,
minjaktsofficeren och stridsledningsofficeren på en och samma panel nämligen stridsledningsindikatorn SLI.
Övriga stridsledningssystem för minjakt bygger fortfarande på ett stort antal
paneler för olika befattningshavare. Den
svenska lösningen på Landsortsklassen
ger trots en relativt liten besättning en
mycket stor uthållighet. Även om minjaktssystem 9 MJ 400 är en " hopplockad" lösning, som dessutom efter leverans har kompletterats med mjukvara
för ubåtsjakt, har tillgängligheten varit
mycket hög.

Positioneringssystem
Som tidigare nämnts genomfördes under
70-talet prov med olika positioneringssystem på Arkö-minsvepare. De stora
positioneringsfel, som konventionell radarnavigering gav , medförde att minröjning blev mycket tidskrävande . Under förutsättning att minröjningssystemet fungerar, oavsett om det rör sig
om minsvepning eller minjakt, kan effekten enklast mätas i tid. Effekten av
enskilda enheter höjs avsevärt om en
noggrann positionering kan erh ållas .
Valet stod mellan lång- resp korträckviddiga system. Fördelen med lång
räckviddiga system typ SYLEDIS, HYPER-FIX m fl är att de är fasta och såle-

des går att utnyttja direkt. Noggrannheten är dock sällan bättre än ± 8 m och
funktionen i skärgården är något osäker.
Korträckviddiga system, typ Mini-Ranger , fodrar "line-on-sight", d v s optisk
sikt mellan fartyget och transpondrarna
iland . Systemet ger en mycket hög precision , ± 2 m. Fartygen måste själva,
eller med hjälp av lagresurser eller motsvarande , bygga upp sina navigeringssystem med transpondrar på fixpunkter
iland. Detta kan stundtals vara rätt tidskrävande men etableringstiden av systemet uppvägs av kort tid för företaget.
Huvudsystemet för positionering av
Landsortsklassen är Mini-Ranger. Eftersom även Sjöfartsverket använder det
för sjömätning, har kunskapsuppbyggnaden i handhavande av Mini-Ranger kunnat göras mycket kort genom benäget bistånd av Sjöfartsverket. Erfarenheterna
av Mini-Ranger, som för övrigt finns på
samtliga stamminröjningsenheter, är
mycket goda.
För närvarande är Hyper-Fix-systemet
under införande och beräknas vara operativt under 1990. Hyperfix kommer att
utgöra ett bra komplement till övriga
positioneringssystem, speciellt utomskärs, samt vid företag där tidsfaktorn är
mycket knapp.

Fartyget
Erfarenheterna av fartyget är i alla avseenden mycket positiva. Fartyget , som
med svenska mått mätt är relativt stort
med sina 345 ton, är rymligt avseende
förläggningar, mässar och arbetsutrymmen. Fartyget går bra i sjön men har
som alla fartyg med litet djupgående tendenser att driva med vinden. Landsortsklassen är utrustad med Voit-Schneider propellrar , ett propulsionssystem
som funnits i flera decennier och således
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är väl beprövat. Fartyget har utomordentliga manöver- och hovringsegenskaper med Voith-Scneider-propellrar.
Vid låga farter är bullret från propellrarna i det närmaste obefintligt. Manöversystemet är stöttat av en dator för
att få optimala vattenströmmar och
minsta möjliga buller. Voith-Schneidersystemet har visat sig vara ett mycket
lyckat propulsionssystem för minjaktfartyg och även större flottor som England och USA har övergått till den lösning som vi har valt.
En erfarenhet är att fartyg som avses
ha företagsprofiler på en vecka eller
längre, storleksmässigt inte bör vara
mindre än Landsortsklassen. Den merkost~ad som ett fartyg i storleken 350
ton jämfört med ett i 230-tonsklassen innebär, betalar sig snabbt med den avsevärt utökade uthållighet som det större
fartyget besitter. Det dyra i dagens ör-

54

logsfartyg är vapensystem och e lektronik
inte skrovet.

Taktiska erfarenheter
Under de år som Landsortsklassens fartyg vari t i drift har de huvudsakligen utnyttjats för ubåtsjakt. Då denna verksamhet inneburit ett mycket högt gångtidsuttag, har systemkunskapen ombord
snabbt kunnat uppn ås. Eftersom materieltillgängligheten har varit osedvanligt
hög, har Landsortssystemet blivit operativt på en mycket kort tid.
De taktiska erfarenheterna avseende
minjakt kan sammanfattas enligt följande :
- Fredstida ledpenetrering är ett absolut krav för att nå effekt i krig
- Många leder är dragna så att både
minsvepning och minjakt omöjliggörs
- Minjakt i lämpliga leder innebär helt
andra tidsförhållanden än minsvepning
- Bunden minröjning är återigen ett
tänkbart alternativ
- Vattenförhållanden försvårar minjakt
i lika hög grad som bottenförhållanden

- Det är ytterligt svårt att på ett fartyg
klara av mer än huvuduppgiften.

Sammanfattning
Som framg ått av min redogörelse är
Lansortsklassen ett mycket lyckat minjaktsystem. För att komplicerade komponenter skall fungera ihop krävs alltid
en smu la tur men grunden till det lyckade resultatet är först och främst att
huvuddelen av komponenterna redan
var väl utprovade.
Följande erfarenheter från Landsortsklassen bör tas tillvara inför framtida
byggnation av svenska örlogsfartyg.
- Utnyttja beprövad teknik
- Uthållighet skapas ej genom elektronik utan genom uthålliga fartyg
- Skapa goda förutsättningar för den
ombord ,
komponenten
viktigaste
nämligen människan.
- Ett fartyg , en huvuduppgift.

Besättning
Minjaktsföretag är långa och tidskrävande. Besättningslistan har därför ej gjorts
med tanke på att kunna verka i "klart
skepp", utan för att kunna verka i ett
vakt-om-vaktsystem under längre tid .
Två kompletta vakter har gjort att fartygets uthållighet endast begränsas till behovet att komplettera proviant och
bunkra vatten.
Besättningsstorleken är jämfört med
utländska minjaktsystem avsevärt mindre , i de flesta hälften så stor. Lätthanterliga system, centraliserad övervakning och icke minst en rationell minjakts- och strids ledningsorganisation har
medfört hög effekt med en begränsad
personalstyrka.
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Nu kan du äntligen få reda på
vart pengarna tog vägen.
J
'1.... o
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Frivilliga i Finland - ett förtydligande.
Korresponderande ledamoten Ragnar Thoren har på sid 277 och 278/1989 berättat
om en minnesvärd information 1940 men kom också in på händelser 1945 , där ett tillrättaläggande kan vara på sin plats. Thoren skriver att den svenska frivilligkåren i
norra Finland hade ett transportkompani , som i andra världskrigets slutskede 1945
hjälpte finnarna att avveck la sina fronter. Frivilligkåren var eme llertid verksam under vinterkriget , och kårens bilkompanier hjälpte till vid evakueringen i mars 1940 av
de områden , som Finland måste lämna ifrån sig på Karelska näset. Fortsättningskriget mellan Finland och Sovjet upphörde i september 1944. Finland skulle enligt
fredsvi llkoren se till att de tyska trupperna i Finland lämnade landet, och Finland fick
med vapenmakt driva ut tyskarna till Norge under början av 1945. Den operationen
var avklarad i slutet av april 1945. Dessförinnan hade tyskarna skövlat norra Finland
-på vår sida av Torne ä lv hade Sverige organiserat en mycket stor hjälpinsats för att
ta hand om flyktingar och krea tur fr ån Fin land som måst lämna sina brinnande hem.
Den reaktion som Thoren uppger att hans släkting råkade ut för: "Rikssvenskar ut!!!" var nog en enstaka företeelse , som ej belagts på andra håll. I sammanhanget
kan nämnas, att Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga förra året gav ut en bok
"Svenska frivillig a i Finland 1939-1944" (Militärhistoriska Förlaget), där man kan läsa att fyra sjöofficerare från Sverige återfanns i finska marinen: 1941 kommendörkapten Ragnar Thoren med specialuppdrag rörande spaning m m och kapten Bengt Lind
af Hageby , vice chef för motorbåtsflottiljen i Viborgska viken samt 1942 kommendörkapten Otto Ternberg , veteran från luftvärnet i Åbo 1940 och reservfänrik Arne
Clementsson.

Mascoli Silfverstolp e
Ordförande i Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga

Balanskonto
ger dig ekonomisk överblick.
Å

S·E·Banken
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Bilskeppningar är vår specialitet

WALLENIUSREDERIERNA
STOCKHOLM

Till Er tjänst för :

- FARTYGSREPARTIONER
- OMBYGGNADER
- STÅLKONSTRUKTIONER
-

Vi har 5 flytdockor :
Den största med indockningsbredd
32,5 m, lyfter 25 000 ton .
Den minsta lyfter 250 ton .

FINNBODA AB
Box 11529
S-100 61 STOCKHOLM
Tel 08·44 08 20 Te lex 10416 Telefax 08- 43 83 30
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Habia Cable AB
Söderfors 0293-305 50 Täby 08-792 11 85

Rätt klimat ombord

.Fläkt
Fläkt Marine AB
Tillverkning och reparation
av manometrar
för sjöfart och industri

AB Svenska Manometerfabriken
Blå bodarna 1-9 116 45 Stockholm Tfn 08--40 25 94

OSKARSHAMNS

Vatten dju p 11 m
Utrustning för modern godshantering
Gotl an dstrafik året ru nt

w&i:b~©IMJIMJ~[i::!] VlJ[b[b ©©~OO©[){]&IMJ[i::!]
0491-160 80
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ett säke rt kort
Som huvudmaskineri i kustkorvetterna av Göteborgs-klassen har Marinen valt en
seriemotor byggd i över t 1.000 ex! Detta garanterar
fartygen livslång service och reservdelar från MTU. Ett
företag i den expansiva och framgå ngsrika Daimler-Benz
koncernen .
.MTU levererar fonfarande
service och reservdelar till dc
motorer som Marinen inhand lade för 40 år sedan .
MARINDIES EL

K:1jpl:ns 17 · Scidcr Mäbrstr:md
117 25 Stockholm ·Tel: 08/668 0160

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

