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Meddelande 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 8/1982. Ordinarie sammanträde i Göteborg den 9 december 1982 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Ordersalen på Nya Varavet i närvaro av 21ledamöter och 

16 särskilt inbjudna gäster. Regionmusiken under ledning av regionkapellmästare 

Egon Kjerrman medverkade. 

2. Valdes ledamoten Göran Wallen till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi . 

Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för år 1982-83. 

3. Ledamoten Roderick Klinteho föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps

grenen "Strategi. Taktik med sambandstjänst . Navigation och sjöfart" för år 1980--81 

betitlat "Sjöbevakningsorganisationen i marinen". 

4. Korresponderande ledamoten Erik Mosesson höll sitt inträdesanförande med ti

teln "Människan som mål och medel i vapensystemet". 

Stockholm den 30 december 1982 

Per Insulander 
sekreterare 
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KARLSKRONAVARVETS 
PRODUKTPROGRAM 

SAM 
Fjä:.rstyrd. aku s ti sk, magnetisk 

sjalvgåcndc min svepfarkost 
Län gd 18.0 m, bredd 6 .0 m 

deplace ment l 9 ton 

CG 29 
Ku stbevakningsfart y g 

Längd 28 .9 m, bredd 5.4 m. 
dep lacement 82 ton 

~@p 
CG 40 

K ustbcv akningsf art y g 
Längd 40 ,6 m, bredd 6.7 m. 

deplacement 21 O ton 

LANDSORT SPICA Ili/STOCKHOLM 
Minröjn ingsfartyg ( minjakt och minsvepning ) 

Längd 47,5 m, bredd 9,6 m, 
deplacement 360 ton 

OPV/ KORVETT 
H avs.övcrvaknings-/ ubåtsjaktfartyg 

Langd 61.8 m, bredd 9.6 m 
deplacement 560 ton 

CARLSKRONA 
Minutl äggnin gs-och skolfartyg 
Längd 105.7 m. bredd 15,2 m, 

deplacement 3300 ton 

Kw V 
KARLSKRONAVARVET 

KAR LSKKONAVARVET A B 
Bm IOOfl. S -.171 24 K~rl slrona. Swed<'n 

"l el .:16 .t55 1'1-IJO "l clc• .pn~O KKHV ~ 

Y taltackfartyg (robotfartyg) 
Längd 50,0 m, bredd 7.5 m 

deplacement 320 ton 

V ÄSTERGÖTLAND 
Ubåt 

(ti llverk~ing i samarbete med Kocku ms) 
Lan gd 48.5 m. bredd 6.0 m 

deplaceme nt J 070 ton 

Ledamoten 
ULF EDMAN 

Vapensystemkontroller- "De(1 svaga länken" 

Allmänt 

Kommendörkapten Ulf Edman är 
ubåtsofficer med stor erfarenhet från 
provturskommandon på ubåt typ "Näc
ken". På grundval av sina erfarenheter 
föreslår han i sin artikel förbättrade me
toder för vapensystemkontroller. 

Flottans moderna stridande enheter - robotbåtar och ubåtar är plattformar för kom
plicerade och starkt integrerade vapensystem. Den tekniska utvecklingen medför att 
integrationsgraden och komplexiteten ökar för varje ny fartygsserie. 

Vapensystemet innefattar delsystem som i sin tur består av komponenter enligt 
nedan: 

- navigeringsutrustning: 

- sensorer: 

- beräknings- och 
presentationsutrustning: 

- vapen: 

gyrokompass 
gyron 
logg 

hydrofon 
radar för spaning och eldledning 

radarvarnare (PQ) 
signalspanare (SIS) 
periskop 
optiska/optroniska sikten (IR, TV) 

stridsledningsanläggningar 
(ELPLO, MARIL etc) 

eldledningsanläggningar 
(art e , torpe) 

robot 
torped 
artilleri 
au-vapen 
minor 

Principskiss framgår av bild nr l . 
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Behov av vapensystemkontroller 
Framtagandet av nya system - plattform med vapensystem - är en resurskrävande 
och lång procedur med olika faser som omfattar 

e studier 

e projektering 

e konstruktion 

e tillverkning 

e prov i fabrik 

e provtur 

e leverans till marinen 

e vapenkontroller 

utmynnande i ett utkast till kravmålsättning 
(UTIEM) 

utmynnande 
(PTIEM) 

en preliminär kravmålsättning 

utmynnande i en slutlig kravmålsättning (STIEM) 
och byggnadsspecifikation 

av plattformar och delsystem 

för kontroll av leverantörernas åtaganden betr resp 
utrustnings prestanda 

för kontroll av byggnadsvarvets åtaganden 

e införlivande i förbandsproduktion- kustflottan. 

Vapensystemkontrollerna är den slutgiltiga testen att den stridande enheten- far
tyget innehåller målsättningens (STIEM) krav från vapenteknisk synpunkt. 

Befintliga system måste även efter översyner och modifieringar/moderniseringar 
där proceduren helt eller till delar överensstämmer med vad som gäller för nya sys
tem, utföra prov med vapensystemet. 

Även enheter i kustflottan under pågående expedition har behov av detta . 
Som synes är kedjan lång och bestående av många länkar. Med tanke på den om

sorg och de kostnader som nedlagts i ett projekt ävenså uppföljningen av befintliga 
enheters vapensystems prestanda kan man med hänsyn till resultat och kostnader 
ifrågasätta om nuvarande tillvägagångssätt vid vapensystemkontroller är det rätta och 
mest kostnadseffektiva. 

Leveransförhållanden samt provturs- och kontrollant
organisation 
Då, vid nybyggnader och moderniseringar, FMV normalt är underleverantör beträf
fande vapenmaterielen till byggnadsvarvet (vilket i dag är KkrV och Kockums AB) 
omfattar provturerna endast de prov som erfordras för kontroll, att fartygets pre
standa och data är i överensstämmelse med leverantörens (byggnadsvarvets) kon
trakterade åtaganden. Dessa åtaganden omfattar normalt byggnation av plattfor-
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men/fartyget och installation av FMV tillhandahållen materiel. Efter denna provtur
leveransprovtur - sker leverans till marinen efter godkännande av leveranskontrol
lanten (utsedd av FMV). 

Vapensystemkontroller med våra senaste fartygsserier 
- torpedbåt typ Spica II 
- patrullbåt typ Hugin 
- ubåt typ Näk 

har därför ägt rum efter leverans av fartyget till marinen och har ofta skett i eller i nä
ra anslutning till kustflottan . 

Närheten till kustflottan är både på gott och ont för provens genomförande och re
sultat. 

Kustflottan medger god tillgång på mål och målfartyg och har en väl fungerande 
administrativ funktion men stabens ambitioner att snabbt pröva nya enheter i taktis
ka/operativa sammanhang medför ofta svårigheter att rätt och i tid genomföra sys
temprov. 

För genomförandet av leveransprovtur med nya och moderniserade fartyg uppsätts 
normalt ett provturskommando (PTK) vilket ofta även utför vapensystemkontrol
lerna. 

Chefen för provturskommandot är underställd Chefen för kustflottan men lyder i 
vad avser provtursverksamhetens genomförande under FMV-M. 

För att kontrollera att fartyget innehåller byggBadsspecifikationens krav på data 
och prestanda samt övriga av leverantörens kontrakterade åtaganden utser FMV-M 
en leveranskontrollant . Dennes verksamhet upphör i och med leveransen till mari
nen. Vapensystemkontrollerna sker efter leveransen till marinen och utförs av farty
get med provtursbesättning i FMV regi. 

Särskild vapensystemkontrollant har saknats varför olika Provturskommando/ 
fartygschef får vara sammanhållande gentemot FMV-industrin-kustflottan. 

Behov av särskild vapensystemkontrollant som börjar verka på tidigt stadium har 
tidigare påpekats i erfarenheterna från Spica II provturen.' 

Nuvarande tillvägagångssätt vid vapensystemkontroller 
Torpedbåt typ Spica /P 
stillaliggande funktionsprovades sensorer och torped- och artillerieldledningar och 
siktkontroller utfördes. Därefter genomfördes funktionskontroller under gång. 

Efter loggjustering påbörjades vapenproven med 

- torpedskjutningar omfattande sex 2-skotts salvor i varierande skjutfall , 

- artilleriskjutningar omfattande flackbaneskjutning mot sjömål M/70 och luftvärns-
skjutningar mot Learjet och pilmål samt MU 2 med korv och träffindikator. 

Utgående från träffresultaten i målen godkändes därefter vapensystemen. 
Tillvägagångssättet vid vapensystemkontroller med patrullbåt typ Hugin är lik-

artat. 
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Ubåt typ Näcken 
Stillaliggande vid kaj utfördes 

- siktkontroller med radar och periskop (teodolitmätning), 

- kurskontroll av plattformskompass, 

- funktionskontroll av navigeringsutrustning, sensorer och strids- och eldledningsan-
läggningen (NIBS). 

Därefter utfördes funktionskontroller under gång. Efter hydrofonprov med rikt
ningskontroll och loggprov påbörjades vapensystemproven med kontroll av målfak
torberäkningsprogrammet (MFB). 

Efter detta genomfördes vapenprogram med torpedskjutning med olika torpedty
per i olika skjutfalL 

Det visade sig snabbt att detta förfarande icke var tillfyllest för ett så komplext och 
integrerat vapensystem . I ett integrerat system är det inte bara de olika delsystemen 
som ger felbidrag utan även överföringarna mellan delsystemen bidrar. Vid ökad in
tegrationsgrad blir överföringarnas felbidrag av stor betydelse. Rätt definierade 
gränsytor är en grundförutsättning för ett väl fungerande system. 

Skjutresultaten var blandade varför en noggrann analys av tänkbara felorsaker vid
togs. 

Det visade sig att såväl delsystem som överföringar var behäftade med fel såväl i 
hårdvaran som i installationen.' Inte heller mjukvaran (programvaran) var ännu ej i 
fullgott skick. 

Övriga fartygstyper efter översyn/modifiering 
Efter översyner och modifieringar utförs siktkontroller och funktionsprov med senso
rer och eldledningar på fartyget stillaliggande . 

Efter loggjustering utförs tekniska kontrollskjutningar med artilleri- och torpedsys
tem. Utifrån träffresultaten i målen bedöms sedan vapensystemet. 

Fartyg under pågående expedition 
Rustade fartyg under pågående expedition skall regelbundet utföra funktionskon
troller med sensorer och eldledningar samt loggprov. Resultatet från skjutningar rap
porteras till Marinstaben och FMV t ex via MARIS systemet varefter åtgärd med far
tyget snarast vidtages beträffande vapensystemet och däri ingående delsystem. 

Sammanfattning 
Efter statiska kontroller stillaliggande vid kaj avprovas vapensystemen till sjöss under 
varierande väderförhållanden med torped- och artilleriskjutningar där systemets 
prestanda bedöms utifrån erhållna träffresultat i målet . 

Beträffande robot- och artillerisystemen kan träffbedömningen anses vara till
fredsställande utförd såväl vid flackbaneskjutning eradarinmätning av mätavdelning) 
som vid lv-skjutning (träffindikator) . 

För torpedsystemet är dock träffbedömningsmöjligheten under dager ej tillfreds
ställande . Vid mörkerskjutningar ger banmarkeringsljuset god möjlighet till träff-
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bedömning men den under dager utnyttjade bubbelstråkmetoden kan ej anses uppfyl
la moderna krav på träffbedömning. 

Nu befintlig träffindikator i torpeden fungerar ej på avsett sätt. Intill dess en rätt 
fungerande träffindikator framtagits bör ej dagerskjutningar utföras. 

Förfarande vid kontroll av delsystem 
Navigeringsutrustning 
Navigeringsutrustningen används förutom för navigering även av vapensystemet för 
information om vapenplattformens - fartygets rörelser - attityder och farter. 

I äldre system erhölls attitydinformationen ofta från särskilda gyron i resp anlägg
ning (ex vis arte). 

I moderna system erhålls attitydinformationen från en plattformskompass med 
vertikalreferens (ex vis Sperry Mk 29 som finns bl a på ub typ Näk och ptrb typ Hu
gin). Denna plattformskompass ger även ut fart över grund i såväl långskepps- som 
tvärskeppsled efter stöttning från ordinarie fart-genom-vattnet mätande trycklogg . 
Denna information utnyttjas i NIBSpå u b typ Näk för ABR (=Automatisk Bestick
Räkning) främst för tvärfartsinformation , men onoggrannheten i systemet har gjort 
att farten från tryckloggen (i långskeppsled) , girvinkelhastighet samt en modell av 
fartygets sladdning vid gir har fått utnyttjas. 

Förfarandet vid kontroll av navigeringsutrustningen framgår av följande tabell . 

Önskad 
information 

Kurs 

Attityd 
(trim, 
roll) 

Fart 
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Uppmäts 
med anläggning 

Plattformsgyro 
Gyrokompass 
Magnetkompass 

Plattformsgyro 
med vertikal
referens 
Särskilda 
gyron 

Logg 

Prestanda och noggrannhet 
kontrolleras/provas var och hur 

Uppensning med långskeppslinje 
och inställning vid kaj kan utföras. 
Kontroll u g med hjälp av i naturen 
förekommande enslinjer och i kom
passbanor. I övrigt saknas möjlig
heter för kontroll av gyrokompas
ser. 

Möjligheter till kontroll u g saknas. 

Kontroll sker i fasta optiska fart
banor (Mysingen och Karlskrona 
redd) som emellertid ej längre un
derhålls av SjöV . Kontroll sker 

gnimzmlu; 
Sensorer 

även i fasta Decca fartbanor. Nog
grannheten vid prov i Decca fart
bana kan ifrågasättas . Tryckloggen 
är en fart genom vattnet mätande 
logg. Kontrollen sker i fasta eller 
rymdfixerade system dvs ger fart 
över grund. Att gå fram och tillbaka 
i banan är ibland ej tillräckligt. Det 
är inte bara vattenströmmen som 
påverkar utan även vind och sjö
hävning (gäller särskilt Deccabanan 
som ligger långt ute till s j ö ss). För 
ubåt kan de sistnämnda påverkans
faktorerna elimineras genom att 
loggprovet utförs i u-läge. 
Rutiner (föreskrifter) för loggprovs 
utförande saknas. 

-~eifi:s"dtii!"f.Wtnyttjas för inmätning av mål. Förfarandet vid kontroll av sensorer fram
går<däi'9rttaiJ'eUen nedan. 

Önskad 
information 

Bäring 
Avstånd 
Klassificering
parametrar 

Bäring 
Avstånd 
Klassificering
parametrar 

Uppmäts/Inmäts 
med -anläggning 

Hydrofon 
-aktiv 
- passiv 
- pingindikator 

Radar 
-spanings 
- eldlednings 

Prestanda och noggrannhet 
kontrolleras/provas var och hur 

Riktningskontroll sker mot bul
lernormal och reflektor till sjöss. In
mätning sker med periskop/optiskt 
sikte. 
Avståndskontroll sker mot reflek
tor. 
Inmätning sker med radar. 
Uteffektmätning görs med aktiv hy
drofon. 

Bärings- och avståndskontroll sker i 
fasta banor med mätmål vid ordi
narie förtöjningsplatser. Kontroll 
u g till sjöss saknas . 
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Önskad 
information 

Bäring 
Avstånd 
Klassficering
parametrar 

Bäring 
Avstånd 
Klassificering
parametrar 

Uppmäts/Inmäts 
med -anläggning 

Radarvarnare (PQ) 
Signalspanare (SIS) 

Periskop 
Optiska sikten 

Beräknings- och presentationsutrustning 

Prestanda och noggrannhet 
kontrolleras/provas var och hur 

Prov till sjöss utföres mot mål som 
inmäts med egen radar och/eller 
periskop/optiska sikten. Fasta in
stallationer saknas. 

Teodolitmätning för bäringskon
troll kan utföras stillaliggande. 

Kontroll av programvaran sker stillaliggande vid kaj och till sjöss. 
Mätresultaten från prov till sjöss är ofta dåliga och svåranalyserbara till följd av 

- svårigheter att rätt plotta mål och skjutande fartyg . Modern registreringsutrustning 
(t ex xy-plotter) saknas ombord. '\~"\0"1.!'1~7~ 

- att tidsangivelser ofta är skiljaktiga till följd av att modern och noggra&lrti~
rustning ännu så länge saknas ombord. Tidmätutrustning som medget~<i-rngli~g 
tid mellan mål och skjutande fartyg är under anskaffning.' 

Vapen 
De vapen som utnyttjas är väl avprovade och innehåller kraven på noggrannhet och 
tillgänglighet. 

Vapenfelen såsom ammunitionens spridning och torpedfelet är väl definierade och 
kända till storleken genom noggranna prov vid olika inskjutningsstationer. 5 

Robotar utprovas noggrannt vid FMV robotförsöksplatser. 

stutsatser 
Som framgår av ovan är nuvarande tillvägagångssätt vid vapensys. ternkontroller dis
kutabelt. Att direkt från statiska delsystemkontroller genomföra kontrollskjutningar 
med onoggranna träffbedömningsmetoder kan med alltmer dyrbar ammunition inte 
anses vara tillfyllest. 

Nuvarande förfaranden medger ej tillräckligt underlag för noggrann analys av såväl 
systemfel i stort som av delsystemens och överföringarnas felbidrag. 

Befintliga anordningar för provning och kontroll av vapensystemen på flottans 
stridsfartyg är ej tillräckliga . Resurser krävs för uppmätande av delsystemens pre-
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standa och noggrannhet under gång till sjöss med möjligheter till noggrann inmätning 
av såväl vapenplattformens som målets position från fast anläggning i land. 

Således bör den nuvarande statiska kontrollen kompletteras med en dynamisk kon
troll innan skjutning med ammunition sker. 

Härigenom erhålls ett vapensystem med bättre prestanda till lägre ammunitions
kostnad. 

Kontrollmöjligheter utomlands 
Allmänt 
Utomlands finns fasta installationer för dynamiska kontroller av vapensystem. Bl a 
har NATO två stycken kontrollstationer NATO Forces Sensors and Weapon Accura
cy Check Sites in Europe (NATO FORACS). 

Bakgrund 
Under 1960-talet då marina vapensystem började bli alltmer sofistikerade, förmärk
tes ett ökande antal systemfel vid skjutningar ombord NATO fartyg. Detaljanalys av 
träffresultat m m gav vid handen att fel i delsystemen ombord var källan till felen. 

Det blev uppenbart att sensorer och navigeringsutrustning krävde inte enbart sta
tisk kontroll stillaliggande utan också dynamiska noggrannhetskontroller under verk
liga kontrollerade förhållanden. Ä ven andra länders flottor upptäckte liknande pro
blem. 

I januari 1974 beslöt NATO NAval Armaments Group att etablera vapensys
temmätbanor, en i Norge i Boknafjord och en i Grekland i Soudha Bay, Kreta. 

Den i Norge bemannas och sköts av norska flottan och betjänar fartyg från natolän
der i norra Europa. Den på Kreta bemannas och sköts av grekiska marinen och be
tjänar natoenheten i Medelhavet. 

FORACS uppgifter 
Vapensys.temmätbanan FORACS ger möjlighet till noggrann oförställd mätning och 
kontroll av sensorers och navigeringsutrustningars noggrannhet under provförhål
landen som så långt möjligt efterliknar den miljö i vilken resp anläggning normalt 
skall fungera. Kontrollstationen uppmäter noggrannheten hos navigeringsutrustning 
och sensorer som upptäcker, lokaliserar, klassificerar och följer mål. Varje station 
har komplett instrumentering och prestanda för att kontrollera 

- sensorer e hydrofoner 
e periskop 
e optiska sikten 
e spanings- och eldledningsradar 
e radarvarnare och signalspaningsutrustning 

- navigeringsutrustning e loggar 
e tröghetsnavigeringssystem 
e gyrokompasser. 
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För sensorer presenteras resultat i form av bärings- och avståndsfel för olika drifts
fall, och navigeringsutrustning kontrolleras beträffande korrekt inställning , tillgäng
lighet och noggrannhet . 

Kontrollresultat datorbehandlas och analyseras för att få fram tendenser och för
ändringar i sensorernas funktionskarakteristik. 

Fartygen förses med resultaten av kontrollerna vilket då är ett mått på sensorernas 
noggrannhet och kvaliteten på underhållsarbetet utfört av personalen ombord . 

Staber och förvaltningar erhåller resultat som ger en bedömning av fartygens ope
rativa tillgänglighet och ett mått på kvaliteten av de underhållsarbeten som utförts av 
örlogsvarv och verkstäder. 

Förvaltningar förses med resultat som ger ett mått på sensorernas och navige
ringsutrustningens prestanda och begränsningar. 

Beskrivning av vapensystemmätbanan 
Anläggningen består av en kontrollstation , tre mätstationer och diverse akustiska, 
elektromagnetiska och optiska mål. 

Den mätteknik som utnyttjas medger inmätning av alla mätstationer och landbase
rade mål på 3 cm när. Hydrofonmål mäts in på 60 cm när i horisontalplanet och 1,5 m 
i djupled med hjälp av hydraakustisk mätteknik . 

Vapensystemmätbanan består i huvudsak av (se bild 2). 

l. En kontrollstation inrymmande elektroniken för hydrofonmål , radarmål samt ra
darvarnare och signalspaningsmål, testutrustning och en dator. Kontrollstationen 
innehåller också kontorslokaler för personalen. 

2. Tre optiska mätstationer inrymmande teodoliter för följning av mätande fartyg i 
banan. Mätstationen består av ett skydd, en teodolitställning, en teodolit och en 
radioanläggning med antenn. Skyddet är byggt på en inmätt triangelpunkt och teo
dolitställningen är byggd så att teodoliten kan monteras direkt över triangel
punkten. 
Ett optiskt mål och blinkljus är monterat på skyddets tak också direkt över 
triangelpunkten . 

3. Hydrofonmål bestående av akustiska svängare monterade på ställningar på botten 
på såväl grunt som djupt vatten. Hydrofonmålen är förbundna med kablar till den 
elektroniska utrustningen i kontrollstationen. Hydrofonmålen kan simulera både 
aktiva och passiva mål för alla typer av hydrofoner. 

4. Radarreflektormål bestående av hörnreflektorer monterade på ställningar på 
botten. 

5. Radarmål bestående av antenner och repeterutrustning. Radarpulsen från farty
gets radar tas emot och ekopulsen sänds tillbaka till fartyget efter en valbar för
dröjning (simulerande större avstånd än verkligt). 

6. Radarsändare för ESM utrustning (PQ och SIS) vilka kan variera frekvens, puls
längd och pulsrepetitionsfrekvens. 

7. Optiska mål. Flera optiska mål finns för att garantera att minst ett alltid är synligt 
för fartygets optiska sensorer oavsett fartygets position i mätbanan. 
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Mätförfarande 
Mätförfarandet består av tre faser 
- stillaliggande vid kaj 
- under gång i mätbanan 
- utvärdering och analys med därpå följande resultatrapportering. 

Den stillaliggande fasen sker först och tar normalt 6--8 timmar. Tiden under gång i 
mätbanan är normalt 8--10 timmar. Preliminära resultat av mätningen är som regel 
klara inom ett dygn och dessa signaleras till fartyget. Detaljerade analyser och utvär
deringar utförs som regel efter högst 14 dagar varefter en detaljerad rapport tillställs 
fartyget. De uppmätta värdena för resp fartyg lagras i mätstationens dator. 

Stillaliggande mätning utförs i hamn förtöjd vid kaj och omfattar 

- genomgång med fartygschef och nyckelmän i besättningen i ändamålet med och ut
förandet av mätningen i vapensystemmätbanan 

- registrering av beteckning och numrering av fartygets olika anläggningar som skall 
kontrolleras 

- fastställande av vilka anläggningar som skall kontrolleras samt var dessa är belägna 
i fartyget för uppmätning av parallaxfel (kräver fartygsritningar) 

- fastställande av utnyttjade frekvenser hos hydrofon- och radaranläggningar 

- noggrann uppmätning av fartygets långskeppslinje och överföring av detta värde 
till den ombord placerade teodoliten 

- uppmätning av gyrokompassens och/eller tröghetsnavigeringsanläggningens statis
ka inställningsnoggrannhet 

- uppmätning av siktesinriktning och glapp 

- uppmätning av periskopets riktnoggrannheL 

Mätning under gång genomförs för att uppmäta noggrannheten hos sensorernas 
bärings- och avståndsvärden samt navigeringsutrustningens kurs- , attityd- och fart
värden. 

Utnyttjad mätteknik medger fastställande av fartygets geografiska läge med myc
ket hög noggrannhet, oberoende av fartygets egna anläggningar, med de tre mätsta
tionerna. Fartygets kurs fås genom inmätning av ett optiskt mål iland med den till far
tygets långskeppslinje noggrannt inställda ombordplacerade teodoliten. 

Fartygets sensorer mäter in de mål i banan vilkas lägen är kända . Sensorernas vär
den avläses och registreras samtidigt som fartygets läge och kurs bestäms. Rätta vär
den på avstånd och bäring beräknas och jämförs med resp sensors värden . 

Förfarandet upprepas med varierande avstånd, bäring och inställningar i resp an
läggning för att tillförsäkra tillräckligt statistiskt underlag för beräkning av noggrann
heten. 

Åtgärder efter mätning 
Beroende av resultatet måste åtgärder vidtas. Upptäcks allvarliga fel i systemen mås
te dessa lokaliseras, analyseras och åtgärdas . 

Efter åtgärd bör snarast förnyad mätning utföras. 
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Utnyttjande av mätresultaten 
Ur mätresultaten kan utläsas om delsystemen uppfyller ställda krav. Detta ger varje 
fartygsledning möjlighet att värdera vapensystemet samt korrigera fel i delsystemen. 

För staber och förvaltningar ger mätresultaten information om vapensystems nog
grannhet och prestanda under operativa förhållanden . 

Jämförelser mellan system över en längre tidsperiod avslöjar försämringar i sys
tems noggrannhet och prestanda till följd av exempelvis förändringar i underhållsruti
nen, ändringar i utbildning av operatörer och tekniker etc. 

Modifieringar av system kan lätt utvärderas genom jämförande prov före och efter 
modifiering. 

Förslag 
Vapensystemmätbana 
Behov av en vapensystemmätbana föreligger. En utredning syftande till geografisk 
lokalisering och omfattning av en mätbana bör snarast utföras .6 

Kostnaden för en mätbana är svår att ange och berör givetvis på omfattning och ut
formning men en investeringskostnad på ca 25 milj kr och en driftskostnad på 3-5 milj 
kr/år får anses rimlig. 

Dessa kostnader torde på sikt vara lönsamma investeringar till följd av att 

- noggrannare och bättre fungerande vapensystem erhålles 
- tiden för vapensystemkontroller kan minskas jämfört med nuvarande förfarande 

och nya resp moderniserade enheter blir operativa snabbare än i dag 

- den operativa tillgängligheten för rustade enheter höjs 

- en lägre ammunitionskostnad kan erhållas eller kan antalet tillämpade skjutningar 
ökas. 

Vapensystemkontrollant 
För kontroll av vapensystemet med nya system bör FMV utse en vapenkontrollant 
som har samma befogenheter gentemot leverantörer och FMV som leveranskontrol
lanten har mot byggnadsvarv och FMV. Detta för att snabbt få nya vapensystem av
provade och kontrollerade. 

För sammanhållningen inom FMV beträffande av FMV tillhandahållen materiel till 
nya projekt är den nyskapade systemavdelningen rätt ställe. 

Införlivande i förbandsproduktionen 
Innan nya fartyg införlivas i förbandsproduktionen (kustflottan) måste alla prov vara 
avslutade såväl skeppstekniska som vapentekniska. En annan provuppläggning för 
nya fartyg bedöms vara nödvändig med varvade skepps- och vapentekniska prov så 
att förbandsproduktionen inte tillförs plattformar med icke helt utprovade vapensys
tem som nu har skett i flera fall. 

77 



ANMÄRKNINGAR 
l. TIS 111978. Kommentar av ledmoten Arne Gärdin till artikel om provtursverksamheten med 

tb typ Spica T 131. 

2. TIS 5/1977. Artikel av kk Bengt Samuelsson: "Provtursverksamheten med tb sp Spica T 
131". 

3. Som exempel kan nämnas: På ub typ Näk finns en trycklogg. Tryckloggens princip är att mä
ta differenstrycket mellan statiskt och dynamiskt vattentryck. Det statiska trycket fås från ett 
statiskt intag som ej skall påverkas av fartygets rö relser. Det dynamiska trycket fås från ett 
pilotrör som skjuter ut från fartygets botten. Det första året med ub Näcken pendlade loggen 
i fart några knop ständigt. Alla möjliga åtgärder vidtogs och fabrikanten visste ingen råd. Så 
småningom visade det sig att byggnadsvarvet av hänsyn till att det statiska intaget inte skulle 
bli igensatt då ubåten intog bottenläge hade placerat det i tryckskrovet vilket till följd av köl
konstruktionen ligger ca l ,5 högre och indraget jämfört med pitotröret. 

Detta medförde att då formluckorna till torpedtuberna öppnades erhölls en pulserande vat
tenström från förpiken ned genom vatteninloppet till förpiken och in i kölkonstruktionen 
som där påverkade det statiska intaget så att loggen pendlade . Då fartmätningen behövdes 
som mest noggrann! blev den p g a installation som sämst. 

4. På flottans fartyg skall en yttre tidenhet införas successivt , som primärt har till uppgift att 
uppdatera strids- och eldledningssystemets borgerliga tid vid alla systemstarter. 

5. Övningsstocken av torpeder kan ibland vara diskutabel från tillförlitlighets- och noggrann
hetssynpunkt. 

6. För utprovning av MARIL systemet kommer FMV att utnyttja ett motorolasystem för inmät
ning av skjutande fartyg och mål. Erfarenheterna från detta prov bör kunna utgöra del av un
derlaget i studium av en vapensystemmätbana. 

,, 
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ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

Ronnebyg. 39 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-1 02 98 

STINA-ett datorbaserat system för övervakning 
och ledning av sjötrafik 

l samarbete med marinen. 
Det har alltid varit svårt att bevaka Sveriges 
långa kust Utan avancerad utrustning skulle 
det idag vara nära nog omöjligt Vi har fått nya 
territorialgränser, sjötrafiken har ökat kraftigt 
och följderna av tartygsolyckor har blivit allvarli
gare , inte minst i samband med oljeutsläpp. 

Philips har i samarbete med svenska marinen 
utvecklat ett datorbaserat system för övervak
ning och ledning av sjötrafik. 

STINA-system är installerade i mellansverige 
och beställda för Karlskrona, Malmö och Göte
borg. Vid centralen i Malmö skall man samlokali
sera marinens, kustbevakningens och sjöfarts
verkets lokala övervaknings- och ledningsre
surser. 

Avancerad utrustning för 
databehandling och presentation 
STINA-centralen får sin information från försva-

Försvarselektronik 

rets kustradarstationer och kan ta emot och 
behandla information från sex stationer samti
digt Informationen tas om hand av två Philips
datorer. Den behandlade informationen pre
senteras sedan på textbildskärmaroch grafiska 
bildskärmar tör svart/vitt el ler färg. 
Fyra operatörer i centralen kan följa upp läge, 
kurs , fart, identitet, last mm för upp til l400 tartyg 
samtidigt (200 tartyg kan följas helt automa
tiskt). Operatörerna kan också upptäcka risksi
tuat ioner, t ex fara för grundstötning och leda 
insatser till sjöss. 

Philips 
Elektronikindustrier AB 
F ör~varselektron i k 
175 88 JÄRFÄLLA 
Tel: 0758/100 00 
Telex: 115 05 PHILJA S 

PHILIPS 
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ROSTFRITT 

Laholm Stål AB 
Box 60, 312 01 Laholm 

Tel. 0430/113 90- Telex S-38125 

Specialfabrik för Rostfria 
komponenter och apparatur 

Rostfritt 
Gjutgods 
Ämnesrör 
Flänsar 
Holkflänsar 

Pre-fab. 
Rostfri apparatur 
Renovering 
( Maskiniego AB) 
Forsviks Bruk 

Ledamoten 
SVANTE KRISTENSON 

Svante Kristenson är överste vid Kust
artilleriet och chef för KA 4. 

Kustartilleriets utbildningsorganisation 
under utredning 
Årsberättelse i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utbildning". 1982-83 . 

Inför 1982 års försvarsbeslut blev det allt 
mer uppenbart att fredsorganisationen 
inom marinen måste bli mindre resurs
krävande. Inom marinens ekonomiska 
ram skulle annars andelen för materiel
förnyelse fortsätta att minska , vilket för 
en så materielstark försvarsgren som 
marinen i perspektivet skulle innebära 
ett slags självutplåning. 

I syfte att söka besparingar i marinens 
fredsorganisation tillsatte chefen för 
marinen 1979 ett antal arbetsgrupper 
som fick till uppgift att utreda organisa
tionen inom tre olika områden , utbild
ningsverksamhet, ledningsfunktionerna 
och materielunderhållssektorn . 

Utredning rörande utbildningsverk
samheten genomfördes separat för flot
tans respektive kustartilleriets mganisa
tion. Två arbetsgrupper tillsattes, Ag Ut
borg Fl och Ag Utborg KA . De båda ar
betsgrupperna skulle även i samverkan 
studera möjligheterna att i ökad ut
sträckning bedriva för flottan och KA 
gemensamt anordnad eller samordnad 
utbildning samt lösa ett särskilt utred
ningsuppdrag rörande sjökrigsskolans 
framtida lokalbehov och lokalisering. 

Ag Utborg Fl 
CM direktiv till Ag Utborg Fl inriktade 
arbetet mot en utbildningsmetodik som 
skulle innebära att ökade delar av 
grundutbildningen av värnpliktiga skulle 
genomföras vid rustade förband. Detta 

borde ge mindre resurskrävande utbild
ningsorganisation i land samtidigt som 
beredskapen vid fartygsförbanden skulle 
kunna höjas. Ett utbildningsetablis
sement i land förutsattes kunna avveck
las . 

Direktiven innebar i stora drag att de
lar av rekryt- och yrkesutbildningen skul
le flyttas från örlogsskolorna till fartygs
förbanden. stamstridsfartyg i materiel
beredskap l skulle överföras till rustade 
förbanddepåer för att kunna ta emot ut
bildningsuppdragen vid förbanden. 

Arbetsgruppen utarbetade en ny ut
bildningsmodell som i stort innebar: 

- Viss rekryt- och yrkesutbildning av 
värnpliktiga skulle ske direkt vid far
tygsförbanden. 

- Rustade förbandsdepåer skulle in
föras. 

- Grundutbildningskontingentens stor
lek skulle minska . 

- Antalet inryckningar skulle minska. 

- Chef för förbandsdepå skulle svara för 
förbandets rekryt- och yrkesutbild
ning. 

- Kasernetablissementet Sparre i Karls
krona skulle kunna avvecklas . 

- Inryckning skulle ske mer regionalise
rat (intryckning även vid BÖS och 
MKV/KA 4). 

- Befäl skulle omfördelas från örlogs
skolor till rustade förband. 

81 



Modellen, som senare omsattes i prak
tisk verksamhet kom att påverka utred
ningar om kustartilleriets utbildnings
organisation. 

Ag Utborg KA 
CM direktiv till Ag Utborg KA innebar 
att arbetet skulle inriktas mot en framti
da fredsorganisation vid KA med för
utsättning att ett utbildningsetablis
sement skulle avvecklas. 

Bakgrunden till direktiven kunde hän
föras till ÖB värnpliktsplan och ÖB pro
gramplan 1980--85. Då dessa planer utar
betades konstaterade handläggarna ge
nom att räkna sängplatser i kasernerna 
vid KA-regementena att KA i förhål
lande till värnpliktstilldelningen vid bör
jan av 90-talet hade c:a 400 sängplatser 
för mycket. Ordet sängplatser ändrades 
till överkapacitet om c:a 400 utbild
ningsplatser d v s liktydigt med grund
utbildningens omfattning vid KA 3 i Få
rösund eller KA 5 i Härnösand. 

Beräkningsmetodiken kan lämnas 
därhän . CM hade att i direktiven till Ag 
Utborg KA begära redovisning av möj
ligheter och konsekvenser av att avveck
la ett utbildningsetablissement. Erfor
derliga besparingar var självfallet det 
bärande motivet. 

Arbetsgruppen utnyttjade en metodik 
som visade möjliga förändringars be
sparingseffekter i förhållande till erhåll
na konsekvenser. Som målsättning sat
tes att minska fredsorganisationens kost
nader med 15 milj kr per år och överföra 
motsvarande belopp till materielan
skaffning . Materielanskaffningskostna
den skulle därmed kunna ökas med 
10 % inom kustartilleriets ram. 

Arbetsgruppen hade att arbeta med 
programplanens krigsorganisation som 
utgångspunkt. Vinster kunde således in-
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te erhållas genom att minska antalet 
värnpliktiga under grundutbildning ef
tersom merutbildning saknas i kustartil
leriet. Färdigutbildade värnpliktiga fylls 
på i krigsorganisationen genom direkt 
krigsplacering. 

Huvuddelen av utredningen omfattade 
studium av möjligheter att lägga ned ett 
fredsförband eller utbildningsetablis
sement inom fredsförband varvid ut
bildningsomfattningen vid kvarvarande 
fredsförband måste utökas i motsvaran
de grad. Ekonomiska beräkningar och 
konsekvensbeskrivningar utarbetades 
för att 

- lägga ned KA 5 

- lägga ned KA 3 

- avveckla artilleri- och minutbildning 
vid 2. b att och muldiv på KA 4 i Göte
borg 

- avveckla verksamheten på Kungshol
men i Karlskrona . 

Ag Utborg KA visade i utredningen att 
det från utbildningssynpunkt var möjligt 
att avveckla KA 5 eller KA 3 eller verk
samheten på Kungsholmen. Nedlägg
ning skulle emellertid inte ge erforder
liga besparingar, men däremot ge påtag
liga negativa konsekvenser både från be
redskapssynpunkt och social synpunkt . 
Besparingseffekterna i Göteborg skulle 
bli så begränsade och medföra så negati
va konsekvenser att utredningen avstyrk
te det alternativet. 

Avveckling av KA 5 skulle ge en 
årlig besparing av c: a 5 milj och ett mins
kat investeringsbehov med 9 milj kr i 
Härnösand. Endast en tredjedel av be
sparingsmålsättningen kunde innehållas. 

Avvecklingen av KA 3 skulle ge en 
årlig besparing av c:a 3 milj. Investe
ringsbehoven skulle inte ändras. Endast 

20 % av besparingsmålsättningen kunde 
innehållas. 

Avvecklingen av Kungsholmen skulle 
ge en årlig besparing av c:a 2,5 milj. En
dast dryga 15 % av besparingsmålsätt
ningen kunde innehållas. 

Ag Utborg KA slutsatser i utredning
en innebar att möjliga förändringar in
om KA utbildningsverksamhet inte var 
tillräckliga för att nå besparingsmålet 
Utredningsresultatet borde därför enligt 
utredningen sammanvägas med förslag 
lämnade av Ag Ledning och Ag Mate
rielunderhålL 

Utredningen förordade med andra ord 
att besparingsmålen skulle nås med 
hjälp av den s k osthyvelprincipen. 

Samordnad utbildning 
inom marinen 
De båda arbetsgrupperna redovisade i en 
gemensam rapport översiktligt inom vil
ka utbildningsområden rationalise
ringsvinster skulle kunna vinnas genom 
möjlig utbildningssamordning mellan 
flottan och kustartilleriet samt förslag till 
lokalisering av "Marinens krigshögsko
la" som ersättning för nuvarande Sjö
krigsskolan. 

Remissbehandling 
De tre delutredningarna rörande utbild
ningsverksamheten presenterades i slut
rapporter i september 1980. Rapporter
na bearbetades och remissbehandlades 
under hösten och vintern 1980/81. Med 
rapporterna som underlag skulle CM 
lämna förslag till marinens framtida 
fredsorganisation . Förslaget skulle inar
betas i överbefälhavarens fredsorga
nisationsplan. 

CM ställningstagande 
I ÖB direktiv för att ta fram underlag för 

ÖB fredsorganisationsplan angavs att 
handlingsväg 2 i ÖB 80 skulle utgöra di
mensionerande grund. Handlingsväg 2 
angav bl a. att ett KA-regemente skulle 
avvecklas. Trots att Ag Utborg KA hade 
påvisat att detta inte skulle ge tillräckliga 
besparingseffekter ansågs avsteg från 
ÖB 80 inte möjliga . Ett KA-regemente 
skulle avvecklas . I stället för osthyvel
principen övervägdes var ostkniven skul
le sättas in. 

KA 3 kunde avfärdas från övervägan
den. I direktiven för fredsorganisations
arbetet angavs: "G KIKA 3 får ej reduce
ras under en sådan nivå att befolknings
underlaget på norra Gotland blir kritiskt 
för sysselsättningen" . Länsstyrelsen på 
Gotland uppgav via Försvarsdeparte
mentet att den kritiska nivån skulle in
träffa vid en reducering av 25 personår. 
KA besparingsmål uppgick till c:a 200 
personår. 

Ä ven KA l och KA 2 kunde avfärdas 
från överväganden genom förbandens 
gruppering inom milo Ö respektive milo 
S, som utgjorde operativt prioriterade 
områden. Skälen att lämna KA 2 utan
för fortsatta resonemang om reducering
ar accentuerades av att nödvändiga 
minskningar inom flottans utbildnings
organisation måste genomföras i Karls
krona . 

Med krav på reducering av ett KA-re
gemente eller utbildningsetablissement i 
KA återstod i praktiken att resonera om
kring MKV/KA 4 och NK/KA 5. 

I Göteborg hade l januari 1981 en ny 
marin myndighet skapats. Ör!B V och 
GbK/fo 32 med KA 4 hade slagits sam
man till MKV/KA 4. Hopslagningen in
nebar en planerad minskning av antalet 
anställda med 270 personår. Minsk
ningsmålet skulle vara uppnått 1985. 
Den nya myndigheten var inte mer än 
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timmar gammal när överväganden om 
ytterligare reduceringar måste göras. 

Avveckling av KA 5 tolkades som av
veckling av grundutbildning med till
hörande stödfunktioner vid NK/KA 5. 
NK uppgifter skulle kvarstå och även di
mensioneras för att möjliggöra att repe
titionsutbildning och grundläggande 
krigsförbandsutbildning, GKU, skulle 
kunna genomföras i Norrland. Reduce
ringsmöjligheterna bedömdes uppgå till 
205 person år, en aktningsvärd siffra om 
hänsyn inte behövde göras till erforder
lig utökning vid de förband som skulle 
överta KA 5 värnpliktsomgång, kost
nader för GKU, bristande rekryterings
underlag för att bemanna NK befatt
ningar m m. 

Ag Utborg KA hade påvisat att redu
cering av grundutbildningen vid KA 4 
inte skulle ge några påtagliga vinster. En 
reducering vid MKV/KA 4 av motsva
rande storleksordning som ansågs möjlig 
i Härnösand skulle därför i stor ut
sträckning framtvinga ytterligare minsk
ning inom mob- och förvaltningsorga
nisationen med uppenbar risk att MKV 
primäruppgifter inte skulle kunna lösas. 

Avgörande faktor i valet mellan 
KA 4 och KA 5 var möjligheten att ti
digt få till stånd personalreduceringar 
med hänsyn till ackumuleringseffekter. 
En minskning av en person första året 
motsvarade en minskning med tio perso
ner sista året under en 10-årsperiod. Ti
diga besparingar i Göteborg ansågs inte 
möjliga . Först måste minskningsmålet 
1985 för den nya myndigheten MKV/ 
KA 4 nås. 

Under avvägningsresonemanget dis
kuterades möjligheterna att fördela re
duceringarna mellan Göteborg och 
Härnösand genom att vid KA 4 av
veckla grundutbildning vid 2. batt och 
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muldiv och decentralisera plutonsbefäls
utbildningen vid Befälsskolan och att 
vid NK/KA 5 reducera stabs- och för
valtningsorganisationen. Detta skulle in
nebära en möjlig minskning med 100 
personår. Resterande 100 personår för 
att nå minskningsmålet skulle således 
behöva tas vid övriga KA-förband. Ing
en del av kustartilleriets organisation 
skulle lämnas i fred, vilket bedömdes få 
negativa konsekvenser på längre sikt. 
Möjligheterna att genom fortsatta ratio
naliseringsåtgärder möta nya krav på or
ganisatoriska besparingar skulle minska. 
Troligen skulle det bli nödvändigt att på 
nytt överväga nedläggning av ett KA
regemente . Den diskuterade osthyvel
principen ansågs fortfarande strida mot 
ÖB direktiv: Ingen minskning i primära 
operationsriktningar. Ett KA-regemen
te skulle avvecklas. 

I CM underlag till ÖB fredsorganisa
tionsplan föreslogs att KA 5 skulle av
vecklas. 

ÖB fredsorganisationsplan 
ÖB fredsorganisationsplan publice

rades den 5 maj 1981 och innebar för 
kustartilleriets utbildningsorganisation i 
stora drag 

- fortsatt garnisonssamordning, kon
centrering, effektivisering med 
- hopslagning av vissa självständiga 
myndigheter 
- grundutbildningsverksamhet vid 
KA 5 i Härnösand skulle upphöra 
- verksamhet skulle avvecklas vid eta
blissementen Gräsvik och Sparre 
- sjökrigsskolan skulle flytta till 
Berga. 

ÖB angav i fredsorganisationsplanen att 
avvecklingen av grundutbildning vid 
KA 5 i Härnösand skulle innebära ope-

rativa nackdelar främst ifråga om bered
skap. Avvecklingen av KA 5 motivera
des av behovet av kostnadsreduceringar. 

ÖB fredsorganisationsplan insändes 
till 1978 års parlamentariska försvars
kommitte som hade till uppdrag att för
bereda 1982 års försvarsbeslut i Riks
dagen. 

FK 78/FRO 
Försvarskommitten, FK 78, utsåg i no
vember 1980 inom sig ett särskilt ut
skott , åt vilket uppdrogs att förbereda 
FK 78 överväganden och förslag rörande 
fredsorganisationens utformning. Ut
skottet benämndes FK 78/FRO. 

FK 78/FRO arbetade parallellt med 
ÖB vad avser försvarets framtida freds
organisation. Utskottet tog del av för
beredelserna för ÖB fredsorganisa
tionsplan. Utöver ÖB kostnads-/effek
tivitets-/beredskapsmotiv för fredsorga
nisatoriska förändringar hade utskottet 
att ta hänsyn till kommunalekonomiska 
och regionalpolitiska faktorer. Utskottet 
besökte därför de flesta förband , som 
var berörda av fredsorganisatoriska för
ändringar och fick på plats föredragning
ar av såväl förbandsdchefer som av före
trädare för län och kommun. Besöken 
blev mycket uppmärksammade i pres
sen. Utskottet fick av pressen benäm
ningen "dödspatrullen". 

FK 78/FRO överväganden och förslag 
framgick av en omfattande arbetsprome
moria som offentliggjordes i juni 1981. 
Utskottet anslöt sig vad avser marinens 
organisation i huvudsak till ÖB fredsor
ganisationsplan - dock med två viktiga 
undantag. KA 5 borde enligt utskottets 
mening inte läggas ned; sjökrigsskolans 
lokalisering till Karlskrona i stället för 
till Berga borde ytterligare övervägas. 
FK 78/FRO begärde bl a med anledning 

härav ytterligare utredningsunderlag 
från ÖB. Svar infordrades till september 
1981. 

Läget sommaren 1981 
Sommaren 1981 var läget beträffande 
utredningsuppdrag för marinens utbild
ningsorganisation följande: 

- Ag Utborg Fl utredning låg till grund 
för ÖB fredsorganisationsplan och var 
accepterat av politikerna FK 
78/FRO. 

- Ag Utborg KA utredning låg till grund 
för ÖB fredsorganisationsplan . För
slag att lägga ned KA 5 var inte ac
cepterat av politikerna iFK 78/FRO. 

- Ag Utborg samordning hade påvisat 
inom vilka områden samordning kun
de vara möjlig utan att ange konkreta 
förslag. Det särskilda uppdraget avse
ende sjökrigsskolan låg till grund för 
ÖB fredsorganisationsplan, men var 
inte accepterat av politikerna i FK 
78/FRO. 

- Ytterligare utredningar med anledning 
av FK 78/FRO infordrade underlag 
måste utföras. 

I denna situation anbefallde CM att fort
satt arbete skulle ske i linjeorganisatio
nen på det underlag som hade utarbetats 
av Ag Utborg Fl och Ag Utborg KA 
samt avseende Sjökrigsskolans framtida 
uppgifter och lokalisering. Ag Utborg 
samordning skulle däremot fortsätta ut
redningsarbete i en etapp 2. CM direktiv 
för arbetet med etapp 2 innebar att en 
nyorganiserad arbetsgrupp skulle ge
nomföra fortsatt studium att med be
sparingssyfte samordna utbildningen in
om marinen mellan flottan och kustartil
leriet samt mellan marinen och andra 
försvarsgrenar och civila myndigheter. 

Etapp 2 skulle vara klar l oktober 
1982 d v s efter 1982 års försvarsbeslut. 
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Ag Utb M 
Arbetsgruppen för etapp 2 benämndes 
Ag Utb M och bestod av företrädare för 
marinstabens sektion 4 och 5 samt kon
taktmän från värnpliktskontoret för 
marinen och marinens skolor och för
band. 

Ag Utb M påbörjade sitt arbete på all
var efter semesterperioden 1981. Arvet 
från tidigare Ag Utb och CM tilläggs
direktiv gav många områden att studera 
och föreslå samordningsåtgärder. Exem
pel på områden för samordning inom 
marinen var 

- Teknisk utbildning 
- stridsledning 
- Dykning 
- Skydd 
- Markstrid 
- Sjukvård 
- Förplägnad 
- Motortjänst 
- Kvartermästartjänst 

Exempel på områden för samordning in
om försvaret, som var av intresse att be
lysa från marin synpunkt var 

- Luftvärnsutbildning 
- sjukvårdsutbildning 
- Radarutbildning 

Underlaget för arbetsgruppens arbete 
var emellertid i många avseende lösligt. 
CM hade i slutet av augusti i skrivelse till 
ÖB lämnat marinens svar på FK 78/FRO 
frågor och därvid mycket bestämt häv
dat tidigare uppfattning d v s nedlägg
ning av KA 5 och lokalisering av Sjö
kri_gsskolan till Berga. Om KA 5 skulle 
behållas menade CM att motsvarande 
minskningsmål inte fullt kunde nås inom 
marinen . Som svar på FK 78/FRO och 
ÖB frågor i ärendet bifogades i bilaga en 
hypotetisk lösning med ett bibehållande 
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av KA 5, kraftiga minskningar vid 
MVK/KA 4 och återstående personal
reduceringar genom minskningar i för
valtningsorganisationen även inom de 
prioriterade områdena i milo Ö och S. 
CM ansåg det vidare vara väsentligt att 
från rekryteringssynpunkt ha en skola 
för yrkesofficersutbildning i vardera 
Stockholm, Göteborg och Karlskrona 
d v s ingen ändring borde ske av lokali
sering av marinens två officershögskolor 
och gemensamma krigshögskola. 

ÖB synpunkter 
till FK 78/FRO 
Även ÖB var i sitt svar till FK 78/FRO 
daterat den 18 september 1981 mycket 
bestämd. För marinens vidkommande 
borde tidigare lämnad fredsorganisa
tionsplan gälla. Om politikerna skulle gå 
emot ÖB uppfattning och bibehålla 
KA 5, skissade ÖB en alternativ lösning 
innebärande reducering av grundut
bildning vid KA 4, splittring av mari
nens integrerade sjukvårdsutbildning 
varvid läkare skulle utbildas vid en för 
försvaret gemensam mcdicinalfackskola 
samt minskningar av förvaltningsorga
nisationen vid MKV/KA 4, NK/KA 5 
och vid marina myndigheter i Karls
kronaområdet. 

ÖB biträdde CM uppfattning beträf
fande lokalisering av sjökrigsskolan. 

ÖB förslag till hypotetisk lösning som 
svar på FK 78/FRO fråga om konse
kvenser vid ett bibehållande av KA 5, 
var samordnat med andra förändringar 
som erfordrades för kustartilleriets ut
bildningsverksamheL ÖB krav på in
satsberedskap, regementschefers ön
skemål att få inflytelse på rekrytering av 
yrkesofficerare i Ny Befälsordning och 
deras krav att tidigt få disponera plutons
befälsvärnpliktiga i förbandsproduktio-

ncn innebar , att förslag kunde läggas om 
decentraliserad PB-utbildning varvid Bc
fälsskolan på KA 4 i Göteborg föreslogs 
avvecklas. 

I hypotesen lanserades en ny ide att 
kvalificerad sjukvårdsutbilning vid Mari
nens sjukvårdsskola i Göteborg skulle 
överföras till en för försvarsmakten ge
mensam medicinalfackskola. Iden var in
te baserad på någon utredning, utförd 
analys eller genomförd konsckvcnsstu
die. Konsekvenserna skulle senare visa 
sig bli olyckliga. 

I hypotesen skulle artilleriutbildning
en avvecklas och minutbildningen redu
ccras vid KA 4, vilket från beredskaps
synpunkt var allvarligt. Ä ven om ÖB 
vidhöll sin ursprungliga fredsorganisa
tionsplan och i konsekvensbeskrivning 
av hypotesen påtalade nackdelar från bc
rcdskapssynpunkt samt att minsknings
målet inte skulle nås fullt ut , disponerade 
politikerna i och med ÖB svar en alter
nativ lösning till ÖB fredsorganisations
plan vid ett bibehållande av KA 5. 

PG Karlskrona 
Från och med hösten 1979 genomfördes 
på försök en ny organisation vid myndig
heterna i Karlskrona . Försöksverksam
heten avrapporteradcs till CM hösten 
1980. Under arbetet med att ta fram ÖB 
fredsorganisationsplan aktualiserades 
behov av ytterligare reduceringar i Karls
krona . Utöver försöksorganisationens 
reduceringar ansågs personalstyrkan vid 
ÖrlB S/KÖS kunna minska med 175 per
sonår och vid KB/Fo 15 med KA 2 med 
50 person år. 

Marinledningen ansåg det vara nöd
vändigt att tillsätta en särskild projekt
grupp, PG Karlskrona, för att nå så 
kraftiga reduceringsmål. CM direktiv för 
projektgruppens arbete utfärdades i au-

gusti 1981 och var baserade på ÖB freds
organisationsplan av vilken bl a fram
gick att etablissementen Gräsvik och 
Sparre skulle avvecklas. 

Minskningsmålet vid ÖrlB S var till 
del baserat på Ag Utborg Fl utrednings
resultat. Därutöver skulle reducerings
målet nås främst genom garnisonssam
ordning och minskning av förvaltnings
organisationen. 

Läget hösten 1981 
Försvarskommittens fredsorganisa
tionsutskott hade uttalat ett krav att 
KA 5 skulle behållas av såväl operativa 
som kommunalekonomiska skäl. Politi
kerna i utskottet disponerade en lösning 
som var att betrakta som ett räkneexem
pel som ÖB hade påtvingats att redovisa. 
Utskottet disponerade däremot inte nå
gon lösning för att underlätta syssel
sättningssituationen i Karlskrona. FK 
78/FRO förslag om lokalisering av sjö
krigsskolan till Karlskrona hade avvisats 
av CM och ÖB. 

Personalminskningar var att vänta vid 
marina myndigheter i Karlskrona. PG 
Karlskrona hade påbörjat sitt arbete för 
att nå minskningsmålen. Länsstyrelsen i 
Blekinge, Karlskrona kommun m fl or
ganisationer krävde att politikerna i för
svarskommitten skulle medverka till att 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder 
skulle vidtas genom att lokalisera mer 
marin verksamhet till Karlskrona. CM 
redovisade sin syn i ärendet genom en 
föredragning för kommitten den 5 no
vember 1981. 

CM påtalade i föredragningen att hans 
tidigare insända förslag, vilket framgick 
av ÖB frcdsorganisationsplan, hade ut
arbetats efter fleråriga utredningar och 
noggranna överväganden. Förslaget var 
balanserat för att nå erforderliga spar-
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mål. Ändrad inriktning av fredsorga
nisationsutvecklingen skulle vara olyck
lig av såväl operativa som ekonomiska 
skäl. CM underströk därför vikten av att 
planeringsinriktningen för marinens 
fredsorganisation fick bibehållas . CM re
dovisade även förändringar av fredsor
ganisationen, som skulle innebära sys
selsättningsstöd i Karlskrona men av
visade bestämt en förläggning av Sjö
krigsskolan och avstyrkte en flyttning av 
KA officershögskola till Karlskrona . 
Däremot var det enligt CM uppfattning 
möjligt att flytta Marinens sjukvårdssko
la till Karlskrona från Göteborg under 
förutsättning att kvalificerad medicinal
fackutbildning kunde förläggas till en för 
försvaret gemensam rnedicinalfackskola 
och att investeringar för skolan genom
fördes i Karlskrona. 

CM prioriterade således rekryterings
och beredskapsskälen för att bibehålla 
militärhögskolor i Stockholrns- , Göte
borgs- och Karlskronaornrådena. sjuk
vårdsutbildningen vid Marinens sjuk
vårdsskola fick läggas på offeraltaret för 
Karlskrona kommun. Offret var möjligt 
genom ÖB i september avgivna svar till 
FK 78/FRO men var fortfarande inte ba
serat på utredning, analys eller konse
kvensstudie. 

FK 78 betänkande 
I slutet av november 1981 offentliggjor
des försvarskornmittens betänkande. FK 
78 anslöt sig i huvudsak till ÖB fredsor
ganisationsplan med följande ändringar 
för marinen: 

- Grundutbildningen i Göteborg be
g,ränsas till främst minutbildning och 
radarutbildning. 

- Marinens officershögskola och huvud
delen av sjukvårdsutbildningen flyttas 
från Göteborg till Karlskrona . 
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- Utbildningsmyndigheten KA 4 dras in. 

- KA 5 i Härnösand bibehålls. 

Med begränsad grundutbildning vid 
KA 4 föreslogs att Västra Värnplikts
kontoret på Säve utanför Göteborg skul
le ornlokaliseras till KA 4 kasernområ
de. 

Läget vintern 1981/82 
FK 78 betänkande hade lämnats till Re
geringen. Regeringens proposition i för
svarsfrågan inför 1982 års försvarsbeslut 
utarbetades i Försvarsdepartementet. 

CM synpunkter på FK 78 betänkande 
lämnades i en skrivelse till ÖB 
1982-01-13 med kopia för kännedom till 
bl a Försvarsdepartementet. CM an
förde därvid att beredskaps- och re
kryteringsaspekten måste tillgodoses för 
Västkustens marina försvar och att all
sidigt sammansatta marina förband mås
te finnas i fred i östra Mellansverige, 
Sydsverige och på Västkusten. CM an
förde därför att grundutbildningen vid 
KA i huvudsak borde lokaliseras så att 
det regionvisa omsättningsbehovet och 
beredskapsbehovet kunde tillgodoses 
samt att marinens officershögskolor bor
de lokaliseras till Stockholrns-, Göte
borgs- och Karlskronaornrådena. 

ÖB överlämnade sina synpunkter i 
ärendet till Försvarsdepartementet 
1982-01-16. ÖB hävdade därvid behovet 
av tidiga försvarsinsatser inom Göte
borgsområdet med dess för hela landet 
viktiga försvarsanläggningar och ansåg 
att långtgående uttunning av marina en
heter inte borde göras i detta område. 
Minutläggningskapacitet och beman
ningsmöjligheter av fasta batterier borde 
finnas i Göteborg. Värnpliktsutbildning 
i detta avseende och officershögsko la för 
KA blivande yrkesofficerare borde fin
nas kvar i Göteborg. 

I Försvarsdepartementet förekorn 
fortsatta uppvaktningar från berörda län 
och kommuner. Företrädare för länssty
relsen i Göteborg, Göteborgs kommun , 
riksdagsledarnöter från västra Sverige 
m fl avbalanserade sina kollegor från 
Karlskrona vid en uppvaktning för för
svarsministern. Därvid påpekades KA 4 
roll som brigadproducerande regemente 
i anslutning till Nordens största hamn 
vars skydd från beredskapssynpunkt bor
de innebära att regementet bibehölls . 

Regeringens proposition 
Regeringens proposition inför 1982 års 
försvarsbeslut offentliggjordes i mars 
1982. Med propositionen hade Regering
en tagit ställning till de besvärande frå
gorna rörande marinens och därmed 
kustartilleriets fredsorganisation. Pro
positionen innebar i förhållande till ur
sprungliga studier och utredningar som 
bildade underlag för CM och ÖB freds
organisationsplan stora förändringar: 

- KA 5 skulle bibehållas. 

- Marinens officershögskola i Göte-
borg skulle ornlokaliseras till Karls
krona. 

- Fackutbildning för läkare skulle sarn
ordnas med armens och flygvapnets 
motsvarande delar . Övriga delar av 
Marinens sjukvårdsskola skulle ornlo
kaliseras från Göteborg till Karls
krona. 

- Grundutbildningen i Göteborg skulle 
begränsas till radarutbildning samt 
viss min- , artilleri- och markstridsut
bildning inom ramen för en grundut
bildningsbataljon. 

- Den särskilda regernentsledningen vid 
MKV/KA 4 skulle utgå. 

- Västra värnpliktskontoret, VKV, 

skulle lokaliseras till KA 4 kasernom
råde . 

Ag Utb M arbetssituation 
Ag Utb M hade inte någon avundsvärd 
arbetssituation hösten och vintern 
1981/82. Tidigare genomförda utredning
ar om KA utbildningsorganisation var in
aktuella. Nya ideer och hypoteser hur ut
bildningsorganisationen skulle utformas 
föddes med täta mellanrum av såväl po
litiker som i Försvarstab och Marinstab 
samtidigt som ÖB och CM krampaktigt 
hävdade sin ursprungliga fredsorganisa
tionsplan som varande det lämpligaste 
förslaget. 

Den redan samordnade ajukvårds
utbildningen höll på att rivas upp. Ut
bildningsorganisationen för utbildning 
till yrkesofficer var i gungning. Fortsatt 
utbildning avyrkesofficer d v s Sjökrigs
skolans verksamhet skulle arbetsgruppen 
enligt direktiven inte fundera över. 

Ag Utb M hade att ta hänsyn till Ag 
Ledning och Ag MaterielunderhålL Des
sa utredningar , som fortfarande var un
der arbete avsåg att föreslå förändringar 
i marinens krigsorganisation inom just 
sådana områden som var intressanta vid 
samordnad utbildning mellan flottan och 
kustartilleriet t ex sambandstjänst, 
stridsledningstjänst, teknisk utbildning 
och underhållstjänstens olika branscher. 

Arbetsgruppen fann emellertid områ
den inom vilka förbättringar i samord
ningssyfte var möjliga. Sådana områden 
var: 

- Utbildningsbestämmelser , regelsys-
tern och begreppsflora ansågs vara oli
ka mellan flottan och KA. 

- Krigsorganisationens utbildnings-
behov. Förbättringar ansågs kunna 
göras genom ensning av kraven för 
utbildning till likartade befattningar i 
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de båda vapenslagens krigsorganisa
tion. 

- Bestämmelser för att kunna utbilda 
värnpliktiga i ett vapenslag för krigs
placering i det andra. 

Försvarsutskottets arbete 
Våren 1982 bereddes regeringens pro
position inför 1982 års försvarsbeslut i 
riksdagens försvarsutskott. Utöver pro
positionen hade utskottet att arbeta med 
ett stort antal motioner inlämnade av le
damöter i riksdagen . Stor del av dessa 
avsåg synpunkter på fredsorganisations
frågan. Motiven för motionärerna var 
ibland att hänföra till rikets värnkraft 
ibland till sysselsättningsbefrämjande 
åtgärder i motionärens hembygd. 

För marinens vidkommande koncen
trerades fredsorganisationsfrågorna till 
två ärenden: Marinens officershögskolas 
flyttning från Göteborg till Karlskrona 
och splittringen av Marinens sjukvårds
skola med flyttning av huvuddelen från 
Göteborg till Karlskrona. 

ÖB och CM motiv att av rekryterings
skäl bibehålla OHS i Göteborg vägde 
inte tillräckligt tungt i utskottets arbete. 
Beredskapsmotivet för att bibehålla 
OHS på Västkusten hade inte beaktats 
av den parlamentariska försvarskommit
ten i sitt betänkande och hade i rege
ringspropositionen avfärdats med att till
komsten av GO-bataljonen skulle in
nebära att "beredskapen därmed kan 
hållas på godtagbar nivå". 

Motionärernas yrkanden att bibehålla 
OHS i Göteborg vann inte gehör i ut
skottet. 

Sakskälen för att bibehålla Marinens 
sjukvårdsskola i Göteborg var däremot 
tyngre. Utskottet delgavs de krav som 
måste ställas på marinens krigsorga
niserade sjukvårdsförband och därmed 
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utbildningsbehovet för att producera 
dessa förband. Om MSjukvS skulle flyt
tas från Göteborg skulle detta innebära 
att utbildningsresurserna vid skolan med 
biträde av lärarkraft från Göteborgs 
universitet och Sahlgrenska sjukhuset 
skulle minska i sådan grad, att krigsorga
nisationen för marinens sjukvårdsför
band måste ändras till sämre kvalitet 
och omfattning. Kostnaderna för flytt
ningen skulle uppgå till tiotals miljoner 
kronor och sysselsättningseffekten 1 

Karlskrona skulle bli av marginell om
fattning. 

Motionärernas yrkanden att behålla 
Marinens sjukvårdsskola i Göteborg 
vann gehör i utskottet. 

1982 års försvarsbeslut 
1982 års försvarsbeslut togs av riksdagen 
i början av juni 1982. 

CM ursprungliga förslag som "hade 
utarbetats efter fleråriga utredningar och 
noggranna överväganden" togs inte av 
riksdagen. Mer än två års anspänning i 
staber och förband för att göra komplet
terande utredningar och med sakskäl av
värja nya organisationshypoteser vann i 
vissa fall riksdagens gillande i vissa fall 
inte . 

CM och ÖB hade föreslagit att KA 5 
skulle läggas ned. Riksdagen beslutade 
att KA 5 skulle bibehållas. 

Ag Utborg KA hade utrett möjlighe
terna att begränsa utbildningsverksam
heten i Göteborg men avstyrkt alternati
vet eftersom besparingseffekterna skulle 
bli begränsade och konsekvenserna från 
beredskapssynpunkt och social synpunkt 
skulle bli negativa . Riksdagen beslutade 
att utbildningsverksamheten i Göteborg 
skulle reduceras men att artilleri-, min
och viss markstridsutbildning ändå skul
le behållas. 

CM och ÖB hade hävdat att Marinens 
officershögskola för KA inte skulle flyt
tas från Göteborg med hänsyn till rekry
terings- och beredskapsaspekter. Riks
dagen beslutade att skolan skulle flyttas 
till Karlskrona och sammanslås med 
motsvarande skola för flottan till en för 
marinen gemensam officershögskola. 

Olika förslagsställare hade förordat 
att den integrerade marina sjukvårds
utbildningen skulle splittras upp varvid 
MS jukvS huvuddel skulle flyttas till 
Karlskrona. Riksdagen beslutade att 
skolan skulle vara kvar i Göteborg i av
vaktan på att konsekvenserna av Utred
ning om sjukvårdsorganisationen i krig 
(USIK) förslag kunde överblickas. 

FB 82 konsekvenser för 
KA utbildningsorganisation 
Riksdagens beslut innebär - med viss 
tänjning av definitionen - att allsidigt 
sammansatta marina förband skall finnas 
i östra Mellansverige , på Gotland , i Syd
sverige, på Västkusten och Norrlands
kusten och att grundutbildningen vid KA 
lokaliseras så att regionvisa omsättnings
behovet och beredskapsbehovet kan till
godoses. 

Decentralisering av KA Befälsskola i 
Göteborg innebär att ett bataljonsför
band utgår vid KA 4 och att motsvaran
de utbildning tillförs vid alla fem utbild
ningsförbanden vid KA. Friställda ka
sernutrymmen vid KA 4 utnyttjas för 
omlokalisering av VKV från Säve till 
KäringbergeL 

Inriktning av försvarsmaktens bered
skap mot det överraskande anfallet har 
omsatts i ÖB beslut om fullföljande av 
" Beredskapssystem 85" . Detta står i 
överensstämmelse med krav på grundut
bildning för omsättning av krigsorga
nisationen vid de fem utbildningsför-

banden samt att dessa därutöver får till
skott av vardera en beredskapspluton 
med inryckning åtskild från utbildnings
kontingentens huvudomgång. Därut
över avkortas den centraliserade utbild
ningen vid centrala skolor och utbild
ningsanstalter så att varje KA-regemente 
disponerar sin åldersklass tidigt för fort
satt utbildning i taktiska förband. 

Marinens gemensamma officershög
skola organiseras 1984 i Karlskrona. Be
slutet innebär krav på investeringar och 
att utbildningssystemet för utbildning till 
yrkesofficer måste ändras. Konse
kvenserna för rekrytering , om rationali
seringsvinster uppnås , och om den ge
mensamma skolan ger förutsättningar 
för bättre förståelse för marinens ge
mensamma problem kan ännu inte över
blickas. 

Officershögskolans flyttning från Göte
borg till Karlskrona innebär att ytterliga
re ett förband utgår vid KA 4. Detta på
verkar inte värnpliktsomgångens storlek 
vid regementet . Den kasern, som har 
iordningställts som undervisningslokaler 
för OHS på KA 4 erfordras som för
läggningskasern för den decentralisera
de PH-utbildningen och för att kunna ta 
emot utökade utbildningsuppdrag vid 
MKV/KA 4 i flottans nya utbildnings
system. 

Enligt Regeringens proposition skulle 
ytterligare ett bataljonsförband , 
MSjukvS, utgå vid KA 4. Återstående 
utbildningsuppdrag vid två batal jonsför
band , KA Radars och GU-bat skulle 
enligt propositionstexten innebära att 
den särskilda regementsledningen kunde 
utgå. Propositionstexten ändrades inte 
när riksdagen biföll motioner att 
MSjukvS skulle bibehållas vid KA 4. 
ÖB har omsatt motionstexterna och pro
positionstexten genom att i direktiven 
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för organisationsförändringar ange att 
"den särskilda regementsledningen in
ordnas i myndighetens stab". Detta bety
der krav på ny organisationsstruktur vid 
MKV/KA 4 men betyder inte att be
greppet KA 4 eller regemente därför 
måste utgå. 

FB 82 har resulterat i CM komplet
terande direktiv till PG Karlskrona samt 
att en ny projektgrupp PG Göteborg har 
skapats. Båda projektgrupperna leds av 
samma ordförande och sekreterare efter
som organisationsförändringar i Göte
borg påverkar verksamheten i Karls
krona och vice versa. Projektgruppernas 
arbete kommer att avslutas under 1983. 

Riksdagen beslutade att MSjukvS skul
le bli kvar i Göteborg i avvaktan på Ut
redning om sjukvårdsorganisationen i 
krig, USIK, förslag. USIK har nu lagt 
sitt betänkande , som huvudsakligen om
fattar överväganden om civil sjukvård 
och behov av integrerad sjukvård. An
svaret för försvarsmaktens sjukvårdsor
&.anisation bör enligt USIK ankomma på 
OB att besluta om. Fortsatta överväg
anden om central medicinalfackskola 
kan därmed förväntas men däremot in
te krav på flyttning av skolan till Karls
krona eftersom detta enligt PG Karls
krona skulle kräva omfattande inves
teringar. Det har tidigare påvisats att 
flyttningen skulle innebära sämre ut
bildning och marginella sysselsättnings
effekter . 

Framtiden 
En levande utbildningsorganisation är 
dyRamisk och ständigt föremål för för
ändringar. Genom försvarsbeslutet finns 
en fast grund att stå på inför fortsatt or
ganisationsutveckling. 

Ursprungliga motiv för att avveckla 
ett KA-regemente finns inte längre. De 
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400 lediga förläggningsplatserna som var 
motiv för ÖB direktiv om avveckling av 
ett regemente och som även omnämn
desiFK 78/FRO promemoria i juni 1981 
har försvunnit. Kaserner har ställts till 
VKV förfogande, nya beredskapspluto
ner kräver kasernutrymme, förlägg
ningsresurser i land erfordras på vissa 
ställen för flottans nya utbildnings
system. I stället för överskott finns brist 
på förläggningsplatser , en brist som kan 
mötas genom väl planerad övningsverk
samhet vid kasernområde respektive på 
ytterförläggning. 

Utbildningsorganisationen måste di
mensioneras för krigsorganisationens be
hov . Merutbildning är dyrbar och bör 
undvikas. Krigsorganisationens omsätt
ningsbehov , beredskapskrav, rekryte
ringskrav både till KA och från utbild
ningsarbete till tjänst i stabs- och förvalt
ningsorganisation, sociala krav för både 
värnpliktiga och fast anställd personal, 
hänsyn till kommunalekonomiska och 
regionalpolitiska krav m m innebär att 
utbildningsverksamhet även i framtiden 
bör finnas lokaliserad till nuvarande fem 
platser. Ag Utborg KA påvisade att det
ta var kostnadseffektivt och förordade 
att besparingsmålen skulle nås med ost
hyvelprincipen. 

Osthyvelprincipen har påtvingats ge
nom FB 82 och har visat sig möjlig att ut
nyttja. Vid förbandsanalys vid NK/KA 5 
i september 1982 bearbetades över 100 
förslag till säkra, möjliga och tänkbara 
besparingar. Förslagen till säkra bespa
ringar innebär att CM sparmål om 22,8 
milj kr vid NK/KA 5 under perioden 
82/83--87/88 i huvudsak kan nås. 

Punktvisa besparingar och ett utökat 
och skickligare utnyttjande av FPE-sys
temet som ekonomiskt styrinstrument 
kan fortfarande ge besparingseffekter 

men dessa kommer ändå på sikt att 
minska. Vid vissa förband har smärt
gränsen redan överskridits. Hur skall då 
framtida besparingskrav mötas? 

Med bibehållen krigsorganisation kan 
utbildningens omfattning inte minskas. 
Andra alternativ måste väljas. 

En strategi för marinens utveckling er
fordras. strategin bör utformas med krav 
på billig kostnadseffektiv fredsdrift stra
tegin måste vara förankrad i både flottan 

och kustartilleriets led och bör garantera 
bibehållen vapenslagsidentitet utan nu
varande revirtänkande . Med denna stra
tegi skapa~ förutsättningar för sam
ordnad utbildning inom marinen varvid 
stora vinster torde vara möjliga att upp
nå . 

strategin kan möjligen minska be
hovet av onödiga dyrbara utredningar. 

Hur strategin skall utarbetas är en an
nan historia . 

Torr. 
avfuktad 
luft skyddar 
materielen 
mot rost 
och andra 
fuktskador 
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Med en kombination av 
målsöknin och tråd rning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck
ling, både med avanceradetrådstyrnings-och 
målsiikningssystem. Den tunga TP 617 har 
unik precision och lång räckvidd vid hög fart. 
Den lättaTP 427 är en universaltorped, både 
då det gäller vapenpla ttformar och mål. 

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

~ ~~V Försv_a_r_s_m_a-te-r-ie_I _________ 6_31-87_E_s-Ki-ls_t_u-na 

Bengt Törnvall Kommendörkapten Bengt Törnvall var 
1980-82 chef för 13. torpedbåtsdivisio
nen. Nu landkommenderad vid Karls
krona Örlogsskolor lämnar han här 
några funderingar över bemanningen av 
våra fartyg . 

stambesättningar ombord? 

Ytattackens materiella 
förnyelse 
Våra ylattackförband befinner sig för 
närvarande i ett intensivt skede av ut
veckling och förnyelse. Tolv torpedbåtar 
byggs om till robotbåtar och de sista 
norskbyggda patrullbåtarna har levere
rats. 

Härigenom tar svenska flottan på all
var steget in i robotåldern. 

För robotbåt typ Norrköping innebär 
namnändringen inte enbart att fartygen 
får robotbeväpning utan därtill kommer 
en omfattande teleteknisk modernise
ring. Dessutom tillkommer den nya tor
peden 613 med avsevärt utvecklade 
prestanda. 

Tillsammans innebär detta att våra ro
botbåtdivisioner materiellt sett väl kom
mer att tåla jämförelser med utländska 
motsvarigheter. 

Men var står vi personellt? Hinner vi 
med vårt värnpliktssystem lära våra be
sättningar alla de finesser som materie
len tillåter? 

Utvecklingsfaser 
Om vi ett ögonblick tittar tillbaka finner 
man att utvecklingen inneburit ett kon
tinuerligt ökande behov av utbildningstid 
ombord och även iland innan ombord
mönstring. 

På femtiotalet ansågs sex månader 
räcka för att utbilda en mtb-besättning 
så att den kunde krigsplaceras. Många 

gånger hade ingen i besättningen tidiga
re erfarenhet av fartygstypen. 

För Plejad-torpedbåten varade sjöex
peditionen i det närmaste ett år - med 
fulltalig besättning dock bara nio måna
der. 

I och med Spica-torpedbåten blev sjö
expeditionen tvåårig för stambesättning
en. Under denna tid skulle två värn
pliktsomgångar utbildas . 

Denna tvåårsrytm modifieras nu något 
så att första året blir avsett för grundläg
gande utbildning medan det andra året 
blir mera tillämpat. Motiven härför är 
bl a behovet av utbildningstid för den 
fast anställda personalen . 

Till denna utveckling kommer dess
utom att andelen fast anställd personal 
ökat samtidigt som större krav ställs på 
de värnpliktigas förkunskaper. 

I dagens robotbåtbesättning är nära 
hälften stampersonal. Resten är värn
pliktiga av vilka fyra är plutonbefälsut
tagna med cirka sex månaders special
utbildning iland bakom sig . Övriga har 
specialutbildning i en eller annan form . 
Så gott som samtliga är föranmälda för 
framtida yrkesofficerskarriär . 

Därutöver besätts vissa skeppsnum
mer med kadetter i stället för värnplik
tiga under grundutbildning. Besättning
arna har alltså genomgått en utveckling 
som inneburit en markant kvalitetshöj
ning överlag. 

Men räcker det i framtiden? 
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Några erfarenheter från 
sjöexpeditionen 80-82 
Den sjöexpedition som avslutades hös
ten 82 var utsatt för ett antal händelser 
som påverkade den planlagda utbild
ningen. De stora sovjetiska övningarna 
sommaren 81, U 137 hösten 81 och 
oroligheterna i Polen innebar att plane
rade övningar fick ersättas med bered
skapsuppgifter. Följderna härav blev 
att besättningarnas krigsplaceringsbar
het kom att ifrågasättas. 

Detta visar att även ganska måttliga 
störningar - två till tre veckor- i utbild
ningen medför att inte fullgott resultat i 
alla avseenden uppnås . Och detta var 
ändock torpedbåtar med välkänd ma
teriell standard från sjuttiotalet. 

Den nya materielen - främst den te
letekniska - har utvecklats för att vara 
driftsäker och lätthanterlig. Men det 
inskränker inte kraven på personalens 
utbildning. 

Våra besättningar måste behärska 
materielen inte bara vad avser normal
fallet utan även vid driftstörningar, ut
nyttjande av reservmetoder och vid 
andra svåra förh ållanden. Och efter
som fartygen är små och besättning
arna fåtaliga måste även varje man 
kunna sköta mer än sin egen befatt
ning. 

Erfarenheterna från den gångna ex
peditionen visar att det är tveksamt om 
denna nivå nås trots att personalen är 
så välutbildad som man kan kräva med 
dagens system. 

Framtiden 
Vi liar successivt tagit steg i avsikt att 
bemanna våra fartyg med än mer kva
lificerade besättningar. 

Det finns dock starka skäl för att det 
nu är dags för ett större steg. 
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Dessa skäl är främst följ ande: 

- Materielen ombord blir mer och mer 
komplicerad och fordrar mer kun
skaper och längre utbildning. 

- Den politiska utvecklingen i vår om
värld har inneburit ökade krav på 
beredskapshållning året runt. Inga 
tecken tyder på att denna tendens 
kommer att ändras. 

- Dc fåtaliga platserna ombord behö
ver i ökande utsträckning utnyttjas 
för personal under utbildning till och 
av yrkesofficer. 

- Bl a ekonomiska skäl har gjort att 
samtliga ytattackfartyg är rustade -
somliga dock med reducerad be
sättning. Behovet av repetitions
övningar minskar . 

- Vid en eventuell konflikt måste ytat
tackförbanden kunna utnyttjas om
gående. Någon tid för mobilisering, 
rustning och kompletterande utbild
ning kommer inte att erhållas. 

Dessa faktorer pekar entydigt mot att 
ytattackförbanden måste bemannas av 
fast anställd personal eller personal 
som är under utbildning till fast an
ställning. 

A v främst beredskapsskäl bör även 
övervägas att gå ifrån det stelbenta sys
temet med utbildning under bestämda 
tidsperioder - s k sjöexpeditioner. 
Med enbart stampersonal ombord be
höver inte samma hänsyn tas till utbild
ning av värnpliktiga och deras inryck
ningsomgångar. Fartygen kan ständigt 
hållas insatsberedda genom att enstaka 
befattningshavare byts ut - inte hela 
besättningen på en gång. 

Genom att sjökommenderingarna 
inte behöver inskränkas till en två-

riel bör följas av motsvarande "perso
nella investeringar". 

årsperiod kan vidare personalen ges 
den tid ombord som krävs för att lära 
sig behärska materielen. 

Våra stora investeringar i dyr mate-

Det är på tiden att våra amatör
besättningar blir professionella! 

AKT l E BOLAGET 

TU DOR 

Batterianläggningarna för den nya svenska ubåtskl~s
sen "Näcken" har levererats av AB TU DOR. De har till
räckligt energiinnehåll för flera dygns underva~en~
operationer med låg fart eller några timmars dnft v1d 
högsta fart. .. . 

AB TU DOR har varit huvudleverantor av ub- batten-
er till svenska marinen sedan första världskriget. 
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UTVECKLING 

Våra utvecklingskonsulter är specialister 
inom områdena: 

e ADB·system 

e kontorsautomation/AR 

e ekonomistyrning 

e organisation 

e utbildning 

e smådatorsystem 
---------- MEDLEM l DATAKDNSULTFÖRENINGEN ----------

AR-BOLAGET 
-Administrativ Rationalisering AB-
Huvudkontor 
Art illerigatan 59. Box 51 56 . 102 44 ST OCKHOLM • 

STOCKHOLM ARBOGA ESKILSTUNA GAVLE KARLSTA O LINKOPI NG MALMO VAST ERÄS 
08.22 47 30 0589 · 160 65 016. 13 16 50 026. 12 54 30 054. 15 27 80 013. 13 71 80 040 .97 98 39 021. 13 30 55 

Korresponderande ledamoten 
Mauritz C:son Ljungberg 

Den svenska soldaten 

Mauritz Ljungberg är föreståndare för 
Vaxholms fästningsmuseum. 

- Några erfarenheter och synpunkter 

Vid studier av militära facktidskrifter av 
olika slag får man många uppgifter och 
synpunkter av historisk , strategisk , tak
tisk och teknisk natur. Förslag till nya 
konstruktioner och förbättringar av 
gamla läggs fram , tankar och synsätt le
der in i nya banor. Allt i vällovlig avsikt 
att göra försvaret till lands, till sjöss och i 
luften effektivare och öka skydd och sä
kerhet. Inte så ofta kan man läsa om det 
viktigaste i sammanhanget - soldaten, 
människan. 

Då jag med följ ande gör ett försök att 
bidra till innehållet i den ärevördiga 
Tidskrift i Sjöväsendet sker detta efter 
det jag uppmärksammat punkt två i för
teckning över ämnesområden till Kungl. 
Örlogsmannasällskapets tävlingsföre
skrifter - "Organisation och personal. 
Utbildning". 

Jag har visserligen en känsla av att det 
jag har på hjärtat och vill tolka inte rik
tigt är vad tänkt var vid formuleringen 
av ifrågavarande ämnesområde. Men 
jag tror det är befogat att ägna männi
skan i vapenrocken uppmärksamhet 
även här. De erfarenheter av värnplik
tig ungdom som jag fått under snart 60 
års tjänst på det militära fä ltet är i hu
vudsak den grund jag bygger på och inte 
minst då de nära 20 år som deltids perso
nalvårdsassistent omedelbart efter för
svarsberedskapens slut och till mitten 
1960-talet. 

Vår tid kännetecknas ju av en om
välvning utan like . Den tekniska ut-

veckling vi upplever har radikalt föränd
rat tillvaron. Rymdfarkoster kretsar runt 
vår jord i månader med människor om
bord . Män stiger i land på månen . Far
koster , utrustade med teknikens alla un
der , undersöker planeter runt vår sol och 
talar om sina iakttagelser för oss. Av 
människor förfärdigade satelliter gör 
det möjligt för oss att i television se vad 
som tilldrar sig var som helst på jorden 
och datorerna tar undan för undan över 
styrandet av vår livsföring. 

Med en sådan utveckling är det nog så 
klart att också människan förändras. 
Samtidigt som hon mer och mer blir 
teknikens lydiga tjänare har hon blivit 
frigjord och tuff mer än någonsin tidiga
re. Tuffheten är dock många gånger en 
synvilla, någonting påklistrat för att er
sätta en bristande självkänsla . 

Under försvarsberedskapen samlades 
givetvis en mängd erfarenheter om såväl 
de fast anställdas som den inkallade re
servpersonalens och de värnpliktigas 
sätt att uthärda påfrestningar av olika 
slag. För många blev månadslånga vis
telser på isolerade platser t ex öar och 
holmar i vår vidsträckta skärgård ytterst 
krävande. Kom därtill ekonomiska och 
andra bekymmer för hemmavarande 
familjer blev humöret ytterligare pressat . 
Sådant inverkade menligt på soldatens 
vilja och förmåga att fullgöra sina uppgif
ter. Ett annat förhållande, som verkade i 
samma riktning var för den inkallade 
personalen ovissheten om tider för in
ställelse i tjänst och hempermittering. 
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Redan på ett tidigt stadium av bered
skapen insåg dåvarande chefen för KA l 
i Vaxholm översten Allan Cyrus att den
na soldaternas ovisshet förorsakade 
missmod . Därför utarbetades vid rege
mentet avlösningsplaner som så små
ningom blev normgivande även vid and
ra förband. 

Möjligheterna för kortpermission var 
begränsade och - på grund av tjänstens 
natur - osäkra. För att i görligaste mån 
undvika orättvisor sökte man ta hänsyn 
till de inkallades bostadsorters avstånd 
och kommunikationsförhållanden , så att 
vistelsen i hemmet blev ungefär lika för 
alla . De som hade särskilt lång och tids
ödande resa kunde också få spara ihop 
ledigheter till ett större antal dagar. 

Kontakten med hem och familj var -
och är - en av de viktigaste faktorerna 
för den sinnesjämvikt som är förutsätt
ning för helhjärtad insats. Å andra sidan 
får inte tjänsten eftersättas. Det gäller 
därför att åstadkomma balans mellan 
privata intressen och arbetsuppgifterna . 

För en äldre generation, för vilken 
reglerad arbetstid och "obekväm" sådan 
var helt okända begrepp, är därför da
gens beteendemönster främmande och 
overkliga. Att normer skall finnas för ar
betstidens längd och fördelning är na
turligt och riktigt . Men de bör inte vara 
så heliga att minsta förskjutning ovill
korligen måste leda till förhandlingar om 
ersättningsanspråk. Lite generositet åt 
både det ena och det andra hållet gagnar 
såväl tjänsten som den enskilde . 

Vad som sker- och skett- ute i sam
hället har på ett helt annat sätt än tidi
gar.e påverkat livet innanför kaserngrin
darna. Ända till för bara några decen
nier sedan var den militära miljön prak
tiskt taget opåverkad härav . Under och 
efter beredskapsåren "uppluckrades" 
formerna så sakteliga för att på sistone 
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bli "otroligt" fria enligt dens bedöman
de, som alltjämt har något av tiden före 
1939 i minnet . 

- Ständig nattpermission, egna civila 
kläder i logementen, nästan helt fria re
sor till hemorten praktiskt taget varje 
veckoslut och en någorlunda ekonomisk 
trygghet för familjen har - bortsett från 
tjänstens karaktär - ställt den värn
pliktige soldaten i en situation, som en
dast i vissa hänseenden skiljer sig från 
hans civila tillvaro. Kaserngården och 
övningsfälten har blivit hans nya ar
betsplatser. Lönen är mager trots att den 
40-dubblats sedan 1930-talet, men det 
väsentligaste av de egna materiella be
hoven - mat, kläder och husrum - är ju 
tillgodosett. 

Aktiv personalvård 
Befälet delar ansvaret med den orga
niserade personalvårdens personal. Den
na organisation kom som bekant till un
der försvarsberedskapen. Fanns det då 
ingen personalvård dessförinnan? Jo , 
förvisso . Under sekler hade en speciell 
form av personalvård vuxit sig stark in
om försvaret. Den var kanske en smula 
kärv till sin natur men väl anpassad för 
sin tid , patriarkalisk som den var. Indel
ningsfolkets kompanichefer kände ett 
nära nog faderligt ansvar för sina knek
tar - även mellan mötena. En del av det
ta följde med den nya härordningen från 
senaste sekelskiftet in i kasernerna. Hos 
kompanichefen och dennes adjutant 
fann volontärerna det stöd de tidigare 
haft i sina hem . Detta stöd tog sig många 
uttryck såväl materiellt som psykiskt. 
Det gamla talesättet att kompanichefen 
skulle vara som en far för rekryterna för
verkligades i många fall. Naturligt nog 
blev då kompaniad ju tantens roll något 
av en mors . Genom inlogeringen i de sto-

ra kasernerna kom rekryterna - liksom 
stor del av året de värnpliktiga - och 
kompaniadjutanten i nära kontakt med 
varandra. Den sistnämnde bodde i regel 
själv i samma våning som hans skydds
lingar . Han kunde se till dem när som 
helst på dygnet och många adjutanter ut
nyttjade denna möjlighet. 

Till personalvården hörde f ö livets 
uppehälle såsom mat , husrum , kläder, 
sjukvård, avlöning, ledighet m m. 
Därutöver kunde soldaterna behöva råd 
och hjälp i personliga trångmål och få 
var de chefer och adjutanter som inte gav 
sitt stöd i sådana fall. 

Reglementerad 
personalvård 
Allt det där var gott och väl. Ändå hade 
före beredskapens början 1939 planer 
börjat utformas för en fastare, en regle
menterad personalvård. Ett slags perso
nalvård som förutom en del materiella 
ting för de inkallades familjer skulle be
stå av kulturell omvårdnad vari kunde in
räknas hobbyverksamhet och förströelse 
- allt för att ge ett meningsfullt innehåll 
åt fritiden och - underförstått - skingra 
tankarna. Betydelsen av det sistnämnda 
stod i direkt proportion till förbandets 
isolering. För att klara dessa uppgifter , 
som kunde bli omfattande och tids
ödande, behövdes ett särskilt organ med 
speciella befattningshavare. Ja , så kom 
då personalvårdsassistenterna till eller 
som de i början benämndes- re gements
ombud. 

Misstro 
Trots att det ännu var långt till våra da
gars MBL och nämnder av olika slag 
sågs den här speciella organisationen in
te alltid med blida ögon. Man befarade 
att ett steg tagits mot något slags poli-

truksystem m/ä . En del i "all hast" till
satta befattningshavare till att handha 
det nya verksamhetsområdets angelä
genheter kqm väl också att ge stoff åt 
dem, som från början hyste betänklighe
ter. Men så småningom klarnade lin
jerna. Organisationen hade kommits för 
att stanna. 

Verksamheten under försvarsbered
skapsåren och de närmast följande åren 
därefter var väsentligt till sitt väsen 
skild från den, som bedrivs nu några de
cennier senare. Nu har den inlemmats i 
ett byråkratiskt system och vuxit ut till 
för 1940-talets optimister oanade pro
portioner. Vid förband , där man på 
1950-talet fick anslag till att "avlöna" en 
deltidsanställd assistent med några få 
hundra kronor per månad, kan idag fin
nas ett par heltidsanställda konsulenter, 
vederbörligen inplacerade i tjänsteman
nalöneskalan. 

Men vad som då fattades i lönehänse
ende ersattes hos många av en brinnande 
idealism. En idealism, som ibland hos 
somliga sträckte sig förbi och över var
dagens gråkalla verklighet där utbild
ning till dugliga soldater dock måste vara 
det mest väsentliga. Det fanns idealister, 
som ville och trodde , att förbanden skul
le bli något slags folkhögskolor. De ville 
utnyttja denna oerhörda chans för kultu
rell odling, som gavs genom att praktiskt 
taget all landets manliga ungdom i sin 
ännu mottagligaste ålder var samlade 
under några månader. Detta var inte ba
ra några enskildas hugskott. Central
rådet för religiös och kulturell verksam
het inom försvarsväsendet skrev 1942 att 
värnpliktsutbildningen, i sig själv fost
rande , kunde med tillsats av frivilligt 
bildningsarbete få större medborgerlig 
räckvidd som folkuppfostran . "Soldat
skolan kan bli en medborgarskola som 
genom sin allmännelighet når ut till lä-
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ger, som varken folk- eller annat bild
ningsarbete han känning med." Och vi
dare: "Och när försvarsmakten till fullo 
funnit sin form som medborgarfostrande 
institution, har den funnit sin plats i det 
demokratiska samhälle, där de fria folk
rörelserna hör hemma - - -. " Kurser i 
humaniora och andra, mera jordnära 
ting ordnades och anslutningen var stor, 
särskilt i ämnen av mera praktiskt slag. 
Förströelser flödade och all slags hobby
verksamhet befrämjades. Vid KA l gav 
dem sistnämnda så fint resultat efter ba
ra något år att en stor utställning kunde 
anordnas på NK där bl a Konung Gus
taf V både fick och köpte föremål , som 
de inkallade hade tillverkat. 

Biblioteken hade blomstrat upp under 
beredskapsåren och därefter svarade be
gränsade resemöjligheter för att läslus
ten skulle fortsätta. 

Jag var också förbandsbibliotekarie un
der försvarsberedskapen och sedan mer 
än trettio år. Biblioteket var i början in
rymt i en gammal barack, som uppvärm
des med kamin . Lånefrekvensen under 
åren 1940-45 var cirka fem gånger så stor 
som från det nuvarande biblioteket. Där 
deiar nu två bibliotekarier på tjänsten 
med arvode som motsvarar en tjäns
temannalön. På 1940-talet hade jag 25 i 
månaden. I arbetet ingick även renhåll
ning och eldning i lokalen ---. 

Alla de befattningshavare, som i bör
jan helt plötsligt tilldelades de i flera av
seenden delikata personalvårdsuppgif
terna , var inte lämpade härför. Visserli
gen är det väl så inom alla områden att 
kvajifikationerna växlar. Men i detta 
känsliga inledningsskede inom det mili
tära låg det nära till hands att organisa
tionens belackare tog eventuella misslyc
kanden till intäkt för att denna verksam
het var obefogad. Olyckligt var ·också att 
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personalvårdens utövare i början be
nämndes ombud och att en del också fat
tade sin uppgift vara att föra de värn
pliktigas talan mot befälet. Så kom be
greppet "dalt" in i bilden samtidigt som 
något av ett politruksystem tycktes vara 
på väg att införas. Detta kunde ha ska
pat allvarlig misstro och otrivsel om ej fa
ran upptäckts i tid. Myndigheterna ut
färdade raskt klara instruktioner. Med 
skärpa slogs fast att konsulenter och as
sistenter var vederbörande chefers biträ
den och att cheferna ifråga själva helt 
och fullt var ansvariga för personalvår
den. 

Ett viktigt led i personalvårdstjänsten 
var att skapa samhörighet och lojalitet 
tvärs igenom hela förbandet . Farhågor 
hade funnits att den " moderna" perso
nalvården skulle äventyra den här ovan 
nämnda "gamla" formen av personal
vård genom att bryta kontakten mellan 
chefen och hans underlydande. Det gäll
de därför att de nya befattningshavarna 
fattade sina uppgifter, så att de tvärt
emot detta bidrog till att stärka förtro
ende och tillit mellan befälet och de 
meniga . För övrigt utsades också att de 
nya befattningshavarna skulle " betjäna" 
all förbandets personal. 

En mycket viktig uppgift var att över
vaka och biträda soldaternas rätt till so
ciala förmåner . Som här tidigare sagts 
hade bestämmelser utkommit i bered
skapens början , som reglerade detta. Be
fälet kunde ju inte åläggas denna upp
gift. stridstjänsten krävde allt av tid och 
kraft. 

Har allt detta givit försvaret 
bättre soldater? 
Huruvida den ovan skisserade utveck
lingen påverkat soldaterna i positiv rikt
ning är kanske inte så lätt att svara på. 

Rimligtvis borde det väl vara så. Trivsel 
och i görligaste mån frihet från bekym
mer av mera allvarlig art borde vara vik
tiga faktorer till att stimulera arbets
glädjen . Bättre anpassning , friskare vil
ja och lojalitet följer med denna glädje . 
strapatser och andra svårigheter blir inte 
så motbjudande och uthärdas lättare. 

Att försvarsviljan är direkt beroende 
av en omsorgsfull personalvård är knap
past någon tvekan om. Men det är myc
ket annat som direkt kommer att på
verka denna inställning till försvaret . 

Det är i våra dagar inte lätt att vara lä
rare . Detta gäller inte minst inom för
svaret. Förr kunde man med tjänliga dis
ciplinära medel , parad med faderlig om
sorg fullfölja den fostran under militär
tjänsten, som började i föräldrahemmet 
och fortsatte i skolan. Nu är fostran så
väl i hemmet som i skolan av en helt an
nan karaktär och självfallet präglas mi
litärtjänsten härav. Teknikens oerhörda 
utveckling har genom sitt "grepp" på 
ungdomen gjort tjänsten intressantare 
och ersatt kadaverdisciplinen . Yngling
arna har blivit bättre motiverade för sina 
uppgifter. En bidragande orsak härtill 
är även de ökade materiella resurser det 
nutida utbildningsarbetet fått. Tag t ex 
skjututbildning med handeldvapen . Det 
var sannerligen inte särskilt stimuleran
de för sinnet och befrämjande för utbild
ningsresultatet på den tiden då soldater
na först mot utbildningstidens slut fick 
avlossa det första och enda fåtalet skarpa 
skott. En gång var de tre till antalet. 

Att inte dessa soldater kunde vara väl 
förberedda att uppträda i strid trots må
naders "harvning" torde vara helt up
penbart. Numera är resurserna lyckligt
vis helt annorlunda . Men är de nog? Det 
är en öppen fråga. 

En skribent, som själv upplevt och del-

tagit i de hårda striderna på Karelska nä
set under kriget mellan Finland och 
Ryssland , drog beträffande soldaternas 
stridsduglighet den slutsatsen att denna i 
mycket stor utsträckning var beroende 
på kvaliten på de vapen de hade . 

Förtroende såväl för de egna vapnens 
effektivitet som för befälets duglighet 
och omdömesförmåga är förutsättning 
för en helhjärtad stridsinsats. Men trots, 
att dessa förutsättningar finns, tvingas 
man ändå acceptera att endast 10--20 % 
av soldaterna förmår bibehålla hand
lingsförmåga och nervkontroll under den 
svåraste press. 

Svenska soldater har , med undantag av 
frivilliga i strid på främmande mark , inte 
under de senaste 160--170 åren behövt vi
sa sitt stridsvärde. Men de som gjort det
ta har, omvittnas det, visat sig vara lika 
goda som andra nationers. Soldaten är 
till syvende och sidst människa obero
ende av nationalitet. A v görande för sol
datens stridsvärde är utbildning, ut
rustning och vapnens mängd och effek
tivitet. Personalvård i vidaste och bästa 
bemärkelse bör och kan bidra till att 
stärka stridsmoralen . 

Man måste utgå från att militärtjäns
ten av flertalet värnpliktiga före instäl
lelsen till tjänstgöring ses som ett nöd
vändigt ont. Det är oerhört viktigt att 
för dessa och dem , som frivilligt söker 
hård utbildning t ex kustjägare, göra 
övergången från civil livsföring så mjuk 
som möjligt. Himmelstossamas tid till
hör det förflutna. Men övergången kan 
ändå bli för hård , för abrupt utan någon 
Himmelstoss om inte utbildningsbestäm
melser och övningsschema fått en riktig 
pedagogisk utformning . 

Noggranna förberedelser 
En "beväringsmönstring" i våra dagar 
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skiljer sig helt ifråga om allsidig effektivi
tet från forna tider. Utan att kasta någon 
skugga på det förgångna kan väl ändå 
sägas att de rikligt förekommande kari
katyrerna inte alltid saknade underlag i 
verkligheten . 

Hur går en mönstring till väga nu då? 
Ja , låt oss för att ta ett exempel se hur 
man tar ut kustjägare. 

Uttagning till kustjägartjänst sker på 
frivillighetens väg. Utbildningen är myc
ket hård och ett stort antal uttagna klarar 
den inte till slutet. För att få ett bättre 
resultat , d v s flera godkända har en re
dan förut hård och allsidig granskning 
vid inskrivningen ytterligare skärpts. 

Under flera dagar hösten 1982 tes
tades 75 man varje dag i Solna vid Östra 
värnpliktskontoret och marinens värn
pliktskontor tillsammans med kustjägar
skolan. 

En ytterst noggrann läkarundersök
ning, framför allt av fötter, ben och rygg 
gjordes. Konditionen testades på en 3 
km medelsvår terränglöpningsbana. 
Maximitid 13 ,30 min. Individens vilja 
och ambition diskuterades ingående. Ge
nom personliga samtal söktes den en
skildes motivation för den sökta utbild
ningen. Råd och tips för hur man med 
fysisk träning bygger upp sin kropp gavs. 
Kustjägarkängor delades ut för att "gås 
in". 

Det är naturligtvis särskilt viktigt att 
inför en så krävande utbildning , som 
kustjägare och deras kolleger vid spe
ciella armeförband har framför sig, sålla 
bort dem som inte har fysiska och psykis
ka förutsättningar att klara utbildning
en. Men det räcker inte. När utbildning
en b'örjar är det ej blott den inkallade 

104 

soldaten som sätts på prov, det görs 
även med hans ledare och lärare . 

Hur är då soldatmaterialet 
Efter en vågdal för några år sedan, då 
bl a alkohol och narkotika hade " hög
konjunktur" kommer nu det ena vitt
nesmålet efter det andra om hur bra sol
daterna på det hela taget är. Det är 
möjligt att detta särskilt gäller vid spe
ciellt tekniskt utrustade förband. Men 
numera är ju praktiskt taget all verksam
het präglad av teknikens framsteg. En 
alltmer utbredd positiv inställning till 
försvaret har givetvis sin andel i att fler
talet vill göra en god insats. Något av 
denna inställning kan avläsas ur de s k 
värnpliktsriksdagarnas genomförande 
på sistone i förhållande till för några år 
sedan. Vakna , självmedvetna , lojala och 
väl utbildade soldater är vad vårt land 
behöver lika väl som riklig och högtstå
ende utrustning. 

Vad soldaterna beträffar vill man gär
na hålla med den regementschef, som i 
sitt avskedstal ställde den allvarliga frå
gan om vi rätt handhar detta dyrbara 
material. Frågan tål att tänka på. Det 
befäl, de instruktörer och lärare, som 
utövar sin viktiga tjänst opersonligt som 
om eleverna vore robotar , de borde byta 
yrke, ty hur kunniga och nitiska de än är 
så gör de i längden mer skada än nytta . 

Visst kan det vara svårt ibland att vara 
öppen och vänlig om man möts med 
misstro eller rent av motvilja. Men en 
mänsklig grundsyn låter sig inte fördär
vas så lätt . Förr eller senare finner man 
en öppning till det sanna kamratskapet , 
som inte känner några oöverstigliga 
skrankor. 

Oljeprospektering, oljehandel, distribution 
av bensin och eldningsoljor, handel med 
råvaror, kemikalier och metaller. 

Men även finansiering, börshandel 
med aktier, byggnadsverksamhet, off
shore och marin teknologi, cementdistri
bution, torvbrytning, malmletning och 
internationella hotell- och flygbokningar. 

STC SCANDINAVIAN 
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finns mitt i Östersjön 
och ger snabb service. 

VI REPARERAR. 
VI BYGGER OM OCH BYGGER NYTI. 
VI HAR 8 DOCKOR OCH EN STAPEL. 

AB FINNBODA VARF 
Telefon : 08/44 08 20. Telex: 104 16 

Box 11529 

100 61 STOCKHOLM 

Ledamoten 
Kaj Unden 

Kaj Unden är marindirektör och chef för 
verkstadsavdelningen vid Ostkusten ör
logsbas. 

Modern teknik förenklar underhållet 
Årsberättelse i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion . 
Maskin och elektroteknik. Teleteknik" 1981-82. 

Kostnaderna för fartygsunderhåll och 
även för annat underhåll har under sena
re år kraftigt stigit . stegringen har i all
mänhet varit betydligt större än infla
tion och penningvärdesförsämring . Or
saken är huvudsakligen löneutveckling
en och att underhåll är arbets- och per
sonalkrävande. 

Stora ansträngningar har lagts ned på 
att förbilliga och förenkla det fartygs
bundna underhållet. Modern teknik har 
därvid verksamt bidragit till att goda re
sultat har uppnåtts även om fortfarande 
mycket kan göras på området. Insatserna 
är meningsfulla i alla led av ett fartygs 
tillblivelse och livstid på olika sätt och 
med varierande metoder. 

För denna årsberättelse har jag valt att 
peka på områden och metoder , där un
der senare år underhållsbefrämjande åt
gärder vidtagits med hjälp av modern 
teknik både i nybyggnadsledet och i Ull

derhållsverksamheten. Den moderna 
tekniken kan därvid utnyttjas dels som 
direkt underhållsbegrämjande, t ex ma
terialval, dels indirekt t ex metoder eller 
verktyg. Slutligen görs också vissa speku
lationer om framtiden för att komplet
tera framställningen. 

Materialval 
Materialval för skrov och olika utrust
ning är viktigt för det framtida under
hållet. Ett fartyg verkar i en besvärlig 
miljö och material såväl utom- som in-

ombords utsätts för stora påfrestningar 
av olika slag. 

Den största och viktigaste delen för ett 
fartyg är skrovet . Tidigare var material
valsmöjligheterna ganska små, bl a be
roende på att fartygsstorleken krävde så
dana dimensioner , tillverkningsmetoder 
och hållfasthetsvärden att man var 
tvungen att välja stål av lämplig sam
mansättning. För mindre fartyg och bå
tar kunde även trä vara möjligt. 

När flottan nu krymper öppnar sig 
andra möjligheter samtidigt som utveck
lingen av olika material lämpliga för 
skeppsbyggnad avancerat. Tre viktiga 
material vill jag här särskilt peka på, 
nämligen lättmetall, armerad plast och 
rostfritt stål. 

Lättmetall "aluminium" har använts 
många år för mindre fartyg och båtar 
med varierande resultat. De plåtkvalite
er och legeringar som tidigare funnits har 
inte varit så lämpliga i aggressiva vatten 
t ex Nordsjön och inte heller i mindre 
salta vatten som Östersjön . Den bästa 
lättmetallen ur korrosionssynpunkt var 
tidigare ren aluminium men den var i 
stället olämplig ur hållfasthets- och 
hårdhetssynpunkt. 

Under senare år har emellertid alu
miniumlegeringar kraftigt utvecklats och 
det finns nu mycket lämpliga lättmetal
ler för båtar och fartygsskrov upp till 
storlek mot patrullbåt eller möjligen tor
pedbåt. Dessa lättmetaller är alumini-
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umlegeringar innehållande bl a något 
magnesium och kisel och de har sådan 
korrosionsobenägenhet att de kan an
vändas utan ytbehandling även i salta 
vatten. Detta beror egentligen på att det 
bildas ett tunnt ytskikt av oxid, som har 
denna korrosionsobenägenhet. 

Med moderna svetsmetoder såsom 
MIG- eller TIG-svets, manuellt eller au
tomatiskt kan dessa moderna lättmetal
ler svetsas med mycket gott resultat och 
bra hållfasthet. 

Förutom att konstruktionerna blir lät
tare är vinsten ur underhållssynpunkt att 
ytbehandling inte behöver göras för att 
skydda materialet. Man behöver således 
inte måla inombords, i tankar eller på 
andra ytor, som inte av andra skäl behö
ver behandlas . Däremot kommer man 
inte ifrån utvändig kamoflage-målning 
på ett militärt fartyg för att skydda för 
upptäckt eller bottenmålning för att 
undvika beväxning på fartyg eller båtar , 
som ständigt ligger i vattnet. 

Sammantaget innebär modern lätt
metall i fartygsbyggen en väsentlig för
enkling ur underhållssynpunkt. Ett mo
dernt exempel i marinen är det under 
året levererade provexemplaret av tross
båt 652, som är helt byggt i lättmetall. 

Armerad plast (AP) är ett annat ma
terial, som under senare år revolutione
rat både nybyggnadssidan och under
hållssidan inom bl a skeppsbyggeriet. 
De största fördelarna uppnås vid tillverk
ningar i större serier men även tillverk
ningar i enstaka exemplar kan innebära 
lönsamma fördelar bl a för det framtida 
underhållet. I praktiken är AP använd
bar ·för fartygsbyggande i mindre stor
lekar med gränsvärden 40--50 meter. 
Vanligen används plast armerad med 
glasfiber och uppbyggt kring ett di
stansmaterial av divinycell. Även andra 
distansmaterial t ex balsa kan användas 
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men är mer känsligt för inträngande 
fukt. Även i kompositsammanhang, 
d v s konstruktioner med blandade ma
terial , är AP vanlig , t ex AP i kombina
tion med lättmetall. 

För konstruktioner i AP där kravet på 
styrka och låg vikt är stor används andra 
material till armering t ex kolfiber. 

Ur underhållssynpunkt har plast
materialen betytt oerhört mycket. Plas
ter av det slag och de kvaliteer det gäller 
i detta sammanhang är i princip prak
tiskt taget underhållsfria inom de livs
längdstider där är fråga om när det gäl
ler örlogsfartyg. 

Skadereparationer efter fysisk på
verkan t ex grundstätningar är däremot 
besvärligare att utföra på fartygsskrov i 
AP än i stål eller lättmetall, särskilt om 
skadorna är omfattande och skadeområ
det utsträckt. En reparation är dock all
tid möjlig att genomföra till ett helt full
gott resultat. 

Ett modernt exempel på ett örlogs
fartyg i armerad plast är det minjakt
fartyg som är under byggnad vid KrkV. 
Ett annat är minsveparen Viksten, som 
under några år på skrovunderhållssidan 
uppvisat plastens fördelar genom vä
sentligt lägre underhållskostnader och 
kortare torrsättningsperioder. 

Ytterligare ett material , som bidragit 
till minskat och förenklat underhåll är 
rostfritt stål. Ä ven för detta material 
finns det många olika kvaliteer att välja 
på beroende på önskad grad av rostfri
het, hållfasthet, svetsbarhet, hårdhet 
m m. I marin miljö bör dock alltid en 
hög kvalite väljas om de fördelar man ef
tersträvar skall kunna innehållas. Likaså 
måste man vara mycket observant på vil
ka andra material eller ytbehandlingsme
toder, som används intill eller i närheten 
av rostfritt, för att undvika oönskade 
korrosionsskador. Det sistnämnda före-

kommer tyvärr alltför ofta i våra marina 
konstruktioner med omfattande och dyr
bara underhållsåtgärder som följd. 

Det rostfria materialet kommer mest 
till användning i komponenter som står i 
kontakt med aggressiva medier. På ör
logsfartyg används det för t ex propel
leraxlar, propellrar, ventiler och ventil
lådor , vissa rörledningar, hissbara mas
ter o dyl samt för skruv och bultförband, 
där korrosionsproblemen är besvärliga 
och hållfastheten väsentlig. 

Ytbehandling 
Ytbehandling är ett annat område där 
mycket har hänt under de senaste åren 
av betydelse för underhåll och livslängd. 

På färgsidan inom det marina an
vändningsområdet har tvåkomponent
färgerna fått störst betydelse. De har in
neburit väsentligt förlängda intervaller 
mellan målningarna med bibehållen god 
skyddseffekt under förutsättning att 
rengöring och applicering har skett med 
noggrannhet och efter färgfabrikantens 
föreskrifter. Tvåkomponentfärgerna är i 
allmänhet både hårdare och motstånds
kraftigare mot mekaniska påfrestningar 
och har dessutom andra effekter t ex 
lägre friktionsmotstånd , bättre ljusbe
ständigheL 

Ett exempel på en tvåkomponentfärg, 
som visat sig ha mycket goda egenskaper 
är färgen Inerta 160, som framtagits av 
International. Den skall användas för 
bottenmålning och appliceras i förhål
landevis tjocka skikt. Applicerad på rätt 
sätt har den extrem mekanisk hållfasthet 
och är därför speciellt lämpad för isgå
ende fartyg . Prov har gjorts med den på 
både finska och svenska isbrytare och 
den har då visat sig tåla påfrestningarna 
under flera år. Den har dessutom visat 
ett betydligt lägre friktionsmotstånd vid 

gång i is och har genom sin hårdhet och 
ytfinhet även lägre friktionsmotstånd 
vid gång i fritt vatten . 

Inerta 160 färgsystem är dyrt. Dels är 
färgen dyr, dels är appliceringsmetoden 
omständig. Således krävs en skyddad 
och fuktfri mil j ö under applicerings
tiden. Dessutom skall fartygsbotten 
blästras helt stålren och målning första 
omgången ske direkt därpå följd av de 
följande omgångarna . Påläggning av 
färg kan ske med spruta, dock är det 
viktigt att rätta skikttjocklekar erhålls i 
varje omgång. Om behandlingen skett 
på rätt sätt skall hållbarheten vara minst 
5 år . Lönsamhet om man inte räknar 
med stilleståndstid för dockning och bot
tenmålning uppnås om hållbarheten 
överstiger c: a 4 år. Dessutom tillkommer 
besparingar i drivmedel och minskad stil
leståndstid, vilket betyder att systemet 
normalt är lönsamt efter c:a 3 år. 

Ä ven för inombordsmålningar har 
epoxifärgerna inneburit stora förbätt
ringar och de kommer till användning 
både i utrymmen med besvärlig miljö , 
t ex tankar och kölar och vanliga inred
ningsmiljöer. Förutsättningen för att 
färgerna skall komma till sin rätt och 
medföra förenklingar och förlängda un
derhållsintervall är dock, det förtjänas 
påpekas, att allt underarbete såsom 
rengöring, skrapning och blästring, samt 
därefter appliceringen sker med nog
grannhet och efter färgfabrikantens re
kommendationer. Just denna noggrann
het och detta krav på ytrenhet är betyd
ligt viktigare för de moderna färgsys
temen jämfört med de äldre och tidigare 
använda. 

Ytbehandling är inte bara färger och 
målning. En mycket viktig typ av ytbe
handling är beläggning av metallytor 
med andra metaller som korrosions-

109 



skydd eller slitageskydd. Även detta om
råde har utvecklats och användningen 
utsträckts mer och mer. Sålunda an
vänds som slitagebeläggning t ex hård
förkromning och stellitbeläggning med 
goda resultat. För korrosionsskydd är 
galvanisering, både elektrolytisk och 
varmdoppning , förkromning, aluminise
ring och förnickling (veralisering) vanli
ga åtgärder. Här får man emellertid va
ra observant på elektrolytisk korrosion 
så att inte skyddseffekten blir sämre än 
vad man tänkt sig och de "skyddade" 
ytorna utsätts för frätningar som ofta är 
besvärliga och kostsamma att åtgärda. 
Många exempel på sådana skador finns 
bl a på våra ubåtar. 

Metallbeläggning används inte endast 
vid nyproduktion utan har även fått en 
användning i underhåll och reparation . 
Slitna detaljer kan bearbetas och beläg
gas, t ex med hårdförkromning för att 
återställa till ursprungliga dimensioner 
varvid användning av dyrbara reserv
delar undviks. Det finns till och med me
toder att utföra sådan metallbeläggning , 
plätering, på plats utan demontering . 
Metodiken, som kallas borstplätering, 
är en elektrolytisk metod för snabb me
tallisering utan doppning av detaljen i 
elektrolytbad. I stället tillförs elektroly
ten genom att en anod lindad med bom
ull som doppats i elektrolyt "borstas" på 
den ytan , som skall pläteras. 

Den utrustning , som krävs för detta 
är lätt att transportera vilket gör det 
möjligt att utföra borstplätering på plats 
utan kostsamma demonteringar, trans
porter eller stillestånd. I vissa fall t ex 
vid mindre felbearbetningar kan detaljen 
borstpläteras på de flesta elkonduktiva 
material och direkt till toleranssatt mått 
utan efterföljande bearbetning. Borst
plätering kan göras med många olika 
metallelektrolyter från de vanliga nickel 
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och koppar till ädelmetaller och lege
ringar av olika slag. Vidhäftningen är i 
allmänhet mycket god och medger att 
skiktet kan bearbetas utan fara för 
läppningar. Metoden används bl a på 
ÖHM verkstadsavdelning med gott re
sultat . 

Oförstörande provning 
Under tillverkningsskedet , vid avsyning , 
kontroll och slutbesiktning, vid leverans , 
leveransbesiktning, och även under drift 
av materiel används numera avancerade 
utrustningar för att kontrollera och testa 
materielen. Samma eller liknande utrust
ningar används också i underhållspro
duktionen för att förenkla och effektivi
sera verksamheten. I det följande redo
visas en del utrustningar och metoder in
om detta område. 

Med stötpulsmetoden (SPM=Shock 
Pulse Method) mäts driftkonditionen 
hos rullningslager, d v s både kul- och 
rullager. Däremot kan SPM-metoden ej 
användas på glidlager. De viktigaste fak
torerna, som påverkar driftskonditionen 
är maskinuppriktning, smörjning, lager
installation och lagerskador. 

Metoden går ut på att mäta de kort
variga tryckpulser, stötpulser , som upp
står vid mekaniska stötar. Mekaniska 
stötar förekommer i alla roterande rull
ningslager p g a ytajämnheter i lager
banor och rullkroppar. stötpulsernas in
tensitet beror på stöthastigheten . Små 
ytajämnheter ger upphov till en mycket 
snabb följd av små stötpulser vilka utgör 
lagrets "brusmatta" vars övre gräns kal
las brusmattevärde dBc. 

Oljefilmen i lagret påverkar brusmat
tevärdet. Således indikerar ett lågt brus
mattevärde en bärande oljefilm, under 
det att ett högt värde kan bero på bris-

tande smofjmng. Även uppriktnings
och installationsfel, som påverkar olje
filmen kan ge ett högt brusmattevärde. 

Lagerskador ger upphov till enstaka 
stora stötpulser i oregelbunden följd. 
Mätvärdet för den största stötpulsen 
kallas lagrets maximivärde dBm, och an
vänds som mått på lagrets driftskondi
tion. 

Grundutrustningen för stötpulsmät
ning består av stötpulsgivare med prob 
och stötpulsmätare (bild 1). Givaren 
fångar upp stötpulserna på lagerhuset , 
instrumentet mäter deras storlek. A v
läsning kan ske på en skala eller grafiskt 
i ett stötpulsdiagram (bild 2). 

Enstaka mätningar med SPM-meto
den ger inte tillräckligt underlag för be
dömning av ett lagers kondition. För det
ta krävs att stötpulsmätningarna görs re
gelbundet så att man kan kontrollera hur 
driftskonditionen förändras. Mätin-

Bild l. 

tervallerna anpassas till lagrets aktuella 
driftskondition och till hastigheten i ska
deutvecklingen . Av bild 3 framgår 
lämpliga mätintervall under olika ske
den av ett lagers driftskondition . För la
ger vars stötpulsvärde ligger i område 
"dålig" och närmar sig haveripunkten 
kan övervakning ske kontinuerligt med 
larmfunktion som utlöser när ett be
stämt mätvärde passeras. 

Mätprotokollet är det viktigaste in
strumentet för en effektiv lagerövervak
ning. Tikdsaspekten , hur snabbt lager
konditionen förändras , hur ofta lagren 
måste bytas i en viss maskin är minst lika 
viktig för underhållsplaneringen som lag
rens aktuella mätvärden. Mätprotokol
len behövs som beslutsunderlag för t ex 
lagerbyten men de styr också mätarbe
tet. Hur ofta ett lager behöver kontrol
leras beror på mätvärdets utveckling in
te på de enskilda mätvärdena om inte 
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mätning enligt en normerad mätskala 
för varje lager används, vilket är en 
grövre och osäkrare metod. 

För att få en effektiv stötpulsmätning 
måste mätpunkterna noga väljas efter 
vissa regler. På vissa svåråtkomliga stäl
len kan det vara nödvändigt att installera 
särskilda mätnipplar för ändamålet. I 
många fall är det fördelaktigt att instal
lera mätnipplar i samtliga mätpunkter. 
Är mätpunkten oåtkomlig för både prob 
och mätnippel måste en fast installerad 
stötpulsgivare installeras. Den ansluts 
med koax-kabel till mätinstrumentet. 

stötpulsmätaren kan användas även 
för att lokalisera läckor om den kom
pletteras med en ultraljudmikrofon. En 
gas eller vätska, som strömmar genom 
en läcka avger vanligtvis ultraljud . Ul
traljudet fångas upp och omvandlas till 
elektriska pulser i ultraljudmikrofonen 
eller givaren med prob . 

I stötpulsmätaren omvandlas de elek
triska pulserna till hörbara ljudpulser. 
Karaktäristiskt är att en läcka ger upp
hov till en kontinuerlig ton. Mätvärdets 
storlek har ingen relation till den regi
strerade läckans storlek utan används 
endast för lokalisering av läckan. 

För att lokalisera mekaniskt slammer i 
t ex motorer användes förr en skruv
mejsel, som sattes till den punkt som 
skulle avlyssnas. skruvmejselns skaft 
hölls till örat och ljudet i närheten av 
mätpunkten leddes genom skruvmejseln 
och missljud kunde ganska väl uppfattas 
och lokaliseras. Modern variant av 
skruvmejseln finns nu med instrument 
som tillämpar samma princip men där 
modern förstärkar- och hörmikrofontek
nik används för att få ett väsentligt bätt
re och känsligare mätresultat (bild 4). 
Det är en enkel utrustning, vare sig 
skrymmande och komplicerad eller dyr-

---------- ------- -· ----------- ------
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bar, men med ett stort användnings
område. 

Vibrationsmätning är en annan mo
dern metod som snabbt utvecklats under 
senare år från laboratorie- och veten
skapligt utförande till enklare mer han
terbara utrustningar lämpliga för an
vändning i verkstäder eller i driften . 
Här mäts och analyseras olika vibra
tionsfenomen på roterande maskiner. 
Moderna instrument avsedda för an
vändning på fältet ersätter de stora och 
invecklade instrumentuppsättningar , 
som tidigare saluförts och som i prak
tiken endast kunde skötas av kvalificerad 
laboratoriepersonal. 

Med ett modernt universalinstrument 
för vibrationsmätning och vibrations
analys (bild 5) kan man samtidigt mäta 
vibrationens nivå, dess fasvinkel och fre
kvens, d v s de värden som är avgöran
de vid bedömning av vibrationens ur
sprung och orsaker. 

Mätning av vibrationsnivån är en 
grundläggande förutsättning för bedöm
ningen av maskinernas allmänna drifts
tillstånd och är dessutom avgörande för 
om vibrationerna skall anses som accep
tabla eller ej. En uppföljning av vibra
tionsnivåns successiva förändringar bil
dar normalt underlag för tidsplanering av 
åtgärder i form av balansering, översyn 
o dyl. I kombination med övriga mät
värden används nivåvärdena för analys 
av olika parametrar och för feldiagnos . 
Vibrationsnivån mäts normalt som has
tighet i mm/s RMS enligt ISO-normerna 
och med korrekt summering av de olika 
frekvenskomponenterna. 

Ett instrument som mäter fasvinkeln 
är också mycket användbart för balanse
ring av t ex fläktar, turbiner och andra 
större eller mindre roterande maskiner. 
Förutsättningen för en snabb balanse
ring ligger nämligen i direkt mätning av 
vibrationernas fasvinkeL 

UNIVERSALINSTRUMENT FÖR VIBRATIONSANALYS 

Bild 5. 
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Vibrationsfrekvensen måste också 
kunna mätas för att göra det möjligt att 
genom frekvensanalys lokalisera de olika 
vibrationskällorna, som ofta består av 
flera överlagrade vibrationskomponen
ter härrörande från olika delar av maski
nen eller från anläggningsobjekt i maski
nens närhet. 

För rutinmässig vibrationskontroll, på 
roterande maskiner kan ännu enklare 
och mer lätthanterligare utrustningar an
vändas . Vibrometer , som detta instru
ment kallas, används för övervakning 
och vid förebyggande och avhjälpande 
underhåll, t ex för lokalisering och 
identifiering av vibrationer och deras or
saker. Det kan även användas vid balan
sering av maskiner. 

Laserteknik 
En annan intressant teknik som börjar få 

Bild 6. 

tillämpningsområden inom tillverknings
industrin och underhållsverkstäderna är 
lasertekniken. Den finns vid marinen ti
digare inom eldledningsområdet för bl a 
avståndsmätning men nu börjar den 
komma även på andra områden. Några 
intressanta användningsområden kan re
dovisas nedan. 

På fartyg och båtar såväl under till
verkningen som vid underhåll är upp
riktning av propelleraxlar ett stort och 
vanligt arbete . Hittills har kontrollen att 
uppriktning är nödvändig och hur stora 
justeringar som erfordras gjorts med 
hjälp av en stålline, som spänts upp och 
från vilken mätningarna till de olika la
gerbärarna skett. Med laserteknik kan 
detta göras betydligt enklare (bild 6). En 
modullaser placeras rätt uppriktad i 
centrum på t ex axelbärarlagret riktad 
mot centrum av motorkopplingen. I de 
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olika lagerlägena mellan dessa två ytter
lägen för axeln mäts med en nollindika
tor avvikelsen från laserstrålen. Nollindi
katorn ger möjlighet att bestämma cent
rum på laserstrålen och avvikelsen avlä
ses på en skärm i X- och Y-led. En nog
grannhet av 0,1 mm kan uppnås på detta 
sätt. Förbättrade anordningar för fästen 
och fixeringar håller på att utvecklas och 
när detta är klart kommer betydande 
tidsvinster att kunna göras. 

Ä ven för andra områden på ett varv 
är lasertekniken användbar. Nämnas 
kan fixering , säkerhetsövervakning och 
nivåuppmärkning t ex vattenlinje
märkning. För det sista användnings
området används laserlins , som åstad
kommer en spridning av laserstrålen till 
en tunn skarp linje. 

Telemateriel 
Telemateriel har under de senaste decen
nierna genomgått en revolutionerande 
utveckling främst genom att elektron
rören ersatts med transistorer och in
tegrerade kretsar . Detta har i de flesta 
fall medfört att behov av underhåll på 
materielen minskat i betydande omfatt
ning. 

Elektronrören i äldre elektronik
materiel och andra komponenter såsom 
motstånd och kondensatorer arbetade 
med betydligt högre spänningar än ma
teriel uppbyggd med halvledarteknik. 
Rören har hög effektförbrukning och 
alstrar värme , som bidrar till frekvens
drift och åldring hos komponenterna . 
Rören hade också förhållandevis kort 
livsJängd . Genom att kraftaggregaten 
måste dimensioneras för höga spänning
ar och strömmar blev också tyngden och 
volymen av apparaterna betydande . 

Inom den moderna halvledartekniken 
arbetar man med betydligt lägre spän-
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ningar och strömmar, vilket möjliggjort 
att komponenterna har kunnat göras 
mindre, tyngden på apparaterna har 
minskat samt värmeutvecklingen är 
minimal mot tidigare. 

Induktansen förändrades i bl a äldre 
radioapparater, som hade trimkärnor av 
ferritmaterial som åldrades snabbt , vil
ket gjorde att ny intrimning var nöd
vändig efter en tid. Ferritmaterialet i 
moderna apparater har betydligt högre 
kvalite och induktansförändringar sker 
inte längre på samma sätt. 

Reläer där kontakterna efter en tid 
oxiderade gav också ofta upphov till fel
källor. Ä ven dessa har förbättrats och 
ofta ersatts av halvledare och integrerade 
kretsar. 

Äldre isolationsmaterial hade för sto
ra läckströmmar. Kondensatorerna t ex 
var ofta en stor felkälla vilka förbättrats 
successivt allteftersom nya och bättre 
isolationsmaterial tagits fram och börjat 
användas. 

Telematerielen har således blivit un
derhållsvänligare och driftsäkrare. I 
gengäld har den moderna tekniken möj
liggjort att mer och mer komplicerad och 
avancerad teleutrustning kunnat byggas 
och härbärgeras på de allt mindre strids
fartygen. Den ökade komplexiteten hos 
materielen motverkar i viss mån denna 
ökade underhållsvänlighet och drift
säkerhet. 

Framtidsutveckling 
Skötseln, vården och underhållet av 
komplicerade stridsfartyg även om de är 
mindre till dimensionerna kommer alltid 
att vara personalkrävande och därmed 
kostsamt. Det kommer därför i framti
den att vara ännu nödvändigare att göra 
konstruktionerna så enkla och rena som 
möjligt, framförallt med tanke på att pri-

märfunktionerna för ett stridsfartyg - att 
bära så effektiva vapen som möjligt och 
att erhålla optimal vapeninsats - motver
ka denna målsättning åtminstone vad 
gäller vapnen och utrustningen för deras 
hantering. Det blir på vapenbäraren -
fartyget- förenklingsarbetet får sättas in 
på olika sätt. 

För skrovet ligger de största under
hållskostnaderna på korrosionsskydd, yt
behandling och rengöring förutom på av
hjälpande underhåll t ex skador p g a 
grundstätningar, vilka ej kan förutses el
ler undvikas konstruktionsvägen . Skro
vet skall byggas av ett material som är så 
korrosionsfritt som möjligt och trenden 
går mot saltvattenbeständig lättmetall. 
För fartyg där kravet att omagnetiska 
materiel skall användas är glasfiberar
merad plast dock lämplig, i andra sam
manhang torde plasten bli för dyrbar. 

De värsta underhållsarbetena i skrovet 
är rengöring och behandling av olika 
tankar inbyggda i en fartygskonstruk
tion. Dessa arbeten kan väsentligt för
enklas och därmed bli billigare om skro
vet och inombordskonstruktionerna görs 
i korrosionståligt material t ex saltvat
tenbeständig lättmetall - då behövs ing
en ytbehandling. Om man vidare söker 
undvika att låta tankar, särskilt sådana 
som har krav på renhet t ex färskvatten
tankar ingå i skrovkonstruktionen utan 
istället gör dem för sig med slät och lät
tåtkomlig insida i ett korrosionsbestän
digt material t ex rostfritt - då under
lättas rengöring och behövs ingen ytbe
handling vare sig ut- eller invändigt. 

Inredningen och installationerna i skro
vet för vapnen och deras betjänings
utrustning torde inte kunna förenklas. 
Istället kan utökning vara nödvändig för 
att öka åtkomlighet både för operatörer
na och för service- och underhållsperso-

nalen. Denna ökade åtkomlighet kan 
också bidra till att underhållet förenklas 
och snabbare kan utföras d v s lägre un
derhållskostnad . 

Vad som däremot kan förenklas är ut
rymme och miljö för besättningen , i 
första hand på sådana stridsfartyg som 
utför korta snabba operationer. Renodla 
denna enhet till vad den bör vara - en 
flytande stridsmaskin: 

- köksfunktionen minimeras att klara 
nödvändig och enklare mathållning 
för förekommande operationer 

- förläggningsfunktionen flyttas i prin
cip ut på operatörsplatsen, som sam
tidigt sprids ut mer över fartyget 

- mäss- och "hotell"-funktionen slopas i 
stridsmaskinen. I stället förläggs den
na funktion iland i fast förläggning i 
fred, i civila förläggningsresurser i 
krig. Alternativt kan funktionen för
läggas i depåfartyg , vilket i fred torde 
bli för dyrt, i krig bör lämpligt civilt 
tonnage kunna ianspråktas för depå
funktionen varvid samtidigt önskad 
rörlighet erhålls . 

Maskinfunktionen , som kapacitetsmäs
sigt dimensioneras efter operativa krav 
kan heller inte förenklas i någon större 
utsträckning. Om "hotell" -funktionen 
slopas kan större utrymme ges åt maskin
funktionen, vilket kan bidraga till enk
lare och renare maskininstallationer och 
därmed ett enklare och billigare maskin
underhåll. På maskinsidan torde också , 
liksom inom det teletekniska området, 
användningen av driftövervaknings- och 
felindikeringsutrustningar komma att 
öka. Haverier genom den mänskliga fak
torn bör då kunna undvikas samtidigt 
som felsökning förenklas och onödiga 
demonteringsarbeten undviks . Mini- el
ler mikrodatorn för drift- och övervak-
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ning inte bara för maskinfunktionen utan 
även för många andra funktioner om
bord har kommit för att stanna. Inom 
detta område kan förutses en omfattande 
utveckling. 

Slutord 
För att ha möjlighet att förnya sig och 
samtidigt hålla driften av så många fartyg 
som möjligt igång är alla överens om att 

besparingar på underhållsområdet måste 
göras. Det får dock inte ske för ensidigt 
genom inskränkningar och minskat un
derhåll. Då är risken stor att materielen 
far illa och tillgängligheten blir oaccepta
belt låg. Andra möjligheter finns och de 
bör i första hand utnyttjas - utnyttja 
tekniken och använd livslängdskost
naden vid värdering av kostnad samt gör 
avkall på personalens bekvämlighet. 

Verkstadavdelningen 
vid 
Ostkustens örlogsbas 

Reparationer och underhåll av 
D Flottans strids- och trängfartyg 
D Sjöfartsverkets sjömätare och isbrytare 

Utför även uppdrag för andra 
statliga och civila beställare 
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Erik Vintheden 

Vad är LCC? 

Med benäget tillstånd från TIFF-redaktio
nen återger vi en kort artikel om livs
längdskostnad av överingenjör Erik Vint
heden. Författaren tjänstgör vid 
FMV:FLYGMA TER/EL och har under 
lång tid varit chef för underhållsavdelning
ens plankontor och är numera chef för tek
niska byrån. Han har haft ansvar för plan
läggning av underhåll för alla flygvapnets 
system, varvid LCC-metodiken använts 
för tunga system t ex JAS, helikoptrar, PS 
860 och PS 870. 

LCC är den engelska benämningen på LIVSLÄNGDSKOSTNAD- Life Cycle Costs 
- och definieras allmänt som köparens totala kostnader och uppoffringar under pro
duktens aktuella livslängd. 

LCC har många aspekter. 
Här ges i sammandrag några av de vikti
gaste sedda ur en köpares - FMV - syn
punkt. 

LCC är en ide om bättre anpassning 
av tekniska system till köparens 
ekonomi 
Utvecklingen och tillämpningen av Lee
begreppet kan jämföras med bilköpen. 
Fram till 70-talet var hästkrafter , hastig
het, lyxutförande , inköpspris och leve
ranstid avgörande faktorer under det att 
kostnader för bensin och service hade 
mindre betydelse. Ökande bensin- och 
underhållskostnader, inflation och vi
kande konjunkturer synes ha drabbat 
tillräckligt många för att tränga in i med
vetandet hos de flesta, att döma av den 
omsvängning av intresset till använd
ningskostnaden som nu är på väg inom 
de flesta områden. 

Lee-tekniken bygger på den grund
läggande förutsättningen att ingen tek
nisk utveckling i realiteten går snabbare 
än kundernas förmåga att ställa riktiga 
krav och köpa rätt saker från rätt leve
rantör. 

Den här enkla och självklara skissen 
av Lee kan säkert de flesta ställa upp 
på. Men hur kan det komma sig att den 
praktiska tillämpningen inte kommit 
längre? Svaret på den frågan är redan gi
ven. Det måste finnas ett " klimat" för att 
införa förändringar. Problemet är att 
skapa tillräcklig framförhållning innan 
oönskade händelser inträffar. 

Lee-teknikens snabba utveckling un
der senare år kan därför tillskrivas det 
ökande behov som finns att kunna för
utse och beskriva de framtida konse
kvenserna vid användning av tekniska 
system särskilt vid risk för vikande kon
junkturer. 

Vid anskaffning av materiel för sven
ska försvaret har det funnits många an
ledning genom åren att fundera över de 
här problemen och deras lösningar. Det 
har sedan årtionden varit en grundläg
gande princip för teknikupphandlande 
statliga myndigheter att redovisa alla 
konsekvenser i samband med köp av 

• större system. Men av många skäl är den 
till synes enkla principen svårare att till 
fullo realisera än vad som utan vidare in
ses . Tillämpning av Lee-teknik kan bli 
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en besvikelse om man inte har rätta nyc
keln till hur det går till att utveckla och 
sälja produkter med lägre LCC för kun
den. De lättförståeliga grundprinciperna 
har länge dolt den utomordentligt kom
plexa processen bakom en framgångsrik 
tillämpning av LCC-teknik vid utveck
ling av tekniska system. Det krävs stor 
kompetens från såväl kund som leveran
tör för att komma igenom de problem 
som kan dyka upp om inte alla förut
sättningar finns. FMV som av speciella 
skäl tvingades ändra sin anskaffningstek
nik för att klara kraven kan numera re
dovisa framgångsrika exempel på teknis
ka system i drift som av FMV i varieran
de omfattning anskaffats med "LCC
teknik" med början från tidigt 60-tal. 

FMVs erfarenheter från tillämpningen 
i olika former torde ha tort intresse i de
batten om LCC som verktyg för bättre 
produkter och tekniska system även 
utanför försvaret. Just nu finns ett stort 
intresse för hur LCC-tekniken kan an
vändas för att i framtiden bättre lösa de 
problem med ekonomi och kvalitet som 
uppstått vid utveckling, marknadsföring 
och användning av tekniska system inom 
alla områden. Det finns ett nästan lika 
stort intresse för de komplexa problem 
som är förknippade med LKCC-metodi
ken som sådan t ex modeller, datorappli
kationer och kontraktsteknik . 

LCC-tekniken har visat sig kunna ge 
förbluffande rationaliseringar av hela 
anskaffningsprocessen hos myndigheter 
såväl som för utveckling , konstruktion , 
marknadsföring , produktion och service 
viq industrin. 

En förutsättning härför är att den ut
nyttjas rätt och att alla nivåer hos myn
digheter och industri blir medvetna om 
V AD LCC ÄR och HUR LCC KAN 
TILLÄMP AS för att ge såväl kund som 
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leverantör de fördelar som FMV och 
dess leverantörer redan upplevt. 

FMV har som myndighet med stor tek
nisk bredd ett stort inflytande över den 
tekniska utvecklingen och följaktligen 
ett särskilt ansvar för att den framförhåll
ning inom teknik och ekonomi som finns 
inbyggd i anskaffningsprocessen för för
svarsmateriel inte leder till en felaktig 
inriktning. 

LCC börjar på ritbordet 
Prestanda , pris och tidsplan som hittills 
haft sin givna plats som utgångspunkt för 
konstruktörer får nu successivt ge plats 
åt en ny dimension för att leverantörerna 
ska klara kundens krav. 

För många leverantörer innebär kun
dens övergång till köp med LCC-teknik 
en stor omställning av hela företagets 
kommersiella och tekniska synsätt och 
upplevs ofta som ett ekonomiskt risk
tagande. 

LCC-tekniken innebär också delvis 
nya begrepp för många grenar inom ett 
företag och ställer stora krav på före
tagsledningen att under en övergångspe
riod i större utsträckning följa inten
tioner från den expertis som är nödvän
sig för LCC-teknikens fulla tillämpning. 

För FMV som kund gäller att på alla 
nivåer skapa medvetande om de för
ändrade krav som ställs på tillämpning av 
LCC i anskaffningsprocessen både inom 
FMV som köpare och hos leverantör. 

Hos leverantören berörs i första hand: 
e Företagsledning 
e Konstruktion 
e Kvalitet 
e Marknadsföring 
e Produktservice 
e Produktion 
e Underhåll 
e Transporter 
e ADB 

Hos FMV som köpare berörs i första 
hand: 

e Ledning 
• sakfunktion 
e Driftsäkerhet och underhåll 
e Kontroll 
e Inköp 

Grundläggande förutsättningar: 
Erfarenheterna hittills visar att LCC
tillämpning utöver metodik kräver vissa 
förutsättningar, i första hand en väl ut
vecklad LSC-teknik (LSC=Life Support 
Cost), för att kunna tillämpas. 

De viktigaste är : 

l. Långsiktigt tänkande i budgetplane-
ring 

2. Intern ansvarsfördelning 
3. Stöd från toppen 
4. Auktoritet, internt och externt 
5. Väl tränat team med flexibilitet att 

från maskrosnivån anpassa mikro
och infrastruktur till projektnivåns 
reaktionstider 

6. Repetitiv marknad 
7. Konkurrens 
8. Kompetent leverantör 
9. Upphandlings- och kontraktspolicy 

10. Vilja till överprestationer 

Erfarenheter från LCC tillämpning 
för olika projekt med tonvikt på 
LSC 

e Underhållsfunktionens inflytande på 
anskaffningsprocessen måste garan
teras. 

e Väl koordinerade separata specifika
tioner för det tekniska systemet och 
underhållssystemet. 

e Väl koordinerade , separata utvärde
ringar av offerter för tekniskt system 
och underhållssystem. 

e Anskaffning av materiel bör sam
planeras med ett väl anpassat under
hållsprogram. 

e Underhållspolicyn måste ligga vid 
framkanten av systemets livstid. 

e FMV måste även i framtiden vara 
kompetent att konstruera en realistisk 
underhållspolicy redan vid offertför
frågan. 

• Underhållsfunktionen måste kontrol
lera budgeten för underhåll och ma
terielförsörjning. 

e Utvärdering av underhållsfunktionen 
vid val av system och leverantör base
ras på en modell som finns framtagen 
redan vid offertförfrågan. 

e Anskaffning av utbytesenheter ska 
alltid ske som en engångsanskaffning 
avvägt mot system och produktions
faktorer. 

Problemet: 
Hur förmå leverantören att skapa en 
produkt som gerköparen lägsta summa 
Life Cycle Cost när detta till synes strider 
mot leverantörens kortsiktiga mål. 

Lösning: 
e Ange redan 1 offertförfrågan 

(RFP =Request for Proposal) att 
kostnadsutvärdering sker på basis av 
definierad LCC. 

e Definiera LCC-utvärderingsmodell 
och klargör att den direkt påverkar 
driftsäkerhetsegenskaperna. D v s 
ange modellen i detalj och dess påver
kan på konstruktionen. 

e Låt om så lämpligt är leverantören 
själv räkna LCC enligt kundens de
finierade modell eller metod. 

e Diskutera verifieringsmönster i RFP 
angående krav som ligger till grund 
för LCC kalkylen (Driftsäkerhet
sprestanda m m) . 
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e Informera leverantören om att "ett 
kontrakt" förutsätter omkonstruktion 
utan kostnad för FMV om angivet 
LCC/LSC-värde överskrides. 

Allmän lösning 
Generell LCC-ambitionsnivå för beslut 
om anskaffnings-strategi går ej att ange. 
Varje tillämpningsområde, varje besluts 
situation och varje typ av materielsystem 
måste alltid LCC-analyseras efter sina 
speciella förutsättningar. 

situation: 
l. Kund - leverantörsituation , konkur-

rens och kompetens 
2. Användningssätt- kritiskt eller ej 
3. Systemets komplexitet 
4. Seriestorlek 

strategier: 
A . Management struktur 
B. Specifikations- och kontraktsteknik 
C. Konstruktionskriterier 
D . Konstruktionsgranskning, 

verifiering och uppföljning 
E. A nalysteknik 

MARINVARVET 
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FARÖSUND 
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 
Slipar för mindre och medelstora fartyg . 

Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 
Marinvarvet, Fårösund 

tel. 0498/214 00 V x. 

'l 

~ Blekingefabrikerna 

Skellefteå hamn 
Vi står gärna till tjänst med 
vår bogserbåt om 3 000 IHK 

Hamnförvaltningen i Skellefteå 
Södra Hamngatan 35 
932 00 Skelleftehamn 

Tfn 0910-310 06 
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SÄKERHET 
behöver vi alla. Stora företag. Små företag. Privatper
soner. SECURITAS har resurserna, kan tekniken och 
anpassar bevakningen till just Ert behov. 

rTn !ff.~NI~~~,~~ !~~~~:TAS 
~ 013-11 17 60 019-11 91 40 060·15 07 05 

Vi representerar: 

SPERAY ELECTRONIC SYSTEMS Gyrocampasses 
Radars 
Doppler Logs 
Autopilots 
Periscopes 
ADF 

SPT COMMUNICATION lntegrated Communication 
Systems 

SPERAY SYSTEM 
MAGNAGEMENT 
MAGNAVOX MARINE 
SYSTEMS DIVISION 

Simulators 

Trainers 
Satellite/Omega/Loran 
navigators 
Tactical Facsimile 

Ruskvädersgatan 8, 417 34 Göteborg, tfn 031-54 01 50, telex 20696 

Kabel -21 :an är en hjälpreda vid dimensioneringsarbete, 'Kabel-21 :an' som grundar sig på § 21 och § 90 i Starkströmsföre· 
skrifterna. Den är gjord som en räknesticka med lättläst 
text och tydliga markeringar för olika siffervärden. 
Bruksanvisning medföljer . 

ASEA KABEL 

Sand mot postförs kott ...... st "Kabel-21 :an" å 30 :-
+ moms och portokostnader t il l : 

. . ..... .. . .. . .. . ....... ... .. 

1 .. .. l adress 

l p<;~~~ ~---
1 

............ ............ 
postadress 

llh.tieholaget Seriehut 

Maria Skolgata 42 

Tel. 84 32 02 - 84 32 00 

STOCKHOLM Sö. 

avd 
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Djupviks Varv har specialiserat s ig på 
snabbgående aluminiumfartyg upp till 
50 me te rs längd . 

Varve t g rundades 1896 och har den 
längsta erfa renheten an bygga alumini 
umfartyg. 

Till dags dato har 100-ta let alum iniu m
fartyg levere rats till b l a Marinen. Kust
bevakningen . Sjöfart sverket. Sjö rädd-
nmgen . 

Den avbildade katamaranen är en speci 
alfartyg fö r oljesanering oc h kustbevak
ning med en fart över 30 knop. 

STALGROSSISTEN! 

BRÖDERNA EDSTRAND 
MALMÖ STOCkHOllll OÖTEIIORG JÖNKÖPING NOMkÖPING BkELLEfTEA 
Oo!!l/004100 D812J8ll00 031/520600 0361'1652 90 011/118000 0910/771160 

scania-

sjugånger 
Minfartyg. 
Fyra Scania DSI14 för framdrivning. 
Två Scania DSI11 i hjälpaggregaL 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet. 

i Marinens Fartyg 

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

Scanla i de nya Robotfartygen. 
Två scania DSI14 i hjälpaggregaten. 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet 



Dessa enheter. liksom många andra fartyg världen över. är utrustade 
med MTU:s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 
MTU har stolta t rad itioner och har i modern tid investerat i forskn ing, ut
veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor
t illverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 
under en lång framtid. 

m tu Motoren- und Turbinen-Union 
Friedrichshafen GmbH 
M.A.N. Maybach Mercedes- Benz 

:M:ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 2 5,_ 
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