KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 5 1970

Ett "underhållsnummer"

örlogsmannasällskapets sammanträde den 10 mars i
Karlskrona ägnades huvudsakligen åt tekniska underhållsfrågor.
Detta problemkomplex tenderar stundom att komma
i skymundan . Som en av detta häftes författare skriver, saknar underhållsplaneringen allt det ärofyllda
skimmer, som omger exempelvis projekt- och utvecklingsarbetet. Den som ägnar sig åt underhållsområdet
bör knappast räkna med förståelse eller medkänsla
utan snarare med kritik från alla berörda. Icke desto
mindre hänger underhåll och utveckling intimt samman. Ett väl utvecklat underhållssystem är nödvändigt för att marinen skall kunna fylla sin uppgift .
Som marindirektör ARNE U L LMAN, chef för FMVM underhållsenhet, i den följande artikeln skriver, är
underhåll ett gammalt begrepp, vilket numera erhållit ny innebörd.
Detta nummer av TiS ägnas helt åt tekniska underhållsfråg,or. Huvuddelen utgöres av överarbetning av
marindirektör Ullmans föredrag vid det inledningsvis
nämnda sammanträdet jämte inlägg från framstående
representanter för den projekterande och konstruerande sidan samt den lokala tekniska förvaltningen.
Som motvikt till det delvis teoretiska och visionära
avslutas maj-numret med att marindirektör CURT
BORGENST AM, chef för ubåtsbyråns projektsektion,
i breda drag ger en översikt av underhållet av maskinmaterielen på flottans fartyg och därmed förknippade
aktuella frågor.
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A ULLMAN

1.

Underhåll ett gammalt begrepp
med ny innebörd

Underhåll och effektivitet

Den tekniska materielen inom försvaret har i snabb takt blivit
allt komplexare. Det har inom denna sektor alltid varit av stor vikt,
att man snabbt utnyttjat de möjligheter den tekniska utvecklingen
givi t upphov till. Denna satsning har också inneburit, att man hamnat i en beroendeställning gentemot den tekniska materielen. Värdet av en operativ enhet representerande en stor investering är beroende av funktionen ho s en stor mängd delar, varav några kostat
en strun tsumma i inköp. Underhållet och underhållsberedskapen har
i denna situation blivit en viktig faktor, som påverkar den nytta,
man i verkligheten skall erhålla som resultat av investeringar i teknisk ma ter i el.
Varje huvudenhet eller vapensystem genomlöper under sin livslängd en driftprofil, som beskriver när den varit operativt tillgänglig, haft nedsatt funktion, varit utsatt för olika typer av underhåll
o. s. v. Dessa olika tänkbara alternativ benämns tillstånd.
Det är två väsentliga huvudfrågor man har anledning ställa sig
med anledning av en sådan driftprofil:
- Vilka är konsekvenserna av en v iss driftprofil?

' Tillstå nd
o p. tillgänglig~

ej tillgänglig·;

~

~ t---E-1-+--------------~ Tid
Fig. J.
Del av driftprofil.
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Vilka faktorer kan tänkas påverka driftprofilen?
Konsekvenserna är huvudsakligen av två slag. Driftprofilen rep reset1terar ett plusvärde, nämligen värdet av den nytta utrustningen
givit upphov till under sin livstid. Den representerar också ett minusvärde, som är lika med värdet av de resurser av olika slag, som
tagits i anspråk under livstiden. Hur mycket plusvärde som genereras är en storhet, som brukar ka llas effektivitet. Minusvärdet kallas kostnad och en analys av relationerna mellan kostnad och effektivitet kallas kostnads-effektivitetsanalys.
Driftprofilresonemanget innebär, att man inte har förutfattade
meningar om vad som är spec iellt positivt, höga prestanda, korta
underhållstider, få underh ållstillfällen o. dyl. Höga prestanda innebär att mycket värde ackumuleras när utrustningen är ti llgänglig.
Samma resultat kanske lika gärna kan åstadkommas genom en
minskning av tiden i ej tillgängliga tillstånd. Totala kostnadsbilden
kommer givetvis också att påverkas.
D en frågeställning, som berör relationen mellan kostnad och effektivitet är givetvis central och viktig. Det är därför väsentligt, att
man kartlägger de faktorer, som påverkar driftprofilen och de medel man har för att styra dessa faktorer. Som vi skall se är vissa
av dessa faktorer knutna till materielegenskaper och därmed till anskaffningsproblemet, medan andra berör organisation och planering
av drift och underhåll. Man kan därför konstatera, att anskaffningsoch driftproblematiken är direkt sammanknutna. Detta är inte
mindre sant, om man speciellt isolerar och studerar de faktorer, som
är knutna till underhållet. Dessa kommer att närmare analyseras
nedan.

-

Vårdb ehovet
Detta är en egenskap hos den tekniska materielen, som i första
hand påverkar kostnadssidan. Egenskapen kan karakteriseras genom mängden resurser av olika slag som tas i anspråk för vård eller
för ebyggande underh åll.
Felmönstret
Felmönstret beskriver hur mängden fel och driftstörningar fördelar sig i tiden. Dessa händelser genererar ett behov a v resurser för
avhjälpande underhåll. Faktorn påverkar dels utbytet av materielen
dv s. effektiviteten, dels kostnaderna för anskaffning och underhåll.
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Felmönstret karakteriseras genom olika mått t. ex. medeltid mellan fel, felintensitet och funktions säkerhet dvs. sannolikhet för att
materielen under viss tid skall kunna fullgöra en funktion utan fel.

kOSTNAD

10--rALI<OSTNAD

" MINSTA KOSTNAD "

U nderhållsmässighet
Underhållsmässigheten karakteriseras av kvalitet på och mängd
av underhållsresurser som erfordras för avhjälpande av fel. Faktorn
påverkar både effektivitet och kostnader. God underhållsmässighet
kan erhållas genom lämplig uppbyggnadsteknik, goda testmöj ligheter, standisering inom floran av ue och reservdelar osv.
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Underhållsberedskap
Underhållsberedskapen påve rkar mycket kraftigt både materielens
effektivitet och kostnader för underhåll. Den kan karakteriseras av
ett mått av typen underhållssäkerhet dvs. sannolikheten att tillräckliga resurser för avhjälpande av fel kan vara tillgängliga inom
viss tid. Faktorn påv erkas dels av hur man inom organisationen
förde lar sina resurser i form av personal, ue, rd osv., dels av hur
man operativt utnyttjar materielen.
En viktig fråga , som ännu ej berörts är den osäkerhet, som vidlåder
informationen om ovanstående faktorer. Ju mindre osäkerhet desto
rationellare beslut kan fattas i samband med avvägningar mellan
faktorerna. God information är därför värd pengar. Det är t. ex.
väl känt att osäkerheten, beträffande mängd en störningar man kan
vänta sig, leder till förhöjda underhållskostnader. Information kostar också pengar. Vi har kostnader för provning, predikteringar,
materieluppfölj ning osv. Värdet av information måste vägas mot
kostnaderna för den. Under de närmaste åren tord e dock en ökad
satsning på information om materielens egenskaper va ra välmotiverad .
De principiell t olika sä tt på vilka sådan information kan införskaffa s beror på utformningen av den aktuella mater ielen i jämförelse med tidigare utn yttj ad materiel.
För materiel, som på ett för underhållet avgörande sätt skilj er
sig från motsvarande tidigare utnyttjade kompon enter kan driftserfarenheten från dessa ej utnyttjas direkt.
Labo ratorie- och prototypprov kan ge ersättning för eller komplettering av den bristande informationen. Prototypprov i avsedd
milj ö kan komma ifråga endast för relativt långa serie r. Labora242
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Fig . 2.
Avvägning mellan faktorer.

torieprov, där man söker efterlikna miljön, måste bö rj a i god tid
och kräver följaktigen förutseende hos såväl anskaffare som konstruktör, och ger änddock resultat, som får utnyttjas med försikti ghet.
Vid korta serier och höga krav på snabb teknisk utveckling av
prestanda från serie till serie, så som gäller för marinen , synes lösningen böra sökas efter sådana linjer, att utvecklingen ifråga om
utnyttjande av nykonstruerade komponenter hålles i strama tyglar
så att det ges möjligheter att dra meningsfyllda erfarenheter från
serie till serie. Samtidigt torde det vara lönsamt att förutseende
följa utvecklingen av nya komponenter och låta labo ratoriep rov verifiera egenskaperna i god tid. D et vill därjämte synas att utvecklingen o-å r mot ett skede där komponentleverantörer offerera komponent:r med kända tillförlitlighets- och underhållsegenskaper, givetvis u n der specificerade mil jöförhållanden.
Vi ha r tidigare sett att underhållsproblemet bildar en del av både
anskaffningsproblemet och driftproblemet. Exempelvis kan man genom hög underhållsberedskap kompensera att materielen anska~f~s
med låg funktionssäkerhet. Anskaffningskostnaden kanske bhv1t
lägre ' men i o-eno-äld
har und erh ållskostnaderna ökat. Det ar nödb
b

243

OPERATIV

ANTAL FARTYG

TILLGÄNGLiG HU

100.%

9

8

6

5
.. MINSTA KoST~AD ..
FÖR FARTYGET

~~~~--~--~~-60,%

70%

80%

Fig. 3.

90/.

100%

OPERATIV

Operation tillgänglighet som funktion av "min sta kostnad".

T l LLGÅNGLIGHET

Fig. 4.

vändigt a tt man så tidigt som möjligt analyserar hela problemet så
att de operativa kraven kan uppfyllas till så låg livstidskostnad
som möjligt. D etta innebär inte att man direkt strävar efter en kostnadsminimering . En sådan lösning kan ju tänkas ge så låg operativ
tillgänglighet att investeringen inte alls är motiverad. Däremot skall
varje given effektivitet uppn ås till minsta möjliga kostnad. Figur 2
belyser förenklat problemet om avvägnin g mellan funktionssäkerhet och underh ållsberedskap.
Okar v i krav et p å den operativa tillgängligheten innebär detta att
helt nya kombinationer av egenskaperna funktionssäkerhet, underhållsberedskap , underh ållsmässighet osv. erfordras. För varje nivå
skulle man dock kunna tänka sig att en överläggning av ovanstående slag utfördes. Vi skulle då få en " min sta kostn ad" för varje val
av operativ till gänglighet. En kurva, som beskriver " minsta kostnad" och operativ till gänglighet för exempelvis ett fart yg kan tänkas se ut på följand e sätt.
Om operativ tillgänglighet valdes som effektivitetsm å tt skulle figur 3 vara ett exempel på en analys av relationen mellan kostnad
och effektivitet dvs. en kostnads-effek tivitetsana lys. Vi konstaterar
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Kostnad fö r olika alternativa sys temläsningar .

att denna analys tränger igenom alla beslutsnivåer och inkluderar
frågor om, funktionssäker het , underhållsmäss ighet, underhållets planering med frågor om reservdelsförsö rjning m. m. Detta beror på
att vi var tvungna att arbeta med ett "minsta kostnads" -begrepp
som innebä r att vi förutsett en "bästa" avvägning mellan materielegenskaper och faktorer, som rörde drift och underhåll.
Antag nu att CM önskar effektiviteten uttryckt som visst antal
fartyg, som alltid är tillgängliga för vissa företag med all operativ
materiel intakt. En sådan målsättning kan uppnås med många fartyg, var och en med låg operativ tillgänglighet, eller med få farty g
och hög operativ tillgänglighet. Figur 4 visar de olika alternativen
som uppfyller en viss målsättning, säg 5 fart yg alltid tillgängliga
tilllOO 0 / [).
Till varje punkt på kurvan kan vi tilldela en kostnad på följand e
sätt.
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Tot. kostn. = antal fartyg X " minsta kostnad" vid aktuell tillgänglighet.
"Minsta kostnad" tas från figur 3.
Vi får då en kostnadsfunktion som i figur 5.
"CM's krav" kan på detta sätt översättas till krav på operativ
tillgänglighet för ett fartyg.
Genom att variera "CM's krav" kan en "minsta förbandskostnad"
och motsvarande operativa tillgänglighet bestämmas för varje alternativ och vi skulle då återigen få ett samband mellan effektiviteten
och motsvarande kostnad. Detta samband kan se ut som i figur 6,
omstående sida.
I figuren är särskilt alternativen A, B och C intressanta. A innebär att vi får mesta möjliga effektivitet per krona. Det motsvarar
ett s. k. "bästa köp" alternativ. I punkten B har vi i stället köpt
effektivitet tills det marginellt blivit för dyrt att fortsätta. Det motsvarar en "praktisk maximering" av effektiviteten. Alternativet C
skulle kunna vara resultatet av ett beslut baserat på fasta ramar.
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Vi har fått mycket lite effektivitet för pengarna och varje liten
höjning av kostnadsramen sku lle snabbt förbättra situationen.
Med detta förenklade exempel har vi velat belysa sambandet mellan effektivitet och olika faktorer som påverkar underhållet. Det
visar på vilken typ av överläggningar som kan och bör vara styrande i samband med satsningar på nya större vapensy stem. Samma
resonemang kan givetvis även utnyttjas om man vill analysera konsekvenserna av modifieringar och kompletteringar a v materielen
samt olika omfördelningar av underhållsresurserna.
Vi förutsätter nu, att vi under projekt- och konstruktionsstadierna
nått fram till kännedom om vad vi sannolikt kan åstadkomma ifråga om effektivitet för " min sta kostnad". Detta innebär, att vi genom att göra en bestämd underhållsinsats kan förvänta oss en bestämd driftsäkerhet eller operativ tillgänglighet. Ytterligare en förutsättning härför är naturligtvis, att driften sköts enl. driftföreskrifterna, så att fel på grund av misskötsel ej uppstår.
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Den underh åll sin sats vi sålunda måste göra, m åste fortlöpande
följ as upp och på grund av uppföljningsresulta tet styras. Vi måste
kontrollera om vi verk ligen " predikterade" rätt, eller om vi misstagit oss p å någo n punkt beträffande
felintensitet
und erhållsmässighet
und erhållso rgani sa tionen s k ap acitet. osv.
Vi måste p å grund av ev . avvikelsers storl ek v idtaga k orrigerande
å t gä rder beroend e p å hur avv ik else rna p åverka r den predikterade
effektivit eten. Vi styr allts å fortlöpande underh å llsinsatsen beroende
på utfallet av driften, i den m ån d etta utfa ll är beroende av system ets u n derhållsegen ska per.
Uppfö ljningen ger p å detta sätt erfarenheter även för senare projekt och underlättar en säkrare prediktering i framtiden.
Av framställnin gen framgår a tt v i rör oss med ett underh ållsbegrepp som är knutet till ett materielsystem "från vaggan till graven" dvs. från TTEM t ill skrotgården. Systemanvändaren kan inte,
som nog har varit alltför van ligt, skjuta ifrå n sig underhållet som
någo nting, som får klaras ut "sedan" vid tillfälle, av någon i overall med oljekanna och skiftnyckel.

2.

Underhållssystem

Begreppet underh ållssystem ha r kommit a tt a nvändas allt oftare
och fått en alltmer distinkt inn ebörd.
Vi ' talar om ett "objektsanknutet" underh å llssystem, dvs. det är
giltigt för ett visst "objekt", en fartygstyp, en typ av K A- batteri
eller a nna t ty pobj ekt med viss avsedd funktion .
Underhållssystemet omfattar i huvudsak und erhållsåtgä rd er
dokumenterade i förtecknin ga r, " materi elunderhå llsfö rteck nin gar".
fastställda enl. fö reskrifter ell er pro gnosticerade såson1 sannolikt erforderliga.
sammanförd a i grupper motsvarande å t gärdstillfällen, t. ex.
vec kotillsyn , årsöversyn.
sp ecificerad e, med förfarande, resursinsats, frekvens.
fördelade under hållsvisioner, motsvarand e organisatoriska fö rbands- eller befälsvisioner.
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Å tgärdstillfällena är anpassade till objektets driftsprofil, utn y ttpndemönster, företagsprofil, driftsprofil e. dy l.
Detta utnyttjandemönster blir d å en bas eller grund för planläggn in g av
utn y ttjandet
- und erhå llsrytmen
- resursers beläggnin g eller färdi ghållande
samt fö r dim ension erin g av underh å llsresurser
verkstäder
utrustningar
underh åll sförnödenheter (reservdelar etc.)
personalkompetens
behov av fl exibilitet, rörli ghet
Underhåll smönstret i form av beskrivna å tgärder är att betrakta
som vå rdföreskrifter, so m - om de fö lj s och v i har räknat eller
gissat rätt - skall leda ti ll d en förv ä ntade till gä ngligheten .
Det gö r det nu naturligtvis inte. In genting blir exakt som man
väntar sig.
Fel uppträder
m ed annan intensitet
- p å an nan materiel
- m ed annat resursbehov
eller p å a nnat sätt avvikande jämfört med vad v i trodd e.
Förebyggande underh å llsåtgärder v isar sig dra an dra resursin sa tser
än vi förväntade oss.
Dessa avvikelser måste vi fång a upp så snabbt som möjligt för
att korri gerande å t gä rder av olika slag skall kunn a vid t agas och så
att systemfunktio nen och underhållet bringas under kontroll igen.
I und erh ållssyst emet in går materie luppföljnin g som har till uppgift att
samla in data
bearbeta, samm anställa och presentera data såsom bes lutsund erlag
lagra erfarenheter för fr amtida system
Materieluppföljnin gssystemet k an bidra med bes lutsund erlag i flera olika sammanhang, t . ex . vid
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förändring av underhå llsmetod t. ex. införandet av ny förbättrad utrustning ell er nya rutiner.
modifieringar och nyanskaffningar
förändring av driftsprofilen t. ex. ett accepterande av ändrad effektivitets-kostnads-relation.
I systemet ingår även rutiner för att omsätta und erhållsförteckningarnas åtgärdsbeskrivningar till arbetsorder hos aktuella underhållsanstalter. Detta måste ske med omdöme grundat på kunnande
och erfarenhet av driften . Avvikelse f rån det fastställda eller förutsedda mönstret kan ju visa sig nödvändigt.
Eftersom olika myndigheter, i varje fall när det gäller flottans
fart yg, representerar användare resp. underhållare, måste en dialog
föras, som får betydande inflytande på effektivitet och kostnader
och alltså måste föras med omdöme och ansvar. Detta är - i förbigående sagt - den väsentliga orsaken till att marinen behöver
sina stora, tekniskt kompetenta regionala förvaltningar.
För materiel
där erfarenheter föreligger
i långa serier
där prototypprov kunnat göras
där användningsmiljön är oförändrad,
är denna dialog av mindre betydelse. Föreskrifterna kan oftare tilllämpas utan restriktioner.
Insats av tekniker för besiktningar-, specifikations- och kontrollarbete är för detta fall begränsad. I det förra fallet däremot - med
den betydelsefulla dialogen - kan denna teknikerinsats behöva vara
betydande.

3.

b) En effek tivitetsmodell för Spica är beställd hos konsult:
Steg 1, innevarande budgetår, innebär ett förenklat program för
demonstration och diskussion.
Steg 2, nästa budgetår, innebär utveckling av en komplett, för
datamaskin bered d modell.
c) Ett materieluppföljningssystem, som skall kunna inkludera all
materiel och utnyttja erfaren heter från system 64 är under
framtagning:
kravspecifikation finns,
Steg J, detta budgetå r, som innebär ett utkast till system ar
beställt hos konsult och skall följas,
demonstration och disk ussion.
Steg 2, arbete planeras börja nästa budgetår på ett färdigt
system, efter offertinfordran från flera tänkbara konsulter.
d) Provisorisk manuell rapportering, anpassad till befintliga utkast
till underhållssystem, har igångsatts för skeppsteknisk materiel
fr ån Plejad och Spica och avses igångsättas för Hajen, Draken,
Sjöormen och M 60.
Datainsamling sker från fartyg och örlogsbaser.
e) Särskild manuell haverirapportering från kustflottans tekniska
materiel pågår likaledes och har pågått ett antal år.
Dessa provisoriska rapporteringar enl d) och e) - som successivt
förenklas och förbättras - bortfaller, då det nya systemet så småningom blivit installerat.
Genom dessa olika åtgärder - som alltjämt kräver omfattande
arbete - har vi anledning hoppas på att de ideer, för vilka här
redogjorts skall kunna konkretiseras och mera effektiv underhållsstyrning åstadkommas.

Pågående utveckling

Fö ljande utvecklingsarbeten pågår för närvarande.
a) Dokumenterade underhållssystem, underlag för underh åll sorganisation osv. enl. föregående föreligger inom kort mer eller mindre komplett för fartygstyperna Spica, Plejad, Draken, Sjöormen,
och M 60,
varvid speciellt ett intressant arbete för Spica har gjorts vid
Karlskrona varvet.
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DISKUSSIONSINLAGG A V CHEFSI NGENJOR
SVEN NORDENHEM, KARLsKRONAVARVET AB:
Marindirektör Ullman har i sitt intressanta föredrag tillfört de
ga ml a underh ållsproblemen många nya synpunkter sam t redogjort
för v idtagna och planerad e å tgä rder, vilka syftar till att nedbringa
underhållskostnaderna och öka den operati va tillgängligheten fö r
flottan. U llman har diskuterat fler a olika begrepp, men man saknar
dock i vissa fall en definition av dessa, vilket sk ulle ha förtydligat
framställningen. I detta sammanh ang kan det ha sitt intresse att erinra om byrådirektör G Balze rs a rtikel i TiS 1965, sid 439, där han
på visar, att den maximala tillgängligheten inte nödvändigtvis samma nfaller med den ur ko stnadssynpunkt optimala fördelnin gen mellan anskaffningskostn ad och underhållskostnad.
Jag vi ll här nedan ge några synpunkter från det konstruerande oc h
i viss utsträckning proj ektera nde va rvet.

N y pro jektering
Vid nyprojektering måste i TTEM fa st ställas kraven på vapeneffekt och operativ till gängli ghet varvid med vapeneffekt mena s vapenve rkan mot målet. Den operativa tillgängligheten uttryckes lämpli gen i en viss sannolikhet för tillgä nglighet. För att kunna komma
fram till detta måste fartygets totala livslängd, beräknade totala
rustningstid samt antal drifttimmar/ tidsenhet a ngivas .
Den totala tillgängligheten är en funktion a v de olika stridsviktiga
a nläggn in garnas fun ktionssäke rh eL Sedan dessa fastställts vä lj es sådan materiel, som uppfyll er de uppställda kraven. Vale t kan ske
a ntingen på basis av kunskap om materiel, som ä r i bruk, eller om
erfarenhet saknas genom att leverantörer om möjligt ga ranterar ett
visst vä rde på MTBF (Mea n time between failure) .
Materielanskaf fn ing
Föredrags hållaren nämnde att laboratorie- oc h typprov måste
komma till stånd på ett tidigt sta dium av en fartygstyps tillblivelse.
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Detta är ett viktigt påpekande, v ilket accentueras av svå righeten att
anskaffa materiel (och i många fall också material) , som uppfyll er
de höga krav, som ställs på densamma. Det blir också ofta mycket
dyrt att utveckla materi el speciellt för krigsmarina ändamål, särskilt då seriestorleken är begränsad. I tider med goda konjunkturer
är leverantörerna ofta ov illiga att störa den norma la serieproduktionen eller att satsa kvalificerad teknisk personal på utvecklin g av
krigsmarin materiel.
Det konstruerande och byggande va rvet måste därför nu i större
utsträcknin g än vad tidigare varit fallet satsa på standardmateriel,
som eventuellt får modifieras i olik a avseenden , t ex förses med stötdämpa nde element. Detta kräver emellertid att materielen utsä ttes
fö r olika prov, där den verkliga milj ön efterliknas så mycket som
möjligt. Aven långtidsprov, spec iellt för material, bör i vissa fa ll
utföras . Den eventuella tidrymd , som kan finnas mellan slutleverans
av en fartygstyp och proj ekterin g av nä sta bör utnyttjas för utvecklin g oc h provning av kompon ente r och materiel.
Vid Karlskronavarvet har nyligen utöve r det redan befintliga material- och kemiska laboratoriet anordnats ett särskilt miljölaboratorium i anslutning till det elektriska provrummet. Avsikten är här att
kunna utföra såväl stöt- som skakprov för ett fart ygs olika kompon enter.
Laboratoriet har i första hand tillkommit för att prova materiel
för torpedbåtar typ Spica Il. Specifikationen innehåller en detaljerad fört eckn ing över stridsviktig materiel och där anges om materielen skall monteras stumt ell er elastiskt, och om den ska ll hållfasthetsberäknas eller stötprovas. Vi skall nu närmas t äg na oss åt stötprovmng.
Vi har till vårt förfogand e följande utrustning för att utröna miljötåligheten hos för stöt- och skakning utsatt materiel:
l. Stö tprovningsmaskin typ större, seismisk bas (fallbordstyp), för
provobjekt på max 400 kg.
2. s tötprovningsmaskin typ mindre, (fa llbordstyp) för provobjekt
på max 20 kg.
3. Skakprovningsmaskin .
4. Manöver- och mätutrustningar för nämnda maskiner.
Stötprov ningsmaskinerna består i princip av ett horisontellt mon terings bord, vilket är styrt av tv å vertikala gejdrar. Bordet kan fa ll a
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från varierande höjd och bromsas vid anslaget mot und erlaget av
kopparcylindrar alternativt elastomer.
Provobjektet fast spä nnes till monteringsbordet.
Genom variation av kopparytan respektive antal och typ av
eJastomer kan accelerationen ges önskat värde.
Kopparcylindrarna ger rektangelpuls, clastomerna halvsinuspuls.
Stöten är alltid riktad vertikalt uppåt, varigenom provobjektet genom olika monteringsriktningar provas i tre mot varandra vinkelräta riktningar.

Tillåtna dimensioner på provobjekt för stötprovmaskin typ större
Maximal storlek:
Bordsvikten:
Fri höjd under
lyftbygel:
Max vikt på
provobjekt:

570 X 570 X 1500 mm
580 kg, egenfrekvens 2 kHz
1500 mm
ca 400 kg (om de geometriska förhållandena
medger så, kan objekt med högre vikt provas).

Kopparcylindrar används vid provning av materiel som skall
monteras stumt i fartyget.
Max acc med 10 kg last 700 g, pulslängd l ms.
Max acc med 400 kg last 450 g, pulslängd 2,3 ms.
EJastomer använd s för apparater som skall monteras stötelastiskt
i fartyget. Observera att provobjektet fastspänns stumt till fall bordet.
Max acc vid 50 kg last l 08 g, pulslängd 6-60 ms.
Max acc vid 500 kg last 60 g, pulslängd 7,5-68 ms.
Dessutom finns en programmer som är en stötdyna med tallriksfjädrar och som ger halvsinuspul s.
Max a cc med 50 kg last, 16 g, pulslängd 41,3 m s.
Max acc med 200 kg la st, 13 g, pulslängd 46 ms.
Vid provning med stötprovningsmaskinerna finns tillgång till de
flesta på fartygen förekommande strömarter och spänningar ·s amt
tryckluft, vilket möjliggör provning med ström- eller tryckkopplade
provningsobjekt.
skakprovningsmaskinen består i princip av ett bord som kontinuerligt faller mot ett stumt underlag. Provobjekt på max 150 kg
kan härvid utsättas för slag under en valfri tidsrymd.

254

Underhållet ombord
Det bör ligga i fartygets intresse att underhållsföreskrifterna kontinuerligt och smidigt anpassas till materielen och att i dessa anges
erforderlig tid, utrustning, personal och dess kvalifikationer för de
olika vårdåtgärderna. Personalen skall på pricklistor notera vidtagna vårdåtgärder samt rapportera inträffade haverier och önskemå l
om ändring av föreskrifter.
Underhållsmyndighet utnyttjar rapporteringen för åtgärder med
minsta möjliga störning av fartygets rutintjänst. Man kan i detta
sammanhang fråga, om det ej vore motiverat med en särski ld organisationsenhet inom FMV som insamlar o.ch bearbetar rapport~r
fr ån fartygen, snabbt utfärdar begärda ändnngar (bladbyte) av foreskrifter och meddelar direktiv för reparationer och eventuell omkonstruktion.
'

Förhållandena FMV -fartyg borde därmed vara i princip klarlagda och vi kan lämna fartyget åt en - får vi ~oppas - lugn
rutin med handhavande och vård av driftsäker mateneJ och med god
drift- och vårddisciplin, skapad genom aktuella och för fartyget
smidigt utformade föreskrifter.
För det konstruerande varvet är det väsentligt att få del av bearbetade rapporter såväl beträffande haverier som förebyggande åtcrä rder , för att erfarenheterna skall tillgodogöras vid nykonstrukb
t ton.
Det är också viktigt att drift- och vårdföreskrifter utarbetas samtidigt med konstruktionerna. Strä van bö r vara att föreskrifte:na
slutjusteras under leveransproven. Detta möj.li?gör att uncle: lednmg
av den tekniska expertisen föreskrifterna smtdtgt anpassas ull (provturs-) besättningens arbetsrutin och kunskapsnivå.
Under förutsättning av god drift- och vårddisciplin kan på detta
sätt framtagna drift- och vårdföreskrifter förväntas öka till gängligheten och minska underhållskostnaderna.
Vid KkrV finns numera en speciell beskrivningssektion åt vilken
förutom beskrivning kan uppdragas att framtaga drift- och ~ård
föreskrifter enligt ovan. Enär denna sektion tillhör konstruktionskontoret kommer den att tillföra konstruktionsarbetet underhållsmässiga synpunkter.
19
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Sammanfattning
1. Drift- och vårdföreskrifter bör utarbetas och anpassas genom ett
smidigt rapporteringssystem till fartygets ö nskemål. Strävan bör
vara aktuella föreskrifter och god drift- och vårddisciplin samt
bör föreskrifterna driva s så lå ngt att haverier i möjli gaste mån
elimineras.
Vårdföreskrifterna bör utformas att omfatta samtliga underhållsåtgärder p å alla nivåer och tillställs dessa nivåe r. Underhå llsanstalte r bokför underh å llskostnad ern a p å respektive underhållsåtgärd.
2. Ett organ i FMV bör få i uppgift att snabbt bearbeta fartygets
rapporter och omsätta d em i åtgärder (ändrade föreskrifter, reparation, omkonstruktion) enligt fart ygets önskemål.
3. FMV omsätter underhållsrapporterin g till underhå llskostnader
att ligga till grund för resursplanering och utny ttjande vid nyprojektering.
4. MS bör utarbeta TTEM för nyprojektering med angiv ande av
krav på operativ tillgänglighet, dels för fa rt ygsenhet , del s för
stridsviktiga anläggningar ombord samt med angivande av totalkostnad per enhet.
5. Vid infordrande av offerter för nytillkommen materiel bör detta
ske med krav p å visst MTBF. Kostnaderna för anskaffning ~samt
för underh åll beräknas med ledning av (extrapolerade) värden
från underhåll och reparationer av i bruk varande materiel. D e
optimala kostn aden kalky leras och kan leda till eventuell ändrin
av TTEM för att anpassa kostnadern a till den givna kostnad s·
ramen.
6. Utveckling och utprovnin g av materiel och materi al bör äg2
rum på ett tidigt stadium av en farty gst yp s framta gning. Vis~
verksamhet av samma slag bör äga rum i eventuell a glapp me!
lan två fartygstyper.

DISKUSSIONSINLAGG AV CIVILINGENJOR
SVEN RAHMBERG,

KOCKUMS MEKANISKA VERKST AD:

Underhåll och allt, som hänger ihop med underhåll - tillförlitlighet, underhållsvänlighet o s v - är ett betyd ande problem för
konstruktörerna. M ed konstruktörer menas här givetvis både dem,
som proj ekterar och som konstruerar.
Konstruktörerna av ett krigsfartyg ställs inför ganska oförenlig..
krav: att konstruera en produkt, som ä r billig, och en produi<:r, som
är bra ( = underhåll svänlig och tillfö rlitlig) .
Men det räcker inte med detta. När det gäller t ex ubåtar kan
det dessutom finnas ett taktiskt krav: Ubåten skall vara liten, d ärför att d en d å blir svårare att upptäcka och svårare att bekämpa.
Detta innebär, att även om kon struktörerna kunde ås tadkomm a en
större ubåt till samma kostnad och - tack vare d e större utry mmena - i denna större ubåt
arran gera materielen "glesare", så att den lättare kunde överses,
dubblera viss materiel för att få större redundans,
överhuv udtaget utföra alla komponenter mera robusta,
skulle denna ubåt genom sin ökade sto rlek få en högre tillförlitlighet men också få ett nedsatt stridsvärde. Detta sku lle t ex kunna
innebära, att för att ernå en viss fastställd stridseffekt av ub åtsförbandet, måste en ubåt anskaffas ex tra. Följden av detta reson emang blir således, att i stället fö r att man anskaffar en ext ra ubåt
för att ge förbandet den önskade tillgängligheten, kanske man i
stället måste skaffa en extra ub åt för att ge förbandet den önskade
stridseffekten.
Kravet på "s må" ubåtar har medfört, att de blir mer och mer
kompakta, eftersom vikt och volym måste stämma överens. Detta
innebär i sin tur, att kostnaderna för att demontera och återmontera en detalj i båten oft a kostar mer än vad underhållsåtgärderna
på själva d etaljen kostar.
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Med den inriktning, som uppställts på ubå tar typ A 14 kan man
frukta, att underhå llsprobl emen inte blir mindre p å dessa bå tar. Den
ökade automationen m edför, att besättningens storlek kan minskas,
v ilket i och för sig innebär en besparing för marinen. Men det blir
tyvärr färre människor, som skall tillse och underh ålla en mer komplicerad materiel.

V ad kan konstruktörerna gö ra ?
Funktionskostnadsanalysen är ett av de hjälpmedel, som utnyttjas för att konstruera system och detaljer, som f y ller sin funktion
till lägsta kostnad. Om man som bifunktioner räknar underhållsvän lighet och tillförlitligh et, kommer dessa bifunktioner att ingå i
konstruk tionsföru tsä ttninga rna.
Det planera s för n ä rvarand e att indela materielen för A 14 i 3
klasser:

2
3

Materiel, som behöv er tillses rutinmässigt av personalen
ombord.
Materiel, som kan tillses och underhållas i basen .
Materiel, som normalt ej behöver underh å llas annat an
vid större översyner.

För materiel med klasstillhörigheten l skulle gälla:
"Lätt åtkomlig". Ingen demontering skall erfordras för byte
av säkringar, dragning av packningar, som har med ubåten s
säkerhet att göra, by t e av glödlampor, kontroll av elektronisk
rackmonterad materiel, etc.
För materie l med klasstillhörigheten 2 skulle gälla:
Får vara "något svåråtkomlig" . Viss demonterin g av kringutrustningen får förutsättas, t ex demonterin g av k lenare rörledningar och mindre apparater, lossning av kablar, bortta gning av skruvad e plåtar och durkar, etc.
För materiel med k lasstillhöri gheten 3 skulle gälla:
Får vara "svåråtkomlig". Demontering av större enheter f år
förutsättas, t ex demon tering av pumpaggregat med rörledning och större ventiler, tryckluftflaskor, fl y ttning av större
eltavlor, demonterin g av sk ruvade skott, demontering av master, etc.
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Förslaget är intressant, och avsikten är, att så långt möj ligt tilllämpa ideerna i de anvisningar och normer för å tkomli ghet, som
ingår i ubå tsprojekt A 14.
I samband med prototypprov av komponenter och detaljer studeras även underhållsvänligh et en. Som exempel kan väljas prov
med nya rörkopplingar. Utöver stöt- och korrosionsprov har det
gjorts monteringsprov för att undersö ka åtkomligheten för monteringen och för att kontroll era att upprepad montering och demo nterin g inte nedsätter kopplingsfunktionen.
Det är emellertid svårare att göra prototy pprov, om man t ex v ill
mäta slitaget efter en lå ng tid s användnin g. Provtiden blir då av naturliga sk ä l lång, och resulta t en kommer inte alltid fram i tid för
projektet. Det bör även framh ållas, att det vid prototy pprov i laboratoriemiljö är svårt att troget å terge verkligheten i ett fartyg till
sjöss. Trots sådana prov kan man under provturer och under ga ra ntiåret råka ut för obehagliga överraskningar.
Konstruktörerna skulle givetvis vara betjänta av att p å ett öve rskåd ligt sätt få uppgifter om tillförlitligheten hos tidigare levererad
materiel. Detta har hittills varit svårt att få fram. Det är dessutom
viktigt, att man vid ett haveri verkligen utreder orsakerna till h a veriet. Det finns ett klassiskt exempel, som förtjänar att n ämnas
om igen :
Ett m a nometerrör p å en ubå t sprang läck, och konstruktören fick
besked h ä rom i en särskild skrivelse, i vilken man omnämnde en
följdskada, som var fullt n aturlig vid ifrågavarande hav eri. Däremot lämnades knapphändiga uppgifter om primärskadan. Det riktiga hade varit att skicka manometerröret till ett laboratorium, som
kund.e ha undersökt orsaken till att röret brast vid en belastning,
som uppgick till endast 20 °/o av d en beräknade brotthå llfast heten.
Slutligen ska ll här relateras en tillgänglighetsa na lys,
som har
gjorts för militära sv ä vare. Eftersom studie gjorts på ett tidigt utkast, är den behäftad med stor osäkerh et, men är inte desto mindre
a v v isst in tress e.
De tillgänglighetskvoter, som studerades, var klartillgänglighet
Qk och operationstillgänglighet Qo, vilka definieras sålunda:
Tid under uppdrag eller i beredskap
Qk
Hela betraktade tidsperioden
Tid under operation
Qo
Tid i operation
tid med operationsavbrott

+
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rådskompletteringen, som minskar operationstillgängligheten (men
däremot inte klartillgängligheten).
De erfarenheter, som denna tillgänglighetsstudie har gett, visar,
att man genom en systematisk underhållsberedning skulle kunna
åstadkomma en underhållsvänlig produkt. Förfaringssättet framgår
av bild l . Den cykel, som visas i figuren, måste genomlöpas flera
gånger, men slutprodukten kan förväntas bli en underhållsvänlig
produkt.

MODIFIERING AV
UNDERHÄLLsORGANISATIONEN

MODifiERING AV
FARTYCiS PROJEKTET

Bild 1.
Systematisk underh&llsberedning under projekttiden.

Med "Hela den betraktade tidsperioden förstås här:
Tid under uppdrag + tid i beredskap + "hindertid".
Klartillgängligheten torde under normala förhållanden bäst ka raktärisera tillgängligheten hos snabba enheter med kort aktionstid,
avsedda för intercepttaktik, t ex sväva re och torpedbåtar.
Operationstillgängligheten torde bättre lämpa sig för enheter med
långa uppdrag, t ex ubåtar.
För kritiska skeden med kort varaktighet och mycket hög stridsaktivitet, skulle dock operationstillgängligheten kunna vara grän ssättande även för farkoster av svävaretyp.
Som ovan sagts, var underlaget osäkert, men med uppgifter frå n
bri triska sv ä vartill ve r k are, er f arenheter f rån "Mountbatten -sv ä vare
(SR N4)" och diskussioner med olika specialister, kom man fra m
till, att det behövdes nära 3 mantimmar underhåll per gångtimme.
En väsentlig hindertid för militära svävare visade sig vara för-
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DISKUSSIONSIN LAGG A V MARINDIREKTO R
THORSTEN LUNDBERG,
UBÄ TSBYGGNADSSE KTIONEN, FMV-M
Arne Ullmans föredrag är intressant och klarläggande hur man
på sikt skulle kunna få ut största effekt ur de olika anslagen till
försvaret i så väl f red som i krig.
l fred gäller det ju att med befintliga vapensystem uppehålla en
effektiv beredskap samt på effektivaste sätt utbilda personal: i krig
att vapenssyremen utvecklar maximum av stridseffekt. Dessa effekter bör man söka hålla oförändrade under systemens hela livstid.
Ponera att ett vapensystem nyligen anskaffats - säg sex fartyg för ett visst antal millioner kronor och med vissa prestanda. D e
nämnda effekterna blir då: i fred beroende av att underhållskostnader, driftkostnader, personalkostnader och andra driftomkostnader
skall vara låga och
i krig bl a att tillgängligheten är stor, dvs driftsäkerheten och underhållsmässigheten äro stora.
Då små underhållskostnader och stor tillgänglighet båda äro
funktioner av driftsäkerhet och båda avgörande parametrar i nämnda sammanhang ernås den största effekten med ett till prestanda
fastlagt vapensystem genom att det gives stor underhållsfrihet.
Dessa slutledningar äro välkända men Ullman går vidare och
söker redogöra för hur man skall kunna optimera fördelningen av
anskaffningskostnad och underhållskostnad, dvs fördelningen mellan
kostnaden för anskaffning av så många enheter med så hög stridseffekt som möjligt å ena sidan och kostnaden för så stor underhållsfrihet som möjligt hos dessa enheter å andra sidan. Detta skull
anser Ullman vara möjligt, om man kunde prediktera tillförlitligheten eller tillgängligheten, dvs om man kunde få ett grepp om den
inbyggda materielens felfrekvens.
Tyvärr kunna vi i dag vid köp av mekanisk materiel ej erhålla
sådana uppgifter om felfrekvens som kan erhållas vid köp av vis
teleteknisk materiel. För att få fram dessa uppgifter fordras mängd262

tillverkning och en stor återmatning av erfarenheter av materielens
felfrekvens i de olika miljöer, där den arbetar. Endast i enstaka
fall har man haft möjligheter att taga fram tillförlitlighetsdata för
mekanisk materiel. I synnerhet för marin krigsmateriel synes den
möjligheten att kunna göra tillförlitlighetsberäk ningar för materiel
som anskaffas för t ex sex specialkonstruerade enheter i dag vara
obefintlig. Visserligen går utvecklingen mot att man anskaffar mer
standardmateriel och mot att vissa tillverkare specialiserar sig på
komponenttillverkn ing för krigsändamål; detta ger större serier och
därmed större möjlighet att få uppgift om tillförlitlighetsdata. A ven
datatekniken går framåt på detta område, men de närmaste årtiondena får vi nog som hittills använda oss av tumregler men söker
förfina dessa.
Hur skall man då trots det sagda kunna erhålla riktlin jer för att
göra den effektoptimering som Ullman efterlyser och som definitivt
är mycket önskvärd?
En synpunkt på detta problem är följande:
Tidigare nämnde jag att tillgäng lighet och underhållsfrihet i stort
nås med samma medel, dvs med inbyggd "materielsäkerhet". Jag
anser därför av följande skäl, att med den utveckling vårt samhälle
nu undergår bör man söka satsa på alla åtgärder som minskar underhållet.
I mitt inträdesanförande i KOMS 1960 visade jag på det växande
gapet mellan anskaffningsindex och arbetslöneindex och dettas följder för relationen anskaffningskostnad och underhållskostnad för
ett objekt under dess livstid. K v o ten mellan nämnda indextal uppskattades då skola komma att stiga med ca 90 °/o på 10 år. Samma
beräkning idag ger en gapökning av ca 120 °/o på samma tid.
Detta innebär att underhållskostnader na under ett objekts livstid
inom en överskådlig framtid kommer att överstiga anskaffningskostnaderna om ej kraftiga förebyggande åtgärder vidtages.
Ett teoretiskt exempel tages: Om underhållskostnader na under
20 år för ett system, som anskaffats för l kr år 1950 är l O öre, är
de för ett system som anskaffats 1960 18 öre, 1970 36 öre och 1980
80 öre osv.
Visserligen kommer naturligtvis även underhållsarbetet att kunna
rationaliseras, men troligen endast med en årlig vinst av några procent, ,vilket således spelar jämförelsevis liten roll.
Det synes mig därför riktigt, att värdet av "underhållsfrihets263

termen" och samtidigt "tillgänglighetstermen" ökas på bekostnad
av "prestandatermen" för att på sikt få effektivaste utnyttjande av
medel stilldelningen. Detta sätt att se relationerna mellan anskaffnings- och underhållskostnader kommer ju även inom kort att i form
av budgetplanering införas bl a vid anskaffning av vapensystem till
försvaret .
Vad kan då göras för att minska underhållsbehovet hos materielen? Ullman har pekat på vissa delar i ett underhållssystem, som
nyligen igångsatts och som troligen delvis kommer att ge önskad
effekt. Men ytterligare vägar finnes.
Materielens tillförlitlighet och tillgängligbet är ju beroende av
hela kedjan projektering, konstruktion, provning, tillverkning och
vård. Man bör således under var och en av dessa faser "lägga på
ett extra kol" för att förutom föreskrivna prestanda erhålla driftsäkerhet och skötselvänlighet hos materielen. Detta medför kostnader som man dock bör få igen på sikt.
På projektstadiet är det särskilt valet av huvudkomponenter, åtkomligheten av dessa samt specifikationens föreskrifter om tillförlitlighet som har betydelse;
på konstruktionsstadiet är det materiel- och materialvalet, konstruktörernas skicklighet, den noggranna miljöprovningen av komponen. terna som inverkar; på byggnadsstadiet är det naturligt metodvalet,
arbetarnas skicklighet, ackordsättningen, leverantörernas k valitetsfilosofi och kvalitetskon troll som påverkar tillförlitlighet och driftsäkerhet.
Mitt resonemang är allmängiltigt men har nog särskild relevans
vid anskaffning av fartygssystem. Leverantörerna av fartyg, dvs
varven, har, då man varit hänvisade till klassningssällskapens kontroll ej lagt sig vinn om att organisera en fullständig egen- eller
underleverantörs kontroll och ej heller någon utvecklad kvalitetsfilosofi. Kvalitetskontrollen vid krigsfartygsbyggande har huvudsakligen utförts av beställaren. Detta är, med de stora krav 'som
man nu bör sätta på materielen och med hänsyn till vad som tidigare sagts om vikten av driftsäkerhet, ej ändamålsenligt eller riktigt.
Varven måste nu skaffa sig en kvalitetssyn och en kvalitetsstyrning
och själva taga ansvaret för och se till att denna syn fullföljes genom
att såväl de produkter som de köper från underleverantörer och som
de själva producerar undergår den kvalitetskontroll och således uppnår den kvalitetsn ivå som är påkallad och specificerad.
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Om projektören ger tillgänglighet,
om konstruktören ger funktionsduglighet
och tillverkaren kvalitet
får köparen tillförlitlighet.
Kostnaderna härför f å r naturligtvis beställaren bära men lönsamheten på sikt är odiskutabel.
Så länge vi inte kan konkretisera av Ullman framförda optimeringsansatser och då tillgängligheten, dvs underh ållsvänligheten och
driftsäkerheten får allt större betydelse vid anskaffning av krigsmateriel är min åsikt att en successiv ökning av kostnaderna härför
nu är den riktiga vägen att öka försvarssystemens effekt under dess
livstid.
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DISKUSSIO NSINLAGG A V KOMMEN DORKAPT EN
LENNART JEDEUR-P ALMGREN ,
TEKNISKA FOR V AL TNINGEN , ORLOGSBA S SYD
Vi har nu hört fyra föredragshål lare, som var och en på sitt sätt
fört sina tankar om framtidens underhåll till torgs.
Marindirekt ör Ullman slutade sitt anförande med att konstatera
att genom dessa olika igångsatta åtgärder kommer vi att få möjligh et att se, om tankarna om systemets effektivitet står sig vid
konfrontatio n mot den bistra verkligheten i den miljö i vilken marinen befinner sig.
För de här närvarande - och då framför allt våra gäster - kan
det av mdir Ullmans föredrag kanske synas som om vi som på lokal
nivå dagligen arbetar i den bistra verkligheten famlar i mörker. Så
illa är det emellertid inte. Låt oss studera omstående bild, som vill
. visa dagens styrsystem. Jag har valt att dela upp detta i tre aktiviteter, vilka möts och sammankop plas till ett helt vid den tekniska
förvaltninge n.
l. Den prickade linjen visar ekonomisyst met med i övre delen
FMV och det underh ållsanslag, som anvisas OrlB. Storleken av detta
bestäms efter en dialog med örlogsbasen, som lämnar sina anslagsframställnin gar baserade på utgivna planer för de kommande åren.
I nedre delen befinner sig lev erantören - förbrukaren av medel.
Detta delsystem är i dag otvetydigt det dimensioner ande d v s insatserna av underhåll måste göras mot den reella tilldelningen av
medel.
2. De heldragna linjerna utmärker flödet av information för underhållsarbetena och hur dessa i form av specifikation er, arbetsbeställningar etc kan konkretiseras. Redan i dag finns alltså anvisningar inom såväl den skeppsteknis ka tjänsten - Fartygsmate rielen
- som den vapenteknis ka - !VM-serien. Dessutom utges modifieringar och ändringar på tekniska order. Dessa nu angivna publikationer är materielbun dna medan de nyligen på lokal nivå uppgjorda
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standardfört eckningarna är en sammanställ ning av arbeten för en
viss fartygstyp.
Utöver dessa fasta anvisningar utges årligen från FMV resp CM
planer av olika slag såsom materielplan er innehållande tider för gö
och moderniseri ngar och rustningsord er. Dessa kompletteras med på
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lokal niv å framtagna planer av mindre översyner såsom åö, lö
och sö.
3. Det streckade delsystemet slutligen är riktat åt andra hållet
d v s fartyget lämnar sina erfarenheter och förslao- till förbättringa r
via den tekniska förvaltninge n till FMV. Detta slcer genom System
64 för vapenmateri elen och Kfl materielupp följningssys tem för
skeppsteknis k tjänst. Men ännu kvarstår dessutom äldre rapporteringsvägar såsom obeservation sjournal och sammanställ ningar efter
utförda gö. Under 60-talet har härutöver introducerat s historikkorten ingående i anläggningsr egistret. Dessa erfarenheter vidarebefordras som förslag till förbättringa r till FMV samt sugs upp och
lagras hos den personal som tjänstgör vid förvaltninge n . Jag vill
särskilt poängtera detta senare, då det lätt blir bonglömt vid teoretiska modeller att den personliga er farenheten och kunskapen om
materielen finns inom den tekniska förvaltninge ns organisation och
är av avgörande betydelse för en kontinuerlig anpassnino- till utgivna
anvisningar och ekonomiska möjligheter.
"'
- Vad är då den stora skillnaden mell an dagens system och det
av mdir Ul lman skisserade? Jo, framför allt har av FMV gjord anskaffning och av OrlB/ T utfört underhåll sammanlagr ats för att
e:håll~ den opti~ala totalkostnad en för materielen från projektenngsuden fram ull utrangeringe n.
Dessa kostnader skall framtas statistiskt genom bl a tillförlitlighetskalkyl och ingående värden skall hämtas från av CM fastställda
krav (TTEM, TOM).
Vi har nu raskt närmat oss pudelns kärna d v s hur få fram det
stora sifferunderl ag som erfordras för att statistiskt kunna fastställa
de i mdir Ullmans anförande nämnda MTBF, MTTR etc. I dag
fmns ett antal uppföljnings system som samtliga, förmodar jag, skall
utb~tas mot ett nytt gemensamt materielupp följningssys tem med ytterligare förfinade metoder. I andra änden på systemet skulle ftgmtt·l, IVM etc utbytas mot spec iella för resp fartygstyp framtagna
underhållsan visningar.
J ag kan bara hoppa s a tt dessa blir kopplade till planerna och ekonomlsysteme t.
- Alla som idag tjänstgö r inom underhållsse ktorn ser fram mot
den dag detta ideella system är i praktiskt bruk och fungerar.
Men låt mig bara varna för att bita över för stora stycken och
söka introducera för mycket nytt på en gång med risk att det nu
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befintliga faller sönder och intetdera av systemen verkar. Skynda
långsamt och låt genom grundliga prov och för sök delar av det ny a
underhållssy stemet visa sin överlägsenh et och praktiska användbarhet inn an man riv er bron bakom ryggen. Härtill kommer att dagens perso nalsituation inte medger några allt för kapacitetskr ävande nya insatser på tekniska förvaltninga r, särskilt om det gamla skall
fungera under tiden.
Det är nödvändigt att systemet för dem som ska ll använda och
utn yttja det framgå r som en hjälp och icke som en belastning om
systemet skall bli en framgång.
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SLUTREPLIK A V INLEDAREN , MARINDIRE KTOR
ARNE ULLMAN:

1',

l

Redaktionen har välvilligt gtvlt mig tillfälle att ta del av de
intressanta inläggen i skrift före publiceringen och därmed tillfälle
att uttala några reflexioner.
Inledningsvis vill jag då meddela - som de vid sammanträdet
närvarande säkert uppmärksamm at - att mitt anförande i viss utsträckning överarbetats. Avsikten är att ge ökat utrymme åt problemet effektivitets-ko stnadsavvägnin g.
Vidare vill jag uttala min glädje över att - som inläggen visa
-:- underhållsfrågo rna väckt ett intresse, som dess betydelse berättigar.
Chefsingenjör Nordenhems inlägg understryker möjligheterna till
laboratorieprov av mekaniska komponenter liksom betydelsen av
en god erfarenhetsinm atning jämväl till leverantören, som då får ett
jämförelsemate rial till dessa prov.
Aven civilingenjör Rahmberg framhåller värdet av att uppgifter
om tillförlitlighete n hos tidigare levererad materiel kommer leverantören tillhanda för att komplettera de osäkra proven i laboratoriemiljö. Trots vansklighetern a att prognosticera har vidare en
utförd tillgänglighetss tudie pekat på, att en systematisk underhållsberedning är av betydelse för att påverka produktens egenskaper.
Min reflexion här är att en sådan underhållsbered ning bör kunna
avslöja den relativa betydelsen av olika delsystems tillförlitlighet
och den relativa lönsamheten hos olika insatser för att förbättra
underhålls- och tillförlitlighetse genskaperna.
Marindirektör Lundberg understryker betydelsen av att beakta
underhållskostn aden under hela livstiden då denna stegras snabbare
än anskaffningsko stnaden. Detta är naturligtvis med den ökande lönenivån riktigt, då underhållsarbet e generellt ej kan rationaliseras
p å samma sätt som nytillverkning. Tendensen mot "slit och släng"
- doktrinen har samma orsak. I min framställning framhölls ej särskilt detta men diagrammet i Fig 2 måste uppfattas så, att kurvan
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för underhållskostn aden representerar det kapitaliserade värdet av
denna kostnad under en bestämd tidsperiod. För en rättvisande avvägning bör denna vara prognosticerad livstid med likaledes prognosticerad utnyttjande- (och underhålls-) profil.
Att då prognosticera underhållskostn adens relativa stegring är naturligtvis vanskligt. Det är alltid vanskligt att spå - särskilt om
framtiden - men det måste trots allt göras!
Kommendörka pten Jedeur-Palmgre n har i sitt inlägg varnat för
den näraliggande faran att vid införande av administrativa nyheter
i optimism sätta målet högre än resurserna tillåter. Detta är givetvis
en befogad varning. Med erfarenheter från bl a system 64 och åe
olika provisoriska rapportsystem vi ha liksom från allt omfattande
arbete med försök till underhållsstand ardisering, som pågår, torde
vi väl dock nu stå så pass stadigt på verklighetens fasta mark, att
vi kan någorlunda bedöma våra möjligheter.
Sammanfattnin gsvis visar såväl mitt föredrag som inläggen, att
en viss osäkerhet råder ifråga om tillförlitlighets- och underhållsområdenas nomenklatur. Detta är knappast överraskande, då såväl
svensk som internationell standard i detta hänseende ännu är ofullständig. Det hade varit befogat att i detta sammanhang redovisa en
nomenklatur. På grund av den ådagalagda osäkerheten och bristen
på etablerad standard skulle en sådan redovisning bli väl utrymmeskrävande i detta sammanhang.
Det arbete, som dock f n finns gjort och pågår i landet, förefaller inom kort vara moget för en redovisning av läget.
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C BORGENSlAM

Underhåll av maskinmateriel på
svenska marinens fartyg
Ersättningsbehov:

Nomenklatur
Bland alla former av mänskli gt förstånd är missförståndet ett av
de vanligaste. Underhållsfrågorna är därvid inget undantag. Delvi~
har det sin orsak i den rika flora av ben äm ningar som upp stå t ~.
Redan ordet "underhåll" kan t ex ha olika betydelser för ingeujören och intendenten. I och för sig enkla ord, som t ex "service",
"huvudverkstad" m fl betyder olika saker i armen, marinen och
fly gvapn et. Ordförrådet har också utökats med låneord från andra
ämnesområden, t ex datateknik, sociologi och industriell organisation. Sådana låneord har ibland tjänat det goda syftet att skapa ett
stundom välbehövligt samförstånd eftersom var och en har kunnat
ge dem en inom vida gränser valfri betydelse. Detta går bra så länge
man talar eller skriver om underhåll, men när det gäller konkreta
åtgärder är det nödvändigt att hålla sig till en strikt nomenklatur
för att föreskrifter och direktiv skall bli entydigt uppfattade och
tillämpade. Speciellt inför den integrering av försvarsgrenarnas underh åll som successivt växer fr am som en frukt av rationalisering,
delvis gemensam materiel och gemensamt nyttjande av samma verkstäder har behovet av en gemensam nom enklatur klart framstått.
Flera kommitteer och arbetsgrupper har sedan länge arbetat med
nomenk laturfrågorna, vi lket bl a resulterat i den s k "Nomen K".
En förutsättning för mänsklig kommunikation är ett gemensamt
först åeligt språk. Eftersom författarens strävan varit att göra sig
för stådd, definieras i det följande några använda uttryck . I de
fall där en definition funnits i "Nomen K " har denna använts. I
övrigt har de benämningar använts so m vunnit burskap inom FMVM:S.
Besiktning:
Undersökning av materielens tillstånd efter
isärtagning och rengöring.
Drift:
Tillstånd då materielen utnyttjas för avsedd
funktion , även innefattande för driften erforderlig klargöring samt återställning före
resp efter det egentliga driftstillståndet.
Driftstörning:
Förhållande, som tillfälligt nedsätter materielens funktion. T. ex . av brott i tillförsel av
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För brukningsmateriel:

Haveri:
I nspektion:
Kontroll:

Material:
Materiel.·
M.T.B.F :
Prognosering:
Provning:
Redundans:
Reparation:
Reservdel:

Service:

brännolja, maxi malutlösning av brännolj a,
maximalutlösning på grund av tillfällig överbelastning.
Den mängd förnödenheter, som erfordras för
att ersätta förbruknin g och avgå ng (Nomen
K).
Materiel som förbrukas eller som förlorar sin
iden titet vid användning, t ex glödlampor,
stå ltråd, skrivmateriel, rengö ringsmedel (Nomen K).
Skada som gör materielen funktionsoduglig .
Observation av materielen under stillastående
eller under drift utan isärtagning.
Konstaterande att materiel är klargjord,
funktionsduglig och placerad på avsedd plats,
att givna föreskrifter följe s, att åtgärder är
rätt utförda etc.
Amne eller ämnesb landning, levereras som
mängdvara el ler som farmvara (Nomen K).
Kollektiv benämning för sakvaror och materiel (Nomen K).
Mean Time Between Failures = genomsnittlig gångtid mellan driftstörningar.
= Prognosticering = förutsägelse rörande
ännu ej inträffat förhållande eller företeel se.
Åtgärder för att utröna materielens prestanda, funktion, hållfasthet etc .
Grad a v tillgängliga reserv möjligheter.
Åtgärder för att iståndsätta havererad materiel.
Materielenhet, som förrådshålls eller medförs
i materielsatser, för att ersätta förbrukad eller
felaktig kompon ent, som därvid i rege l kasse rats. (Nomen K)
Vissa åtgärder som vidtages med anlitande av
fartyget utomstående resurser, som t ex bunkring, tillhandahå llande av specia listpersona l
för viss tillsyn , tillhandah å llande av utbytesoch reservmateriel från basorganisation (serviceförråd) m m.
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T.B.O.

Till förse!:
Tillsyn:

Underhåll:

Underhållstjänst:

Upphandling :

· U tbytesenhet:

Utrustningsbehov:

Vård:
Yttre service:

Översyn:
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Time Between Overhauls =
gångtid mellan översyner.
Upphandling, distribution och tillhandahållande av förnödenheter (Nomen K).
Periodiskt återkommande åtgärder i syfte att
bevara funktionsduglighete n, även omfattande regelmässigt byte av utbytesenheter och
förbrukningsartikla r, ex filterbyten, JUsteringar efter företagen kontroll m m.
Åtgärder i syfte att bibehålla förnödenheter
och anläggningar i funktions- och driftdugligt skick. Underhållet omfattar vård och reparation (Nomen K).
Verksamhet med uppgift att vidmakthåll a
förbandens användbarhet. Underhållstjänsten
består av materiel-, ammunitions-, livsmedels-, drivmedels-, sjukvårds-, veterinärvårdsoch kassatjänst samt fältpost (Nomen K).
Merkantil verksamhet, som innefattar inköp
av förnödenheter, anläggningar eller tjänster
(Nomen K).
Del, aggregat eller maskin, avsedda att kunna
demonteras, ersättas med ny eller nyrenoverad, genomgå översyn eller reparation, kontrolleras, förrådstagas och återmonteras.
Del, aggregat eller maskin, avsedd att kunna
för utrustning enligt gälland e mab-tabeller
och utrustningstabeller, dels för genomförande av mab samt för igångsättande av utbildning och övningar vid utbildningsanstalter
(Nomen K).
Åtgärder på fartyg eller förband för att vidmakthå lla materielens funktionsduglighet.
Åtgärder vid fartyg eller förband (A-nivå)
som vidtagas av personal från centralverkstad
(C-nivå).
Demontering för besiktning samt utbyte eller
reparation av defekta detaljer. Efter monte-

ring, prov och slutkontroll anses materielen
O-ställd och nyvärdig.

Allmän översikt, en återblick
Minnesgoda läsare ur den äldre generationen torde erinra sig de
metoder som tillämpades för maskinunderhållet före och under andra världskriget. En uppfattning härom kan erhållas genom att studera en gammal upplaga av "Ingenjörsmateriele n" (föregångare till
"Fartygsmaterielen" ) eller det klassiska bokverket UM~ IY ."~an
nor och maskiner". Tillsynen ombord utövades av en vald1sc1phnerad och manstark maskinbesättning. I princip sökte man hålla maskinerna driftdugliga tills ett ha ve r i inträffade. Smärre reparationer
utfördes ombord av besättningen. Om det behövdes större ingrepp
fick man gå till varv. Härutöver gjordes en grundlig kontroll i
samband med fartygens regelbundna generalöversyner.
Reservdelar var ett ganska okänt begrepp. Härtill räknade bl a
sådana delar och maskiner som "blivit över" vid haverireparationer
och som lades i förråd för att vara till hands om ett liknande haveri skulle återkomma. Det var heller inte så svårt att vid behov
få en ny del. Industrien var enkelt organiserad, arbetade med små
serier och kunde därför ganska snabbt tillverka enstaka delar. .
Driftsäkerheten var förvånansvärt hög, bl a tack vare relanvt
låga belastningar samt maskinpersonalens numerär, kunnighet och
plikttrohet.
När motortorpedvapnet infördes i början av 1940-talet fann m~n
snart att de hävdvunna metoderna inte passade för den nya matenelen. Konstruktionerna var till sin natur helt annorlunda än den
äldre, tunga maskintekniken. Utrymmena on:bord var tr å ~:ga. Man
kom inte åt att göra större ingrepp. Montenngsarbetet kravde specialverktyg som inte rimligtvis kunde medföras ombord.' Motorerna
var komplicerade och man kunde inte begära att maskmpersonalen
sku lle kunna förvärva den sakkunskap och monteringsvana som
fordrades av utbildade motormontörer.
Underhållsprobleme n måste angripas på ett nytt sätt om materieien överhuvudtaget skulle fungera. Man tvingades att söka nya l~s
ningar som stod i bjärt konstrast mot de metoder som tillämpats dittills i marinen. Efter mönster från flygvapnet infördes nya grundtankar och metoder, som alltsedan dess förblivit vägledande för
torpedbåtarnas underhåll.
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Det ligger i sakens natur att torpedbåts vapnet under denna första
pionjärrid fick en air av bohemeri och lättsinne över sig. Delvis var
detta ordets makt över tanken. Det rörde sig om lätta konstrukti oner och höga farter. Vapn et bemann ades och sköttes av unga, entusiastiska människor , gripna av det känslomäs siga engageman g, som
man ofta finner hos personer som sysslar med något radikalt "annorlu nda".
Det blev snart uppenbart att torpedbåta rnas und erhåll måste
grundas p å fasta föreskrifte r, sträng standardis ering och en nästan
exercismässig drill i fråga om regelbund na tillsyner och översyner.
I jämförelse härmed var det snarare den "tunga" f lottans underh åll
som präglades av bohemeri .
För torp edbåtsvap net uppbyggdes successivt ett underhålls system
med verkstads- , förråds- och personalre surser. Parallellt härmed organiserades mobila basfunktio ner, de s k "torpedbå tslagen", som
kunde svara för und erh ållstjänsten i vidare bemärkels e.
När torpedbåt arna av "Spica"-ty pen med deras gasturbine r tagits i bruk har ett därför anpassat underhålls system planerats. I sina
grunddrag följer detta samma principer som förut gällt för torpedbåtsunderh ållet. Dessa principer kanske numera på de flesta håll har
blivit självk lara men de bör ändå framhållas som en bakgrund till
sys tem et. De kan sammanfa ttas sålunda:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Utbytessy stem för att mö jliggöra preventiv t underhåll
Utbytesen heter med klart definierad e gränser
Gångtidsk ontroll för planering av åtgärder
s tandardise ring av utbytesenh eter och reservdela r
Föreskrift system som kan hållas löpande aktuellt
Centralve rkstäder för översynsa rbete och driftuppfö ljning
Reservdels förråd med grundbestånd, fi xerade beställnin gspunkter
och ett au tomatiskt verkande system för återanskaf fning.

Detta har genomdriv its vad torpedbå tsvapnet beträffar, ofta mot
ett visst motstånd, betingat av tvekan inför de investerin gar som
fordrats. Det främsta argumente t har därvid varit att ett väl utbyggt underhållssystem varit en förut sättning för att vapnet skulle
fungera i fred och förväntas fortsätta i krig. Man har med fog kunnat hävda att man eljest borde avstå från torpedbåt ar och å tergå
till en flotta med enbart enkla re robustare fartyg.
Man kan i dag spekulera i huruvida det kanske varit lyckligast
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för landets sjöförsvar om torpedbåts vapnet lagts ned eller fått sjä lvdö i brist på förståelse för underh ållsproblemen. Tyngre fartyg har
vissa påtagliga fördelar framför lätta: deras konstrukti oner är
mindre pressade, de är mindre beroende av väder, isförhållan den
etc. Hä r ä r ick e avsikten att gå in på den na frågeställn ing, som är
intressant i och fö r sig. Vi kan blott konstatera att vår flotta i praktik en kommit att bli en " lätt" flotta. Torpedbå tarna tenderar att
bli en domineran de del av övervatten sfartygsbe ståndet från att tidigare ha varit ett kompleme nt till de tyngre fartygstyp erna. Torpedbåtsvapne ts underhållsp rinciper ha r också blivit aktuella inom andra sektorer av den marina tekniken, även för tyngre materiel. Flera
faktor er har medverka t härtill :
Både materiel- och personalut vecklingen har verka t i samma riktnin g. Tekniken har blivit alltmer komplicer a d. Allt fl er komponen te r har blivit besvärliga att underhålla ombord till följd av krav
på specialver ktyg, mätinstrum ent och specialutb ildad personal.
Arbetstids regleringe n har medfört att besättning en fått mindre tid
för vård av materielen. Den arbetstid som står till förtillaäna]ia
b
b
b
fogande måste nästan helt nyttjas för ett hårt pressat övningspr ogram.
Den allmänna tendensen att minska besättningens sto rlek, talar
också för att en allt större del av underh ållet måste ske med landbaserade resurser.
Alla dessa faktorer har medverka t till att de "nya" tankegång arna för underhåll, som tidigt infördes inom ett litet område, motortorpedbåta rna, sedermera kommit att tillämpas inom allt fler och
vidare sektorer av den marina tekniken.
Beträffand e de punkter som i det föregåend e uppställde s som
gr undprincip er för underhå llsfilosofie n kan följande kommenta rer
gö ras:
Utbytessy stem
Utbytessy stemet syftar till att vaqe und erhållsåtg ärd som berör
fartyge t skall kunna genomföra s
dels vid en i förväg känd tidpunkt
dels på en känd tid
dels med kända och tillgänglig a resurser.
Tid och tidpunkt kan därigenom på förhand planeras in i fartygets (förbandets) övnings- eller operations program. A ven om sådana
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åtgärder skulle behövas ofta (vilket tidvis kan vara fallet t ex om
det gäller komponenter som visat sig ha lägre driftsäkerhet än vad
man räknat med), kan de lättare accepteras än opåräknade haverier.
Väntetiderna kan ofta användas på annat ny ttigt sätt om de är inplanerade. Liggetider som kommer överraskande drar dä remot med
sig en mä ngd indirekta besvär, omläggning av övnings program och
andra följdverkningar.
Systemet kräver att bytesprocedurerna studeras och planeras så
att de kan genomföras på den tid som beräknas stå till buds. Transportanordningar både ombord och i land måste vara rationella. Lyftanordninga rna kan ofta sätta vissa gränser. Som exempel kan nämna s att en kran som kan hantera en torped också räcker för att ly fta
de tyngsta maskind elarna i mtb och tb typ Spi, medan däremot motorbyte i t b typ P le eller msv p fordrar betydligt större l yftk apacitet.
Uppriktningsproble men måste ägnas stor omsorg så att inte återmonteringen blir onödigt tidsödande. Som exempel kan nämnas att
bytestiden för tb-motorer kunde nedbringas från veckor till timmar
genom att man konstruerade och införde ställbara mellanlägg i stället för infilade sådana mellan motor och bädd.
För ubåtar finns bestämda måttgränser för utbytesenheterna eftersom de måste kunna transporteras ur och i tryckskrov et genom
de trånga nedgångskapparna eller torpednedtagningslu ckorna.

U tbytesenheter (ue)
Utbytesenheter är sådana maskiner och komponenter som avses
bytas i sin helh et mot en ny eller renoverad när de behöver åtgärdas. Ombord skall inga ingrepp göras i en ue. En mint:lre ue, t ex
en bränslep ump, kan ingå i en större ue, t ex en gasturbin. (Se fi g. 1.)
Varje ue måste k lart definieras till sin omfattning, så att det inte
fattas något i "skarven" när en enhet ska återmonteras. När en ny
maskinkomponent införes i organisationen, förtecknas i föreskrifter
vad som hör till densamma, och som sålunda skall medfölja vid bytet. Detta måste avgöras från fall till fall. Ska t ex reduktionsväxeln och backslaget följa med motorn? Ska instrument och reglage
stanna kvar ombord vid motorbyte? Vilka skyddslock och proppar
behövs vid olika öppningar? Ska de kastas eller returneras, monterade på den urbyggda enheten?
När gränserna uppdragas mellan olika utbytesenheter sinsemell an
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Fig. 1.
En gasturbin är en utbytesenhet, men best/ir i sin tur av smärre utbytesenheter.

och gentemot de skeppsfasta delarna måste man ta hänsyn till många faktorer, som t ex
den förväntade gångtiden mellan byten
var gränsförbanden bör läggas för att bli så lättmonterade och
problemfria som möj ligt
vi lka resurser som stå r till förfogande för bytet
vilka verkstäder som ska ta hand om de urmonterade en heterna för
översyn.
U tbytesenheternas emballage bör också ägnas omsorg. Som exempel kan nämnas att åtskilliga skador på olj e- och vattenkylare i mtb
befanns vara tra nsportskador som tillfogats nyrenoverade ky lare när
dc slängts omkring på lastbilsflak och förrådshyllor eller kastats på
en stenk aj. Problemet löstes genom införande av staplin gsbara "bura r" med fjädrande upphängning.
Propellrarnas skarpa bladkanter blev också ibland illa åtgångna
redan före monteringen. Som botemedel infördes kantskydd av
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gummiprofi ler och transportkorgar i vilka propellrarna kunde rullas fram till monteringsplatsen. Avmonterade propellrar sänds i retur
i samma emballage.
Det är önskvärt att ue är standardiserade. Viktigast är därvid att
deras anslutningar i monteringsgränserna är identiskt lika. Däremot
kan man i vissa fall acceptera att de inbördes har en del olikheter i
utförandet. Detta kan t ex bli nödvändigt om en maskintyp genomgår en successiv modifiering av några detaljer.
Modifieringslä get uppfö lj es genom att modifierade ue märkas, t ex
med en märkplåt med modifieringsnumret instämplat, så att man
vid behov kan få reda på hur dess innanmäte är beskaffat utan demontering.

Gångtidskontroll
Teoretiskt sett skulle underhållet bli billigast om man kunde byta
ut varje del eller ue just innan den börjar bli otillförlitlig. Denna
tidpunkt kan man tyvärr aldrig beräkna exakt, bl a därför att materielen arbetar under starkt varierande betingelser. Att byta delar
och ue först när de havererar innebär visserligen att man suger ut
all deras tillgängliga gångtid, men det kan medföra svåra och dyra
följdskador. Underhållsåtgärderna kommer dessutom vid oplanerade
tidpunkter.
Ur fartygets och förband ets synpunkter sett är det mest praktiskt
om byten och andra underhållsåtgärder är kalendertidsbundna, och
helst anpassade efter övningsperioder, skolprogram, permissionsuppehåll o s v. Materielens tillförlitlighet följer emellertid sällan kalendertiden. Gångtiden är en bättre mätare på tillförlitligheten, även
om den inte heller är helt rättvisande. Olika gångtimmar belastar materielen på olika sätt. I en del fall, t ex för gasturbiner, har man sökt
förfina system et genom att inte bara räkna totala gångtimmar utan
också hålla kontroll över hur många av dessa timmar som tas ut
vid högt varvtal.
Gångtiden kan följas upp genom anteckningar i loggböcke r och
maskinjourna ler. Anläggningsregister har hittills införts för några
fartygstyper. När systemet blivit fullt utbyggt kan gångtiden föras
på registrets historik-kort (D-kort) som följer med när utbytesenheten demonteras och insändes till varv eller verkstad.
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Att lägga upp anläggningsregistren är ett tidsödande detaljarbete.
Knappheten på härför lämpad och sakkunnig arbetskraft har gjort att
nya fartygstyper varit i drift i å tskilliga år innan anläggningsregistren blivit fullständiga.
På fartygen och förbanden ser man givetvis med vämjelse på allt
det extra "bokhålleri" som det innebär att hålla reda på gångtider
inte bara för det kompletta maskineriet utan även för dess olika
kompon enter. Aven om systmet är vackert tänkt och väl planerat
måste man konstatera att i praktiken brister i vissa stycken på grun d
av otillräcklig tid, intresse ell er förmåga hos de människor som ska
efterleva föreskrifterna. För att underlätta gångtidsuppföljningen
och minska arbetet för personalen har automatiska rimräknare införts på en del maskiner, t ex dieselmotorer och vissa gasturbiner.
Gångtiden mellan översyner, T.B.O. (=Time Between Overhauls)
bör givetvis var lång för att underhållskostnaderna ska ll bli så låga
som möjligt. När en ny maskintyp eller komponent tages i drift
måste man göra vissa antaganden. Ofta har leverantören någon erfarenhet eller uppfattning om livslängden, men den kan av firmans
försäljningsavdelning ha blivit uttänjd åt det optimistiska hållet för
att öka produktens konkurrenskraft under förhandling sstadiet. I
många fall ha r tillverkarna ingen helt klar uppfattning om sina
produkters livslängd. Det gäller särskilt de som inte sjä lva utför
någon service, utan överlåter detta på kunderna eller på specialfirmor, som är bättre rustade för reparationsarbeten än vad en produktionsanläggning kan vara. Därför är marinens sakkunniga tekniker i hög grad hänvisade till egna bedömningar och erfarenheter
när det gäller att fastställa gångtider mellan översyner.
D et kan vara klokt att börja med relativt konservativa, dvs korta
gån<>tider
, och successivt sträva efter att öka dessa vartefter man
b
v inn er erfarenhet eller kan införa förstärkningar på svaga punkter.
Dessa procedurer går myck et snabbare inom t ex civilflyget, där man
på kortare tid kan samla många gångtimmar från inbördes likadana en heter.
Den instans där dessa erfarenheter bör samlas är främst C-nivån,
dvs central- eller huvudverkstaden. Därifrån utmynnar erfarenheterna i förslag som insändes till materielverket för att fastställas. Det
kan gälla förlängning av gångtiderna, om man funnit att skade- och
haverifrekvensen varit låg eller ingen. Det kan också gä lla förkort281

ning av gångtiden om man råkat ut för stor anhopning av oplanerade byten eller haverier. Det kan också gälla program för att införa
förbättringar, antingen omedelbart eller successivt. I en del fall kan
man temporärt behöv a införa restriktioner i maskineriernas utnyttjande, maximering av belastningar, spärrning av varvtal etc. I extrema fall kan en så drasti sk åtgärd som gångförbud behöva tillgnpas.

Några exempel:
Den motortyp som infördes p å Plejad-klassens torpedbåtar i början av 50-talet hade fr ~ n b~rjan en ;·ekomn~enderad gångtid av 1200
timmar. Varje 600-e gangumma maste cylmdrarna demonteras och
ventilerna överses av maskinbesättningen. Den fastställda gångtiden
visade sig emellertid bli oroväckande rubbad av opåräknade haverier. Den var sålunda väl optimistiskt vald. N u har emellertid en
helt ny cylinderkonstruktion och andra förstärkningar införts successivt så att gångtiden kunnat ökas till 3000 timmar, och den mindre översynen efter halva tiden har kunnat slopas, sålunda en be-·
tydande förbättring som frukt av ca 15 års drifterfarenheter.
För huvudgasturbin erna på Spica-båtarna räknades försöksvis med
2000 timmars gångtid. Hittills har ingen turbin körts så länge, men
mycket talar för att man i praktiken troligen kommer att fastställa
en kortare tid för högbelastade delen ("hot end") m edan återstoden
av turbinen kan bli kvar ombord en betydligt längre tid .
För Volvo, Scania-Vabis och Bolinder dieselmotorer räknas med
7200 gångtimmar mellan översyner. Denna tid är så lång att man
i praktiken ofta finner det mer lönande att kassera motorn och byta
den mot en ny efter denna tid, helst som seriebyggda motorer numera är relativt billiga, medan servicearbeten tenderar att bli dyrare.
Den fastställda gångtiden måste bli en avvägning mellan kostnader och driftsäkerhet. Den optimala siffran är inte den som ger haverifrekvensen noll mellan översyner och utby ten , utan den som ger
en acceptabel haveririsk.
En rättvisande beräkning av gångtiden förutsätter därför att man
också följer upp haverifrekve nsen (M.T.B.F. = Mean Time Between
Failures).
Ett verktyg härför har man för vapenmaterielen skaffat genom
det s k System 64. Systemet har prövats även för vissa delar av ma282

rinen s skeppstekniska materiel. Denna synes dock vara a~ltför heterogen för att ett sådant s~st~m __ ska~l bli löns~mt. Prakttskt taget
ingen materiel förekomm er 1 tillrackligt antal lika enheter. I pr~k
tiken har uppföljningen hitt_ills skett "manuellt:' m~d. ra~?ort~nng
aenom befintliaa kanaler. Vtd behov har havenstatistik forts 1110111
kritiska sektor:r och bearbetningen av sådan statistik har också lett
till förbättringar i fråga om konstruktion eller underhå llsmetoder
så som förut exemplifierats.
Likväl kan det vara önskvärt att söka få fram ett lämpligt system
för uppföljningen. Genom att m~n- får med all mat_eriel ka!1 man få
tidigare varningar om_ var de kottska sektorerna f_~nns. Vtdare. kan
man få kontroll över tnte bara felfrekvensen utan aven reparatiOnstider kosrnader och resursförbrukning. Svårigheten är att med ma.· et~s varierande materiel, små serier och korta gångtider finna ett
:~tem vars egen resursförbrukning står ~ proportion till vinsterna.
Planmässiga byten av l~omfletta ~askmer eller an~:a .utb~:esen
heter efter viss utlupen gangttd kan tbland komma olagligt for det
kalenderbundna som fartyget måste följa. Den fastställda gångnden
är emellertid endast ett närmevärde som skall tillförsäkra en acceptabel driftsäkerhet. Därför kan tiden inom rimliga gränser förskjutas så att bytena lättare k: n an~~ssas till av andra. skäl planerade
liggetider. Om bytet sker nagot ttdtgare betyader det mte kat~strofalt
··kade underhållskostnader. Om det sker nagot senare behover det
~ te heller betyda någon katastrofal nedgång i driftsäker~e:en.
Gångtidsbegreppet är i själva verket -~n slags g~?v kondmonskonll vars främsta fördel är att den !att kan matas och uttryckas
tro
'
.
Soa ger t ex
· · ffror.
Man använder också an d ra k on d.ttwnsprov.
~st pressionsprov en viss uppfattning om tillståndet hos förbrän?mgsmotor. Temperatur- och tryckmätningar med de van liga driftntn
.
h l b t··
.
instrum enten visar t ex graden av försmutsm.ng. oc sa t e ag?mn.gar
·
gasturbin. Readbunden analys av smöqolJans sammansattmng,
1 en
o
. a
k
· d "k
föroreningar i filter , vib~ations- och bullen:tvaer etc ana ge 111 .' ation er om begynnande slitage eller skaedor .' mask~~1er._ Saclana takttagelser och prov m~ste kompl e;tera gangtt~.suppf~lJ11111gen och kan
föranleda att man gor avsteg fran det faststalida urnantalet och byter en maskin tidigare eller senare än planerat.
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standardisering
standardisering är en förutsättning för att utbytesen heter ska kun283

na p assas ihop och monteras utan tid sdräkt. Viktigast är standardisering av anslutningar na. Exempel: I maskinanläg gningen p å mtb har
a ll a slangar samma längd, diameter och dimen sion p å anslutninasn_ipplarna. Res~rv delsrekvisition är därför enke l och det finns ing~n
nsk att man far fe! slang.
A:t sys;erfartyg byggs.. ocho underh ålls vid olika varv gö r det givetvls sva rare att upprattballa standardkra vet. Problemet mötes
dels genom systemet med "sa mmanhå llande varv", dels genom central rese rv delsan skaffnin g och gemensamm a föreskrifter, varom mera
1 det följ ande.
. En välkommen biprodukt av den und erhållsmässi ga st andardiseringen är också a tt driftpersona lens utbildnina underlättas om materielen är _lik ar.tad. Exempel: Anskaffnin g a~ snittmodelle r, plansch ~~> upplaggnmg av kurser, beskrivn in gsböcker o dyl, blir först
möJhg när en maski ntyp finns i betydand e antal.
Risken för misstag och fel grepp ombord minskar också genom
standardiser ing.
standardiser ingen måste å andra sidan läaaa en viss hämsko p å
den tekniska utvecklingen . Konstruktiv a nyohbeter kan inte införas
omedelbart. Man kan nödgas hållas fast vid ett utförande som
olämpligt el!er föråldrat . Man kan tvingas avstå från en ny och loc kand e mask1ntyp med bättre prestanda till förmån för en äldre med
lägre prestanda. Nackdelarn a härav är dock troligen inte så stora
som man i förston e skulle tro. I praktiken har maskintekni ska besvärligheter oftare berott p å att man satsat på nyheter för tidiat än
för sent. Ofta visar det sig att de verkliga förd elarna ej är så ~tora
so m förhandsrek lamen velat göra gällande eller uppvägs av oförutsedda nack delar.

Föreskrifter
, Det klassisk: verket på området, "Ingenjörsm aterielen" (sedermera
Fartygsmate nelen") befanns va ra alltför allmänt hållen för att
lämpa sig fö r motortorped båtsmaterieL D et fordras ett m;cket fastare grepp __ om un~er!:å ll sa rbetet i detalj. Efter mönster från fl ygvapnet m fo rdes darfor redan 1946 för mtb K M F föreskrifter för
to rp ~dbåtsmateriel. De utgavs i lösbl a dssystem, fö r att ständi gt kun na hallas aktuell a.
När tb typ Plejad tillkom 1954 upplad es ett motsvarand e föreskriftsystem ä ven för denn a typ .
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Det TO -system som införts i marinen i början av 60-talet fi ck
en liknande funktion, men omspände all marin materiel. TO är tidsbegränsade och avses inarbetas i andra publikatione r om de ska få
län gre varaktighet.
"Fartygsma terielen" har sede rm era gjorts mer levande genom att
utges i lösblad och revideras å rligen.
För tb typ Spica had e det legat nära till hand s att bygga v idare
på det föreskriftsys tem som redan fanns för mtb och tb typ Plejad.
Så skedde likväl ej . I stället har besk rivnin gsböcker och vårdföreskr ifter beställts vid KkrV. De sistnämnda liknar i princip de äldre rhför eskrifterna. Arbetet har emellertid dragit ut p å tiden ehuru fartygen varit i drift i många år. För att möta det akuta behovet har
före skrifter tills vida re utgivits som TO.
På längre sikt sy nes följand e föreskrift-sy stem behövas för marinens maskinunde rhå ll:
l) "Fartygsma terielen" för föreskrifter som är generella för alla
fartygstyper .
2) Föreskrifter för underh åll av fartygstyp "- - -" för sådana föreskrifter som är speciella för en bestä md typ . Sådana behövs för mtb , tb typ P le, tb typ Spi (ev med kompliment för Spi II)
msvp och ubåtar av olika typer etc.
3) TO för föreskrifter som måste utges snabbt och vi lkas giltighetstid kan förutses bli begränsad .
Samtliga dessa måste utges som lösblad och va ra underkastad e en
effektiv ändringstjän st. Om publikatione rna l) och 2) kan utges
utan alltför stor försening är det tveksamt om 3) behövs på längre
sikt. D en enda fördel en skulle vara om de kan utges betydligt snabbare än 2). I dag behövs TO emellertid även av det skälet att v i
bara har fun gerande underh å llsfö reskrifter för ett få tal fartygstyper.
Föreskrifter av typ 2) måste utges successivt va rtefter und erlag
kommer fram . Pärmar för för eskrifter måste komma ut så snart en
ny maskinty p eller fartygstyp tas i bruk, även om det till en början
bara finns några få blad i p ä rmen . Om man väntar tills hela bokverket är kom p lett hamnar man i den a lltfö r vanliga situationen
att underhålls- och driftp ersonalen saknar fa sta direktiv att arbeta
efter just und er de förs ta åren då materielen är ny och delv is okänd.
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I praktiken har man ofta måst tillgripa provisoriska lösningar, t ex
underhandsp romemorior direkt från centralverks tadens kontrollant
till maskinchefe rna.
Förslag till föreskrifter skall kunna inlämnas till materielverk et
tjänstevägen fr å n olika instan se r, örlogsbaser, verkstäder, kustflottan etc.
Det är givetvis en fördel om föreskriftern a kan illustreras med
skisser eller foton, men man bör ej ställa alltför höga krav på bildernas kvalitet, och i varje fall inte fördröja föreskrifter i väntan
på att illustratione r ska bli klara.
Utöver dessa föreskrifter behöver C-nivån (huvudverks taden)
även rena verkstadsför eskrifter. Dessa kan vara synnerligen detaljerade och innefattar t ex slitagegränse r för alla ingående maskindelar. De kan vara mycket voluminösa och är knappast av intresse
utanför verkstadens väggar. När det gäller maskiner av utländsk tillverkning är det ibland ej ens nödvändigt att översätta dem till svenska. Administrat ionen av dessa verkstadsför eskrifter blir mestadels
en affär mellan huvudverks taden (C-nivån) och tillverkaren eller
dennes agent.
Eftersom materielverk ets tjänstemän ej alltid har full inblick i
underhållsar betets praktiska sidor kan det förekomma att föreskrifter som inte går att följa kommer ut av misstag. I så fall måste underhållsmyn digheterna slå larm så att man kan nå en kompromiss
mellan vad som kanske är önskvärt ur vissa synpunkter, men omöjligt eller opraktiskt ur andra. Om en föreskrift inte följes kan det
inträffa
att materielen likväl fungerar, varvid föreskriften bör slopas utan
saknad (för varje papper som kan undvikas eller slopas ökas
chansen att de övriga verkligen blir lästa)
att materielen inte fungerar, varvid föreskriftens efterlevnad bör
in pr än tas.
Exempel 1: I "Fartygsmat erielen" föreskriv s att propellerax lar
med gummilager på torrsatta farty g skall rundtagas regelbundet.
Föreskriften följes ej på grund av personalbris t. N ågot besvär med
axlar eller lager, som kunde hänföras härtill har likväl inte inträffat.
Exempel 2: Under en period föreskrevs att man på tb Ple ej fick
lägga mer än 5° roder över en viss fart. Anledningen var att motortillverkaren ville hänföra vissa cylinderhav erier till snedbelastni ng
vid hårda girar. De verkliga haverikällor na uppspårades sedermera

Dessa nivåer ligger olika långt framskjutna i förhållande till operationsområ det. Ju längre tillbaka nivån ligger, dess större och mer
tidsödande ingrepp kan utföras på den samma.
Centralverk städerna erhåller från A- och B-nivåerna sådan mater iel som skall genomgå mer eller mindre fullständig översyn. ~n
o-rundprincip för centralverks tadens arbete bör vara att all matenel
:fter översynen skall underkastas samma prov som nylevererad så-dan och fylla samma fordringar. Teoretiskt sett skulle det vara möjligt att göra sådan a översyner även på A- och B-nivåerna, men i
praktiken är det att föredra att de sker centra lt, bl a av följande
skäl:
C -ni våns verkstäder kan ges ett skyddande läge, eventuellt i bergrum. Det är värdefullt därför att de innehåller vitala, svårersättliga
verktyg, provanordn inga r, kompletta maskiner, utby tesenheter och
rese rvdelar.
Centralverk staden kan hålla god kontroll över standardiser ingen.
Materielen blir enhetligt kontrollerad , renoverad och utrustad. Eventuella avvikelser från standardutf örandet kan rättas till i samband
med rutinmässiga översyner.
I centralverks taden kan drifterfaren heter samlas, systematiser as
och bearbetas. Underhållsf örbättringar kan genomföras på basis av
iakttagelser ifråga om materielens tillstånd efter drift. Förslag till
konstruktiva förbättringa r kan utarbetas och kanaliseras till förvaltning och tillverkare. sådana förs lag kan grundas på ett brett
erfarenhetsu nder lag.
Eftersom svenska marinens underhållsve rksambet har relativt liten omsättning är det sällan lönsamt att ha mer än en centralverk-
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och eliminerades . Föreskriften kvarstår tyvärr fortfarande onödigtvis men föl js inte. Den ger dock P le-typen en teoretiskt stor girrad ie, vilket iblan d framhållits som nackdel vid jämförelse med
andra typer.
Centralverk städer
Underhållet kan uppd elas på olika s k "nivåer", beroende på var
inom organisation en det utföres, nämligen.
A-nivå: fartyg och förband
B- ,
örlo gsbaser
C- , : centralverks täder
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stad för v arje materielslag. Så vitt möj ligt bör man också till samma
verkstad söka sammanföra närbes läktad materiel för att öka omsättningen och underlätta rationalisering. Som exempel kan nämnas
att en verkstad utför centralt underhåll på motorer typ IF 184,
CRM 185 (i mtb), MB 518 (i tb Ple) MB 820 och 836 (i msvp, jagare m fl). En annan verkstad underhåller gasturbiner typ RR Proteus och Rover (i tb Spi).
Centralt underhåll har organiserats inom landet även i sådana fall
där det måhända varit billigare att sända materielen till den utländska tillverkaren. Endast härigenom har en tillräckli g säkerhet
för drift även i ett avspärrningsläge bedömts möjlig. Dessutom hade
man eljest riskerat att förlora greppet om drifterfarenh eterna. Det
är ofta också tveksamt om det verk ligen blir billigare att sända
maskinerna till tillverkaren för översyn. A v naturliga skäl är firman mer benägen att ersätta slitna delar med nya än att reparationsarbeta dem. Reservdelskostnaderna kan därigenom bli så höga att
de uppväger en eventuellt lägre arbetskostnad.
Centralverkstaden kan vid behov också göra s k "yttre service".
Detta innebär att personal, verktyg och materie l fr ån verkstaden
sändas till bas, förband eller fartyg för att göra arbeten på platsen.
Vissa översynsarbeten, t ex liten översyn av MB 518-motorer, har
regelmäsigt utförts som yttre service.
Denna yttre service har blivit allt mer betydelsefull genom att
besättningarnas del av arbetet minskat. Flera åtgärder som förr gjordes av maskinpersonal måste nu göras av centralverkstädernas person al ombord. Denna tendens överflyttar en allt större del av arbetskostnaden f rån den "dolda" delen (maskinpersonalens arbetstid)
till den fakturerade delen , men utvecklingen har likväl många fördelar, bl a att konraktema ökas mellan sjögående maskinpersonal
och landbaserad verkstadspersonaL
Fö r svenskbyggd maskinma teriel (som tyvärr tenderar att bli alltmer sällsynt) anlitas ofta tillverkarna själva som centralverkstäder.
Detta har fördelen att marinens underhåll kan kombineras med andra kunders varigenom underlaget breddas. Vidare bli r reservdel sförsörjningen firman s bekym mer, ej marinens.
Man måste dock konstatera att tillverkarna vanligen är ganska
ointresserade av att utföra centralt underhåll på sin egna produkter.
U nderhåll och produktion är nämligen så artskilda att det är svårt
att kombinera dem utan störningar och friktioner. Den lyckligaste
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Reservdels försörjning . Metod J.
FMV anskaffar en kvantitet motsvarande första ersättningsbehovet, E 1. Lokalfö r'v.~ !tningarna anskaffar erforderliga delar härutöver vid behov fr&n fall till
fall . E 1 skall i princip ej röras. Repara tionstiden kan i ogynnsamma fall bli
beroende av reservdelarnas leveranstid.

lösningen är troligen att underh ållet utföres i tillverkarens regt men
i en sä rskild verkstad, eventuel !t som ett legoarbete.
V id centralverkstäder utanför marinens egen organisation har marinen placerat en kontakt ingen jör eller kontrollant med erforderliga
biträden .
Flygvapnets motsvarighet till centralverkstäder benämnes huvudverkstäder (HV). I motsats till marinen låg de tidigare inom fl ygvapnets egen organi sation , men är numera överförd till försvarets
fabriksverk (FFV) . Marinen utnyttjar för närvarande en av dem,
CVA, för underhåll av gasturbiner.
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Reservdelsjörsörjning. Metod 1 med " lån" från E 1.
Sådana lån kan bli nödvändiga för att få fram delar i tid, men måste föregås
av m edgivande från FMV och kompenseras med motsvarande nybeställning.
Detta komme r tidvis att medföra brister i E 1.

R eservdeLar

En väl fungerande reservdelsförsörjning är en förutsättnin " för

at~ underhå!lssystemet ska kunna fylla sina uppgifter. Reser:delsbnst leder till att verkstadsarbetet stoppas upp, kompletta maskiner
~<: an behöva "plu ndras", fartyg måste tas ur tjänst. Problemet var
mte så brännande för några decennier sedan, då man kunde få fram
reserv~~.~ar sn~b~; antingen gen.om nytillverkning eller genom köp
d1rekt over d1sk hos svenska ullverkare. Det blev kännbart i samband. med Korea- och Suez-kriserna som obarmhärtigt pekade på det
besvarande faktum att reservdelar måste finnas redan innan det
akuta behovet uppstått.
I samband härmed präglades begreppet " första ersättningsbehovet" (E l), vilket garanterat skulle finnas i förråd vid krigsutbrott
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Fig. 4.
Reservdelsförsörjning. Metod 2 (tillämpas för mtb och tb)
F MV anskaffar ett grundbestånd fastställer beställningspunkt och beställnin~s
kvantitet. När beställningspunkten nåtts igångsättes återanskaffning glenom ÖrlB.
Beställningskvantiteten skall i princip vara sådan att grundbeståndet är återställt efte r leveransen. I diagrammet har för enkelhets skull antagits at t åtgången
är konstant .

eller mob. Denna förrådskvantitet skulle skaffas av marinförvaltningen. Dessa delar fick i princip inte röras vid det rutinmässiga
fredsunderh ållet. Vad som därutöver behövdes för det löpande underhållet skulle skaffas av de regionala myndigheterna utan att marinförvaltningen behövde ingripa annat än genom tilldelning av underhå llsmedel.
Systemet (Metod l, fig 2) har två principiella svagheter:
El-kvantiteten blir inte omsatt, vilket medför risk för att den är
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inkurant eller lagerskadad när den behövs. Risken är kanske ringa
för sådan materiel som plåt, profiler, rör, panntuber, men stor för
motorer och mera komplicerade komponenter.
Vidare kan det rutinmässiga underhållet präglas av en nervslitande kapplöpning mellan arbetstid och leveranstider för reservdelar
som ofta beställts för sent.
Inom torpedbåtsvapnet tillämpas sedan gammalt ett delvis annorlunda system: (Metod 2, fig 4)
När en ny maskintyp införes anskaffar marinförvaltningen ett s k
grundbestånd av samtliga delar. Vidare fastställes en beställningspunkt och en beställningskvantitet som i princip ska återföra antalet till grundbeståndet efter leverans. Grundbeståndet överlämnas
till en regional myndighet, OrlB O, som vidmakthåller beståndet genom att lägga ut beställningar så snart antalet av någon del nedgått till beställningspunkten. Förrådskvantiteterna bokföres centra lt med anlitande av system M.
Fartyg och förband tar sina reservdelar från basförråden (där sådana finnas) som i sin tur replierar på det centrala förrådet. Det
blir sålunda bara där som behov att återanskaffning uppstår. Genom att återanskaffningen sker centralt kan de bli rationellare än
de smärre, tätare beställningar som skulle bli följden om de olika
regionala förvaltningarna skulle skaffa delar var och en för sig.
Ekonomien administreras genom s k självförsörjande förrådstitlar
som tillförs en fastställd reservdelskostnad från underhåll sanslag
när reservdelar tas ut. På så sätt kommer medel för återanskaffning
att finnas på förrådstiteln för att finansiera reservdelsköpen.
Teoretiskt sett fungerar systemet automatiskt och bekymmersfritt.
Det innehåller emellertid en rad kritiska punkter av praktisk art:
Att upprätta reservdelslistor, numrera alla delar, tänka igenom och
planera grundbestånd och beställningspunkter är ett omfattande rutinarb ete, som ofta tagit många år innan det slutförts för en ny
maskin- eller fartygstyp.
Grundbestånd och beställningspunkter måste till en början baseras på " intelligenta gissningar". Beräkningsformler har framtagit s,
som kan vara till ämpliga för kompletta utbytesenheter, men förhandberäkning är tämligen vansklig, när det gäller reservdelsförbrukningen. Tillverkarens rekommendationer kan ge en viss ledning, men dels är de ofta för optimistiska, dels brukar tillverkaren
veta förvånansvärt litet om reservdelsåtgången för sina egna pro292

dukter. Det är alltid svå rast att få fram underlag för sådana delar
och komponenter som tillverkaren själv köper från underleverantörer. Motorfirman har kanske en reservdelskatalog för sin motor,
men om turboladdare, backslag, startmotor o d står det oftast bara
en enda rad, trots att de också innehåller en mängd slitagedelar. För
att bringa ordning i allt detta kräves många mantimmar av flitiga,
noggranna och erfarna tekniker som dessutom måste ha anlag för
tråkigt rutinjobb, en människotyp som inte är särskilt vanlig.
När man fastslår beställningspunkt måste man ta hänsyn inte bara
till leveranstiden, utan också till den som åtgår för upphandlingsrutinen. Denna kan tyvärr uppgå till många månader. I en del extrema fall har det rört sig om å r. Dessutom är behandlingstiden svår
att förutse. När ärendena har stockat sig har det ibland varit alltför frestande att återsända ett lagom antal ärenden med begäran om
prioritering. Åtgärden rensar det egna skrivbordet och samvetet men
är vanligen av tvivelaktigt värde för marinen i stort. En del större
företag har också själva en rätt omständig intern anskaffningsrutin
som försenat leveranserna.
I detta sammanhang uppstår ofta den känsliga frågan om det är
möjligt eller lämpligt att köpa direkt från underleverantörerna.
Vissa firmor är restriktiva och menar att de själva bör ha kontroll
över anskaffningar. Kontrollen är dock föga värd eftersom leverantörerna sällan står för garanti rörande underleveranser. Därför
är det vanligen bäst att successivt söka så direkt kontakt som möjligt med respektive tillverkare av de enskilda delarna. Mest uppenbara är sådana fall där en utländsk tillverkare köper vissa delar från
Sverige, t ex kullager.
Det är att märka att kvantiteten E l inte är siffermässigt uttryckt
i torpedbåtsvapnets reservdels-system (Metod 2) . Den finns så att
säga "inbyggd" i systemet i form av den kvantitet som varje detalj
lägst får gå ned till. Den fastställda beställningspunkten måste ligga
högre än den åsyftade E l.
För flygmateriel, som har relativt kort livslängd och är utsatt för
snabb föråldring har man ofta funnit det fördelaktigare att redan
när man tar fram en ny maskintyp samtidigt skaffa alla de reservdelar som beräknas gå åt under dess livstid. Denna metod (M eto d 3,
fig 5) har vissa fördelar:
Man får fullständig standardisering (frånsett sådana modifiering293
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N är en ny typ införes anskaffas samtidigt en reservdelskv antitet som beräknas
räcka tills typen utrangeras. Den verkliga åtgången är i detta fall lägre än den
beräknade.

Reservdelsfönörjning. Metod 3.

ar som införs senare). Ingen detalj förekommer i olika versioner eller "årsmodeller".
Reservdelarna kan tas fram på ett rationellt sätt eftersom det kan
kombineras med tillv erkningen.
En nackdel är å andra sidan att förrådskvantiteterna lätt blir
obalanserade, eftersom man inte vet exakt på förhand, vad
som kommer att gå åt. Man får för litet av vissa delar, för mycket
av andra, som måste kasseras oanvända, när den materiel de är avsedda för utrangeras. Systemet fordrar att man förutser en viss
förbrukningstakt, håller kontroll över denna takt och gör nybestä llningar om åtgången blir snabbare än beräknat.
Reservdelssortiment. Beredskapsreserver
I fråga om sortiment har marinens ambitioner i allmänhet begränsats till att lägga upp reservförråd för
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kass.

Den v erkliga åtgången är i detta fall större än den beräknade. N yanskaffningar
behöv er därför göras vid lämpliga tillfällen.

1) materiel för vilken tillverkaren ej har eget förråd inom landet
2) kompletta utbytesenheter
För övrig materiel har man van ligen ansett sig kunna repliera på
rcservdels för~örjni ng en hos respektive tillverkare.
Trots dessa inskränkningar, är det ett omfattande sortiment som
måste anskaffas, lagerhållas, återanskaffas och hålla~ kurant. Problemet är i princip detsamma, som för varje större ullverkare eller
varuhus.
Dessa har med hjälp av automatisering och_ databeh_a ndjing utvecklat effektiva metoder för sin förrådsbehållnmg, som 1 manga avseenden kan tjäna som förebild för motsvarande system inom mannen.
Det finns dock väsentliga skillnader: Det civila företaget kan
låta flödet styras av fluktuationerna i efterfråga:1. För ~ui~_smakten
tillkommer det svåra problemet att efterfragan 1 fredst1d ar ringa,
295

medan det likväl krävs att systemet ska fun gera i krig eller vid
olika grader av beredskap, då både till gång och efterfrågan kan
förändras drastiskt.
För att ta en parallell kan nämnas att datasty rnin g av förrådshållnin gen är besvärlig för försäljnin g av sk idor, eftersom denna
sker under en kort men hektisk vintermånad per år. Skidtillverkaren har likväl fö rdelen att han åtminstone vet att det blir vinter och
när det brukar inträffa, medan krigsplaneringen är en ekvation med
många fler okända storheter.
Målsä ttningen för kri gsmakten är att den skall kunn a förbli operativ även vid avspärrning, åtminston e en viss tid. Som för ut nämnts
har man av p raktiska skäl i viss omfattning replierat på svenska
tillverk ares egen reservdelsförsörjnin g. Man måste dock vara medveten om att efterkrigstidens industriella och teknisk-ekonomiska
utveckling inneburit ökad känsli ghet för störningar i det numera
"globala" varuflödet. Allt fler ,svenska tillverknin gar har blivit
olönsamma och måst nedläggas till förmån för import. Omvänt har
andra svenska produkter kunnat vidmakthållas, tack vare att de
kan säljas på export.
Många av dessa till- och utförselkanaler kan vara vitala för den
ena eller andra parten i krigstid. Vid en avspärrning kan reservdelsförsörj ningen till en tid base ras på de inhemska tillverkarnas
lagerhållnin g. D en ekonomiska konkurrensen har dock tvingat företagen att ligga med minsta möjliga lagerkvantiteter. Snabba kommunikation er, tel ex och fl ygfrakt har också gjort det möjligt att
minska buffertfö rråden i all a mell an led i produktion skedjorn a. Uppenbarligen ökas därigen om risken för störningar v id avspärrning.
Vilka detaljer som först tar slut och var de trånga sektionerna
finns, är svårt att förutse i detalj. Man kan sål unda råka i den egendomliga situationen att svenska maskinkomponenter ej kan underhållas till följd av brist på importdetaljer, medan man samtidigt för
importerade maskiner har ett väldimensionerat reservdelsförråd,
som lagts upp och planerats i fredstid.
Det finns olika sätt att gardera sig mot sådana överraskningar:
l) R eservdelsförsörjnin gen och lagerhållningen kan organiseras helt
i krigsmaktens egen regi. Detta skulle emellertid kräva en mycket stor öknin g av ett sortiment, som redan är väl stort för att
ku nn a bemästras effektivt.
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Principiellt flöd es-schema för reservdelar och utby t esenheter mellan förråd, förband, f artyg och ve rk stad . Anm. Schemat är för överskådlighetens sku ll starkt
förenklat.

2) Den lagerhållnin g av vitala produkter som organiserats av O versty relsen för Ekonomisk Försvarsberedskap kan utvidgas "ad
infinitum" till att omfatta alla ensk ilda smådetalj er. En sådan
ambition skulle dock fordra en mammutorganisatio n, kanske
tänkbar i en fr amtidsvision i stil med Orwells " 1984".
3) Återgång till "självhushåll" . Detta ä r dock knappa st realistiskt,
s3.v ida inte en total social och ekonomisk revolution sk ulle inträffa. ,,.)
In gen av de här anty dd a lösningarna förefaller sä rskilt praktikabel. Vi kan blott kon statera att vår sociala och ekonomiska politik
''") l soc ia ld emokra ti ska un gdomsförbundets prog ram a nges v isserligen bL a. "Allia nsfr iheten får inte äventyras ge nom köp fr å n främmande makt av st rate giskt
v ik t ig mat eriel , som kan skapa ett beroend efö rh ållan de". Troli ge n avser man
därvid t ex strid svagna r, flyg pl an och fartyg, men inte delar till dessa såsom t ex
elekt ronik, pumpar, tänd sti ft , ko lva r, p acknin gar m m som kan va ra lik a "strate giskt v ikti ga" oc h däc ett beroendefö rh å lla nd e är oundv ikligt.

297

ökar känsligheten för avspärrning, att vår alliansfria neutralitetspolitik kräver stor okänslighet samt att en förändring av någondera
f n är osannolik.

B 9 n.
Il

Underhåll-projektering-konst ruktion-tillverkning
I det föregående har framhållits vikten av att materielen är "underhållsvänlig", att enheterna är lättmonterade och att man söker
uppnå optimal livslängd och lång tid mellan översyner.
Dessa synpunkter måste beaktas redan på ett tidigt skede av anskaffningsprocessen. Så långt torde alla vara ense, men frågan är i
vad mån och på vilka vägar underhållssynpunkter och drifterfarenheter ska kunna slå igenom i bes luten. Mången finner kanske att
samma misstag kommer igen med irriterande envishet i den ena nya
produkten efter den and ra. "When will they ever learn ?" som Marlene Dietrich sjöng så vemodigt.
En form för inhämtande av drifterfarenheter finns sedan länge.
Ombord utarbetas observationsjournaler, som dock redan vid sin
tillkomst är schablonmässiga, kortfattade och till sin utformning
starkt beroende av skrivkunnigheten hos vederbörande tj änstegrensoch fartygschef. Många drifterfarenheter förbig ås därför att de förmodas redan vara kända, andra därför att en korrekt presentation
skulle bli alltför mångordig. Av observationsjournalernas knapphändiga informationer filtreras en stor del bort på vägen via CKF och
OrlB. En del når i sinom tid FMV, men utgör då mestadels redan
kända fakta.
Eftersom projektering och konstruktion numera sällan göres inom
FMV utan lägges ut på varv och verkstäder, inses lätt att det är ett
ganska ston avstånd organisatoriskt från informationskällan till
ritbordet. Det behövs dels genvägar och kortslutningar i informationsflödets väg, dels metoder för att utrycka erfarenheterna på ett
klart och entydigt sätt.
Många system härför har föreslagits och provats. Nya sådana är
f n under utarbetande. Dessa har i andra sammanhang presenterats
och behöver därför ej här beskrivas i detalj. Allmänt kan konstateras att de lätt kan tendera att bli onödigt tungrodda. Vår marin
är relativt liten och kretsen av engagerade personer rätt begränsad.
Personliga kontaktvägar och manuella system kan därför utnyttjas
mer än vad som är möjligt i en större organisation. I varje fall utgör
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Kostnadsfördelningens principiella utseende för ett fartyg eller maskineri. Underh&llskostnaden sjunker successivt vartefter ru tiner blir inarbetade, förbättringar
genomförda i utförande och metoder etc. Okningen till följd av slitage hinn er
sällan uppn&s med normala g&ng tidsuttag. Obs. Avsnitten är ej angivna i n&gon
särskild skala.

de ett värdefullt komplement till ett "system" för att ge erforderliga
nyanseringar, reda upp missförstånd o dyl.
Mariningenjörernas växeltjänstgöring mellan sjö-, varvs- och förvaltnino-stjänst utgjorde tidigare en viss garanti för ett personligt
erfarenhetsutbyte mellan drift och projekterii1g. Denna automatiska
återkoppling har numera delvis gått förlorad till följd av kårens
kategoriuppdelning och den ökade specialiseringen. Den civilanställda personalen får också alltför sä llan direkt kontakt med driftproblemen ombord.
För komplexet projekt - konstruktion - tillverkning - drift
- underhåll, brukar man ibland som målsättning angiva en lägsta
summakostnad för alla dessa olika faser för en viss produkt, från
dess tillkomst till dess utrangerin g. Vid nyanskaffning av maskinmateriel brukar man numera ofta söka räkna fram en sådan siffra.
Ett kommersiellt företag har ofta anledning att föra liknande resomang. Det kan t ex visa sig fördelaktigare att tillverka och saluföra
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en billigare produkt med dyrare reklamatio ner (fö r företaget) och
dyrare underhåll (för kunden) om blott totalekono min gynnas hä rav. Man kan konstruera och tillverka produkter med avsiktligt kort
liv slän gd och snabb å ldring, för att inom planerad tid skapa marknad för en ny, mer avancerad modell (som också har en inbyggd
begränsad livslängd) .
Sådana ekonomisk a optimerin gar kan dock vara riskabla som förebilder eftersom försvarsm akten stä ller tämligen speciella krav.
Problemet är här inte endast av ekonomisk art. I krigstid kan det
a v görande kriteriet v ara, i vad mån materielen kan fortsätta att
fungera med så små krav på underhåll som möjligt. Aven om perso nella och materiella underh å llsresurser är ekonomisk t optimerad e
och väl planerade, är de av föga hjälp i en kritisk situation om de
är utslagna eller oåtkomlig a. Om vapnet sviker just d å det behövs
är det en klen tröst att det i a lla fall var billigt! Därför bör idealet
ligga p å den sida om optimum, där man accepterar en högre anskaffningskostn ad, förut satt att man därigenom kan stä lla mindre krav
på underhå llsresurser. Striden är hård om de knappa nybyggna dsanslagen och det är därför svårt att vinna gehör för sådana tankegångar. Teorin att det råder ett motsatt förhålland e mellan anskaffnings- och underhålls kostnad och att dessa är matematis kt kopplade
till begreppen funktions- och driftsäker het gäller ej heller generellt.
P å vissa områden gä ller regeln . Ett exempel är sådana detaljer
som kommer in på byggnadss tadiet utan att vara klart specificerade, kända eller utprovade . Kund och leverantör har bägge samma
intresse av att hålla pris och leveranstid nere, och man kan därför
frestas att föredra billiga, primitiva detaljer, som k anske sedermera
måste ändras eller bytas p å endera partens bekostnad . Större kostnader nedlagda på materialva l, typprov o dyl kan ge utdelning i
fo rm av mindre und erhå llskostnad och högre tillgänglig het.
Underhåll sproblem som verkat kostsamm a och irriterande har
dock i praktiken m era sä llan berott på att man snålat p å anskaffningsprise t. I många fall är det åtkomli gheten och utby tbarheten
som är för dålig. Stora demonteri ngsarbeten visar sig ofta nödvä nd iga för att komma åt triviala detaljer. Innan proj ek terade anläggningar " fr yses" kan det vara önskvärt att studera dem noga genom
modeller av maskinrum , provmont erin gar o d y l. Kostnader na härfö r måste vägas mot seriep riset, vilket också talar för standardiserin g
och så långa serier som möjligt.
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Behovet av montagelu ckor och transporta nordninga r måste också
uppmärksa mmas, liksom för övrigt hela transportk edjan fr ån verkstad till fartyg, v ia förråd på olika ni v å er.
En hel del probl em kan rubriceras som " barnsjukd omar" . Sådana
kan bli ganska långvari ga, eftersom vi i fredstid nyttjar mate riele:l
så förhålland evis litet, att d et tar lång tid att kartlägga och korngera fe len. Denna andel hänger knappast samman med anskaffnin gskostnaden.
D et behöver sålunda inte råda någon dualism mellan önskemåle t
om lågt anskaffnin gspris och låg underhålls kostnad .. Vid projektarbetet finner man att vad vi van ligen köper för margmalk ostnaderna resp tvingas pruta p å är prestanda snarare än underhålls vänligheL Lågt pris behöver inte nödvändig tvis betyda dyrt underh~l_l och
låg tillgänglig het (utom inom vissa sektorer, som exemp ltherats
ovan). Tvärtom brukar enk lare, billigare konstrukti oner även vara
underhills vänligare och driftsäkra re.
Underh å llet måste otvivelakt igt beaktas bättre p å proj ekt- och
konstrukti onsstadiet , men om man söker sig fram till en matematisk modell för optimering sprocedure n löper man risken att den endast blir tillämplig för en liten del av anskaffnin gskostnad en och
att den kan ge fel resultat för återstoden .
Vad som är mest angeläget är
1. ett effektiv t rapportsys tem för drifterfare nheter, felfrekven s, tillgänglighet och resursförb rukning. Det gäller att f å fram ett sådant som ej självt tar i anspråk för stora resurser i förhålland e
till resultat et.
2. metoder för att med så liten fördröjnin g och för v rängning som
möjligt få rapportern a tillgänglig a för proj ektörer och konstruktörer
3. intresse ho s driftperso n a len att åstadkomm a rapportern a
4. intresse hos projektöre r och konstruktö rer att ta hänsyn till drifterfarenhet erna.
Ett sådant informatio nssystem kan leda till en min skad summakostnad för komplexet proj ektering - konstrukti on - drift - . underh å ll. Intresset för en sådan optimering torde dock v a ra l;umt
inom materielve rket så länge nybyggna ds- och underhålls anslagen
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men mycket har likväl växt fram och verkat inspirerande för nya
ansträngningar. Uppgiften är därför ädel och dessutom nödvändig
om mannen skall kunna fylla de krav som kommer att ställas i
allvarstid.

Fig. 9.
Om typutvecklingen för en viss klass av fartyg eller maskiner kan ske i lagom
förskjutna steg, kan erfarenheter frtln drift och underhtlll kontinuerligt komma
till nytta för typer som är under projektering, konstruktion , eller modernisering.

bestämmas av så artskilda faktorer. Här skall t ex blott i förbigående erinras om att underhållsanslagens storlek och fördelning i
hög grad påverkas av hänsyn till sysselsättning- och lokaliseringspolitik, varigenom de rent underhållsmässiga resonemangen lätt förryckas. Frågan kan eventuellt komma i annan belysning när programbudgetsystemet blivit genomfört, vilket beräknas vara fallet
1975.
Ett väl utvecklat underh ållssystem kan emellertid resultera i en
ökad operativ tillgänglighet, vilket bör vara av intresse för systemanvändaren d v s CM.
Den framtida planeringen av marinens underhåll måste ske med
omsorg så att tillgängliga resurser sätts in på sådant sätt att de gör
största möjliga nytta. Man måste noga överväga i vilka fall man
bör fullfölja och kompletter de underhållssystem som redan är i
bruk, resp var nya system behöver tillkomma och vilken form de i
så fall bör få. Underhållsplaneringen kan förefalla vara en sällsynt
gråtrist sysselsättning, särs~ilt när den betraktas från det rent teoretiska hållet. Den saknar allt det ärofyllda skimmer som omger
exempelvis projekt- och utvecklingsarbetet. Tillvaron livas sällan
upp av sjosättningar, provturer eller andra högtidligheter. Den som
ägnar sig åt underhållsområdet bör knappast räkna med förståelse
eller medkänsla, utan snarare med kritik från alla berörda. Som
framgått av det föregående hänger likväl underhåll och utveckling
intimt samman. I underhållsarbetets kärva jordmån har många nya
frön till nyskapande blivit sådda. Somt har väl fallit på hälleberget,
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Notiser från nar och fjärran
Grekland

Minsvepare frJn USA

USA har tidiga re inom ram en av MAP (Military Assis tance Program) byggt
och n ll Grek land överlämnat 8 st kustminsvepare. Två av dessa "Argo" och
"Av ra" innehölls p g a vap enembargot men över läm nades sedan detta upphävts.
Två ytte rli gare i denna serie är fortfarande under byggnad i USA. Härutöv er
överl ä mnade USA hösten 1969 två äldre kustm in svepare, grek iska namn "Atalanri" och "Antiopi", vilka tidi ga re som lån fr å n USA inn ehafts av Belgien.
(Fackpress)

Iran

Beställning av svävare för flottan

Den ira nska flottan har vid "Briti sh Hovercraft Corporation" beställ t två
sväva re av typ "Wellingto n", typbetec knin g BH7. Dessa farkoster är på 48 ron
och dri vs av en Rolls-Royceturbin på 3 400 hkr. Fa rten beräk nas bli maximalt
ca 65 knop och aktionstiden omk rin g 3 timmar .
(R ivista Marittima, febr/ 70)

62 knop. Möjligen kan "Bras d'Or" sägas dela den na förstaplacering med amerikanska flottans "Den iso n" som också uppnått hastigheter över 60 knop. "B ras
d'Or" är avse dd bli ett ubåtsjaktfartyg, men har berett sina byggar e en mängd
bekym mer so m sa mmanhänger med bärplanens konstruktion. Fartygets byggnad skostna der har också ext remt öve rstigit de från början beräknade, 53 milj
dollar mot beräknad e 9. Huruv id a "B ras d'Or" skall f ull fö ljas oc h eventuellt få
eftert rädare kommer att bestä mmas i år sedan a ll a erfarenh ete r från hit tills utförda prov har utvärderats. Det bör påpekas att den ova nnämnda höga farren
har uppnåtts utan någo n som helst vapenu trustnin g ombord.
(United States Naval In st itu tes Proceedings, jan/ 70)

Storbritann ien

De nya fregatterna

D en första av dc f yra beställda fregatterna "Type 21" ko mm er att få namn et
"Amazon". Fartygen av den na kl ass (jfr okrober/69) blir helt gasturbindrivna
med två skilda syste m, ett för hö gfart (om krin g 40 knop) och ett för ekonom isk
fart. Beväpnin gen kommer a tt bestå av en hel automa tisk a llm ålska non med 11 ,4
cm kaliber , 2 st 20 mm a kan , ett kvadruppelställ för Lv-robot "Sea Cat", 2 trip p elställ för ubå tsja kttorpeder samt en lätt ubåtsjakthelikopter av typ WG-13, som
ä r utru stad med ubå tsjakttorpeder a lte rn at ivt trådstyrda att ackrobotar. De här
beställd a fa rt ygen räknas komma i tjänst 1972-73.
(Fackpress)

Storbritann ien
Jugoslavien

Lloyd's Register of Shipping

Ev köp av svensk torpedbJt typ "Spica"
Jugoslavien är intresse rat av ett eventue llt inköp i Sverige av fy ra st torped båtar av typ "Spica". En li gt uppgift sk ulle svenska regeringen icke ha något att
erinra häremot.

(Marine Ru ndschau, feb r/ 70)

Kanada

V är Idens snabbaste örlogsfartyg

Aran att vara vä rld ens snabbaste örlogsfartyg torde f n tillfa ll a den kanad ensiska flottans bärplansbåt, "Bras d'Or", som sommaren 1969 uppnådd e en fart a'
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En li gt Lloyd's ske ppbyggna dsstatisti k för hela vä rld en (utom Sovjet och Kommuni st-Kina) uppgick den tota la orde rsrocken pr 30 juni 1969 t ill 54.754.353
brutto ton, vi lket är världsrekord, mer än dubbelt så mycket som registrerad<es
v id samma tid för fyra år sedan. Av detta tonnage står 1,979 fartyg på tillsam ma ns 16.775.599 bruttoton på stape ln, medan l.826 fartyg på sammanlagt
37.987.754 bruttoron står i tur att byggas. R ekordtabellen roppas av Japan med
4.915.129 ron un der byggnad oc h 13 .044.025 ron beställda. På andra plats kvarstår Sverige med 1.021. 128 ton under byggnad och 4.026.386 ton bes tälld a. Västtysk land och Srorbrirann ien kommer strax efter som trea resp. fyra. Genomsn ittssto rleken på de fartyg so m ingår i denna ordersrock blir med ovannämnda
siffror 16.200 ron, v ilk et ger en antydan om att der är de myc ket stora fartygen
so m d rar upp tonta let.
(Fackpress)
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Litteratur m. m.
THE FAST CARRIERS
The forging of an air navy

Av Clark G. Reynolds. (McGraw-Hill, New York 1968, 498 s. -

inb. 96: 85.)

Författaren är fil. dr oc h har va rit hi stOri elärar e vid am erik a nska sjö krigsskolan
(A nnapoli s) 1964-1968. Nu är ha n universitetslärare. T rots sin a un ga år (29)
har han tidigare hunnit med att ge ut en annan bok om flott an. D et var Carrier
Admiral (1967), där amiral J. J. Clark var medförfatta re.
Reynold s beronar att ha n inte funnit någo n redogörelse av vetenskapligt vä rd e
om hur amerik anska fl ottan s hangarfa rtyg och dess fl yg byggdes upp . D et är
den bri sten den här boken sök er fy ll a. Th e fast carriers redogör utfö rli gt för vad
som förd e till upp sä ttand et av sjökrigets domin erand e vapen under 2. v k, hangarfartyget och d ess flyg .
Är 1925 v ittnade amiral W ill iam S. Sims profetiskt inför ett kon gress utskott.
Han sade bl. a.: "A fleet w hose carriers giv e i t command of th e air over the
The fast carrier is the ship of the
enemy fl eet ca n defeat th e latter - - future ". Hur rätt Sims hade bl ev upp enbart först 7 december 1941 d å japanern a
anföll Pearl Harbor.
Reynold s redogör i bok en inte bara för d e kända sjöslagen vid Rabaul, Truk,
Filippinerna och Leyte, utan dokumenterar även grundli gt de ladd a de debatterna
om hangarfartyge ts vara ell er inte va ra . De fl esta ä ld re amiraler var förespråkar e
för att slagskepp et skull e vara huvud vapn et i Stilla ha vet und er 2. vk.
Boken slutar dock inte med 2. v k. Författaren beskriver också hur d e bittra
taktiska lärdomarna fr å n sjökri get så gott so m glömdes bort när arombomben
kom , och hur detta i sin tur led de till att Amerika var så gott som militärt oförberett när först Korea- och sedan Vietnamkriget kom.

S. N.

Dieter Strand är väl ti di ga re mest känd som leda r- och militä rskrib ent i Afto nbladet, d är han und er lå ng tid hamrat sin a tre motiv lösa tese r för en kraftig
ba ntnin g av vå r "överdim ensioner ade kri gs makt". Han har tidigare i boken
"Svensk militä r tä nker" med enkl a statist iska kn ep på grund va l av ameri kan ska
da ta också sö kt bev isa sve nsk milit ärs avgr undsdj up a dumhet kombinerad med
nattsvart reaktionär inställning till sam häll et.
Denna bakgrund kan sy nas öve rflödig att kä nna till, när man öppnar "Ett år
med Nixon". Så är dock inte faller, ty med de nn a kunskap blir bok en än intressantare för en mi litärt intressera d läsare .
Vid sin granskn ing av N ixo n-regi men är det natu rli gt att åtskilli gt av stoffet
kommer att handl a om kriget i Vietn a m, eller sna rare dess fö ljder för utrik esoch inrikespolitiken och dess in ve rkan på nat ion en och mä nnen krin g Nixo n.
Därmed ä r förf sna rt in ne p å der militärindustriell a komplexet, a mer ik ansk
militär aggressiv itet och uppru stnin g, de militär a ko stnad ern a ställd a mot den
utbr edd a arbets lösheten och fattigdomen i USA:s tu se nta ls slumområde n. Skildrin gen av dessa svå ra probl em gö rs med både sting oc h känsla, so m rycker med
läsa ren. På sa mm a sätt ha r det gått med Str a nd sjä lv, nä r han efter si na upp rep ade besök i USA kanunit åter t ill hem landet. D et ameri ka nska militä rkompl exet oc h dess fö ljd er för en rik nation har skrivits över på vå rt fo lkförsvar, som sedan fått (oc h får) agera so m förlängd sla gpåse för missförhålland ena
i USA. Ett land som Strand i botten h yser en stor kä rlek till med förtröstan på
framtid en und er bland a nnat p a roll en "Försvara oss mot förs va rsd eparteme ntet".
Men "Ett år med N ixon" är myc ket mer ä n detta. Det är också en flyhänt
skildring av med hur liten v ishet vä rld ens store styr äve n mäkti ga nat ioner.
Skildrin gen av en av N ixans to! v dagarsturer runt jorden, förstärkt med 124
medföljand e journalister, ger en d r:l.plig men sa mtidi gt djupt oroande insy n i
Nixondiplomatin .
Som sa mmanfattning kan sägas att Strand-EWK i text oc h bild skapat en av
de se na ste årens roligaste oc h rappaste böcke r om poliriska leda re.
Vem eller vad är Spira Agncw?
Bland svaren: En in sekt. En sorts skr uv. En liten nöt.
n ve n om förf och teckna re många gå nger - som i exe mpl et ovan - är både
roliga och elaka och till och med mycket elaka i text och bild, så ger boken en
god a nal ys av Nixa ns 150 första dagar under mot tot "Bring us tage ther again".

A Lundeli
TROGEN MILITÄRHÄCKlARE SKRIVER BRA BOK
Dieter Stra nd , en av våra mesta antiförsvar- oc h antimilitärskr ibenter har i
bok en "Ett år med Nixon" (LT:s fö rla g, 32 kr) med und ertiteln "Bilder ur en
presidents liv" tillsammans med d en kände po litiske tecknarsignaturen EWK
(Ewert Karlsson i AB, RLF-Tidn, New York T imes m fl ) ås ta dkommi t en rivand e
ro lig men samtidigt i ord och bild belysande skildrin g av N ixon oc h männen och
prob lemen runt honom.
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TJECKOSlOVAKIEN 1968 -

DEN VACKRA DROMMEN

"Pr ags nyinvi gda flygfält Ruzyne, tisdagen den 20 augusti kl 2200.
Plötsl igt fick flygl edningen ett meddelande:

Specialplan på väg från

Ostberlin. Planet, AN-24, landade femton minuter se nare.
första tecken på någo ntin g ovan li gt.

Det var ett
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Ae roflotpl an. Ut steg ett 80- ta l passagera re. Alla civila. D å märktes det
Sva nglänsande Tarra-b il a r hade kört upp fr amför a nkom sthallen. - Samti digt spred sig några t iot a l civ il a öve r fly >; fälret . K l 23 kn ast ra de der
igen hos fl yg lednin ge n. Ett nytt oanno nse rat p la n var på väg. E tt Lotplan fr ån Lvov i P olen. D et landade prec is k locka n elva. Ut steg ett
hundratal p assage ra re , hä lften i uniform. - - Kl 2345 bad ad e hela flygfä ltet i ljus. N ågo n ha de täm a lla landningslju se n. Kort därefter la nd ade ett sovjetiskt trupptra nsporrp la n. Ut st römmad e ryska fall skä rm sso ld ate r i vio letta baskra r. D e spred ut sig över
området, rusade in i hu vu dbyggnade n och ha nga rern a.
N u fy lld es luften av motord å n. So vjetisk a An arovpl a n la nd ade med
någon minuts mell anrum . D c kom i två vä ldi ga vågo r med ett 40-tal pl an
i den första.

Mi g-plan svept e i täta fo rmati oner över fl ygfä ltet. D e sky ddade A narov planen som st römm ade ner ur mörkret.
K lockan var lire öv er midn a tt och Pra gbo rn a a nade in gc min g."

il

Så inl eddes den militära ockupat ionen av Pra g, enli gt H erm an Lindqv ist i boke n TJECKOSLOVAKIEN 1968 - DEN VACKRA DROMMEN (Temase rien
Ra ben och Sjögren pris 9: - ).
Fö r den som v ill skaffa sig en fa lsk åte rblick p å händ elser oc h stämnin gar i
T jec koslo va kien und er " den nya vå ren 1968" m en framför a ll t und er ockupationssked et i a ugusti utgö r Lindqvist bok en god sammanfattning.
Bakgru nd och tilldrage lse r teck nas i journ alistiskt bred a pe nndrag, so m ger
konturern a kring det tj eckos lova ki sk a dramat. Den som sö ker djupare fakta ell er
dokumentation kring poliri ska sa mtal eller överen sko mm elser fin ner inte så mycket. Snarare har förf i dessa styc ken förl etts till kon strukti oner av förmenta sa mta l mellan dc tj ec ki ska och fr ämst r ysk:t ledarna. Avsa kn aden av p ersonregister
oc h notapparat ;-tr en brist.
Men om man å rerg å r t ill d c inleda nd e rade rn a i boken , ci terade ova n, så bör
de de ls k unn a ge oss en id e om en sto rma kts fl yg transport res urser i dag och dels
en ta nkes tällare kring vår egen fl ygplats beredskap .
So m sa mmanfatt nin g kan säga> att bok en är Lin gs lande, lätdäst och skriven
med personli g inlevelse.

Bi lder av jorden - sedd f rå n må nen - ha r en blåa kt ig ton . P å närma re avstånd se r man att jorden s y ta till 71 °/o täc ks av någont ing bl å tt - havet .
Då In ge njörsvetenskapsakademie n (IVA) va ld e att ägna 1969 å rs jubi leum skonferens åt äm net undervan ensteknolo gi va r det i fö rh oppnin g att kunna st imul era ti ll en natione llt och in tern :H ionc ll t sa ma rbete inom a ll a om råden som
berör den na v ctc nska p sgren .
De fjo rton föredrage n som höll s vid konferense n har nu publi ce ra ts i bok en
" H avsforskning idag": Sve riges Rad ios fö rlag, Stockholm. 143 sid , ill.
Sve nska oc h utländ ska for sk a re, vete nskapsmän och experter beha ndl a r 1 s1na
för edrag ski ld a delar av d en a fascin erande ä mneso mråde.
M etod iken för utv innin g av gu ld ur havsva ttn et, d yknin g med und ervatte nsfa rk oster ti ll 11 000 m djup, männ iska ns möj li ghete r an leva och a rbeta und er
va ttn et - p å kont in ental hyll an oc h d age ns många under va ttensfarko ster för icke
mil itärt b ruk besk ri vs av bl a Bö rj e Ku llenberg och J ean Cla ud e Riffaud.
D en sve nska statens intresse belyses av S ven Swa rtin g med orden "Om v i sk a
kunna öka utn yttj an det av havet oc h hindra forts att ned smutsnin g oc h förstörin g av vå r ka nske vä rd efull aste til lgå ng för komm an de ge nera ti oner måst e v i
av dela tillr äc kliga resurser för ma rin vete nskaplig fors knin g oc h m arin teknologi" - - - "Ett sä rskilt organ med hu v ud a nsva r för vå r ege n havs for sknin g
oc h för vå ra inte rn ationelb en gage m ang p å området skulle skap a fö ru tsättningar
för effekt iv sam ordnin g".
Fjorron experte r - dc fl esta inter natio nellt kä nd a - ger hä r en res um e över
da ge ns havsfo rsknin g och de ss förvä nta de utvecklin g i en skri ft som är vä l vä rd
att läs.=t .

HAKE .

Lull.

UNDERVATTENSTEKNOLOGI
Und er de se naste å ren ha r rym dfor>knin g och må nraketer ti ll sto r del dominerat den tekniska litterat uren.
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