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Gustav Il Adolfs ord till borgerskapet år 1619 gälle · 
idag och allt framgent: 
"l eke allenast handel och vandel, utan ock detta rike· 
välfärd näst Gud, består av seglats och skeppsfarten" 

( 

Tankfartygsutveckling under 25 år 

Allmänna sjöfartsfrågor 

Världshandeln och det internationella varuutbytet bildar bakgrun 
den till framåtskridandet i världen. Haven utgör drygt 70 Ofo a\ 
jordens yta och lika många procent av världshandeln kräver sjö 
transport. Sjöfart är alltså en förutsättning för världshandeln. Vik
ten av sjötransporter framgår också av att varorna på det sättet kar 
fraktas billigt. Transportkostnaderna sjöledes, landledes och luft 
ledes förhåller sig som l :5:50 för längre transporter. Bakom ökning 
ningarna i det internationella varuutbytet och världshandelns till
växt ligger bland annat produktionsuppdelningen i världen, sorr 
innebär, att varje land söker specialisera sig på vissa industrier elle 
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verksamheter, där det kan producera t ill lägre priser än konkurren
terna. Förhållandet har ytterligare accentuerats genom GATT, Ken
nedyronden och trenden mot större marknadsområden samt ett all
mänt sett friare handelsutbyte. 

Sjöfartsnäringen är till sin natur internationell. Aven mindre län
der, men med moderna handelsflottor, bidrar effektivt till möjlig
heterna att utvidga världshandeln och tillhandab åller effektiva sjö
transportmedel under internationell konkurrens. Sjöfart är liktydigt 
med industri. Fartyg och hamnanläggningar motsvaras av maskiner 
och byggnader. Produkterna är varutransporter, som kan säljas inom 
eller utom landet. Vår sjöfartsindustri är främst ett exportföretag 
och årsnettot - det s k sjöfartsnettot - uppgår till mer än 1,7 mil
jarder kronor, vilket vä l täcker importöverskottet i vår utrikeshan
del. Härtill kommer ett givande växelspel mellan sjöfart och varvs
industri. "Know-how" in om sjötransportområdet ger underlag för 
framsynt planering av nya fartygskonstruktioner. En skickligt skött 
varvsindustri producerar billiga och effektiva fartyg. Nationaleko
nomiskt gav vår export a v fartyg år 1967 en intäkt av 1295 miljoner 
kronor. 

Sjöfartsnettot och varvsindustrin tillsammans utgör en tungt vä
gande del - ca 3 miljarder kronor - av svensk ekonomi. Men detta 
är icke hela sanningen. Man skulle lika väl kunna räkna samman det 
totala inseglade bruttobeloppet för svenska rederiers utrikestrafik 
och betrakta detta som betalning för transporter, d v s ett "export
värde". Det totala inseglade bruttot måste naturligtvis reduceras 
med kostnader i form av avskrivningar, skatter, reparationer, klass
ningar, driftsutgifter m m, men liknande förhållande gäller ju många 
exportindustrier. Bruttoinseglingen för de större svenska rederierna 
gav under år 1967 sammalagt ca 3 miljarder kronor. 

Sjöfarten är en expanderande industri, vilket tydligt utvisas av 
att den sjöburna världshandeln beräknas öka från 500 miljor1er · ton 
år 1949 till ca 2.000 milj ton år 1969. Den årliga ökningen har alltså 
varit ca 8 procent under de senaste 20 åren. 

Den sjöburna världshandeln domineras av bulklaster som olja och 
oljeprodukter, järnmalm, kol, spannmål och fosfat. Totalt svarar 
dessa "fem stora" för volymmässigt ca 75 °/o av sjöfrakterna. 

Rederinäringen är ständigt utsatt för internationell konkurrens. 
Sjövägarna är öppna för alla nationer och kostnaderna för väg- eller 
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banunderhåll är lika med noll. Endast nära land och i hamnar kräv· 
särskilda terminalinvesteringar. Samma sak gäller för flygtranspor
ter, men i övrigt fungerar luftfarten på helt annat sätt än sjöfarten 
De stora flygbolagen arbetar i allmänhet med fasta linjer och avse
värda statliga stöd eller garantier. Persontransport med flyg är ä 
så länge det viktigaste, men godstransporterna beräknas successivt 
öka. 

En stor fråga, som ständigt debatteras, är sjöfartens frihet. Vissa 
länder kräver, att export och import skall gå "på egen köl" äver 
om resultatet ej blir lägsta frakter och bästa service. På senare ti 
har u-länderna krävt hjälp av i-länderna, att bygga upp egna han
d~~sflo~tor, ~rots att ~tt sådant förfaringssätt är både dyrt och 
olamphgt fran ekonomtsk synpunkt. Rederinäring och varvsindustri 
kräver bl a högt tekniskt kunnande och kapital. Modern varvs- oc 
rederirörelse i u-länderna skulle på nuvarande stadium medföra att 
viktig~re ~rn_råd~n fick eftersättas och även medföra, att ytterli~arc 
flaggd1sknmmenng kom till stånd. Detta i sin tur skulle medföra dy-· 
rare fr~kt.~ats~r ber~ende p_å ?ekonomiskt utnyttjat tonnage. I sjöfar
tens malsattnm~, v!lk~n h_mill s väl uppfyllts, innefattas billiga ocl
snabba _frakter 1 kom b matJOn med god service. Detta uppn ås med e1, 
blandmng av trampfart och linjefart, allt med fri konkurrens. 

Inom OECD har man genom "the Code of liberalization" samfällt 
deklarerat, att sjö~arten s~all _vara fri och att endast affärsmässiga 
grunder skall bestamma, pa vilket sätt och under vilken flao-ga sjö-
farten skall bedrivas. o 

!yvärr har l!SA _ rese~verat sig mot dessa sjöfartsprinciper ocl, 
k_raver, att statligt fmans1erade laster, liksom den inhemska kusttra-
~Iken, s!\:all utnyttja amerikanska fartyg. Statliga subsidier till varvs
mdustn. och fartygens driftskostnader är dessutom vanligt förekom
n:ande 1 _DS~. Sett u~ sjöfartens synvinkel leder konkurrens på lika 
v1llkor till basta service och lägsta kostnad. Att det trots allt finns 
s k "konferenser", genom vilka linjerederier överenskommer on1 
frakts_~_tsnivåe~- inv~rkar in_te negativt på fria konkurrensen, så längt: 
som SJOfarten ar fn, och vilken redare som helst kan komma in me 
f:aktai:?ud. D~t väs~ntlig_a i_ v_ärldsh~ndel_;sammanhang är att garan
t~- ges for _k~ntmuerhg, pnsbilhg serv1ce, sa att exportörer och impor
torer realistiskt kan kalkylera för län gre perioder. 

Det internationella beroendet ökar ständi gt. Sveriges import 1967 
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beräknades för varor till ca 24,3 miljarder kronor under det att 
exporten uppgick till ca 23,6 miljarder. Under en eventuell krispe
riod i framtiden kan Sverige bli utsatt för påtryckningar inom det 
ekonomiska området. Förr hade den svenska järnmalmen betydelse 
vid förhandlingar, beroende på dess strategiska värde. Efter andra 
världskriget har en mångfald malmfyndigheter runt om i världen 
exploaterats, varför våra malmtillgångar icke kan anses vara vare 
sig en speciell tillgång eller belastning för Sverige. Det är möjligt, att 
den svenska handelsflottan vid en framtida konflikt kommer att 
vara det enda internationellt användbara, ekonomiska "kortet", som 
kan påverka vår förhandlingssituation. Med stor sannolikhet upp
står tonnagebrist i ett krisläge och då kommer vår handelsflottas 
betydelse att y tterligare framhävas. En modern, effektiv transport
apparat på över 6,5 milj DWT kommer att väga tungt vid even
tuella förhandlingar. 

Varvsindustri och fraktmarknad 

Mammutfartyg om över 200.000 ton kunde vid årsskiftet 1967/68 
byggas vid sj u japanska varv. Ytterligare tre torde vara klara i 
Japan omkring år 1971. I Europa kommer inom ca 3- 4 år totalt 
åtta byggdockor att bli färdigställda. Naturligtvis kan även fartyg 
av storleksordningen 200.000 ton och större byggas på konventio
nella byggnadsslipar, men påkänningarna vid sjösättning av så sto ra 
fartyg är svå rbemästrade. Vid Verolmevarvet i Rotterdam t ex 
byggs dock en bädd för fartyg upp till 400.000 DWT. Man kan även 
sjösätta jättefartygen i två delar och svetsa ihop fartygen när båda 
delarna befinner sig i sjön. 

Många av dockorna, som kan klara 200.000 tons fartyg duger 
även till att bygga fartyg på upp emot 300-500.000 ton. De dockor 
som är under byggnad i Belfast och Rotterdam är avsedda för fartyg 
upp till 1 milj tons storlek och redan nu räcker Kockums nya docka 
för fartyg upp till 700.000 DWT. En ytterligare utbyggnad av den 
senare är även möjlig. 

Byggnadstiden för en 200.000-tonnare kan beräknas till mellan 
90 och 120 dagar. Arendalsvarvet producerar ett 70.000 DWT far
tyg på 75 dagar - från byggnadstidens början till leverans. Med 
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Nation 

Japan 
Sverige 
Storbritannien 
Västtyskland 
Frankrike 
Norge 
Italien 

l Produk-l Export 
l 

"Eget 

l 
t ton bruk" 

6,7 4,0 2,7 
1,2 0,8 0,4 
1,1 0,3 0,8 
1,2 0,6 0,6 
0,4 
0,6 0,1 0,5 
0,4 

Bild 1 

År 1966 sjösatta fartyg (milj BRT) 

Import 

0,4 

2,3 

l Prod uk
t ion 1967 

7,5 
1,3 
1,3 
1,0 
0,55 
0,55 
0,5 

andra ord kommer ett varv att kunna producera nästan lika mycket 
som hela svenska årsprod uktionen för något år sedan. 

Inom ca tre år kommer världens produktionskapacitet att öka 
från 18 milj DWT till 28 milj. Under år 1967 sjösattes ca 16 milj 
DWT, men vid många varv utnyttjades ej kapaciteten till fullo. Om 
orde~~~l~ångei~ fortsätter att öka som hittills, kommer ca 18 milj ton 
att SJOSattas ar 1971. Man kan anta, att redare och oljebolag med 
tanktonnage strävar at~ utöka sina flottor med tankfartyg på över 

20?.000 t?~l. Om ytterl.Igare stordockor tillkommer med sammanlagt 
8 a 10 milJ tons kapacitet, är det lätt att förstå att konkurrens- och 
sysselsättningsproblem kan bli svårbemästrade. 

.. Med innel}ggande ordero effektuerade ~~mmer tankfartygflottan i 
variden att ar 1970 uppga till ca 150 milJ DWT. I runda tal kom
mer ~enna .. flotta att ha en transportkapacitet om ca 1.400 milj ton 
per ar. For tonnagebehov~kalkyler krävs en bedömning av olje
transpo~tvolyme~~s ~mfattnmg o

0

ch expansionstakt. En försiktig kal
kyl utv.Isar, att okmngstakten haller sig kring 7 Of o per år. En sådan 
utvecklmg kan bedömas medföra 1.200 milj tons fraktbehov vilket 
alltså .s~ ulle innebära ett tonnageöverskott a v ca 25 mil j ' ton år 

l :10. Ove: skottet kommer väl liksom tidigare att resultera i skrot
~~mg a v mmdre, äldre fartyg med förhållandevis stor besättning och 
lag fart. Modernare tankfartyg i storleksordning mellan 50 och 
80.000 DWT, som inte kan få lönande frakter kommer i viss ut-
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sträckning att sättas in på spannmålstraderna eller byggas om till 
bulkfartyg. Förutseende redare beställer redan idag kombinations
fartyg för olja/bulk/malm ("OBO-fartyg") och satsar på s k triangel
trafik, där man i stor utsträckning klarar lönsamhetsproblemet ge
nom att undvika ballastresor. Trots nämnda åtgärder kommer troli
gen uppläggningar av tankfartyg att ske i takt med minskande lön
samhet. En följd av att första steget v idtas - utnyttjande av tank
fartyg för spannmålstransporter - blir att mindre lönsamma äldre 
och långsamtgående torrlastfartyg och mindre bulkfartyg tillfälligt 
slås ut av tankfartyg, som kan sättas in till mycket låga frakter en
dast för att hinna hållas ekonomiskt hjälpligt igång. De hålls på så 
sätt klara att vid behov, med kort varsel, återgå till en mer lönande 

oljelast. 
Om fraktmarknaden bedöms bli försvagad, kommer nybeställ

ningstakten att minska och därefter kommer ett läge när skepps
redarna blir tvingade att sälj a delar av sina flottor till låga priser 
och därmed ytterligare pressa en redan hårt ansträngd marknad. I 
samband därmed torde avbeställningar ske, även om detta medför 
utlägg utan vinstmöjlighet. 

slutsatserna blir att världshandelsflottan under åren 1971-75 
kommer att öka men mindre snabbt än under perioden 1966-1971. 
Stora förändringar kan dock inträffa beroende på värlshandelsut
vecklingen, nya oljefyndigheters dislokation , eventuell ökad handel 
mellan i- och u-länder samt mellan Ost och Väst. Ytterligare poli
tiska kriser kan också komma att på ve rka situationen och ställa krav 
på ökat tonnage. 

Inom sjöfart gäller särskilt uttalat, att man mås te ha ekonomisk 
ryggrad för att överleva under magra å r och "know how" och pre
diktionsförmåga för att rätt kunna utnyttja högkonjunkturer även 
om de inträffar sällan och efter långa perioder av lågkon junktur. 
När t ex containersystemet började utvecklas gick flera rederier och 
transportbolag samman för att kunna klara de kapitalkrävande ny
investeringarna. I gengäld står mycket att vinna för den som dispo
nerar över kunnande och kapital. 

Redaren måste också vara öppen för morgondagens möjligheter -
ingenting får lämnas oprövat. Det kan t ex tänkas bli billigare att 
frakta malm eller trävaror över oceanerna i stället för kortare sträc
kor inom Europa. Det senare alternativet innebär omlastning två 
gånger till järnväg och dessutom en ballastresa. Ett ökande redar-
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engagemang inom landtransportsektorn och flygfraktområdet kan 
även bli aktuellt. Transportväsendet tenderar att bli mer och met 
integrerat. Ma:1 bör dock observera att det endast krävs ca 15 kg 
bunkerolja för att transportera ett ton över Atlanten, medan det fö r 
motsvarande transpo rt av ett ton per flyg åtgår ca ett ton jetbränsle. 

Varvens effektivitet har ökats under senare år. Modern datatek
nik utnyttjas. Fartygen ligger kortare tid i nybyggnadsdocka eller 
på byijgnadsbädd. Allt större enheter byggs på verkstad, varefter 
jättekranar sätter de stora och tunga enheterna på plats i skrovet, 
som också byggs i sek tioner. Kockums nya kran lyfter mer än 800 
ton tunga futygssektioner och delar. Kranräckvidden medger ut
nyttjande över hela byggnadsplatsen. För endast några år sedan an
sågs en 100 tons kran vara tillräcklig. (Världens största kran kom
mer att kunna lyfta 1000 ton och är nu under leverans till Lindö
varvet i Odense.) Därutöver krävs naturligtvis snabbast möjliga 
flöde av fartygsplåt, hjälpmotorer, instrument etc. Minsta möjliga 
lagerh ållning ger låga lagerkostnader och i ett läge, där stålverken 
arbetar i lågkonjunktur kan man avkräva en leverantör av plåt viss 
prefabrikation eller leverans av halv färdiga konstruktioner till rela
tivt låga priser. 

Automationen måste vidare drivas så, att minsta möjliga manstim
mar per ton åtgå r vid byggnadsvarvet. En utredning visar att ett 
högeffektivt svenskt varv ligger på 33 timmar/man/ton. Siffrorna 
gäller stora tankfartyg eller bulkfartyg. Naturligtvis å tgår det 
många fler timmar för att bygga färjor eller passagerarfartyg. Följ 
aktligen bör svenska varv med 40 °/o högre arbetarkostnader än 
övriga Europa avhålla sig från sådana kontrakt. 

skrovkonstruktioner m m bearbetas med ADB och plåttillskärning 
styrs även med datateknik. Helautomatisk svetsteknik ha r sedan 
länge utnyttjats. Allt detta har medfört att ett färre antal anställda 
kan producera mera tilllägre kostnad. 

Automationen har också helt slagit igenom vid högeffektiva varvs
enheter. Men automation är kapitalkrävande. Modernisering av äld
re produktionssystem kan ofta ej göras partiellt, utan hela produk
tionen och lokaliseringen av befintliga delproduktionsplatser måste 
helt omläggas. Sådana större kapitalinvesteringar kommer då att 
belasta den redan tidigare hårt ansträngda kreditmarknaden. 

Man skulle då kunna tro att endast de allra största tankfartygen 
överlever. Så enkelt är det dock inte. Stora fartyg kan bli belastade 
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med oproportionerligt höga försäkringskostnader vid gång i begrän
sade farvatten - som t ex Nordsjön. Torrey Canyon-haveriet med
förde kraftigt höjda försäkringspremier. Därutöver kan dessa jätte
fartyg endast utnyttja ett begränsat antal i- och urlastningshamnar. 
Lossningshamnarna måste förutom enorma cisternanläggningar ha 
erforderligt utrymme, kajdjup och stor bogserbåtsflotta. 

Vissa kanaler och farleder sätter även gräns för möjligheterna att 
välja kortaste och därmed billigaste vägen mellan oljeleverantör, 
raffinaderi eller produktmottagare. Detta förhållande är av särskilt 
intresse t ex mellan Mellersta Ostern och Japan. Det bör också sär
skilt observeras att en sjöled med begränsad bredd, även om vatten
djupet är tillräckligt, inte alltid är tillfyllest ur säkerhetssynpunkt, 
om det gäller ett starkt trafikerat område. Stora fartyg kräver gott 
manöverutrymme och kan inte på kort sträcka upphäva farten . 

Utöver nämnda faktorer inverkar naturligtvis ett driftsavbrott 
synnerligen negativt ur ekonomisk synpunkt, när det gäller en så 
stor enhet som ett fartyg över 200.000 DWT. Utefter den route, 
som fartyget normalt trafikerar bör det därför finnas docknings
möjligheter och reparationsvarv. 

Vid lönsamhetskalkyler måste givetvis hänsyn tas till såväl ökade 
försäkringskostnader som till det osed vanligt stora inkomstbortfal
let, när en supertanker opåräknat blir stillaliggande för reparation. 
Om tankskador resulterar i oljeutsläpp kan dessutom stora skade
ståndsanspråk komma ifråga. 

Alla nu anförda svårigheter torde resultera i att antalet supertank
fartyg över 200.000 ton tills vidare utökas i långsammare takt än 
man tidigare räknat med. För transporter från Persiska viken till 
Europa och Japan kommer dock ett antal fartyg på upp till 370-
500.000 DWT att byggas. I princip kommer de största tankfartygen 
att "skräddarsys" till viss trad och visst olj ebolags speciella tran
sportsystem. 

I samtliga viktigare varvsindustriländer förekommer flera olika 
former a v sta tliga stöd och subsidier. 

Direkt stöd i form av bidrag till varv har förekommit enligt föl
jande: 

Storbritannien 
Frankrike 
Italien 

rationaliseringsbidrag 
11 °/o på kontraktspriset 
12-15 °/o på priset 
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Sverige 
Spanien 

direkt bidrag till Uddevallavarvet 
bidrag till inhemska beställare 

Direkt stöd till redare lämnas i form av fö lj ande garantier m m : 

Storbritannien 
Japan 
Frankrike 
I tal i en 
Norge 
USA 

investeringsgarantier till brittiska redare 
skrotningsbidrag 
kompensation för höga driftskostnader 
skrotningssubsidier 
investeringsgarantier och skrotn ingsbidrag 
upp till 60 Ofo av byggnadskostnaderna 
samt driftskostnadsbidrag 

Indirekt bistånd lämnas i form av krediter/ lån, expor tkrediter 
exportkreditgarantier, skattebefrielse eller speciell av skri vn ingsrä t 
enligt fö ljande: 

Storbritannien 
Japan 
Frankrike 
Italien 
Tyskland 
N eder länderna 
Sverige 
Norge 

Danmark 
USA 
Spanien 

Alla fonner 

" " 
" " utom avskrivningsrätt 

" " 
, , utom avskrivningsrätt 

Allt utom exportkrediter 
Alla former 
Allt utom exportkrediter och skattelättna
der 
Alla former 
Allt utom exportkrediter 
Allt utom exportkreditgarantier 

Tullättnader i form av restitution på tullbelagda importkompo
nenter lämnas i olika omfattning till samtliga tidigare nämnda län
der utom USA. 

Japan, Frankrike, I talien samt Spanien tillämpar tullar på impor
terade fartyg eller importlicenssystem. I USA upprätthålls import
förbud för fartyg avsedda för trafik inom land et. 

Slutligen lämnas forskningsbidrag till bl a varv i Storbritannien, 
Japan, Italien, Tyskland och USA. För Sveriges del kan man säga 
att denna bidragsform delvis ges genom statliga institutioner inom 
skeppsbyggnadsforskning. 
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Vtvecklingstendenser avseende tankfartygsflottan 

Den oceangående tankfartygsflottan som den 1/1 1968 uppgick till 
rotalt 2800 fartyg över 10.000 DWT per enhet omfattade totalt 102 
miljoner DWT eller 41 Ofo av världstonnaget över 10.000 DWT. Om 
man inräknar samtliga tankfartyg över 100 BRT kommer man för 
år 1966 fram till 35 Ofo av världstonnaget eller 60 milj BRT av 
rotalt 171 milj BR T. Utvecklingen konuner att gå vidare. Nettoök
ningen för världshandelsflottan va r 19 milj DWT år 1967. Härav 
hänför sig närmare 2 milj DWT till to111-iageökning p g a lastlinje
konventionen av år 1966, vilken medgav ökad lastning av det större 
tonnaget. Men man bör observera, att nämnda nettoökning uppkom 
trots skrotningar och haveriförluster på mer än 5 milj DWT. 

Expansionen kommer att fortsätta. Orderstock~n vid slutet av år 
1967 uppgick till 65 milj DWT (fartyg över 5.200 DWT) av vilka 
42 milj ton tankfartyg och 17 milj ton bulkfartyg. Leveranserna år 
1968 och 1969 kommer att bli rekordhöga för tankfartyg medan 
bulkfartygsvolym kommer att nedgå något i förhållande till år 1967. 

Leveranserna av bulkfartyg under år 1968 beräknas uppgå till 
9,5 milj DWT. Tankfartygleveranserna samma år inkluderar 30 far
tyg i storleksordningen 170/312 000 DWT om totalt 6 milj DWT. 
Siffrorna för år 1969 innefattar ca 45 tankfartyg på 200.000 DWT 
eller större. 

Tankfartyg och torrlastfartyg i order vid slutet av år 1966 upp
gick till ca 50 Ofo för vardera typen. Mot slutet av 1967 hade siff
rorna ändrats till 65 Ofo tankfartyg och 35 Ofo torrlastfartyg. Tank
fartyg över 100.000 DWT svarar för 85 Ofo av år 1968 beställda 
tankfartyg under det att motsvarande andel året innan var 61 °/o. 

Världshandelsflottan av LPG-fartyg (Liquefied Petroleum Gas) 
ökar snabbt. Under år 1967 var ökningen 31 fartyg om 300.000 m3, 

vilket ger en totalsiffra av över 200 fartyg med en lastkapacitet av 
1,1 milj m3 • Orderboken för LPG-fartyg innefattar 52 fartyg om 
960.000 m3, av vilka omkring 60 °/o levereras under 1968. Utveck
lingen är av direkt intresse för svensk varvsindustri, då Kockums 
befinner sig bland pionjärerna inom detta område. Man måste dock 
komma ihåg att det finns risk för överskottstonnage inom denna 
sektor. 

För att bilda sig en allmän uppfattning om utvecklingen av 
världshandelsflottan och världstankflottan i synnerhet måste man 
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även studera hur uppläggning och skrotning av fartyg påverkar oc 
påverkas av det aktuella läget. Nedanstående tabeller belyser dess 
faktorer under de senaste åren. 

Upplagda fartyg (exkl USA:s reservflotta; antal fartyg 
och milj DWT) 

Tankfartyg Torrlastfartyg Totalt 

1/1 1966 29 0.41 57 0.5 86 0.9 
1/ 1 1967 27 0.45 77 0.6 104 1.1 
1/7 1967 31 0.49 98 0.7 129 1.2 
1/1 1968 13 0.19 125 1.0 138 1.2 

Skrotning av fartyg (milj DWT) 

Tankfartyg T arrlastfartyg Totalt 

1963 1.3 3.3 4.6 
1964 1.2 2.5 3.7 
1965 1.3 2.7 4.0 
1966 1.1 2.8 3.9 
1967 0.6 4.7 5.3 

Uppläggning och skrotning a v tankfartyg bär för år 1967 tydliga 
spår av Suezkanalens stängning och förändringar i oljeleveranserna 
p g a junikriget 1967. Krisens återverkan på charterfritt tonnag 
framgår av nedanstående översikt över genomsnittspriser på fartyg 
före och efter Suezkrisen. 

Fartyg Byggnadsår Pris i milj dollar 
Före Efter 

MIT 17/18000 DWT 1952/53 0.56 1.0 
MIT 25.000 

" 
1958 1.4 2.0 

MIT 35.000 
" 

1956/58 2.1 2.8 
T/T 35.000 

" 
1956/58 1.6 2.8 

I det här sammanhanget kan det vara på sin plats att redovisa 
tankfraktmarknadens utveckling under senare år och speciellt under 
krisåret 1967. I det följande beskrivs fraktsatserna för "dirty trade" 
(tunga, orena oljor) med avvikelser i procent från lutaseale och i 
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priser före brittiska devalveringen. För att underlätta bedömningen 
lämnas nedan en kort beskrivning av Intascalebegreppet. 

När ett tankavslut rapporteras eller görs upp, är det sällan själva 
fraktbeloppet man refererar till. I stället refereras till en viss In
tascalenivå, d v s lotaseale plus/minus en viss procent. lutaseale är 
så konstruerat, att ett och samma fartyg vid oförändrad Intascale
nivå skall ge samma dygnsförtjänst oberoende av trad, hamnar, ka
nalpassager m m. lutaseale "flat" (-+-O) på exempelvis traden Persis
ka Viken-Rotterdam via Suez motsvarar 48 shillings/6d plus 6 
shillings/3d i kanalavgifter. lutaseale minus 50 °/o på samma trade 
motsvarar alltså 24 shillings/3d plus 6 shillings/3d för kanalen. 

lutaseale flat är den nivå, som ett fartyg på strax under 20.000 
ton DWT behövde år 195 8 för att ge normal vinst och kunna skrivas 
av på ca 20 år. Fartyget tänktes göra 14 knop på 28 ton dieselolja 
per dygn samt lasta och lossa 6 dygn. Hamnavgifter m m beräknades 
efter 195 8 års nivå. Härav följer att ett modernt stort tankfartyg 
seglar med bättre ekonomi vid en given Intascalenivå än det ovan 
skisserade typfartyget. 

Fraktindex har framtagits som vägda medelvärden av brittiska 
och norska uppgifter. Givetvis varierar index beroende på vilken 
trad som väljs, Persiska viken till Europa/Japan eller Karibiska om
rådet till Europa/USA. Nedanstående grova sammandrag för en a 
två resor ger dock en överblick över situationen i stort. 

Tid 

Genomsnitt 

" 
" 
" 

1964 
1965 
1966 
1967 

Januari 1967 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 

F raktindex (Ofo) 

-44 
-39 
-44 
+ 14 
-41 
-53 
-56 
-66 
-58 
+ 25 
+ 79 
+ 81 
+ 80':-) 
+25 ':-) 
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November 
December 1967 

•:·) Srörrc va riarioner beroende på beräkningsprinciper kan föreko mm a. 

Motsvarande siffror för trampfrakterna visar upp betydligt mind
re variationer. Kolfrakterna gick i medeltal upp 15-20 °/o. Spann-
målsfrakterna steg något mer beroende på att ett större antal tank
fartyg, som gått med spannmålslaster plötsligt å ter sattes in för 
oljetransporter och därmed förorsakade brist på bulktonnage föt 
spannmål. 

Petroleumtransport till sjöss (jfr bild 2) 

Det är från ekonomisk synpunkt lämpligt att transportera olja 
med fartyg, vilket tydligt framgår av en jämförelse mellan kostna
derna för olika transportsätt. Kostnadsjämförelser visar att följand e 
jämförelsetal gäller för olika transportsätt. 

Tankbil 1.0 per ton/mil e 
Järnvägstankvagn 0.6 

" " Pipeline 0.3 
" " Fartyg 0.1 
" " 

Givetvis spelar både transportlängden och storleken på de olika 
ovannämnda transportenheterna in, men överslagsvis torde skillna
derna vara signifikanta. 

Fraktsatserna för crude oil minskas allteftersom tankfartygets 
storlek ökas. Om man utgår från ett 48.000 DWT tankfartyg med 
index 100 för 15 års verksamhet, motsvarar det för en 102.000 tons 
tanker av 76,2, 153 .000 tons av 56,2, 209.000 tons av 48,5 och en 
276.000 tons tanker av 45,7. Vinsten minskar snabbare för fartyg 
över 200.000 ton. D ärtill bör hänsyn tas till att vissa router måste 
läggas om av navigatoriska skäl - t ex mellan Persiska viken och 
Japan. Det visar sig efter kalkylering att en 276.000 tons tanker 
skulle kosta något mer för kunden än en 209.000 tons tanker, dels 
beroende på ökning av antalet resdagar via Lomok Strait i stället 
för Malackasundet, dels på att ingen ökning i transportvolym erhålls 
med hänsyn till scaleskillnader samt slutligen på att byggnadskost
naderna icke utvisar en relativ minskning i förhållande till ett 
209.000 tons fartyg. 
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Världens t illgQ.og och eftertrågQ_P-Ö olja or 1966 

Konsumtion 

0 
Produktion 

Bild 2 

Slutsatsen av detta resonemang är som tidigare antytts, att ett 
mindre antal projekterade "supermam mut"-fanyg om 500.000 upp 
till 1.000.000 DWT torde bli lönsammare p å vissa speciella ro uter -
t ex Persiska viken till Västeuropa och Japan. Därutöver kommer 
det att krävas utomordentligt kostsamma cistern- och lagringsanord
ningar i land. O vergångsvis under åren 1971-72 kommer säkerligen 
fartyg på bortåt 400.000 DWT att byggas. 

Som kuriosum kan nämnas att djupgåendet för en 500.000 tons 
tanker skulle bli ca 75 fot eller 25 meter, under det att 1.000.000 
DWT skulle kräva ett djupgående av över 30 meter. Längden på 
fartygen skulle bli 400 resp 450 meter. Med hänsyn till avsedd route 
kan dock längd, bredd och djup va rieras inom v issa gränser. Värl
dens tills v idare största fartyg, tankern "Universe Ireland" (3 12.000 
DWT) är 345 meter lång, 53 meter bred och har ett djupgående av 
ca 25 meter på full last. 

Så några ord om ett par a v de stora oljebolagens t ransporter 
anslutning till tidigare nämnda uppgifter om fraktkostnader. 
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I Gulfs transportsystem ingår sex 312.000 DWT tankfartyg a\ 
tidigare nämnd typ för transport av råolja till Bantry Bay på syd
västra Irland. Därifrån transporteras oljan med upp till 100.000 
DWT tankfartyg vidare till bolagets fyra raffinaderier i Västeuropa. 
Bantry Bay-terminalen utn yttjas från hösten 1968. Terminalen kan 
ta emot en miljon ton råolja i 12 separata tankar. I genomsnitt var 
fjortonde dag avses ett tankfartyg anlöpa Bantry Bay. Rundturen 
till Persiska viken kräver en tid av cirka 60 dagar. 

Till skillnad från Gul f har Shell beslutat använda 210.000 DWT 
tankfartyg. På så vis kan man utnyttja maximalstorlek av fartyg 
som kan gå i ballast genom Suezkanalen och som dessutom fullt las
tade kan gå via Kap till Europaort (Rotterdam) eller Le Ha v re. O m 
fördjupningen av Suezkanalen blir genomförd, kan fartygen gå full t 
lastade denna väg. I Gulfs bedömning togs uppenbarligen hänsyn till 
en framtida återöppning av Suezkanalen. 

Esso har även gått in för 200.000 tonnare, men dessa fartyg kan 
ännu ej gå till Storbritannien fullt lastade. Planer finns på att lösa 
detta till år 1970. Härutöver har Esso år 1968 beställt tankfartyg 
på 253.000 DWT. 

Till slut några fakta, som är av intresse vid bedömningen av Sve
riges och Skandinaviens oljemarknad och tankfartygsutveckling. 
Den svenska importen av mineraloljor har stigit i snabbt tempo och 
jämförelser med hur Sverige klarade sig under andra världskriget 
bör bl a göras mot bakgrund av följande uppgifter : 

Sveriges import av mineraloljor (i miljoner m'l) 

1939 

1.6 

1950 

4.5 

1958 

11.6 

1966 

24 .0 

Som jämförelse har stenkols- och koksimporten sjunkit från 8, 
milj ton år 1937 till 3,8 milj ton år 1960. Sveriges totala energifö r
brukning omräknat i oljeton 1955-1975 framgår av bild 3. 

Vid granskning av importuppgifterna är det även av värde att 
göra jämförelser med raffinaderikapaciteten i Sverige och övriga 
Skandinavien. Omstående tabell utvisar produktion (kapaciteten ) 
av raffinerade produkter i milj ton per år och hänför sig till å r 1967. 
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SVERIGES ENERGIFÖRBRUKN ING 
50_,--_319~55g~u975~Millil o~ne~c~ol~e\~onL-_,~~~ 

ol ja 

Kölla:C utredning 
Prognos 1965-1975 

- 60 1963 -65 -70 1975 

Bild 3 

Raffinaderier i Skandinavien år 1967 

BP, Göteborg 
Shell-Koppartrans, Göteborg 
Esso, Tönsberg, Norge 
Neste Oy, Nådendal, Finland 
Neste Oy, Borgå, Finland 
Shell, Sola, Norge 
Esso, Kalundborg, Danmark 
Shell, Fredericia, Danmark 
Nynäs, Sverige 
Gulf, Stignäs, Danmark 

5 
4 
3,5 
3,4 
2,5 
2,3 
2,1 
2,0 
2,0 
1,75 

(under byggnad) 

" " 
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Några aktuella fartygstyper 

Gas tank f art y g 

Man brukar vanligen klassificera gastankfartyg i grupperna LP1; 
(Liquefied Petroleum Gas) och LNG (Liquefied Natural Gas). Ti l 
LNG hänförs bl a metan i flytande form. Metangas kräver nedfry -
ning till -161 ° C för att kunna transporteras i fly tande form. Et)
lengas kräver en transporttemperatur av -104° C. Vanliga LPG 2r 
propan och butan, som uppträder i flytande form vid -46° C. 

Vid Kockums byggs två metangasfartyg för routen Alaska-
Japan. Fartygen kommer att rymma 71.000 m3 . Förutom de nämt
da gaserna metan och etylen finns andra gaser, som kräver transport 
under högt tryck. Man kan även utrusta gastransportfartygen me l 
högtrycksbehållare i kombination med nedfrysning. 

Norska fartyget "Isfonn", som lastar 18.000 m3 ammoniak, är f 1 

världens största i sitt lag. 
Det första klortransportfartyget, "Porsgrunn" har levererats fr å 1 

Falkenbergs varv. Fartyget kan medföra 1.560 ton klor under tryd 

Kyllastfartyg 

Produktion och distribution av kyl- och frysvaror har ökat uncle r 
o senare ar. 

Kylfartyg kan transportera t ex bananer vid + 12°C eller frus< t 
kött eller fisk vid -22° C till -28° C. Det krävs ungefä r samtr 1 

kylmaskineri för att hålla bananer vid + l2° C som för att hålla i fö -
väg nedfruset kött vid ca -25 ° C. 

Särskilt för fabriksfartyg och större fi skefartyg har utvecklinge 1 

inom kyltekniska området gått snabbt fram åt. 

Atomdrivna handelsfartyg 

Atomdrift blir i förhållande till konventionell drift lönsam fö r c 
vid mer än 500 MW kapacitet. Maximal atomreaktorstorlek erfo -
derlig för handelsfartyg är ca 100 MW. Som jämförelse kan nämn< s 
att svenska Marviken avses ge 170-200 MW, Simpvarp 400 M ' 
och Ringhals 3.000 MW. 

Amerikanska atomfartyget Savannah är fortfarande i drift me 1 

ytterligt kostsamt att hålla igång. Kontraktet mellan amerikans], 1 
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staten och det rederi som chartrat fartyget utgår år 1969. Försälj-
ning av fartyget är aktuell. . 

Västtyskland och Japan har atomfartyg under konstruktion. 
Det tyska atomdrivna bulkfartyget "Otto Hahn" är ett ' experi

mentfartyg på 15.000 DWT. Reaktorn levererades av det brittiska 
företaget BABCOCK & W IL COX i samarbete med EUROA. TOM~ 

Framdrivningsmaskineriet utvecklar 10.000 axelhästkrafter. Som 
jämförelse kan nämnas att maskineriet på "Savannah" utvecklar 
22.000 ahk och på sovjetiska isbrytaren Lenin 44.000 'ah k. 

Utvecklingen på atomkraftsidan har totalt sett gått långsammare 
än man förutsett. 

Containerfartyg>:·) 

Det mest dramatiska exemplet på specialisering och modernisering 
inom sjöfarten är containeriseringen. Samtliga större sjöfartsnationer 
har igångsatt containertrafik. 

Sverige har efter USA varit ett föregångsland när det gäller con
tainertrafik. I konsortiet Atlantic Container Line (ACL) ingår 
Svenska Amerikalinien, Transatlantic och Walleniusrederierna till
sammans med brittiska Cunard, franska Compagnie Generale Trans
atlantique och holländska Holland-America Line. ACL disponerar 
sedan 1967 fyra specialbyggda containerfartyg av i princip samma 
utförande. ACL-fartygen ägs av i konsortiet ingående rederier och 
har tidsbefraktats av ACL. Walleniusrederierna, Svenska Amerika 
Linien, Transatlantic och Holland-Amerika Linjen äger vardera ett 
containerfartyg. 

Av ytterligare beställda fartyg kommer ett att ägas av vardera 
Wallenius och Holland-Amerika Linjen samt två vardera av Com
pagnie Generale Transatlantique (French Line) och Cunard. 

ACL-fartygen är byggda för lift on/lift off och roll on/ roll off. 
Fartygen är på ca 16.000 DWT, ca 200meter långa, 26 meter breda 
och med ett djupgående av bortåt 9 meter. Lastrumsvolymen är när
mare 2 miljoner kubikfot. "Atlantic Span" t ex har en kapacitet av 
ca 1100 bilar och ca 450 lastade 20-fots containers. 

Britterna bygger nu containerfartyg för Australien-trafiken. Sex 
fartyg är inplanerade i en första omgång och dessa kommer att krä-

''') En redogörelse om containertrafik m m kommer att lämn as i ett senare nummer 
av tidskriften. 
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va ytterligare tre för "feedertrafik". De är både stora och snab.)

gående. Varje fartyg, som ko~tar ca 70 milj kronor, lastar l. le o 
containers och har icke utrymme för lasthanteringsutrustning el! r 
annan last. 

' Fördelen med containersystemet är att omlastningar undviks. I d 't 

id{ala fallet skall containers lastas fulla för att därefter av godsa _ 

sändaren transporteras till fartyget och därifrån efter sjötransp t 

di~·ekt föras till avlastning vid godsmottagaren. På lämplig pla s 
äger tullinspektion rum. 

För att göra containertrafiken internationell krävs standardis -

ringsöverenskommelser, specialarrangemang för transport av fry -

och kylgods, enhetliga försäkringsbestämmelser och tullrutiner. O -
saken till att containertrafiken kommit igång på allvar är krav( t 

från redare och kunder att genomföra lastning och transport ~i 
snabb: som möjligt, undvika extra kostnader för godshantering oc 1 

nedbrmga de dyrbara liggetiderna i hamn. 

Svävfarkoster 

Utvecklingen går alltjämt framåt på svävfarkostområdet. Möjl -
gen kan man dock säga, att utvecklingen inte gått så snabbt so1 1 

förutsågs för några år sedan. 

I februari 1968 "sjösattes" dock den för sin klass jättelika 160 toi ., 

SRN 4 av Mountbattenklass vid British Hovercraft Corporation s 

verkstäder i. Cowes. Ett stort steg framåt hade därmed tagits, 1 

den nu färdigställda svävaren är mer än fyra gånger större än si 1 

föregångare SRN 3. Priset på SRN är högt - ca 18 milj kronor - 

men i gengäl.d är också kapacitet och fart höga. Over 250 passagera

re och 30 bilar kan fraktas över Engelska kanalen på 35 minut -

d v s ungefär en tredjedel a v den konventionella färjtransporttidei 

Den aktuella SRN 4 ägs gemensamt av Svenska Lloyd och Svensk , 

Amerika Linien, som tillsammans har beställt två enheter. 

SRN 4 har följande dimensioner: längd ca 39 meter, bredd ca 2 ' 
ineter och "höjd" ca 12,5 meter. 

"Kjolarna" är drygt två meter höga och luftkuddens totala y t 1 

ca 700 m2
• Svävaren har en marschfart på 60 knop och man räkna· 

med att l ,2 meter höga vågor väl skall kunna klaras, ty väderleks

förhållandena i kanalen utvisar statistiskt att vindstyrkan är < l 
knop och våghöjden < 1,2 meter under 85 °/o av året. 
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Framdrivningen sker med fyra Rolls-Royce Proteus lättviktsgas

wrbiner, som är parkopplade i två maskinrum akterut. Varje motor 

utvecklar kontinuerligt 3.400 axelhästkrafter, men effekten kan 

remporärt ökas till 4.250 hkr. Varje motor drive r en i diameter 5,7 

meter fyrbladig propeller för framdrivning och en tolvbladig 3,3 

meters propeller för en lyftande centrifugalfläkt. 

Drivmedelsförrådet är drygt 20.000 liter. Åtgången per timme vid 

normal drift beräknas bli ca 4.500 liter. Tankning under tryck kan 

ske med ca 13.000 liter per minut. 

Bilar kommer att köras ombord genom portar i aktern och köras 

av genom stävportar. Passagerarna embarkerar och debarkerar över 

infällbara trappor bordvarts. 

Tio års utveckling av luftkuddefarkoster har lett fram till dagens 

svävare SRN 4. 

Utvecklingen går vidare och Havermarine Ltd. i Southhampton 

planerar en 125 tons HM-4 till ett pris, som motsvarar en tredjedel 

av SRN 4 priset. HM-4 skall kunna ta 400 passagerare eller 40 tons 

last och gör 40 knop. Denna senare typ kommer att förses med "hår

da" sidor i stället för "mjuka kjolar". 

Beträffande ekonomin bör observeras att svävaren tar 37 °/o av 

sina 160 ton som last, under det att en normal färja tar ca 7 °/o 
som last. Besättningen är endast 8 man. Man hoppas, att dessa fak

torer skall medföra rimlig lönsamhet, men man vet redan nu att 

underhållskostnaderna blir höga och varje fartygs livslängd relativt 

kort. 

Under senare delen av första halvåre t 1969 beräknas Vosper 

Thornycraft's första svävarfärja börja provturer. Färjan, som be

tecknas VT l, är projekterad för 10 bilar och upp till 148 passage

rare eller enbart 320 passagerare. Svävaren drivs med gasturbiner 

och KAMEWA-propellrar i vattnet men bärs upp av en luftkudde. 

Till skillnad mot Hoverlloyd's svävare används alltså vattenpro

pellerdrift, vilket medför att trafik över och uppkörning på lång

grund strand inte är möjlig. Speciella terminalarrangemang blir allt

så nödvändiga. 

Under den närmaste framtiden kan man förutse en relativt snabb 

utveckling av svävare för kortare färjlinjer. Svävare för Atlanttra

fik med fartygsstorlekar upp till 5.000 ton torde låta vänta på sig 

i åtskilliga år, kanske lO-tals år. 
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Sovjets handelsflotta och inre sjöfart 

År 1950 bestod handelsflottan av 432 fartyg större än 1.000 DW1 
Totala tonnaget var 1,8 milj DWT. 

De flesta fartygen var små och hade hög genomsnittsålder. D. · 
bästa fartygen var faktiskt de ca l 00 libertytankfartyg och an dr. 

fartyg, som Sovjet fick mottaga från USA under kriget, som en de 
av lend-lease-programmet. 

Fram till år 1953 ökade icke flottan i väsentlig grad. Men frå1 

det året satte man i Sovjet igång med utvecklingen av handelsflotta1 

och under perioden fram till 1958 ökade flottan till 3,6 milj DWT 

I sjuårsplanen från 1959 till 1965 antogs ett långsiktigt expan· 
sionsprogram, där målsättningen var att uppnå 9,8 milj DWT å , 
1965. 

Stora belopp satsas årligen på både örlogs- och handelsflottan; 

utbyggnad. Under år 1966 investerades i handelsflottan ca 3,9 mil
jarder (uttryckt i svenska kronor). Investeringarna ökar årligen. 

I den gällande femårsplanen, som löper från 1966 till 1970, före
ligger ett nytt expansionsprogram med målsättning 15 milj DWT år 

1970. Bland världens handelsflottor ligger Sovjetunionen f n på 

sjätte plats. I stor utsträckning är flottan sysselsatt med transporter 
för Sovjets utrikeshandel och internationella "hjälpverksamhet" . 

Sammanlagt fraktas ca 75 Ofo av landets utrikeshandel på egen köl. 

År 
1947 
1957 
1967 
1/ 1 1968 
1970 

Milj ton DWT (fartyg > 100 BRT) 
2,2 
2,7 

10,7 
12,4 

> 15,0 (beräknat) 

Antalet fartyg > 100 BRT år 1968 var ca 5.000. 

Flodtonnaget är numera helt förnyat. Seriefartyg med automation 

och mekaniserad lasthantering har producerats i stor omfattning. 

Detta tonnage svarar för en ökande del av godstransporterna. År 
1940 transporterades 35 milj ton gods på floderna och år 1965 270 
milj ton. Planerna för 1970 innefattar 315 milj ton. 

De segelbara flodernas och kanalernas längd i Sovjet uppgår nu 

till mer än 140.000 km exklusive 15.000 km konstbyggda vatten

vägar. Vita Havs-Östersjökanalen t ex är 227 km lång och ingår 
som del av de transportvägar, som förkortar distansen Leningrad

Archangelsk med nära 4.000 km. Moskva har genom tillkomsten av 

nya kanaler blivit hamnstad för fem innanhav och stora sjöar, näm
ligen Östersjön, Vita Havet/Kaspiska Havet, Svarta Havet och 

Azovska sjön. 
Sjö- och flodfarten är dimensionerad för fartyg på 5.000 DWT. 
Man har nu också konstruerat och färdigställt det första fartyget 

i två sektioner, som kan sammankopplas. Kopplat utgör det ett far

tyg om 10.000 DWT. 
Påskjutande bogserbåtar av amerikansk typ förekommer. 
Standardfartyget av typ Volga-Don är ett torrlastfartyg om 

5.000 DWT, byggt för snabb lastning och lossning med ett stort last

rum. Farten är 11 knop och djupgåendet 3,5 meter. Fartygen är 

byggda med den sjöduglighet och stabilitet, som krävs för fart på 
Ladoga och Onega, vilket innebär, att man även kan trafikera hela 

Östersjön. Andra standardtyper har lastkapacitet på 2.000 resp 2.700 

DWT och kan också uppträda i östersjöfart. 
Passagerarfartygsflottan byggs också ut successivt med konventio

nella typer samt nykonstruerade katamaraner, bärplanbåtar och svä

vare. I princip tror man i Sovjet mest på svävarutvecklingen. Eko

nomiska och säkerhetspolitiska betydelsen av hela denna utveckling 
är mycket stor och utbyggnaden måste följas upp noggrant. 

Några viktiga sjöfartsvägar 

Stormakterna har traditionellt varit förespråkare för en ten-ito

rialhavsgräns av tre distansminuter. Orsaken härtill kan bl a hänfö

ras till en önskan, att så många viktiga sund och passager som möj

ligt skulle förbli internationellt vatten. Ju större frihet på haven 
desto lättare att hävda nationella intressen och världsvid fri handel. 

Alltsedan 1793 har USA hävdat tre distansminuters territorialhavs

gräns, men röster höjdes redan 1894-95 för att man skulle utöka 

gränsen till sex distansminuter. Vid internationella konferenserna i 
Geneve hävdade dock USA fortfarande tre distansminuter. 

Indonesien har antagit 12 distansminuters territorialhavsgräns och 
i samband därmed avsevärt utsträckt baslinjerna. Resultatet härav 
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är, att hela ögruppen förvandlats till inre territorialvatten och har 

~ögst avsevärt utökat detta lands territorialhav. Indonesiensanspråk 

mnebär avstängning av många internationellt erkända sjövägar mel

lan de stora haven. Enligt indonesisk lag krävs förutanmälan och 

godkäm~ande från indonesis~a regeringen före passage. Åtskilliga 

andra lander skulle kunna Vidtaga motsvarande åtgärder. Konven

tionen angående territorialhavet och tilläggszonen av 1958 behand

lar bl a rättigheten till "innocent passage". Från sovjetisk sida har 

man reserverat s1g mot rätten till passage med främmande örlogs
fartyg. 

Bild ,4 . ~~ tvi~~r, .. a.tt territoriella krav på 12' territorialhavs gräns 

skulle stanga . folJande passager och sund vid Singapore, Sunda, 

L?mbok, Omba1, Balabac, Sibutu och Surigao. Vid en eventuell kon

f~~kt ~kulle därmed trafiken mellan Persiska viken och Japan kunna 
forsvaras. 

Vad beträffar Gibraltar skulle den sjövägen med 12' territorial

havsgräns kunna komma i ett helt nytt läge. Fria havet i sundet har 

redan nu endast l a 2 distansminuters bredd. 
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Suezkanalen 

När kanalen öppnades år 1869 förkortades den viktiga sjövägen 

till Fjärran Ostern med ca 3.300 distansminuter. Den nya sjövägen 

påskyndade clipperfartygstrafikens upphörande och stimulerade 

övergången till ångfartyg. I Konstantinopel undertecknades av alla 

större sjöfartsnationer år 1888 en konvention, som fastslog, att kana

len skulle "hållas fri och öppen, i krigstid såväl som i fredstid, för 

alla handelsfartyg och örlogsfartyg utan avseende vid flagga". Den

na viktiga princip, som åter konfirmerades av Egypten år 1957 

(även efter nationaliseringen av kanalen) har sedermera utsuddats 

genom bojkott av israeliska fartyg och fartyg som trafikerar Israel. 

När kanalkonflikten en gång biläggs, måste sådan bojkott upphöra 

och för alltid försvinna. För Förenade Arabrepubliken innebär 

stängningen bortfall av kanalintäkterna, som t ex för år 1966 upp

gick till ca 1200 milj kronor. 

Redan åren innan stängningen i juni 1967 minskade Suezkanalen 

i betydelse, beroende på att fartygen successivt ökat i storlek och 

fart. Icke desto mindre passerades kanalen av 21.000 fartyg år 1966. 

Genom kanalen skeppades år 1966 ca 66 milj ton torrgods och 176 

milj ton oljeprodukter. Kanalens muddrade djup, som före stäng

ningen uppgick till 38 fot, medgav passage av tankfartyg upp till ca 

80.000 DWT. 

Framtidsplanerna för Suezkanalen före junikriget avsåg fördjup

ning av kanalen, under år 1967 till 39 fot och under 1968 till 40 

fot. Omkring år 1972 avsåg man öka det möj liga djupgåendet till 

48-50 fot och tillåta en fartygsbredd av 135 fot . Med ett tillåtet 

djup av 48 fot och en breddning av kanalen till 300 meter skulle 

man kunna föra igenom ett 200.000 tons fartyg i ballast. 

Under år 1965 skeppades 5 milj ton olja från Persiska viken via 

Kap till Europa (Storbritannien/Kontinenten) mot 18,7 milj ton år 

1966. Härtill kommer 0,5 milj ton, som skeppades till Medelhavet 

via Kap. Oljetransporterna via Kap hade intill åren före stängning

en utan tvekan ökat starkt. Nära tre fjärdedelar av resorna via Suez 

ägde rum under april-september, när frakterna var som lägst, men 

ju större fartygen blev, desto oftare tog man vägen runt Kap. Här 

finns också en strävan, att under tider med låg lönsamhet försöka 

hålla fartygen gående med så låg kostnad och under så lång tid som 

möjligt. Man undviker all tså att betala Suezkanalavgift och sänker 
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därtill farten något för att få största ekonomiska utbyte så lång tid 
av året som möjligt. Givetvis är man beredd att gå upp till maximi
fart, om lönande frakter är i sikte. Bränslepriser och fraktsats för 
extra last utöver den kontrakterade är naturligtvis av betydelse. Det 
gäller även den ökade möjligheten, att snabbare kunna utnyttja en 
plötslig frakthöjning vid val av väg via Suez. 

A v nedanstående tabell framgår antalet resor med större tankfar
tyg Persiska viken-Europa via Kap år 1966. 

Fartygsstorlek (DWT) 

50-60.000 
60-80.000 
80.000-

Antal resor under 1966 

39 
133 
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Många faktorer ligger till grund för beslut om val av route, när 
det gäller "the loaded leg" av resan. I ballast går man igenom kana
len enligt billigare tariff, men normalt gäller att återbäring av betald 
kanalavgift sker när betalning av genomfart i lastat tillstånd skall 
likvideras. Beslutfattningen angående val a v resroute är främst be
roende av tre parametrar - fartygets storlek, fraktsats enligt Inta
seale och fartygets djupgående. Fartyg av samma storlek kan ha 
stora variationer i djupgående beroende på konstruktionen. Vissa far
tyg har byggts särskilt för passage av Suezkanalen lastade eller i 
ballast. Förhållandet längd, bredd och djupgående kan varieras inom 
vissa gränser. Givetvis kan fartygen även nedlastas med hänsyn till 
Suezpassage. En reduktion i ett fartygs djupgående med en fot, vid 
fraktnivån Intascale -50, kan motsvara en sänkning av fraktin
täkten från Scale -55 till -65. Minskningen beror naturligtvis på 
fartygsstorlek m fl faktorer. 

Man förstår härav att beslutsprocessen är invecklad och att till 
synes ringa förändringar kan innebära stora variationer i fraktintäkt 
och kostnader. 

För ett 60.000 KWT tankfartyg vid Intascale -55 och ett djup
gående av 38 fot, går det på ett ut, om man går Kap/Suez eller 
Suez/Suez. Under 1966 då Intascale låg lägre än -50, företog 
50-60.000 tons tankfartyg resan via Suez, under det att större 
fartyg regelbundet valde routen runt Kap. 

Den nuvarande halvpermanenta omläggningen av sjöfartsvägarna 
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för både passagerar- och torrlastfartyg runt Kap eller t o m genom 
Panamakanalen, kan mycket väl bli mer eller mindre permanent. 
Tidsbesparingen genom användning av Suezkanalen varierar inom 
vida gränser. Från London till Hongkong t ex är skillnaden 7-9 
dagar (beroende på fartygets fart) och från London till Bombay ca 
två veckor. Å andra sidan vinner ett snabbgående fartyg till Austra
lien från Västeuropa endast två eller tre dagar. 

Ordföranden i Lloyd's Register har uttalat att han ej tror på åter
öppnande av kanalen inom en nära framtid. Just nu, år 1968, är det 
Sovjet och Storbritannien, som förlorar mest på stängningen - för
utom innehavarna. Sovjets transporter till Vietnam försvåras avse
värt så länge kanalen är stängd, då upp till 60 °/o mer tonnage måste 
sättas in, för att kompensera för den långa vägen runt Kap. För 
Storbritanniens del är det främst intäkterna av torrlastfartyg som 
ned går. 

Det skall bli mycket intressant att se hur ovan nämnda faktorer 
påverkar sjöhandelsvägval efter Suezkanalens öppnande. Kanalen s 
betydelse har minskat, men inte upphört. 

P anamakanalen 

Redan i december 1964 tillkännagav USA:s president, att man 
skulle fortsätta med planeringen av en slussfri kanal mellan Atlan
ten och Stilla Havet. Denna förbindelseled skulle ersätta Panama
kanalen och möjliggöra fö r de nu största fartygen att passera. Den 
5 september 1968 överlämnades den fjärde årsrapporten från the 
Atlantic-Pacific Interoceanic Canal Study Commission till USA: s 
kongress. Utredningen är ännu inte klar, men inga tekniska hinder 
anses föreligga för genomförande av en slussfri ( = sea-level) kanal. 
Fyra alternativa områden för en ny kanal har föreslagits. I planerna 
framhåll s att utnyttjande av kärnladdningar för utsprängningen av
sevärt skulle förbilliga projektet. 

I dag slu ssas 50 a 60 fartyg igenom dagligen, men väntetiden är 
lång för att få passera den 50 miles långa kanalen. Mer än sexhund
ra av dagens handelsfartyg kan ej passera fullt lastade. För närva
rande sysselsätts ca 14.000 personer v id kanalen, men endast ca 1.000 
man skulle å tgå för skötseln av en slussfri kanalled. 

En moderniserad kanal skulle betyda mycket för både USA och 
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världssjöfarten. Sextio procent av USA:s ut- och inkommande sjö
fart samt fem procent av världssjöfarten passerar kanalen å rligen. 
Totalt passerar mer än 12.000 fartyg per år. 

Nuvarande kanalens bredd - 11 O fot - är främst gränssättan
de för passerande fartygs storlek. Djupet i kanalen är 41,5 fot. Över
slagsmässigt kan sägas, att fartyg på 50.000 DWT kan passera ka
nalen. 

N ordostpassagen 

Ett sovjetisk t fartyg om 3.700 ton fullbordade i aug 1967 passagen 
fr ån Hamburg till Yokohama via Nordostpassagen. Distansen är 
härigenom 9.700 distansminuter kortare än runt Afrika. Jämförs 
distansen Hamburg-Y okohama via Suez blir vägvinsten 7.300 
miles. 

Passagerätt kommer att kräva särskilda förhandlingar, i synnerhet 
som Sovjet i detta område tycks hävda mer än 12 distansminuters 
territorialhav. 

Passagen kan endast utnyttjas "sommartid" d v s ca 4 månader 
per år. Isförstärkta fartyg bör företrädesvis användas och normalt 
sker passagen i konvoj med hjälp av isbrytare. 

Östersjöutloppen 

Genom den delen av östersjöutloppen, som ligger kring Danmark 
finns de tre sjövägarna Öresund, Stora Bält och Lilla Bält. Härtill 
kommer Kielkanalen, från vilken i detta sammanhang bortses. I Öre
sund är leddjupet i Drogden 8 meter och Flintrännan 7,2 meter. 
Djupet i Stora Bält är ca 12-15 meter och i Lilla Bält ca 10 meter. 
Större fartyg ha r vissa manöversvårigheter i Lilla Bält, men i övrigt 
begränsas genomfarten endast av vattendjupet (10 m) och en fri 
seglingshöjd av 33 meter. 

Öresund kan passeras av fullt lastade fartyg upp till ca 9.000 
DWT. 

För närvarande kan fartyg med ca 12 meters djupgående passera 
genom Stora Bält, men efter pågående sjömätningar kommer djup
gående av ca 14 meter att kunna accepteras. Detta skulle innebära 
fartyg på upp till 90-100.000 DWT. Man planerar, att inom några 
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år kunna passera med fartyg upp till 135.000 DWT. Stora naviga
roriska svårigheter kommer dock att uppstå. Som tidigare nämnts 
har Johnsonkoncernen ett 135.000 DWT tankfartyg under byggnad 
vid Eriksbergs Mek Verkstad. Detta fartyg avses utnyttja N ynäs
hamns nya oljekaj, men för att kunna gå fullastat, kräver fartyget 
leder med upp till ca 17meters djup . 
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B STEFENSON 
Vårt sjöförsvar i jämförelse 

med andra nationers 

Inträdesanförande 

~~--------------------------------------, 

Jämförelser mellan olika nationers slagkraft till sjöss 

gjordes ofta förr men har inte förekommit p& senare 

tid. 

Kommendörkaptenen av 2. gr BROR STEFENSON 
har undersökt v&r och några omkringliggande länders 

slagkraft till sjöss under perioden 1950- 1970. Förfa t 

taren belyser den relativa utvecklingen och framför att 

vårt sjöförsvar har gått och går en "kräftgång". 

~--------------------------------------_/ 

Försvarsdebatten har varit tämligen livlig på senare tid, särskil t 
i samband med de senaste försvars- och OB-utredningarna. Olika 
mått på försvarets styrka har använts. Jämförelser har gjorts i skilda 
dimensioner och nivåer. Det är ändå inte säkert att de, som varit 
intresserade av försvarsfrågorna fått situationen klar för sig. Ett 
viktigt frågekomplex berör försvarets utvecklin g med tiden i för
hållande till omvärlden. 

Vi, företrädare för förs varet, står inför betydande svårigheter när 
det gäller att ge klara svar på alla frågor. Det märks också i debat
ten. På OB-nivå försöker vi koppla ihop målsättning och försvars
·effekt, men vi kan inte uttrycka oss i entydiga mått. Det är inte så 
underligt, eftersom vi inte kan få någon definierad målsättning att 
mäta mot. 

På fö rsvarsgrensnivå försöker vi peka på försvarsgrenens möjlig
heter att fylla sina uppgifter i försvaret . Aven där är det svårt at t 
vara klar och entydig, eftersom uppgifterna är så mångskiftande och 
beroende av vilka förutsättningar man har för diskussionen. D et har 
inte minst varit svårt att beskriva försvarets förändringar med tiden. 
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Ibland refererar vi till våra försvarsmöjligheter i dag i förhållande 
till för tio år sedan, ibland till förs varet om tio år o. s. v . 

Nyheter inom enskilda försvarssystem beskrivs så positivt som 
möjligt. Det gäller ju att sälja dem till köparna -- svenska folket. 
Lägger man ihop alla dessa "förnämliga" nytillskott kommer man 
fram till att allt till synes är gott och väl inom förs varet. Men hur 
ser den totala bilden egentligen ut? Hur kan det alltså komma sig 
att vi militärer i ena ögonblicket talar om vi lka utomordentliga för
svarsmedel vi har, och i nästa ögonblick säger att vi inte kan klara 
våra uppgifter? Detta gäller inte minst marinen. 

En av bristerna i resonemangen beror på att vi inte talar om vad 
vi jämför med. När det gäller nya vapen jämför vi med våra egna 
äldre, när det gäller total försvarseffekt försöker vi jämföra med vår 
omvärld. D et är stor skillnad däremellan. Det mest rättvisande mås
te va ra den senare typen av jämförelser. Civila marknadsförare mås
te alltid hålla reda på vad konkurrenterna åstadkommer. Det är ju 
ingen ide att tala om förbättringar på en svarr-vit TV när konkur
renterna kommer med färg-TV. 

Detta inlägg avser jämförelser med omvärlden så att förändringar 
med tiden framgår. Hela vårt försvar borde naturligtvis vara med 
i bilden. En begränsning till vårt sjöförsva r, alltså till för svarsgrens
nivå, måste emellertid göras här för att ämnet inte skall bli för stort. 
En del av resonemangen bör dock vara allmängiltiga. 

Olika metoder att göra jämförelser 

Det gäller alltså 
att jämföra vårt sjöförsvar med andra nationers slagkraft till 
sjöss, 
att undersöka om det sker förändringar i styrkerelationerna med 
tiden, 
att åskådliggöra detta så tydligt som möjligt. 

Metoderna att lösa detta blir främst beroende av de informationer 
om andra nationer som finns, och den arbetsinsats som kan göras 
inom detta område. Därmed vare sagt att man kan göra det till en 
hel vetenskap, men det är viktigt att arbetet får rimliga proportio
ner. Ett lämpligt sätt är kanske att låta det vara ett enmans fritids 
arbete under några veckor. Det har i vilket fall varit förutsättningen 
för detta inlägg. 
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Ett sätt för jämförelser är att utgå ifrån hur mycket pengar, so 1 

har satsats på sjöförsvar och anse att dessa pengar ger utdelning e t 
visst antal år senare. Förutsättningen är då att varje nation handh r 
så rationellt som möjligt vad gäller pengarnas användning, och a t 

den insatsen får en direkt motsvarighet i slagkraft till sjöss. Tyvä1 r 
är det nästan omöjligt att få fram vad öststaterna satsar på förs v2-
ret och än mindre delar därav. Och en jämförelse utan dem skull; 
halta. Tidsaspekten är också svårkontrollerad. Ibland tar det öve · 
tio år innan pengarna ger utdelning, ibland kommer stridskraftern 1 

fram på några år. Kostnader och penningvärde är dessutom al!tfå · 
olika inom olika länder varför betydande fel i sådana jämförelser ka 1 

uppstå. Detta enkla sätt att göra jämförelser kan således inte ut
nyttjas. 

Ett annat sätt, som ofta har använts när det gäller armeer, är at 
räkna antalet människor, som ingår i de organisationer som skall 
jämföras. Uppgifterna därpå är tämligen lätta att få fram. Som måt• 
på effekten av alltmer tekniska stridsmedel är dessa jämförelse 
emellertid osäkra, ibland rent missvisande. En människa bakom e1 
robottryckknapp har ett helt annat stridsvärde än en på ett depå 
fartyg. Aven detta enkla sätt att göra jämförelser är således oan 
vändbart. 

Enda framkomliga metoden tycks vara att jämföra olika nationen 
kapacitet mot bakgrund av de stridsmedel som finns vid en give 1 
tidpunkt. De största svårigheterna därvidlag är att få fram antal t c 
enheter och dylikt, och att lägga lagom vikt vid de olika typerna a · 
stridssystem. Fördelen med denna metod är främst att sådant so1 1 

verkligen finns avgör beräkningarna. När det gäller prognoser 1 

framtiden blir det naturligtvis svårare, men det gäller varje prognm 
form, och denna metod för jämförelser förorsakar inte större prog 
nossvårigheter än någon annan metod. 

Jämförelser av antal enheter och deras vapen har gjorts sedan lån ~ 
tid tillbaka. De utgjorde grundstommen i de många flottavtale1 
under nittonhundratalets första hälft. På den tiden var det tämlige' 
enkelt att renodla jämförelserna. Med tiden har det blivit allt svå 
rare när stridssystemen blivit allt fler och mer tekniskt komplicera 
de. Nu är det ganska länge sedan man såg dylika jämförelser. Kra 
ven på exakthet och vetenskaplig grund har ökat, samtidigt so1 
kompliciteten v uxit oss över huvudet. Moderna beräkningsmetode 
har tillkommit av typen operationsanalys. De är emellertid särskil 
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komplicerade, och därmed svåra att utnyttja, vid jämförelser som 
berör många vapensystem. Det kan därför inte skada att göra enkla 
sammanställningar av fakta, och se vad det leder till när det gäller 
att beskriva hur vår försvarssituation har utvecklats. 

Ett förenklat förfarande 

Mot bakgrund av den givna begränsningen, att undersökningen 
skall gälla sjöförsvaret, kan följande uppställning av ingående delar 
tjäna som underlag för fortsatt diskussion om den sammanlagda 
slagkraften till sjöss. 

Den är sammansatt av en nations: 
sjömålsartilleri 
sjömålsrobotar 
ytfartygstorpeder 
ubåtsvapen 
sjömålsbekämpande flyg 
mineringskapacitet 
minröjningskapacitet 
ubåtskapacitet 
kustförsvar i övrigt (rörligt och fast ka) 

Redan i denna uppräkning ligger begränsningar eftersom luft
skydd och motståndsförmåga av olika slag inte är med. En jämfö
relse utan dessa faktorer blir felaktig om de undersökta länderna 
skiljer sig mycket vid avvägning mellan skydd och egentlig strids
kapacitet. Om man håller sig till relativa mått och accepterar att 
avvägningen är tämligen likvärdig olika nationer emellan, kan man 
fortsätta utan att väga in dessa skyddsfaktorer. 

En undersökning av alla de uppräknade deleffekterna blir även 
den mycket omfångsrik. Ytterligare begränsningar måste göras. 

Tillgängligt antal minor och minbärare är avgörande för mine
ringskapaciteten. I många fall är det fråga om ett alternativutnytt
jande av minbärarna. Man kan således låta minutläggningskapaci
teten ingå i de andra deleffekterna utan att det blir för stora fel. 
Tillgängligt antal minor vore intressant att ha med, men uppgifter 
därom kan tyvärr inte erhållas. 



Filosofin när det gäller det landuppställda kustförsvaret är my -
ket .olika från nation till nation. Det beror bl a på olika geografis} a 
förutsättningar. Skilda uppfattningar när det gäller avvägning me -
lan fast försvar och rörlighet är också orsaken . slutligen spelar ävt: 
organisatoriska skiljaktigheter in. Hur man vänder sig i en unde -
sökning av denna begränsade typ kommer man att ha svåra grän -
dragningsproblem. Frågan är vad som skall räknas in i kustförsvar .- . 
Eftersom en jämförelse, där det landuppställda kustförsvaret tot s 
med, skulle innebära att hela totalförsvaret berördes, har gränsen i 
denna Lindersökning satts vid sådana stridssystem, som kan uppträ 1 

till sjöss. Det är kanske till nackdel för det svenska sjöförsvaret vi i 
jämförelser, eftersom vi satsar relativt mycket på landuppställt kus -
försvar. Å andra sidan kan man kanske betrakta vårt kustförsvz r 
som en del av det territoriella försvar , som normalt faller på jän -
förelser av armeernas stridsvärde. 

sekretesskraven kommer alltid att medföra särskilda restriktione . 
Denna undersökning är av helt öppen natur, vilket medför att san -
manställningar av försvarssystem, som inte återfinns i öppna han e
lingar, inte kan ingå. Detta berör även vårt kustförsvar och är ytte: 
ligare en anledning till varför det inte kan tas med. De öppna kä -
lorna har sina brister och en del kvalificerade gissningar avseen ~ 

antal enheter och dylikt måste göras. Det blir särskilt märkbart nar 
det gäller framtidsprognoser, varför denna undersökning inte ka 1 

sträcka sig längre fram i tiden än till 1970. Intresset måste därfi: r 
fästas på hur utvecklingen har tett sig på senare tid, varvid man k 1 

få fram de tendenser, som styr fortsättningen. En klar tendens i d2,. 
får även verkningar långt fram i tiden. 

Beräkningsmetod 

Vid en jämförelse av detta slag är det nödvändigt att man friger 
sig från den allmänna tekniska utvecklingen, såsom de teleteknisk 1 

förbättringarna och vapnens ökade effekt. Den enda möjlighete 1 

till detta är att man gör relativa jämförelser och då förutsätter a t 
utvecklingen löper tämligen parallellt inom de olika nationerna. V 1 
varje jämförelsetidpunkt har därför den svenska försvarseffekte 1 

till sjöss satts till l och övriga länders beräknats i förhållande därtil . 
Perioden 1950 till 1970 har undersökts vart femte år för följanC 

natwner: 
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Sovjet iOstersjön och N Ishavet (tyvärr odelbart) 
Västtyskland 
Norge och 
Sverige 

För att få fram jämförelsetal har effekten för varje deltidssystem 
beräknats på följande sätt: 
a) sjömålsartilleri 

b) Sjömålsrobotar 
c) Ytfartygstorpeder 
d) Ubåtar 
e) sjömålsbekämpande flyg 
f) Minröjningskapacitet 
g) Ubåtskapacitet 

antal pjäser > 10 cm multiplicerat 
med kalibern i cm 
antal ramper multiplicerat med 25 

, tuber , , 7 

" 
" 

" 

" " " 
15 

flygplan , , 25 
m1nsvepare , , 5 
ubjftg + 1/ 3 av antalet hkp 
och ubjfpl multiplicerat med 20 

Respektive koefficient har sans med hänsyn till bedömt stridsvär
de och kostnad för vapen med bärare. Detta innebär exempelvis att 
en ubåt får poängen 60-90, en torpedbåt 40-60, en robotbåt 
50-100 och ett attackplan 25, vilket motsvarar en kostnad per 
poäng på ca 0,5 mkr. Kostnaderna har härvid utnyttjats som kon
trollvärde på poängvärdet. Koefficientberäkningens huvudändamål 
är att gardera för olika avvägningar mellan de olika stridssystemen 
inom respektive nation. 

Vid beräkningen av antalet enheter och vapen på dem har till
gängliga öppna handböcker av typen Marinkalendern och Janes 
Fighting Ships utnyttjats. N a turligtvis har svårigheter förelegat att 
få fram riktiga värden på Sovjets alla enheter och på det sjömålsbe
kämpande flyget över huvud taget. skattningar har fått tillgripas. 
Vad Sovjets sjömålsbekämpande flyg beträffar har siffrorna med 
flit hållits i underkant (200-300 fpl), eftersom endast en relativt 
liten del av det sovjetiska flyget bedöms kunna utnyttjas mot sjömål 
i ett krig. 

Resultat 

Alla uträkningarna kan inte anges här. Det skulle vara alltför 
tröttande för läsaren och ta för stor plats. Följande tabell utgör 
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Kvot i 
för h. 
ti l l 
Sverige 

Jämförelse, stagkratt till sjöss 

SVERI GE 

1950 1955 1960 1965 

l slagkratt inkluderas sa mtliga str idsfartygssystem sa mt attackflyg som 
kan anfalla mål till sjöss. 
Obs expanderad ska la i botten i törtydligande syfte. 

Bild 1 

1970 

slutresultaten. Siffrorna anger den sammanlagda slagkraften vi l 
varje tidpunkt och för varje nation. 

År 
Nation 1950 1955 1960 1965 197l 

Sovjet (Ostersjön 
och N. Ishavet) 27 600 43 700 49 090 48 900 49 60 ) 
Västtyskland 280 2 765 6 970 7 79 l 

Norge 2 615 2 630 2 550 3 065 3 19 ) 
Sverige 8 250 8 700 8 245 7 235 6 41 ) 

I relativa mått (Sverige = 1) blir resultatet enligt bild 1. 
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Kommentarer 

Vårt sjöförsvars stagnation i förh ållande till andra nationer är 

tydlig. I jämförelse med Sovjet beror den främst på att vi inte har 

någon motsvarighet till den sovjetiska utbyggnaden av sjörobot

systemet. I jämförelse med de andra två länderna är det nedgången 

i antal enheter hos oss i förhållande till ökningen hos dem, som är 

orsaken. 
Många invändningar kan naturligtvis resas mot de här använda 

beräkningssätten. En hel del schahJoniseringar har måst tillgripas, 

och utan tvekan kan beräkningarna finslipas . Men det är knappast 

troligt att huvudtendensen ändras därför. Det är m a o fullt klart 

att det svenska sjöförsvaret gått en kräftgång, särskilt på sextiotalet. 

I motsats till vad som ofta sägs, att vårt försvar hela tiden förbätt

ras, har vi således här fått fram att det på senare tid skett en klar 

försämring. Det är den tendensen som måste brytas. 

Biprodukter av undersökningen 

Vid beräkningar av denna typ framkommer även en del andra 

intressanta förhållanden. De berör främst utvecklingen inom respek

tive nation. Man kan således följa upp hur de olika länderna satsar 

på olika stridssystem och jämföra med vår egen satsning. sådana 

jämförelser måste naturligtvis göras med försiktighet eftersom beräk

ningsmetoderna och då särskilt koefficienterna kan vara styrande. 

Det bästa sä ttet att åskådliggöra fördelningen på olika stridssystem 

är en redovisning av den procentuell a andelen som varje system har 

haft vid den aktuella tidpunkten. I bilderna 2-5 återfinns detta 

för varje nation för sig. Attackflyget är inte medtagit denna gång 

med hän syn till svårigheterna att göra jämförelser, men det svarar 

för huvuddelen av återstående slagkraft upp tilllOO Ofo. 

Några förhållanden som framgår av skisserna är värda att påpekas: 

Förvånansvärt starka förskjutningar har skett inom den senaste 

tioårsperioden - flottor är i omvandling. 
Vår satsning på särskilda ubåtsjaktenheter är låg i förhållande 

till övriga länders. 
Sjöartilleriet har en nedgående tendens hos alla nationerna. Detta 

kompenseras med ökad andel sjörobotar eller ubåtar. 
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%andel Fördeln ing av slagkraft, Sovjet 
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Förde lning av slagkraft, Västtysk land 
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slutkommentar 

För att dessa jämförelser skall fylla sin uppgift !:rävs, att det 
finns ett klart samband mellan den slagkraft till sjöss, som här berörts, 
och försvarseffekt i modern och allmän mening. Det nyttar int 
mycket till att räkna kanoner, ubåtar och flygplan bara för att ta 
reda på vem som har flest. Så gjordes nog mycket förr i tiden. Det 
viktig~ är ::-.tt bcril:ningarna och effektmätningarna verkligen utgör 
mått på åtminstoae en del av vårt förs vars fredsbevarande effekt, 
respektive dess möjlighet att hindra en angripare att invadera vån 
land sjöledes. Det skall erkännas att bilden inte alls är fullständi g, 
transporth.apaciteten, som är viktig för en invasion över havet, har 
exempelvis inte behandlats. Alla väsentliga stridsmedel för_ sjök_r ig 
är dock med och dem förutan kan varken försvar mot eller mvaswn 
över havet genomföras. De medel som erfordras för nationernas sjö
gränsförsv2.r i fred och neutralitet är också med. Därmed kan sägas 
att de;: mesta av det som behövs för att fylla uppgifterna i sjöförsva
ret blivit föremål för jämförelse. Och därmed kan också utveckling
en av vårt sjöförsvar utläsas. 

Det vore antagligen av intresse för såväl statsmakterna som för 
oss själva i marinen, att lägga ned ytterligare arbete på jämförelser 
av denna typ, förslagsvis av storleksordningen några manveckor. 
Därvid skulle prognoser inför framtiden kunna tas fram, säkrare 
underlag utarbetas och fler länder undersökas. En enkel datamaskin
modell är också tänkbar. Vi måste dock akta oss för att låta arbetet 
få för stora proportioner. En objektiv och enkel beräkning av hu r 
våra marina resurser utvecklas i förhållande till andras kan dock 
inte skada. 
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Framtida vapenplattformar 

Vid Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde den 
11 september 1968 diskuterades rubricerat ämne . 

Inledare var marindirektören av 1. gr GOSTA LILJE
KVIST. Dennes anförande jämte av marindirektörerna 

av 1. gr ARNE GARDIN och HANS G:SON HAF
STROM förberedda diskussionsinlägg återges nedan. 

Inledningsanförande av marindirektör G Liljekvist: 

Vid en diskussion om framtida vapenbärare för sjöförsvar skall vi 
friaöra oss från tanken på vilka vapen, som skall framföras. Det 
ka~ske kan synas egendomligt, då ju vapnen bör utgöra ett mycke: 
dominerande inflytande på vapenbäraren, men det går lätt at: 1 

detta sammanhang betrakta vapenbäraren med vapnen som en vana
bel komponent utan att specificera den. 

Ser vi på vår egen flotta av idag, så finns det många varier:nde 
fartygstyper för framförandet av samma slag av vapen och manga 
varia tioner och utvecklingar kan tänkas. 

Vi ska alltså utgå från att vapnen är givna i en eller annan form 
och mot bakgrunden härav diskutera , hur man kan skapa den mest 
effektiva vapenbäraren. 

Det vanliaaste sättet torde vara att utgå från en känd fartygstyp, 
som i stora dra<> kan tänkas vara lämplig för de uppställda kraven. 
Om man vi ll ff ut bästa effekt för lägsta kostnad, är det naturligt 
att dissekera de olika kostnadsposterna för att se var det lönar sig 
att sätta in kostnadsminskande åtgärder eller att undersöka, vilka 
funktioner som kan förbättras utan för stora ekonomiska uppoff
ringar. Om vi ser på vår egen flottas utveckling_ efter senast~ världs
kriget, kan vi finna ganska radikala åtgärder 1 kostn~~smmskande 
syfte. Kryssarna har minskats ner till jagare, och dessa 1 sm tu.r ~Eter
trädes av stora torpedbåtar. I vissa avseenden har effekttvtteten 
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minskats men långt ifrån ur alla synpunkter. Ubåtarna är speciella. 
Deras storlek har snarare ökat än minskat men deras effektivitet 
har i de flesta avseenden ökat betydligt. Detta är intressant och synes 
peka mot att man med ubåtar skulle kunna bygga ett effektivare 
sjöförsvar med mindre ekonomiska uppoffringar än om man väljer 
övervattensfartyg. Här måste man emellertid va ra försiktig i sina 
omdömen och inte fatta beslut enbart ur ren kostnadssynpunkt. D et 
blir så många aspekter på bara detta problem att jag inte ska in
veckla mig för mycket i det utan nöjer mig till s v idare med detta 
konstaterande. 

Om man fortsätter att bygga sina flottenheter genom att utgå från 
befintliga fartygstyper och endast varierar dessa så riskerar man 
inte göra några större misstag rent tekniskt men samtidigt är det 
troligt att flottans totaleffektiv itet ökar i endast ringa grad. 

Det talas i dessa dagar mycket om innovationer i näringslivet fö r 
att göra detta mera konkurrenskraftigt. På samma sätt måste inno
vationer göra försvaret effektivare. 

Innovationer, det moderna slagordet är inte något annat än en 
produktion av nya ideer. Först och främst en ide om vad man be
höver - en behovside - och så en ide om en teknologisk möjlighet 
att förverkliga denna behovside. Inom försvaret ligger det nära till 
hands att tänka sig att behovsideerna kommer från försvarsgrens
chefen, som bäst känner behoven och att de tekniska lösningarna får 
sitt upphov genom de förvaltande myndigheterna. 

Det finns många inovationer i vårt förs var, som har varit upp
märksammade och även i viss utsträckning blivit utnyttjade. Jag 
behöver bara peka p å ifråga om vapenbärare följande exempel: 

Gasturbinen som framdrivningsmaskineri för fartyg 
Superkaviterande propellrar 
Cellfyllnad i skrov 

Ubåtsmaskineri av enhetstyp 
Bränslecellmaskineri 
Stirlingmotorer 

l hac ännn ej utnyttja" 

Om vi nu lämnar det traditionella tänkandet att skapa en strids
enhet genom att utgå från en väl känd och beprövad och försöker 
göra klart för oss hur det skulle se ut om vi nyskapade med utgångs
punkt från uppställda egenskaper. 
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Vi inskränker oss fortfarande till den rena vapenbäraren och 
utgår från de stora väsentliga och avgörande kraven och berör där
efter olika vägar att tillfredsställa dessa. 
1. Fart. Vapenbäraren skall kunna framföras med hastigheter, som 

är väl avpassade till vapnens egenskaper i strid och till möjlig
heten att välja stridsplats och taktisk orientering. 

2. Sjövärdighet. Vapenbäraren skall under olika väderlekssituatio
ner kunna uppträda så att önskvärd effektivitet alltid erhålles. 

3. Skyddsegenskaper. Vapenbäraren skall kunna motstå eller undvi
ka stor effektivitetsnedsättning på grund av fientlig insats. 

4. Personaleffektivitet. Vapenbäraren skall vara så konstruerad att 
personell effektivitet gynnas. 
För att börja med farten så har denna ett mycket väsentligt in

flytande på vapenbäraren. Det är kanske den faktor, som är mest 
avgörande p å valet mellan konventionell och exklusiv farkost. För 
närvarande kan en sjögående vapenbärare utformas efter följande 
renodlade h uv ud principer: 
Rundbottnad deplacerande 
Planande med skarpt slag 
Bärplanbåt 
Svävare 

Förutom dessa kan man räkna med mellanliggande kombinationer 
och på så sätt få fram en mängd olika utformningar. Rätteligen 
borde kanske helikoptern räknas med i sällskapet vapenbärare, men 
den kan också betraktas som ett hjälpmedel och inte som primär 
komponent. 

Det finns inte några skarpt avgränsade fartområden för de olika 
huvudformerna. I stort kan man säga att den rundbottnade deplace
rande typen kan utnyttjas till 40 a 45 knop. En planande båt med 
skarpt slag kan vara lämplig upp till ca 50 knop. Over denna has
tighet torde bärplanbåt eller svävare vara de enda tänkbara. De 
övre fartgränserna för sådana farkoster är osäkra. Annu så länge 
skall man nog inte räkna med mer än ca 60 knop för en bärplanbåt 
och möjligen 100 knop för en svävare. 

Försvarsgrenschefens operationsanalyser skall lämna uppgift om 
vilken fart som är erforderlig i olika sammanhang. Denna bör anges 
helt oberoende av hur vapenbäraren ser ut med enda övrigt krav att 

vapnen skall kunna framföras och verka effektivit. Jag vet att det 
är mycket svårt för operatören att uppställa entydiga krav av detta 
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slag, men det borde vara ett mål att eftersträva. Om kravet på far t 
överstiger SO knop, torde det av vad som sagts i det föregående vara 
nödvändigt att konstruera en bärplanbåt eller svävare som vapen
bärare. Ar kravet över 60 knop finns f n bara svävaren att tillgå. 

Härmed är inte sagt att inte bärplanbåtar och svävare kunde vara 
lämpliga även vid lägre fart än SO resp 60 knop. Andra skäl än 
farten kan vara avgörande härför. 

Ifråga om fart är ej blott högsta farten avgörande. Denna kanske 
erfordras endast en mycket kort period och då är det väsentligt att 
få upplysning om vilka lägre farter, som är aktuella och under vilka 
förhållanden. Detta är framför allt väsentligt för val av lämpligt 
framdrivningsmaskineri . 

Fartkravet har ett mycket avgörande inflytande på vapenbärarens 
utformning och konstruktion och därmed på kostnaden, och det bli r 
därför mycket väsentligt att noggrant undersöka det operativa kra
vet på fart. Inte minst torde man få avväga farten s betydelse ur 
skyddssynpunkt vilket berörs längre fram. 

Sjövärdigheten är den andra betydelsefulla faktorn , som på ett 
avgörande sätt påverkar vapenbärarens utformning. Sjövärdighet är 
ett mångtydigt begrepp. Kravet på sjövärdighet kan växla med valet 
av vapenutrustning. Vapenbärarens uppförande i sjögång kan be
höva vara annorlunda om man skall skjuta med kanon eller om man 
skall göra torpedanfall. Vilka krav som ska ställas på ett robotfar
tyg ve t vi tyvärr inte ännu. Aven minutläggning fordrar speciell 
uppmärksamhet i avseende på sjövärdighet. 

Farten och sjövärdigheten för ett snabbgående fartyg måste i regel 
lösas efter andra regler än för ett mera långsam tgående. 

Sjövärdigheten är vidare beroende av operationsområdet. Ett far
tyg, som uppför sig bra på Atlanten, behöver inte nödvändigsvis 
vara lämpat för användning i dstersjön. Ett stort fartyg kan vara 
mindre beroende av sjöhävning men det är inte uteslutet att inom 
vissa gränser konstruera en liten vapenplattform med goda sjöegen
skaper. Det vetenskapliga studiet av sjöhä vning inom aktuella ope
rationsområden har varit förs ummat, men har nu uppmärksammats 
över hela världen. Vi torde dock sjä lva få utforska vad vi önskar 
veta om dstersjön. 

Ur sjövärdighetssynpunkt kan följande nämnas om olika slag av 
vapenbärande farkoster. 

När det gäller mindre fartygsenheter med konventionell urform-
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ning har erfarenheten a v våra torpedbåtar g1v1t vid handen att 
200-tons farkoster kan uppträda under de flesta förekommande 
väderleksförhållanden och vid farter upp emot 3S knop. Artificiella 
hjälpmedel i form av slingertankar, feno r eller dylikt till förbättring 
av sjövärdigheten torde ha liten effekt på fartyg av detta slag. De 
kan vara utmärkta hjälpmedel för större fartyg (kanske för 2-3 000 
rons deplacement) och möjligen för långsamtgående mindre enheter. 

Tidigare är nämnt att övergång till planande farkoster med skarpt 
slag kunde vara en åtgärd för att höja det maximala fartområdet 
några knop. Detta gäller i smult vatten eller obetydlig sjögång. I hårt 
väder kan planerad fartökning jämfört med rundbottnat fartyg myc
ket lätt bli utbytt mot en fartminskning. Vill man med bibehållen 
sjövärdighet ha högre fart än 3S a 40 knop i vanligen förekommande 
sjögång torde man bli tvungen att övergå till bärplanbåt eller svä
vare. Utan tvekan kan en bärplanbåt med helt nedsänkta bärplan 
och i storleksordningen 200 ton vara en utmärkt vapenplattfonn 
även i grov sjö. En sådan farkost torde också bättre än vilken annan 
konventionell vapenbärare som helst kunna hålla föreskriven fart 
även i svår sjögång. 

Vad beträffar svävare synes dessa så småningom kunna utvecklas 
till säkra och goda vapenbärare. Jag tror dock att man fortfarande 
har för liten erfarenhet av hur stor svävare man måste vä lja för att 
åstadkomma vissa bestämda vapeneffekter. R ent teoretiskt borde 
svävaren kunna göras till en god vapenplattform vid hög far t även 
i dåligt väder. Själv sätter jag fortfarande ett fr ågetecken för svä
varen enbart för att den ännu inte är tillräckligt prövad ur sjövär
dighetssynpunkt. 

skyddsegenskapen är den tredje stora faktorn . På de stora örlogs
fartygens tid var det brukligt att omge väsentliga delar av ett fartyg 
med pansar av varierande tjocklek. Det moderna örlogsfartyget kan 
inte annat än i undantagsfall förses med skyddande pansar. Pansaret 
är inte längre effektiv t mot moderna vapen. Det stora deplacements
tillskott, som erfordras för att bära ett något så när effektivt pansar
skydd, medför mycke t stora kostnader. Det ökade deplacementet 
medför också i regel ett fartyg med större målyta. 

En liten snabb farkost undgår lättare fientlig insats och därför 
får man en viss skyddseffekt genom övergång till mindre enheter. 
En lämplig vattentät indelning av skrovet och fyllning av delar av 
detsamma med cellfyllnad kan ge farkosten ökad skyddseffekt , som 
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man inte bör bortse ifrån. Cellfyllnad har väl många gånger miss
bedömts såsom anordnat för att göra en fartygsenhet osänkbar, en 
egenskap som har varit lite svårförstådd. Cellfyllnad används inte 
<1V det skälet. Små fartygsenheter är i allmänhet mindre lämpliga 
som plattformar för t ex artilleripjäser beroende på att de har en 
alltför kort rullningsperiod. Denna i sin tur är beroende av fartygets 
metacenterhöjd. För att få en bättre i det här fallet längre rullnings
period erfordras i allmänhet en liten metacenterhöjd. En sådan ger 
dock liten motstå ndsförmåga mot kantring vid vattenfyllning på 
grund av skada. Med cellfyllnad minskas faran av vattenfyllning 
och metacenterhöjden kan avvägas så att farkosten blir lämplig som 
vapenplattform. 

Ur skyddssynpunkt bör alla stridsviktiga system ombord genom
tänkas och arrangeras på ett riktigt sätt. Detta kan bli möjligt genom 
de skadevärderingar, som man bl a med FOA:s hjälp skall försöka 
åstadkomma med utgång från olika vapenangrepp. Det är möjligt 
att man inte behöver driva denna verksamhet till en sådan veten
skaplig fulländning som FOA strävar efter. Det får vidare undersök
ningar lämna svar på. 

Vill man nu ur skyddssynpunkt jämföra de olika slag av vapen
bärare som tidigare berörts kan först konstateras att deplacerande 
och planande farkoster är helt lika i detta avseende. För bärplan
båten är bärplanen känsliga men de har liten utbredning i lång
skeppsled och sannolikheten för förstörelse är därför begränsad. Har 
bärplanen skadats och farkosten gått ned i deplacerande läge är 
skyddsegenskaperna jämförbara med dessa slag av farkoster. Sväva
ren är svår att bedöma ur skyddssynpunkt. Den har större målyta 
än de föregående och sannolikheten för träff är därför större ur den 
synpunkten. Å andra sidan kan den göras snabbare och farten kan 
därför kompensera den svagheten. Kantringsrisken på grund av ska
dor torde vara mindre hos svävaren än hos andra farkoster och den 
är därför troligen överlägsen de övriga ur skyddssynpunkt. Om svä
varen trots sin höga fart blir träffad kan dock lätt dess bästa skydds
egenskap farten gå förlorad och detta faktum bör man inte bortse 
från. 

Personaleffektivitet. En marin stridsenhet är inte bara en materiell 
produkt med hög teknisk effektivitet. Annu så länge måste den 
framföras av människor och i stor utsträckning hanteras av mänsk
liga hjärnor ombord. Personalen skall inte bara vara väl utbildad 

118 

och skickad för sina uppgifter, den skall också i den miljö som råder 
vara i bästa trim för sin uppgift. Hur detta skalllösas kan det finnas 
många meningar om. Det kan dock fastslås att den personal som har 
det besvärligt och obekvämt, när den skall vila, inte är kapabel att 
på bästa sätt utföra sina åligganden. Med alltmer höjd levnadsstan
dard växer kravet på bekvämlighet under fritid. Kravet torde dess
utom bli större om tjänsten är obekväm och hård. 

Det har många gånger diskuterats att utforma marina vapenbä
rare som exklusiva stridsmaskiner utan några egentliga förläggnings
utrymmen ombord. Dessa skulle i stället arrangeras på separata 
förläggningsfarkoster. En extrem lösning med enbart stridsplatser 
för en stridsbesättning och inga som helst utrymmen för förläggning 
eller bespisning skulle möjligen förbilliga vapenbäraren så mycket 
att medel kunde inrymmas för förläggningsfartyg för ett mindre an
tal stridsenheter. Detta förfarande torde emellertid vara en utopi, 
då man knappast - trots kanske avsevärt ökade farter - kan räkna 
med ett effektivt genomfört företag utan vaktombyte ombord. 

Varje annat realistiskt alternativ med enkla förläggningar och 
enkel bespisning ombord samt med förläggningsfartyg torde bli mer 
kostnadskrävande än dagens sätt att lösa frågan med relativt hygg
liga bostadsförhållanden . 

Ubåt och övervattensfartyg kan ej jämföras i detta avseende. En 
förstoring av ubåten för att medge permanenta bekväma förlägg
ningsutrymmen får helt andra ekonomiska och tekniska konsekven
ser än motsvarande åtgärder på ett övervattensfartyg. 

Personligen tror jag inte på iden att från stridsfa rtyg taga bort 
förläggningsdelen och lägga den på en icke stridande farkost. Om 
hela sjökrigföringen ändrades därhän att en stridande farkost gjorde 
mycket korta direkta utfall från en bas för att omedelbart återvän
da, skulle den kunna konstrueras som ett st ri dsflygplan och antagli
gen bli om inte avsevärt så dock billigare än dagens stridsfartyg, 
som avses operera några dagar oberoende av bas. 

Jag anser man skall sträva efter att minska besättningen så mycket 
som möjligt genom organisatoriska och tekniska åtgärder samt arran
gera utrymmena ombord så att alla personalkategorier kan få rim
liga krav på standard tillgodosedda. 

Jag har i det föregående pekat på en del egenskaper för olika slag 
av nu kända viktiga farkoster utan att utpeka någon som den bästa 
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eller troligaste framtidsfarkosten. D et kan inte göras utan kännedo 1 

om vilka krav som är för taktikern och operatören viktigast. 
Om försvarsgrenschefen finner att väsentliga taktiska fördelar e1-

hålles med mycket höga farter är det nödvändigt att undersöka kost
nadskon sekvenserna av att bygga antingen bärplanbåtar eller sv~
vare. Finner man dessutom att det är mycket väsen tligt med oper2-
tiva marina enheter året om d v s även då stora delar av hav oc 1 

skärgård är tillfrusna har man endast att välja svävaren. 
Nu finns inte endast dessa renodlade farkosttyper. Det finns kon-

binationer och o lika varianter som mycket väl kan ifrågakomm, . 
Det finn s t ex sidakölsväva re som skiljer sig från den egentliga sv2-
varen genom fasta sidaväggar långskepps i stället för kjol och luf'
ridå. Den kan inte förflytta sig över land utan är en ren sjöfarkos . 
Det är däremot inte orim ligt att tänka sig en variant som skull , 
kunna ta sig fram på is eller bland flytande isblock. Om sådan , 
speciella farkoster finns ingen erfarenhet att hämta uti från. I dett , 
fall finns t ex problem med isskenor o dyl. Aven framdrivningssättt. 
måste bli förem ål för undersökningar och experiment. O ver huvu' 
taget måste framdrivningsproblemet fö r alla slag av farkoster stL 
deras. Stråldrift är ett område som redan nu undersökes men de 
finns många andra problem som nu medan vi väntar på n;öjlighete 1 

att nybygga örlogsfarkoster borde studeras, projekteras och prova ~ 
Farkoster av alla för oss rimliga slag borde projekteras och värdera . 
Utländska objekt borde studeras mycket noggrannare och analyser8; 
i jämföre lse med våra egna fartyg och projekt. Då vi emellertid n 1 

är helt beroende av arbetskraft från industri eller konsulter blir så
dan verksamhet dyrbar och de medel som i CM långsiktsplan avse, 
för "forskning och försök" borde förstärkas avsevärt. I det lång 
loppet torde det va ra en god investering. Vi kommer aldrig annat 
att kunna välja rätt slag av vapenbärare. Den rena vapenutveckli ng 
en må vara aldrig så avancerad - utan en lämplig plattform ka1 
det bästa vapen bli utan verkan. 

::-

:;-
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Diskussionsinlägg av marindirektör A Gärdin 

Som en första kommentar till marindirektör Liljekvists intressanta 
anförande skulle jag vilj a peka på ytterligare några s k innovationer, 
som dels har spelat, dels kommer att spela en stor ro ll för fartygs
utvecklingen inom vårt speciella intresseområde. De viktiga händel
serna jag tänker på är 

införande a v höghållfast stål jämte svetsning i skrov, 
utnyttjande av lim made träkonstruktioner i skrov, 
utnyttjande a v armerad plast i skrov, 
utveckling av bärplanbåten, 
utveckling av svävaren. 
A v dessa har de två fö rsta utvecklingsstegen haft stor betydelse 

för nedbringande av skrovvikterna, vilket har varit förutsät~t:ingar
na för de välbalanserade proj ekt, som kan representeras av Olands-
jagarna på stå lsidan och Arkö-sveparna på träsidan. . .. o o 

Introduktionen av armerad plast som skrovmatenal for smabatar 
har i och för sig inneburit en helt ny tillverkningsteknik. Fördelar
na ligger emellertid inte där - tillverkningstekniken kan snarast 
sägas innebära en nackdel, eftersom materialet tillverkas samtidigt 
som båten byggs och därigenom inte kan provas på samma sä.tt son: 
t ex stå l provas innan det byggs in i skrovet. Fördelarna ligger 1 

första hand i materialets underhållsfrihet. Det utvecklingssteg, som 
nu ligger framför oss, är användning av annerad plast i fartyg med 
40-50 m längd, dvs för minsvepare, på vilka krav ställs att skrov
materialet skall vara omagnetiskt. Förutsättningarna för detta steg 
är emellertid dels att vi kan tillägna oss en indu striell, mekaniserad 
tillverkningsmetod, som både kan nedbringa timkostnaderna och 
kan lämna en tekniskt jämn prudukt, dels att en icke förstörande 
provningsmetod kan utvecklas, med vilken tillverkningsresultatet 
med tillräcklig noggrannhet kan verifieras. 

Men det är väl egentligen inte dessa problem som är ämnet för 
diskussionen, utan det är väl de avancerade vapenbärare, som kan 
konkurrera med - och komp lettera - attackfl ygplan och landba
serade robotar, som vi skall diskutera. 

Därvid kommer jag snabbt in på de innovationer, som kanske 
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kommer att spela den största rollen för morgondagens vapenbärare 
nämligen den praktiska tillämpningen av bärplan- och svävarprin 
cipen på farkoster av de storlekar, som kan intressera oss. 

Principen för bärplanbåten är mycket gammal, men först uncle · 
1950- och 1960-talen har man kommit fram till tillämpningar, sor t 
kan bli konkurrenskraftiga i förhållande till de konventionell 
s kro vu tformningarna. 

Utan att gå in alltför djupt i bärplanteknikens finesser kan maJ 
konstatera, att utvecklingen har gått efter två huvudprinciper, näm 
ligen båtar med yrskärande plan och båtar med helt nedsänkta bär 
plan. Med yrskärande bärplan blir farkosten självstabiliserande, me 
dan man vid helt nedsänkta bärplan måste förse farkosten med eJ 
komplicerad och naturligtvis även dyrbar stabiliseringsanordning. 

Man kan säga att tekniken med yrskärande bärplan är etablera 
eftersom hundratals farkoster - främst för passagerartransport p< 
floder och i skyddade farvatten - hittills har byggts med tilläm 
pande av den principen, varvid i huvudsak farter mellan 30 och 4C 

knop kunnat uppnås. Resultatet är dock enligt min uppfattning intl 
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sådant att bärplanbåtell f n kan konkurrera med den konventionella 
skrovutformningen. 

För det första har man inte kommit upp i ett väsentligt högre 
fartområde än man f n gör med rundbottnade båtar. För det andra 
är bärplanen skrymmande, ger ett avsevärt djupgående vid låga far
ter och är lät ta att skada. För det tredje har fartygstypen begränsad 
möjlighet att uppträda i sjö. Det förhållandet illustreras av bild 1, 
där det visas hur fartygslängden (egentligen frigångshöjden) begrän
sar farkostens framförande i vågor med olika hijjd. Härtill kommer 
de accelerationer fartyget utsätts för under olika vind- och sjöför
hållanden. Dessa accelerationer är emellertid små för en bärplanbåt, 
jämfört med motsvarande för framför allt p lanande båtar. Normalt 
räknar man med 0,15 g som övre gräns för hävning, innan man blir 
sjösjuk. Over 0,25 g blir färden mycket obekväm för passagerare. 
Vid 0,5 g uppträder besvärande kavitation vid "subkaviterande" 
bärplan. Med helt nedsänkta bärplan och ett särskilt stabiliserings
system kan man få en mycket lugnare gång än med ytskärande bär
plan. 
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I bild 2 visas skillnaden i accelerationer mellan en båt med yts], 1-
rande plan (Denison) och en med helt nedsänkta plan (Dolphin) . 

J ag tror inte att man kommer väsentligt mycket längre på utvec {
!ingen av bärplanbåtar med yrskärande plan, medan däremot ut
vecklingen av bärplanbåtarna med helt nedsänkta plan endast h tr 
börjat. Om vi i en framtid skall använda bärplanbåtar som vape l 

bärare torde bero främst på bl a om kostnaderna för denna fartyg -
typ kan begränsas, om de förnämliga sjöegenskaperna kan utnyttj Is 
vid större våghöjder och om kravet på framkomlighet i is kan slop~ s. 

När jag nu nämner kravet på framkomlighet i is kommer jag osö t 
in på den sista innovationen i raden, nämligen införandet av sväv t 

ren. Denna ide har haft en mycket stor genomslagskraft, som h r 
resulterat i en mängd olika tekniska lösningar. 

Främst utmärkande för svävaren är dels dess amfibieegenska pr·, 
dels det fördelaktiga fart-effektsambandet. Man kan därför med < 

relativt liten effekt driva upp svävfarkosterna i fartområden, so n 
inte kan uppnås med konventionella fartyg eller bärplanbåtar. 

Svävarens tillast ligger mellan 25 och 35 °/o av startvikten, o<'1 
eftersom skrovet tillverkas praktiskt taget i flygstandard är det i 
allmänhet lätt och rymligt. Svävaren är mycket känslig för vindeJ s 
inverkan och fartnedsättningen vid gång i sjö är påtaglig. Bild 3 oc 1 
bild 4 visar inverkan av sjö och vind på en SR.N4 (Mountbatten). 
För att vara fullt operationsduglig i Ostersjön fordras en svavare 1 
storleksordningen 150 ton, dvs ungefär som SR.N4. 

Svävarens manöverbarhet och kurshållningsförmåga i sidvind ~-r 
dålig, vilket ger en stark begränsning av användbarheten i trång1 
och trafikerade farleder. Framtagning av bättre system för styrnin; 
kan emellertid förväntas. Om fartkraven på morgondagens vapeP· 
plattforl;ll sätts i området 80 och högre knop, torde svävaren bli end 1 

möjliga alternativet. Kostnaderna kommer då emellertid att bli s t 
höga .att konkurrensen från andra vapensystem kan bli besvärande. 

Att både svävaren och bärplanbåten kommer att finna en plan 
i de ;marina systemen är jag helt övertygad om. Dock anser jag att 
de 'båda typerna ännu ej är så utvecklade, att de kan konkurrera e c 
det konventionella fartyget, och jag tror att det dröjer länge ä1. 
Undev · tiden bör vi se vad som kan göras åt dagens attackfartn , 
hur vi skall kunna förbilliga detta med bibehållna prestanda ell · 
hur vL skall kunna höja prestanda inom en given kostnad. Vad ka 1 

vi då göra? 
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1) F ör enkla bostadsinredningen. J ag vill påstå att vi i de små, hå c 
pressade attackfartygen inte har möjlighet att följa med i den all 
männa standardhöjningen, när det gäller bostadskomfort och fö r 
plägnads- och hygienutrustning. Uppdelning i fyra, för att intv 
säga fem, olika personalkategorier bidrar inte till att förbillig< 
inredningen. 

Gör inredningen i samma standard som på ub och kompletter; 
attackfartygen fredsmässigt med depåfartyg, som samtidigt ka1 
vara stabs-, verkstads- och målfartyg. 

Minska besättningen ombord och komplettera den med under 
hållsgrupper från depåfartyget. 

Utrymmesmässigt måste inredningen vara dimensionerad fö1 
krigsbesättningen, men därvid erbjuda endast enkel standard. 

2) Förenkla utrustningen ombord. Våra nuvarande attackfann 
måste kunna avsevärt förenklas . skyddstänkandet från vår krys
sarepok hänger punktvis kvar. Vi måste skapa oss en helt n) 
skyddsfilosofi och frigöra oss från gamla tänkesätt. Vi får inte 
längre säga "den utrustningen kan vara bra att ha" utan "är der 
anordningen helt nödvändig för fartygets funktion?" Antalet re
server kan minskas, anläggningarna kan göras enklare. Lägg skyd
det på flytbarhet och reserver för primärfunktionerna. 

En farkost i 200-tonsklassen kan inte bli en ur skyddssynpunkt 
högvärdig produkt. Bygg därför enkla farkoster- men flera! 

3) Förbättra sjöegenskaperna. Observation av vågrörelser har äver 
i våra farvatten ägt rum under senare år för att skapa underlag 
för konstruktion av s k vågspektra. SSPA har på uppdrag av då
varande MF och även SFS gjort systematiska vågobservationet 
först från Vinga fyrskepp, senare även från fem fyrskepp i Oster
sjön. Arbetet är endast påbörjat, men man har hittills kunnat ta 
fram preliminära vågspektra för både Kattegatt och Ostersjön. 
Med dessa vågspektra för olika "seastate" och med teoretiskt eller 
experimentellt framtagna amplitudoperatorer kan fartygens gen
svar, dvs fartygets uppträdande i olika sjö beräknas. 

Detta öppnar nya möjligheter att systematiskt genomräkna och 
genomprova olika skrovutformningar för att få fram en optimal 
konstruktion för ett visst operationsområde. 

Målet är kanske avlägset, men med en resolut insats kan man 
snabbt komma en bit på väg. Det krävs pengar till forskning, för-· 
sök i modell och fullskala, fartyg måste ställas till förfogande för 
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prov, och fartygsbefälet måste lägga större vikt vid att rappor
tera fartygens beteende i dåligt väder och vid speciella belast
ningsfalL Vapenkonstruktörerna måste klart definiera sina krav 
på vapenbäraren. Vilka egenskaper krävs av ett torpedfartyg, ett 
robotfartyg, ett minfartyg, etc? 

4) F ör bättra isgångsegenskaperna. Att få våra lätta attackfartyg att 
obehindrat gå i is är i och för sig ett olösligt problem, eftersom 
framför allt propellrar och axlar är mycket känsliga för åverkan. 
Om det är av stor vikt att ge dem en rimlig möjlighet att ta sig 
fram i is, t ex från bas till operationsområde, tror jag, att man 
med vissa uppoffringar - ekonomiskt och prestandamässigt -
kan komma en bra bit på väg. Beträffande skrovkonstruktionen 
har försöken i is med Perseus gett värdefulla informationer. 

Alltså, hur starkt är kravet att våra attackfartyg skall kunna 
ta sig. fram i is? 

Till sist skulle jag vilja instämma med Liljekvist i att vi måste 
bredda vår forskning inom övervattensfarkostområdet. Men det är 
inte bara fråga om att öka anslaget för forskning, försök och ut
veckling. Vi måste även inom FMV-M ges sådana personalresurser 
att forskningsinriktningen kan göras lämplig, resultaten kan tillgodo
göras och tillämpas på en mängd projekt eller projektutkast både be
träffande mycket avancerade konstruktioner och enkla, robusta och 
billiga fartyg. 

Diskussionsinlägg av marindirektör H G:son Hafström: 

Inledaren tar med all rätt upp innovationen som grund för att 
språngvis förbättra fartygens effektivitet. Däremot är jag inte helt 
ense med honom att behovsideerna, som väl främst skall komma från 
stabshåll, normalt utgör grund för innovationer. När inledaren där-
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emot exemplifierar innovationer med gasturbiner, superkaviterande 
propellrar och Stirlingmotorer, ja då blir jag ense med honom igen. 
Detta är tekniska språng - innovationer - som ställs till förfogan
de för studier av de operativa möjligheter som uppstår. Detta startar 
i sin tur en iteritativ utveckling mellan tekniska, taktiska och eko
nomiska synpunkter. 

Givetvis finns det också exempel på språngvis utveckling, som 
uppstått ur behovskrav. Ett slags beställningsskrädderi för uppfin
ningar, alltså. Framför allt på utrustningssidan kan man finna såda
na exempel såsom radar och sjunkbomber. Och kanske skall ubåten 
räknas dit. 

Men till innovationer i ordets rätta bemärkelse måste hänföras 
svävare och bärplanbåtar, som nu torde nått den grad av innovering 
då allvarliga studier av användningsmöjligheterna i försvarets tjänst 
bör utföras. Man kommer då att finna vilka befintliga behov som 
kan tillfredsställas av de nya vapenbärarna. Men det kan också upp
stå nya möjligheter - skapas oväntade "behov". Exempelvis sjökrig 
över is med svävare. 

En fri, dvs icke målbunden, forsknings- och utvecklingsverksam
het skulle kunna då och då ge produkter, låt oss kalla dem innova
tioner, som vore värda att tas in i den militära studieverksamheten. 
Kanske i det blå ser man framför sig en organisation, som då och då 
skulle kunna erbjuda förslag till fartygssystem eller komponenter 
därav, som förde oss ett steg framför våra motparter. En alltmer 
tungrodd organisation tenderar nu i stället att stadfästa det förhål
landet, att vi får nöja oss med anpassningar av andra nationers tek
nik och materiel till våra förhållanden och då i regel ett halvt steg 
efter i utvecklingen. 

Inledaren påpekar att fartkraven inte skall gälla endast högsta 
fart utan att även krav på lägre farter bör ges - om sådana finns. 
Jag skulle vilja utveckla önskemålet till att såväl uppdragsprofiler 
som utnyttjandeprofiler borde ingå i varje stabsmässig målsättning. 

Med uppdragsprofil menar jag fart/ tid-funktionen för de dimen
sionerande uppdragen, kanske delvis ersatt med en fart/distans
funktion. Exempelvis 
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tid för klargöring och fartupptagning 
fart under skärgårdspassage viss tid 
förflyttning till operationsplatsen med viss fart 
driftförhållanden under en eventuell väntetid 

_ fart/ tidförloppet under anfall och motsvarande under återgången. 
För ett och samma fartyg kan flera olika uppdragsprofiler behöva 

specificeras, t ex eskortuppdrag, minfällningsup~drag, beva~nings
uppdrag. Om dessa profiler är kända kan, som mle.daren papekar, 
framdrivningssystemet komponeras. I utländska manner leder dessa 
överväganden ibland till kombinationsmaskinerier, t ex med både 
gasturbiner och dieslar. Tekniskt olika lösningar erhålles om profilen 
kräver, att komponenterna skall användas samtidigt eller om alter
nativ användning kan tillåtas . Aven val av antalet axlar och av 
ställbar eller fast propeller påverkas. 

Det andra begreppet, utnyttjandeprofilen, avser fart/tidsfunktio
nen över längre perioder, ett år eller ett rustningsintervall, kanske 
hela livstiden. Främst syftar jag härvid på fredsutnyttj andet. Med 
hj älp av denna profil kan totalekonomin för olika maskinerialter
nativ jämföras. Härvid medräknas även underhållskostnaden~a. 
Exempelvis kan hög procentuell drifttid vid max-belastning krafugt 
minska tiden mellan översyner för en maskintyp men vara mindre 
betydelsefull för en annan. Kompromisser får sökas mellan uppfyl
landet av dessa utnyttjandekrav och de tidigare nämnda uppdrags
kraven. 

slutligen vill jag komplettera inledarens synpunkter på hur kra
ven på fart, sjövärdighet, skydd och personaleffektivitet påverkar 
fartygssystemets utformning med att peka på några andra egenska
per, som ibland kan vara betydelsefulla. 

Utan närmare kommentarer vill jag bara räkna upp 
manöverförmåga 
stöttålighet 
bullerutstrålning 
magnetiska egenskaper och 

- !R-utstrålning. 
Många gånger kanske dessa och liknande krav har utslagsgivande 

betydelse för materielutformningen, inte minst inom mitt fack, fram
drivningen. 
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TH LUNDBERG Fartygsmaterielens underhåll 
(ett genmäle med förslag) 

,------------------------------------~ 

Marindirektör Nils Dellgren har i T/S decembernum

mer 1968 redogjort för några synpunkter - ur Kust

flottans synvinkel - på fartygens materie/underhåll. 

Marindirektö r THORSTEN LUNDBERG lämnar här 

nedan några kommentarer till innehållet i hans artikel. 

~-------------------------------------~ 

Nils Dellgren har i sin artikel pekat på tre möjligheter att minska 
och förbilliga underhållsverksamheten på marinens fartyg, dess ma
teriel och utrustning. 

(1) "Okad insats på projekt- och byggnadsstadierna för att åstad
komma en mer underhållsfri produkt. (Tillverkningskostnader 
avvägs mot kostnader för bl a underhåll under fartygets bedöm
da l i vs tid)." 

Kommentar 

I begreppet underhållsfri förmodas ligga även en underhållsvänlig 
och framför allt en driftsäker produkt. Alla, som för närvarande 
i vårt land är sysselsatta med projektering och byggande av krigs
fartyg har otvivelaktigt detta för ögonen. Eftersom målsättningarna 
för svenska krigsfartygs allsidighet och stridsvärde är höga och kost
naderna av kända skäl måste hållas nere blir den del av medelska
kan, som kan läggas ned på de ej direkt stridsvärdefulla egenskaper
na mindre än vad projektören och byggaren kanske önskar- under
hållsfrihet har hittills ej ansetts stridsvärdefullt. Den mänskliga fak
torn - såväl vid projektering, konstruktion, byggande som vid sköt
sel - gör att man aldrig kan få en hel t underhållsfri båt. 

(2) "Basgrupper uppsätts som tilldelas resp förband." 
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Kommentar 

Nuvarande knappa tillgång på personal för drift av rustade båtar, 
som i och för sig synes vara allt för få, gör det f n omöjligt att bas
gruppsiden kan få en önskvärd lösning. En överslagsberäkning av en 
ubåts kostnad per effektiv drifttimme (över 5.000 kr) och kostnaden 
för besättningen per timme visar emellertid, att det i fred skulle 
vara lönsamt att ha två besättningar; i krig sku lle man ernå nära 
dubbel effektivi tet. När programbudgetering är genomförd, kommer 
dessa aspekter troligen få sådan tyngd, att någon liknande organisa
tion genomföres. 

(3) "Underhållsverksamheten rationaliseras". 

Kommentar 

a) Underhållsverksamhetens anpassning till VU 60 och hur detta 
lämpligast skall kunna ske är utan tvivel en fråga, som bör diskute
ras. Orlogsbaserna har redan tagit upp den till allvarlig diskussion. 

Det synes ur många synvinklar lämpligt, att underhållsrutinen an
passas till multiplar av niomånadersperioden och försöksverksamhet 
i denna riktning pågår vid örlogsbas. Huruvida generalbesiktningar 
skall utföras vart femte eller sjunde år eller spridas över någon 
period såsom delbesiktningar är den verkligt intressanta diskussions
punkten och en svår nöt att knäcka så att alla synpunkter blir till
godosedda. 

Så mycket kan dock med säkerhet fastslås att nu tillämpade för
farande att vart femte år, oftast utan tillräcklig teknisk-ekonomisk 
underbyggnad, plocka sönder en båt - "bara för att vara säker" -
ej är riktigt. En mera differentierad och tekniskt underbyggd syn 
på förebyggande underhåll måste genomföras, om underhållskostna
derna skall kunna hållas på en vettig nivå. Det kan icke vara rätt 
att för besiktning montera ned en komponent, som ej visat minsta 
fel under fem års drift, i synnerhet som risken för att fel uppkom
mer vid återmontering är många gånger större än att ett fel konsta
teras vid besiktningen. 

Orlogsbaserna måste därför ges möjlighet att på basis av sitt kun
nande, sina erfarenheter och inkomna felrapporter (återmatning) 
detaljgranska behovet av besiktning på varje komponent och därige-
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nom kunna ta ansvaret för längre och olika besiktningsintervaller, 
eventuellt helt slopande av sådana. 

En sådan ordning kommer troligen automatiskt att medföra att 
nuvarande form av generalbesiktningar slopas och att erforderliga 
besiktningar och reparationer sker successivt under översynsperio
derna. 

b) Underhållssystem bör införas. Vad som här menas med under
hållssystem är väl icke klart utsagt, men troligen anses riktlinjer för 
uppdelning av och rutiner för utförandet av underhållet ombord och 
på örlogsbaser. Det framhålles, att samtidigt med projektering, 
konstruktion och tillverkning a v en fartygstyp bör ett underhålls
system för fartygstypen framtas och levereras och att "något sådant 
har ej heller framtagits för hittills levererade fartygstyper inklusive 
tb typ Spica och ub typ Sjöormen" och vidare att ett rapportsystem 
för fel och haverier samt utförda åtgärder saknas för fartygsmate
rielen. 

Kommentar 

Följande tankegångar har de senaste åren diskuterats inom 
FMV-M : 

För närvarande regleras drift och underhåll - vad beträffar den 
skeppstekniska materielen - genom föreskrifter i "Fartygsmaterie
len", i beskrivningsböcker som utarbetas vid nybyggnad och i sköt
selföreskrifter utarbetade av materialleverantörer. På grund av änd
rade förhållanden (sedan "Fartygsmaterielen" tillkom) bör en revi
dering av föreskrifterna för drift och underhåll göras av bl a fö ljan
de anledningar. 
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Materielen, som nu byggs in i fartygen, blir allt mera differentie
rad och specialtillverkad, varför gemensamma underhållsföre
skrifter ej längre är läm p liga. 
Bättre service lämnas av tillverkarfirmorna beträffande skötsel
och vårdföreskrifter och därigenom har beskrivningsböckerna bli
vit fullständigare i detta hänseende. 
Personalen ombord har minskat och arbetstidslagstiftningen med
för, att en mindre arbetsinsats medhinnes av besättningen. 
Materielen har genom tekniska framsteg och genom att större del 
a~ byggkostnader lagts ner på underhållsfrihet kunnat göras 
mmdre underhållskrävande. 

örlogsbaserna är ansvariga för materielens underhåll samt för 
underhållsmedlens utnyttjande och bör därför själv i detalj få 
bedöma erforderliga underhållsåtgärder, som rimmar med de nu 
alltmer begränsade underhållsanslagen. 

Drift- och underhållsföreskrifter bör av dessa skäl differentieras 
till fartygsslag och båttyp samt anpassas till modern teknik och till 
de tekniska och personella resurser, som står till buds för åtgärder. 

"Fartygsmaterielen" omfattar, som den nu är utformad, huvud
sakligen tre föreskriftsområden nämligen: 

säkerhetsbestämmelser 
- rutintillsynsåtgärder 
- underhålls- och allmänna föreskrifter 

Den bör, enligt vad ovan sagts, utgå men ersättas av följande 
publikationer: 

Pricklistor för rutintillsyn på fartygstypen 
Speciella säkerhetsbestämmelser och allmänna föreskrifter för 
fartygstypen 
standardöversynsblanketter för fartygstypen 

I enlighet med dessa tankegångar har på försök inom ubåtsbyrån 
samtidigt med framtagande av beskrivningsböcker vid byggandet av 
ubåtar typ Sjöormen utarbetats pricklistor och utkast till tekniska 
säkerhetsbestämmelser. U tf ormning a v standardsöversynsblanketter 
pågår för närvarande. Andamålet med dessa är: 

Pricklistorna skall beskriva de arbeten, som avses utföras av far
tygets besättning. Omfattningen av dessa är begränsad, så att 
upptagna arbeten skall medhinnas av den "lilla besättningen" 
inom ramen för den arbetstidsreglering, som nu är föreskriven 
och så att övriga uppgifter och åtgärder, som en besättning på 
en ubåt i dag måste utföra kan medhinnas. 

Pricklistorna är utarbetade på basis av "Fanygsmaterielen". 
De är anpassade till ubåtstypen och till de skötselbehov, som dels 
nännare framgår av komponentbeskrivningar och dels emanerar 
från maskintjänstchefers och däcksunderbefäls erfarenhet . Tids
intervallerna mellan åtgärder är anpassade till multiplar av nio
månadersperioden. A v leverantörer angivna tillsynsperioder har 
därför hänförts till närmast lämpliga multipel. Omfattningen 
av erforderlig arbetsinsats av dessa pricklistor har granskats och 
prövats och funnits rimlig för en besättning; dock att i vissa 
trängda lägen borde en baspersonalstyrka hjälpa till. 
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De tekniska säkerhetsföreskrifterna och allmänna föreskriftern .. 
för ubåtstypen har sammanställts från gällande föreskrifter 
"Fartygsmateri elen" och arbetsskyddslagen samt med hänsyn til 
materielens särprägel på ubåtstypen. I dessa tekniska säkerhets 
för eskrifter ingår sådana åtgärder och arbeten, som erfordras fö t 
att ubåtssäkerheten skall bibehållas, arbeten, som dels skall utfö
ras a v fartygsbesättningen - dvs mera rutinbetonade tillsynet 
och arbeten - och dels skall utföras vid örlogsbas eller gen01r 
örlogsbasens försorg. 
standardöversynsblanketterna utformas med ledning av beskriv
ningsböckernas skötselföreskrifter, firmornas rekommendationet 
san1t nybyggnadsvarvs och marinmaterielförvaltningens erfaren
het. D e omfattar all far tygsmateriel, som ingår i ubåten. Rekom
mendationer ges på tidsintervall, då de olika komponentern a 
skall undergå någon tillsyn eller arbeten. A v sikten är att dessa 
standardöversynsblanketter skall användas enbart av örlogsbas. 
D en hittills br ukade översynsskrivelsen skall icke längre brukas 
i nuvarande form. Fartygen skall däremot kontinuerligt till ör
logsbas - på särskild blankett (ett provisorium har utarbetats 
av ubåtsbyrån som nämns i det följande) - anmäla de felaktig
heter, som har uppstått eller som av olika anledningar kan för
modas u p p stå. I god tid före ingången till örlogsbas skall farty
gen meddela sina synpunkter på vilken materiel, som ej fungerar 
tillfredss tällande och trolig anledning härtill. 

Med standardöversynsblanketterna som ledning skall örlogs
basens specialister göra upp arbe tsbestä lln ingar på de arbeten, 
som dessa anser erforderliga vid fa rtygets besök på örlogsbas. 

Orlogsbasen skall kontinuerligt revidera översynsblanketterna 
med hänsyn till de erfarenheter som framkommer från fartygen s 
drift och från varvens underhållsåtgärder vad beträffar inter
valler för och åtgärder vid översyn, så att minsta möjliga arbete 
kommer att utföras och kostnaden för översyn hålles låg. 

Motiveringen till en sådan ny rutin är : 
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Orlogsbaserna har ansvaret fö r fartygens materiel och handhar 
underhållsmedlen. D et bör åligga endast dessa att ha huvudansva
ret för a tt följa upp materielen så att en bedömning av mest eko
nomiska skötsel kan göras. 
Den största erfa renheten och kunn andet samt överblicken beträf
fand e materielen måste finnas på örlogsbasen. 

Fartygspersonalen torde ej ha de ekonomiska aspekter på under
hållet som erfordras, för att slenrriansmässighet skall undvikas. 
Orlogsbaserna har tillgång till rapporteringsstatistik över mate
rielen från flera olika fartyg och fartygstyper såväl fr ån drift 
som från ve rkstadens reparationsarbete och har därför möjlighet 
att differentiera och avväga lämpliga översynsintervaller. 

Naturligtvis mås te ett intimt arbete finnas mellan basens specialis
ter, fartygen på expedition och förbandsin genjörer, men ansvaret för 
underhållet bör ligga på örlogsbaserna. K var står dock att fartygs
chefen genom sin besättning har ansvaret för att materielen sköts på 
bästa sätt under expeditionen. 

c) För att nämnd rutin skall fungera fo rdras att ett lämpligt rap
portsystem för fel , haverier och utförda a rbeten finns, som matar 
örlogsbaserna med uppgifter så vä l från fartygen som från verkstä
derna. 

Ett sådant rapportsystem bar tyvärr allt för länge saknats för 
fartygsmaterielen, men ett förslag beräknas inom kort komma att 
utarbetas inom marinmaterielförvaltningen. 

I väntan på ett sådant har v id ubåtsbyrån framtagits en proviso
risk blankett. Denna användes f n på ubåtar typ Sjöormen under 
provtur och garantiåret och har nyligen även börjat användas på 
kustflottan. 

Om ett billigare underhåll skall ernås för våra fartyg, är det ett 
mycket starkt krav, att en sådan rapportering snarast kommer igång. 

Rapporteringen har ju även andra viktiga funktioner - bl a åter
matning till projektörer och konstruktörer - som dock förbigås i 
detta sammanhang. 

D en underhållsrutin, som skisserats ovan, bör efter detalj utform
ning och inkörning kunna ersätta nuvarande och medföra förbätt
ring och förbilligande av underhållet. 

Det fordras dock 
att till örlogsbaserna knytes den personal - kvantitativt och kva

litativ t - som erfordras för att r utinen skall kunna fungera, 
att fel-, haveri- och å tgärdsrapportering sker noggrant, detaljerat 

och kontinuerligt från fartyg och verkstäder, 
att fartygspersonal och myndigheter har förs tåelse för det ansvar 

som örlogsbaserna måste ta på sig och understöder dem i strä
van att minska underhållskostnaden. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av marinstabens pressavdelning 

Frankrike 
Försvarsbudget 

Frankrikes försvarsbudget har inför de senas te valutapoliriska händelserna up ,_ 

tagits till ett belopp av 21 milliarder DM (1 DM = ca 1.30 Skr) för 1969 ~r s 

budget, varav 6,5 milliarder avsatts till atomvapenssytem. Försvarsbudgeten ut ir 

4,08 °/o av bruttonationalprod ukten. Atomubåtsflottan skall t ex utökas från 2 

till 7 enheter. Beväpningen utgörs av 16 nukleära medeldistansrobotar av fran k 
produktion . 

(Wehr und Wirtschaft, december 196 :) 

Grekland 
Ubåtar 

4 ubåtar om ca 900 ton ska ll byggas i Västtysklan d. 

(Marine News nr 10.6 ) 

Panama 

Ungefär 14.800 ocangående fartyg - ca 40 per dag - passerade Panamakan -

len und er räkenskapsåret 1968, en ökning med omkring 10 Ofo jämfört med fö 1 ·

gående år och även ny rekordnotering. 

En stor del av ökningen förklaras av den stora trafiken till och från Asic ,, 
främs t Vietnam. 

(Military Review, november 196:' ) 

Atomubåtar 
Sovjet 

Sovjet har utvecklat en atomubåt som kan operera på ca 650 meters djup. J e 

motsvarande amerikanska Polaris-ubåtarna kan normalt dyka till ca 350 men ; 
säkerhetsgränsen anses li gga omkring 500 meter. 

(Soldat und Techn ik, september 196 ) 

Storbritannien 
Atomubåtar 

Den 28/9 1968, elva månader efter sjösä ttnin gen, hi ssades befälstecknet l 1 

136 

REPULSE. Efter provturer och robotprov i USA beräknas ubåten träda i tjänst 

i mitten av 1969. Den första Polaris-ubåten RESOLUTION ha r varit operativ 

sedan juni 1968. De två övriga av de sammanlagt f yra brittiska Polaris-ubåtarna, 

RENOWN (sjösa tt 25/2 1967) och REVENGE (sjösatt 15/3 1968) beräknas vara 

operativa i mitten av 1969 resp under 1970. 
(Marin staben) 

USA 
Hangarfartyg 

Hangarfartyget JOHN F KENNEDY fick sin besättning den 7 september 1968 . 

Hon är det senaste amerikanska hangarfartyget och har kostat ca 228 miljoner 

dollar. Enbart elekt ronikutrustn in gen om bord belöper ; ig till ca 78 miljoner dollar. 
(Ma rinstaben) 

Det atomdriv na amerikanska hangarfartyget ENTERPRISE drabbad es den 14 

januari av en svå r explosion och brand. Vid olyckan, som inträffade under öv

nin gar ca 75 distansminuter utanför Honolulu på Hawawii, omkom minst 25 man 

och skadades 85. Femton flygplan förstördes. Den första explosionen inträffade 

intill ett jetjaktplan av typ F-4 Phantom på aktra flygdäck och den på följand e 

brand en spred sig snabbt även till hangardäck. 
(Dagspress 16 januari 1969) 

Atomubåta>· 

USA har nu planer på en ny typ av a tomdriven attackubåt va rs tota lkostnader 

beräkn as t ill ca 200 milj dollar. 
Det rör sig om ett fartyg där man har lagt tonvikten på utn yttjande av avan

cerad "tysthetsteknik" med sikte på att elimin era a lla möjligheter för en eventuell 

fiende att spåra ubåten i lyssnarapparater . 
(Dagspress) 

Rustade fartyg 

Antalet rustade fartyg i amerikan ska f lottan anges en ligt officiella sa mm an

ställnin gar vara 910 stycken. 
För nybyggnad, reparation och moderniseringar begärdes för budged\ret 1968/69 

1.712 miljoner dollar. Totalt beviljades dock endast 821 mil joner dollar. 
(Tidni ngar och tidskrifter 1968) 

::- ::-
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Sov je tiska helikopterhangarfartyget MOSKV A 

I sep tember fö rra året ku nde man i dagspressen läsa om ett nytt sovjetiskt ör 
logsfartyg i Medelhave t - helikop terhan garfartyge t MOSKVA. Till en börj ar 
ansågs fartyget främ st vara a v se tt för transport av marin- och commandoso ldatcJ 
Storlekcn uppskattades till över 20 000 ton och antalet tunga helikoptrar ombon 
t ill 30 a 40. Hon antogs därfö r va ra byggd främ st för mycket snabba "brandkårs 
utrycknin gar" ti ll o roshärd ar i länderna krin g Medelhave t . 

Fartyge ts kapacitet har omvärdera ts och man har fu nnit att de t huv udsaklig. 
användningsområdet är ubåtsjakt. Moskvas hel ikop t rar är av typ KA-20 H ARP 
Antalet helikoptrar ombord uppskattas till 18. Fartyget har fy ra start- och lan d 
nin gsplatser på det ca 80 meter långa f lygdäcker. Från övre däck f inns två hissa r 
till hangardäck. 

Moskva och henn es systerfa rtyg LENINGRAD är huv udsakli gen bes tyckad 
för ubåtsjakt. Längst föru t f inns två AU-rakerpjäser med 12 raketer vardera 
Akter om dessa ser man ett dubbellavettage fö r vad man förm odar är ett nyt 
raketdrivet AU-vapen. 

Ovriga data : 
Län gd X bredd X djupgående är 195X ca 35Xca 7 meter och deplacementet c. 

18 000 to n. 

13 8 

Framdrivnin g sker med två å ngturbiner, som ger en maxfart på ca 30 knop. 
Besrycknin gen föru tom de nämnda AU-vapnen utgörs av två dubbla 57-mm aut~
matkanoner. D essutom finn s två dubbell ave ttage fö r luftvärnsrobot. Bakom vaqe 
lavett står en eldlednings radar. I fa rtygss idorn a finn s rektangulära öppningar in
nanför vilka torpedtuber kan va ra place rade. För spaning finn s en tredimensionell 
radar (registrerar rö relser i a ll a dimensioner) på en tripodm as t samt en "BIG 
NET" luftspanings rad ar. 

I Medelh ave t finns nu hangarfa rtyg frå n fö ru tom Sovjetun ionen och U SA även 
Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien. D e två sistnämnd a ländernas 
"Vittorio Veneto" och "D edalo" ä r liksom Moskva helikoprerhan garfartyg. D e 
har en kapacitet på 9 respekt ive 20 hel ikopt rar. 

(Marin staben) 
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Litterafur m. m. 

UBATSKRIGET UNDER VKII 

"Die U-Boot-Erfolge der Achsenmäc kte 1939-1945" 

av Jurgen Rohwer 

]. F. Lehm anns Verlag, Mi.in chen 1968. 

D et är med stor förväntan som den sjöhistoriskt intresserade slå r upp Ji.irg, 1 

Rohwers senast utkomna verk "Die U-Boot Erfolge der Achsenmächte 1939--
1945". 

Till en början bli r ma n besv iken över ba ndets 290 ( !) sid or "torra" tabelle , 

satta i va nli g skri vmaskinsst iL Men sedan chocken överv unnits upptäcker man a t 

dessa faktaspäckade sidor tala r till läsaren på ett högs t fascinerand e sä tt . 

Genom att bläddra fram och å ter i boken och fö lja olika uppslagsänd ar ka 1 

man bild a sig en ga nska tydli g bild av ubåtskri ge ts fa kta utan att utförliga kon 
mentarer behövs. 

Tabell erna innehåller - havsområde fö r havsområde (eller snarare hav för ha\ 

- en ytterst noggrann kronologisk uppräknin g av all a kända anfa llsrapporter frå 

tyska, ita lienska, japanska, rumänska och fin ska ubå tar. 

Rapporten definieras till da tum, tid på dygnet , rapporterande ubå t, tj änstgö ran 

de FC, angivet läge, typ och storlek på anfallet mål, vald vapeninsats och be 
dömd (iakttagen) ve rkan. 

Genom ett omfatta nde fo rskn ingsarbete ve rifieras ell er vederläggs ubå tschefen 

rapport genom till gängliga underrättelse r om "offrets" data och verksamh et. H ä 

redovisas datum och tid för nödsignaler och andra rapporter, målets nationaliw 

typ och dräktighet, " träffresultat" och angiven position. 

I de fall offren f ramförts i konvoj, anges kon vojens beteckning och nummer. 

En så detaljerad faktasamlin g har ve terli gen hittill s inte se tt da<>ens ljus _ 

v arje fall inte i tryck . " 

D et ä r denna oöverträffade noggrannhet som gör det möjligt att "läsa ubåts 

krigets histori a" trots framställnin gens monotonitet. 

De första krigsårens höga sänkningss iffror och " ubåtsessens" framfart är lä tt<' 

att konstatera. De efterhand ökade svå righ eterna dels genom allierad motverkat 

och dels ubå tschefernas oerfa renhet återspeglas tydligt i ett st igande antal över 

drivna felakti ga eller osäkra sänkningsrapporter. 

Konvojslagen kan följas ganska detaljerat både till tiden, platsen och beträffan 
de intensiteten i anfallen. 

Enskilda öden kan relativ t noga följa s om man vill dyka djupare i materia let. 

Så t e kan U 48 :s f ramgångar - den lyckosammaste ubå ten under VK2 -

kontrolleras. Man finn er där vid att U 48 i själva ve rket gjorde mer än littera tu
ren vanligtvis anger. 
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Ubåtschefer som Prien, Schepke och Kretschm er kan noga följas. D eras ställ

ning som "ess" syns tillfredss tä llande fastslagen. D eras sänknin gsrapporter är för

vånansvärt korrekta och ger vid jämfö relse med ett stort anta l andra ubå tschefer 

en överlägsen yrkesmässig präge l. Kva liten sjönk påtagligt hos ubåtscheferna -

därom vittnar inte minst Rohwe rs torra fa kta. 

Av sä rski lt intresse fö r sve nska läsa re torde dokumentationen av svenska far

tygsförluster genom axelmaktern as ubåtsanfall va ra. En samm anräkning av Roh

wers resultat återges därför här. 

Sänkta fa rtyg 

BRT 

1939 

13') 
26.45 8 

1940 
402) 

112.692 

1941 
12'1) 

44.691 

1942 
154) 

70.032 

1943 
165) 

32.677 

1944 1945 

1.226 

Summ a 

91 
287.776 

1) Samtli ga i enskild färd (varav en min sprängd i av ub utlagd minerin g, 9 torpe

derade, 2 träffad e med to rpeder oc h senare sänkta med a rtill erield, eller tvärt

otn, en sänkt genom sprängning). 
2) Varav 10 i konvoj, 37 to rpederad e, 3 sänkta med artillerield, 3 fa rtyg sänktes 

av italienska ubåtar. 
3) Varav 8 i konvoj. Samtli ga 12 torpederade. Ett ftg sänktes av en italiensk ubå t. 
4 ) Varav 5 i konvoj. 10 torpederade, 2 sprängda, 2 sänkta av artilleri och torpeder 

och l enbart av art . 
Ett fartyg sänkes i Indi ska Oceanen av en japansk ubå t, ett av en ita liensk i 

Atlanten. 
5) Varav 2 i konvoj. 2 sänktes av tyska ubåta r i Indiska Oceanen. 

A v boken framgår vidare - vilket ä r av särskilt intresse för oss - a tt inget 

sven skt fartyg förlorades i Ostcrsjön på grund av tysk ubåtsve rksamh et, ej helle r 

i I shavet, Svarta Havet, Medelhavet eller Stilla H ave t. 

88 svenska fartyg fö rlo rades i No rdsjön, ett p å Atlanten och tre i Indiska 

Oceanen. 
För den sjöhistOriskt intresse rade är boken högst an vändbar. Med dess hjälp 

är det lä tt att kontrollera a llehand a memoarer och andra-hands skildningar. Fak

tasamlin gen ger en trovärd ig och nya nse rad bild av det vä ldi ga slaget om Atlan 

ten. 

D et är med intresse man se r fram emot den utlovade fortsä ttnin gen som kom

mer att behandl a dc allierades ubå tsfr amgå ngar. 
Per A 
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SLAGET OM MOSKVA 

"Operation Barba rossa, Hitlers ryska fälttåg" 
av Ronald Seth i svensk översättni ng av Christer H ammarberg 

Bokförlaget Prisma och Mil itärlitteraturförreckningcn, Srockholm 1968. 

Ronald Scth har en rikhaltig produktion av böcker om olika verksamheter u -
der andra världskriget bakom sig. Framförallt har han tidigare sp ecialiserat sig 1 1 

spionage och spion agets histo ria i fyra olika böcker. Men han har även behand l 
opera tioner till lands, till sjöss och i luften. 

Hans nu ti ll svenska översatta bok om " $laget om Moskva", som den korrd 
tare undertiteln i den brittiska upplagan lyder, är läsvärd. 

Boken är klar, överskådlig och lättläst och ger läsaren en god överblick Öv c 
den tyska offensive ns förspel, förlopp , kriser och lednin gsproblem fr am till d, 
ögonblick vid jultid 1941 då offensiven avstannade och Moskva och kanske So\ 
jetunionen räddades. 

Boken är väl lämpad för den, som söke r en introd uktion i ämnet eller en sna b: 
repetition. 

D en sakkunnige läsa ren finner dock snart an arbetet i mycket hög grad urgö 
en samman ställnin g av de intressantare fakta som presenterats i tidi gare utgivn.· 
memoarer och standardverk om fälttåget. Långa bitar utgör rena citat u r bl , 
Mansteins och Guderians memoarer. 

Som huvudkälla syns dock den artikelseri e om fälttåget som 1962 publicerade 
i den tyska tidskriften "Kristall" ha utny ttjats. Bl a är nästan alla ka rtor direk 
tagna från den bok med t iteln "Unternehmen Barbarossa" i vilken artikelserier 
senare publicerats (Paul Carrell Verlag UlJsrein, Frankfurt/M 1966) . 

D essa förhållanden fö rr in gar in te värdet av den läsvärda och bitvis sp ännan dr 
boken. 

Per A 
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Hur kan 
Ni klara 
Er utan 
Black& Decker? 
Har Ni hus, bil eller båt - då vet Ni hur 
mycket jobb det innebär. Reparationer, vår
utrustning, upputsning. Allt det arbetet klarar 
Ni mycket fortare och lättare med ett mo
dernt elverktyg. ldeliaen har Ni användning 
för Black & Deckar 
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