KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 4 1968

KUNGL
ORLOGSMANNASÄllSKAPET

Jvleddelande
Nr 2/1968

Kungl tirlogsmannasällskapet höll onsdagen den 7 februari 1968
extra sammanträde på Kungl Sjökrigsskolan, Näsby slott, i närvaro
av 11 hedersledamöter, 47 arbetande och 8 korresponderande ledamöter samt 23 inbjudna gäster med representanter för statsförvaltningen, riksdagen, pressen och krigsmakten.
(Utdrag ur protokoll)
T alade statssekreterare Sven-Göran Olhede över ämnet "Grunddragen a v den framtida svenska försvarspolitiken".
Sammanträdet avslutades med supe och samkväm.
Stockholm den 21 februari 1968.

HANS HALLERDT
ISekreterare

15

221

H STEP HENSON-MOLLER

Underhåll av flottans
artillerimateriel. Utveckling
av resurser och metodik
under senaste decennium

Årsberättelse i artilleri och handvapen för år 1967.
(1. avsnittet.)

Sedan redogörelser för utveckling av eldledningsmateriel och ammunition lämnats i de två senaste årsberättelserna i vetenskapsgrenen "Artilleri och Handvapen" borde det nu ligga närmast till hands
att behandla pjäsmaterielen såsom den tredje huvudkomponenten i
artillerivapensystem. Utvecklingen av denna materiel har emellertid
i viss mån stagnerat - de senast tillkomna artilleripjäserna i flottan
bär årtalet 1950 i modellbeteckningen. Till följd av tjänstgöring
utanför marinledningen under de senaste sju åren har dessutom möjligheter för uppföljning av nykonstruktioner och P.rojekt vari.t begränsade. Härvid har i stället valts att söka redovisa l~tvecklmgen
av underhållet av flottans artillerimateriel under senare ud, ett verksamhetsfält där åtskilliga förändringar ägt rum, som på närmare
håll kunnat uppföljas från för edragandens tjänstgöringsplatser i regionala förvaltningar.
För pjäs- och eldledningsmateriel har behovet av underhållsresurser ökats under senare år i såväl kvantitativt som kvalitativt hänseende. Underhållsvolymen stiger med tilltagande antal komponenter i konstruktionerna och med behov av kortare intervall mellan
till- och översyner av ömtålig materiel. Den ökande kompliciteten
hos materielen medför behov av högre kompetens hos underhållspersonalen och mera omfattande och speciell underhållsutrustning. Sam~
tidigt sjunker funktionssäkerheten hos ett komplett vapensystem 1
proportion med ökande antal komponenter i detsamma, varigenarn
kraven stiger på säker funktion hos de enskilda komponenterna med
större krav på kvaliteten i underhållsverksamheten som följd . Behovet av underhållsinsatser ökas också i takt med att fartygens storlek reduceras, då materiel på mindre enheter blir mera utsatt för vä222

der och sjö. - Tillgodoseendet av de sålunda utökade underhållsbehoven har krävt en successiv utveckling och anpassning av resurserna och verksamhetens organisation har varit föremål för åtskilliga
omdispositioner. - Behovet av underhållsresurser för artilleriammunition har i mera begränsad utsträckning påverkats av materielens
utveckling men det oaktat har av olika skäl åtskilliga förändringar
förekommit beträffande uppgiftsfördelning och resurser för ammuni tiansunder håll.
Mot bakgrund av materielutveckling och organisationsändringar
har eftersträvats att ge en bild av under senare år vidtagna omdispositioner i underhållsverksamheten, förändringar i arbetsuppgifternas
omfattning samt utvecklin g av resurser och metodik. Med hänsyn
ti ll ämnets stora räckvidd har va lts att i huvudsak endast behandla
den del av underhållsverksamheten, som kan innefattas i den mera
bokstavliga meningen i ordet underhåll d v s vidmakthållande respektive återställande av materiel i funktionsdugligt tillstånd.
I det följande har valts att först behandla underhåll av pjäs- och
eldledningsmateriel i regionala instanser var för sig med hänsyn till
att dessa verksamheter kräver relativt olikartade materiella resurser
och utbildning inom olika fack för utnyttjad personal. Härefter redovisas åtgärder för .samordning till ett komplett systemunderhåll
samt vård av materiel i bruk. slutligen har ett avsnitt ägnats åt underhåll av ammunition.

Underhåll av pjäsmateriel

Utvecklin gen av pjäsmateriel efter andra världskriget kännetecknas primärt av nya konstruktioner för ammunitionstillförsel som
givit ökade eldhastigheter samt nya eller förbättrade riktmaskinerier
och servosystem med väsentligt ökad accelerationsförmåga och precision. Nya eldrörskonstruktioner och utveckling av erosionssvaga
krut har härvid utgjort fö rutsättningar för utnyttjande av högre
eldhastigheter. I övrigt synes emellertid utvecklingen inom ballistiken - med reservation för vad som framdeles kan ernås med reatiler
- i stort sett ha stagnerat och dagens kanontyper lämnar endast obetydligt större utgångseffekt än konstruktioner från seklets början.
Att enbart förbättringar i kringutrustningen till själva kanonen un223

der en lång tid varit tillfyllest för att öka artillerisystemens prestanda i sådan utsträckning, att dessa kunnat hävda sig i konkurrensen med yngre marina vapensystem får väl närmast tagas som ett
bevis för att kanonen som transportmaskin redan tidigare nått en hög
grad av teknisk fullkomlighet.
Prestandaökningarna har ernåtts med utnyttjande av ett stort antal olika mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska komponenter, vilkas underhåll krävt nya resurser. Konstruktionsdetaljer
av sekundär natur, som visat sig nödvändiga vid ökning av eld- och
rikthastigheter, såsom nya typer av rikt- och avfyrningsbegränsningsanordningar, kylsystem för eldrör och servoolja, balanseringsorgan, släpringsdon för fri sidriktning, nya smörjoljesystem samt ett
stort antal säkerhetsanordningar a v olika slag har ytterligare ökat
underhållsvolymen. Dessutom har behov av en betydande kvantitativ utökning av underhållsresurserna uppkommit till följd av den
antalsmässigt .stora anskaffningen av modern pjäsmateriel under
1950-talet. Under det att tidigare artilleripjäser kunde överleva fle ra
generationer a v fartyg utrustades härvid icke blott enheter under
byggnad utan även flertalet befintliga stridsfartyg med nytt närluftvärn och samtidigt kompletterades utrustningen med pjäser och ställ
för lysraketer samt au-vapen.

Underhållsorganens uppbyggnad och organisation

Underhåll av pjäsmateriel har hittills uteslutande bedrivits i regional och lokal instans och några centrala underhållsresurser för
denna materielgrupp har åtminstone hittills icke aktualiserats. U t·
över den tillsynsverksamhet av materielvårdskaraktär, som ombe·
sörjs av brukande förband, har sålunda pjäsunderhållet helt åvilat
örlogsvarven och ankommer efter dessas avveckling på i örlogsbaserna ingående förvaltningsorgan. - Sedan underhållet under fle ra
sekler bedrivits av artilleridepartementen vid örlogsvarven kom en
uppdelning av verksamheten till stånd när varvens verkstäder efter
beslut av 1944 års riksdag sammanfördes till Marinverkstäderna i
Stockholm och Karlskrona. Huvuddelen av den produktiva verksamheten med härför befintliga resurser överfördes härvid till de nyorganiserade ·verkstadsenheterna under det av övriga på artilleridepartementen ankommande arbetsuppgifter ålades artillerisektioner
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vid samtidigt upprättade vapenavdelningar. Resurserna för pJaSunderhåll kom härefter att utvecklas efter något olika linjer vid de
båda större varven.
Vid tiVS, där verkstaden för pjäsunderhåll var uppbyggd och
dimensionerad exklusivt för artillerisektionens underhållsbehov visade det sig efter några år lämpligt att återföra enheten från M~rin
verkstäderna till sakorganet. Den inplacerades därvid som en servicegrupp vid "artillerimekaniska detaljen" som inom sektionen tilldelats
ansvar för underhåll av pjäsmaterieL D etaljen leddes av en artilleriin genjör (specialingenjör vid mariningenjörskåren), som biträddes av
någon eller några artillerimästare, vartill kom servicegruppen för det
produktiva underhållsarbetet. Denna utrustades i någorlunda takt
med de tillkommande behoven med erforderliga materiella resurser
och personalen har fram till 1966 bestått av en verkstadsingenjör, en
verkmästare och 25-30 arbetare. - Vid uppbyggnaden av tiVG
under 1940-talet fick artillerisektionen därstädes en i stort sett motsvarande organisation i mindre skala, då en servicegrupp omfattande
en verkmästare och sex arbetare inrangerades i "artilleritekniska detaljen" som under sektionschefen leddes a v en artillerimästare.
Vid tiVK artillerisektion kom däremot av olika skäl en motsvar~nde ~~oncentration av ~jäsunderhållet till en särskild detalj icke
n ll utforande under den t1d örlogsvarvet bestod. På artillerisektionen
ankommande ärenden beträffande pjäsunderhåll var här fördelade
till tygdetaljen, d~r de åvilade tygofficeren vid sidan av åtskilliga
androa ~rb~t.suppglfter. Särskild artilleriingenjör fanns visserligen
ocksa v1d tiVK, men utnyttjades huvudsakligen för konstruktionsuppgifter och deltog icke direkt i ledningen av pjäsunderhållet. sedan Marinverkstäderna övertagit "artilleriverkstaden", som utöver
för ur~derhållsarbeten var dimensionerad för tillverkning av artillerimatend och ammunition i relativt stor skala, återstod för pjäsunderhåll :Vid artillerisektionen endast ett par mindre arbetsgrupper för
uppgifter av vårdnatur i anslutning till förrådshållningen. En "kanongrupp" på ett antal man under ledning av en artillerimästare utökades successivt i viss utsträckning och tilldelades mera kvalificerade underhållsuppgifter men omfattade ännu i slutet av 1950-talet
endast c:a 15 man och saknade i mångt och mycket erforderlio-a materiella resurser, varför åtskilligt underhållsarbete fick beställas vid
Marinverkstäderna. Dessa blev emellertid småningom allt mindre
sysselsatta med nytillverkningar och ombyggnader av artillerimate·
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riel och artilleriverksta den utvecklades till en mera allmänt inriktad
mekanisk verkstad, där några investeringar för tillgodoseende av
underh åll av modern pjäsmateriel icke kom till stånd. När ett påtagligt behov av nya och utökade resurser för pjäsunderhåll sedan
uppkom när det stora antalet under 1950-talet nyanskaffade pjäser
började kräva omfattande översyner, blev bristen på kapacitet särskilt påtaglig i Karlskrona, med betydande eftersläpningar i verksamheten som följd.
Under slutet av 1950-talet nedlades vid OVS och OVG ett omfattande arbete på utveckling och anpassning av pjäsunderhållsr esurserna till att motsvara de utökade behoven efter tillkomsten av komp licerad och automatiserad materiel. Bl a måste personalen kompletteras
med el- och servotekniskt utbildad arbetskraft och omfattande arrangemang vidtagas för provning och kontroll av servosystem m m. Då
resurserna vid ovannämnda varv var helt koncentrerade till artillerisektionerna kunde utvecklingen i stort sett fortlöpa oberoende av p ågående utredningar ang. verksamhetens organisation. - I Karlskrona saknades emellertid motsvarande förutsättningar för intern utveckling av de otillräckliga resurserna till följd av ovissheten om konsekvenserna av 1953 års örlogsvarvsutre dning (1953-1957), Karlskronavarvsutre dningen (1957-1959) och därefter följande överarbetning av utredningarna i försvarsdeparte mentet, varunder resursernas inplacering och fördelning i organisationen var föremål för
diskussion. Sedan tygdetaljens kanongrupp fördelats till Vapenförvaltningen i 1961 års provisoriska organisation i anslutning till bildandet av Karlskronavar vet AB (KkrV) och underhållsläget blivit
alltmera prekärt framtogs ett utbyggnadsförs lag för artillerisektionens resurser som dock i avvaktan på resultat av Statskontorets pågående organisationsun dersökningar endast medförde vissa mindre
provisoriska åtgärder. Först när nuvarande organisation fastställ des
1964 erhöll artillerisektione n en särskild pjäsdetalj med i densamma
inrangerad servicegrupp för den produktiva underhållsverk samheten.
Under en mariningenjör tilldelades detaljen två artillerimästare samt
en servicegrupp omfattande en förvaltare, en verkmästare, två verkstadsförmän, två tekniker och 25 arbetare. När organisationsfr ågan
äntligen lösts erhölls medel för anskaffning av erforderlig utrustning
samt ombyggnad och utökning av kanongruppens tidigare lokaler
av förrådskanktä r, i huvudsak p å grundval av de 1961 framtagn a
planerna. På hösten 1966 kunde rationellt inredda lokaler med mo226

dern utrustning tagas i bruk och en betydande kapacitetsöknin g har
härefter ernåtts.
Sedan nuvarande organisation för förvaltningarn a vid OrlB S fastställts blev OVS och OVG föremål för organisationsun dersökningar
som år 1966 resulterade i ersättning av dessa varv med under resp
baschef sidoordnade tekniska förvaltningar och verkstadsförva ltningar. Härvid har de produktiva resurserna för pjäsunderhåll överförts från artillerisektion erna till verkstadsorgan en. I verkstadsavdelningen vid OrlB O ingår sålunda nu i gruppen mekaniska verkstäder en pjäsverkstad, för vilken personalresurse rna fastställts till
en mariningenjör, en förvaltare, en verkmästare, två verkstadsförmän och 32 arbetare som ersättning för artillerisektione ns tidigare
servicegrupp. Samtidigt har resterande delar av sektionens "artillerimekaniska detalj" samman slagits med en år 1962 tillkommen robotdetalj och betecknats "Pjäs- och robotdetalj". Denna har under
en mariningenjör .som detaljchef erhållit en personaltilldeln ing av en
förvaltare, tre artillerimästare och en civilanställd ingenjör för detaljen tidigare åvilande uppgifter beträffande pjäsmateriel och den
mera omfattande planerings-, beställnings- och kontrollverksa mhet
som erfordras när serviceorganet utgått ur detaljen. Härtill kommer
fyra ingenjörer och sex arbetare för verksamhet beträffande robotmateriel. - Vid OrlB V har på motsvarande sätt artillerisektione ns
servicegrupp för pjäsunderhåll överförts till verkstadsförva ltningen, där den samordnats med av sektionen tidigare administrerade
servicegrupp för eldledningsund erhåll till en "pjäs- och eldledningsverkstad" vars personalresurse r fastställts till en mariningenjör, en
artillerimästare och nio arbetare. Vid artillerisektione n har samtidigt bildats en "pjäs- och eldledningsdeta lj" bestående av en civilanställd ingenjör, en förvaltare, två underofficerare och ett underbefäl som ersättning för resterande delar av de tidigare artilleri- och
eldledningstekn iska detalj erna.
Sammanfattnin gsvis kan beträffande organisationsut vecklingen
konstateras att de nya organisationern a vid OrlB O och OrlB V i
princip innebär en återgång till den uppdelade verksamhet, som
kom till stånd när departementsor ganisationen avskaffades och Marinverkstäderna tillkom vid de båda större varven under 1940-talet.
För OrlB O del torde vid utflyttningen till Muskö en koncentration
av all produktiv verksamhet till ett organ av bl a lokala skäl vara
ofrånkomlig och då uppbyggnaden av resurserna i bergverkstäder na
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kunnat ske under hänsynsta gande till de speciella behov, som krävs
för pjäsunder håll torde förutsättn ingarna för ett gynnsamm are resultat nu vara större än på 1940-talet . Härtill kommer emellertid
avsevärt bättre förutsättn ingar för ett effektivt samarbete mellan
sakorgan och producera nde enheter lJtanför dessa när även lednin gen för de sistnämnd a anförtrott s militär och civilmilitä r personal
med artilleritek nisk utbildning och erfarenhet av materielens praktiska utnyttjand e. Den omfattand e utveckling en inom planeringsteknik under senare år och tillkomste n av nya resurser för planering
inom olika instanser i organisati onerna kan också komma att underlätta ett effektivt och rationellt samarbete mellan artillerisek tioner
och verkstadso rgan. - Vid OrlB S har erhållits en koncentra tion av
pjäsunder hållet till artillerisek tionen motsvaran de förhålland et vid
OVS och OVG före senaste organisati onsändrin gar och de positiva
erfarenhet erna från dessa organisati oner har redan visat sig giltiga
också i Karlskron a.
Senare års organisati onsändrin gar har medfört åtskilliga extraordinära arbetsupp gifter för med pjäsunder håll sysselsatt personal
till förfång för produktio n och beredskap samt intern utveckling och
rationalise ring av verksamhe ten. När nu nya organisati oner fastställts efter tidsödand e och ingående utredning ar och undersökn ingar blir det angeläget att kunna inarbeta under omdisposi tionerna
oundviklig a eftersläpn ingar i underh~llsarbetet och därefter inkassera de produktiv itetsvinste r och den förbättrad e materielberedskap
som organisati onsändrin garna syftat till att åstadkomm a. I vilken
utsträckni ng detta skall bli möjligt kan dock nu icke överblickas, då
ytterligare omdisposi tioner nyligen aktualisera ts. 1966 års verkstadsutredning har i ett under innevaran de höst avlämnat betänkande
föreslagit överföring av de produktiv a underhålls resurserna från örlogsbaserna till Försvarets Fabriksve rk. Framtiden får utvisa vilka
konsekvenser kommand e ställningst agande till förslaget kommer att
få för pjäsunderh ållet.

Förändringar i underhåll svolymen
Utöver den påtagliga ökning i underhålls volym som uppkom till
följd av de omfattand e anskaffnin garna av pjäsmateri el under 1950talet utökades pjäsunder hållsorganens arbetsuppg ifter när underhål-
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let av kompletta kanontorn fr o m år 1961 hänfördes till artillerisektionernas ansvarsom råde. Detta hade av hävd endast omfattat de
eleverande systemen under det att tornen i övrigt hänfördes till
skrov-, maskin- och eicktrosek tionernas ansvarsom råde inom skeppsteknisk förvaltnin g. När vid tillkomste n av kryssare och jagare med
helautoma tiska torn flertalet olika anordning ar i dessa hopkoppla des
till av varandra beroende funktioner och elkraften fick en mera allmän användnin g blev gränsdrag ningen mellan olika sektioners ansvarsområ den allt svårare att tillämpa i praktiken. Redan omkring
1950 togs initiativ till att tilldela artillerisek tionerna det totala ansvaret för underhåll av kompletta kanontorn och utbildning en av
artillerimä stare och -hantverk are komplette rades för att göra dessa
skickade att hantera denna materiel. Samtidigt avvecklad es utbildningen a v maskinper sonal till "tornmask inister" och dessa ersattes i
besättning slistorna med artillerimä stare. Först år 1961 fattades dock
beslut i marinförv altningen om att förvaltnin gsansvare t för tornmaterielen i sin helhet skulle övertagas av artillerisek tionerna. -Vid
avs medförde tillkomsten av ansvaret för de helautomatiska tornen
på Halland-j agarna relativt omfattand e nya uppgifter och vidmakthållandet av denna materiel i funktionsd ugligt skick har krävt stora
insatser av artillerisektionens personal. - I Karlskron a, där tornunderhålle t på kryssare och jagare ombesörjts av Marinverk städerna
på beställning av fartygsavd elningens sektioner och där artillerisektionens servicegru pp var helt otillräckli g för underhålls uppgifter
avseende kanontorn , kom den produktiv a underhålls verksamhe ten
att i stor utsträckni ng ligga kvar vid Marinverk städerna ehuru beställnings- och kontrollfu nktionern a övertogs av artillerisek tionen.
Först under senaste år har i Karlskron a pjäsdetalje ns utökade resurser kunnat börja ianspråkta gas i viss utsträckni ng för underhålls arbeten på tornmateri eL
Olmingarn a i underhålls volymen avseende pjäsmateri el under senaste årtionde kan dock huvudsakl igen härledas från inledningsvis
redovisade utveckling mot mera komplicer ade, detaljrika och ömtåliga pjäskonstr uktioner. Härigenom har en påtaglig ökning uppkommit i det antal arbetstimm ar som erfordras för olika underhållsåtgärder på pjäsmateri elen. Förhållan det framgår av nedan redovis ade normaltid er för tillsyn respektive fullständig översyn a v vissa
äldre och modernare pjästyper enligt av marinförv altningen år 1966
fastställda materielun derhållsfö reskrifter:
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Norma ltid i timmar för
Pjästyp

40 mm apjäs m/36
m/48
,
40 ,
Startställ robot 07
57 mm pjäs m/8 9
apjäs m/50
57 ,
torndblapjäs m/50
57 ,
12 cm pjäs m/24
12 , torndblpjäs m/ 44
12 , torndblapjäs m/50

Tillsyn

F ull ständi g
översyn

45
90
300
4
200
320
90
225
540

270
1575
3000
24
1800
7200
450
4275
6250

Med tillämpnin g av normaltid erna kan nedanståe nde antal arbetstimmar framräkna s för tillsyn resp fullständig översyn av pjäsmaterielen på vissa fartygstyp er:
Norma ltid i timmar för
Fartygstyp

Jagare typ Visby (nybyggd)
Torpedbåt typ Plejad
, Spica
,
Fregatt typ Visby (ombyggd)
J agare typ Ostergötland
, Halland (exkl robot 08)
,

Tillsyn

F ull ständig
översyn

520
255
275
535
1260
2225

2520
3375
2025
5535
18615
33065

Då flottan under 1950-talet tillfördes ett flertal fartyg med modern pjäsmateri el och samtidigt äldre lätta pjäser på flertalet befintliga stamfarty g utbyttes mot 40 mm apjäs m/ 48 är det knappast förvånande, att underhålls läget blev granska prekärt när efter några
år behoven av fullständig a översyner började göra sig gällande.
Med ovanståen de bakgrund kan man fråga sig om underhålls resurserna i de nyligen fastsställd a organisati onerna är lämpligt dimensionerade för aktuella underhålls uppgifter. En undersökn ing beträffande örlB S utvisar, att för en tillsyn vartannat år och en fullständig översyn vart sjunde år av den vid örlogsbasen förvaltade pjäsmaterielen erfordras c:a 50.000 arbetstimm ar per år. Då en arbetare
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årligen presterar c:a 2.000 arbetstimm ar och 25 arbetare disponeras
kan organisati onen .synas väl avpassad. I verkligheten är den dock
fortfarand e otillräckli g då åtskillig kapacitet måste avses för nyinstallatione r på ny- och ombyggna dsobjekt, fu llständiga översyner av
materiel på fartyg tillhörand e andra örlogsbaser som förläggs till
Karlskron avarvet för generalöversyn, haverirepa rationer samt modifieringar och ändringar av materiel etc. - En motsvaran de kalkyl
beträffand e ÖrlB O slutar på ett behov av c:a 45.000 arbetstimm ar
vilket kräver 22 1/ 2 årsarbetar e. Då den nya organisati onen upptager
32 man och generalöve rsyner av örlB O tilldelade fartyg förläggs
till örlB S i viss utsträckni ng synes personalti lldelningen vara ganska
väl tilltagen. På grund av bl a rekryterin gssvårighe ter och i verkligheten konstatera de behov uppgår arbetsstyr kan vid ÖrlB O pjäsverkstad dock f n endast till c:a 15 man. -Vid ÖrlB V kan antalet
erforderlig a arbetstimm ar per år på samma grunder som ovan kalkyleras till c:a 21.000, vilket kräver 10 1/2 årsarbetar e. Då i pjäs- och
eldledning sverkstade n vid örlB V endast sex av tilldelade nio arbetare torde kunna avses för pjäsunder håll och då Göteborgs kustartilleriförsv ar för visst pjäsunder håll är hänvisat till ÖrlB V synes
personalst yrkan här klart underdime nsionerad.
Underhållsarbetets utveckling
Av ovanståen de redogörelse för utveckling av organisati on, resurser och underhålls volym torde framgå att den stora ökningen i behovet av arbetsinsa tser endast motsvaras av ganska måttliga ökningar av personalre surserna. Att underhålls läget det oaktat kunnat hållas någorlund a under kontroll får tillskrivas de rationalise ringar,
som kunnat vidtagas i underhålls arbetet med pjäsmateri el under
o
senare ar.
Ett verksamt bidrag till ökad produktiv itet har erhållits genom
kartläggni ng och systematis ering av erforderlig a arbetsinsatser. Kontrollkonto ret i Marinförv altningens Vapenavd elning har nedlagt ett
omfattand e arbete på att i samverkan med varven och på grundval
av vunna erfarenhet er framtaga standardis erade underhålls rutiner
för tillsyner och översyner. Tillgång till dessa rutiner har - även
om arbetsinsatsernas omfattnin g i varje enskilt fall måste anpassas
till resultat av besiktning och kontroll - på olika sätt visat sig vara
av värde vid effektivise ring av underhålls arbetet och har bidragit
till att antalet arbetstimm ar för olika underhålls arbeten kunnat suc231

cessivt reduceras. Rutinern a lämnar ett gott underlag för en tillförlitlig planering som i sin tur ökat förutsätt ningarna för ett optimalt
utnyttjan de av disponib la personell a och materiell a resurser. A v stor
betydelse har också varit inplaneri ng av olika kontrollm oment vid
lämpligt valda tidpunkt er i arbetsgången. Härvid har leverantö rernas tillverkn ingskont roll fått tj~ina som förebild och tillgång till
tillverka rens monterin gsanvisn ingar och kontrollb estämme lser har
varit av stort värde vid detaljpla neringen . Med systemat iska underhålls- och kontrollr utiner ernås dessutom en övergång från haveriavhjälpa nde arbeten till förebygg ande åtgärder som på sikt bör red ucera behovet av tidsödan de ingrepp vid haverier. - Framtagna
underhål lsrutiner får emellertid aldrig anses slutgiltig a utan måste
successivt revideras på grundval av vunna erfarenh eter under en
ständ igt pågående avvägnin g mellan krav på ingrepp för tillgodoseende av erforderl ig funktion ssäkerhe t under tiden till nästa översyn eller tillsyn och riskerna för att vidtaga onödigtv is .stora och
kostnads krävande insatser. Materiel rapporter ingssyste m 64, som introducer ats genom marinför valtningens försorg för kontinue rlig uppföljning och bearbetn ing av driftstörn ingar, haverier och underhål lsinsatser m m kan på sikt bli av stort värde, då en analys av haveristatistike n kan utnyttjas för optimeri ng av underhållsrutiner na.
Den snabba tekniska utvecklin gen under senare tid har inte bara
möjliggjo rt konstruk tion av komplice rad pjäsmate riel utan även
skapat förutsätt ningar för åtskilliga rationali seringar inom underhållsverk samheten . De stora möjlighe terna för att härvid tillgodogöra sig den moderna verkstad stekniken s landvinn ingar har varit
av avgörand e betydelse när det gällt att ta hand om den kraftigt
ökande underhål lsvolyme n utan alltför stora ökningar av de personella resurserna. Tillkoms ten av moderna lyft- och transpor tanordningar har - i förening med att modern pjäsmate riel ganska lätt kan
demonte ras från fartyg - möjliggjo rt en omfattan de förflyttn ing
av underhål lsarbetet från öppna fartygsdä ck och kallförrå d till uppvärmda och lämpl igt utrustade arbetslok aler på varven, vilket i
mångt och mycket inneburi t en övergång från hantverk till indus tr~
ell drift. Möjlighe terna för ett systemat iskt och bekvämt arbete bhr
härvid betydligt större och medför naturlige n en väsentligt utökad
produkti vitet. Åtskillig a arbetstim mar har kunnat inbesparas genom
lämpliga arra11gemang på arbetspla tserna med fundame nt för aktuella monterin gsarbeten på bekväm arbetshö jd, placering av verktyg
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och förbrukn ingsmate riel inom nära räckhåll, väl tilltagna avlastningsu trymmen och lättillgän gliga traverser och lyftvagn ar för monteringsarbeten och transport er. Andra arbetskra ftsbespar ande åtgärder har varit anskaffn ing av el- och tryckluft drivna handverk tyg
för borrning , mutterdr agning och slipning m m samt installati on av
spaltvätt maskine r och avfärgni ngsanläg gningar som eliminera r behovet av tidsödan de rengöring sarbeten och manuell avskrapn ing av
färgrester och rost. Tillgång till ett lämpligt urval verktygs maskiner
till omedelb ar dispos ition eliminera r väntetide r för nödvänd iga reparations- och justering sarbeten och tillverkn ing av nya konstruk tionsdetaljer. Samma ändamål tjänar transpor tabla aggregat för eloch gassvetsning och skärning . Med moderna mätinstr ument har felsökninga r samt provning s- och kontrolla rbete kunnat effektiviseras.
Utvecklingen inom korrosion sskyddst ekniken har på olika sätt bidragit till ökad produkti vitet i pjäsunde rhållet. Stora tidsvinst er har
ernåtts sedan man erhållit en smörjolja, som kan utnyttjas både i
pjäser i förråd och i bruk och bortfalle t av behov av oljebyte vid
rustn ing har dessutom en påtagligt beredska pshöjand e effekt. Den
snabba utvecklin gen av korrosion sskydd inom bilindust rien har också
kunnat nyttiggö ras och erfarenh eter av insprutni ng av dinitrol i
svåråtko mliga detaljer äro klart positiva. - Här bör även redovisas
den av FOA framtagn a rengörin gsvätska n 121 som avsevärt underlättar den tidigare mycket tids- och arbetskrä vande rengöring en av
eldrör ävensom tillkomst en av effektiva rostuppl ösnings medel-b l a
på sprayflas kor. - Bland andra arbetskra ftsbespar ande och kvalitetshöjan de åtgärder kan i detta sammanh ang nämnas arrangem ang
för sandbläs tring, sprutmålning och ugnslackering.
Bland produkti vitetshöj ande faktorer bör även nämnas minskade
risker för olycksfa ll i arbete och yrkesska dor till följd av senare års
utvecklin g inom arbetarsk ydd och bioteknologi, då bortfall av personal på grund av sjukdom och olycksfa ll i en så hån specialiserad
verksamhet som pjäsunde rhåll kan vålla .s vårbemä strade avbräck i
planlagd verksamh et. Arbetars kyddssty relsens inspektio ns- och kontrollverk samhet är här av obestridl igt värde. Overflyt tningen av åtskillig verksam het från fartygsdä ck och kallförrå d till uppvärm da
verkstad slokaler och tillkomst en av maskind rivna lyftanord ningar
reducera r också riskerna för bl a reumatis m och ryggskad or.
Samman fattnings vis har det under senare år blivit möjligt att på
olika sätt rationali sera pjäsunde rhållsver ksamhete n och öka produk-
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tlVlteten. Då emellertid underhållsru tinerna successivt förändras på
grundval av vunna erfarenheter är det f n icke möjligt att direkt redovisa produktivite tsökningarn a i jämförbara siffror. Här kan dock
som exempel anföras, att fullständiga översyner av 40 mm apjäser
m/ 48 vid OrlB S under senare år genomsnittli gt endast dragit c:a
1.200 arbetstimma r vilket kan jämföras med normaltiden 1.575 timmar enl igt ovannämnd a underhållsföreskri fter. I verkligheten är
emellertid rationaliseri ngsvinsterna större, då översynerna numera
omfattar åtskilliga åtgärder utöver vad som låg till grund för fastställande av normaltiden .
(Årsberättel sen avslutas i TiS majnummer )

S NORDLANDER

Sjöfart

,--------- ---------- ------ ---------- -----,
Under den sammanfattand e rubriken "Sjöfart" ryms
en mångfald olika verksamhetsom råden. I ett par
föregående nummer av denna tidskrift har kommendörkapten N. Rydström berört ett par av dem, sjöförsäkring och fraktmarknad. Ett flertal andra finns,
vilka har stor betydelse för svenskt totalförsvar. I
denna artikel av kommendörkap ten S. NORDLANDER , militiirassisten t i Sjöfartsstyrelse n, skall några
med speciellt marint intresse beröras, bl a utvecklingen
inom den svenska handelsflottan , hamnväsendet, sjöfart ens ledning, fartygens bemanning m m. Möjligheterna att framgångsrikt genomföra sjöfartsskydde t i
krig påverkas direkt av hur denna utveckling kommer att bli.

D en svenska handelsflott ans tonnageutve ckling
Karaktäristi skt för handelsflott ans utveckling f n är den fortgående minskningen av antalet fartyg, samtidigt som en ökning av
bruttotonna get sker. Det enskilda fartyget blir allt större och snabbare, vilket medför att mer transportarb ete per enhet och år kan
utföras. Den ekonomiska lönsamheten blir här avgörande för utvecklingen. I dag omfattar den svenska handelsflott an omkring 870
fartyg, men var så sent som 1961 uppe i 1.100 enheter. Bruttotonna get har samtidigt .sedan 1961 stigit från 4,0 miljoner ton till ca 4,6
miljoner ton. Samtidigt kan nämnas att Sveriges andel av världshandelsflott an (175 milj ton brutto) f n är ca 2,6 %. I storleksklasser, som bl a är lämpliga för kusttrafik i krig, har samma utveckling
skett. Antalet fartyg i storleksordn ing 100--499 bruttoton har således under 1960-talet minskat med ca 100 enheter. Under den .sista
10-årsperiod en har dessutom fartygen understigand e 100 ton brutto
minskat från 479 till 216. Om denna utveckling fortsätter, och allt
talar för att så sker, kommer den svenska handelsflott an att om fem
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år (1972) bestå av omkring 600 fartyg, alltså en nedgång under perioderna 1962- 1972 med ca 500 stycken.
Orsakerna till denna utveckling är, som förut nämnts, de större
enheternas bättre driftsekon omi, men ligger även i det faktum att
fartyg under svensk flagg i förhålland e till övriga nationers har
högre omkostnad er, med mindre lönsamhet och försäljning av tonnaget som följd. Det blir således numera allt vanligare att fartyg säljs,
som endast är 5-6 år gamla. Bland de fartyg som de närmaste åren
troligen kommer att säljas till utlandet är en grupp på hundratal et
styckegod sfartyg om närmare en miljon ton dödvikt. Dessa fart yg
har i allmänhet byggts under åren 1942-195 2.
Man kan konstatera att i den svenska handelsflo ttan får de mindre fartygen allt svårare att hävda sig i konkurren sen. Höga personaloch underhålls kostnader och i vissa fall stora bemannin gar gör att
denna del av vår handelsflo tta håller på att mista sin konkurrem fö rmåga och därigenom hotas att slås ut. När det gäller tankfartyg
kan till mindre fartyg räknas sådana under 20.000 ton dw.
Vilka konsekven ser har denna utveckling för sjöfarten under krig?
När det gäller möjlighete rna att bedriva inrikes kusttrafik med fa rtyg upp till 3000 ton dw är det uppenbart att det starkt minskade
antalet fartyg på sikt kommer att medföra svårighete r att upprätthålla denna sjötrafik. Handelsfl ottans utveckling är således vad antalet fartyg beträffar, sedd ur totalförsv arssynpun kt, ganska negativ. Man får i detta sammanha ng dock icke glömma bort, den rationalisering som nu pågår beträffand e lastens hanterand e både ombord
och i land och som medför en stor transportk apacitetsö kning för det
enskilda fartyget. Det är också troligt att en ny fartygstyp kommer
att växa fram, "feederfar tyget" ("matarfa rtyg") och som kan bli
ett bra tillskott till inrikestran sporter i krig.
När det gäller importsjöf arten kommer utveckling en mot färre
och större enheter givetvis att medföra att det enskilda fartyget ökar
i betydelse. En fientlig insats mot ett fartyg kan ge mycket stor utdelning och antagligen resultera i en besvärand e tonnagebr ist. En
relativt stor vapeninsa ts mot det enskilda fartyget kan således komma
att bli motiverad . Samtidigt medför detta att det blir nödvändig are
än någonsin att kunna bereda det enskilda fartyget sysselsatt i importsjöfar ten i krig största möjliga skydd. Brist på tillräcklig t antal
fregatter för detta sjöfartsssk ydd kommer att få mycket allvarliga
konsekven ser.
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Container fö r enhetsslast

Utveckling en på lasthanteringens område ("containe rtrafik")
Tid är pengar. För ett stort och dyrbart fartyg på åtskilliga miljoner kronor måste liggtiden i hamn (lastning och lossning) reduceras
så långt möjligt, samtidigt som fartygen skall ha hög fart. Den mest
markanta förändring som härvid har skett är att man inom linjefarten går över till enhetslastn ing av styckegod set i form av pallar
och containers . Denna form av lastning är under stark utveckling
och har bl a medfört bildandet av ett flertal fartygspoo ler bestående
av olika samseglan de rederier. Container s väsentliga ste egenskap är
att oenhetligt styckegods förvandlas till ur rederiets synpunkt enhetliga lådor, varvid man kan föra godset i obrutet skick från avsändaren till mottagare n. Man kan mekaniser a lastning och lossning
~v farty get så att dessa moment kan gå tio-tjugo gånger snabbare
an förut. För att rätt kunna utnyttja containers fördelar har man
för.s ökt standardis era måtten internatio nellt så att samma tekniska
lastnings- och lossningsh jälpmedel kan användas i olika hamnar.
Containers tar emellertid stor plats och fartyget måste därför ges
större kubik i förhålland e till dödvikten än tidigare. Kubikförl usten
16
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Fartyg med containerlast.

Lastning av container.

Fartyg med containerlast.

Lastning av container.
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jämfört med konven tionell styckegodslastning är ca 30-40 Ofo.
Containers hantera s bäst genom att man med kran lyfter dem
.
ombord och ställer dem på sin plats i cellsystemet (lifton- liftoff)
gen.
stuvnin
ättar
underl
gejdrar
genom
Styrning av containers
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Resultatet av förhandling arna blev att man bildade Atlantic Container Line. F n ingår följande rederier i poolen.
20 Ofo
10 Ofo
10 Ofo
20 Ofo
20 Ofo

W alleniusrede rierna
Rederi AB Transatlanti c
Svenska Amerika Linjen
Holland America Line
Compagnie Generale
Transatlanti que (French Line)
Cunard Line

20 Ofo
Summa 100 °/o

ACL med säte i Bermuda och huvudkonto r i Stockholm äger således inga fartyg utan varj e rederi chartar sina fartyg i poolen.
Sedan nu planerade utbyggnade r kommit till stånd (1969/ 1970)
har ACL följande antal tidsbefrakta de fartyg
Walleniusre derierna
Svenska Amerika Linjen
Transatlanti c
Holland America Line
French Line
Cunard Line
Summa

2 fartyg
l
l

2
2
2

"
"

"
"
"

10 fartyg

De svenska rederiintressena i ACL utgör således f n 40 Ofo.
Det typiska ACL-fartyg et har en dödvikt på ca 15000 ton. Fartyget har sex fasta och lösa däck plus ett väderdäck utan back eller
poop. Fartygen är mycket flexibla och har en betydande containerkapacitet. Lastkapacite ten under däck är 1200 personbilar och 250
containers (20 fots). På väderdäck kan man ta 250 lastade containers.
Fartygen har sidaportar som är 4,5 x 4,5 meter. Huvuddelen av det
rullande godset tas in i en stor akterport (7,0 x 6,1 meter) i C-däck
som är genomgående från akter.spegel till förskepp. Från C-däck
leder körrampar ned till alla de andra däcken.
Som exempel kan nämnas att rampen från C-däck till D -däck
har fått sådan utformning att den kan användas för 40-tons containers med 30 tons last.
Vid lastning och lossning kommer biltrafiken att bli mycket intcn242

Svenska Amerika Linjens Atlantic Sa ga ("ACL fartyg" ).

siv . Med anledning härav har samtliga däck försetts med trafikljus
som styr.s från en trafikcentra l vid akterporten. Denna trafikcentra l
är försedd med en TV-anläggn ing. Styrmannen som sköter lastning
och lossning sitter i denna central och övervakar arbetet. Han står
via radiotelefon i kontakt med personalen i terminalen. Fartygens
fart är ca 21 knop.
H ur kommer dessa högt mekaniserade fartyg för rullande gods
och olika containerlas t att påverka övriga konventione lla linjefartygs
konkurrensk raft. Det är för tidigt att med säkerhet yttra sig om
detta, men det står i alla fall ganska klart att man nu är inne i en
revolutioner ande utveckling. Redan nu vet man att samtliga delägare i Atlantic Container Line successivt kommer att draga sina
konventione lla linjefartyg på traden Europa-US A ostkust ur trafik . Transatlanti c och Svenska Amerika Linjen kommer båda att ta
fem linjefartyg ur trafik allteftersom dessa blir överflödiga. På goda grunder kan man antaga att några går till försäljning.
En ytterligare antydan om utvecklingen får man genom beskedet
att det danska Det Förenede DS i höst har tagit sina fartyg som trafik erar Europa-US A ostkust ur trafik.
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C o n t a i n e r S e r v i c e N o r d e n (CSN )
Initiativet till poolen har tagits av Broströmskoncernen tillsammans med Johnsonlinj en och Stockholms Enskilda B an~ .. P oole!1
avsågs stå öppen för varje intressent. Poolen skulle ombesoqa admtnistration, containerövervakning, eliminera l ån g~ tomtransporter
m m . Hur det går med CSN är ovisst. Men sannohkt kommer CSN
få ett intimt samarbete med Johnsonlinjen.
Salen - Tor L i n e
Salen - Tor Line, som till 75 °/o ägs av Salenkoncernen och till
25 o; 0 av holländska KNSM, har planerat att bygga en serie lastfartyg, vilka skulle bli ett komplement till befintliga last- och p assagerarefärjorna Tor Anglia och Tor Hollandia.
.
Fartygens tilltänkta konstruktion är ty pisk för dage~:s utvecklm g.
Av de två genomgående däcken skall det övre avses for roll or:_-roll
off gods som tas in via en r ampförsedd akterport. Det un~re dac~et
skall kunna t a in andra former av enhetsgods. Fartygen ar sp eoalbyggda som feederfartyg och behöver icke så utpräglade s~~ciell a
arrangemang i hamnarna som t ex ACL fa rtygen. Ett hack for fa r·tygens akterport erfordras dock .
.
o
A v sikten är att man vill binda samman den växan de t raftken fr an
Rotterdam och en intensifierad t rafik p å Immingham och Amsterdam med Sv erige. Planer finns p å att ytterligare kon tinentalhamn ar
och engelska hamnar kommer att inran geras i linjenät; t: . . .
. ..
Tills vidare finns inga planer på att man skall ga m 1 OstersJon.
Fartygen bedöms kunna sättas i tra fik i slutet av 1968.
Inte rca r g o
F n har Intercar go AB följ ande sammansättning
Svenska Amerika Linj en
Salenrederierna
Rederi AB Transatlantic
Walleniusrederierna
R ederierna har gått in med 50 Ofo medan de övriga 50 Ofo delas
lika mellan två storbanker.
Intercargo bildades fr ån början som ett motvikt mot ACL och för
att motverka att d et nordiska godsflö det skulle gå över någon kon244

tinenthamn och vidare transporteras genom feederservice (matartrafik) till Sverige.
Intercargo äger dessutom 50 °/o av aktierna i åkeriföretaget "Trailer-Express". De övriga 50 °/o ägs av två större åkeriföretag. Av
intresse är här också att nämna den transaktion då moderbolaget i
Broströmskoncernen, Ångbåts AB Tirfing, förlänade 25 °/o av aktierna i transportföretaget ASG, som helt ägs av Starens Järnvägar.
Man kan alltså konstatera att rederierna har gått in på landtransportresurserna och börjat skaffa sig medkontroll i deras verksamhet.
Transportapparaten har börjat bli integrerad.

Hamnarnas utveckling
En mycket stor del av sjötransportkostnaderna hänför sig till den
tid ett fartyg ligger i hamn för lastning och lossning. Som exempel
kan n ämnas att terminalkostnaderna för ett linjefartyg med styckegods ligger på ca 80 Ofo av fartygets totalkostnad. Hamnarna har således en mycket stor betydelse i transportekonomin. Denna betydelse
understrykes ytterligare av den omständigheten att 97 °/o av det
svenska import- och exportgodset transporteras över hamnarna.
Investeringar i hamnar är mycket långsiktiga. En h amnanläggning
har en teknisk livslängd som är flera gånger så lång som fartygets.
Det är därför betydelsefullt att hamninvesteringarna görs efter detaljerade utvecklingsprognoser rörande transportmedel, godsunderlag,
hanteringsmetoder och transportsystem. Hittills har mycket stora
investeringar gjorts i hamnanläggningar för framför allt massgods
och olj a. Detta är också naturligt då hamnarnas viktigaste godsslag
i dag är oljan, som nu representerar mer än 50 °/o av världssjöfarten. När det gäller lossningskapaciteten för olja har man skaffat sig
mycket stora resurser genom att fartygen erhållit högeffektiva pumpar. Som exempel kan nämnas att ett 100.000 ton oljetankfartyg har
en pumpkapacitet på ca 10.000 ton/tim och som tumregel kan gälla,
att ett tankfartyg, oavsett storleken, numera lossar hela sin last på ca
10 timmar.
För den andra stora bulkvaran, järnmalmen, har övergången till
stora malmfartyg även medfört krav på stor kapacitet både i lastnings- och lossningshamnarna samt en stor årlig omsättning. I specialhamnarna Luleå och Oxelösund - båda ägda av respektive gruvföretag - gör man investeringar så att t ex en 50.000 ton malmtan245

ker får en urlastni ngskapa citet på 8.000 resp 3.000 ton/tim. Detta
möjligg örs tack vare modern a bandtra nsporta nläggni ngar. I de stora
importh amnarn a på kontine nten uppgår lossning ssiffrorn a dock till
max. 2.000 ton/ tim. Man kan således konstat era att lossning stiderna
för malm- och oljetank ers numera räknas i timmar i stället för i
dygn. Givetvi s har denna utveckl ing kostat mycket .stora investeringar. Man beräkna r att hamnin vesterin garna i vårt land f n uppgår
till minst 100 miljone r kronor om året, varav huvudd elen torde fall a
på massgodssidan. När det gäller styckeg odssidan har det hittills icke
skett samma revoluti onerand e utveckli ng. För ett fartyg med blandat
gods är t ex liggtide n i hamn ofta mer än hälften av den totala tiden.
Detta är naturlig tvis ur ekonom isk synpun kt högst olyck ligt då dagskostnad erna för ett medelst ort fartyg är ca 15.000 kronor. Utvecklingen inom detta område håller dock f n på att snabbt ändras.
Specialb yggda contain erskepp som förut beskrivi ts lift on-lift off
skepp, har medför t snabbar e lastning och lossning. Rullas contain ers
ombord , roll on-roll off, erhålles ytterlig are en tidsvins t. Vid båda
förfarin gssätten får man dock ett sämre lastutny ttjande än vid det
konvent ionella lastning sförfara ndet. Sedan kan man ta steget ut till
bilfärjo rna, där hela fordone t rullas ombord .
Utveckl ingen har också fört med sig en dragkam p om transpo rtvägarna ländern a emellan. När det gäller godsflö det sjöväge n till
Sverige kan man i princip tänka sig två vägar - eller en kombin ation av dessa. Antinge n skaffar man sig en nordisk uthamn på kontinenten och genom feedertr afik, "matart rafik", tar man hem godset
till Sverige från denna kontine ntala storham n eller också bygger
man en egen storham n. På kontine nten ligger f n tre hamnar i fö rsta
ledet i konkurr ensen om sjötrans portern a nämlige n Rotterd am, Antverpen och Bremer haven. Man skulle således kunna få en "pendel trafik", med s k feederfa rtyg från en av dessa hamnar till Götebor g,
eller andra aktuella svenska hamnar .
Att Götebor gs hamn inte frivillig t går med på en sådan utveckling när det gäller t ex nordatl anttrafi ken är självkla rt. I själva verket planera r man mycket stora invester ingar i hamnen , totalsiff ran
300 milj. kronor har nämnts. Tillskap andet av Skandia hamnen , utgör
en viktig milstolp e i denna trafik och utan tvekan kan man säga at~
Götebor gs hamn satsar hårt och framgån gsrikt för at t följa med l
den hårda k{)nkurrensen. Från Götebo rg kan man sedan tänka sig en
feedertr afik in i Östersjö n. Som exempel härpå kan det finska Bore-

246

Feederfa rtyget Bare VI.

bolagets nyförvä rvade feederfa rtyg Bore VI nämnas . Vid sidan av
ordinar ie trafikup pgifter komme r fartyget att sättas in i feedertr afik
Sydfinl and-Gö teborg inom ramen för ACL verksam het. Fartyge t
är försett med en akterpo rt ( 4,4 x 4,4 m) som medger ombord tagning av långtrad are. Men också truckar för containe rs kan köras
direkt ombord . Man kan vidare taga 300 bilar varvid man omändr ar
fa rtyget från torrlast fartyg till bilfarty g. Denna operatio n tar endast
en halvtim me tack vare långt driven mekanis ering. Fartyge t gör en
fa rt av 15 knop och har en dödvikt p å 3.000 ton.
Feederf artygen är på grund av sin storlek och rationel la lasthant eringsme toder av mycket stort intresse för kustsjöf art under krig. Man
~an h~ppas.' att det sjunkan de antal av mindre svenskt tonnage som
mledmngsv1s berördes, delvis komme r att kompen seras av en utbyggnad av feederf! ottan.
Ledning av sjötrans porter i krig

Under beredsk apstillst ånd och krig komme r sjöfarte n så långt
möjligt är att bedriva s enligt samma regler som gäller i fred. Genom
att på sedvanl igt sätt utnyttja de organ som finns får man nämlige n
den bästa förutsät tningen för att få ut största möjliga effekt ur tillgänglig transspo rtkapac itet. Den kontroll , som statliga myndig heter i
samordn ingens intresse måste utöva över tonnage t, komme r att inskränka s till att sjöfarts styrelse n meddel ar allmänn a anvisnin gar och
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direktiv rörande tonnagets utnyttjande. Efter ansökan kommer s k
fraktfartslicens er att utfärdas för de olika resorna med stöd av lagen
den21mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med
svenska fartyg.
Lagen träder automatiskt i tillämpning vid beredskaps~arm .men
kan sättas i kraft tidigare. Den innebär att resa med registrenngspliktigt svenskt fartyg eller bogserb! t - med :issa und~nta~ --:- må
företagas endast efter särskilt tillstand eller hcens. I h~ens1e~mg.:~1
ingår även drivmedelstilld elningen inom den ram, som stalits nll SJOfartens förfogande.
Andamålet med fraktfartslagen är tvåfaldig. Med stöd av lagen
finns möjlighet att endast ge tillstånd till sådana sjötr~nsporter, .som
äro viktiga för landets försörjning. Genom lagen kan v1dare ett bortdragande av för kustfa~t lämplig: toonnag~ f~rhindra~: I tillämp ningskungörelsen föresknves att nllstandsg1vnmgen utovas av SJ Ofartsstyrelsen. Härvid sker ett intimt samarbete med redarnas samo
.
o
arbetsorgan - Sjöfartskommitt~n 1:39.
~.a
fa~l.
~~rmala
1
saled:s
sker
kng
1
Ledningen av sjötransporter
samma sätt som i fred. Ett transportuppdr ag, fran ClVIl eller m1htar
beställare, lämnas i vanlig ordning till ?et rederi (mäkb~re) som ~e
döms kunna utföra transporten. Redenet samarbetar pa sedvanhgt
sätt med mäklare och speditörer och transportbestäl lningen resulterar så småningom i en order från redaren till fartygsbefälhav aren
om transportens genomförande. Vad som tillk?mmer i krig är at~ ~ e
daren måste skaffa den omnämnda fraktfartshcens en. Dessutom ahgger det som bekant befälhavaren att från örlogsbaschefen eller d:~
marina bevakningschef en inhämta anvisningar för resans genomfarande. Inom områden som Kungl Maj :t kungjort vara förbjudna områden, måste dock tillstånd för resans genomförande ges av vederbörande militärbefälhav are.
Handelsflottan s bemanning
Under flera år har frågan om handelsflottans beredskap, både materiellt och personellt, varit aktuell. Den sista tiden har också frågan
om värnpliktstjäns tgöringen för handelsflottans personal åter aktualiserats. Eftersom hela problemkomple xet f n ligger hos statsmakterna
för avgörande, skall icke här närmare diskuteras någon lösning ~v
denna fråga. -Klart är emellertid att bl a värnpliktstjäns tgöringsforhållandena måste regleras för handelsflottans personal. Oaktat detta
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kan det ha ett visst intresse att nämna några fakta angående handelsflo ttans bemanning, liksom hur personalens krigstjänstgörin gsförhållanden i dagens läge är organiserad.
Sjömansyrket har under åtskilliga år varit ett genomgångsyrke.
Goda arbetstillfällen i land under högkonjunktur har bidragit till
detta. Stora svårigheter har funnits när det gäller att bemanna fartygen och fylla rådande vakanser. I dagens läge finns ca 50.000 personer sjömanshusinsk rivna, varav ca 20.000 f n utgör bemanningen på
den svenska handelsflottan . Omkring 10.000 sjömän tillförs sjömanshusens register varje år, men av dessa avgår årligen ca 9.000. Endast
omkring 10 °/o stannar län gre tid ombord. Karaktären av genomgångsyrke håller dock nu på att förändras, som en direkt följd av det
kärvare klimatet på den svenska arbetsmarknad en. Svårigheter att
bemanna fartygen tycks inte längre finnas och med minskade arbetstillfällen i land stannar den ombordanställd e längre tid på sitt fartyg. Självfallet medför denna utveckling på sikt också att kvaliten
på besättningarna stiger.
Hur skall nu krigstjänstgörin g ordnas för de ombordanställd a?
Eftersom huvuddelen a v den svenska handelsflottans fartyg (ca 80 °l o)
i fred icke finns i våra omgivande farvatten, är vid ett krigsutbrott
personalen icke gripbar för tjänstgöring inom krigsmakten. Detta
har heller ingen betydelse eftersom handelsflottans besättningar, oberoende av om fartygen befinner sig i hemmafarvatte n eller icke, vid
krigstid givetvis bör fortsätta sin tjänstgöring ombord så att fartygen även under beredskaps- och krigsförhålland e kan bedriva sjöfart. Detta är för vår totala krigsansträngn ing av utomordentligt stor
betydelse. Behovet av importsjöfart under neutralitet och krig belyser bl a detta. Handelsflottan s besättningar bör alltså i krig få
uppskov med krigstjänstgörin g i likhet med personal vid andra
transportgrena r t ex Statens Järnvägar. I avsaknad av gällande bestämmelser på detta område har man praktiskt löst frågan på det
sättet, att då rapport kommer till marin myndighet att någon mönstrat på ett handelsfartyg avförs han från krigsplacering i örlogsflottan. Omvänt, när vederbörande sedan går i land, är han ånyo
krigsplaceringsbar i örlogsflottan. Alltså i praktiken ett uppskov med
krigstjänstgörin gsskyldighet under den tid vederbörande är påmönstrad svenskt handelsfartyg.
.Aven antalet utländska medborgare som är mönstrade i svenska
fartyg kan ha sitt intresse för handelsflottans beredskap. När det
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gäller dessa utlänningar har de delats in i kategorierna "nordiska"
och "andra utlänningar". Med nordiska medborgare avses här norska, danska, finländska och isländska medborgare. Den 31 oktober
1966 fanns i svenska handelsfartyg över 300 bruttoregisterton totalt
2528 nordiska utlänningar. Då den totala bemanningen vid samma
tidpunkt var 18785 utgjorde nordiska utlänningarnas antal således
13,5 °/o av hela besättningen. "Andra utlänningars" antal var 4162
eller 22,1 °/o alltså totalt 35,6 °/o av besättningarna var utlänningar.
När det gäller tonnage som är lämpligt för inrikes sjötransporter i
krig, tonnage upp till 3000-4000 ton dw, var den totala utlänningsprocenten dock betydligt lägre nämligen 20,6 °/o. Generellt kan sägas
att ju mindre fartygen är ju mindre blir inslaget av utländska besättningsmedlemmar. I storleksklassen 450-499 brutto registerton, alltså i "paragrafbåtsklassen" fanns endast 7,2 °/o nordiska och 9,3 Ofo
andra utlänningar totalt 16,5 °/o utlänningar. Med den utveckling p å
personalsidan som f n kan skönjas torde utlänningarnas antal bli
mindre. Tillgången på kompetent svenskt befäl, både på däcks- och
maskinsidan har ökat, vilket påskyndar denna utveckling. Man kan
när det gäller utlänningarna förmoda att huvuddelen stannar ombord i svenska fartyg även under krigsförhållanden. En viss avgånt;
torde man dock få räkna med, varför problemet med ersättare måste
beaktas så att fartygen fortfarande får fulltalig bemanning.
Konsekvenser för totalförsvaret

I avsnittet om handelsflottans tonnageutveckling framhölls det
enskilda fartygets alltmer ökade betydelse. Antalet fartyg minskar
medan tonnaget ökar. Men även om antalet fartyg nedgår, ökar dock
det enskilda fartygets transportkapacitet genom högeffektiva last"lings- och lossningsanordningar. Tiden för lastning och lossning nedhringas väsentligt och därmed tiden i hamn, varför fartygen hinner
med flera resor än tidigare under samma tidsperiod. När det gäller
t ex containerlast är det särskilt förmånligt att containern kan tas
på järnväg eller landsväg och sedan lyftas eller rullas direkt ombord i fartyget utan tidskrävande lastningsförfarande. Framme i
destinationshamnen lyfts eller rullas containern i land och kan sedan
vidaretransporteras med landtransportmedeL De besvärliga och tidsödande omlastningarna som ofta föregår och efterföljer sjötransporten undviks härigenom. Genom den utbyggnad av speciella feeder250

fartyg och olika typer av bilfärjor som äger rum, får man också ett
synnerligen värdefullt tillskott till transportkapaciteten för kustsjöfart i krig. Genom fartygens konstruktion kan rullande materiel,
bilar, traktorer, bandvagnar mm lättare tas ombord. Den kortare
tiden för i- och urlastning, de snabba förflyttningarna till sjöss, ofta
möjliga under mörker, goda möjligheter att samtidigt taga både personal och materiel gör att sjötransporter i krig blir en värdefull och
i vissa .situationer oumbärlig del av vår totala transportapparat.
Hur påverkar utvecklingen fiendens möjligheter att utföra kustinvasion? När det gäller invasion över havet är de tre faserna, ilastning - överskeppning - urlastning samtliga mer eller mindre känsliga för fientlig motverkan. Bortsett från ilastningen, vars största
prob lem ligger i att göra den dold med utspridning till många hamnar .som följd, medger nu utvecklingen av tonnaget och lossningsanordningar i hamnarna att överfarten och urlastningen går snabbare
än förut. Väl i hamn kan specialfartygen snabbt tömmas, under
förutsättning att terminalarrangemangen är intakta. Det bör observeras att för att modernt utrustade specialfartyg som t ex feederfartyg och färjor skall kunna tillgodogöra sig den ökade lossningskapaciteten fordras ofta tillgång till särskilda lossningsanordningar
i hamnarna. Genom relativt enkla arrangemang (pontoner och bryggor) kan dock en hamn utnyttjas även om endast en del av kajerna
är intakta. Närhet till vägsystem med god kapacitet är dock en förutsättning. Fartygen blir på detta sätt beroende av hamnarnas kapacitet och utrustning. Utveckling mot ur transportsynpunkt allsidigt
sammansatta fartyg liksom kortare överskeppnings- och lossningstider gör, sett ur den anfallandes synpunkt, en invasion över havet
mer attraktiv än förut. Bästa sättet att möta ett sådant ökat hot är
att sänka transportfartygen och framförallt specialfartygen till sjöss.
Detta förutsätter tillgång på snabba och slagkraftiga attackförband,
sammansatta av både övervattensstridskrafter och ubåtar. En kraftig
insats ger här stor utdelning.
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BCYrTENV IKEN

Y NILSSON

Bottenviken isbelagd -en
militärgeografisk fakfor

, MALÖREN

Vid planläggningm av försvaret och bevakningen av
v!ir norra kustzon utgör Bottenvikens is en militärgeografisk faktor av betydelse. l denna artikel lämnar
lwmmendörkapten YNGVE NILSSON, chef för Luleå
marina bevakningsområde , sin syn på isförhållandena
och hur detta kan påverka de militära operationerna
inom området.

• RÖDKALLEN
... NORDSTRÖMSGRUND

SKELLEPTE!HAMN

~----------------------------------------J

Bottenvikens is påverkar framkomlighet en till sjöss ca 5 månader
av året. Utdrag ur isberättelserna den l januari och den l juni 1967
ger en bild av läget. Issäsongen 1966/ 67 klassificeras som normalvinter.
Isberättelsen den 1 januari 1967

I Bottenviken nord om en linje mellan Nordströmsgru nd och Kemi
fyrskepps positioner ligger sammanpackad grov drivis och issörja.
Syd om denna linje är det i stort sett isfritt till sjöss. I inloppen till
Piteå och Skelleftehamn ligger ett bälte av sammanpackad issörja ...
Isbrytarledning en meddelar: Till Bottenviksham nar assisteras utan
särskilt tillstånd, endast fartyg över 900 ton dödvikt, med lägst finsk
isklass l C eller motsvarande. Statsisbrytarna TOR och ODEN assisterar i Bottenviken, THULE i Umeå-distrikte t och YMER i O rnsköldsviks-dist riktet.
Den l juni 1967 omtalar isberättelsen att i den nordvästra delen
av Bottenviken förekommer spridda strängar av rutten delvis grov
drivis. Isen ligger huvudsakligen väst Malören-Nord strömsgrund.
Den grova isen innanför Malören har delvis brutits upp och skingrats. I Sandöleden och inloppet till Luleå ligger vid Björnklack tät
rutten drivis med inslag av grova flak, medan farleden via Ger252
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lUandö i stort sett är isfri. Isbrytarledning en meddelar: Fartyg desti?-~rade till Luleå- och Karlsborgsdistrikten skall före passage av
Ostra K varken anmäla sig till statsisbrytaren THULE eller isbrytarombud. Statsisbrytaren THULE assisterar vid behov i nordligaste
Bottenviken.
17
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Sista fartyg från Karlsborg för issäsongen 1966/67 avgick den
22/ 12 1966 och den 17/5 1967 inlöpte första fartyg för sommarseglationen till samma hamn.
Avbräcket i sjötrafiken och isförhållandena inom Bott~nviken p åverkar helt naturligt näringslivet och sysselsättningen 1110m Norroch Västerbotten. När sjöfarten upphör för det med sig att den
ordinarie verksamheten i stort även avstannar för den personal som
betjänar handelssjöfarten, t e tull-, lots-, stuveri- och hamnpers?nal.
Isen innebär också ett kraftigt avbräck för kust- och havsf1sket,
som inom BD- och AC län i dagsläget sysselsätter ca 200 yrkesfiskare
och omkring 550 binäringsfiskare, vilka har investerat _omkri_~.g 14,5
milj kr i båtar och redskap. Vi~terfis~e,a huvuds~kh_gen loJa och
strömming, .som nätfångas under 1sen, pagar dock 1 m111~re omf~_tt
ning. Med hänsyn tagen till dessa faktorer är det förklarltgt, a~t lonsambeten inom dessa näringsfack i BD- och AC län kan ha svart att
stå sig vid en jämförelse med andra dela~ av landet,.. där _man k~_n
utnyttja resurserna året om. Vid bedömn111gar och vardenngar bor
således som en viktig faktor ingå klimatförhållandet, och även hur
detta påverkar människornas sätt att vara och leva.
..
.
Isläget påverkar även de militära operationer, som kat: tank.~s msättas ifrån så väl en angripares som den försvarandes s1da. For att
rätt kunna bedöma vilk a företag som kan sättas in över isen, måste
man känna till isläget just vid den aktuella tidpunkten. En beskrivning av isläget inom nordligaste delen av Bo~tenviken grundad på
bl a SMHI isberättelser, ISD redogörelser för 1sbrytarverks~m~eten,
isstatisti:-. från finska Havsforskningsinstitutet, Norra kustd1stnktets
ismätningar, säljägarnas och andra isfarares erfarenhet bör dock_ge
tillräckligt underlag för den planering som behövs på_ längr~ ~-1kt.
En .sammanfattning av den beskrivningen ger följande blid av 1slaget
en normalvinter.
I början och/eller mitten av november kommer den första isläggningen i de inre av skärgårdsvikarna. Den isen bryts. ofta upp och
försvinner på grund av vind, temperatur och sjöhävnmg. Isen kommer tillbaka på allvar i början/mitten på december, då den snabbt
tillväxer i tjocklek och omfång och utgör ~inder för ~jöfarten..i i~lop
pen till hamnar i norra Bottenviken. IstJOckleken 1110m skargar~s
området Haparanda-Piteå håller sig vid den tidp~nkte~ omknng
15-25 cm. I slutet av december kan man även b1lda s1g en uppfattning om hur skärgårdsisen kommer att se ut för vinterperioden·
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skärgårdsisens tjocklek, struktur och utseende är beroende p å snöoch vindförhållanden under själva isläggningsskedet. En lugn isläggning utan starka sydliga vindar och stora variationer i vattenståndet medför ofta en relativt slät och jämn .skärgårdsis, omvända
förh ållanden medför att isvallar även förekommer inom skärgårdsområdet. Mycket snö bidrar till långsam istillväxt, dock är att förmärka att vissa vintrar bildas frusen issörja, som t o m kan överskrida
den normala isens tjocklek. skärgårdsisen kan speciellt vid perioder då
kraftiga vattenståndsvariationer förekommer, bestå av två eller flera
is-skikt åtskiljda med vattenmellanrum på upp till 20-40 cm. Under senare hälften av december och i början av januari växer havsisen upp och i slutet av januari är Bottenviken och Norra K varken
så gott som helt täckta av havsis. Under januari upphör sjöfarten på
Bottenviken. Istillväxten fortsätter till omkring slutet av mars och
början av april, då solen och mildvädret börjar tära på isen. Skärgårdsisen håller under nämnda tidsperiod en tjocklek av 40-70 cm.
Medeldatum för stängning av hamnar i Norrland under den senaste
10-årsperioden framgår av omstående tabell, utdrag ur ISD redogörelse för isbrytarverksamheten 1966/ 67.
skärgårdsisen och havsisen är av olika utseende och beskaffenhet.
Den största skillnaden ligger i att skärgårdsisen är landfast och sträcker sig ut till det yttre skärgårdsområdet, medan däremot havsisen,
som namn et anger, ligger till havs och mer eller mindre är i rörelse
påverkad av vindar och strömmar. Så t e omtalar en finsk säljägare,
att han med sin båt satt på samma isflak i hela tre veckors tid, och
under den tiden plogade sig isflaket fram och tillbaka mellan Vänta
litets grund utanför Sundsvall och sydostbrotten två gånger. Bara
enkel resa innebär 60 distmin. och detta gånger 4 gör 240 distmin.
ungefär motsvarande sträckan Stockholm-Vasa. Under den strängaste delen av vintern ligger dock norra Bottenvikens havsis ganska
fast och med talrika områden av packisvallar. Ovrig tid av isvintern
f.~rekommer i havsisen .sprickor och råkar, som till omfattning och
Iage. ständigt växlar. Vintern 1965/66, som klassificeras som kall, ger
Otahga exempel på detta. Så t e kan man säga att den i ekonomisk
spekulation öppnade isvägen över Norra Kvarken kunde befaras med
hvet som insats. Aven den nu pågående brittiska polarexpeditionen
ger belägg för havsisens liv.
. l brytningen mellan skärgårdsisen och havsisen uppstår ofta råkar
1
samband med stora packisområden. Säljägarna talar om detta som
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stamp för att beteckna det bälte av svårframkomlig och sönderbruten is närmast utanför den landfasta isen. Detta bälte kan sträcka
sig ut över stora vidder och är ofta kilometerlångt. Ett annat uttryck
som används av säljägarna är kall, vilket kännetecknar ställen där
hundratals isflak stött på grund tills formliga isberg bildats. Höjder
upp till tjugo meter har uppmätts. Namn på fyrar som Grundkallen,
Rödkallen m fl går med kännedom om dessa fenomen lätt att språkligt härleda. Bilderna ger oss en uppfattning om havsisens utseende.
Efter det våren tagit överhand under april-maj börjar issmältningen. Den is som först spricker upp och försvinner är skärgårdsisen, medan det ute till havs fortfarande finns kvar svårframkomliga
pack- och drivisbälten. Först i juni kan man påräkna isfritt inom
Bottenviken. Den senaste isförekomst som rapporterats sägs vara
den 18 juni 1958, då porös drivis ännu flöt utanför Bjuröklubb. Beträffande skärgårdsisens bärighet under vårperioden kan man överslagsmässigt säga att den fortfarande är bärkraftig till i mitten på
april. Därefter försämras isens kvalitet snabbt, skärgårdsisen ruttnar
och spricker och råkar bildas.
skisserade isförhållanden ger i första hand besked om
a) sjöfartsstopp inom området från omkr den 15 jan till den 15
maJ
b) vid början av issäsongen är det skärgårdsisen som stoppar sjöfarten, vid slutet av issäsongen är det havsisen som hindrar
c) skärgårdsisen är landfast och bärkraftig ut till de yttre skären
från omkr slutet av december till mitten av april
d) skärgårdsisens utseende och framkomlighet varierar, under december kan man bilda sig en uppfattning om hur den kommer
att vara för säsongen
e) i övergången mellan skärgårdsis och havsis förekommer stora
packisområden, vissa tider av perioden även sprickor och råkar
f) hav.sisen påverkas av vindar och strömmar och är under större
delen av isvintern mer eller mindre i rörelse.
Med hänsyn till ovanstående kan man i stort även göra klart för
sig vilken militär verksamhet, som kan insättas inom skärgårdsområdet och Bottenviken vintertid. Man bör således räkna med att
några egentliga sjökrigsföretag och underhållstransport er sjöledes icke kan utföras
företag över havsisen icke kan göras med undantag av mindre
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Havsis i Bottenvike n.
Säljägare har slagit läger inom ett mindre packisområde. Det mörka i bildens
övre del visar en uppslagen havsråk.

spaningsföretag utrustade med specialfordon, hydrokopter eller
liknande
företag inom skärgårdsområdet kan utföras i relativt stor omfattning
innan större företag över isen insättes måste isrekognoseringar
utföras.
Bevakningen och försvaret av vår norra kustzon får under v interperioden härigenom en annan inriktning än vad som är fallet under
övriga delar av året. Bottenvikens is utgör en militärgeografisk fa ktor av betydelse vid planläggningen av detta försva r.

N SVAHN

Förbäftraf ekonomiskf redovisningssysfem för tekniska förvalfnmgen vid Sydkusfens örlogsbas

r

'
Marinförvaltningens s k materielunderh!illsplaner, som
styr örlogsbasernas behov och utnyttjande av medeL
för "underh!ilL av fartyg m m", kan i stort sett anses
utgöra program eller verksamhetsplaner enligt de riktLinjer, som föreslagits av den s k programbudgetutredningen i SOV 11-13/67 och av försvarets kostnadsutredning, FKU, i SOU 1/68.
Inom tekniska förvaltningen vid Sydkustens örlogsbas
anser man att FKU inte i tillräcklig g1·ad tagit hänsyn
tilL "stöd funktionerna" - bl a örlogsl?asernas - krav
p!i kostnadsuppföljning, som hos dessa har en avsevärt
hårdare koppling tilL medelsredovisningen än hos förbanden .
V id nämnda förvaltning har man - sedan MF efter
tillstyrkan av statskontoret tillskjutit vissa medeL för
anlitande av civila konsulter - tagit fr,Tm en ekonomirutin för att bättre än tidigare ktmna styra stödfunktionens verksamhet inom givna program och mcdelsramar.
Marindirektör NILS SVAHN - chef för planeringskontoret vid tekniska förvaltningen - har varit den
som inom förvaltningen. närmast handhaft ut/ormningen. av den ekon.omirutin., man där tillämpar sedan
den. l. juli 1967. Han presenterar här nedan. den framtagna ekonomirutinen i överskådlig form.

~-----------------------------------------J

Bakgrunden till det nya redovisningssystemet
Teknisk a förvaltningen vid Sydkustens örlogsbas (OrlB S/T) har
som sin dominerande uppgift att under örlogsbaschefen svara för
underhåll och ombyggnad av OrlB S tillhörande fartyg och annan
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teknisk materiel. Härtill kommer att ett flertal generalöversyner och
ombyggnader av jagare och fregatter från andra örlogsbaser förläggs
till DrlB S.
För underhåll av egna fartyg ställs årligen 15-20 Mkr till DrlB S
förfogande av MF. För ombyggnader och andra uppdrag anvisas årligen 10-15 Mkr, vartill kommer 2-4 Mkr, som mot räkning inbetalas till DrlB S för arbeten som utförs på fartyg tillhörande annan
örlogsbas. Den årliga omslutningen ligger sålunda i storleksordningen 35 Mkr. Huvuddelen härav omsätts vid Karlskronavarvet AB
(f d marinverkstäderna i Karlskrona). Återstoden går dels till driftsomkostnader för vissa mindre serviceorgan inom DrlB S/T, dels till
utomstående leverantörer samt till övriga örlogsbaser för underhållsarbeten, som dessa utför på OrlB S fartyg. I samband med att marinverkstäderna fr o m 1961 ombildades till Karlskronavarvet AB
(KkrV) steg kostnaderna kraftigt till följd av att KkrV såsom statligt bolag måste ta ut full täckning för sina kostnader. Timkostnaden steg sålunda språngvis med ca 50 °/o. Successivt ökande arbetslöner och andra kostnader har dessutom medfört en ytterligare höjning så att den genomsnittliga timkostnaden för ett underhållsarbete
i dagens läge är ca 150 °/o större än på DVK tid- intill 1961.
Den ovan antydda kostnadsutvecklingen medförde att anvisade
medel överskreds, vilket riktade uppmärksamheten på önskvärdheten av ett förbättrat redovisningssystem, som skulle kunna ge en
säkrare styrning av beställningsverksamheten och ett bättre underlag
för budgetering och kostnadsanalys.
För framtagandet av förbättrade redovisningsrutiner fick dåvarande marinkommando Syd (MKS) tillstånd att anlita Ekonomisk
Företagsledning AB, ett konsultföretag, som bl a ägnar sig åt administrativt och företagsekonomiskt rationaliseringsarbete. I uppdraget
ingick även att utarbeta en ny rutin för DrlB S/T beställningsverksamhet.
Tekniska förvaltningen är organisatoriskt uppdelad i ett antal
saksektioner, .som var och en svarar för ett avgränsat materielområde. Varje sektion är i sin tur indelad i ett antal detaljer. Dessutom
finns en funktion ell förrådssektion samt en planeringssektion, som
svarar för samordning och planering av förvaltningens verksamhet.
Uppdrag i form av underhålls-, ombyggnads- eller ändringsarbeten, som skali utföras av tekniska förvaltningen, fördelas av chefen
för förvaltningen på underlydande sektionschefer, varvid även er262

forderliga medel ställs till respektive sektionschefs förfogande. Inom
ramen för de medel, som ställts till sektionschefs förfogande för visst
uppdrag har denne beslutanderätt vad beträffar utnyttjande av tilldelade medel. Beslutanderätten är dock vad beträffar beställningar
och upphandlingar inom andra än KkrV samt andra örlogsbaser
maximerad till 25.000:-.
Budgetering, kostnadsuppföljning samt disposition av medel i anslutning till beställning eller upphandling, godkännande av fakturor
m fl åtgärder i anslutning till beslut om utnyttjandet av tilldelade
medel ankommer sålunda på tekniska förvaltningen. Det redovisningstekniska arbetet samt utbetalning respektive betalningsmottagande handhas av örlogsbasens ekonomikontor, som är direkt underställt örlogsbaschefen.
Medel för underhåll av fartygen ställs till örlogsbasens förfogande
i form av anvisning från MF - om 15-20 Mkr som ovan antytts.
Såsom underlag för fastställande av anvisningens storlek insänds årligen till MF kostnadsberäkningar avseende dels det kommande budgetåret, dels det därpå följande budgetåret. Den förstnämnda kostnadsberäkningen (ofta benämnd dispositionsförslag eller arbetsplan)
utgör underlag för MF tilldelning av medel ur underhållsanslaget för
nästa budgetår medan den sistnämnda kostnadsberäkningen utgör
underlag för MF anslagsframställning till Försvarsdepartementet för
det därefter följande budgetåret. Underlag för kostnadsberäkningarna utgörs av en av MF för aktuella budgetår utarbetad materielunderhållsplan.
De medel som sålunda anvisas av MF skall utnyttjas för underhåll av fartyg och övrig materiel för vilken DrlB S är underhållsansvarig, i enlighet med nämnda materielunderhållsplan. Anvisade
medel är dock ej bundna till bestämda underhållsobjekt, varför det
ankommer på örlogsbasen (DrlB S/ T) att utnyttja tilldelade medel,
så att en möjligast jämn underhållsstandard över hela materielområdet upprätthålls.
De anvisningar som ställs till förfogande för ombyggnader och för
~ndra särskilda uppdrag är däremot som regel dels till storleken små
l förhållande till anslaget för underhåll, dels av MF hårt bundna till
visst ändamål, varigenom utnyttjandet av sådana anvisningar är centralt styrt i högre grad än vad som gäller för underhållsverksamheten. Härav följer att kravet på att kostnadsredovisningen skall ge
ett säkert underlag för örlogsbasens styrning av beställningsverksam263

heten samt budgetarbetet är större vad beträffar underhållsanslaget
än vad som gäller för övriga anvisningar. De krav, som ställts på
redovisningssystemet är således främst betingade av de förutsättningar, som gäller för underhållsanslagets utnyttjande.
Det vid MKS tidigare tillämpade redovisningssystemet innebar att
man för varje sektion eller i vissa fall detalj inom organisationen
redovisade disponerade och betalda belopp på de för varje anvisning
upplagda kontona. För underhållsanslaget, som avslutas budgetårsvis, överfördes de vid budgetårsskiftet ej slutreglerade dispositionerna till nästa års bokföring utan att någon avgränsning kunde göras
mellan de dispositioner, som tillhörde arbeten enligt tidigare respektive nästa års arbetsplan. Behovet av att kunna göra en sådan avgränsning, varigenom kostnader hänförliga till verksamheten under
ett visst budgetår avgränsas från kostnader tillhörande annat budgetår, växer allteftersom leverantörernas genomsnittliga faktureringstid växer. Med hänsyn till att Karlskronavarvets fakturer ingstid varierar mellan 3-9 månader och för materielbeställningar från
andra håll många gånger däröver, är en sådan avgränsning synnerligen önskvärd. I sammanhanget kan nämnas att den 1/7 1967 uppgick totala disponerade beloppet för ännu ej avslutade beställningar
tillhörande föregående budgetår - från KkrV med flera leverantörer - till ca 4,5 Mkr. Motsvarande belopp den 1/2 1968 var fortfarande ca l Mkr.
Redovisningssystemet gav således tidigare icke möjlighet att jämföra budgeterade och verkliga kostnader eftersom verkliga kostnader aldrig redovisades per visst budgetår. A v samma skäl kunde
någon noggrann statistik beträffande underhållskostnaderna ej heller framtas som underlag för budgetering och kostnadsanalys.
Redovisningssystemets utformning

Redan tidigare redovisningssystem var i princip byggt på en ADBrutin. Bokföringstransaktionerna registrerades sålunda på bokföringskort i en bokföringsmaskin på ekonomikontoret. Samtidigt med
att en bokföringspost behandlades i bokföringsmaskinen överfördes
automatiskt samma bokföringspost till ett hålkort i en till bokföringsmaskinen ansluten hålkortsstans. Hålkortsbearbetningen utfördes hos KkrV i bolagets egen datacentral.
De nya databehandlingsrutinerna har tekniskt sett inneburit dels
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att nya arbetsprogram införts i bokföringsmaskinen, dels att nya program utnyttjas för behandlingen i KkrV datamaskin. Ekonomikontorets arbetsrutiner har däremot ej ändrats i någon större utsträckning, men den "output", som DrlB S/T erhåller i form av de datalistor, som framställs av KkrV datacentral fyller avsevärt bättre än
tidigare producerad redovisning DrlB S/T krav på redovisningen.
Huvudprinciperna för det nya redovisningssystemet kan sammanfattas i nedanstående punkter:
a) Anvisade medel liksom varje redovisad utgift eller inkomst
fördelas till bestämda organisationsenheter - kostnadsställen som har att svara för att dessa medel används på ett från ekonomisk
synpunkt ändamålsen ligt sätt.
b) Förutom att redovisas på kostnadsställe redovisas alla medelsanvisningar och bokföringstransaktioner på konton. Kontot betecknar i p rincip det ändamål - den kostnadsbärare - vartill anvisade
medel skall användas.
c) I den utsträckning så är möjligt förutberäknas och redovisas
kostnader i form av en budget. Redovisningen ger fortlöpande en
möjlighet att jämföra budgeterade och verkliga kostnader.
Varje detalj inom T organisation har i princip givits en egen kostnadsställebeteckning i form av ett tresiffrigt nummer. Detaljchefen
får härigenom under sektionschefen ansvaret för utnyttjandet av de
medel, som fördelas till aktuellt kostnadsställe. Detta innebär bland
annat att en anvisning, som årligen ställs till DrlB S förfogande inom underhållsanslaget förde las till saksektionernas olika detaljer. Till
varje kostnadsställe fördelas härvid ett belopp motsvarande det som
enligt arbetsplanen budgeterats för aktuellt kostnadsställe under
budgetåret (nyanvisning), vartill för underhållsanslaget ett belopp
tillkommer för täckande av de dispositioner, som hänför sig till föregående och ev tidigare års arbetsplaner (reservation).
K ontonumret är femsiffrigt. För icke regelbundet återkommande
anvisningar uttas kontonummer allt efter behov då anvisningen erhålles. För underhållsanslaget och andra årligen återkommande anvisningar har fasta kontonummer upplagts.
Speciellt för underhållsanslaget har sålunda en systematisk kontoplan inom nummerserien 20000-29999 uppgjorts. I princip har ett
kontonummer reserverats för varje fartyg, som tillhör flottan, vartill kommer separata kontonummer för landanläggningar, förråds265

ställd materiel m m. Kontoplanen innehåller följande åtta huvudgrupper:
1. Strids- och övningsfartyg
2. Trängfartyg
3. Hjälpfartyg
4. Båtar och pråmar
5. Helikoptermate riel
6. Landanläggnin gar
7. Förrådsställd materiel (i princip ersättningsmate riel)
8. Omkostnader och övriga kostnader
Kontoplanen är i princip utarbetad med tanke på att den skall
kunna utnyttjas för redovisning av underhållsansla get även vid övriga örlogsbaser.
Onskemålet att kunna hänföra varje kostnad till rätt budgetår
gäller framförallt underhållsanslaget, eftersom man där arbetar med
en årlig medelsanvisning, som i princip skall täcka de kostnader, som
hänför sig till den för budgetåret gällande arbetsplanen. För ombyggnads- och andra särskilda uppdrag erhålls i regel ett anvisat
belopp för hela uppdraget, varför behov där endast föreligger av
kontinuerlig uppföljning men däremot ej redovisning av sådana anvisningar budgetårsvis.
För att möjliggöra önskad fördelning av kostnader per budgetår
vad beträffar underhållsansla get anges för varje bokföringspost, som
tillhör detta anslag det budgetår, vartill bokföringspost en i fråga är
att hänföra. Avgörande är härvid icke vilket budgetår utgiften ifråga beräknas utfalla utan i stället, för att möjliggöra avräkning mot
budgeterad kostnad, inom vilket budgetårs arbetsplan kostnaden
ifråga är budgeterad.
Genom att man på här beskrivet sätt kan redovisa kostnader budgetårsvis föreligger även möjligheter att sammanställa kostnader för
ett visst budgetår och därigenom erhålla väsentligt bättre underl ag
för kostnadsanalys och budgetarbete vad beträffar underhållsanslaget. Det har härvid bedömts önskvärt att kunna få ut en mera detaljerad kostnadsfördel ning än den, som erhålls enbart genom att kostnaderna fördelas på kostnadsställen och konton. Utöver redovisningsbegreppen kostnadsställe och konto anges därför för varje bokföringspost (utom mindre direkta utgifter) tre olika redovisningsbegrepp, som benämnts kostnadstyp, arbetstyp och materiels/ag.
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Betydelsen av begreppen kostnadstyp och arbetstyp framgår av
nedanstående sammanställning, som upptar samtliga använda varianter av dessa båda begrepp.
Kostnadstyp:
1. Materiel i bruk
2. Förrådsställd materiel
(Innefattar även avrustade
fartyg)
3. Generalöversyn av fartyg

Arbetstyp:

1. Besiktning
2. Tillsyn/översyn
3. Reparation

4.
5.
6.
7.

Haveriarbete
Andringsarbete
Anskaffning och installation
Utredningsarbe te

Materielslagsbetec!eningen anger med en fyrsiffrig nummerbeteckning vilken materiel, som skall belastas med en viss kostnad, exempelvis radar PN 62 eller luftvärnskanon modell48.
Det primära arbetet med beställning och kontroll av arbeten hos
KkrV och OrlB S/T egna .serviceorgan utförs av på de olika detaljerna tjänstgörande ingenjörer och underofficerare (kontrollanter) .
Aven om sektions- och detaljchefer givetvis har det slutliga avgörandet beträffande utnyttjandet av tilldelade medel så är dock den bedömning av behovet och omfattningen av ett visst arbete, som görs
av den kontrollant som utformar beställningskonceptet och senare
kontrollerar arbetet, av väsentlig betydelse för hur tilldelade medel
utnyttjas. En målsättning för det nya redovisningssystemet har därför varit att om möjligt skapa ett underlag för stärkt kostnadsmedvetande även på kontrollantnivå . För varje beställning, som utläggs
anges därför i princip den befattningshav are, som dels skall vara teknisk kontrollant, dels svara för bevakning av beställningen från ekonomisk synpunkt.
Såväl vederbörande kontrollants namn, som sifferbetecknin g anges på beställningen. Med ledning av denna kontrollantbete ckning
tilldelas varje kontrollant en särskild lista upptagande de arbeten,
för vilken vederbörande står som kontrollant. På listan redovisas för
varje beställning dels disponerat belopp, dels upparbetade kostnader
i det fall arbetet utförs av KkrV. Kontrollanten kan härigenom månadsvis bevaka att disponerat belopp ej överskrids. Skulle så ske
kan en dispositionsändring göras, varigenom en mera rättvisande dispositionsbokför ing erhålls.
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Fig. 2.

Som inledningsvis nämnts, utarbeta des parallel lt med det nya redovisningssystemet en ny beställn ingsruti n. Detta me~förde att den
beställn ingsblan kett, som därvid framtog s ~un~e d1rekt ~npassa s
till den nya ekonom irutinen . Alla ur ekonom irutmen s .synvmke_l erforderli ga redovisningsbegrepp kan således på den nya beställm ngsblanket ten anges i härför avseelda fält. Beställn ingsblan kettens utseende framgår av fig. l.
Den ekonom iska redovisningen delges OrlB S/T genom de datalistor, som framkom mer som ett resultat av KkrV bearbet ning av det
hålkorts materie l, som erhålls från ekonom ikontore t. Upparb etade
kostnad er erhålls dock ur hålkorts materia l, som ställs till förfoga nde
avKkrV .
Månads vis framtas förutom ovannä mnd lista - avsedd för kontrollant erna - en lista benämn d "Medels redovis ning" samt ytterligare en lista som kan sägas vara en specifik ation av listan "Medel sredovisn ing".
Medelsredovisningslistan framgår av fig. 2. Listan red?visa r för
varje kostnad sställe ställnin gen på de konton, som u:~1Y_tt)_as av aktuellt kostnadsställe. Dispone rade och betalda belopp ar 1 hstan uppdelade med hänsyn till budgetå rsbeteck ningen för de bokföri ngsposter, som bokfört s på respekti ve konto. Redovis ningen blir härigeno m
för underhå llsansla get uppdela d på "tidigar e år", "inneva rande år"
och "nästa år", varvid dispone rat och betalt för tidigare år skall jämföras med reservat ionen medan dispone rat och betalt för innevar ande
år skall jämföra s med nyanvis ningen för budgetå ret. För övriga anvisninga r _(för vilka budgetå~sbeteckning ej erfordra s en,l, _ovan) redovisas anv 1sat belopp samt d1sponerat och betalt under mnevaran~e
år". Utöver de sålunda månads vis framstä llda listorna framstä lls v1d
behov ett par gånger om året särskild a sammanställni~g slistor, s~m
redovisa r underhå llskostn aderna fördelad e på ovan ang1vna redovlsningsbegrepp: kostnad styp, arbetsty p och materiels/ag. Tre huvudtyper av dessa samman ställnin gar kan med nuvaran de program mering framstä llas enligt föl jande.

Listtyp
I

II

III

l
l Kontovi s

Redovisn ing

l

Huvudsa klig användni ng

och för varje konto Planering ssektione ns kostper kostnadsställe
nadsuppf öljning och budgetarbete.
Kostnad ss tällevis och inom varje Budgetar bete och kostnad skostnadss täll e per konto och ma- uppföljni n g.
ferieislag

Kostnadsställevis och inom va rj e Kostnads sa nalys.
kostnadss tälle per materiels lag
och konto .

l

På samtliga listtype r redovisas kostnad erna fördelad e på arbetstyp, medan kostnad stypsbe tecknin gen utnyttja s så, att separata listor
framtas för respekti ve kostnad styp.
I samman ställnin gslistor na redovisas i princip dispone rade belopp,
men alltefter som beställn ingar tillhöra nde visst budgetå r slutregl eras
ersätts, liksom i den gängse dispositionsbokföringen, dispone rade belopp med den verkliga kostnad en. Beroende på hur pass lång tid efter
budgetå rets utgång kostnad erna .sammanställs blir således de belopp,
som anges i listorna , alltmer överens stämma nde med de verkliga
kostnad erna.
_Det nya redovisningssystemet har nu varit i bruk sedan budgetå rsskiftet den 1/7 1967. Någon sammanställnin g av kostnad er för helt
budgetå ret har därför ännu ej kunnat göras. Fullstän diga erfarenh~ter av utnyttja ndet av samman ställnin gslistor na lfan sålunda
ej
vmnas förrän under nästa budgetå r. Hittills gjorda ;rfarenh eter av
~edovisningssystemet som helhet tyder dock på att det väl
fyller de
onskemål som legat till grund för utformn ingen av systemet och att
det utgör ett gott verktyg för ekonomisk styrning och uppfölj ning
av verksam heten vid OrlB S/T.
Det nya redovisn ingssyst emet sett mot bakgrun d av
försvare ts kostnad sutredn ings första delbetä nkande

Utveckl ingen av det nya redovisningssystemet har skett .samtidigt
tned att försvare ts kostnad sutredn ing (FKU) bedrivit sitt utrednin gs~rbete. FKU försöksv erksamh et har bedrivit s såväl vid Karlskr ona
orlog.sskolor som vid Blekinge kustarti lleriförs var. Utveckl ingen av
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frå n
OrlB S/T redovisningssystem har emeller tid skett helt friståen de
utveck
de
pågåen
det
om
erats
inform
FKU. FKU har fortlöp ande
systeom
de
uttalan
iellt
princip
något
gjort
lingsar betet men har icke
kmet, varför det här kan vara på sin plats att lämna några synpun
första
FKU
av
nd
bakgru
mot
stem
ningssy
ter på OrlB S/T redovis
delbetä nkande , som publice rats i februar i i år.
ts
De princip er för ekonomisystem för försvar et, som har formuler~
pnni FKU-b etänka ndet, samma nfaller i stor utsträc kning med de
ciper, som legat till grund för OrlB S/T nya ekonom irutine r. Sådaiskt
na gemensamma grundp rincipe r är bl a fördeln ingen av ekonom
,
ationen
ansvar och kostna dsmedv etande till de nivåer inom organis
prine
äggand
som reelt kan p åverka ekonomin. Den för FKU grundl
llt
cipen att resurstilldelning och uppgif tsställn ing skall ske paralle
varmot
a
och på ett sådant sätt att uppgif ter och resurser är avvägd
andra gäller även vad beträff ar flertale t av de uppgif ter som åläggs
motOrlB S/T av högre myndig heter (MF). Varje tilldela d anvisni ng
tekgenom
utföras
svaras således av ett bestäm t uppdra g, som skall
niska förvalt ningen s försorg.
Helt i linje med FKU princip er har det nya redovisningssysten:et
msk
utform ats med tanke på att kunna ge underla g för en ekonot
mera
som
,
system
e
tidigar
till
s
styrnino- av verksa mheten i motsat
te~
ensidig ; var inrikta t på en statisk registrering av löpand e inkoms
1
även
ts
omtala
som
ades
tillämp
g
och utgifte r. Dispos itionsb okförin
ingbevakn
ätta
underl
hand
första
i
skulle
tidigar e rutin, men denna
en av att tilldela de betalningsmedel ej överskreds.
Det redovisningssystem, som här återgetts, överen sstämm er dock
i flera avseende ej med av FKU föreslaget redovisningssystem. FKU
,
redovisningssystem är ett mera renodl at kostnad sredov isnings system
som
som i första hand är utform at för att redovis a de kostna der,
ett
vid
r
resurse
olika
av
det
ktagan
iansprå
med
d
uppstå r i samban
synisk
förband . Härige nom erhålls underla g för att från ekonom
punkt styra utnyttj andet av tilldelade resurser, vilket i stor omfatt
ning saknats tidigar e på förband en.
Ett redovisningssystem av den typ som beskrivs i FKU första delttans
betänk ande syns i första hand vara tillämp bart på t ex kustflo
unkhuvudf
en
som
verksa mhet som med FKU synsätt är att anse
tion.
Orlogs basema med sina förvalt ningar måste emelle rtid i första
förhand vara att betrakt a som stödfun ktioner inom den marina
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bandsp roduce rande verksam heten. Stödfu nktione ns redovisningssy
ekonoför
g
underla
ge
att
på
stem måste därvid dels fylla kravet
av
misk styrnin g av dess egen verksam het, dels medge en prissät tning
aörlogsb
för
nerna
unktio
huvudf
de resurser, som tillhand ahålls
roKarlsk
och
kolor
örlogss
Berga
ttan,
sernas del i första hand kustflo
na örlogsskolor.
Vad beträff ar ekonomisk styrnin g av verksa mheten vid en örlogsr
bas så måste denna i första hand gälla utnyttj an det av de resurse
av
nde
förfoga
asens
örlogsb
till
ställs
som
,
i form av pennin gmedel
örcentral a förvalt nin gsmynd igheter . Ovriga resurser som ställs till
n
organe
service
från
bortser
man
om
utgörs,
nde
logsbasens förfoga
som i princip har separat redovis ning av örlogsbasens admini strativa
i
förvalt ningsa pparat, vars kostna der icke är primär t påverk bara
redoi
någon större utsträc kning. Efterso m sålund a tyngdp unkten
av
visningssystemet inom örlogsbaserna måste läggas på utnyttj andet
stemet
ningssy
penningmedel uppfyl ler det av FKU föreslagna redovis
ej de krav, som sett från dessas synpun kt bör ställas på ett redovis
FKU
het.
verksam
ningssystem, som skall tillämp as på örlogsbasernas
at
redovisningssystem är för örlogsbasernas del alltför mycke t anpass
dessas
till
de
stagan
hänsyn
till en renodl ad kostnad sredov isning utan
krav på medelsredovisning i samban d med uppfyl lande av ställt
progra m.
ts
Det har vid utveck lingen a v OrlB S/T redovisningssystem bedöm
skostnad
på
än
re
dsbära
kostna
å
p
viktiga re att redovisa kostna der
meslag. Renod lad redovis ning av kostna der på kostnad sslag i FKU
derna
kostna
att
n
dighete
omstän
Den
et.
ning ingår ännu ej i system
ti princip redovisas på kostna dsbära re (utom för anslag av omkos
för
g
underla
att
för
ttning
förutsä
dig
nödvän
en
nadsty p) torde vara
prissät tning skall kunna lämnas de förban d, som inlemmas i FKUas
systemet, samt för att kostna der på central nivå skall kunna återför
på progra m.
Aven om OrlB S/ T redovisningssystem av hittills vunna erfaren
ören
heter syns väl lämpat för den ekonom iska redovis ningen vid
krav
logsbas, så måste dock självfa llet en anpass ning ske till de nya
ekoden
på
som ett genom förand e av FKU försl ag komme r att ställa
nomiska redovisningen.
J ag har med ovanst ående synpun kter velat påvisa att ett redovis
lämmera
är
S/T
OrlB
ningssystem av den typ som nu tillämp as av
pat för en stödfun ktion av det speciella slag som en örlogsbas utgör
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än det system som FKU nu föreslår. Så vitt kan utlässas av utredningens nu publicerade betänkande har frånsett verkstadsredovisningen någon analys av stödfunktionernas behov av ekonomisk redovisning ej skett.

F ROSENIUS

Marint samband

t

England

r-----------------------------------------,
Löjtnant FRANK ROSENIUS, f n kommenderad på
ubåten Sjöormen, ger i denna artikel synpunkter på
hur nutida sambandsteknik lyckats lösa de marina
kraven på samband med utgångspunkt från hur Royal
Navy ser på en del för oss aktuella problem.
Uppgifterna är hämtade från en artikel i "Navy", juni
1967, "Communications, nerve system of all navies"
by John P. Wilson (med förf. medgivande), samt från
en studieresa till Royal Naval Signal School, HMS
Mercury, företagen av författaren sommaren 1967.

Ett snabbt och pålitligt samband har i alla tider varit en fundamental förutsättning för att genomföra ett framgångsrikt företag till
sjöss.
Den gamla signalen från flaggen som behövde korrektionen "sätt
in tvätt mellan amiral och dam" skulle ha varit roligare om den inte
hade den underton av sanning i sig att samband inte alltid är så pålitligt eller säkert som man skulle önska sig.
Problemet har varit aktuellt länge och allmänt ansetts såsom en
fundamental grundsats för ett lyckosamt företag. Alla vapenslag
berörs. En situation där allt annat är lika vinner den med det bästa
sambandet. Med det nya gemensamma ledningssystemet är det inte
heller längre tillräckligt att förbindelserna fungerar inom vapnet,
de måste vara lika effektiva vid signalering över vapenslagsgränserna.
Vad är det då som påverkar sambandets tre grunder: snabbhet,
säkerhet och pålitlighet.
Snabbheten är bl a direkt beroende av trafikvolymen. Förenta
Staternas flotta, som är lite mer förekommande med fakta och siff-
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ror än de flesta, har över de sista åren påvisat en ökning av trafiken
med ungefär 10 °/o per år. Aven om vi inte kommer upp till samma
siffra visar efterfrågan på större kapacitet att en ökning ständigt
föreligger. Kan det vara så att vi lyder under Parkinsons lag där
behovet av samband oavbrutet ökar för att fylla tillgängliga kanaler ?
Förutom den materiella funktionssäkerheten kan man sammanfatta sambandets säkerhet och pålitlighet under ordet "störningar" .
Vid upptäckten av för radiovågor brytande skikt i jonosfären i
början på 1920-talet troddes allmänt att problemet med förbindelse
över större avstånd var övervunnet. Så blev nu inte fallet. Jonosfärskikten var inte de säkra brytningsmedia man hoppats på. Variationer beroende på tidpunkt på dygnet, årstid samt de förändringar,
eruptioner, som förekommer på solytan gör framkomligheten osäker,
mer accentuerat ju lägre man kommer på den för kortvåg användbara frekvensskalan (1,5-30 MHz), vilket speciellt drabbar våra
förbindelser.
Installation av fartygsburen materiel har sina egna speciella problem. Att utrusta t ex en trålare med en radiostation medför få komplikationer. En jagare däremot med närmare 50-talet strålande anläggningar, inkluderande radarstationer med hög uteffekt, som utan
noggrann planering och även med sådan, ofta orsakar inbördes störningar, ställer stora krav på planering och samordning (se bild). Att
antennplaceringar står långt ner på prioritetslistan får accepteras,
vapensystemens krav måste komma i första hand. Men detta innebär
ofta att effektiviteten nedgår vilket man får tolerera.
Så långt några få problem som dagens konstruktörer ställs inför.
Hur har nutida sambandsteknik lyckats att lösa dagens och förb ereda sig för morgondagens problemställningar?
Frågeställningen är omfattande och jag tänker här endast behandla
hur Royal Navy i Storbritannien ser på för oss aktuella problem.

Royal N av y ( RN)
Royal Navy lider av .samma brist på tillgångar som den svenska
marinen. De så kallade " vitböckerna" följer varandra med större
och mer vittomfattande nedskärningar som följd. Så sent som i somras beslutade regeringen att inga fler hangarfartyg skall byggas.
Trots knap_phet på medelligger man väl framme i materielanskaffningen, praktiskt taget jämnsides med tekniken. En bidragande orsak
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HMS London , engelsk jagare av County-class. Kortvågsantennen för långdis tansbruk är av L-typ, där den lodräta delen utgörs av aktra masten. Konstruktionen
ger antennen större bandbredd än en s k sprötantenn. ( Ministry of Defence
phot ograph ).

kan vara att förre förste Sjölorden, Earl Mountbatten, var och är
en hängiven signalofficer.

Trafikvolym
För att komma till rätta med den, speciellt under övningar, ökande
trafikvolymen på kortvåg kan man se tre utvägar. Den första är att
öka antalet tillgängliga frekvenser. Men detta innebär också fler operatörer, fler mottagare och sändare. Dessutom är kortvågsbandet redan mer än överbelastat, varför den vägen är mindre framkomlig.
Metod nummer två bygger på att man utnyttjar befintliga kanaler
Iner effektivt. Den tid då handnycklad morse med 20-25 ord per
minut var det normala förfaringssättet inom RN är sedan länge för277
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ker av hela KV -bandet och resultatet presenteras på ett katodstråle-

Radiofjärrskrift

rör.

I och med att fskr började utnyttjas även inom radiokommunikationerna har störningsproblemet blivit än mer accentuerat. Ett vältränat öra kan även under svåra störningar urskilja ett svagt morsetecken. En fjärrskriftsmottagare kan endast känna av om där finns
en signal eller ej. Tröskelvärdet hos mottagaren kan naturligtvis varieras men tyvärr är det ju så att en känsligare mottagare även blir
känsligare för ovidkommande signaler.
Fjärr.skriftalfabetet, konstruerat av fransmannen Baudot 1874, består av fem binära enheter. Maximalt antal kombinationer är således
32. Systemets uppbyggnad gör att en störning kan få mottagarsidan
att välja fel tecken. Detta kan få ödesdigra följder om meddelandet
består av kryptotext. För att minska eller helt eliminera felprocenten
kan man gå fram olika vägar.
Höja sändarens uteffekt, minska mottagarens bandbredd är en
metod, dock icke tillräcklig. Att sända meddelandet flera gånger är
en framkomlig väg, men då avsäger man sig .samtidigt fördelen med
fsk r, nämligen snabbhet.
Genom att utöka den Baudotska koden till sju enheter kan man konstruera mottagaren så att den indikerar om mottaget tecken är rätt
eller fel. Om den indikerar fel sker automatiskt en begäran om tepetition. Systemet bygger på den principen att ett visst förhållande
mellan de två möjligheterna i den binära koden är konstant, ex. alla
tecken består alltid av tre A-pulser och fyra B-pulser. Detta fordrar
dock en .speciell omfrågningskanal vilket inte är acceptabelt vid samband land-fartyg. Denna metod användes därför bara mellan fasta
stationer.
Om vi utökar koden till att bestå av nio enheter samt utnyttjar
samma princip kan vi göra mottagaren både felindikerande och, vilket är mest väsentligt, självrättande. Vi behöver således inte omfrågningskanalen. Systemet är naturligt nog icke verksamt under svåra
störningsförhållanden. Metoden är under utprovning och skall, när
försöken är avs lutade, införas på förbindelserna land-fartyg.

.

o

Den andra tillförlitlighetsfaktorn, matenelen, har de senaste aren
tack vare transistorteknikens snabba utveckling genomgått en revolutionerande förändring till det bättre. Den alltmer genomförda miniatyriseringen medför att apparaterna kan byggas mindre .uta~
eftersättnino- av funktionssäkerheten. Tekniken har nu komm1t sa
långt att de~ inte längre är komponenternas storlek som be~ränsar en
stations volym, utan de mänskliga fingrarna som skall vnda r~ttar
och ögon som skall läsa av skalor. Ett ordinärt förstärkarsteg mnehållande exempelvis fyra rörfunktioner serietillverkas nu i storlekar
ner till det berömda knappnålshuvudet.

Kortvågsförbindelser
Man kan internationellt särskilja tre metoder att överbringa ett
meddelande från fartyg till land.
Den amerikanska metoden innebär att anrop, svar och trafik sker
på samma frekvens. Fransmannen anropar och arbetar på
en frekvens, svarar på en annan. Vid längre meddelanden, går fartyget över till en trafikfrekvens. RN, som följer sar~wä~des
metoden, skiljer på långa och korta förbindelseavstånd. Vrd langa
tillämpas en anrops-, en svars- samt en trafikfrekvens. Inom de korta
signalavstånden, dvs upp till 100 distansminuter, sker all samband
på en och samma frekvens.
All trafik till fartyg går på s. k. D-metod. Sändarna går kontinuerligt, om trafik ej finnes nycklas en remsa som omtalar vilka
frekvenser som är i bruk. Fördelen är att fartyget behöver bara bevaka en av frekvenserna, samtidigt som man får en godtagbar fö rvarning om störningar skulle uppstå.

Kortvåg-Telefoni
På telefonisidan där RN är (var?) i behov av förbindelse på långa
avstånd utnyttjar man endast SBB (Single SideBand)-teknik.
Problemet med äldre tiders kortvågstelefoni var att erhålla tillräddig uteffekt i den signal som skall tydas, dvs den modulerade
signalen. Bärvågen tar nämligen största delen av kraften. V:id s.sB-.~ e
lefoni tar man bort ena sidbandet och undertrycker vanhgtvts barvågen vilket t>J.edför att all effekt användes till att överföra den tydbara signalen dvs talet.
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UK-trafik
För att öka kapaciteten på nk-förbindelserna inför man nu fjärrskrift på de hårdast belastade näten. Inom strids- och eldledningen
fö rekommer även databehandlat utbyte a v informationer.
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I RN sker all administrativ trafik från en särskild uk-central, vanligtvis placerad i direkt närhet av bryggan. Någon uk-trafik i radiohytten förekommer ej.

Notiser från när och fjärran
Australien

Kommunikations-sa telliter

Jagare

Den alltid närvarande fruktan att en atombombsexplosion kan
störa ut allt kortvågssamband, har lett till den stora satsning på kommunikationssatellite r som för närvarande pågår inom stormakterna.
Inom RN utföres för närvarande, med amerikansk hjälp, prov
med satelliter som förstärker och återutsänder mottagna signaler. Den
tidigare eran med reflekterande ballong-satelliter, som exempelvis
Eko-satelliten, har nu övergetts till förmån för den nyss nämnda aktiva typen. Problemet är de enorma kostnader som dessa försök
slukar. Pågående försöksserie om över 20 satelliter beräknas endast
räcka i två år, och därtill kommer de kostsamma land- och sjöburna
installationerna.
Trots de höga expenser som proven drar anser man att kommunikationssatelliter, tack vare större säkerhet och pålitlighet, kommer
att bli framtidens lösning på långdistanskommun ikationer.
Sammanfattningsvis kan sägas att man inom RN kan tekniken,
förstår det operativa utnyttjandet men, och det gäller för alla mariner, även den amerikanska, att knappheten på medel gör att man inte
kan låta alla ideer förverkligas i den takt som är önskvärt.

Robotjagaren BRISBANE färdigställdes i november förra åre t vid Dcfoe Shipbuilding Corp., Bay City, USA. Fartyget är det tredje av denna typ, som beställts i USA för den australiensiska flottans räknin g.
(Marine News, januari 1968)
Ubåt

Ubåten OVENS sjösattes den 4 december förra året vid Scotts Shipbuilding &
En gineering Co Ltd i Greenock.
(Marine Ne ws, januari 1968)

Chile
Transport/artyg

Den 30 november förra året övertog den chilenska marinen det danska handel sfartyget TJALDUR, byggt 1953 vid Aalborg Verft. Fartyget anlände till
Chile i början av januari och har nu erhållit namnet AQUILES. Det skall använ das för tran spo rtändam ål, deplacerar 2660 ton, är dieseldri ve t och gör 16
knops fart.
(Le Revue Maritime, januari 1968)

Kanada
Ku stbevakningsfartyg

Två kustbevakningsfartyg har beställts från Marine Industries Ltd. De nya fartygen får 58 meters längd och 37 mans besättning.
(Marine News, januari 1968)

NATO
Stående förband

I Portland i Eng land bildades den 11 januari i å r ett permanent gemensamt
NATO-förband, bestående av fartygen BRIGHTON (brittisk fregatt), HOLDER
(amerikansk jagare), HOLLAND (ho lländsk jagare) och NARVIK (norsk fregatt). Åtgärden får ses som en följd av de framgångsrika försöken med kombinerade förband under de senaste två åren (MATCH-MAKER).
( Marine News m fl, januari 1968)
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Storbritannien

Jagare 82

Fartyget,
Den 15 novembe r 1967 kölsträck tes den första jagaren av typ 82.
ton och
6750
på
ent
deplacem
ett
få
att
som skall få namnet BRISTOL , kommer
er på
ångturbin
två
av
består
iet
Maskiner
meter.
6,8
x
16,8
x
164,6
dimension erna
22000
vardera 15000 hkr och två gasturbin er av typ Bristol Olympus på vardera
ger fartyg et
hkr. D en sammanla gda maskinst yrkan blir så ledes 74000 hkr, vilket
32 knops maxfart.
cm kanon
Bestyckni ngen består av en dubbelram p för Sea Dart-rob otar, en 11,4
man .
433
är
sstyrkan
Besätning
.
typ MK 8 samt ubåtsjakt vapensys temet Ikara
(La Revue Maritime , januari 1968)

jagare

Ny First Sea Lord

First Sea
Admiral Sir Michael Le Fanu, 55, skall efterträda Admiral Begg som
Middle
C-in-C
som
senast
stgjorde
tjän
Fanu
Le
Admiral
1968.
Lord i augusti
East fram till Adens evakuerin g i novembe r 1967.
( MS!Press)

Sverige

Attackub åt

21 mars.
Attackub åten SJOHUN DEN sjösattes vid Kockums i Malmö den
Karlskron aNästa ubåt i SJOORM EN-serie n beräknas sjösättas i septembe r vid
varvet (SJOHKS TEN).
( MS-Press )

den 19
De två sista Countykl assjagarn a, ANTRIM och NORFOL K, sjösattes
1970.
under
tjänst
i
tagas
oktober respektiv e 16 novembe r förra året. De beräknas
(MS/Pres s)

USA
Robotjaga re

Atomubå tar

jaktubåt,
Vickers i Barrow in Furness skall bygga nästa brittiska atomdriv na
och blir av
som kommer att beställas under året. Fartyget har arbetsnam net 07
beträffan de
förbättra d VALIAN T-typ. Efter beställnin gen av 07 är läget följande
r:
jaktubåta
na
atomdriv
Storbritan niens
DREAD NOUGH T i tjänst sedan 17/4 1963
V ALIANT i tjänst sedan 18/7 1966
WARSPI TE i tjänst sedan 18/ 4 1967
CHURC HILL beställd 21 / 10 1965, u. b.
05 beställd augusti 1966
06 beställd mars 1967
07 beställd 1968
(Le Revue Maritime , januari 1968)

Ubåt

skall
DALE, ENGLAN D, GRIDLE Y, REEVES , WARDE N och Y ARNELL
modernis eras vid Bath Imn Works.
(Marine News, januari 1968)
Atomubå tar

SSNSEA DEVIL (SSN-664) sjösattes den 5 oktober i Newport. Attackub åten
i.
Mississipp
la,
Pascagou
i
Ingalis
vid
r
novembe
29
den
648 ASPRO sjösattes
(Marin e News och La Revue Maritime , januari 1968)
Eskortjag are

FarGRAY (DE-1054 ) sjösattes den 3 oktober vid Todd Shipyard i San Pedro.
meter.
7,5
x
14,5
x
134
sionerna
tyget deplacera r 4100 ton och har dimen
MARDE-1066, som kölsträck tes den 8 januari i år i Seattle, skall få namnet
officer.
sk
amerikan
stupad
riget
Vietnamk
i
en
efter
S
SHIELD
G.
TIN
( Le Revue Maritime , januari 1968)

Ubåten ONYX levererad es i Birkenhe ad den 25 novembe r 1967
(Marine News, januari 1968}
Västtyskland

Bogserbå tar

ers Ltd.
Fyra bogserbh ar av DOG-typ har beställts från Appledor e Shipbuild
(Marine News, januari 1968}
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Ubåt

Ubåten U 10 levere rades den 28 novembe r 1967.
(Marine News, januari 1968)
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Attack robot
(AS 34) skall enligt uppgif ter
Den nyutve cklade tysk-fr anska roboten Kormo ran
Robote n skall i första
vapen.
i pressen bli det tyska marinf lygets slagkra ftigaste
radarm ålsökar e av
med
försedd
vara
att
r
hand insättas mot sjömål och komme
franskt ursprun g.
(MS/Press)
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