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R RHEBORG Marinen 1 "vågskålen" 

r I marsnumret av TiS redogjorde ledamoten Danck- ' 
wardt för 1965 års försvarsutrednings betänkande. 
Inför det nu förestående försvarsbeslutet tecknar här che
fen för marinstabens planeringsavd, kommendörkapten 
ROLF RHEBORG mot bakgrund av den snäva eko
nomiska ram som kungl proposition nr 110/68 anger 
för marinen i breda drag läge och behov för den ma
rina ersättningsanskaffningen. Ledamoten Rheborg 
skriver bl a, att läget ger anledning till både oro och 
starkt engagemang. Han betonar nödvändigheten av 
en utåtriktad upplysning i syfte att klargöra marinens 
uppgifter och ansvar inom ramen för vårt lands för
svarsansträngningar. N u förestående försvarsbeslut 
kommer att få en utomordentligt stor inverkan på vårt 
försvars framtida utformning och omfattning. 

Det senaste årets försvarsdebatt har i huvudsak varit en diskussion 
kring medelstilldelning och planeringsnivåer inom ramen för fjärde 
huvudtiteln och därmed förbunden analys av försvarseffekt och 
värnkraft hos krigsmakten som helhet. Att nu förestående försvars
beslut får utomordentligt stor inverkan på vårt försvars framtida 
utformning och omfattning därom råder ingen tvekan. skiljaktig
heterna i den politiska uppfattningen om vilka risker vi kan ta för 
framtiden är också stora. Att det rör sig om en helt ny resursbild 
framgår klart av den stora nedtrappning från 1963 års omsorgsfullt 
vägda och väl inarbetade planeringsnivå, som nu föreslås årets riks
dag. Siffrorna (bild 1) talar här för sig själv. 

Att omställningen kommer plötsligt och är sakligt omotiverad och 
att den i hög grad drabbar krigsmaktens långsiktiga materielanskaff
ning gör, att den negativa effekten blir särskilt påtaglig för de för
svarsfunktioner som är starkt materielinriktade. Härtill kommer att 
statsmakternas förslag bygger på en säkerhetspolitisk försvarsfilosofi, 
som föranleder till obalans och utomordentlig risktagning när det 
gäller att i en starkt begränsad medelsram prioritera och avväga re
sursbehovet inom krigsmakten. 
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Det borde tveklöst vara så att överbefälhavarens genomarbetade 
förslag finge utgöra grunden för den politiska instansens beslut -
på den nivå detta kan komma att ligga. Så är emellertid inte förhål
landet. Detta utsägs klart i överbefälhavarens yttrande över för
svarsutredningens betänkande, varur följande passussar må citeras: 

" ... finner man att försvarsutredningen i förhållande till OB ffie
delsfördelning inom A-ramarna avdelar mer resurser till gemensam
ma ändamål och till armestridskrafterna. Motiven till utredningens 
medelsfördelning är kortfattade och i det närmaste intetsägande 
samt främst knutna till kortsiktiga aspekter." 

samt vidare 
"OB förordade en annan inriktning av krigsorganisationen och 

föreslog därför en annan medelsfördelning. Utredningen har i betän
kandet icke analyserat OB:s överväganden och förslag inom A-nivån. 
Inga nya skäl har tillkommit, som förändrar OB militära bedömning 
i ÖB-svaret 67 ." 

Försvarsutredningens extrema fördelningsprinciper enligt de sär
skilda direktiven för ett markoperativt försvar återspeglas helt i det 
förslag som försvarsministern lagt fram för årets riksdag. Det är 
därför av särskilt intresse att studera hur marinen "vägts in" på de 
nivåer, som nu är politiskt mest aktuella. 

En enkel översiktsbild (s 290) säger oss att OB tvingats söka lös
ningar inom den "nedre halvan", delramarna 1-3, för att inte även
tyra förutsättningarna för ett balanserat försvar inom en låg total
ram. Bilden visar också, att OB förordar en "bästa lösning" på A
nivån, som ger ett rimligt utrymme för marinen och flygvapne t -
även om OB-svaret 67 måste konstatera 
att "Marin- och flygstridskrafternas motverkan i samband med 

s t o r a n f a 11 blir mycket svagare än nu. Angriparen får stor 
frihet att välja anfallsområden." 

att "Under n e u t r a l i t e t s t i 11 s t å n d kommer våra möjlighe
ter att övervaka sjö- och luftterritoriet att minska liksom möjlig
heterna att eskortera handelsfartyg." 

Men på den högre B-nivån har chefen för marinen tvingats anmä
la sin uppfattning om de påtagliga risker, som här följer med av 
överbefälhavaren vald avvägning mellan olika försvarsfunktioner. 
Att en sådan obalans skulle få ännu allvarligare följder på den låga 
A-nivån har klart framhållits av OB - men här har försvarsminis
tern en annan uppfattning. 
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Inför det försvarsbeslut som vårriksdagen har att fatta är mari

nens situation exakt sådan som ÖB beskriver den, nämligen "För

svarsutredningen ger inte någon klar bild av utvecklingen för olika 

försvarsfunktioner. Särskilt gäller detta sjö- och kustförsvaret." Vi 

i marinen måste ställa oss frågande inför detta faktum, som i och för 

sig ger anledning till både oro och starkt engagemang. Bakgrunden 

till vår inställning är främst vissheten om att utredningsunderlag i 

form av objektiva stridsekonomiska värderingar entydigt pekar mot 

kravet på en stark sjöoperativ försvarsfunktion inom krigsmakten. 

Detta förhållande har sin naturliga återförankring i vårt lands spe

ciella militärgeografi. Vi är ett havsomflutet land! 

Det är också väsentligt att marinens försvarseffek t får utvecklas 

planmässigt och efter principer om vilka enighet råder. Aven här 

finns en god grund att stå på! Men trots en intensiv utåtriktad upp

lysning - inte minst av marinchefen personligen - måste sakinfor

mation ges i än större omfattning. Det vi tror på själva måste vi 

föra ut för att kunna få gehör i hela vårt svenska vardagssamhälle. 

Under riksdagens marina studiedag den 25 april gavs ett naturligt 

tillfälle att informera ledamöterna både om marin nutid och fram

tid. I det sistnämnda avseendet fick riksdagsledamöterna följande 
information. 

"Bilden av marinens situation inför förestående försvarsbeslut är 

tyvärr inte alltför ljus. Idag har vi resurser som i huvudsak svarar 

mot de uppgifter, som statsmakterna och ÖB ålägger marinen i 

ofredstid. De fåtaliga eskortfartygen för sjöfartsskydd är dock redan 

nu en svag punkt. M en vi har stor tillit till de vapensystem som vi 

har - icke minst till dem som är ett resultat av marinens påbörjade 

och pågående omstrukturering. Denna har sina rötter i den struktur

plan som går under namnet marinplan 60. Som ideplan har den 

accepterats av statsmakterna och är därmed också den grund på vil

ken marinens materielplanering vilar. 

För flottans del innebär detta en växling av de större övervattens

far tygen (kr och jag) i ett större antal mindre enheter som bärare av 

alternativt torpeder - artilleri eller robotvapen och en samtidig ut

veckling av skrov och maskineri. Härtill kommer en ökad satsning 

på ubåts- och minvapnen samt på helikoptrar. 
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Utvecklingstendenser ytfartyg 

Bild 3 

För kustartilleriets del ett frångående a v de grövsta kalibrarna 
med en utveckling mot ökad eldkraft av främst det lätta artilleriet, 
ökad räckvidd och slagkraft genom satsning på tunga och lätta robo
tar mot sjömål samt ökad rörlighet respektive bättre fortifikatoriskt 
skydd för stridskrafter i kust- och skärgårdsförsvaret. 

Men vår handlin-gskraft blir allt snävare. 
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Olika KA-system 

Bild 4 

Tillåt mig att beröra några fundamentala grunder för vårt marina 
försvar. Försvarsutredningen pekar på storstrategiskt viktiga områ
den som kan beröra vårt lands säkerhet i norr och i söder och utred
ningen berör dessutom Norges strategiska läge. Däremellan ligger 
vår långa kust som vi måste kunna försvara både i öster och i väster. 
Trånga passager som t ex Öresund och Kategatt, Ålandshav och 
N or ra K varken är särskilt känsliga. 

Vårt land är en sjöfartsnation. Det välstånd och den höga lev
nadsstandard som vi nu har är i allra högsta grad beroende av vårt 
internationella varuutbyte. Idag går mer än 95 0/o av hela vår utri-
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ur~der VK2. 

\Beltan-;10 

G orthonl 

_Q \Vänersborg\ 

0-iRamona) Olsengt Sturel 

0\Argo\ 

Bild 7 

keshandel över havet. Bild 6 visar den dagliga trafikintensiteten på 
svenska hamnar .. Som exempel kan nämnas storhamnen Stockholm 
med ett 100-tal ankommande och avgående fartyg per dag. 
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Marint djupförsvar 

Bild 9 

Även i ofredstid är vi beroende av sjötransporter - framför all t 
sjöfarten på Västkusten, Norrland och Gotland. Under 2. världskri
get drabbades yår sjöfart av svåra förluster, ofta i direkt anslutning 
till vårt territorialvatten. (Se bild 7) 
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St r id s f ar tygs förband 

+ 
(ej ersätt~ingsbyggnad l 

Bild JO 

Svenskt territorialhav är svenskt territorium och sträcker sig 
4 distmin (sjömil)) utanför öppen kust eller utanför de yttersta skä
ren. Bild 9 ger exempel på vilka ytor det gäller att i alla 
lägen kunna försvara och där vår neutralitet måste kunna hävdas. 
Försvaret kan förberedas genom noggrannt planlagda mineringar. En 
utökning av vårt territorialhav till 6 distmin skulle ge ökad effekt 
åt våra sjömineringar. 
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Bild n 

Men det direkta försvaret av vår långa kustgräns måste kunna tas 

upp i så god tid att en angripare i det längsta hindras i sitt syfte att 

nå fast fot på svenskt territorium. Den marina försvarsprincipen 

bygger på samverkan mellan ubåtar, minor, ytattackfartyg, robot

förband och attackflyg samt fasta och rörliga kustartilleristridskraf

ter. Därmed blir våra kustfarvatten en försvarad och skyddande 

vallgrav. 
Men medan länderna i vår närmaste omvärld visar på en markan t 

ökning av sin marina försvarspotentia l måste vi konstatera en for t

gående minskning - särskilt påtaglig efter försvarsbeslutet 1958. 

Bild l O visar utvecklingen för våra stridsfartyg utan ersättnings

byggnad. Antalet förband nedgår kraftigt under de två närmaste 

4-årsperioderna. Och det tar 5-l O år från beslut till ett nytt för

band kan ingå i krigsorganisationen. Särskilt allvarligt är läget för 

ytattackkomponenten. I bilden har icke medtagits de enheter som 

årets riksdag kan komma att fatta beslut om. 
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Anslag 
Mkr 

Budgetjämförelse 

..-- 3600 ÖB 65 

-3460 

1oo _> __ Ram 8 ÖB 67 

~--- -Ram A:2 ÖB 67 
------- <-- Utfall prop 110 /68 

600 

r::-
6BL0~,9-----,~9~n-o----~7~o/~7/-----1~1~/~7~~----~RR 

Bild I 3 

För kustartilleriets del redovisas i bild 11 nedgången i antalet fasta 
och rörliga batterietr med de åldersnormer som nu gäller. Tillkom
mande rörliga spärrförband varom beslut fattats redovisas inte på 
bilden. Nedgångstendensen är något mindre markant än för strids
fartygens del. I bägge fallen kan det dock bli fråga om en 50 Ofo 
minskning på sikt, om icke erforderlig ersättningsbyggnad kommer 
till stånd. 

Marinens effektivt uppbyggda helikopterorganisation står inför 
en akut situation när det gäller att omsätta den flygande materielen. 
Både när det gäller lätta och tunga helikoptrar krävs direkta åtgär
der redan under nästa budgetår. Kurvorna i bild 12 talar för sig 
själva. Det är teknisk förslitning och flygsäkerhet som sätter gränsen. 

En jämförelse mellan den planeringsnivå som gällde för marinen 
med utgången av 1963 års försvarsbeslut - i stort sett "ingafflad" 
mellan de yttervärden som angavs för OB 65 ("3600" resp "3460") 
och de ramar som gällt för OB 67-arbetet- här exemplifierade med 
ram B och A:2, den lägsta - visar hur utomordentligt prekär mari
nens nuvarande budgetsituation är. Sammanfattningsvis tvingas ma-
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Föreslagna kompletteringsmedel 

200 mkr <x> 

(x) • . 
Del av dessa gar t1ll 
ökade grundkostnader (VU 60 mm) 

Behov av medel för hand lingsf rih et 

1 Spica sene II 175 mkr 

2 Lätta helikoptrar 10 

3 Tunga helikoptrar 60 

4 Minsvepare 5 

5 Lätta robotförband 25 

6 Fasta batterier 40 
7 Ubåtar 35 

S:a 350 mkr 

Bild I4 

rinen till en nivå som understiger 63 års planeringsnivå med mer än 
500 mkr för den närmaste 4-årsperioden. Handlingsfrihet finns en
dast när det gäller att möta helikoptersituationen, men kraven på 
ersättningsbyggnad av i första hand ytattackfartyg avsedda för upp
gifter såväl i det direkta invasionsförsvaret som för neutralitetsför
svar tvingar till prioritering inom den snäva ekonomiska ram som 
prop 110/68 anger för marinen. 
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Kompletteringsmedel om c:a 200 mkr skall enl prop avses för er
sättningsanskaffning av bl a torpedbåtar, tunga kustartilleribatterier 
samt för inköp av lätta helikoptrar. Chefen för marinen har fö r 
överbefälhavaren anmält de minimibehov som skulle göra det möj
ligt att bibehålla rimlig handlingsfrihet inför nästa försvarsbeslut -
1972. Bilden visar att en höjning eller omfördelning med c:a 50 
mkr/år, d v s omkring l 0/o av den totala försvarsbudgeten skulle 
vara tillräcklig. Overbefälhavaren har principiellt och med skärpa 
ställt sig bakom marinchefens framställning - men har icke kunnat 
ange någon möjlighet till ekonomisk lösning." 

Vi kan inte anstränga oss nog mycket för att med enkla ord fö ra 
en målmedveten och sakligt underbyggd talan i syfte att klargöra 
marinens uppgifter och ansvar inom ramen för vårt lands försvars
ansträngningar. 

Försvarsutredningen har gjort begreppet handlingsfrihet till ett 
honnörsord. Overbefälhavaren fastslår i detta sammanhang i sitt 
yttrande över försvarsutredningens betänkande bl a följande: 

"OB vill understryka att en metodisk och målinriktad uppbygg
nad måste ligga som grund för kommande år. Först därigenom kan 
man tala om handlingsfrihet på lång sikt. OB anser därför att enda 
sättet att bibehålla verklig handlingsfrihet - om man dessutom vi ll 
bibehålla nuvarande krigsorganisation i stort de närmaste åren - är 
att under den nu aktuella fyraårsperioden öka medelstilldelningen. 
För att få en reell handlingsfrihet krävs dessutom att långsiktiga be
myndiganden lämnas under perioden, främst till marinen. Om så ej 
sker är risken stor för omedelbara och kraftigt negativa återverk
ningar inom förvaltningsverksamheten." 

Den tekniska kvaliten hos dagens marina vapensystem är en själv
klar grund för eftersträvad och nödvändig handlingsfrihet. Men lika 
betydelsefullt är tillräckliga investeringar i forsknings- och utveck
lingsprogram på vapen- och skeppsbyggnadsteknikens områden. 
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GORAN WAllEN 
Definierade ledningsuffryck 

ett diskussionsinlägg 

,-----------------------------------------, 
Behov av funktionella ledningsbegrepp för sjöstrids
krafter har länge förelegat. 19 56 fastställde chefen för 
marinen sådana, vilka senare modifierades 1962. Sedan 
dess har den ändrade regionala ledningsorganisationen 
jämte bl a därmed ökad strävan till gemensam termi
nologi att använda vid ledning av olika slags strids
krafter aktualiserat en förändring till namnet av nu 
väl invanda begrepp för ledning av sjöstridskrafter. 
Chefen för marinen har därför provisoriskt utgivit 
ändring till tidigare bestämmelser. slutgiltiga definitio
ner av ledningsformer torde ej kunna bestämmas förr
än stabstjänstinstruktion för krigsmakten (Stabs! K) ut
givits och bestämmelser för befälsförhållanden inom 
krigsmakten m m (BefälsB) överarbetats. Kapten 
GÖRAN W ALLEN, som f n genomgår stabskursen på 
Militärhögskolan, framlägger i denna artikel förslag, 
som kan betraktas som ett aktuellt inlägg i dagens 
överväganden. 

l 

~-----------------------------------------/ 

Behövs det definierade ledningsuttryck? 

I och med införandet av den nu gällande regionala organisationen 
har bl a ledningsförhållandena vid insats av sjöstridskrafter i särskilt 
hög grad diskuterats. Denna debatt har framför allt rört sig om den 
ledningsverksamhet som chefer på den lägre regionala nivån d v s 
örlogsbaschef, bevakningschef samt Chefen för Gotlands militär
kommando avses utöva. Denna ledning har härunder givits olika be
nämningar. Några utåt synbara strävanden att tillskapa för hela 
krigsmakten gällande benämningar på de olika former av lednings
verksamhet som förefinns syns dock icke ha förekommit. 

Flera skäl talar emellertid för att man inom hela krigsmakten bör 
ha samma benämningar på likartade befälsförhållanden eller med 
andra ord att ledningsverksamheten på en nivå benämns på samma 
sätt inom de tre försvarsgrenarna. 

I och för sig bör de olika ledningsformerna eller -benämningarna 
icke vara avhängiga av den befälsnivå de utövas på. Det avgörande 
är i stället innehållet i de olika uttrycken d v s vad innebär det t ex 
att utöva företagsledning. Man finner emellertid att olika omstän-
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l 

digheter som kapacitet i olika staber, underrättelseläge, sambands
vägar etc tvingar till en uppdelning av ledningsfunktionerna på olika 
nivåer, varför det ej torde vara fel att knyta de olika ledningsfunk
tionerna till befälsnivåerna. 

Det kanske i detta sammanhang även kan vara lämpligt att något 
beröra behovet av en fackmässig ledning av våra sjöstridskrafter. 
Dessas stridsinsats är genomgående starkt knuten till och beroende 
av andra marina verksamheter, ofta av detaljkaraktär. Som exempel 
på dylika tämligen hårt specialiserade marina stödfunktioner kan 
nämnas bas- och underhållstjänsten, minröjningstjänsten, navige
ringstjänsten, sjötrafikledningen samt samverkan med i kust- och 
skärgårdsområdena grupperade andra stridskrafter, främst kustartil
leristridskrafter. För en samlad uppföljning och samordning av all 
denna verksamhet som direkt påverkar sjöstridskrafternas insatsmöj
ligheter, krävs det en omfattande fackmässig stabskapacitet i den 
instans som avses leda våra sjöstridskrafters insats. För att man skall 
ernå den eftersträvade effekten av denna insats erfordras det även 
att alla dessa fackmässiga stödfunktioner integreras i ledningsverk
samheten. 

Önskemålet att vid diskussioner om ledningsproblem all personal 
"talar samma språk" förefaller vara uppenbart med tanke på att 
militärområdesstaberna numera, liksom tidigare försvarsstaben, sam
mansätts av officerare ur alla försvarsgrenarna och med chefsbefatt
ningarna (militärbefälhavare, stabschef, souschef, sektionschefer) till
satta oberoende av försvarsgrenstillhörighet. 

Behovet att ha de olika ledningsfunktionerna definierade torde 
vara särskilt framträdande när det gäller sjöstridskrafterna. Dessa, 
som ju har en utpräglad strategisk - eller rättare operativ - rörlig
het, kan - och avses - omgrupperas mellan olika operationsområ
den allt efter lägets växlingar. Härvid kommer de ej sällan att un
derställas eller lyda under annan regional chef. Ett sådant ändrat 
lydnadsförhållande skall icke behöva innebära att innebörden i olika 
ledningsuttryck ändras. 

Vilka ledningsuttryck gäller i dag? 

Som grund för det fortsatta resonemanget bör tas de bestämmelser 
och definitioner som finns i BefälsB1 ). 

1) BefälsB = ·Bestfulmelser för befälsfövhållanden inom krigsmakten samt för mili
tär samverkan med civila myndigheter i regional instans. 
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Denna skiss söker åskådliggöra betydelsen av att begreppet företags
ledning har samma innehåll inom alika militärområden. Ett fartygsför-
band omgrupperas från milo S till milo O. Så länge förbandet befinner~ 
sig inom milo S område uiovar COriB S företagsledningen . Denna över-
tas av COriB O vid lcimpligt tillfolie i samband med f 
passagen av milo·gransen. Under passagen genom Bo 9 J;" ~ 
cir det lämpligt att den uppf61jande delen av fciretagsled- P- -\l~ 
ningen - i artikeln föreslagen benämnas färelagsöver- - _ - <l 
veknin g - överlamnos av COriB S till Cbo 9, som har -
bottre möjligheter än COriB S att övervaka förbandels @ - ;, P~ 
förflyttning . kJ!,!l ~ ~ -;~ If fP 

~ d l d 

Qd fl~O 

Moment 1.2.1. och 1.2.2. i denna lyder: 
1.2.1. Operation syftar till att - genom insättande av 
stridskrafter - nå ett för landets försvar betydelsefullt mål. 
Operation leds under överbefälhavaren av militärbefälhavare. 
Ledning av operation benämns operativ ledning och består i 
att 
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• bedöma läget i stort, 

• ställa uppgifter och fördela resurser, 

• reglera befälsförhållandena, 

• samordna stridande förbands verksamhet och erforderliga 
stödfunktioner sinsemellan och med det civila försvaret 
samt 

• följa händelseutvecklingen och vid behov ändra uppgifter 
och omfördela resurser. 

1.2.2. stridsverksamhet inom ramen för en operation be
nämns efter sin art på sätt som regleras i försvarsgrenarnas 
taktiska reglementen t e avvärjningsstrid, mineringsföretag, 
jaktsvep. 
Ledning av stridsverksamhet benämns stridsledning eller tak
tisk ledning. 
Ledning av annan verksamhet benämns efter sin art på sätt 
som regleras i försvarsgrenarnas reglementen. 

Operativ ledning är således klart definierad i BefälsB. Definie
ringen av övrig ledningsverksamhet överlämnas i princip till för
svarsgrenscheferna. För ledningen av stridsverksamhet anges dock 
att uttrycken stridsledning och taktisk ledning skall användas. F n 
används dessa båda benämningar inom de tre försvarsgrenarna på 
följande sätt: 

Stridsledning 
Inom a r m e n definieras stridsledning på följande sätt (AR liP) : 

Del av den totala ledningen, varigenom chef leder sitt för
band. Genom stridsledning anpassar och samordnar chef un
derställda och understödjande förbands strid allt efter lägets 
växlingar. 

För k u s t a r t i 11 e r i e t är definitionen i stort sett densamma. 
Definitionen återfinns i FRKN). 

Inom såväl armen som kustartilleriet utövas stridsledning av che
fer för fördelning, brigad och bataljon, stundom även kompani. På 
fördelningschefsplanet är dock stridsledning icke lika vanligt före
kommande som inom de två andra förbanden. 

1) AR 1II = Armereglemente, del III - definitioner 
2) 1FRKA = Fältreglemente för kustartilleriet 
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En definition på stridsledning inom f l y g v a p n e t finns intagen 
i T A ]l). Enligt denna publikation innebär direkt stridsledning 

att striF) beordrar styrkurser samt ger orienteringar om fi ... 

.Med stridsledning förstås sålunda uppenbarligen ledning av en
skilda flygplan eller förband i luften. Denna ledning sker från led
ningscentraler av olika slag på marken. Underlaget för denna led
ning framtas och presenteras av luftbevakningen2). 

Inom f l o t t a n är stridsledning definierad på följande sätt 
(ISF :Sl, del 13): 

stridsledningen har inom ett far tygsförband/enskilt fartyg 
till. uppgift att mottaga informationer om egna och fientliga 
stndskrafter, sammanställa informationerna och på ett åskåd
li~t sätt presentera dem för förbands- och fartygsledningen. 
V1d samverkan med andra vapengrenar åligger det dessutom 
stridsledningen att biträda med erforderliga sammanställning
ar enl. ovan. 

I stridsledningsbegreppet har man således inom flottan icke inbe
gripit någon form av ledning av fartyg eller förband. Denna verk
samhet har i stället kallats taktisk ledning. 

T aktisk ledning 

Detta uttryck har varit i bruk under ett antal år och vunnit hävd 
~nom f l o t t a n som beteckning för ledningsverksamheten på eller 
1 omedelbar anslutning till stridsplatsen. I praktiken - dock icke 
utsagt - har det område inom vilket en taktisk ledare kunnat utöva 
sin ledningsverksamhet begränsats till att omfatta den vattenyta som 
den taktiska ledarens förband kunnat övervaka med egna spanings
medel. 

Taktisk ledning förekommer icke definierat inom a r m e n eller 
~u s t a~ t i! l e r i e t. Beträffande användandet av begreppet tak
tisk ledmng mom f l y g v a p n e t sägs i FUK4) bl a: 

1
) TAJ = Taktiska anvisningar för jaktförband 

2
) Stril = Stridsledning och luftbevakning 

~) ISF :SI, del r = Instruktiorl för st~idst)änsten vid flottan. Stridslednin g, del. r. 
) FUK = Flygvapnets upptradande 1 kng 
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Taktisk (fackmässig) ledning av attackförbanden utförs 
regel av CE F). 

I flygstridsledarstaber samt vissa sektorstaber ingår en attack
avdelning med kapacitet att taktiskt leda enstaka attackför
band. 

I fråga om flygspaningen anges att denna 
... inriktas och leds av militärbefälhavare. För taktisk led
ning biträds denna av flygstridsledare eller sektorschef. 

I fråga om ledning av stridsverksamhet på förbandschefsplanet 
kan man således konstatera att armen, kustartilleriet samt flygvapnet 
använder stridsledning under det att flottan benämner denna led
ningsverksamhet taktisk ledning. 

Ledningsuttryck på den lägre regionala nivån 
I diskussionen om lämplig benämning på den sjöoperativa led

ningsverksamheten på lägre regional nivå - den s k fackmässiga 
ledningen - har såväl stridsledning, taktisk ledning som företags
ledning förekommit. Företagsledning används t v inom krigsmakten 
för att beteckna den fackmässiga ledningen från land av sjökrigs
företag. Uttrycket har definierats i den provisoriska Stabsi M2

). På 
de nyssnämnda tre ledningsuttryckens lämplighet kan man lägga föl
jande synpunkter: 

Stridsledning 
Då BefälsB definierat stridsledning som en ledningsform torde de t 

vara ofrånkomligt att den nu uti flottan gällande innebörden av 
detta uttryck ändras. I avsnittet "Benämning av stridsinformations
verksamheten ombord" nedan återkommer jag härtill. 

Eftersom stridsledning av övriga försvarsgrenar utnyttjas för att 
beteckna ledningsverksamheten på förbandschefsnivån är det natur
ligt att så även sker inom flottan. Själva innebörden av ordet strids
ledning - att leda en strid - leder tankarna till direkt ordergiv-

1) CE I = Chefen }ör I. flygeskadern (attackeskadern) 
2) Stabi M = stabstjänstinstruktion för marinen 
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ning, i vårt fall om kurser, fördelning av mål för de olika vapen
systemen o s v - med andra ord direkta ingripanden i själva strids
verksamheten. Genom att inom flottan ersätta begreppet taktisk led
ning med stridsledning på förbandschefsnivån kan man inom hela 
krigsmakten få samma benämning på den ledningsverksamhet, som 
chefer för stridande förband utövar. Benämningen svarar helt mot 
den verksamhet den avser. 

Man skulle kunna tänka sig att stridsledning användes för att 
beteckna örlogsbaschefs ledningsverksamhet. Enda fördelen härmed 
är, såvitt jag kan se, att ledningen på förbandschefsnivån även i 
fortsättningen kan kallas taktisk ledning. Men om man benämner 
örlogsbaschefs ledningsverksamhet stridsledning, får man den enligt 
min åsikt stora nackdelen att stridsledning inom flottan är en led
ningsform på högre nivå än taktisk ledning. Dessutom ernår man ej 
den tidigare omnämnda ensningen av ledningsuttrycken inom krigs
makten. Som en ytterligare negativ konsekvens kan anföras att 
stridsledning från ledningscentral i land (örlogsbaschefs uppehålls
plats) lätt associeras med flygvapnets stridsledning d v s ett styrande 
eller "dirigerande" i detalj av fartyg och förband. Inte minst p g a 
det sistnämnda skälet anser jag att örlogsbaschef icke skall utöva 
stridsledning. 

Takti sk ledning 
Bibehålles taktisk ledning med nuvarande betydelse vinner man 

inom flottan fördelen att icke behöva ändra på ett begrepp som 
vunnit hävd. Den eftersträvade ensningen i uttryckens användning 
erhålls dock ej. 

Härtill kan fogas att ordet taktik icke kan sägas vara knutet till 
någon särskild nivå. Taktik är sättet att utnyttja tilldelade strids
krafter oavsett på vilken nivå. Detta kan väl exemplifieras med om
fattningen av taktikundervisningen på Militärhögskolan. Inom ramen 
för denna studeras såväl raidföretag med attackdykargrupper som 
avvärjande av kustinvasion med ett militärområdes samlade strids
krafter. 

Företag sledning 
En faktor som talar till förmån för denna benämning är att ut

trycket är logiskt bildat; operation leds av operativ ledare och före-
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tag leds av företagsledare. Eventuellt kan företaget övervaka~ av 
företagsövervakare (till detta begrepp återkommes längre fram 1 ar
tikeln). Aven inom flygvapnet förekommer uttrycket företag t ex 
flygplanföretag, spaningsföretag. Företagsledning bör därför även 
kunna användas som uttryck för motsvarande ledningsverksamhet 
på lägre regional nivå inom flygvapnet. I fråga om armen saknas ju 
f n ett definierat uttryck för annan ledning än stridsledning på nivån 
under militärbefälhavare. Företagsledning förefaller kunna vara an
vändbart för att beteckna t ex fördelningschefs ledningsverksamhet; 
en fördelning, som är ett rörligt förband, insätts t ex i ett avvärj
ningsföretag - fördelningschefen utövar därvid företagsledning. 

F örslag till ledningsuttryck 
För att beteckna den ledning av våra sjöstridskrafter, som utövas 

på respektive högre regional, lägre regional samt förbandschefsnivå 
förefaller uttrycken o p e r a t i v l e d n i n g, f ö r e t a g s l e d
n i n g och s t r i d s l e d n i n g vara de ändamålsenligaste. Dessa 
tre uttryck torde dessutom med lämpligt avfattade definitioner även 
kunna användas för att beteckna motsvarande ledningsverksamhet 
inom armen, kustartilleriet och flygvapnet. 

Synpunkter på uppföljning av sjökrigsföretag 
I samband med att begreppen operativ ledning och taktisk ledning 

för ett antal år sedan infördes i flottan tillkom även uttrycket 
f ö r e t a g s k o n t r o 11. Härmed avsågs i stort en uppföljning av 
verksamheten, vissa åtgärder i samband med ut- och inlöpande 
främst i syfte att säkerställa att vådabeskjutning icke skedde samt 
utsändande av orienteringar om egna och fientliga stridskrafter m m. 
Betydelsen och nödvändigheten av denna uppföljande och under
stödjande verksamhet har klart belysts i samband med olika övningar 
sedan en lång rad år tillbaka. I den tidigare marinkommandoorga
nisationen förekom i tämligen stor omfattning att den operative le
daren delegerade företagskontrollen, oftast till bevakningschef. Före
tagskontrollanten hade icke rätt att operativt ingripa i företaget. 

Det syns mig emellertid naturligt att den chef som leder företaget 
- eller med nedan föreslagen definition utövar företagsledning -
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även själv följer upp det och vid behov på lämpligt sätt ingriper 
(ställer ny uppgift, omfördelar resurser etc). Den uppföljande delen 
bör ingå som en självklar och integrerad del i ledningen av all krig
föring (jfr BefälsB def på operativ ledning!). Detta torde även vara 
innebörden i motsvarande benämning inom NATO, operation 
control, som sannolikt varit förebild för uttrycket företagskontroll 
(det engelska verbet control betyder behärska, bestämma över, reg
lera, bemästra, styra, övervaka, kontrollera; i ordet ligger ett aktivt 
ingripande). 

För att med ett sammanfattande ord kunna beteckna och omnäm
na den uppföljande delen av företagsledningen (jfr nedan) är det 
dock händigt att ha ett definierat begrepp. Dels för att få likhet med 
den enda av mig kända liknande verksamheten inom krigsmakten, 
spanings- och attackövervakarens (savak) i sektorstaber arbete dels 
erhålla ett annat och mer med svenska språkbruk överensstäm~ande 
uttryck än det tidigare använda, föreslår jag att uttrycken f ö r e
t a g s ö v e r v a k n i n g och f ö r e t a g s ö v e r v a k a r e används 
(ordet övervaka är - i varje fall för mig- mindre aktivt styrande 
än kontrollera). 

F örslag till benämningar och de f initioner på lednings förhållanden 
vid sjökrigsföretag 

Ehuru jag tidigare i artikeln argumenterat för för krigsmakten 
gemensamma ledningsuttryck saknar jag underlag för att utforma 
definitioner som gäller för hela krigsmakten. Nedanstående förslag 
berör därför enbart ledningsförhållandena vid sjökrigsföretag. Defi
nitionerna bedöms dock efter endast begränsade modifieringar och 
kompletteringar kunna gälla även för övriga försvarsgrenar. 

Företagsledning (föledn) utövas av örlogsbaschef och bevaknings
chef samt Chefen för Gotlands militärkommando. I vissa fall kan 
även militärbefälhavare utöva företagsledning. Uppgiften som före
tagsledare kan tilldelas förbandschef, som utövar sitt befäl från up
pehållsplats iland. 

Företagsledare (FöL) utses för varje sjökrigsföretag. 
Företagsledning består i att inom ramen för av högre chef ställd 

uppgift 
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• bedöma de faktorer som inverkar på företaget, 
• utse stridsledare, 
• ställa uppgift( er) till denne, 
• (vid behov) fördela resurser och reglera befälsförhållanden, 
• reglera beredskap och vid behov utgångslägen, 
• vid behov detaljreglera samverkan, 
• om så är möjligt och lämpligt anordna företagsgenomgång, 
• följa händelseutvecklingen genom företagsövervakning, 
• då så påfordras till högre chef anmäla behov av att få ställd upp

gift ändrad, resurser omfördelade eller ändring av ledningsförhål
landena, 

• reglera bas- och underhållstjänsten samt 
• inhämta underrättelser efter företag bl a genom utfrågning. 

Företagsövervakning (fövak) benämns den del av företagsledning
en som innebär uppföljning av händelseutvecklingen. Företagsöver
vakningen ingår normalt som en integrerad del i företagsledningen. 
Särskild företagsövervakare (Fövak) utses därför normalt icke. Vid 
vissa företag - exempelvis när ett förband under ett företag tillfäl
ligt (för kortare tid) uppehåller sig inom annat område (annan ör
logsbas eller bevakningsområde) - kan det dock vara lämpligt att 
annan chef (örlogsbaschef eller bevakningschef) av företagsledaren 
utses att vara företagsövervakare. 

Företagsövervakning innebär att 
• följa upp berörda enheters förflyttning och verksamhet, 
• delge aktuella underrättelser och orienteringar till berörda för

bands- (fartygs-) chefer (såväl stridsledare som sidoordnade che
fer). Om företagsövervakaren icke tillika är företagsledare skall 
denne jämväl delges dessa uppgifter, 

• kontrollera att åtgärder som underlättar ut- och inlöpande (för
handsmeddelande, hinderöppning, ledanvisningar, fyrbelysning 
etc) vidtagits och delgivits berörda förband m m samt 

• vidta åtgärder för att förhindra vådabeskjutningar och våda
sprangmngar. 

Stridsledning (striledn) utövas av chef ombord och innebär den 
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direkta ledningen av underställda eller underlydande fartygsför
bands, fartygs och helikoptrars verksamhet. 

Varje sjökrigsföretag skall ledas av en stridsledare (StriL). Denne 
utses av företagsledaren. Deltar sidoordnade förband (fartyg, heli
koptrar) i företaget, tilldelas en chef stridsledningen över samtliga 
förband etc. Stridsledningen tilldelas den chef som har de bästa för
utsättningarna att utöva ledningen. Deltar flera förband i samma 
företag utan att gemensam stridsledare blivit utsedd, skall äldste 
chef u töva stridsledningen. 

Ansvar för underhåll och administration åvilar den chef som har 
förbanden (fartygen, helikoptrarna) sig underställda. 

Benämning av stridsinformationsverksamheten ombord 

Det f n använda uttrycket, stridsledning, är som tidigare nämnts, 
helt missvisande för denna verksamhet och bör ersättas med ett mera 
adekvat ord. Ett tänkbart sådant hade varit underrättelsetjänst. Det
ta är emellertid i Undl K1) definierat på följande sätt: 

Verksamhet, som omfattar klarläggande av underrättelsebe
hov samt inhämtning, bearbetning och delgivning av under
rättelser. 

Underrättelse är i sin tur definierad som 
upplysning om läget hos fienden, hans avsikter och åtgärder 
mot vårt land samt om förhållanden, som kan påverka hans 
handlingsmöjligheter. 

Då stridsinformationsverksamheten ombord innefattar såväl in
hämtning, bearbetning och presentation av uppgifter om såväl fien
den som egna stridskrafter, kan uttrycket underrättelsetjänst uppen
barligen icke användas. 

Rubrikens ord, s t r i d s i n f o r m a t i o n, förefaller mig vara 
den mest lämpliga och täckande benämningen. Ordet kan anses som 
en direkt översättning av det engelska "originaluttrycket" action in
formation (jfr även det amerikanska uttrycket combat information 
eller det danska kampinformation!). 

1) Undi K = Underrättelse in struk tion för k rigsmakten 
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En lämplig definition kan var följande: 
stridsinformation (striinf) innebär insamlande, bearbetning och 

presentation av 
• underrättelser 
• uppgifter om våra stridskrafter, dessas läge och ve rksamhet m m 
• stridsplatsen (operationsområdet) samt 
• väderleksförhållanden m m 
vilket allt skallligga till grund för respektive chefs beslut och order. 

Benämning på den verksamhet som utövas av marinens 
kustbevakning 

Nära sammanhängande med stridsinformationstjänsten är den 
verksamhet som bedrivs av MKB-förbanden. Helt entydiga benäm
ningar på denna verksamhet synes icke förefinnas. Sålunda definie
ras i ISM:Sl, del N) stridsledningstjänst som 

den verksamhet, som äger rum i stridsledningscentral 
under det att stridsledning innebär 

ledning av stridskrafter. 
Andra uttryck som förekommer ar MKB-tjänst och marin under

rättelsetjänst. 
Då stridsledning är en ledningsform anser jag att detta ord endast 

skall brukas i den betydelsen. För MKB-förbandens verksamhet bör 
ett annat och lämpligt uttryck fastställas t ex k u s t b e v a k n i n g 
eller s j ö b e v a k n i n g. Det senare är visserligen helt analogt med 
flygvapnets motsvarande uttryck, luftbevakning, men kustbevak
ning är att föredraga eftersom det redan finns i Marinens kustbevak
ning (MKB), kustbevakningskompani, kustbevakningsgruppcentral 
(kbgc) . 

Sammanfattning 
Ledningsförhållandena på högre regional, lägre regional och fö r
bandschefsnivå föreslås benämnas respektive 

1) ISIM:Sl, del A = Instruktion för stridstjänsten vid marinen. Str idslcd nin gstjänst, 
del A . Tjänsten vid st ridsledningscent ral i land. 
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• operativ ledning 
• företagsledning 
• stridsledning. 
I begreppet företagsledning ingår företagsövervakning. Särskild 
företagsövervakare utses vid behov. 
Uttrycket stridsinformation införes för att beteckna det som nu 
ombord kallas stridsledning. 
Uttrycket kustbevakning införs för att beteckna verksamheten 
inom MKB-organisationen. 

Om man inom de tre försvarsgrenarna kan åstadkomma likaly
dande benämningar på ledningsverksamheten på de olika befäls
nivåerna kan man illustrera ledningsförhållandena inom krigsmak
ten i enlighet med bilden på föregående sida. 
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OLOF HÄRliN 
Några synpunkter på "trädets" 
användbarhet för projektering 
Ett inlägg till artikeln "Systematisk fartygs
projektering" 

r I TiS januarinummer i år har marindirektör N Dell
gren presenterat ett sätt att projektera systematiskt. 
Hans tidigare chef, ledamoten HARLIN, chef för 
projektsektionen vid MF ubåtsbyrå, lämnar här några 
synpunkter på Del/grens intressanta förslag . I detta 
TiS-nummer återfinnes på sid 322 ytterligare ett inlägg 
med anledning av Del/grens förslag. 

~----------------------------------------/ 

När marindirektör Dellgren på sin tid föreslog att "trädet" skulle 
komma till användning i vissa delar av arbetet inför ubåtsprojektet 
A 14, gav jag honom principiellt stöd i detta företag. Dels finns ett 
latent behov av överblick samt "ordning och reda" i ubåtssystemet 
för sådana som - likt för några år sedan Dellgren - utan gedigna 
tidigare kunskaper i ämnet har att på kort tid sätta sig in i och göra 
ett meningsfyllt arbete i ubåtsfrågor. Dels finns ett behov av att den 
som arbetar med en större eller mindre del i ubåtssystemet har klart 
för sig hur hans område passar ihop med helhetsbilden och med and
ra delområden i denna. Det föreskrevs att "trädet" skulle användas 
vid ordningsföljdsbestämning i presentationer etc gällande de sex 
projektutkasten och därefter de två förprojekten A 14 B och A 14 
FC. Vidare skulle vissa kostnadssammanställningar göras både enligt 
"trädet" och enligt Kockums Verkstads litterasystem. Det vill före
falla som om "trädet" i dessa sammanhang har gjort en viss nytta, 
sannolikt mest därför att funktionerna inordnats i ett mer eller 
mindre logiskt system, där man kan gå från funktioner till motsva
rande materielgrupper och dessas kostnader. 

En av svårigheterna i tillämpningen av "trädets" metodik för jäm
förelser mellan kostnader och prestanda är att kostnader lätt låter 
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sio- brytas ned på materielposter, men ej lika lätt eller naturligt på 
b d o o h funktionsdelar. Försök har gjorts att komma över enna svang et, 

men de har knappast givit helt övertygande resultat än så länge. 
Särskilt stora blir svårigheterna när funktionen omfattar stora och 
många materielgrupper, t ex buller- eller stötdämpning, hjälpkraft. 

En nackdel med "trädet" är att marinstaben ej anser sig ha nytta 
av dess hierarki. Där önskar man hellre se ett samband mellan " ak
tiva" och "passiva" funktioner, eftersom de operativa avvägningarna 
i ett projekt snarare sker mellan sådana motpoler än mellan fu nk
tioner som ordnats mer eller mindre i tidsföljd. 

Den verkliga orsaken till att det är väsentligt med binära saJ11-
band har Dellgren ej yppat för mig. Om systemet skulle användz~s 
för databehandling, vore dock kanske binariteten en fördel vid 
programmeringen. Man kunde tänka sig en ubåts totalkostnad upp
byggd av delkostnader, var och en representerande en funktion eller 
delfunktion (förutsatt att parametrar såsom buller- och stötdämp
ning, hjälpkraft etc kunde hanteras, vilket kanske kan praktiskt ge
nomföras). Varje delkostnad kunde vara multiplicerad med en på 
något bra sätt deducerad värdekonstant för ifrågavarande funktion, 
och genom att variera delkostnader och därmed värdekonstanter inom 
totalsummans ram, skulle man kunna få ett grepp om var kostnader
na borde läggas för att ett värdemässigt optimalt system skulle er
hållas. Dock - detta har ej gjorts, trots att mycken tid och möda 
åtgått för att gradvis förbättra "trädet", och därför kan jag ej bi
draga med några erfarenheter om "trädets" användning för värdc
ring av projekt. 

Att "trädet" använts i ubåtsprojektet A 14 är en sanning med viss 
modifikation. Som ovan nämnts fick det viss användning i de stv 
dier som föregått det regelrätta projektarbetet - vilket ännu ej 
startat - men det har mellan marinförvaltningen och Kockums 
Verkstad överenskommits att från och med detta och genom det 
påföljande konstruktionsarbetet skall uppdelning enbart enligt litte
ra, som tidigare brukligt, användas. Sannolikt kommer "trädet" att 
på nytt kunna användas i förarbetena på ett kommande ubåtspro
jekt, men därom har beslut än så länge ej fattats. 

slutligen - risken för att ett projektarbete skall styras underifrån, 
varmed Dellgren torde mena av den deltagande industrin, är nog 
ganska ringa" Marinförvaltningen håller med rätt säker hand i både 
ekonomiska bemyndiganden och tidsplan, och ett väl arbetande nät-
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verkssystem för tidsuppföljning samt en funktionell teknisk och eko
nomisk rapportering är nog fortfarande verksammare medel för be
ställarens styrning än "trädet" visat sig vara - åtminstone hittills. 

Därmed är ej sagt att "trädets" metodik ej har tilltalande drag 
för användning under ett utkast- och förprojektskede, då man bör 
göra variationer i mängd i avsikt att komma allt närmare optimum. 
Men då bör "trädet" dataprogrammeras, annars torde det bli för 
svårhanterligt för verklig, praktisk användning. Svårigheten vid en 
sådan programmering torde inte ligga i vad som hittills visats av 
"trädet" utan i vad som hittills ej visats av Dellgren, nämligen ett 
rationellt samband mellan funktioner, prestandavärdering och kost
nader. Kanske kommer detta i en senare version av "trädet"? I så 
fall kommer en sådan att mottas med stort intresse av åtminstone 
m1g. 

Skulle det å andra sidan visa sig möjligt att för värderingsbruk 
bygga en annan modell, kanske baserad på motsatsen mellan aktiva 
och passiva funktioner, så är det ej sannolikt att en sådan modell 
skulle ha fördelar. Det kunde kanske vara tillräckligt med ganska 
grova översättningar från funktion till kostnad för att en sådan mo
dell skulle fungera tillräckligt väl. "Trädets" fullständighet (åtmins
tone relativt - minerings- eller spaningsföretaget är ej med i bilden 
i samma grad som torpedföretaget) torde dock ej åstadkommas med 
en sådan ny modell, eftersom åtskilliga funktioner måste finnas vilka 
ej logiskt kan betecknas som uttalat aktiva eller passiva. 
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B A LEMTE och 
B von SCHENCK 

Systemafisk farfygsprojek fe ring 
- self ur projektörens 
synvinkel 

l en artikel i januarihäftet av denna tidskrift har ma
rindirektör Dellgren framlagt sina synpunkter på sys
tematisk fartygsprojektering. Eftersom artikeln ger ut
tryck inte bara för beställarens behov utan även för 
hur behoven skall kunna tillfredsställas, kan det vara 
befogat, att det senare belyses även ur projektörens 
synvinkel. Civilingenjörerna B A LEMTE och B von 
SCHENCK vid Kockums Mekaniska Verkstads Ma
,·inritkontor gör här ett inlägg i fr/J.gan . 

Författarna har på nära håll följt utformningen av 
metodiken, alltsedan Dellgren för nu mer än tre år 
sedan började utveckla densamma. Författarna har 
också bidragit med synpunkter inför de av MF gjorda 
avvägningarna av i hur stor utsträckning metodiken 
kan och bör användas i det dagliga arbetet med ett 
aktuellt fartygsprojekt. 

~------------------------------------/ 

Inledningsvis säger Dellgren: 
"Med teknikens snabba utveckling och en beställares växande krav 

på prestanda blir det en alltmer komplex uppgift att utveckla ett 
nytt fartygsprojekt. I dag är det därför nödvändigt att, med hänsyn 
till marinförvaltningens begränsade personalresurser, låta ett civil t 
varv eller annat civilt företag utföra projektarbetet. För beställaren 
medför detta, att det blir svårare att utifrån följa upp och effektivt 
påverka arbetet med projektet till alla delar. Då möjlighet ej finns 
att direkt leda arbetet, föreligger emellertid risk för att projektet 
kommer att 'styras underifrån', ytterligare understruken av att det 
civila företaget medvetet eller omedvetet kan komma att påverka 
projektet med hänsyn till sina egna intressen." 

Utgångspunkten för Dellgrens framställning är således, att det 
föreligger en risk för att ett projekt kommer att "styras underifrån" . 
Varje seriös projektör är väl dock överens med Dellgren om att det 
är nödvändigt.att beställaren skall styra arbetet. Vad som diskuteras 
är metoderna. 
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Låt oss först fastslå, att det i vårt moderna samhälle är en vanlig 
metod att köpa tjänster. Vill vi t ex ha en egen villa, låter vi en 
arkitekt rita denna. Detta förfaringssätt förutsätter givetvis, att vi 
kan klart och entydigt tala om för arkitekten vad vi önskar. Hur 
stor skall villan vara? Hur många sovrum? En- eller tvåplansvilla? 
Garage? Osv. 

Ett sätt att styra projektören är alltså att ge klara direktiv för 
hans arbete. Nu skall genast erkännas, att detta inte är så lätt. För 
örlogsfartyg gäller det ju, att inom en begränsad kostnadsram er
hålla ett vapensystem, som är det bästa som kostnadsramen medger. 
Och inte nog med detta, det gäller även att kontrollera, att kostnads
ramen är avpassad för ett meningsfyllt vapensystem. Ar ramen för 
låg, kan det vara dåligt använda pengar att bygga upp vapensyste
met; det kan vara bättre att utöka ett annat vapensystem. Ar ramen 
för hög, kan detta innebära, att marginalvinsten är låg i förhållande 
till marginalkostnaden, och då bör kostnadsramen minskas. 

Det är därför nödvändigt att t ex medelst operationsanalys stude
ra vapensystemet, men härför erfordras givetvis kännedom om kost
naderna för olika utföranden av ifrågavarande vapensystem. 

Projektören måste därför kunna lämna uppgift om bedömt pris 
för fartyget (serien av fartyg) och om hur detta pris är sammansatt. 
Vidare bör han kunna redovisa ändringarna i dessa priser vid änd
ringar i högsta fart, uthållighet, antal torpedtuber etc (marginal
eller gränskostnader). Han bör också kunna redovisa totala kost
nadsändringen på fartyget vid val av alternativt utförande på en 
anläggning, t ex en hydrofonanläggning (s k alternativkostnad). Me
toder för skattning av dylika kostnadsdifferenser har beskrivits av 
Harald Lange i denna tidskrifts oktoberhäfte 1966. (Det bör näm
nas, att Dellgren var en pådrivande kraft och en intresserad delta
gare i framtagandet av nämnda metoder.) 

Vad nu Dellgren beskriver är dels (A) ett "mönster", fig 3 i hans 
artikel, dels (B) olika användningssätt för detta mönster. Använd
ningssätten är dels (Bl) att kunna presentera fartygets delkostnader 
under vissa rubriker och huvudrubriker, dels (B2) att kunna presen
tera hur gräns- och alternativkostnader (dvs mot prestandaändringar 
svarande kostnadsändringar) sammansätts. Därutöver antyds andra 
användningssätt. ("Varje arbetsinsats kommer emellertid att beröras 
såtillvida, att arbetsresultaten skall kunna presenteras i en mall.") 
Dessa senare användningssätt framstår ej så tydligt, att de här kan 
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bli föremål för kommentar. Däremot kommer nedan att ges några 
synpunkter på A, Bl och B2. 

"Trädet" 

Vad gäller A ovan, dvs själva mönstret (som av Dellgren i andra 
sammanhang getts den målande benämningen "trädet") har strävan 
varit att sätta in all materiel på en funktionsbetingad plats. Detta 
syfte är gott. Dock överensstämmer funktionerna i de flesta fall ej 
med dem, som för närvarande här i landet används vid utvärde
ringen av örlogsfartyg (operationsanalys). Därmed synes det egent
liga syftet med uppdelningen tills vidare ej ha nåtts. 

Inte så få av Dellgrens funktioner har fått en krystad formulering 
p g a den binära uppdelningen. Det är svårt att inse, att binariteten 
gett "ökad klarhet och överblick". (Man bör kanske fäs ta avseende 
vid, att den citerade avsikten är blott en av flera. Dellgren skriver 
nämligen i sammanhanget "bl a". Övriga avsikter med binariteten, 
vilka de nu kan vara, måste ha vägt tungt.) 

Eftersom en anläggning kan ha flera funktioner (t ex navigering 
och spaning för radaranläggningen) lider trädet av den för alla lik
nande uppdelningar ofrånkomliga nackdelen, att en anläggning kan 
ha flera platser i mönstret. 

Sammanfattningsvis kan sägas om själva trädet, att tanken är god, 
men resultatet p g a binariteten diskutabelt. 

Presentation av kostnadsfördelning 

Vad gäller Bl, dvs trädets användning för presentationen av et t 
fartygs delkostnader, bör en kommentar avse såväl nyttan av en 
sådan presentation som sättet, på vilket presentationen sker. 

Att visa hur en totalkostnad är sammansatt sker ofta. Att göra 
det för ett örlogsfartyg, t ex en ubåts byggnadskostnad, är inte nytt . 
Nytt är, som Dellgren säger, att med utgångspunkt från de olika 
anläggningarnas kostnad, redovisa mot funktionerna svarande kost
nad. Nyttan av detta synes dock vara begränsad till mer eller mind
re filosofiska konstateranden i stil med: "J as å, manövreringen tar så 
stor del av totalkostnaden." (Sannolik reaktion - ej citat ur Dell
grens artikel.) Emellertid skall medges, att sådana konstateranden 
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kan ge impulser till radikalt nytänkande, särskilt första gången man 
ser en sådan redovisning. Något nyanserat redskap för optimeringen 
av ett fartyg är en sådan redovisning dock inte. För projekt A 14, 
där sådan redovisning skett i samband med några projektutkast, har 
den såvitt bekant, ej initierat några nya direktiv från beställarens 
sida, vilket kan vara ett tecken på, att den ej gett något egentligt 
nytt. 

Vad gäller sättet att åstadkomma denna funktionsuppdelande 
kostnadsredovisning, kan hänvisas till vad som ovan i samband med 
själva trädet sagts om att en anläggning kan ha flera platser. Hur 
stor del av radaranläggningens kostnad, som bör hänföras till funk
tionen spaning och hur stor del till funktionen navigering kan t ex 
diskuteras. Ar det rättvisande att lägga 50 °/o på varje ställe, eller 
är navigeringen den viktigaste funktionen? Radaranläggningens typ 
inverkar givetvis på uppdelningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att en redovisning av funktions
uppdelad totalkostnad möjligen kan ligga till grund för radikalt ny
tänkande, men att den ej kan användas för nyanserad optimering. 

Gräns- och alternativkostnader 

Om användningssättet B2, dvs trädets användning för en presen
tation av hur gräns- och alternativkostnader sammansätts, kan föl
jande sägas. 

Nyttan av gräns- och alternativkostnader är uppenbar. En bestäl
lares beslut torde i hög grad underlättas om de kostnadsmässiga kon
sekvenserna av olika, aktuella alternativ redovisas. Vad som intres
serar beställaren torde dock huvudsakligen vara resultatet. Hur 
alternativkostnaden är uppbyggd i varje enskilt fall kan knappast 
vara av primärt intresse (sedan beställaren övertygat sig om, att den 
begagnade metoden är acceptabel). Därmed synes den av Dellgren 
beskrivna presentationsmetoden (dvs inverkan fördelad på respektive 
materiel av 1. och 2. ordningen enligt hans fig 3) vara av mindre 
intresse. För A 14 har heller varken gräns- eller alternativkostnader 
redovisats på det av Dellgren beskrivna, detaljerade sättet, utan man 
har nöjt sig med summan (2: L.K enligt Dellgrens fig 3). Härledning
en av gräns- och alternativkostnader kan mycket väl, vilket skett för 
A 14, ske oberoende av trädet. (Dock har för A 14 alternativkostna-

325 



derna, enligt beställarens önskemål, hänförts till anläggningar enligt 
trädet och med dettas materielnummer.) 

Sammanfattningsvis kan sägas, att gräns- och alternativkostnader 
är nödvändigt underlag för beställarens direktiv, men att den av 
Dellgren visade detaljerade presentationen torde vara av mindre 
intresse. 

Projektsynteser 

Beträffande de av Dellgren nämnda projektsynteserna kan sägas, 
att dessa, lika väl som genom den av Dellgren visade metoden, kan 
sammanställas av på andra sätt framtagna gräns- och alternativkost
nader. Oberoende av om projektsyntesen skett på det ena eller det 
andra av dessa sätt, är den, vilket måste beaktas, en numerisk syntes, 
som kan ange tendenser, men inte ändringens totala inverkan på 
projektet. Tendenserna måste med nödvändighet verifieras genom 
åtminstone en arrangemangsritning samt korrigerad beräkning av 
lång- och tvärskeppsstabiliteten, byggnadskostnaden och besätt
ningsstorleken. 

Optimeringsskedet måste begränsas 

Optimering är ett viktigt steg på vägen till en väl avvägd mål
sättning. I varje tillblivelseprocess bör det emellertid finnas en tid
punkt, vid vilken målsättningen fastställs, så att man därefter kan 
koncentrera resurserna på att förverkliga målsättningen. Med den 
vokabulär, som är vanlig vid örlogsfartygsprojekt ligger punkten 
strax före vad som benämns projektering. (Projektering = skedet 
mellan fastställd TTEM och byggnadsspecifikationen.) Oavsett kom
mentarerna i övrigt till Dellgrens artikel måste alltså kraftigt beto
nas, att gräns- och alternativkostnadsresonemangen och på dem ba
serade optimeringar måste vara i huvudsak avslutade före projekte
ringen. Detta är ett villkor för att projekteringsarbetet skall kunna 
tids- och kostnadsplaneras på ett tillförlitligt sätt och projekterings
arbetet skall kunna bedrivas effektivt och därmed ekonomiskt. 
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H STEPHENSON-MOllER 

Underhåll av flottans ar
tillerimateriel. Utveckling 
av resurser och metodik 
under senaste decennium 

Årsberättelse i artilleri och handvapen för år 1967. 
(2. avsnittety-) 

Underhåll av eldledningsmateriel 

Senare års utveckling inom elektronik, servo- och datateknik har 
frambringat ett omfattande nytt underlag för konstruktion av eld
ledningsutrustningar. Med tillämpning av nya konstruktionsprinci
per och ny komponentteknik har successivt framtagits alltmer tek
niskt avancerad materiel, som i relativt hög takt tillförts flottan, 
varvid underhållsvolymen ökats kraftigt under en begränsad tid
rymd. En ingående redogörelse för denna utveckling har lämnats i 
1965 års årsberättelse (TiS nr 12/65).- Utbyggnad och komplette
ring av underhållsresurserna för att skapa förutsättningar för bibe
hållande av det utökade och rikt differentierade materielbeståndet 
i. funktionsdugligt skick har erbjudit åtskilliga svårigheter och en hel 
del eftersläpningar i verksamheten har icke kunnat undvikas. Proble
men har accentuerats genom bristande erfarenheter av funktionssä
kerhet och motståndskraft hos det stora antalet nya komponenter 
och konstruktionselement och av de små serierna av ett flertal olika 
anläggningstyper. Härutöver har vidtagna organisationsändringar 
samt rekrytering och vidareutbildning av personal för arbetsuppgif
terna vållat många problem. 

Underhållsorganens uppbyggnad och organisation 

När svagströmstekniken med början under 1930-talet i större om
fattning togs i anspråk för konstruktion av eldledningsmateriel upp-

''') I aprilnumret av TiS behandlade ledamoten Stephenson-Möller i sin årsberät
telse undelihåll av pjäsmaterielen samt för denna materiel erforderliga under
hållsorgans uppbyggnad och organisation. 
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kom behov av elektrotekniskt skolad personal för materielens under
håll, vilket gav anledning till etablering av underhållsresurser för 
denna materiel vid ingenjörsdepartementens elektraverkstäder på 
varven. Den fortsatta utvecklingen och ökade krav på nära samar
bete vid underhåll av pjäs- och eldledningsmateriel i artillerisyste
men föranledde under 1940-talet uppbyggnad av särskilda eldled
ningsdetaljer vid artilleridepartementen. I dessa inrangerades service
grupper eller mindre verkstadsenheter för det produktiva underhål
let av speciellt eldledningsteknisk utrustning. För underhåll av till 
eldledningsmateriel hänförd rent elektroteknisk utrustning såsom mo
torer, generatorer, likriktare och kabelnät m m anlitades dock även 
fortsättningsvis de tidigare utnyttjade resurserna, som inrangerades 
i Marinverkstäderna vid dessas tillkomst under 1940-talet. - I takt 
med utökningen av materielbeståndet utbyggdes eldledningsdetaljer 
och servicegrupper med för underhåll av olika anläggningstyper spe
ciella resurser. Mot slutet av 1950-talet blev dock möjligheterna för 
anpassning av resurserna till de snabbt växande behoven begränsade 
till följd av såväl organisatoriska skäl som personalbrist. Omkring 
år 1960 fanns vid artillerisektionerna vid OVS och OVK eldled
ningsdetaljer bestående av 3-4 civilanställda ingenjörer, sporadiskt 
under ledning av en elektroingenjör (specialingenjör vid mariningen
jörkåren) samt några underofficerare. Servicegrupperna bestod av 
ett tiotal man under ledning av en ingenjör och en arbetsledare. 
OVG eldledningsdetalj bestod av en civilanställd ingenjör och en 
underofficer och disponerade en servicegrupp omfattande en arbets
ledare och tre arbetare som formellt tillhörde verkstadsavdelningen 
ehuru driften ombesörjdes av eldledningsdetaljen. - Tillkomsten av 
ett flertal olika anläggningstyper medförde att direkt arbetsledning 
i ökande utsträckning fick ombesörjas av detaljernas specialutbildade 
ingenjörer och underofficerare varigenom det produktiva underhålls
arbetet icke enbart kom att effektueras av servicegrupperna. 

När under 1950-talet anskaffade eldledningsutrustningar började 
kräva omfattande underhållsinsatser och ytterligare kapacitet erford
rades för installationer och intrimning av nytillkommande materiel 
vid ny- och ombyggnader av fartyg blev de disponibla resurserna 
vid varven otillräckliga och underhållsläget på fartygen alltmer 
prekärt. Möjligheter för utökning av personalresurserna i takt med 
underhållsvolymens ökning förelåg ej, dels i avvaktan på resultat av 
pågående utrednirfgar om varvens organisation, dels på grund av den 
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allmänna bristen på kompetent personal inom facket. När OVK den 
1/7 1961 uppdelades på KkrV och förvaltningsorgan föreskrevs att 
servicegruppen vid eldledningsdetaljen skulle tillföras det nybildade 
bolaget men någon utökning av den vid artillerisektionen kvarståen
de delen av detaljen erhölls ej med hänsyn till kommande organisa
rionsundersökningar. Då Kkr V saknade resurser för ledning a v un
derhållsverksamheten fick denna t v kvarbliva vid artillerisektionen 
och den enda påtagliga följden blev att personalen vid servicegrup
pen anställdes vid bolaget och förhyrdes a v artillerisektionen. När 
en definitiv organisation slutligen erhölls fr o m den 1/7 1964 fick 
eldledningsdetaljen en personaltilldelning av en mariningenjör, tre 
civilanställda ingenjörer och två underofficerare. Dessa blygsamma 
personalresurser motiverades med att den personalkrävande ledning
en av det produktiva underhållsarbetet skulle övertagas av KkrV, 
men då dessa arbetsuppgitfer t v kvarstod och detaljens arbetsupp
gifter utökades med underhåll av torpedeldledningsmateriel medför
de organisationsbeslutet i praktiken en reduktion av resurserna. Per
sonalläget blev ytterligare ansträngt genom vakantsättning av ma
riningenjörsbefattningen. En förbättring har dock numera kommit 
till stånd sedan vakansen kunnat fyllas och två nya ingenjörstjänster 
tillkommit. - Ehuru i den nya organisationen definitivt föreskrevs 
att servicegruppens verksamhet skulle överföras till KkrV kom en 
etablering av härför erforderliga resurser vid bolaget t v icke till 
stånd. Vid denna tidpunkt vidtagna åtgärder för att överföra delar 
av underhållsverksamhet till centrala organ gav anledning till tvek
samhet hos KkrV angående framtida behov av resurserna och ränta
bilitet av nödvändiga investeringar för övertagande av verksamhe
ten. Vissa åtgärder för ersättning av avgången personal vid service
gruppen vidtogs dock och efter tidsödande utredningar och under
sökningar kunde under våren 1967 överenskommelse träffas om 
bolagets övertagande av ledningen av verksamheten under året. Er
forderliga resurser är nu under etablering i omedelbar anslutning till 
Kkr V televerkstad inom företagets elektroa v delning och utbildning 
av personal för arbetsuppgifterna har igångsatts. 

När OVS och OVG avvecklades under år 1966-67 uppdelades 
underhållsverksamheten a v seende eldledningsmater i el i de nya för
valtningsorganisationerna - på motsvarande sätt som pjäsunderhål
let - mellan tekniska förvaltningarnas artillerisektioner med plane
rings-, beställnings- och kontrolluppgifter och verkstadsförvaltning-
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arna med produktionsfunktioner. - Vid DrlB O har härvid eldled
ningsservicegruppen tillsammans med för underhåll av optisk mate
riel befintliga resurser överförts från artillerisektionens eldlednings
detalj till verkstadsavdelningen, där de i form av eldlednings- och 
optisk verkstad sidoordnats bl a el- och televerkstäder. I samband 
härmed har personalstyrkan för verkstaden fastställts till att omfatta 
en mariningenjör, två civilanställda ingenjörer, två arbetsledare och 
25 arbetare. Vid uppbyggnaden av bergverkstäderna på Muskö har 
åtgärder vidtagits för att kunna etablera resurserna för eldlednings
underhåll i nära anslutning till övriga verkstadsresurser för under
håll av i artillerisystem ingående materielslag vilket kan förväntas 
underlätta ett rationellt systemunderhåll samtidigt som de olika en
heterna mera fullständigt kan inrangeras i verkstadsavdelningen. -
Ansvaret för underhåll av torpedeldledningsmateriel har överförts 
till den resterande delen av eldledningsdetaljen vid artillerisektionen, 
som utökats till att omfatta fem civilanställda ingenjörer, tre under
officerare och ett underbefäl. Härigenom har sammanlagt erhållits 
en påtaglig förstärkning av personalresurserna för underhåll av eld
ledningsmateriel vid Dr!B O, som dock t v icke kunnat realiseras till 
följd av vakantsättningar bland personal med kårtillhörighet och 
svårigheterna att snabbt rekrytera och specialutbilda personal. -
Vid Dr!B V har samtidigt - som närmare redovisats i föregående 
avsnitt om pjäsmaterielens underhåll - bildats gemensamma orga
nisationsenheter för underhåll av pjäs- och eldledningsmateriel vid 
såväl tekniska förvaltningens artillerisektion som vid verkstadsför
valtningen. 

I sammanfattning har de senaste årens organisationsändringar 
medfört att de produktiva resurserna för underhåll av eldlednings
materiel avskiljts från artillerisektionernas eldledningsdetaljer och 
etablerats vid särskilda organ för verkstadsdrift - vid Dr!B S ett 
statligt bolag, vid DrlB O och Dr!B V en verkstadsförvaltning sido
ordnad resp tekniska förvaltning. Härvid underlättas en närmare 
samordning av de produktiva resurserna för underhåll av eldled
ningsmateriel och telemateriel, vilket får successivt större betydelse 
i takt med den ökande förekomsten av komponenter av teleteknisk 
karaktär i eldledningsanläggningarna och den alltmer intima sam
manbyggnaden av eldlednings- och radarmaterieL Å andra sidan 
kommer uppdelningen av ansvaret för materielens underhåll mellan 
två sidoordnade- organ att medföra uppkomsten av ett kund-leve-
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rantörförhållande dem emellan. En viss ökning i den administrativa 
och delvis improduktiva beställnings- och kontrollverksamheten tor
de härvid bli ofrånkomlig. I princip kommer fullständig kompetens 
inom hela materielomfånget att erfordras såväl vid eldledningsdetal
jerna som vid verkstadsorganen om direkt arbetsledning genom de
taljens försorg skall kunna undvikas. Tillgodoseendet härav kan vål
la problem med hänsyn till materielens fördelning på ett stort antal 
olika anläggningstyper i små serier i förening med bristen på stan
dardiserade underhålls- och kontrollrutiner. Utvecklingen har dess
utom medfört, att aktuella arbetsuppgifter fortsättningsvis blir av 
mindre renodlat verkstadsteknisk karaktär utan mera kännetecknas 
av besiktningar, funktionsprov, felsökningar samt trimning och juste
ring d v s arbeten som icke på förhand kan specificeras i arbetsbe
ställningar. Från beredskapssynpunkt blir å andra sidan tillgång till 
dubblerad kompetens av obestridligt värde. 

Vid sidan av resurser för underhåll av rent eldledningsteknisk ut
rustning har vid artillerisektionerna sedan lång tid tillbaka funnits 
organ för underhåll av optisk materiel. Ehuru dylik förekommer så
väl bland pjäs- och eldledningsmateriel som inom andra materiel
grupper är dock en betydande del av denna utrustning i förvalt
ningshänseende hänförd till eldledningsdetaljerna s ansvarsområde 
varigenom en redovisning av resurserna ifråga lämpligen bör ske 
i detta sammanhang. - Vid DVS anknöts tidigt en optisk service
grupp till eldledningsdetaljen där den sidoordnades servicegruppen 
för eldledningsunderhålL Under senare år har personalresurserna om
fattat en verkmästare och c:a fyra optiker. Vid DVK har motsva
rande resurser fram till tidpunkten för Kkr V :s tillkomst ingått i ar
tillerisektionens tygdetalj och omfattat en verkmästare och c:a sex 
optiker. K ven vid DVG artillerisektion etablerades en optisk service
grupp när varvet uppbyggdes under 1940-talet. Under senare år har 
underhållsvolymen av optisk artillerimateriel i viss utsträckning re
ducerats i samband med att optiska avståndsmätare ersatts med eld
ledningsradar. Då varvens resurser även utnyttjas för underhåll av 
materiel för kustartilleriet, där optiska mätare t v bibehålls, så har 
dock arbetsbeläggningen endast reducerats i måttlig utsträckning. 
I Karlskrona och Göteborg har enheterna dessutom varit dimensio
nerade för underhåll av ubåtsperiskop. 

När KkrV bildades år 1961 gick DVK optiska servicegrupp sam
ma öde tillmötes som eldledningsservicegruppen i det att personalen 

331 



överfördes till det nybildade bolaget under det att ledningen av 
verksamheten t v anförtroddes år artillerisektionen. Vid undersök
ning av möjligheterna för etablering av resurserna inom bolaget och 
lönsamheten av härför erforderliga investeringar har KkrV t v icke 
funnit det lämpligt att övertaga enheten och bl a lokaltekniska skäl 
talar för att gruppen även fortsättningsvis bör ingå i OrlB S/T orga
nisation. statskontoret har efter kompletterande undersökningar fö 
reslagit en sådan lösning varvid enheten bör sammanslås med nau
tiska detaljens servicegrupp, som icke heller kunnat övertagas a v 
Kkr V. Arbetsgruppens personal har reducerats till en förman och 
fyra optiker vilket t v i stort sett motsvarar behovet. Då lednings
resurser för enheten icke kunnat tillgodoses inom ramen för tygde
taljens nya organisation har gruppen t v inrangerats i eldlednings
detaljen. - Vid OrlB O har motsvarande resurser enligt ovan till
sammans med resurserna för eldledningsunderhåll överförts till verk
stadsavdelningen. F n sysselsättes därstädes en verkmästare och sex 
optiker med underhåll av optisk materiel. - Vid OVG inrangerades 
de optiska serviceresurserna i verkstadsavdelningen när denna etable
rades. När sedan vissa underhållsresurser för teleteknisk utrustning 
utbröts ur denna avdelning vid bildandet av Försvarets televerkstad 
i Göteborg i början av 1960-talet medföljde de optiska underhålls
resurserna till detta organ, som numera, med bibehållen lokalisering 
till Nya Varvet, överförts till Försvarets Fabriksverk. 

Centrala underhållsresurser 

Under senare år har centrala resurser för underhåll av eldled
ningsmateriel aktualiserats i olika sammanhang och i begränsad ut

sträckning också kommit till stånd. När det i början av 1960-talet 
stod klart att förutsättningar icke förelåg för en tillräckligt snabb 
utbyggnad av underhållsresurserna vid varven för tillgodoseende av 
de kraftigt utökade behoven måste andra lösningar prövas för att få 
underhållsproblemen under kontroll och motverka den sjunkande 
funktionssäkerheten hos materielen. 

I detta läge tog marinförvaltningen 1962 initiativ till att engagera 
tillverkare av eldledningsmateriel i underhållsverksamhet och fö r
handlingar upptogs med Svenska AB Philips om underhåll av ti ll 
marinen leverer~d utrustning. A ven om ett anlitande av en privat 
leverantör kunde förväntas försvåra underhållsplaneringen vid olika 
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varv och reducera förutsättningarna för upprustning a v varvens 
resurser, som i alla fall måste anses nödvändig ur beredskapssyn
punkt, hade underhållsläget vid denna tid blivit så ansträngt att 
inga förslag till problemlösningar i princip kunde lämnas oprövade. 
Ett avtal tecknades mellan marinförvaltningen och Philips under 
hösten 1963 enligt vilket leverantören åtog sig att med kort varsel 
lämna assistans vid uppkommande haverier samt verkställa perio
diska tillsyner på till marinen levererade anläggningar. Genom in
sats av kvalificerade ingenjörer med god kännedom om materielen 
från konstruktionsstadiet och förmåga att arbeta självständigt åstad
koms en avlastning av varvens resurser. Däremot uppkom vissa svå
righeter i planeringsfunktionen vid fördelning av Philips centrala 
resurser på aktuella objekt vid olika varv och samordningen med 
övrig underhållsverksamhet på aktuella fartyg. - I avtalet inrym
des även idriftsättning av nyinstallerade anläggningar och Philips 
åtagande att svara för intrimning och underhåll av arte m/62, som 
framtagits enligt helt nya konstruktionsprinciper av N V Hollandse 
Signaalapparaten i Philipskoncernen, har otvivelaktigt bidragit till 
att denna materiel kunnat tagas i bruk på fartyg inom rimliga tider 
efter installation. För leverantörens del har deltagandet i idriftsätt
ning och underhåll säkerligen också gett värdefulla erfarenheter om 
materielens praktiska prestanda i kompletta vapensystem, som här
igenom successivt torde kunna omsättas i förbättrade egenskaper och 
större underhållsvänlighet hos framtida konstruktioner. 

Aven om avtalet med Philips utan tvekan har bidragit till att i ett 
kritiskt läge få underhållsläget beträffande eldledningsmateriel un
der kontroll så torde denna problemlösning i princip böra betraktas 
som en extraordinär åtgärd. När Philips övertog ansvaret för under
håll reducerades möjligheterna för flottans personal vid förvaltning
ar och verkstadsorgan att genom praktiskt underhållsarbete förskaf
fa sig kunskap och erfarenhet om aktuell materiel. Härtill kommer 
att örlogsbasernas tekniska förvaltningar i princip endast är dimen
sionerade för att repliera på en leverantör (resp verkstadsförvalt
ning, KkrV) som måste kunna åtaga sig alla på ett fartyg aktuella 
underhållsarbeten. Utvecklingen har medfört tillkomst av betydande 
kvantiteter tekniskt komplicerad utrustning, som måste underhållas 
inom alltmer begränsade utrymmen i fartygen vilket ökat kraven 
på samordning av alla aktuella åtgärder vid ett effektivt plane
ringsorgan. Vid t ex en översyn av en jagare kan av utrymmesskäl 
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endast ett begränsat antal timmar disponeras för arbeten med eldled
ningsmateriel enär övrig tid måste fördelas till översyner på övrig 
materiel och utrustning i utrymmet ifråga. Härtill kommer tidvis 
krav på samtidig tillgänglighet till eldledningskomponenter i samma 
vapensystem med olika lokalisering i samma vapensystem med olika 
lokalisering i fartyget och behov av samordning av eldledningsun
derhåll med arbeten på stridslednings-, radar- och pjäsmateriel samt 
anläggningar för kraftförsörjning. Aven med fullt utnyttjande av 
senare års utveckling inom planeringstekniken är det härvid ofrån
komligt, att en hård styrning av verksamheten från en planerings
instans, som har full disposition över samtliga erforderliga resurser, 
blir en förutsättning för ett rationellt och ekonomiskt utnyttjande 
av dessa. Möjligheterna blir då begränsade för repliering på organ, 
som samtidigt avses för behov vid olika varv. 

Sedan avtalet med Philips tillkom har förutsättningarna förbätt
rats för etablering av erforderliga resurser för eldledningsunderhåll 
vid flottans regionala underhållsorgan. Vid DrlB S föreligger sålun
da inga organisatoriska restriktioner för utbyggnad av resurserna 
efter pågående etablering av dessa vid KkrV och vid DrlB O har, 
som ovan redovisats, resurserna för eldledningsunderhåll utökats i 
den 1966 fastställda organisationen. Med denna bakgrund har en 
successiv avveckling av Philipsavtalet beträffande underhållsuppgif
ter bedömts lämprig i den takt motsvarande resurser hinner uppbyg
gas vid örlogsbaserna och planer har uppgjorts för dessas övertagan
de av underhållsarbeten avseende vissa av de tidigast från Philips 
levererade anläggningstyperna. Det torde f ö icke ligga i leverantö
rens intresse att ombesörja underhåll av en konstruktion under hela 
dess livslängd. På längre sikt torde ett förfarande, där flottans un
derhållsorgan, efter en begränsad tid för utbildning och uppföljning 
av leverantörens verksamhet, kan övertaga det fulla underhållsan
svaret, från flertalet olika synpunkter erbjuda den mest rationella 
lösningen. 

Svårbemästrade underhållsproblem uppkom i början av 1960-
talet även beträffande andra materielslag. Otillräckliga underhålls
resurser för telemateriel inom samtliga försvarsgrenar gav 1962 an
ledning till en utredning inom försvarsdepartementet angående orga
nisations- och driftsformer för underhåll av krigsmaktens teletek
niska materiel genom försorg av Försvarets arbetsgrupp för teleun
derhåll (FATU): Utredningen föranledde år 1963 beslut om etable-
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ring av ett för försvaret gemensamt teleunderhållskontor (TUK) vid 
flygförvaltningen samt koncentration av mera omfattande översyner 
samt modifieringar och reparationer av telemateriel till ett antal 
centrala underhållsanstalter. En närmare redogörelse härför har läm
nats i 1966 års årsberättelse i stridslednings- och förbindelseväsende 
(TiS nr 3/66 ). - A ven om eldledningsmateriel i flottan i förvalt
ningshänseende är klart avgränsad från telemateriel så innehåller 
den otvivelaktigt - bland mycket annat - även komponenter av 
teleteknisk eller elektronisk konstruktion. Detta förhållande gav an
ledning till en viss tveksamhet om delar av eldledningsmaterielen 
borde bli föremål för underhåll vid de nya centrala anstalterna, vil
ket i sin tur kunde få återverkningar på dimensioneringen av flot
tans regionala resurser. Sålunda medförde överföringen av översyner 
av viss ur fartygen demonterbar telemateriel till det nyetablerade 
underhållsorganet AB Teleunderhåll (Telub) i Växjö en viss reduk
tion i arbetsbeläggningen vid KkrV televerkstad. Då Philips samti
digt fick hand om underhåll av åtskillig nytillkommen eldlednings
materiel är det förklarligt att KkrV ställde sig tveksamt till lönsam
heten av erforderliga investeringar för uppbyggnad av resurser för 
övertagande av den vid artillerisektionen bedrivna verksamheten 
enligt organisationsbesluten 1961 och 1964. På initiativ av KkrV 
bildades 1966 en arbetsgrupp med representanter för detta företag, 
Telub och DrlB S/T för att närmare studera problemställningarna. 
Härvid konstaterades bl a att kraven på samordning av underhållet 
av eldledningsmateriel och övriga materielslag i fartygen och för
hållandet att verksamheten i betydande utsträckning måste bedrivas 
ombord medförde behov av permanenta personal- och verkstads
resurser i Karlskrona. Sedan TUK dessutom uttalat sig för lämplig
heten av fördelning av eldledningsunderhåll till KkrV och marin
förvaltningen ställt reduktioner i avtalet med Philips i utsikt i den 
takt resurser kan etableras vid de regionala organen för övertagande 
av verksamheten har KkrV numera - som ovan redovisats - vid
tagit åtgärder för uppbyggnad av resurser för underhåll av eldled
ningsmaterieL 

Härigenom synes f n förutsättningarna relativt goda för att en 
uppdelning av underhållet av flottans mycket speciella och på ett 
stort antal typer differentierade eldledningsmateriel mellan regionala 
och centrala organ på längre sikt skall kunna undvikas. Ur bered
skapssynpunkt är det givetvis av vital betydelse att ha tillgång till 
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kompletta resurser för alla aktuella underhållsinsatser inom flotta?s 
primära basområden, dels för att snab?t ku~na etablerao en effekt.lV 
krigsreparationstjänst, dels för att kontmuerhgt kunna balla matenel 
på beredskapsförlagda fartyg i funktionsdugligt skick och vid behov 
snabbt kunna sätta samtlig materiel i drift. En utbrytning av större 
översyner och modifieringar - eller generalöversynsarbeten enligt 
skeppsteknisk nomenklatur - och överföring av dessa till ~entrala 
organ skulle dessutom medföra mycket stora och oekonom1ska be
läggningsvariationer vid örlogsbaserna. Sålunda uppkommer fyra 
gånger om året utpräglade maxi~a i und~rhållspersonaler:s ~!sse:
sättning ombord i fartygen varv1d prakuskt taget all tdlganghg 
personal erfordras för provning, kontroll, tillsyner, trimning och 
justering m fl arbetsuppgifter inom ramen för re~io~al un?er~ålls
verksamhet. Förhållandet sammanhänger med den arhga utbddmngs
cykeln inom flottan med rustningar och provturer höst och vår. sam t 
fartygens tillgänglighet vid övningsuppehållen sommar ?ch vmter. 
Ett bortfall av arbeten av generalsynskaraktär skulle antmgen redu
cera möjligheterna för att tillgodose personalbehovet vid ovannämr:
da tidpunkter eller skapa sysselsättningsproblem under mellanti
derna. 

Å andra sidan medför de begränsade seriestorlekarna och det stora 
antalet olika typer av anläggningar svårigheter vid etablering av 
specialresurser för al~ nödvändiga insatser vid samtliga aktuella 
örlogsbaser. Genom ett mera allmänt införande av utbytessys~~m 
torde man emellertid kunna nöja sig med uppbyggnad av fullstan
diga resurser för översyn och renovering av utbytta kompon.~nt~r 
vid en örlogsbas. Investeringar i utbyteskomponenter kan h~rv1d 
medföra besparingar genom reducerat behov av dyrbara speCialut
rustningar vid flera baser och samtidigt bidraga till ökad beredskap 
genom kortare reparationstider på fartygen. En lämplig fördelning 
av olika specialresurser mellan baserna underlättar en rationell verk
samhet genom större frekvenser i vissa arbetsuppgifter utan att den 
totala arbetsvolymen reduceras så att svårigheter uppkommer för 
att tidvis tillgodose krav på omfattande insatser i fartygen. Steg har 
tagits i denna riktning under senare år varvid t ex resurs~r f.ö~ repa
ration och renovering av vissa gyrostater koncentrerats ull OrlB O. 

Förändringar i underhållsvolym och utveckling av arbetsmetodik 

En siffermäs~ig redovisning av förändringar i underhållsvolymen 
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till följd av den påtagliga utökningen av materielbeståndet under 
senare år kan f n svårligen åstadkommas. Resurser har ännu icke 
kunnat disponeras för systematisering och standardisering av under
hållsrutiner i en utsträckning som möjliggjort framtagande av nor
maltider för olika aktuella underhållsåtgärder. Dessutom saknas 
ännu tillräckliga erfarenheter av i vad mån olika förekommande 
underhållsinsatser är lämpligt avvägda med avseende på åtgärdernas 
omfattning samt periodicitet. Personalbehov för vidmakthållande av 
befintlig materiel i funktionsdugligt skick på längre sikt kan härige
nom icke preciseras med tillfredsställande noggrannhet till följd av 
bristande kännedom om erforderligt antal arbetstimmar för nödvän
diga insatser vid en rationellt och optimalt bedriven verksamhet. 
Härtill kommer att den erforderliga arbetstiden för en viss under
hållsinsats i väsentlig utsträckning beror av kompetens och erfaren
het hos utnyttjad personal. 

Det tidigare materielbeståndet, som huvudsakligen utgöres av me
kaniska räkneapparater med elektromekaniska transmissioner har i 
stor utsträckning kompletterats med nya utrustningar, som upp
byggts av ett betydande antal elektroniska komponenter av varie
rande art, varvid även digital teknik kommit till utnyttjande vid 
sidan av den traditionella analogitekniken. Denna utveckling har 
medfört krav på utvidgning av underhållspersonalens kompetens
område med behov av kompletterande utbildning och delvis omskol
ning som följd. Samtidigt har emellertid disponibla personalresurser 
i stor omfattning måst ianspråktagas för avhjälpande av uppkomna 
driftstörningar på materiel i bruk och för kontrolluppgifter och 
medverkan vid installationer, intrimning och prov med ny materiel, 
varigenom möjligheterna för friställning av personalen för vidare
utbildning t v varit begränsade. 

I detta läge har underhållsverksamheten, dels till följd av perso
nalbrist, dels på grund av brist på erfarenheter av livslängd och 
motståndskraft hos olika typer av nya komponenter, företrädesvis 
kommit att kännetecknas av haveriavhjälpande åtgärder, under det 
att förebyggande underhåll endast kunnat insättas i mindre omfatt
ning. Utan tillgång till på erfarenhetsmässiga grunder framtagna 
rutiner för underhåll av olika anläggningstyper har också de före
byggande åtgärderna från fall till fall fått grundas på underhålls
personalens bedömanden av insatsbehov i anslutning till resultat av 
besiktningar och funktionsprov, varvid man ställts inför åtskilliga 
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avvägningsproblem, där i många fall bristen på resurser fått fälla 
avgörandet. Härtill kommer att förebyggande underhållsåtgärder av 
sedvanlig karaktär icke ökar funktionssäkerheten hos det omfattande 
antal elektroniska komponenter med exponentiell felfördelning, som 
ingår i nyare anläggningar - i många fall kan justeringsåtgärder 
och komponentbyten på denna materiel få direkt negativ effekt. Un
derhållsverksamheten måste härigenom insättas efter olika principer 
allt efter materielens konstruktiva utformning varvid rent förebyg
gande ingrepp endast bör omfatta komponenter med normal felför
delning, vars funktionssäkerhet successivt nedgår genom t ex meka
nisk förslitning, korrosionsangrepp eller nedsmutsning. Underhållet 
av övriga komponenter måste inriktas på provning och kontroll av 
funktion och prestanda med relativt täta mellanrum varvid man får 
eftersträva att avhjälpa upptäckta fel med så små ingrepp som möj
ligt i konstruktionen och därefter genom förnyad kontroll förvissa 
sig om att åtgärderna icke givit anledning till ytterligare fel. Sär
skild uppmärksamhet måste dessutom iakttagas vid underhåll av 
komponenter med blandad felfördelning vilka äro utsatta för såväl 
slumpvisa fel som en successiv försämring av prestandan. 

Utvecklingen har härigenom medfört reducerade möjligheter för 
att genom traditionella underhållsåtgärder i form av översyn, ren
göring, komponentbyten och justeringsarbeten~kunna öka sannolik
heten för att fel icke skall uppkomma inom en viss tidrymd. Verk
samheten måste i stället inriktas på att uppfölja materielens funk
tionsduglighet genom driftsprov samt periodisk uppmätning och 
observation av prestanda och tillstånd. En hög frekvens i provnings
verksamheten ökar sannolikheten för tillfredsställande funktion vid 
viss tidpunkt och är sålunda önskvärd från beredskapsspunkt. Ju 
oftare materielen provas, desto större möjligheter erhålles för upp
täckt av komponenter med hög felkrekvens varvid vissa förebyg
gande åtgärder kan vidtagas. Ibland kan modifiering av en konstruk
tionsdetalj eller förbättringar inom driftsmiljön öka funktionssäker
heten och om detta icke visar sig möjligt kan framtagning av en 
speciell rutin för övervakning under drift och lämpligaste åtgärder 
vid fel underlätta ett snabbt återställande av materielen i funktions
dugligt tillstånd när fel uppstår. Kännedom om felfrekvensen hos 
olika komponenter underlättar även dimensionering av lämpligt sor
timent av reserydelar. 

Omfattande insatser måste dessutom nedläggas på bearbetning av 
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resultat från successivt utförda prov och kontroller av materielen. 
Upptäckta fel måste ingående analyseras så att orsakerna till dessa 
kan fastställas - det är t ex icke alltid lätt att klarlägga om ett fel 
kan härledas från konstruktiva svagheter eller ovarsam hantering 
av ovan betjäningspersonaL - I möjlig utsträckning måste också 
eftersträvas att söka klarlägga återstående livslängdet med accepta
bel funktion hos olika konstruktionsdetaljer genom jämförelser mel
lan resultat från prov vid olika tidpunkter, varigenom underlag för 
beslut om olika ingrepp kan erhållas. 

En följd av denna utveckling har blivit att kraven ökas på till
gång till personal som besitter ingående kunskaper om olika anlägg
ningars konstruktion och funktion vid sidan av färdigheter inom 
mät- och installationsteknik. Erfarenheter från senare års verksamhet 
har också utvisat att en allt större andel av aktuella arbetsuppgifter 
måste anförtros personal med ingenjörskompetens under det att den 
antalsmässigt övervägande delen av för eldledningsunderhåll dispo
nibel personal med kompetens från yrkesskolor fått en alltmer be
gränsad användbarhet. Sålunda har t ex Philips genomgående utnytt
jat ingenjörer för enligt avtalet med marinförvaltningen åtagna un
derhållsarbeten. Huruvida det på sikt blir nödvändigt att ersätta 
den timavlönade personalen med vanlig yrkesskoleutbildning med 
ingenjörer eller specialutbildad militärpersonal kan knappast avgöras 
ännu även om successiv utveckling i denna riktning f n synes sanno
lik. Från kostnadssynpunkt torde en större tillgång till personal med 
högre kompetens vara att föredraga, då härmed följande större ar
betskapacitet mycket väl torde uppväga de ökade lönekostnaderna. 

K ven om funktionssäkerheten hos modern eldledningsmateriel 
fortfarande lämnar åtskilligt övrigt att önska och många arbetsupp
gifter återstår på vägen mot ett effektivt och optimalt underhålls
system har dock senare års utveckling och erfarenheter i viss ut
sträckning lämnat underlag för successiva förbättringar i underhålls
läget. Bl a torde inom arbetsmetodiken den kontinuerliga uppfölj
ningen av variationer i materielens prestanda kunna ge ett bättre 
utbyte i ökad funktionssäkerhet, när moderna metoder för mättek
nisk registrering av servoegenskaper och driftsförhållanden m m hos 
olika delar av anläggningarna kan ge ett förbättrat underlag för 
preventiva åtgärder. - Inom modern eldledningsteknik utnyttjade 
komponenter har dessutom under senare år fått en alltmer spridd 
användning för civilt bruk för bl a ADB-verksamhet och automa-
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tion i olika former. Härigenom skapas en lönsam marknad för kom
ponenter med ökad driftsäkerhet och för utveckling av förbättrad 
underhållsmetodik, som direkt kan komma eldledningsunderhållet 
tillgodo. De abnormt stora kapitalbelopp som under senare år satsats 
av supermakterna på materiel för rymdfärder och inom robottekni
ken tjänar samma syfte. Åtskilliga tecken på en snabb utveckling av 
nya elektroniska konstruktioner med avsevärt förbättrad driftsäker
het föreligger redan, där den i och för sig betydelsefulla ersättningen 
a v elektronrör med transistorer sannolikt endast utgör en detalj i 
utvecklingsprocessen. - Genom tillvaratagande av senare års erfa
renheter från underhåll av elektronisk materiel bör, med tillgång till 
förbättrade komponenter, framtagning av betydligt mera underhålls
vänliga och driftsäkra utrustningar bli möjlig. Då emellertid kon
struktion, tillverkning och installation tar lång tid i anspråk och 
då nu befintlig materiel kan förväntas kvarstå i bruk under 10-20 
år kan några påtagliga reduktioner i underhållsvolymen inte förvän
tas uppkomma annat än på ganska lång sikt. Det förefaller dessutom 
inte osannolikt att dessa reduktioner kommer att balanseras av ök
ningar i materielbeståndet då eldledningsutrustningar - från att ha 
tidigare exklusivt ingått i artillerisystem - nunrera erfordras i till
tagande utsträckning inom bl a robot-, torped- och ubåtsjaktsystem. 
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Notiser från nar och fjärran 

Israel 
Ubåt 

Den till Israel överförda engelska ubåten TRUNCHIEiON heter numera 
DOIT...BHIN och har anlänt till Haifa. 

(Marine News, mars 1968) 

Libyen 
Svävare 

1Tre 50-knops svävarpatrullbåtar byggs för närvarande av Vasper Thornyeraft 
för !Libyen. Beväpning blir 8 trådstyrda robotar och en 40-mm kanon. 

(The Shipping World and Ship Builder) 

Malaysia 
Fregatt 

Den första fregatten av typ Mark I som byggs av Yarrow Ltd, Storbritannien 
har sjösatts för Malaysia. Fartyget har fått namnet HANG-JiEBAT och är det 
första av två i klassen för Malaysia. LängdX,breddXdjup: 93X10,4X3,1 m. Fart 
27 kn. Deplacement 1600 ton. Maskin: Diesel och gasturbin, 3.900 resp 20.600 hk. 
Besättning 120 man. 

!Fartyget har framtagits av varvet med tanke på behov av små, billiga fregatter 
med stor aktionsradie, men ändå försedd med stark beväpning och stor uthållig
het. Klassen planeras för flera olika bestyckningsalternativ, bl a med robot. 

(The Shipping World and Ship Builder, mars 1968) 

Storbritannien 
Landstigningsfartyg 

~Landing Ship Tank (IT...ST) EMPIRE GUL[JEMOT; EMPIRIE PIE,TREL, 
EMPIRE TERN och MAXWELL BRANDER är till salu i Singapore. 

(Marine News, mars 1968) 

USA 
.Slagskeppet NiEW ]1ERSIEY har tagits fram ur malpåse för att med sina 9 40,6 

cm-kanoner göra tjänst i Vietnam. New Jersey har inte varit i tjänst på 10 år 
och har kostat 27 miljoner dollar att rusta och modernisera. 

(Nyhetsbyråer, dagspress, april 1968) 
Atomubåtar 

DhNFEIT... BOONE och JAM!E'S MADISiON skall byggas om för att kunna ta 
ombord Poseidon-robotar. 

CMarine News, mars 1968) 
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Jagare 

Amerikanska försvarsdepartementet har infordrat anbud på en ny jagarklass av 
6 större varv. Genom detta för,farande med anbud på "paket", dvs varven svarar 
för såväl utformning som konstruktion hoppas man kunna kraftigt minska depar
tementets framtagningskostnader. 246 milj dollar har begärts för nästa budgetår 
för projektet. Antalet :fartyg i klassen har ännu ej bestämts, men förmodas kunna 
uppgå till fler än 100. 

(Wall Street Journal, feb 1968) 

Västtyskland 
Jaga re 

13 april löpte den andra av tre beställda tyska robotjagare av stapeln i Bath, 
Maine, USA. !Hon döptes till MOLDiERS efter en av de mer framstående tyska 
jaktflygarna under VK 2. Det första fartyget i serien, LOTJENS träder i tjäns t 
i början av 1969 och det tredje, ännu odöpta, skall vara i tjänst 1970. Vapen
mässigt är dom ungefär jämställda med slagskeppet 'BISIMARCK från VK 2. Pri
set för en jagare är ungefär 210 milj mark. 

CFrankfurter Allgemeine, mars 1968) 

Fregatter 

l mars togs den första av de sex amerikanska jagarna av :FLETOHER-klass ur 
tjänst. PiLETIOHER-jagarna skall ersättas av fyra beställda fregatter av "70"
klass . Dessa får en bart på ca 30 knop och beväpningen skall utgöras av Tartar
robotar, AU-vapen och 76 mm fjärrst yrda automatkanoner. Fartygen byggs i stäl
let för :förut planerade l O luftförsvarskorvetter. Klassen skall byggas på tyska 
varv för mellan 180-200 milj mark och beräknas tas i tjänst 1972/73 . 

(Frankfurter All gemeine, mars 1968) 

Personal 

" 1Bundesmarine" är nu planerad att få en personalstyrka på 35.400 man i full t 
utbyggt skick i stället för förut planerad 46.000. 

(Frankfurter Allgemeine, mars 1968) 

RATTELSER AV KORREKTURFEL I TiS 

Januari 1968 sidan 32, bild 4: 

Bildtexterna byter plats. 

Mars 1968 sidan 201: 
3. stycket "Sverfges alliansfria politik- - -"utgår. 
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