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Välkomna till detta ”dubbelnummer” av TIFF. Av olika skäl
kunde inte nummer ett ges ut i sedvanlig ordning. I stället
levereras här ett extra tjockt sommarnummer.
En nyhet kan också presenteras. FMTS, som är en relativt
ny aktör, har bjudits in till TIFF att aktivt medverka till
tidningens fortsatta produktion. De har också fattat beslut
att inte starta en egen tidning (fortsättning på AT-nytt) utan
kanalisera sina ”externa” budskap via TIFF. FMTS ingår
fr.o.m. nu i redaktionen. I detta nummer presenteras FMTS,
en FM-gemensam teknisk skola sprungen ur de olika försvarsgrenarnas egna skolor. FMTS har också en betydande
funktionsroll inom försvarsmaktens tekniska tjänst.
I föregående ledare nämnde jag försvarsförvaltningsutredningen (FFU) och att det skulle påverka alla och envar.
FFU har inte lett till en försvarsproposition som först var
tänkt, utan blev istället en inriktningsskrivelse från Försvarsdepartementet-. Innebörden blir dock densamma. De
två miljarderna skall reduceras i den totala försvarsförvaltningen så att Nordic Battlegroup kan finansieras. En stor
del av det skall sparas i materieladminstrationen. För att
utarbeta förslag till rationaliseringsåtgärder har ”projekt X”
bildats. Det är ett gemensamt FM/FMV-projekt som skall
pågå under innevarande år. En sak står klar och det är att det
krävs kraftfulla åtgärder på bred front och av strukturell art
för att projektet skall lyckas.
Det har gått en tid nu sedan HKV05 infördes med det
processorienterade arbetssättet. Erfarenheterna så här långt
är att det finns förtjänster men också en del ofullkomligheter. Svårigheterna har, inte helt oväntat, varit att samordna
resursspåret och verksamhetsspåret. Resursledarnas och
inspektörernas roller har varit oklara. För att komma till
rätta med ofullkomligheterna har en översyn påbörjats och
förslag till åtgärder arbetas fram. Beroende på resultatet kan
vi nog se en förändring framåt hösten.

Ledaren

Bästa läsare!

”

För att utarbeta
förslag till rationaliseringsåtgärder
har ”projekt X” bildats.

den i en ”ordinarie” utgåva har förhandsutgåvan varit ute
på remiss under våren. Synpunkter analyseras och inarbetas
nu och målsättningen är att den skall ges ut före semestern.
Teknisk tjänst är en delfunktion i logistik och tar således
sitt avstamp i grundsynen. Teknisk tjänst behöver dock
beskrivas mer utförligt i ett separat dokument. Inriktning,
målsättning och vision för delfunktionen skall framgå där.
FMTS har fått uppgiften att driva arbetet med ett målsättnings-dokument för teknisk tjänst i FM. Arbetet kommer att
starta under året. Ett resultat bör föreligga någon gång under
nästa år.
Slutligen önskar jag er en trevlig läsning i detta dubbelnummer och även en skön semester när det blir dags för det.

Sedan en tid har en förhandsutgåva av ”Grundsyn Logistik” funnits. Den har i huvudsak uppfyllt syftet med att
vara en övergripande inriktning för logistiken på doktrinär
nivå. För att göra den ännu bättre och dessutom fastställa
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KVM-switchar för de hö
Inom Försvarsmakten (FM) finns behov av att kunna använda samma
bildskärm, tangentbord och mus till fler än en dator. För att lösa detta
behövs ett slags resursdelare, som vanligen benämns KVM-switch
(Keyboard-Video-Mouse). Det funktionella behovet är enkelt att
tillgodose, men vad innebär själva införandet
av en KVM-switch i en miljö som hanterar
försvarshemlig information?
Möjliga besparingar
En KVM-switch kan spara både pengar och plats. Pengar
sparas genom att samma uppsättning datorskärm, tangentbord och mus kan användas för flera datorer. Färre enheter
innebär att den plats som det större antalet kringutrustningsenheter medför kan användas till annat. Genom en
enkel tangentbordstryckning eller knapptryckning på själva
KVM-switchen kan styrmöjligheterna förflyttas från ett
datorsystem till ett annat. Det går alltså inte någon nätverkstrafik genom en KVM-switch, vilket ibland är ett vanligt
missförstånd. Endast tangentbordstryckningar, musrörelser
och bildskärmsinformation passerar och dirigeras om av
KVM-switchen. Skrivbord, serverutrymmen och trånga utrymmen som kräver plats för en viss datorkraft är lämpliga
miljöer för en KVM-switch.

Två olika KVM-switchar, fram- och baksida.

Mus
Tangentbord
Skärm

Internt
utvecklingsnät
FM IP-nät

Server
(hemlig)

KVM-switch

Arbetsstation
(öppen)
Internet

Internet-dator (öppen)
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KVM-switchen i ett användningsfall.
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ögre sekretessnivåerna

”

Inom Försvarsmakten
Alla informationssystem som ska användas inom FM måste
auktoriseras och i flera fall även ackrediteras innan driftsättning. Eftersom information som skickas genom KVMswitchen består av knapptryckningar, musrörelser och
skärmbilder innebär det att varje KVM-switch (unikt märke
och modell) måste genomgå auktorisation i varje unik miljö
den ska användas i. Något generellt beslut om användning i
hemlig miljö finns inte idag.
Däremot finns det sedan några
år tillbaka en auktoriserad och
godkänd KVM-switch som
får användas som resursdelare
inom och mellan öppna datorsystem. Men om ett av datorsystemet hanterar information som
är klassificerad Hemlig/
Restricted eller
högre får den
inte användas. Det
finns även
exempel på
godkända
helhetslösningar i
vilken en
KVM-switch ingår, men då gäller auktorisationen endast ett
specifikt projekt eller miljö.

Pågående arbete
Under ledning av VO Logistik har arbetet med att ta fram en
generisk kravspecifikation för en KVM-switch för samtidig
inkoppling av datorsystem tillhörande helt öppna och Hemlig/Restricted kommit i mål. Denna kommer att underlätta
och spara pengar vid inköp av framtida KVM-switchar
eftersom processen ska kunna gå fortare från behovsidentifiering till inköp och integration. Att kravspecifikationen
är generisk medför att den inte är knuten till ett visst märke
och modell. Om en verksamhet är intresserad av en KVMswitch ska det som står i detta dokument uppfyllas. Ett
exemplar köps därefter in för snabbutvärdering innan ett
beslut om större inköp kan fattas.
Parallellt med detta arbete har en s.k. Protection Profile
(kravspecifikation) enligt den internationella IT-säkerhetsstandarden Common Criteria tagits fram. Denna KVMswitch ska få användas i datorsystem klassade upp t.o.m.
Hemlig/Top Secret. Detta ställer väldigt höga krav på
KVM-switchen för t.ex. teknisk lösning med separerade informationskanaler samt skydd mot röjande signaler (RÖS).
En marknadsanalys har genomförts i projektet och allt tyder
på att det hittills inte finns någon KVM-switch på marknaden som uppfyller FM krav rakt av. Inom FM finns flera
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FMV kommer i
närtid att försöka
inventera hur stort
det reella behovet
är och därefter tas
ställning till hur
anskaffningen
ska hanteras.

miljöer klassade Hemlig/Secret och Hemlig/Top Secret.
Tanken med en KVM-switch som är godkänd för användning i Top Secret-miljö är att den även ska kunna användas
i Secret- och Confidential-miljö. På grund av RÖS-krav har
den utrustning som används inom de högre klassificeringsgraderna en annan typ av kontaktdon och då framförallt för
fiberkopplingar. Detta innebär att nyutveckling förmodligen
blir nödvändig för denna typ av KVM-switch.

Vad är nästa steg?
Vi har nu fått klartecken att gå vidare med våra planer rent
säkerhetsmässigt från MUST. De har bedömt innehållet i
den generiska kravspecifikation för KVM-switchar som
ska kunna användas t.o.m. säkerhetsklass Hemlig/Restricted samt den kravspecifikation (Protection Profile) som
beskriver säkerhetskraven för en KVM-switch för nivån
Hemlig/Top Secret.
FMV kommer i närtid att försöka inventera hur stort det
reella behovet är och därefter tas ställning till hur anskaffningen ska hanteras. Teknisk projektledare för detta arbete
är artikelförfattaren. Även om arbetet hittills har inneburit
en del väntetider och remissrundor, så känns det som om vi
kommit en bra bit på vägen nu.
TEXT: Peter Bayer, Combitech AB.
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Potentialen finns att
eliminera nästan alla
papper genom att arbeta
direkt i systemet.
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Projektledaren har ordet

Snart är Fenix här
Nu har det gått ca 1,5 år sedan FMV slöt ett avtal med WM-data om leverans
av ett informationssystem som ska ta hand om flygvapnets uppföljning av
sin komplexa materiel, dvs. sina flygplan och helikoptrar. Systemet kommer
från det kanadensiska bolaget MXi. Produkten heter Maintenix och ska efter
vissa anpassningar ersätta DIDAS Flyg, Primus FD, JAS 39 interimsystem
samt kontrollprogrammet.
TEXT: Jan Lundborg, FMV, Anders Lundh, FMTS och Robert Hell, Systecon.

FMV har under denna tid arbetat tillsammans FM med att
ge information till WM-data och MXi så att uppsättningen
och utformningen av systemet blir så bra som möjligt.
Projektet följs upp med s.k. uppföljningsmilstolpar (UMS).
FMV har nu passerat en kritisk UMS som kallas för USM 6.
Denna milstolpe innebär att systemet levereras till FMV för
acceptanstester. Detta genomfördes den 24 mars 2006.

Blanketter försvinner
Tester av systemet har påbörjats och pågår t.o.m. juni 2006.
Dessa utförs i nyinrättade testlokaler på FMV. Lokalerna
med utrustning har färdigställts med hjälp av projekt
FENIX införandeprojekt, vilket drivs av FMLOG. Där kan
man inrymma ca 13 testare. De fel som eventuellt kommer
att påträffas ska åtgärdas av WM-data under ett antal rättningstillfällen under testperioden. Det är både FM och FMV
personal som deltar i testerna.
Projektet har även genomfört ett antal informationsmöten
på alla flottiljer. Syftet var att informera och förbereda organisationerna på att ett nytt IT-system kommer inom kort.
En viktig del är den verksamhetsanpassning som måste
genomföras innan driftsättningen av systemet kan ske och
som dokumenteras genom en uppdatering av RAFT och
RAFU. En del blanketter försvinner och man kommer att
arbeta mera i systemet än vad man gjorde tidigare i DIDAS
Flyg. System Fenix innehåller mer information än tidigare
och när man går mera mot digitalt arbete är det viktigare att
vara stringent med sin inrapportering i systemet. Projektet
arbetar tillsammans med bl.a. TeK FLYG för att försöka få
till de åtgärder som måste genomföras innan driftsättningen.
Mer om detta längre fram i artikeln.
Systemet har även en s.k. utlokaliserad lösning (deployment). Med hjälp av denna ska man kunna ’checka ut’
flygplan och utrustning. Därefter tar man med sitt system
på t.ex. internationella uppdrag. Det är då möjligt att arbeta
och rapportera i sitt lokala system utan att ha kontakt med
det centrala systemet i Sverige. Med jämna mellanrum
måste man dock synkronisera data med det centrala syste-
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met. Detta kan utföras vid behov, t.ex. 1 ggr/dygn. Lösningen avses även att användas även för JAS leasingaffärer i
Tjeckien och Ungern.

Simuleringar
Efter all testning startar provdriftfasen. I den fasen kommer
systemet först att testas på F 7 under ca 1,5 månad. Tanken
är att köra simuleringar på hur systemet kan verka i en riktig
verksamhet och ev. hitta nya fel som måste åtgärdas. Notera
att DIDAS Flyg fortfarande är det system som är master,
och kommer att förbli så tills den skarpa migreringen sker
till Fenix. Inga data kommer under denna tid att påverka den
skarpa verksamheten.
Efter perioden på F 7 lyfts systemet in i den skarpa driftcentralen. Målet är att testa systemet igen i ca 1 månad.
Under denna period ska all kommunikation testas och
kompletterande tester slutförs. Även Tjeckien och Ungern
kopplas in.
Utbildningen av systemet som planeras och drivs av
Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) påbörjas i augusti
2006. Det är en stor mängd människor som ska utbildas.
Ett problem är att vidmakthålla kunskapen för de som går
utbildningen tidigt, dvs. ca 3 månader innan driftsättning.
FMTS har löst detta på ett bra sätt som beskrivs lite längre
fram i artikeln. Även industrin ska ha tillgång till och arbeta
i systemet. Idag har kontaktpersoner identifierats inom varje
företag som kommer att beröras av systemet. Företagen
kommer även att kallas till utbildningar i Fenix systemet.
Avlösningen av DIDAS Flyg med dess kringsystem
påbörjas i december 2006. Projektet avser att migrera över
hela materielsystem. Först ut är det tunga JAS 39-systemet.
Orsaken till att vi väljer att börja med JAS är att det är det
mest komplicerade systemet. Löser vi de problem som är
förknippade med JAS är migreringen av de övriga systemen
förhoppningsvis mycket lättare. Avlösningen pågår hela
2007. Målet är att DIDAS Flyg med dess kringsystem enligt
ovan ska kunna stängas under 2008. En mer utförlig beskrivning av avlösningsplanen framgår längre fram i artikeln.
>
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Namnet
Sedan har vi namnet på systemet. Styrgruppen har beslutat
att systemet ska heta Fenix. För att inte blanda ihop system
och projekt under projekttiden så kommer vi att skriva
FENIX (stora bokstäver) när man menar projektet och Fenix
när man menar systemet. Man kan även understryka genom
att sätta orden projekt respektive system framför namnen
som i projekt FENIX respektive system Fenix.
Tidplanen i projektet är oerhört tuff. Det krävs ansträngningar från både FM och FMV för att kunna lyckas nå i mål
i tid. Jag vill tacka de ur FM som arbetar med testerna och
som tar sig tid, släpper sina ordinarie arbetsuppgifter, reser
till Stockholm och hjälper oss med testerna. Utan er skulle
testerna vara svåra att genomföra. Er verksamhetskompetens är vital för projektet. Det är ert system som ni kommer
att leva med i många år om allt går som planerat.

Nytt system – nytt arbetssätt
En av de största utmaningarna i FENIX-projektet rör hur vi
ska arbeta med systemet i framtiden och vilka effekter detta
får på verksamheten. Gamla blanketter såsom TRAB och
ÅR kommer att ersättas eller omarbetas samtidigt som nya
blanketter, arbets- och rapporteringsunderlag kommer att
tas fram. Potentialen finns att eliminera nästan alla papper
genom att arbeta direkt i systemet. Det finns exempel på
Maintenix-kunder som jobbar helt papperslöst där teknikerna dokumenterar alla flygningar och allt som händer med
hjälp av handdatorer som är anslutna direkt till systemet
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via trådlösa nätverk. En fullt utbyggd sådan lösning är dock
inte realistisk för FM i närtid. Vi försöker därför hitta en
lämplig avvägning mellan interaktivt och pappersbaserat
arbete. Fördelen om man ”knappar” direkt i systemet är
dels att uppgifter om materielen blir mer aktuella och dels
att man får ett löpande systemstöd för de beslut som behöver fattas.
Det pågår därför ett arbete med att gå igenom och föreslå
revideringar av existerande processer och formulär i RAFT
och RAFU för att försöka åstadkomma ett optimalt arbetssätt för FM utifrån de förutsättningar som Fenix-systemet
ger. Detta arbete planeras att vara tillräckligt klart för att
kunna användas i användarutbildningen i höst.

Snabb inrapportering
De tydligaste förändringarna som hittills har identifierats
är kopplade till Fenix striktare
hantering av konfigurationsförändringar, dvs. apparatbyten
och ombeväpningar, och därtill
hörande krav på att rapportera
dessa förändringar i rätt ordning
så att driftsparametervärden
förs på alla materielindivider i
ett flygplan på rätt sätt. Detta
innebär att inrapportering av
flygningar, anmärkningar och
apparatbyten måste ske snabbare än i dagens system, dvs.
närmare den dagliga driftsverksamheten.
Har man sedan rapporterat
in all drifttid och alla anmärkningar så tätt inpå händelserna
som möjligt så kommer systemet automatiskt att ge dig en
mer tillförlitlig lägesbild över
flygplanens tillgänglighet och
kommande underhållsbehov.
Planering av underhåll kan
därmed göras direkt i systemet
och signeringslistor, rapporteringsunderlag, beställningar och
olika materieltaggar kan skrivas
ut ur systemet vid behov.
Istället för dagens lösning där
en TRAB är sammanhållande
för ett komplett ärende från
anmärkning och åtgärd i flygplan till beställning av apparatåtgärd på verkstad så arbetar vi just nu på en enklare teknisk
rapport. Syftet är att bara fånga uppgifter om anmärkningen
och åtgärden i flygplanet för att därefter snabbt kunna mata
in dessa i Fenix. Nästa steg med beställning av arbete från
en leverantör kommer sedan att initieras i Fenix varefter
en ny form av beställning kan skrivas ut och skickas till
leverantören. Systemet kommer att hålla reda på att beställningen av apparatreparationen har orsakats av ett visst fel.
Figuren visar grovt skillnaderna mellan dagens arbetssätt
och det nya sättet att hantera anmärkningar.
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Avlösning
Det skarpa införandet av Fenix kommer allt närmare.
Med anledning av detta har vi nu påbörjat en mer konkret
planering för när och hur detta ska gå till. En av effekterna
av denna planering är att vi endast avser att migrera JAS 39
under 2006. Efter årsskiftet följer sedan samtliga helikoptersystem innan vi slutligen tar oss an special- och transportflyg, UAV samt övrig materiel. Den nya preliminära
avlösningsplanen framgår av bilden nedan. De tidpunkter
då skarp driftsättning kommer att ske i FM ligger i slutet av
respektive stapel. Exakta tidpunkter är ännu inte beslutade.

jande åtgärder av den data som ska migreras, dvs. det som
idag ligger i PRIMUS och DIDAS, samt genomföra ett antal
provmigreringar.
Med kvalitetshöjande åtgärder menar vi framförallt att
förbanden rättar upp felaktig information i DIDAS. Kända
problem i dagsläget är t.ex. omonterad materiel med placering på ej godkända förråd, t.ex. 671000, felaktiga monteringsplatskoder, avsaknad av monteringsplatskoder samt att
för många eller för få individer sitter monterade.
Den skarpa migreringen kommer att ta ca en vecka att
genomföra. Under denna period kommer vissa restrik-

I god tid före själva migreringen kommer användarutbildning att genomföras. All personal kommer dessutom
att genomgå utbildning i de förändrade rutinerna (RAFU/
RAFT). Vi kommer också att initiera ett antal kvalitetshö-

tioner att läggas på verksamheten för att förhindra att vi
tappar kontrollen över den tekniska bokföringen. Ett antal
nyckelpersoner kommer att pekas ut för att stödja och övervaka migreringen. Under själva migreringen kommer all
>
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inrapportering i PRIMUS och DIDAS att stoppas för berört
flygsystem. Allt detta kommer att beskrivas tydligare i instruktioner när vi börjar närma oss tiden för migreringen.
Vi har inlett diskussioner med HKV, TeK FLYG och
berörda FUE-chefer i syfte att finna lämpliga tidpunkter för
migreringen av respektive materielsystem.

FENIX användarutbildning
Planeringen för omskolningen pågår för fullt. Vecka 7 genomfördes en leveransutbildning i Östersund och ytterligare
leveransutbildning planeras för att ge lärare och instruktörer mer kunskap i systemet. Upprustning av lektionssalen
på FMTS i Halmstad pågår. Här ska utbildningsgruppen
samlas för att anpassa utbildningsunderlaget för den kommande omskolningen. Vi håller samtidigt på att ta fram en
omskolningsplan som är grundad på avlösningsplanen ovan,
elevunderlag och förbandsverksamhet.

Utbildningsupplägg
Omskolningsutbildningen till flygunderhållssystem Fenix är
planerad att starta i mitten av augusti 2006. Omskolningen
riktar sig till personer som idag arbetar i flygunderhållssystemen DIDAS Flyg, Primus FD och Interimssystem JAS 39.
Den inventering som är genomförd visar att elevunderlaget
är ca 600 elever, fördelat mellan försvarsmakten, industrin
och FMV.
För att möta detta stora elevantal har FMTS, som ansvarar
för genomförandet av Fenix omskolning, tagit fram en
utbildningsgrupp som består av två kurschefer och 12 lokala
instruktörer.
Kurscheferna är sammanhållande för kursens utbildningskvalitet, elevadministration samt ansvarar för den teoretiska
delen av kursen.
De lokala instruktörernas uppgift är att vara en ”hands
on”-hjälp vid de praktiska övningarna. Detta ser vi som en
styrka i utbildningsgruppen då instruktörerna är personer
med lång erfarenhet av flygunderhållssystemen DIDAS och
Primus. Instruktörerna har även bra verksamhetskunskap
vilket kommer väl till pass i denna typ av utbildning.

Utbildningsgruppens organisation
Eftersom det är en stor elevvolym som ska omskolas inom
en relativt kort tidsperiod, ca 12 månader, kommer huvuddelen av omskolningen att ske lokalt ute i landet på följande
orter.
• F 21 Luleå
• F 7 Såtenäs
• F 17 Ronneby
• HKP Fltj Linköping/Malmen
• FMTS Halmstad
Utbildning kommer periodvis att bedrivas på två platser
samtidigt för att möta det utbildningsbehov som finns.

Kursupplägg
Kursupplägget består av en teoridel som innehåller Fenix
systeminformation där bl.a. ”DIDAS- och Primusfunktionaliteten” i system Fenix beskrivs. Denna teoridel behandlar
även Fenix grunder vilket syftar till att lära sig att navigera i
Fenix. Teoridelen kommer att bestå av ca 8 lektionstimmar.

Praktikskedet kommer att ägnas åt övningsexempel som
eleverna känner igen sig i från sitt dagliga arbete. Vi ser
det som viktigt att eleverna kan utföra de funktioner som
de är ålagda att utföra idag, fast i Fenix miljön. Som ett
stöd för fortsatt egenutbildning efter kursen kommer det att
levereras en interaktiv CD för egenstudier. Vi kommer även
att använda FRONTER som ett led i utbildningen. FRONTER är en utbildningsportal som eleverna kan komma åt via
Internet.
Väl mött i ett klassrum nära dig!

Utbildningsgruppens organisation
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Konfigurationshantering i Fenix
Alla IT-system bygger på en modell av verksamheten.
Två IT-system har dock nästan aldrig samma modell.
TEXT: Stefan Britts, Neotech.

När vi nu ska avlösa bl.a. DIDAS med Fenix är det därför
viktigt att förstå det nya systemets modell av verksamheten.
Här introducerar vi Fenix konfigurationsmodell.
En av de viktigaste uppgifterna för att upprätthålla luftvärdigheten hos flygmaterielen är att se till att denna har rätt
konfiguration. Rätt konfiguration innebär i korthet:
• rätt materiel
• på rätt plats
• i rätt antal
• rätt status

en hierarkisk struktur av hål. Till hålen knyter man artiklar
som får sitta i dessa plus information om hur många enheter
som får sitta i respektive hål, om de är obligatoriska eller ej
samt eventuella monteringsplatser.
>

För att få rätt konfiguration definierar man en s.k. monteringsstruktur som styr hur indivivider får monteras samman
till en korrekt konfigurerad individstruktur.

Monteringsstruktur
Fenix använder sig av en produktbaserad typ av monteringsstruktur. (DIDAS motsvarighet är artikelbaserad.) För varje
komplex enhet, eller produkt, såsom flygplan, motor och
APU skapar man en s.k. assembly under vilken man bygger
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Sättet att bygga upp strukturen i Fenix påminner starkt om
det i underhållsplan (UHP). Fenix produktstruktur är dock
en fysisk struktur i motsats till UHP som är en funktionell
motsvarighet. Vi försöker dock så långt som möjligt följa
strukturen från underhållsplan.
Eftersom alternativa artiklar i ett visst hål kan skilja i
uppbyggnad kan både hålen därunder och giltiga artiklar
i dessa variera inom en och samma assembly. Modellen
omfattar därför även regler för att hantera dessa skillnader.
(Ej illustrerat.)
På artikelsidan utgår Fenix, som ju bygger på ett COTS
(Maintenix), ifrån vad som är standard i flygbranschen.
Här används OEM-nr för att definiera giltiga artiklar per
hål. (OEM = Original Equipment Manufacturer. Jämför
ursprungsbeteckning – Ubet.) En OEM-artikel kan dock
tillhandahållas av olika leverantörer som har egna leverantörsnr på artiklarna (jämför annan refbet.)
OEM-artiklarna kan också ha ett förrådsnummer (jämför
förrådsbeteckning, fbet, dvs. M- eller F-nr). Detta nummer
används för att identifiera materiel i förråd. Tanken är att
bakom ett och samma förrådsnummer kan det finnas ett
antal utbytbara OEM-nr. Beställningar av materiel från förråd kan då göras på ett förrådsnummer vilket kan resultera i
en enhet med något av relaterade OEM-nr. Så fungerar t.ex.
NATO Stock Number.
Vi kommer dock att använda förrådsnummer och OEMnr 1:1, dvs. ett förrådsnummer motsvaras alltid av ett enda
förrådsnummer. Annars riskerar vi att få samma problem
som på NATO-sidan. Där kan man beställa en ersättningsenhet på NATO Stock Number och få en enhet i retur som inte
får sitta i det aktuella flygplanet.

”

Rätt
konfiguration
innebär
• rätt materiel
• på rätt plats
• i rätt antal
• rätt status
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Exempel på monteringsstruktur i Fenix
(Se bild 1.) Här visas ett exempel på hur konfigurationen
kan se ut i Fenix. Med hjälp av struktureditorn till vänster
bygger man upp monteringsstrukturen för assemblyn JAS
39A. Här har vi borrat oss ned i materielgrupp 32-10, Stol
och markerat hålet för den fysiska enheten Stol (32-10-0201A). I fönstrets nedre högra halva visas fyra giltiga artiklar
i detta hål. Till hålet har också ett antal ej individuppföljda
enheter – Armfixrem, Benfixrem och V-rem, som sitter i
stolen knutits. (Se fönstrets övre högra halva.)
I exemplet har vi använt adresserna från UHP för att
beteckna hålen. Tittar man noga så ser man att under materielgruppen Stol (32-10) så finns även enheter från materielgrupperna Nödpacke (32-20) och Oxygenutrustning (32-40).
Det beror på att dessa enheter monteringsmässigt (fysiskt)
ingår i stol men funktionellt ingår i andra materielgrupper.
(UHP bygger ju på en funktionell produktstruktur.)
Fotnot: UHP har två olika adressuppsättningar för Stol
komplett. Här har dessa slagits samman till en gemensam
uppsättning hål för att erhålla en renodlad konfigurationsstruktur.
Eftersom Fenix använder OEM-nr (Ubet) för att definiera
giltiga artiklar per hål men förrådsnummer vid hantering av
materiel i förråd så visas inte Fbet i detta fönster i systemets
standardutförande. Eftersom vi ändå vill kunna se både
OEM-nummer och Fbet så har förrådsbeteckningen lagts
in som en del av benämningen på artikeln. Detta är en typ
av nödlösning som man ofta tvingas till då man använder
standardsystem.

Bild 1
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Bild 2

Exempel på individstruktur
– ”Stol komplett” med tomt hål
(Se bild 2.) Monteringsstrukturen som byggts upp för JAS
39A används som mall när man skapar flygplanindivider. I
figuren har individstrukturen för fpl 121 öppnats för att visa
vilka individer som sitter monterade i respektive hål. Stolen
är dock inte monterad varför hålet är tomt. Detta illustreras
med en svart ruta. När man ska montera en stol i det tomma
hålet så kontrolleras att bara någon av de för hålet giltiga
artiklarna används.
På individfönstret finns dessutom olika knappar och menyer som tillhandahåller den funktionalitet som användarna
behöver ha tillgång till i egenskap av olika roller. Dessutom
är individdata uppdelade på olika flikar där man kan växla
mellan detaljuppgifter om individen, öppna åtgärder inklusive kvarstående anmärkningar och TO samt olika typer av
historik.

Avslutning
I detta avsnitt har vi introducerat Fenix modell för konfigurationshantering. Denna skiljer sig på ett antal punkter från
motsvarande i DIDAS och i UHP vilket kommer att påverka
både enskilda arbetsmoment och arbetsprocesserna i stort.
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Försvarsmaktens
Tekniska Skola – FMTS
FMTS vidsträckta område i Halmstad sjuder av aktivitet.
Integration är den röda tråden i verksamheten.
TEXT: Michael Ljungberg, Textbyrån MLT
FOTO: Lennart Tidman, Textbyrån MLT

”Försvarsmaktens Tekniska Skola är en sammanslagning
och utveckling av delar av före detta Arméns Tekniska Skola
i Östersund, delar av före detta Örlogsskolorna i Berga och
Karlskrona samt Försvarsmaktens Halmstadsskolor”, förklaras det i en broschyr TIFF:s reportageteam får av löjtnant
Sven-Olof Willhöft, FMTS informatör, när vi gör ett besök
en vindpinad onsdag i april.
Men om kylan är isande möts vi i gengäld med stor
värme och vänlighet av våra värdar.
Före vår rundvandring slår vi oss ner i ett rum i kanslihuset. Där får vi träffa chefen, överste Mats Klintäng från
armén, ställföreträdande chefen, överste Hans Hansson,
flygvapnet, samt Lars Håkansson, överstelöjtnant i flygvapnet och ställföreträdande chef för funktionsutvecklingsenheten.
Stämningen är kamratlig och, som det brukar heta, ”rå
men hjärtlig”. Några subtila gliringar orsakar en avslappnad
munterhet.

Stora uppoffringar

Överste Mats Klintäng.

Genomförandet av riksdagsbeslutet att inrätta FMTS i
Halmstad är nämligen inte okontroversiellt. Revirtänkandet
inom försvarsmakten har långa traditioner och att få de tre
vapenslagen att så drastiskt och intimt samarbeta kräver
stora uppoffringar och ansträngningar.
Vi kan emellertid rätt snabbt konstatera att det inte är
några problem med inställningen hos FMTS ledning. Här
ser man tveklöst till möjligheter istället för svårigheter.
Möjligheter att effektivisera verksamheten på alla plan. Att
dra nytta av varandras kunskaper och färdigheter för att på
sikt – FMTS verksamhet ska vara fullt utbyggd 2008/09
– uppnå optimalt ändamålsenliga resultat.

Överste Mats Klintäng ger en historieskrivning:
– Inför 2004 gick det ut ett uppdrag att slå ihop de tre
försvarsgrenarnas tekniska utbildningar. Då startade en
utredning. Den hade direktiven att först slå ihop dem
ledningsmässigt, med slutmålet att all teknisk utbildning i
försvarsmakten skulle hamna på ett ställe.
– Sedan kom försvarsberedningen. Den medförde en
ändring så att det skulle flyttas och samorganiseras från och
med sommaren 2006. Samt att det var Halmstad som gällde.
Här fanns redan flygvapnets tekniska utbildning och all
ledningsteknisk tjänst. Vidare det så kallade R3, räddning,

Löjtnant Sven-Olof Willhöft.

Överste Hans Hansson.
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När TIFF:s reportageteam besökte FMTS i Halmstad genomfördes en omfattande katastrofövning, under ledning av major Stig Leman.
Sammanlagt deltog ett 80-tal personer i övningen. Det handlade om elever från F 17 och F 21, deltidsbrandmän från Halmstads brandförsvar, sjukvårdspersonal från Varbergs sjukhus, polis, Falkenbergs ambulans, garnisonssköterskan och figuranter från vårdskolan, som
alla gjorde en allt igenom imponerande insats. Nedanför och på sidorna 16-17 ser ni fler bilder i från övningen.

röjning, reparationer. Det fanns bas- och underhållsskola där
man utbildade officerare från flygvapnet och armén. Plus
”säkförbandsutbildning”, befälsutbildning, och yrkesofficersutbildning

Omstruktureras
Så var läget 1 januari 2005 då FMTS skapades. ATS flyttades ner från Östersund.
– Sedan tar vi in marinens grundläggande tekniska utbildning. Av praktiska skäl är det bättre att ha kvar deras övriga
utbildningar i Karlskrona, förklarar Mats Klintäng.
Även den befintliga verksamheten i Halmstad omstruktureras. Bland annat innebär det att en funktionsutvecklingsenhet skapats.
– Den är instrumentet för att klara ut vart teknisk tjänst
ska gå i framtiden, mellan alla försvarsgrenarna. Detta
dimensionerar långsiktigt vilken utbildning vi ska ha, vilka
materielsystem vi ska använda, ja, alla processer, säger
Mats Klintäng.
Chefen fortsätter:
– Sedan har vi utbildningsenheten som bedriver all utbildning. Plus då staben.
FMTS tre hörnpelare, med andra ord. När TIFF frågar om
denna omvälvande förändring mottagits positivt drar överste
Klintäng på svaret någon sekund.
– Ja, alltså, själva konceptet, att väva ihop försvarsgrenarna, har mottagits positivt. Det påverkar ju försvarsgrenarna
lite olika och man jobbade efter olika modeller. Armén
låg helt inne i den här linjen, med sin tekniska utbildning
koncentrerad till Östersund. Flygvapnet hade ett liknande
sätt, medan marinen hade sin tekniska verksamhet mer ute
på de olika enheterna. Så det tar olika lång tid att komma in
i det nya systemet.
Mats Klintäng lutar sig fram mot bordskanten och betonar
med emfas:
– Det fanns friktioner i början. Men när de personer

Tiff nr 1-2 2006

längst ut på löplinan som verkligen gör jobbet började träffas såg man snabbt fördelarna. Jag upplever det mer och
mer positivt när folk får reda på vad outputen av det här blir.
Även om vi ligger på olika nivåer, armén, flottan och flyget,
att få till det här.

Kostar pengar
Sammanslagningen kostar givetvis en hel del pengar. Även
om FMTS på sikt och totalt sett ska vara kostnadseffektiv.
Infrastrukturen slukar till exempel mycket. Det har avdelats
mycket pengar till den omfattande nybyggnationen, med det
stora teknikhuset i spetsen.
FMTS-konceptet har hämtat inspiration från både England och Tyskland, där man länge försökt integrera respektive vapenslags tekniska utbildning. Men även andra idéer
>
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från ”omvärlden”, som Mats Klintäng uttrycker det, har
tagits i anspråk.
Överste Klintäng svarar blixtsnabbt och lakoniskt ”för
kort” på frågan om hur lång startsträckan varit. Alla runt
bordet skrattar.
Till synes och berättigat nöjd med sin slagfärdighet lägger
han leende till:
– Grundtanken var att först få en ledning så vi kunde
klara en utbildning. Nu kommer vi i en process då vi får
genomföra verksamheten på icke optimala ställen. Vinsterna
kommer inte förrän vi kan köra ihop det. Kvalitetssäkra och
få de rätta förutsättningarna. Vi lever lite ur hand i mun. Det
går inte att samordna av platsbrist och praktiska hinder. Men
det blir bättre och bättre
– Vi har visserligen gått ner i volym totalt sett. Men det
finns stora vinster. Försvarsgrenarna har haft olika sätt att
utbilda. Fogar man ihop det bästa bitarna blir det bättre
lösningar. Självklart går det inte över en natt. Det får väl ta
ett antal år men vi ser fördelarna efterhand. Helt klart.
Hans Hansson, Lars Håkansson och info-Willhöft nickar
instämmande. Deras chef anser att nyckelorden i detta sammanhang är nya kontakter. Det vill säga att lärare och befäl
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från de olika försvarsgrenarna lär sig nya saker av varandra.
Det som på modern svenska kallas en vinna/vinna-situation.
Före FMTS verkade cirka 500 personer med försvarsmaktens utbildningar. I FMTS handlar det om 340, varav 82 är
civilanställda. I slutändan kommer 15 till 20 personer att
flytta till Halmstad från sina gamla tjänster.
– Målsättningen är att ungefär 40 procent ska vara så kallade bemanningsuppdrag. Alltså åker hit och jobbar ett par
tre år. Vi vill inte ha alla tillsvidareanställda här utan ha ett
utbyte med förbanden, säger Mats Klintäng.
Ställföreträdaren, överste Hans Hansson, som arbetat
mycket med avvecklingen av den gamla organisationen och
först 1 mars började på FMTS, skjuter in:
– Jag har kommit i nära kontakt med problembilden.
Man flyttar inte på människor så lätt nu för tiden. Men jag
upplever inte det konfliktfyllt på det sättet. Det är bara att
respektera att många har andra värden i livet än att göra som
högkvarteret vill.
– Fastigheter och materiel säger ingenting. De kan man
flytta. Men människor har egna känslor och egna viljor. De
gör inte alltid som chefen vill. Det finns en mängd sociala
aspekter att väga in. Vilket jag har full respekt för.
Hans Hansson är noga med att poängtera det sistnämnda.
Men han är också uppenbarligen förtjust i FMTS-konceptet.
Den skäggprydde, vältalige, flygvapenöversten påpekar:
– Grundkonceptet tror jag är alldeles utmärkt. Att man
gör en försvarsmaktsintegrerad, teknisk skola och kan dra
fördelar av den erfarenhet och kompetens som finns inom
de olika försvarsgrenarna.
– För det är ju olika! Flyget med sin teknologi, armén
med sin och flottan med sin. Men de har alltid något att ge
varandra tvärsöver. Blandningen av kulturer ger väldigt
mycket.
Överste Hansson exemplifierar med olika saker. Till
exempel hur man kan packa underhåll, verktyg, reservdelar
etcetera och plocka det bästa från varje gren.
– Ur det perspektivet ger det mycket. Man måste minimera och ha en helhet med sig. Tendensen är att vi måste ha
rationella och effektiva produktionsplattformar oavsett om
det är en flyg-, marin- eller arméenhet som ska ut, framhåller han.
Hans Hansson uttrycker stor medvetenhet om att revirtänkandet fortfarande kan sätta käppar i hjulet på sina håll.
– Undersökningar har visat att vi har en 25 till 30 procent
bakåtsträvare kvar i organisationen, säger han frispråkigt.
Med ett snabbt tillägg:
– Men sådana, ”det var bättre förr”, har funnits i alla tider
och är alltså inte på något sätt unikt. Det är bara att jobba
lite hårdare och komma vidare.

Anpassning
Nästa punkt på dagordningen är en brandövning modell
större. Men innan vi lämnar kanslihuset ger Mats Klintäng
oss ytterligare en anledning att dra på smilbanden. Samtalet,
lite i förbifarten, gäller anpassningen och befälsordningen
mellan folk från armén, flottan och flyget.
Klintäng:
– Det finns en utvecklingspotential i ledningsprocessen.
För att uttrycka det diplomatiskt.
>
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Nog om detta. Vi beger oss i samlad tropp till det preparerade övningsfältet. En fingerad flygkatastrof står för dörren.
Major Stig Leman är övningsledare och han har mycket
att stå i. Över 80 personer är direkt inblandade. Leman redovisar för oss i den grymt bitande aprilvinden:
– Vi har elever från F 17 och F 21, deltidsbrandmän från
Halmstads Brandförsvar, sjukvårdspersonal från Varbergs
sjukhus, polis, Falkenbergs ambulans, sköterska från garnisonen samt ett 20-tal figuranter från vårdskolan.
För de sistnämnda är det väldigt nyttigt. I sin framtida
yrkesroll inom vården får de nyttig kännedom om hur offren
känner sig.
Övningen flyter bra. Figuranterna går verkligen in för sin
roll och räddningspersonalen får arbeta hårt.
Runt övningsplatsen pågår uppbyggnaden av FMTS för
fullt. Det spikas och hamras, bärs och planeras. Samtidigt
som utbildningarna pågår för fullt.

Major Stig Leman.

Gruvhål
Vi hälsar på hos major Per Gadestedt, chef på marksystemavdelningen, som är starkt inblandad i bland annat utbildningen av svenska FN-soldater
– Verksamheten här startade i princip i maj förra året.
Men formellt sett var det från 1 september. Då hade vi
ingenting klart. Det såg ut som ett gruvhål. Den här avdelningen härstammar från ATS. Jämför man med ATS lokaler
i Östersund så var detta ett enda mörker. Milt uttryckt.
Major Gadestedt, som själv tjänstgjort i Kosovo 2003,
skakar eftertänksamt på huvudet vid minnet av starten i
Halmstad.
– Fast det har faktiskt blivit bättre än jag trodde. Det går
fortfarande inte att jämföra med hur det var på ATS. Men
det är en lång tidsperiod fram till 2009. Om alla tidsplaner
håller, vill säga! säger Per Gadestedt, som efter lång tvekan
bestämde sig för att flytta från Östersund till Halmstad.
Efter att visat runt i de halvprovisoriska lokalerna poängterar han dock:
– Det är alltjämt ett väldigt tricksande och vi är fortfarande alldeles för få lärare. Men vi finner oss. Så här är
situationen. Det vi ser med tillförsikt på är utvecklingen
och den känns ju stimulerande att vara med om. Liksom det
faktum att vi har stort inflytande på hur lokaliteterna ska se
ut och allt gränsöverskridande arbete.

Haverikommissionen
Vi lämnar major Gadestedt och närmar oss besökets slut. På
vägen stannar vi dock till hos major Peter Sundgren, chef
för luftsystemavdelningen.
– Vi genomför och administrerar all flygteknisk utbildning. Dessutom stödjer vi industrin med utbildning av
bland andra ungerska och tjeckiska flygtekniker. Men vår
egentliga huvuduppgift är JAS 39, plus att vi håller ihop
utbildningen på helikopter och transportflyg, säger Peter
Sundgren.
Major Sundgren visar runt i ”kommandocentralen”, där
modern datorisering möjliggör optimal utbildning till förhållandevis låg kostnad. Överste Mats Klintäng, som följer
med oss, passar på att inflika:
– Här måste jag säga att flygvapnet är bättre på kostnadseffektivitet än armén. Men skriv upp det. Du kommer
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Major Per Gadestedt.

Major Peter Sundgren.

inte att få höra det igen! säger chefen och skrattar.
Skrattet delas av alla närvarande och vi tackar major
Sundgren. Luftsystemavdelningen på FMTS i Halmstad
härbärgerar för övrigt även haverikommissionen, som
lyckligtvis inte haft alltför mycket att göra den senaste
tiden. Vilket är positivt även för eleverna, som därmed kan
disponera lokalerna.
– Vi har en kolossalt hög flygsäkerhet. Senast vi hade
ett flygplan som gick i backen var väl i Vänern för fyra år
sedan, säger medföljande översten Hans Hansson.
Hans Hansson får också formulera slutorden i denna
artikel:
– Bredden på den typen av teknisk utbildning som
förekommer för hela försvarsmakten, alltifrån att reparera
kolfiber till den kvalificerade tekniken med ett JAS-flygplan,
och naturligtvis arméns stridsfordon, plus grundläggande
verkstadsutbildning och lite längre bort annan utbildning
samlad under ett tak. Ett utmärkt grundkoncept.
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Bv208/206
Hösten 2005/Våren 2006 levereras
fyra stycken olika prototyper av
Bv MLI (Mid Life Improvment) till
Försvarsmakten (FM).
I början på november fick förbandsrepresentanter m.fl.
provköra två av dessa vid det årliga brukarmötet som i år
hölls i Skövde.
Ursprungligen började det som ett projekt för att uppgradera en luftvärnsbataljon med ett 25-tal bandvagnar.
Tanken med de fyra vagnarna är att alla framtida nyttjare
skall kunna finna en konfiguration som passar både plånbok
och krav.
Inom FM har man avvecklat bandvagnar så att det nu
finns ca 2000 individer kvar, 1000 ytterligare bedöms avvecklas de närmaste åren.
Ungefär 500 vagnar är i bruk på förbanden och utomlands.
De fyra vagnarna är konfigurerade på olika sätt, från en
BAS-version till en PLUS-version som har det mesta.
På BAS-versionen har bara det nödvändigaste gjorts
för att upprätthålla säkerhet och funktion. Den påkostade
PLUS-versionen har fått ny inredning, nytt bandaggregat,
sambandsutrustning, navigator och luftkonditionering.
Även en 3-fas generatorinstallation finns.
Fysiska förändringar:
• ny motor(EURO III) och drivlina
• utvändiga bromsar
• något förlängd nos
• möjlighet till ett modernare bandaggregat av typ BvS10

Skiss på bandställ.

Närbild av broms.
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TEXT: Peter Johansson, Teknikkontor Mark.
FOTO: FMV och Band System Hägglunds.

Det nya bandstället som det ser
ut i verkligheten.
Navigatorinstallationen i PLUSversionen.

• möjlighet att tillföra luftkonditionering, CV90-stolar,
generator, sambandsutrustning mm.
• ny motorvärmare(Webasto).
• nytt elsystem i framvagn inklusive elektroniska styrenheter
för motor och växellåda.
De fyra vagnarna är en Lvstribv 2081, en Lvbv 2082 samt
två Bv 206 i olika utföranden. Vagnarna kommer under 2006
att testas på olika platser, bland annat i Arvidsjaur och i Norge
och FMV beräknar att kunna lägga en seriebeställning sent
2007 med leveranser efterföljande år. De pengar som finns i
materielplanen för MLI är för att lösa luftvärnets behov.
Mål Bv MLI:
• livslängdsförlängning till 2020
• halverad drivmedelsförbrukning
• funktionssäkerhet fördubblad
• reducerade driftskostnader
• reducering av akustisk och elektromagnetisk signatur
• förbättrad passagerarmiljö vad avser ljud och vibrationer
• höjd totalvikt
• uppfylla moderna EMC-krav
• låg seriekostnad vid REMO
• möjlig generatorinstallation (även 3-fas)
• bättre inredning (stolar), luftkonditionering, sambandsutrustning (LTS-4)
Andra förband/funktioner kan dra nytta av utvecklingsarbetet som görs. Tänkbara vagnar för framtiden kan vara
ARTHUR, flygvapnets räddningsbandvagnar, UAV, vidare
kan man överväga att modifiera alla Bv208 och ett hundratal Bv206.
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Oprövat system
i tropisk miljö
Vintern 2004 skickades ett förstärkt skyttekompani
till Liberia för att stödja etablerade förband med en
kraftig resurs i form av Stridsfordon 90 C (Strf 90C)
och Pansarterrängbil 203 (Patgb 203).
Systemen har inte tidigare använts i tropisk miljö av
svenska försvaret.
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TEXT: Lars Unnerfelt, TeK Mark.

Teknikkontor Mark (TeK Mark) har varit involverade och
engagerade i materielförsörjningen sedan start och har över
tiden utövat systemstöd, främst utgående från Sverige, men
även på plats med representant ur Strf 90 avdelning.
Genom utvecklingen av sambandsmedel som Internet och
LIFT US, har vi här hemma i Sverige kunnat följa vad som
hänt med materielsystemen och vid behov även snabbt ge
systemstöd.
Jag kommer i artikeln att avgränsa mig till Patgb 203
systemet och hur TeK Mark har uppfattat användningen av
ett relativt oprövat system i tropisk miljö. Informationen
är inhämtad från samtal med brukarna, LIFT och Arméns
Taktiska Kommando (ATK).

Smärre anpassningar
Patgb 203 anpassades redan under tillverkningen så att den
skulle klara av de krav som ställs på ett fordon för svenska
internationella trupper. Erfarenheter från den gamla SISU’n
togs tillvara och 203:an ansågs vara redo för att direkt
kunna sättas in i insats i en internationell operation. Tyvärr
är det alltid vissa smärre anpassningar som måste till för att
optimera systemet. I detta fall tillfördes det en parallellstrålkastare till kanonen, modifierad sambandsutrustning men
framförallt en ombyggnad av sjuktransportfordonen till en
mer arbetsmiljövänlig version likt den i gamla SISU’n.
Utifrån perspektivet att systemet endast varit i begränsat bruk under ett par år innan det sändes till Liberia, har
tillgängligheten varit god, med några få undantag, vilka jag
kommer att lägga en del tid på.
Notera att fordonet är tung och väger ca: 22,5 ton och är
avsett att i första hand framföras på hårdgjort underlag.
Vilka versioner av Patgb används i Liberia?
• 2 st. sjuktransport
• 2 st. pvrb. Sedermera modifierade till ”lastbilar”
• 2 st. reparationsgrupp
• 1 st. transport
Som i all tropisk miljö är luftfuktigheten mycket hög. Det
är svårt att skydda materielen från fukt utan att använda
torrluftsanläggningar. Problem med fuktiga fordon uppstår
därför främst vid långa patrulluppdrag.
Ett annat oväntat problem är nyttjandet av AC-anläggningen. Soldaterna påverkas negativt av den differentierade
temperatur som råder inne och respektive ute. Symtomen
är inte ny, den uppstår när kroppen utsätts för varierande
temperatur och påverkar bl.a. njurarnas funktion.

Tekniska Skola (ATS) skulle avvecklas. Detta innebär att både
mekaniker och tekniker drabbades av en ”kunskapssvacka”.
Nu gäller det att bygga upp en erfarenhetsbank vid
FörsvarsMaktens Tekniska Skolor (FMTS) för att kunna
utveckla felsöknings- och reparationsmetoderna.
Trots sin relativt gamla design och konstruktion, innehåller
Pansarterrängbilen en del avancerade delsystem som inte tidigare har varit vanligt förekommande i denna typ av fordon.
Främst är det styrningen av hydraulsystemet, automatväxellådan och AC-anläggningen som är lite svårare att felsöka
i och reparera. Att reparera AC-anläggningen är dessutom
förbjudet för de flesta. Här måste det till en kyltekniker med
rätt behörighet för den stora mängden kylmedia.

Stillestånd
Vad har då vållat de största stillestånden, förutom brist och
väntan på reservdelar?
• Havererade motorer pga. av att sand och damm har sugits
in i motorn och förstört cylinderfoder och kolvar.
• Havererade kraftuttag som driver hydraulpumpen.
• Igensatta kylare. (Dessa har indirekt påverkat hydraulsystemets belastning.)
• Trasiga laddningsregulatorer
Det är förvånansvärt att elektroniken har klarat den höga
fukthalten så pass bra som den har gjort. Kanske uppstår
det en del småluriga elfel när fordonen åter tas i bruk här
hemma i Sverige …
Hur har då sand och damm kunnat ”tränga” in i motorn?
Tyvärr kom utredningen om havererade motorer inte
igång i rätt tid. Anledningen var att det inte fanns någon
rutin mellan tillverkaren Patria och FMV/FM om återrapportering av reparerade UE. Vid det andra och tredje motorbytet i Liberia började TeK Mark ana oråd. Vad var det som
orsakade så hög förbrukning av motorer?
Genom ett besök vid Patria i Finland konstaterades att
motorerna var helt nerslitna på grund av att sand och damm
hade passerat rakt in i motorn utan filtrering. Det visade sig
att den första motorn också var nersliten av sand och damm.
Tyvärr så fick vi inte den informationen i tid. Här tappade vi
ett år och ytterligare 3 st. havererade motorer på grund av av
otäta luftrenare. (Se bild 1)
Bild 1

Ökade kunskaper
Eftersom erfarenheten av att felsöka och reparera fordonen
inledningsvis var låg, blev det mycket ny kunskap som
inhämtades via ”learning by doing” under de första ”missionerna”. Jag upplever att kunskapen om fordonen har ökat
över tiden, främst inom ATK och FMLOG, men även hos
tekniker som verkar i Liberia.
Att fordonen dessutom fått en större geografisk spridning
inom FM, medverkar också till ökad kunskap om fordonet.
Tyvärr ”inföll” ett försvarsbeslut innebärande att Arméns
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Att luftrenaren inte håller tätt syns tydligt på bilden. Både
motor och luftkompressor slits hårt. Totalt 4 st. havererade
motorer från Liberia pga. av sand och damm.
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>

Samtidigt fick vi signaler om att det var en hög förbrukning av kraftuttag och att kompanitekniker på plats undrade
vad vi skulle göra åt saken!! Detta var nytt för oss och
Patria. Tyvärr har vi inte kunnat utläsa och tolka de skrivna
förnödenhetspostanteckningarna (FpA:erna) på rätt sätt.
Vi noterade inte den höga förbrukningen. Med vetskap om
problemen, startades genast en utredning för att finna orsak
till haverierna. Tyvärr blev det inte full jackpott denna gång
heller. Det konstaterades snabbt vad som orsakade haverierna men inte hur … (se bild 2 och 6)

Resultat
Vad blev nu resultatet av de utredningar som skedde med
anledning av haverierna?
Direkta styrningar till tekniker på plats att omgående
rengöra kylare, montera ett bultförband som håller ihop luftrenaren och informera om vad som hände med kraftuttagen.
Patria kommer att ta fram en lövfälla att monteras på
luftintagen till kylarna. Patria kommer också att arbeta fram
en lösning för att förhindra haverier på kraftuttagen. Det
senare kommer sannolikt att ta lång tid eftersom att det är
ett konstruktionsfel som måste rättas till.
Med en genomsnittlig körsträcka på 28 800 km 2006-0405 har fordonen rullat cirka 8 stycken svenska utbildningsår.
Ett stort tack skall riktas till de engagerade och duktiga
tekniker och mekaniker som har och fortsätter att ”serva”
både sina fordon och även TeK Mark med information. Ett
särskilt tack till major Lennart Malmgren ATK som har
låtit oss få en ”direktlina” till brukarna. Detta har kortat ner
ledtiderna och ökat precisionen i informationsutbytet.
Att FMV också börjat engagera sig i systemet lovar gott
inför framtiden. (Se bild 4)

Bild 2

Bild 6

Bild 4

Skadad drivaxel mellan kraftuttag och hydraulpump. Totalt 6 st.
skadade axlar från Liberia.

Personal från FMV genomför djupdykning i hydraulsystemet.
Eftersom detta är för låg systemnivå för FMV personal, vill representanten inte skylta med sitt namn, men han lovar att bjuda
på fika om någon lyckas identifierar honom.

Under arbetet med att försöka finna felen på motorerna
och kraftuttagen fann vi också att kylarna var totalt blockerade av löv och föroreningar. Dessa går inte att rengöra
utan att man först demonterar de två översta av tre kylare
som ligger i kylluftlådan. Utifrån går det alltså inte se att
kylarna är igensatta. (Se bild 3)

Bild 5

Bild 3

Mycket löv samlas
mellan kylarna
och orsakar
överhettning.
Mekanikerjobb
att rengöra.
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Repgruppens Patgb 203 ute för bekymmer.
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ISFRONTEN

det kalla krigets kunskapscenter

Djupt inne över Sovjetunionen sköts
1 maj 1960 en U-2 ner. Francis Gary
Powers var pilot och överlevde. Han
hade startat i Peshawar i Pakistan
och landningsplatsen var Bodø i
norra Norge. Den lilla kuststaden
blev plöstligt en plats dit många
ögon riktades och Krustjevs ord att
nu skulle den platsen raderas ut
fick några Bodøbor att flytta.
I Europa finns två U-2 på museum, den ena i Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

Sven Scheiderbauer framför entrén till Norsk Luftfartsmuseum.

Den stora flygbasen i Bodø ingår i Luftforsvaret (= det
norska flygvapnet) och är också viktig för Nato. Det var
landningsplatsen för de spionflygningar med U-2 som USA
utförde över Sovjet fram till nedskjutningen av Powers.
Bodø har alltså en viktig plats i det kalla krigets historia.
Norges nationella flygmuseum – Norsk Luftfartsmuseum
– har hittills arrangerat tre stora internationella konferenser
kring det kalla kriget och på så vis samlat mycket kunskap kring ämnesområdet. Att då utvidga museet med en
tillbyggnad som skall inrymma ett kunskapscenter kring det
kalla kriget är naturligt. En sådan tillbyggnad har funnits på
önskelistan i många år.
Den skissade byggnaden skall inrymma en utställning där
”hårdvaran” i form av ett urval av det kalla krigets flygplan,
bland annat en U-2, och vapen skall visas. Där skall också finnas en faktabank
byggande på arkivmaterial, bibliotek,
bildarkiv m.m. För att stimulera ungdomar att söka sig till de tekniska och
naturvetenskapliga utbildningarna skall
Isfrontens interaktiva delar anpassas till
detta. Anpassning för skolungdom är en
ledstjärna i projektet.
Under 2005 har projektet drivits så
långt att det i november har offentliggjorts. Finansieringsfrågan kommer under
2006 vara i fokus för arbetet samt att vi
nu avser förfina de olika delarna i Isfronten, som när den står färdig innebär en 50
procentig ökning av utställningsytan.

En manipulerad bild visar hur det skulle kunna se ut när Isfronten är klar. Byggnaden
har formen av ett isberg på isflak som vrider sig. Isberget blir 50 meter högt.
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TEXT OCH FOTO:
Sven Scheiderbauer
f. d. chef Flygvapenmuseum.
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Kamratföreningen
arméns tekniska officerare
– en presentation
Det är för mig som ordförande i denna kamratförening en stor
glädje och samtidigt mycket spännande att få presentera föreningen i TIFF och för dess läsare. Vi har genom redaktörens stora
tillmötesgående från och med detta nummer givits möjlighet att
publicera artiklar som berör vår verksamhet. Artikeln ”Engelskt
arméunderhåll i Tyskland” i detta nummer är ett exempel.
Kamratföreningen arméns tekniska officerare är en sammanslutning för i första hand alla arméns tekniska officerare. Stadgarna möjliggör för var och en som verkat inom den
tekniska tjänsten inom försvarssektorn att bli medlem. Som
medlemmar finns således officerare ur såväl marinen som
flygvapnet samt civilanställd personal. Antalet medlemmar
är idag cirka 530 st. varav 25 % är aktiv personal och övriga
avgången personal.
Föreningen är som framgår av detta en förening för ”hela
landet”, som inte är lokalt förbandsanknuten. Medlemmarna
kommer från Ystad i söder till Kiruna i norr. Vi träffas årligen till studiebesök och årsmöte i någon av våra garnisonsorter. Sedan bildandet 1997 i Östersund har föreningen med
närmare 100 medlemmar som deltagare besökt i tur och
ordning Enköping -98, Skövde -99, Hässleholm -00, Boden
-02, Kristinehamn -03, Visby -04 och Östersund -05. I år är
Eksjö på tur. Hittills har enbart armégarnisoner besökts.
I och med bildandet av Försvarsmaktens tekniska skola
(FMTS) och införandet av begreppet försvarsmaktsingenjör
har benämningen på förening och innehållet i dess stadgar
aktualiserats. Föreningens medlemmar är positiva till en
övergång till benämningen ”Kamratföreningen försvarsmaktens tekniska officerare” och med stadgar anpassade till
detta namn. I framtiden bör därför marinens och flygvapnets
garnisoner bli aktuella för besök.
Föreningens ändamål är att vidmakthålla samhörigheten
mellan avgångna och nu tjänstgörande tekniska officerare
ur armén. Banden mellan avgångna och tjänstgörande tekniska officerare skall stärkas genom informationsutbyte om
försvaret och skapande av ett dialogforum. Detta forum har
fram till nu främst utgjorts av tidskriften AT Nytt som utgivits av f.d. Arméns tekniska skola. I och med avvecklingen
av denna skola har tidskriften lagts ner. Föreningen har i AT
Nytt haft möjlighet redovisa sin verksamhet och publicerat
artiklar som rört den tekniska tjänsten både förr och nu.
Tidningen har haft en mycket stor spridning inom försvarssektorn och därmed nått de människor som föreningen vill
se som sina medlemmar. Med möjligheten att få publicera
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oss i TIFF med sin ännu större spridning, ser vi framtiden
an med full förtröstan.
Lokala/regionala sammanslutningar av tekniska officerare
har genom föreningens representanter på de olika garnisonsorterna bildats i bland annat Boden, Umeå, Östersund,
Mälardalen med Stockholm, Kristinehamn, Linköping,
Eksjö och Göteborg. Här träffas man flera gånger om året i
samband med studiebesök och kamrataftnar.
Föreningen har ett stipendium om 10 000 kronor att
årligen tilldelas förtjänt och lämplig teknisk arméofficer.
Ett motsvarande stipendium har satts upp av Saab Aerotech
som också handhas av föreningen. Underlaget för urval av
kandidater har framtagits av Arméns tekniska skola, från
och med i år av Försvarsmaktens tekniska skola. Kamratföreningens årsmöte utser stipendiaterna. Hittills har sju
officerare genomfört studieresor till olika länders försvarsmakter för studium av den tekniska tjänsten där. Besök
har genomförts i USA, Tjeckien, Frankrike, Sydafrika och
Tyskland (brittiska armén).
TIFF sänds från och med nu till alla medlemmar i
föreningen. Detsamma gäller Kamratbladet som utges av
F 14-FMTS-MHS H kamratförening i Halmstad i samarbete
med FMTS.
Du finner mer information på vår hemsida, som nås på
http://duda.mil.se
Föreningens adress är tills vidare:
Kamratföreningen Arméns tekniska officerare, c/o Gustaf
Ankarcrona
Gustav III:s Boulevard 29, 169 73 Solna.
Årsavgiften är 100 kr, plusgiro 618 45 79-8.
Skicka in Din anmälan idag så får också Du dessa tidskrifter!
Varmt välkommen som medlem i föreningen!
Gustaf Ankarcrona
Ordförande
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Engelskt arméunderhåll
Reserapport från
vid brittiska
i Tyskland besök
4:e pansarbrigaden.

Mekaniserat skyttekompani.

Onsdagen den 15 februari 2006 påbörjade vi vårt
tre veckor långa besök hos 4 th Armoured
Brigade (British Army) stationerad i Tyskland.
Vid ankomst till vårt värdförband, 1 Battalion Royal Electrical & Mechanical Engineers (1 Bn REME) möttes vi av 2nd
Lieutenant Andy Fraser som ansvarade för vårt besöksprogram.
Detta visade sig vara digert, besök vid åtta olika förband,
en bärgaröving, en mewtövning (Military Exercise Without
Troops), samt en övning i Polen.
Kvällen tillbringades med officerarna vid 1Bn REME.
Engelsmännen var väldigt sociala och man kände sig
välkommen och kom snabbt in som en i gänget. Detta är
troligen nödvändigt då personalomsättningen bland officerare är mycket hög. En REME officer är maximalt på samma
befattning i två år, sedan byter man regemente och med
detta även verksamhetsort.

Hur var det då med den tekniska tjänsten?
Det första som slog oss var att vi gör ganska lika även om
skillnaderna samtidigt är stora.
Vi har driftstödsgrupper på varje kompani, de har reparationsgrupper som kallas Fitter section.
Vi har en reparationspluton på varje bataljon, de har Light
Aid Detachment (LAD)
Vi ska ha ett tekniskt kompani, de har teknisk bataljon på
varje brigad.
Vi ska ha en teknisk bataljon, de har egna verkstäder på
Arménivå.
Vad tycker vi då efter denna genomgång är den största
skillnaden mellan oss? Vi anser att det rör sig om numerärer. En driftstödgrupp (DSG) hemma är sex personer med
>

Skarpskjutning
Följande dag besökte vi The Queens Dragon Guards
(QDG), ett stridsvagnsregemente, vilka genomförde skarpskjutning under fyra veckor på ett NATO skjutfält utanför
Fallingbostel. Vi möttes upp av en Capt (EME QDG) som
berättade hur teknisk tjänst fungerar inom ett regemente. Ett
regemente är alltid renodlat, antingen är det stridsvagn eller
mekaniserat infanteri. Behöver man mixa inför en operation bildas en battlegroup av två regementen och skickar
då kompanier och skvadroner mellan varandra beroende på
vad som krävs. En mycket vanlig mix är att regementena
blir av med ett av sina fyra grundkompanier och blir tillfört
ett. Denna stridsindelning vet man tidigt och samövas i sex
månader innan en operation påbörjas. Regementena har fyra
stridande kompanier och ett kombinerat stab/trosskompani.
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Verktygslåda.
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Challander under bärgningsövning.

besättning, britterna har från 16 till 24 beroende på truppslag. I denna siffra ingår också tre stycken för bärgning.
Hemma har vi 14 tekniska officerare per bataljon, de har
en och hans roll är både reparationsplutonchef och teknisk
chef bataljon.
Vi har yrkesofficerare ner till gruppnivå, de har 35 officerare på ett regemente oavsett om de är insatta eller under
utbildning. Detta låga antal officerare beror naturligtvis på
att de har yrkessoldater och använder sig av ett underofficerssystem som fungerar utmärkt. Dessa har generellt sett
en mycket hög kompetens och är de som genomför den
löpande verksamheten. Den tekniska officeren på regementet sysslar endast med att leda förbandet och behöver till
exempel inte vara instruktör för sina mekaniker.

Maximal användning
Efter detta begav vi oss ut på fältet och kom för första
gången i kontakt med deras materiel, först ett antal Challanger 2 vilka stod inne för reparation på en plats vi hade
benämnt bataljonrepplats. Här märkte vi för första gången
vilken hög kvalité och tillgänglighet vi själva faktiskt har på
vår grundutbildningsmateriel (GU). Här nyttjades samma
materiel som användes på deras föregående Tellic (Iraktur)
och som även kommer användas när de åker igen sommaren
2006. Britterna förvarar nästan ingen materiel i förråd utan
har ett maximalt nyttjande. Värt att notera är att torrluft ej
används i någon större omfattning.
Efter detta besök begav vi oss till det tillförda skyttekompaniet med Warrior, deras motsvarighet till våra
Stridsfordon 90. När vi gick runt bland vagnarna hittade vi
kulhål (7,62mm) i flera bakdörrar. När vi frågade om det var
en rest från Irak fick vi reda på att de var dagsfärska. Det
hade gått lite väl fort som de uttryckte det. Under kommande moment skulle farten sänkas vilket skyttesoldaterna
uppskattade.
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Nästa besök gick till 7:e Transport Regiment med bas i
Fallingbostel som ligger i de brittiska förbandens övningsområde söder om Hamburg. Där fick vi se nya dragare
från Oshkosh och nya släp. Det verkade vara ett mycket
bra materielsystem och motorn utvecklade en enorm kraft.
Här märktes hur allt görs för att sänka kostnaderna, bilen
som var ungefär ett år gammal hade ingen radio eller några
andra extravaganser. Detta var också vår första kontakt
med outsoursing eftersom underhållet av både bil och släp
sköttes av en civil brittisk firma. Armén lånade fordonen
från firman när de behövde dem under en längre tid. Här
har man haft mycket problem, alltifrån vilka fel som ska
repareras var, vem som ska betala vad till när leveranser ska
genomföras. Dock visste man inte om det var billigare eller
dyrare totalt sett med detta system.

Erfarenheten långt fram
Dagen efter besökte vi 4 Royal Artillery Regiment och
deras LAD. Värd vid besöket var en synnerligen karismatisk
kapten som var mycket duktig och hade lång erfarenhet.

Motoraggregat till AS 90.
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Detta är ytterliggare en skillnad mellan oss och britterna. De
har erfarenheten långt fram och de unga lär sig från bakre
linjer och förs fram efterhand. När vi pratar erfarenheter
här, pratar vi om ungefär femton år innan du blir chef för en
LAD hos stridande enheter. Hos artilleriet fick vi se hur en
24 personer stor reparationsgrupp på kompaninivå fungerar.
De kan göra mycket långt fram. För att nämna en sak så
kan de byta power pack på sina AS 90 (155 mm pansarhaubits) själva. Ett av de större problemen för artilleriet är att
reparera de Warrior som e-grupperna åker i eftersom de kan
vara långt framför kompaniets grupperingsplats.
Inom LAD har man ungefär samma resurser som inom
kompaniet men man har också tillgång till de resurser som
behövs mer sällan. Det kan som exempel vara signalmekaniker och smeder. Smederna tillverkar det mesta som kan
behövas och jobbar även med att tillverka reservdelar som
behövs men inte har tillgång till.
Efter besöken runt Fallingbostel återvände vi till vårt
värdförband och deras två stående kompanier, Close Support och General Support Company.
Close Support, som är ett tekniskt kompani, verkar genom att bedriva framåtriktat stöd till de stridande enheterna.
De eftersträvar att göra alla reparationer så långt fram det är
möjligt för att spara omloppstid. Är reparationstiden under
tolv timmar genomförs reparationen på skadeplats eller på
bataljonsrepplats för att få klart objektet så att det kan verka
igen inom samma stridsuppgift. Kan man inte detta transporteras objektet bak till CS Company grupperingsplats.
Generel Support består av de tunga reparationsresurserna
vilka sysslar med reparationer ner på komponentnivå. Det
innehåller en pluton för motoraggregatsrenovering/reparationer, en pluton för hjulfordon och en elektronikpluton.
På dessa två kompanier fanns de tekniska officerare som
var under 35 år.
Följande dag skulle vi besöka en övning som vi hade hört
mycket om. Det var Exercise Hard Pull, en övning i bärgning för alla brittiska bärgningsmän i Tyskland. Det började
bra med en Challanger 2 på högkant. Övningen baserades
på ett stationssystem där man gick igenom olika typsituationer efter hand. Här mötte vi också representanter ur den
danska armén som var där med några Leopardbärgare. Det
var intressant att de samlade en väldigt liten och specialiserad del för att effektivisera och förbättra utbildningen.
Kanske något för oss att fundera kring?

Övning i Polen
Dags för resans stora begivenhet, Exercise Praire Eagel är
en stor övning som genomförs två gånger per år på ett stort
fält i Polen under sex veckor per gång. Fältet ligger vid den
lilla byn Drawsko Pomorski i det forna tyska Pommern och
är ett före detta sovjet/polskt övningsfält. Här fick vi under
fem dagar följa den tekniska tjänsten i praktiken. Deltagande förband var 1 Bn REME, Scots Guard, Royal Dragon
Guard, 4 Armoured HQ.
Även i brittiska armén är reservdelsförsörjningen en
gränssättande faktor.
Man är väl medveten om att det tar lång tid och att
förband i operationsområden prioriteras. Under övningen
disponerades sju motoraggregat till Warrior och Challanger
2. Reservdelskedjan används som ett sätt att styra ekono-
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Signalmekanikerhytt med förläggningstält.

min. Reservdelar (dyrare) tilldelas för en övning och när
de är slut så är de slut. Dessa styrningar kommer lägst från
divisionsstaben. Det medför att den vagn som behöver det
åttonde motoraggregatet får vänta tills ett nytt tilldelats.

Erfarenheter
För att knyta ihop säcken tar vi upp ett par erfarenheter som
vi tycker är värt att fundera kring.
Avhjälpande underhåll bedrivs framåtriktad, med svenska
mått mätt kan man säga att VQ skickar fram enheter så långt
fram som till enskilt skyttekompani. Bara väldigt skadad
materiel skickas bak.
Antalet mekaniker och var de befinner sig skiljer sig markant, de har ett framtungt system med uppemot 24 mekaniker per kompani för att snabbt kunna påbörja avhjälpande
underhåll samt förebyggande underhåll.
Även brittiska armén har vakanser på tekniksidan. Man
har valt att fylla upp förbanden i första hand och skolorna/
centra i andra hand. På skolorna har man istället i mycket
stor omfattning civila som lärare medan militärer är chefer.
Det tekniska reglementet styr verksamheten mer än i
Sverige. Alla typfall finns beskrivna med skisser, hur man
ska agera och varför man ska göra just så. Alla förband gör
samma sak på samma sätt med mycket små variationer (tilllåts ej).
Större delen av materielstocken är förbandsknuten vilket
gör att förbanden tar ett stort ansvar för sin materiel. Det
gäller såväl brukare som tekniker.
De tekniska officerarna har ett stort inflytande över de
taktiska besluten som fattas. Den tekniske chefens direktiv
har stort genomslag och kan förändra hela stridsidéer och
genomförandet av striden.
Vårt besök hos de brittiska kollegorna var mycket givande
och har gett oss många nya infallsvinklar inom olika områden. Det vi har tagit upp i rapporten är de mer generella
slutsatser vi har dragit.
Avslutningsvis vill vi tacka Kamratföreningen arméns
tekniska officerare vilka gav oss den ekonomiska möjligheten att genomföra detta besök samt övlt Hans Eriksson,
biträdande militärattaché i Storbritannien, som ordnade alla
kontakter med den brittiska armén.

TEXT: Daniel Persson och
Peter Persson, Södra Skånska Regementet, P 7.
FOTO: Peter Persson, P 7.
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Ekonomisk rap
Underhållskostnader för Fv och FMTM´s förbandsverksamhet.
TEXT: Lena Sköld Gunnarsson, FMV.
(I TIFF nr 4/2005 fanns också en ”Ekonomisk rapport” för 2004 där det
inte framgick att den var skriven av Lena Sköld Gunnarsson. Äras den som äras bör. Red.)
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uppgick under verksamhetsåret till 773 Mkr. Ytterligare ca 5
Mkr har identifierats som möjligen hänförbara till underhåll
av marktelemateriel. Då dessa fakturor inte bokförts på ett
för ESYM FU korrekt sätt går det inte att identifiera vilket/
vilka materielobjekt som orsakat kostnadsutfallet, vilken
underhållsåtgärd som utförts samt vilken underhållsinstans
som genomfört åtgärden, varför denna post inte inkluderas i
den fortsatta redovisningen.
I den redovisade anslagsbelastningen för underhållskostnader ingår inte lönekostnader för underhållsarbete utfört
av teknisk personal på Försvarsmaktens främre nivå. Dessa
kostnader redovisas i bilden som personalkostnader. Undantag är dock främre nivåunderhållet för flygskoleverksamhet
som bedrivs av civil underhållsinstans och vars kostnadsutfall följs upp i ESYM FU (se vidare under Flygplan SK 60).

Flygvapnets och FMTM förbandsverksamhet.
Betalningsutfall 2005.

ANSLAGSBELASTNING FLYGVAPNETS
OCH FMTM's FÖRBANDSVERKSAMHET

FV OCH FMTM'S ANSLAGSBELASTNING FÖR
UNDERHÅLL BUDGETÅRET 2005
Anslagsbelastning 2005 jämfört mot 2004 (-1%)

Totalt 3 031,8 Mkr (-2%)
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Anslagsbelastning materielunderhåll budgetåret 2005.
Flygvapnets och FMTM förbandsverksamhet.
Jämförelse betalningsutfall 2004 och 2005.

Anslagsbelastningen för flygstridskrafternas och FM Telenät
och markteleförband´s (FMTM) verksamhet uppgick till ca
3 miljarder kronor under budgetåret. Anledningen till att förbandet FMTM inkluderas i och med denna årsrapport är att
huvuddelen av förbandets underhåll redovisas inom ramen
för ESYM FU, dvs. underhållet på de materielsystem som
emanerar från flygvapnets markteleenheter. De med ESYM
FU-kod identifierade underhållskostnaderna motsvarar ca 66
% av förbandets underhållskostnader. FMTM´s anslagsbelastning för övriga underhållskostnader är inte inkluderad i
ovanstående bilder, ej heller i kommande delar av denna rapport. Under året har också F 4 i Östersund avvecklats, vilket
också påverkat den totala anslagsbelastningen.
Jämfört med föregående år minskar anslagsbelastningen
med 2 %. C:a 26 % av förbandsverksamheten avser underhållskostnader, vilket är en något högre procentuell andel
av totalen än föregående år. Även andelen för personalkostnader ökar med 1 % vilket till del beror på att FMTM´s
personalkostnader tillkommer.
Kvalitetssäkrade underhållskostnader (dvs. avstämda mot
konto, org/akt samt korrekt ESYM kod) för Flygvapenförbands- och FMTMs verksamhet, vilket avser drift och
underhåll av flyg-, lednings-, sambandsmateriel och annan
teknisk materiel omfattande köpt underhållsproduktion
vid försvarets verkstäder och civila underhållsleverantörer,
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Värden som påvisas i rapporten är hämtade ur kostnadsuppföljningssystemet ESYM FU och utgörs i huvudsak av kostnader för drift och underhåll av tilldelad operativ materiel
och underhållsutrustningar.
Observeras bör att alla kostnader i rapporten som relateras
till HU/CZ-verksamhet betalas av FMV och belastar inte FM.
I kostnadsbegreppet ingår
• TeK Flyg, TeK Ledsyst och flygunderhållsenheters
beställningar av underhåll hos försvarets verkstäder
• TeK Flyg, TeK Ledsyst och flygunderhållsenheters
beställningar av underhåll hos civila leverantörer
• TeK Flyg modifierings- och demonteringsbeställningar
hos försvarets verkstäder
• TeK Flyg modifierings- och demonteringsbeställningar
hos civila leverantörer
• reservdelar och förbrukningsmateriel.
Kostnader för förbandens egen underhållspersonal innefattas således inte.
Övriga källor som information inhämtats ifrån är förbandens kvartalsrapportering, FMV´s intranät samt tidning
PROTEC och Försvarsmaktens Årsredovisning.
Utfallet innebär en marginell minskning mot föregående
år med knappt 1 % (781 Mkr år 2004). Av den redovisade
anslagsbelastningen om 773 Mkr utgör 715 Mkr (736 Mkr
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år 2004) flygunderhållsenheternas, TeK Ledsyst och TeK
Flygs kostnader för externt köpt underhåll. Resterande 58
Mkr (45 Mkr år 2004) utgör TeK Flygs kostnader för olika
typer av modifiering och demontering och kostnad för FMV
VoV flygtidsproduktion samt exportverksamhet. Kostnad
för ModB fpl 39 uppgår till ca 19 Mkr, demontering av fpl
37 till ca 7 Mkr, VoV ca 9 Mkr och Ungern/Tjeckien till ca
22 Mkr.
En lägre anslagsbelastning jämfört med år 2004 påvisas
inom gruppen Marktele (- 7 Mkr) samt Basmateriel (- 9
Mkr). För Marktele ”saknas” som tidigare nämnts, kostnader omfattande ca 5 Mkr, vilka inte redovisats med korrekt
ESYM-kod. Med denna post inräknad är differensen mot
föregående år – 2 Mkr. Gruppen Flygplan ökar totalt med 9
Mkr. Ökade kostnader noteras för fpl 39 + 33 Mkr, SK 60 +
10 Mkr, fpl 100/102 + 23. Dessa ökningar balanseras i viss
mån av minskade underhållskostnader för fpl 37 – 16 Mkr,
TP 84 – 35 Mkr. Fpl Tp 101 har utgått vilket motsvarar – 6
Mkr jmf med föregående år.
Anslagsbelastningen på gruppen standardfordon utgörs,
efter särskild överenskommelse med FÖRBE LOG, av
underhållskostnader för LSS. Övriga förband hyr standardfordon vilket innebär att kostnaderna inte belastar materielunderhåll utan istället övrig förbandsverksamhet. Därmed
kan framtida analyser av materielunderhållskostnader inom
området standardfordon och per objekt endast ske med
tillgång till FMLOGs redovisning av underhållskostnader
per fordonsobjekt uthyrt till flygvapnet. Om intresse finns
att jämföra kostnadsutvecklingen av underhållskostnader för
standardfordon mellan olika år eller i relation till användning, hänvisar vi till FMLOG Teknikdivision för underlag
till sådan analys.

KOSTNADSFÖRDELNING PER LEVERANTÖR 2005
7%

8%

13%

18%

Totalt 773,2 Mkr
Mkr
6%
13%
13%
24%
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Mkr
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AerotechTelub

185,7

Volvo Aero Corporation

98,1

SAAB

44,3

Utländska leverantörer

97,8

Övriga leverantörer

51,8

Kostnadsfördelning per leverantör 2005.

Underhållsleverantörer
Försvarsmaktens underhållsorganisation, FMLOG, procentuella andel av totalt 773 Mkr är i stort oförändrad mot
föregående år (31 %). Jämförs anslagsbelastningen med
föregående år ökar TeO Luft med 2 % motsvarande 3 Mkr.
Ökningen fördelar sig på Fpl 39 +6,5 Mkr, Fpl Tp 84 +1
Mkr samt Basmateriel +0,5 Mkr. Anslagsbelastningen för
fpl 37 minskar däremot med 5 Mkr.
TeO Mark & Ledtek ser ut att minska sin anslagsbelastning med 9 % jämfört med år 2004 motsvarande 9 Mkr.
Här finns dock en osäkerhetsfaktor för TeO Ledtek, som
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utför underhåll på marktelemateriel, där anslagsbelastning
år 2005 bedöms sakna ca 5 Mkr varav en del är underhållsåtgärder utförda av FMLOG.
TeO Mark minskar med 7,5 Mkr inom gruppen Basmateriel och Standardfordon vilket till del kan förklaras med
avvecklingen av F 4 samt av att underhållsansvar för Standardfordon överförts från F 7 till FMLOG år 2005.
Vad gäller anslagsbelastningen för TeO Ledtek är denna
osäker mot bakgrund av att underhållsfakturor motsvarande
ca 5 Mkr bokförts med felaktig ESYM-kod och därmed
hamnat utanför ESYM FU-uppföljningen. Därmed är djupare analys av förhållanden och jämförelser från tidigare år
svår att göra.

ANSLAGSBELASTNING LEVERANTÖR ÅR 2005
JÄMFÖRT MED ÅR 2004
Totalt 773,2 Mkr
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Anslagsbelastning per leverantör jämfört med 2004.

För övriga externa underhållsleverantörer kan följande
noteras;
AerotechTelubs andel av total anslagsbelastning ökar
med 1 % jämfört med föregående år. Den kostnadsmässiga
ökningen på 5 % (10 Mkr) kan hänföras till ökade kostnader
för såväl FU som AU fpl 39 (+17 Mkr) och SK 60 (+3 Mkr)
medan fpl 37 minskar (-8,5 Mkr). Marktele minskar med
-2,5 Mkr men detta är osäkert med anledning av felaktig
kontering som tidigare nämnts.
Såväl VAC som SAAB ökar båda sin procentuella andel
av total anslagsbelastning (+2 % samt +1 %). Ökningen för
VAC beror på ökade underhållsåtgärder motor RM 12 (+8
Mkr). SAAB´s anslagsbelastning för fpl 39 minskar med ca
-5 Mkr men ökar lika mycket för fpl SK 60. SAAB´s ökade
belastning motsvarande ca 2 Mkr avser FU på fpl S 100B/D.
Den största minskningen i anslagsbelastning påvisas
bland våra utländska leverantörer (-20 Mkr) som används
främst vid motorunderhåll SK 60 (Williams), tunga tillsyner
TP 84 (Marshall) samt underhåll fpl 102 (Gulfstream).
Huvudskälet till minskad belastning på utländsk leverantör
är orsakad av beslutad gångtidsförlängning på TP 84 vilket
medfört att planerad tillsyn framskjutits och genomförs
först år 2006.
Gruppen Övriga leverantörer omfattar bl.a. civil leverantör (BAM) som utför främre underhåll på SK 60 (18 Mkr)
och Skyways för underhåll fpl 100/102. Inom markteleområdet redovisas här leverantör Telia Sonera, Eltel Networks >
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TE AB (mastunderhåll) samt leverantörer av licens- och
programvara för FM ledningssystem. Inom gruppen Basmateriel utgörs Övriga leverantörer i huvudsak av civila
fordonsverkstäder.

Ekonomisk detaljanalys 2005, Flygplan.
FLYGTIDSUTTAG 94/95 - 2005
Timmar
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Budget i förhållande till anslagsbelastning 2005.

Budget vs Utfall
Den totala budgeten för perioden, vilken baserades på materielunderhållsdialog, följd av omstruktureringsdialog orsakad av konsekvenserna av FB04 hösten 2004, uppgick till
849 Mkr. I budget inkluderas planerad kostnad för externa
nyttjares verksamhet vilken TeK Flyg ansvarar för, såsom
VOV, SAAB samt kostnader i samband med exportstöd av
fpl till Ungern och Tjeckien.
Den faktiska anslagsbelastningen i relation till löpande
budget innebär att den planerade utgiftsramen underskreds
med 76 Mkr (– 9 %). De jämförelser mellan utfall och
budget som anges vidare i rapporten görs mot förbandens
fastställda VU05-budget.
Avvikelsen (-76 Mkr) i jämförelse med ursprunglig budget
fördelas på
• Flygplanmateriel ca -50 Mkr (-8 %)
• Marktelemateriel ca -15 Mkr (-14 %) eller -10 Mkr
-9 %) om de ca 5 Mkr felkonterade transaktionerna
inkluderas i anslagsbelastningen
• Basmateriel -10 Mkr
• Övrig materiel -3 Mkr (varav Säkmat ca -1,5 Mkr
och Vapenmtrl -1 Mkr).
Robot var undantaget; här överskreds budget med ca 1 Mkr.
Effekter och konsekvenser av omprioriteringar i verksamheten har under året bedömts, värderats och inarbetats i de
prognoser som regelbundet lämnats från förband till HKV.
Jämförs prognos lämnad per kvartal 3 (ca 800 Mkr) och faktisk anslagsbelastning utgjorde differensen -27 Mkr (-3 %).
I FMV skrivelse VO Logistik 9919:2006/2006-02-14,
Ekonomisk rapport ur ESYM FU Kvartal 4, kan ytterligare
information inhämtas för jämförelser mellan faktiskt utfall
och budget/prognos.
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Flygtid
Flygtidsuttaget och materielsystemets läge i livscykeln
påverkar i hög grad kostnadsutfallet. Totalt sett har flygtidsuttaget minskat under hela 1990-talet och jämförs flygtidsuttaget år 2005 med nivåerna 10 år tillbaka har det mer än
halverats. Av bilden framgår hur flygtidsproduktionen för
fpl 39 fr.o.m. år 1998 ökar i takt med att fpl 37 avtar.
Det totala flygtidsuttaget uppgick till ca 28 100 timmar,
vilket är ca 2400 timmar mindre än år 2004 främst mot
bakgrund av fpl 37 avveckling. Det innebär vidare ca 6 %
mindre än det inför verksamhetsåret planerade flygtidsuttaget och 4 % mindre än den flygtidsprognos som lämnades
kvartal 3.
Fpl 39 ligger i stort på samma antal timmar som år 2004
(11 400 h). SK 60 har ökat flygtidsuttaget med 20 %, fpl
100/102 med 5 % samt fpl 84 med 11 % vid samma jämförelse.
I nedanstående tabell anges kostnad per flygtimme för
respektive flygplantyp (flygtimkostnad) vilken endast
omfattar kostnaden för externt köpt materielunderhåll,
dvs. drivmedel och personalkostnad för förare etc, är inte
inräknad. För SK 60 så är lönekostnaden för underhållet på
främre nivå avräknat för att få relevanta jämförelsetal mellan åren.

Flygtimkostnader (kkr)
exklusive drivmedel
2005
7,671
10,785
31,631
33,278
23,071

2004
11,148
11,794
28,083
30,778
39,061

2003
13,363
14,209
28,854
31,132
34,498

SK 60

9,631

10,239

9,454

Fpl 100

5,139

3,000

4,500

Fpl 102
Fpl 102

16,181
16,181

6,800
6,800

6,900
6,900

AJS (inkl SK)
inkl mod/demont
JAS 39
inkl mod/demont
Tp 84
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Kronor eller
timmar
40 000

JÄMFÖRELSE KOSTNAD/fh
(INKL. MOD/DEMONT) OCH ANTAL fh
Uhkost/fh
2004
Uhkost/fh
2005
Flygtid
2004

35 000
30 000
25 000
20 000

Flygtid
2005

15 000
10 000
5 000
0
Fpl 100

Fpl 102

Fpl 39

Fpl 60

Fpl 84

AJS (inkl SK)

Jämförelse kostnad/fh (inkl mod/demont) och antal fh.

Nedanstående tabell redovisar flygtimkostnad när uppskattad bränsleförbrukning är inkluderad medan modifieringsoch demonteringskostnad är exkluderad.

Flygtimkostnad (kkr) år 2005 exklusive anslagsfinansierad
mod/demontering fpl 37/39 samt inklusive drivmedel
Fpltyp
AJS (inkl SK)

Kostnad/Tim
20,2

Antal Tim
1 058

Uh-kostnad
8 116

Bränslekostnad
13 227

JAS 39

35,9

11 466

362 681

79 670

TP 84

29,9

2 940

67 830

15 764

SK 60

11,4

7 221

69 543

12 488

Fpl 100

6,2

3 610

18 552

4 666

Fpl 102

20,3

1 796

29 061

7 386

Flygsystem
Kr

KOSTNAD PER FLYGTIMME, EXKL. MOD,
DEMONT OCH AVV 2004/2005

50 000
44 701

Drivmedel/fh

45 000
40 000

33 648

Uhkostnad/fh

35 882

35 000

Total anslagsbelastning år 2005 för gruppen Flygplan uppgick till 601 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget
med -8 % motsvarande ca 49 Mkr.
Nedan redovisas större avvikelser mellan budget och utfall
samt avvikelser mellan prognos för utfall helår (framställd i
slutet av september) och utfall:

29 908

30 000
23 650

25 000

20 173

Utfall vs Budget

20 000
15 000

11 978 11 423

10 000
5 000
0
FpL 39

Fpl 60

FpL 84

AJS (inkl SK)

Kostnad/fh (exklusive mod/demont/avv) inkl drivmedel.

Tiff nr 1-2 2006

Fpl 39
-36 Mkr (-9 %)
TP 84
-11 MKr (-14 %)
SK 60
-7 MKr (-9 %)
TP 102C +6 Mkr (+45 %)
TP 100C +4 Mkr (+204 %)
Fpl 37
-4 Mkr (-21 %)

Utfall vs prognos
avseende utfall helår
+2 Mkr (+0,5 %)
+/-0
-13 Mkr (-13 %)
+6 Mkr (+45 %)
-2,5 Mkr (-28 %)
-6 Mkr (-18 %)

>
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Jämfört med föregående års utfall har anslagsbelastningen
för Flygplan totalt ökat med 10 Mkr eller 2 %. Fpl Tp 101
togs ur tjänst år 2004 och ersattes av Tp 100C.
Förändring per system vid jämförelse med år 2004 ser
ut som följer;
Fpl 37
Fpl 39
SK 60
Fpl 100
Fpl 102
TP 84

-16 Mkr (-50 %)
+33 Mkr (+10 %)
+10 Mkr (+12 %)
+9 Mkr (+96 %)
+15 Mkr (+114 %)
-35 Mkr (-34 %)

Flygplansystem JAS 39
Utöver fortsatt leverans av JAS 39 C samt D till förbanden har
12 st. 39 C respektive 2 st. 39 D levererats till Tjeckien och
därmed har leveranser till Tjeckien slutförts.
Flygplanen tillför flyg- och markstridskrafterna operativ
förmåga genom en utökad interoperabilitet med andra länders
flygsystem, kapacitet till precisionsbekämpning och möjligheten att genomföra lufttankning. I april 2005 verifierades Gripens lufttankningsförmåga mot ett Nato-anpassat tankningsflygplan från det sydafrikanska flygvapnet. Målsättningen är
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att Gripen C- och D-flygplanen ska vara helt Nato-anpassade. Lufttankningsförmågan ökar Gripens operativa bredd
och uthållighet, vilket ger en stor fördel vid internationella
insatser. EWCS39 (Electronic Warfare Core System) som är
radarvarnaren och den inbyggda störsändaren till fpl 39C/D,
har levererats för utprovning vid VoVC.
Efter HKV beslut genomfördes ingen ModC under året.
Planerade verkstadsresurser har istället omplanerats och
ett större antal tillsyner än planerat har genomförts på
FMLOG. Detta medförde minskad sepmod på fpl 39A och
C då FMLOG personal utlånats till SAAB för att stödja
39C-produktion. Även målning/blixtskydds-verksamheten
minskade till följd av svårigheter för förbanden att leverera
objekt (fpl- och APU-brist) till FMLOG. ModB utfördes
i mindre omfattning än planerat till förmån för ACS/
AMS-modifiering som startats vid FMLOG under hösten.
ACS-modifieringen innebär anpassning av beväpningssystemet och AMS-modifiering innebär utbyte av AMU/ACP
Radioapparater. Mod B har nu utförts på totalt 60 st. 39A
och 7 st. 39B, vilket innebär att modifieringen går mot sitt
slut. För reservmaterielläget är det fortsatt ansträngt. Året
har präglats av omfattande verksamhet för prioritering och
omfördelning mellan förbanden. För fpl 39C/D har Tjeckien
prioriterats vilket ytterligare bidragit till bristsituationen.
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Dock bedöms planerade leveranser bidra till ett bättre läge
framgent.
Anslagsbelastningen för systemet uppgår till ca 382 Mkr
(348 Mkr föregående år) vilket motsvarar ett budgetunderskridande på ca 36 Mkr eller – 9 %. När det gäller HU/CZrelaterade kostnader som redovisas nedan, betalas dessa av
FMV och belastar inte FM. Prioriterad leasingverksamhet
har även detta verksamhetsår medfört försening av fplleveranser till förband och resursbrist för planerad modifieringsverksamhet vid Saab AB. Då förbanden på grund
av fpl-bristen inte kunnat tillgodose FMLOG´s planerade
behov av fpl 39A för bl.a. målning/blixtskyddsmodifiering
har detta sammantaget bidragit till underskridandet.
Det av besparingsskäl uppdämda behov av underhållsåtgärder, främst inom RM 12 och APU, har kunnat återtas
under året.
Totalt för 39-systemet producerades ca 11 500 flygtimmar
mot planerat 12 100 vid årets början. Största orsakerna till
att det planerade flygtidsuttaget inte uppnåddes var att man
under hösten inte kunde ta ut fullt så långa flygpass som
planerat samt att det varit reservdelsbrister främst för APU.
Kostnadsutfallet fördelas på grundflygplan (FU, AU samt
Mtrländring) 248 Mkr (215 Mkr föregående år), motor
(exklusive APU) 101 Mkr (93 Mkr). Kostnad för Mod B
uppgick till 19 Mkr (30 Mkr), avveckling av apparater till 2
Mkr och demontering av fpl för export till Ungern till ca 11
Mkr.
Utförda åtgärder totalt för flygplansystemet, exklusive
modifiering, demontering och avveckling är (föregående års
utfall inom parentes):
Tillsyn/förebyggande underhåll
Rep/avhjälpande underhåll
Materieländringar

117 Mkr (101)
129 Mkr (121)
103 Mkr (85)

Anslagsbelastningen (348 Mkr) fördelar sig främst mot
följande materielsystem (motsvarande ESYM FU undergrupper), med föregående års utfall inom parentes:

Gemensamt
Motor
Hjälpkraft-försörjning/starting (APU)
Räddnings/oxygenutrustn.
Målinmatning
Presentation/Manövr/Videoregistrering
Landställ
Skrov
Bränseförsörjning

Mkr
97 (93)
101 (93)
30 (35)
30 (27)
23 (20)
16 (8)
13 (10)
10 (8)
10 (7)

Anslagsbelastningen i posten ”Gemensamt” fördelar sig på
ModB (19 Mkr) Demontering av fpl till Ungern (11 Mkr),
Avveckling apparater (2 Mkr), Tillsyner (30 Mkr som ej fördelats per materielgrupp) samt införande av materieländring
(26 Mkr). Resterande 8 Mkr avser reparation/avhjälpande
underhåll som inte fördelats på materielgrupp. För genomförda tillsyner fördelar sig dessa enligt följande:
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39A
Under året har det utförts 48 TS varav 33 vid FMLOG och
av dessa så är 10st utförda i samband med införandet av
ModB. Övriga 14 har utförts vid FuE.
39B
Under året har det utförts 6 TS varav 4 vid FMLOG. Övriga
2 har utförts vid FuE.
39C
Under året har det utförts 8 TS varav 5 vid FMLOG. Det
kunde varit ytterligare 1–2 st, men dessa kom igång senare
än planerat pga. resursbrist på utbildade tekniker. Övriga 3
har utförts vid FuE.
När det gäller RM 12 har ett åttiotal motorer genomgått ett
stort antal åtgärder vid VAC (ex.vis kontroll av turbinkylluftrör, modifiering av inloppsdel etc.). Trots hög insändningsfrekvens har tillgängligheten kunnat hållas på rätt nivå.
För APU 328 har däremot tillgängligheten varit låg pga.
brist i återanskaffning av reservmateriel samt prioritering
av 39 C/D. APU Sundstrand påvisar en liten brist av enheter
beroende på att möjlighet att utföra omkonservering ännu
inte finns inom landet.
Anslagsbelastning för genomförda åtgärder på RM 12 och
APU fördelar sig enligt följande:
Varav RM 12
Tillsyn/förebyggande
underhåll

18 Mkr (24)

15 Mkr (21)

Rep/avhjälpande
underhåll

36 Mkr (44)

19 Mkr (25)

Materieländringar

67 Mkr (48)

67 Mkr (48)

För materieländring avser det i stort modifiering av flamhållare och inloppsdel.
Under året har s.k. behovsstyrt underhåll införts, dvs.
motorn behöver inte skickas in för underhåll vid givna
gångtidsintervall utan motorn skickas in endast för avhjälpande underhåll eller för underhåll av livslängdsbegränsade
detaljer.
Den SOAP-kontroll (analys av motoroljan) som tidigare
utförts vid varje B-service i syfte att upptäcka eventuella
skador i motorns oljesystem och följa upp degraderingen av
motoroljan har utgått efter acceptans av MTC-innehavare
(Militärt TypCertifikat) Volvo Aero. Detta efter att det visat
sig att lagerskador inte ger utslag vid SOAP-kontroll, utan
fångas upp vid kontroll av magnetpluggar och filterkontroller samt att degradering av oljan inte är ett problem i motor
RM 12. Detta innebär att flygvapnet slipper utföra och
bekosta ca 1000 kontroller per år (baserat på 12 000 fh).
Anslagsbelastningen fpl JAS 39 fördelad på anlitade
leverantörer:
Aerotech Telub 33 % (31 %), FM Flygverkstäder 31 %
(32 %), Volvo 26 % (26 %) och SAAB 3 % (5 %).

>
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Anslagsbelastning per version: (OBS exklusive anslagsbelastning för motor/APU då utfallet inte fördelas ut per
version)

FLYGPLAN
Anslagsbelastning 2005
Leverantör

Mkr
Varav mod/demontering
39A
205 (202)
27 (33)
not; i posten 27 Mkr ingår demontering av fpl till Ungern.
39B
29 (23)
5 (7)
39C
26 (7)

Totalt 600,7 Mkr
FPL 39
381,6 Mkr

JA 37
4,4 Mkr

39A (ensitsig)
Anslagsbelastningen (exklusive motor) uppnådde 202 Mkr
(202 Mkr föregående år). Kostnad för modB utföll under
året till ca 14 Mkr (23), avveckling av apparater 2 Mkr och
demontering av fpl inför Ungernmodifiering till 11 Mkr (10).
Flygtidsuttaget, 8 900 h, var ca 600 h mindre än ursprunglig plan och 1200 h mindre än flygtidsuttaget föregående år.
Anslagsbelastning fördelat på åtgärder totalt för 39A,
exklusive mod och demontering (föregående års utfall inom
parentes):
Tillsyn/förebyggande underhåll
Rep/avhjälpande underhåll
Materieländringar

76 Mkr (70)
76 Mkr (67)
22 Mkr (31)

39B (tvåsitsig)
Anslagsbelastningen (exklusive motor) uppgick till 29 Mkr
(23 Mkr föregående år). Kostnad för ModB utföll under året
till 5 Mkr (7).
Flygtidsuttaget, 1140 h, innebär 340 h mer än ursprunglig
plan och 150 h mer än år 2004.
Utförda åtgärder totalt för 39B är
(föregående års utfall inom parentes):
Tillsyn/förebyggande underhåll
13 Mkr (7)
Rep/avhjälpande underhåll
8 Mkr (8)
Materieländringar
3 Mkr (1)
39C (version 393 och 397 (HU))
Anslagsbelastningen för systemet uppgår till 29 Mkr (8 Mkr
föregående år).
Flygtidsuttaget, 1440 h, var ca 460 h lägre än ursprunglig
plan och 1200 h mer än år 2004.
Orsak till lägre uttag än plan är i huvudsak brist på fpl i
sin tur föranlett av prioritering av CZ-programmet. Detta
kompenserades med ett högre flygtidsuttag för fpl 39B.
Utförda åtgärder totalt för 39C är
(föregående års utfall inom parentes):
Tillsyn/förebyggande underhåll
9 Mkr (1)
Rep/avhjälpande underhåll
10 Mkr (2)
Materieländringar
10 Mkr (5)

FPL 84
67,8 Mkr

FPL 60
87,9 Mkr

SK 37
4,2 Mkr
AJS 37 (exkl SK)
7,2 Mkr

FUE
Resmat
FMLOG Luft
FMLOG Mark & Ledtek
AerotechTelub
VAC
SAAB
BAM
Utländska leverantörer
Övriga leverantörer

Underhållsåtgärd
FU
Mod B JAS
AU
MÄ
Demontering

Mkr
0,5
47,6
131,0
0,2
153,1
97,5
44,3
18,4
97,6
10,5

Mkr
255,0
18,9
189,4
115,7
21,8

FPL 100,102
47,6 Mkr

Flygplan, Anslagsbelastning 2005.

Flygplansystem 37
Den 25 november 2005 gjordes den sista flygningen i försvarstjänst. Detta efter att ha varit i luften sedan 8 februari
1967 då den första Viggenflygningen genomfördes. Efter
några år med omfattande tester levererades i juni 1971
de första Viggendivisionerna till F 7 Såtenäs i form av tre
stycken AJ 37-divisioner. Totalt fram till och med år 1990
levererades 329 Viggenplan till flygvapnet – 106 AJ 37, 28
SH 37, 19 SK 37, 28 SF 37 och 149 JA 37. Med anledning
av de inledande förseningarna av JAS 39-leveranser till
flygvapnet skapades ytterligare en Viggenversion; AJS 37.
Beslutet innebar att modifiering gjordes av ett antal AJ, SH
och SF 37 så att de kunde bära vapen som egentligen var avsedda för fpl 39. Bland annat fick de för JAS 39 anskaffade
Rb 15F och bombkapsel 90 istället komma till användning
på AJS 37. Total AJS-modifierades 86 st. varav 48 st. AJ, 25
st. SH och 13 st. SF.
Avveckling och demontering av systemet påbörjades
redan under tidigt 90-tal för att uppnå så hög kostnadseffektivitet som möjligt. Lagren har successivt minskats och
stor restriktivitet har genomsyrat reservdelsanskaffningen.
Istället har återanvändning skett i stor utsträckning av delar
från utgallrade flygplan under årens lopp. Den långsiktiga
utfasningen och återanvändandet av delar har enligt projektledningen på FMV inneburit en besparing för Försvarsmakten på minst en halv miljard kronor.
Av de totalt 16 Mkr som uppnåddes i anslagsbelastning
under året omfattar ca 7 Mkr demonterings- och avvecklingskostnader. Resterande 9 Mkr fördelar sig på 4 Mkr AJS
37, 4 Mkr SK 37 samt knappt 1 Mkr för JA 37.
Flygtidsuttaget under året för AJS uppgick till 720 timmar
och för SK 340 timmar. JA 37 flög 14 timmar fram till och
med sommaren.

Materieländringar avser separatmodifiering samt ACS/
AMS-modifiering.
39D (version 394 och 398(HU))
Anslagsbelastningen för systemet uppgår till 342 Kkr varav
tillsyn 100 Kkr samt reparation 242 Kkr.
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F 17. Verksamheten bedrivs dock fortfarande på Malmen.
Flygtidsproduktionen på Flygskolan hamnade i nivå med
ursprunglig plan, 3 834 h. Dock anmäldes och tilldelades ett
utökad behov av flygtid efter sommaren 2005 omfattande ca
450 h, men dessa upparbetades inte framför allt beroende på
ovissheten för antal elever.
Flygtidsproduktionen totalt inom försvarsmakten slutade
på ca 7 220 h vilket vidare innebär en ökning med 1160 h
jämfört med föregående år.
Anslagsbelastningen, inklusive avtalskostnaden för
främrenivå-uh vilken är ca 18 Mkr, uppgår till 88 Mkr,
vilket innebär ett underskridande av ursprunglig budget med
7 Mkr eller 8 %. Underskridandet beror bland annat på att
färre tillsyner och modifieringar har utförts pga. demontering av fpl, vilket inte är lika kostnadskrävande. Ett mindre
utfall för avhjälpande underhåll på RM 15 samt en gynnsam
dollarkurs under året har också bidragit till underskridandet.
Däremot har kostnader för apparatunderhåll varit både mer
omfattande och dyrare än planerat.
Jämfört med föregående år ökade anslagsbelastningen
med 9,5 Mkr (12 %). Ökning fördelar sig på 11 Mkr mer i
förebyggande underhåll, 1,5 mkr mer i avhjälpande och 1
Mkr avser ökad kostnad för demontering. Däremot minskar
kostnad för modifiering med 4 Mkr. Av de modifieringar
som genomförts dominerar V17-mod kostnadsmässigt (ca
7 Mkr), vilken bl.a. innebär byte av elledning till styrspak
samt byte av skarvdon.
Det ökade förebyggande underhållet härrör sig i huvudsak till Motor RM 15 (+7 Mkr) samt till Övervaknings–,
Indikerings– och Registreringssystem (+ 3 Mkr).
Kostnadsutfall per delsystem/undergrupp samt främre
nivåunderhåll (föregående års utfall inom parentes):

Flygplan SK 60
Huvuduppgiften för SK 60 är att utgöra plattform för FM
pilotutbildning (FV) vid F 17 Malmen. Dessutom används flygsystemet för transportuppdrag, väderflygning
och allmän flygträning. Flygsystem SK 60 omfattas av tre
versioner av flygplan SK 60, SK 60A, B och C, och är idag
ca 70 st. i bruk.
Flygplanet, som flög första gången år 1963, ersatte i slutet
av 1960-talet SK 28 Vampire som skolflygplan vid F 5 i
Ljungbyhed. Totalt levererades 150 flygplan till flygvapnet.
Flygplanet är tvåmotorigt och utrustat med två katapultstolar som kan bytas ut mot fasta stolar varvid det blir plats för
fyra personer. I slutet på 1990-talet genomfördes motorbyte
på 106 flygplan. Den nya motorn Williams-Rolls FJ44-1C
(RM 15) har medfört bättre prestanda och bränsleekonomi.
Under 2005 har mycket arbete bedrivits för att ta fram en
modell för s.k. systemhusåtagande-/systempartners innebärande att industrin tar ett större ansvar för materielen under
hela dess livstid i syfte att uppnå kostnadseffektivitet. SK
60 är ett område som valts och ett projekt har startats för att
utreda hur ett helhetsåtagande för industrin skulle se ut.
Främre nivåunderhållet för FM flygskoleverksamhet
genomförs sedan 2004 av civil leverantör, BAM. Ansvar för
luftvärdighetstillsynen gentemot BAM på Malmen utövas
av TeK 60 (TeK 60 ingår i TeK Flyg organisation fr.o.m. 1/1
2006). I samband med FB04 beslutades att LSS skulle överta ansvaret för Försvarsmaktens flygförarutbildning från
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Motor
Gemensamt
Ekraftförsörjning/belysning
Landställ
Övervakning och indikering
Skrov och vingar
Stol med säkerhetsutrustning
Övriga grupper
Främre nivå

23 Mkr
15 Mkr
10 Mkr
5 Mkr
7 Mkr
3 Mkr
3 Mkr
3 Mkr
18 Mkr

(23)
(14)
(8)
(6)
(3)
(3)
(2)
(4)
(16)

Posten Gemensamt består av 4 st. E-ts, 2 st. F-ts samt 4 st.
G-ts utförda av Saab/Nyge samt förebyggande underhåll
tom D-service utförd av BAM.
Anlitade leverantörer är främst Saab/NYGE ca 31 %,
Aerotech Telub 18 % samt utländsk leverantör (Williams)
21 %.

TP 84
År 2000 inledde FMV projekt Tp 84 Tanker med målet att
en certifierad lufttankningsdemonstrator för svenska flygvapnets Tp 84 Hercules transportflygplan ska vara operativ
från januari 2006. Den 25 november utfördes de första
lufttankningarna med framgångsrikt resultat. Flygplanet är
utrustat med den senaste generationens lufttankningsteknik,
inklusive en helt elektrisk kapsel. Två extra bränsletankar
tillförs systemet under våren 2006. Utbildning av tankerbe- >
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sättningar och utprovning med JAS 39 som mottagare har
påbörjats.
I början av året tecknade FMV avtal med amerikanska
flygvapnet om modifiering (benämnd AMP-mod, Avionic
Modernization Program) av Försvarsmaktens Herculesplan. TP 84 införskaffades mellan åren 1965 och 1981 och
används i såväl militära som civila sammanhang. Senast
i samband med flodkatastrofen i Sydostasien och för att
transportera skogsarbetare från Norrland till de stormdrabbade områdena i södra Sverige.
Modifieringen av flygplanen, vilka fortfarande bedöms
vara i mycket bra skick, innebär framför allt att modernisera
cockpit med ny avionik. Härigenom kan planens livslängd
utökas till år 2030 samtidigt som de får utrustning som gör
att de fungerar i en internationell miljö. Samordningen av
modifieringen av de 8 svenska planen med den modifiering
som det amerikanska flygvapnet gör pressar kostnaderna.
Modifieringen kostar cirka 85 miljoner amerikanska dollar,
vilket är något mer än vad det skulle kosta att införskaffa ett
enda nytt flygplan. Arbetet med att bygga om planen planeras utföras under perioden 2007 till 2009 med flygplanstillverkaren Boeing som huvudleverantör.
De tre äldsta flygplanen har modifierats med ny APU
(kraftförsörjningsenhet).
Flygtidsuttaget för systemet uppnådde 2940 timmar. Ursprunglig plan för året var 3 500 h, men reducerades till
3 000 timmar under året. Anledningen var begränsad tillgänglighet av besättning orsakat av regeringskansliets krav
att med ett C-130-förband stödja den Nato-ledda insatsen
i Afghanistan, benämnd FU 02, (Flygvapnet Uzbekistan).
Jämfört med föregående års uttag innebar det en ökning
med 300 timmar.
Tp 84 har inte genomgått några större underhållsöversyner
samt få stora tvingande underhållsåtgärder ”Service Bulletins” har utförts under året vilket har bidragit till ett markant
lägre pris per timme.
Anslagsbelastningen på 68 Mkr för systemet TP 84 var
ett underskridande av budget med 11 Mkr (14 %). Främsta
anledningen till den lägre anslagsbelastningen är att ett
planerat kalendertidsbundet underhåll på fpl 842 förlängdes
efter tillstånd utvecklat mellan FMV och Lockheed vilket
innebär att den i budget planerade C-check genomförs först
under innevarande år.
Tyngre underhållskostnader uppdelat på delsystem
(föregående års utfall inom parentes):

Gemensamt
Motor inkl motordelar
Propeller
Vingar
Luftkonditionering
Landställ
Flygkropp
Bränslesystem

Mkr
16
14
4
3
3
3
2
1

STÖRRE FLYGPLANSYSTEM
Anslagsbelastning perioden 94/95 - 2005 i fast prisläge
Mkr
900

TP 84

800
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500
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400
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300
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200

Motor RM 8

100
0
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Anslagsbelastning 94/95 – 2005.

Fpl 100
Det finns fyra versioner av Fpl 100 som flygvapnet opererar
idag. Totalt 9 st. fpl som fördelar sig på 1 st. TP 100A, 2 st.
TP 100C, 4 st. S 100B (varav två i radarkonfiguration och
två i transportkonfiguration) samt 2 st. S 100D i radarkonfiguration.
Underhållsavtal är tecknat med Skyways, dock inte för
motor och komponenter. För komponentunderhåll är avtal
tecknat med två engelska företag, AEM och Rockwell.
Dessa täcker dock bara ca 1/3 av alla komponenter. För
närvarande pågår upphandling på FMV för resterande
komponenter. Även för motorunderhållet pågår upphandling
i FMV regi, vilket förväntas bli klart under innevarande år.
Skyways svarar för ca 23 % av totala anslagsbelastningen.
Andra leverantörer har varit VAC 26 % samt Saab Aviocomp vars andel är 42 %.

TP 100 A
(23)
(6)
(5)
(7)
(3)
(6)
(9)
(9)

I gruppen gemensamt utgör 15 Mkr del av kostnad för påbörjad C-check vilken kommer att slutföras under inneva-
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rande år. Utöver denna tillsyn har 2 st. C-check samt 3 st. Bcheck genomförts under året. Kostnaden för dessa tillsyner
är fördelade mot respektive delsystem.
Vid jämförelse mot anslagsbelastning år 2004 minskar
den med 34 % (35 Mkr).
Det förebyggande underhållet uppgår till 47 Mkr (-31
Mkr) och det avhjälpande underhållet uppgår till 20 Mkr
(+3 Mkr). Ökningen inom det avhjälpande underhållet kan
bl.a. härledas till delsystem/materielområde motor, bränslereglering och flygkropp.
C:a 75 % av anslagsbelastningen kommer från utländsk
leverantör.

Tp 100A (SAAB 340B) är baserad på Malmen i Linköping
och tillhör F 17. Flygplanet används främst för flygningar
inom ramen för Open Skies-fördraget.
Flygtidsuttaget uppnådde ca 300 timmar vilket var enligt
plan. Det var vidare 100 h mer än föregående år. Det tidigare certifieringsproblemet av kameran löstes under året och
missioner har genomförts enligt plan.
Flygtimkostnaden uppgick till ca 5 400 kr/h.
Anslagsbelastningen uppgick till knappt 1,7 Mkr, jämfört
med budgeterade 1 Mkr. Målning pga. flagande lack samt fler
kostnadsdrivande reservdelar än predikterat till bl.a. kameran
RMK Top 15 var bakomliggande orsaker till överskridande.
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Förebyggande underhåll för år 2005 uppgår till 48 % av
utfallet, avhjälpande till 27 % samt modifiering/materieländring till 24 %.

Total anslagsbelastning var 6,5 Mkr varav det avhjälpande
underhållet dominerar (79 %).

Kostnad för dominerande delsystem föregående år inom ():

Fpl 102 finns i flygvapnet i tre versioner Tp 102A, Tp 102C
och S 102B, totalt fyra flygplan. Tp 102A (Gulfstream G4)
och Tp 102C (Gulfstream G4SP) är baserade på Bromma
och tillhör F 17. Flygplanen används främst för att transportera rikets högsta ledning i form av regeringsmedlemmar
och kungahus. 2 st. S 102B (Gulfstream G4SP) är baserade på Malmen i Linköping och tillhör F 17. Flygplanen
används främst som plattform för FRA (Försvarets Radioanstalt) i samband med signalspaning.
Något underhållsavtal finns inte tecknat, vilket medför att
en upphandling måste göras för varje underhållstillfälle.

Navigationssystem
Fönster
Dekaler

427 Kkr (133)
425 Kkr (-)
406 Kkr (-)

Resterande 500 Kkr är fördelad på övriga delsystem.

S 100 B/D
4 st. S 100 B är i drift i flygvapnet; 2 st. i radarkonfiguration
och 2 st. i transportkonfiguration. Flygtidsuttaget för flygsystemet uppgick till 1306 h (370 h mindre än föregående
år). Ursprunglig plan var 1500 h.
S 100D var tidigare uthyrda till Grekland. Fpl är något
annorlunda inuti än S 100B och har monitorer för ledning.
Radarn hyrs av Ericsson. Upparbetad flygtid var 138 timmar
mot planerat 400.
Flygtimkostnaden uppgick till 7 200 kr/h (4 100 kr/h år
2004) vilket var ca 2000 kr. högre än ursprunglig budget.
Anslagsbelastningen uppgick till ca 10,4 Mkr varav radar
PS-890 svarar för 18 % (15 % år 2004). Budget överskreds
därmed med ca 2 Mkr. Huvudsakliga orsaken var att ett till
år 2004 planerat underhåll av komplett landställ flyttades
fram till år 2005 pga. avsaknad av underhållsavtal. Dessutom
felfakturerades ommålning som genomfördes år 2004 vilket
ledde till att kostnaden belastade år 2005 istället.
Förebyggande underhåll svarade för 68 % (56 % föregående år) och avhjälpande underhåll för ca 30 % (35 %) av
belastningen.
Vid jämförelse med föregående år ökade anslagsbelastningen med ca 3 Mkr vilket till stor del kan hänföras till
landställsunderhållet.
Kostnad per delsystem:
Landställ
PS-890
Flygkropp
Gemensamt
Elkraft
Motor

3 334 Kkr
1 872 Kkr
959 Kkr
634 Kkr
457 Kkr
336 Kkr

(855)
(1 119)
(0,5)
(1 632)
(520)
(326)

I utfallet på gruppen Gemensamt ingår årskontroller på
fpl som inte fördelas på delsystem. Resterande 2,8 Mkr i
anslagsbelastning fördelar sig på övriga delsystem.

TP 100 C
Den ena av de två TP 100C är baserad i Ronneby och tillhör
F 17, den andra i Luleå och tillhör F 21. Flygplanen används
främst för persontransporter inom Sverige och norra Europa
och har anskaffats för att ersätta flygplan TP 101.
Flygtid under året uppnådde 1854 h vilket var något under
plan och genererade en flygtimkostnad på ca 3 500 kr/h. Det
vid jämförelse med föregående år högre flygtimpriset är orsakat av felutfall på motor vars reparationskostnad uppgick
till ca 4,3 Mkr och utfördes av leverantör H&S i England.
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Fpl 102

TP 102 A
Flygtidsuttaget uppgick till 476 timmar, vilket var enligt
plan och något under föregående års uttag.
Flygtimkostnaden uppgick till ca 8 000 kr/h (9 800 kr/h
år 2004).
Anslagsbelastningen uppgick till 3,8 Mkr vilket i stort var
enligt plan.
Vid jämförelse med föregående års utfall minskar anslagsbelastningen med 1,4 Mkr. Det är främst materielområdena övervaknings- registrerings och indikeringsutrustning,
grundstyrsystem samt hjul och broms som påvisar ett lägre
kostnadsutfall.
Det förebyggande underhållet svarar för ca 34 % av belastningen. Avhjälpande underhåll utgör 60 % med delsystemet Elkraftförsörjning som det dominerande.

S 102 B
Flygtidsuttaget för flygsystemet i flygvapnets regi var 860
timmar, vilket var något över plan och i nivå med föregående års uttag.
Flygtimpriset uppgick till ca 7 600 kr/h (5 700 kr/h år
2004) vilket var drygt 3 000 kr/h lägre än planerat.
Anslagsbelastningen uppgick till 6,5 Mkr vilket var ca 1,9
Mkr lägre än budget. Detta beroende på att tillsynskostnad
för en av individerna blev lägre än uppskattat.
Jämfört med föregående år ökar utfallet med ca 1,5 Mkr i
huvudsak beroende på att fler underhållsbesök pga. felutfall
är genomförda.
Andelen förebyggande underhåll är 79 % (74 % år 2004).
Andel avhjälpande underhåll utgör 14 % (21 %) och är
fördelat på ett 15-tal olika delsystem.

TP 102 C
Flygtidsuttaget för systemet var 460 timmar, vilket var ca
150 timmar under ursprunglig plan.
Flygtimkostnaden uppgick till 40 700 kr/h (5 700 kr/h år
2004) vilket beror på att det under 4:e kvartalet genomfördes ett oplanerat motorunderhåll, reparation av det satellitbaserade kommunikationssystemet samt åtgärd av skada på
tak. Dessutom blev underhållsbesök dyrare än predikterat.
Anslagsbelastningen hamnade på 18,7 Mkr vilket var
ca 45 % (6 Mkr) över budget och dryga 15 Mkr mer än
föregående år.
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Avhjälpande underhåll står för 77 % (62 % år 2004) och
det förebyggande underhållet för 23 % (21 %).

Ekonomisk detaljanalys 2005, Marktele

Anslagsbelastning för de kostnadsmässigt
dominerande strilanläggningar/centraler:
Strilradaranläggning 860: 5 Mkr (7 Mkr), budget 7 Mkr
Strilradaranläggning 870: 17 Mkr (17 Mkr), budget 18 Mkr
Strilradaranläggning 810: 2,6 Mkr (2,8 Mkr), budget 2,3 Mkr.
FKC inkl LE:
3,4 Mkr (1,8), BUDGET 5,3 Mkr.

MARKTELEMATERIEL
Anslagsbelastning 2005

Totalt 93,4 Mkr
FTN-anl
39,7 Mkr

Basanl
15,2 Mkr

Leverantör
Kompani/FUE
FMLOG Ledtek
Övriga leverantörer

Strilanl
38,5 Mkr

Stril
0,5
27,4
10,7

Stril
Förebyggande underhåll 18,9
0,1
Drift
Avhjälpande underhåll 19,3
0,2
Materieländring

Underhållsåtgärd

Som en följd av 37-systemets avveckling har styrdata
(FMR 10) använts i begränsad omfattning under 1:a halvåret i ÖN för att sedan stängas för gott i början av december.

Bas FTN
1,5 0,02
5,5 28,0
8,1 11,7

S:a
2,0
60,8
30,5

Bas FTN
S:a
7,0 20,3 46,3
0,0 0,3 0,5
7,7 18,9 45,9
0,4 0,1 0,7

Marktelemateriel. Anslagsbelastning 2005.

Som tidigare nämnts är inte utfallet till 100 % kvalitetssäkrat varför jämförelser både mot budget såväl som föregående år inte låter sig göras. C:a 5 Mkr har inte redovisats
med korrekt ESYM-FU kod varför det inte går att identifiera vilken anläggning, åtgärd eller leverantör som orsakat
kostnaden. Posten fördelar sig på ca 3 Mkr inom gruppen
Stril-anl, 0,5 Mkr inom Basanl samt ca 1 Mkr inom FTN.
Redovisningen nedan speglar därmed enbart det som kan
utläsas ur ESYM FU-uppföljningen.
Anslagsbelastning för underhåll av marktelematerielen år
2005 uppgår till 93,4 Mkr
Av utfallet svarar det förebyggande underhållet för 48 %
av anslagsbelastningen och häri inkluderas Licenskostnader
6 Mkr, Program- och kataloginläsning drygt 5 Mkr varav
LULIS (LuftLägesInformationsSystem) svarar för 4,7 Mkr,
Kryptonyckelinläsning 3,8 Mkr samt Förbindelseomkoppling 51 Kkr.
Andelen avhjälpande underhåll utgör ca hälften av anslagsbelastningen.
Övriga åtgärder såsom drift, materieländring, avveckling/
demontering etc. svarar för ca 1 % av anslagsbelastningen.
Underhållsarbetet utförs till största del av FMLOG
Ledtek (65 %) och Aerotech Telub (13 %). Övriga inhemska leverantörer, såsom Telia, Eltel Networks samt ett
antal licens/programvaruleverantörer svarar för ca 20 % av
anslagsbelastningen.

BAS-anläggningar
Omställning av Försvarsmakten från ett invasionsförsvar till
ett insatsberett försvar med fokus på internationella insatser
har medfört att behovet av egen infrastruktur för flygstridskrafterna minskat. Dessutom har antalet flygförband nedgått
kraftigt vilket ställer lägre krav på en stor egen infrastruktur
i form av flygbaser. Under 2004 genomfördes arbete med att
definiera det framtida behovet av infrastruktur och konsekvenserna av avveckling av densamma. I januari 2005, med
kompletterande beslut i december efter ytterligare analys,
beslutade HKV om följande förändring av den militära
infrastrukturen baserat på förändrat användande av det som
tidigare benämnts krigsflygbaser och flygflottiljer:
Bibehållen infrastruktur (berörd infrastruktur behålls och
vidareutvecklas för framtida planerad verksamhet):
Visby, Vidsel, Karlsborg, Uppsala, Jokkmokk, Hagshult,
Malmen, Halmstad, Såtenäs, Ronneby samt Luleå.
Avveckling (infrastruktur avvecklas snarast om inte särskilda skäl finns, dock är inriktningen att infrastrukturen är
avvecklad senast 2008-01-01):
Fällfors, Borlänge, Eskilstuna, Östersund, Byholma, Bråvalla, Råda, Ljungbyhed samt Storuman.
Anslagsbelastningen för BAS uppgick till 15 Mkr (19
Mkr), budget 20 Mkr.

FTN
Utbyte av gamla elverksinstallationer till Kraft 2000 för
säkrare drift och bättre fjärrövervakning fortsätter som
planerat. Den materiel som anskaffats har fått en underhållslösning som följer konceptet med central UE förvaring.
Anslagsbelastningen för FTN uppgick till ca 39,7 Mkr
(40,7 Mkr), budget 42,5 Mkr.

Ekonomisk detaljanalys
2005, Basmateriel:

STRIL
Sändarrör ingående i underhållsystemen för PS-860 och
PS-870 har de senaste åren minskat i antal. Den främsta
orsaken till detta är att oklarhet har rått för finansiering av
underhåll och ersättningsanskaffning. Under 2004 genomförde FMV en upphandling av sändarrör. Från och med
2006-01-01 debiterar Bakre centralt stöd och förstärkningsnivån full kostnad för ersättning av insänt sändarrör för PS860 och 870. FMTM budgeterar för detta från och med år
2006. Detta förväntas lösa dagens problem med finansiering
av underhåll och ersättningsanskaffning för sändarrör och
dessutom uppnås mer korrekt redovisning av driftkostnaden
för PS-860 och PS 870.
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ROBOT
Anslagsbelastning 2005
Leverantör

Mkr

AerotechTelub
Övriga leverantörer

14,6
0,1

Totalt 14,8 Mkr

RB 15
5,5 Mkr

RB 99
0,26 Mkr

Bombkapsel
1,6 Mkr

Underhållsåtgärd

Mkr

Förebyggande underhåll 14,5
Avhjälpande underhåll
0,3

RB 74
2,4 Mkr

RB 75
5,0 Mkr

>

Robot. Anslagsbelastning 2005.
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Omställning av Försvarsmakten från ett
invasionsförsvar till ett insatsberett försvar
med fokus på internationella insatser har
medfört att behovet av egen infrastruktur för
flygstridskrafterna minskat
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År 2005 var första året TeK Flyg centralt hanterat den
centrala underhållsekonomin för verksamhetsområdet. Detta
har lett till ett avsevärt förbättrat förhållande till underhållsleverantörerna där förmågan till styrning av resurser har
ökat inom FM.
Anslagsbelastningen för robotunderhåll uppgick 2005 till
ca 15 Mkr (Jakt 2,6 Mkr och Attack 12,1 Mkr), vilket var ca
1 Mkr över budget. Nytt underhållsavtal för Rb 74 tecknades under året. Forcerat underhåll har genomförts efter
beslut av HKV, innebärande att inget förebyggande underhåll faller ut under år 2006-2007.
Jämfört med föregående års anslagsbelastningen är den
något lägre (- 0,2 Mkr). Förebyggande underhåll Rb 74
minskar med 2 Mkr, avhjälpande med 0,2 Mkr. För Rb 15 ökar
anslagsbelastningen för det förebyggande underhållet med 0,6
Mkr medan det för Bombkapsel ökar med 1,1 Mkr. Även det
förebyggande underhållet för Rb 99 ökar med 0,2 Mkr.
Aerotech Telub dominerar som underhållsleverantör.

BASMATERIEL
Anslagsbelastning 2005
Leverantör

Mkr

Resmat
FMLOG Luft
FMLOG Mark & Ledtek
AerotechTelub
Volvo
Övriga leverantörer

5,1
3,8
37,2
4,2
0,5
2,7

Totalt 53,5 Mkr
Mätinstrument
0,3 Mkr

UV-mtrl teknisk
1,4 Mkr

UH-utrustning,
allmän
8,5 Mkr

Underhållsåtgärd

Mkr

Förebyggande underhåll 24,9
Trafikskador
0,5
Avhjälpande underhåll
26,2
Materieländring
2,0

Specialfordon
8,0 Mkr

beställts i den omfattning som planerats har medfört lägre
anslagsbelastning under året, vilket kan innebära ett uppdämt behov inför innevarande år, 2006. Ett lågt felutfall på
fälthållningsmateriel i vissa regioner är ytterligare orsak till
lägre anslagsbelastning liksom att kontinuerlig avveckling
av materiel pågår, innebärande att uh-volymen minskar med
minskad anslagsbelastning som följd.

Utfall 2005 vs Utfall 2004
Vid jämförelse med föregående år minskade anslagsbelastningen med ca 9 Mkr fördelat enligt följande:
Specialfordon -1,6 Mkr
Fälthållningsutr -1 Mkr
Brandmtrl -1,6 Mkr
Tankningsfordon -1,6 Mkr
Klargöringsmtrl -2,4 Mkr
Den enda materielgrupp som ökar i anslagsbelastning är Båtar,
vilket kan härledas till Sjöfartsinspektionens RMS-krav innebärande tillkommande tillsyner.
Det förebyggande underhållet minskar med 3 Mkr jämfört
med föregående år och det avhjälpande underhållet minskar
med 6 Mkr fördelat över samtliga materielgrupper. Kostnad för
införande av materieländring ökar något inom gruppen Fälthållningsutrustning. Utfallet för trafikskador ligger som tidigare år
på ca 1 % av den totala anslagsbelastningen.
Andel underhåll utfört av FMLOG utgör 77 % (74 % år 2004)
medan andelen utfört av civil leverantör utgör 14 % (16 %).

Klargöring
7,7 Mkr
Fälthållningsutr
16,5 Mkr

STANDARDFORDON

Brand- och
räddningsutr
7,1 Mkr

Båtar
0,7 Mkr
Drivmedelsutr
3,4 Mkr

Anslagsbelastning 2005
Leverantör
FMLOG Mark & Ledtek
Övriga leverantörer

Mkr
1,5
0,1

Totalt 1,6 Mkr

Underhållsåtgärd
Förebyggande underhåll
Trafikskador
Avhjälpande underhåll

Mkr
0,6
0,1
0,9

Basmateriel. Anslagsbelastning 2005.
Person-, skåp- & lätt lastbil
1,3 Mkr

Räddnings-, röjnings- och reparationsmateriel (R3) innefattar materiel som används för räddnings- och skyddstjänst,
flygfälthållning samt banrepationer. Klargöringsmateriel
omfattar utveckling, vidmakthållande och avveckling av den
förbandsmateriel som behövs för att säkerställa Klargörings-, Service-, Materiel och Ammunitionstjänsten inom
funktionen betjäning av flygplan i flygvapnets organisation.
Drivmedelsmateriel innefattar materiel som används för
tankning, transport, förvaring, rening och hantering av olika
drivmedelsslag.

Budget vs Utfall
Total anslagsbelastning för år 2005 uppgick till 53,5 Mkr,
vilket innebar ett budgetunderskridande med 9,5 Mkr (15 %).
Det var i huvudsak materielgrupperna Specialfordon (-2,3
Mkr), Fälthållningsutrustning (-1,6 Mkr), Tankningsfordon
(-2,4 Mkr), Klargöringsmateriel (-2 Mkr) och Underhållsutrustning (- 1,2 Mkr) som inte upparbetade budget enligt
plan. Den uteblivna värnpliktsutbildningen samt minskat
antal övningsbaser har medfört ett lägre nyttjande av
materielen och därmed ett mindre felutfall än ursprungligen prognostiserat. Att planerade underhållsåtgärder inte

44

Standardsläpvagnar
0,2 Mkr

Tung lastbil
0,1 Mkr

Standardfordon. Anslagsbelastning 2005.

Till gruppen basmateriel hänförs även de standardfordon
(personbilar, flaklastbilar, bussar, standardsläpkärror samt
snöskoters) som utnyttjas av förbanden. Till skillnad från
övrig basmateriel anskaffas inte standardfordonen via FMV
utan av FMLOG som äger befintlig standardfordonspark för
att i sin tur hyra ut individerna till förband. Hyreskostnader
ingår inte i underhållskostnadsredovisningen. Inriktningen
är att samtliga standardfordon fullt ut ska överföras till
FMLOG intill 2007-01-01.
Anslagsbelastningen ovan härrör sig till ett enskilt
förband för vilka FMLOG-leverantör inte tagit över
underhållsansvar utan underhållet beställs av och belastar
förbandets underhållsbudget (enligt överenskommelse inom
HKV FÖRBE Log).

Tiff nr 1-2 2006

Generellt inom gruppen fortsätter volymen i fordonsparken minska då äldre fordon utgallras och underhållsvolymen
därmed reduceras.
Total anslagsbelastning för standardfordon under år 2005
uppgick till 1,6 Mkr vilket var helt enligt plan.
Jämfört med föregående års anslagsbelastning minskar
anslagsbelastningen i denna redovisning med ca 2 Mkr orsakat av FMLOG övertagande.

VAPEN-, SIMULATOR- & ÖVRIG MATERIEL
Anslagsbelastning 2005

Totalt 9,2 Mkr

Vapenmtrl
0,5 Mkr

Övrig mtrl
5,9 Mkr
Säkmtrl
5,0 Mkr
Övrig mtrl
0,9 Mkr

Leverantör

Mkr

Resmat
FMLOG Luft
FMLOG Mark & Ledtek
AerotechTelub
Övriga leverantörer

4,3
0,9
0,5
1,2
2,3

Underhållsåtgärd

Mkr

Förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll
Materieländring

6,5
2,6
0,1

Simulatormtrl
2,8 Mkr

Vapen, simulator och övrig materiel 2005.

Ovanstående materielgrupper omfattar ett stort antal varierande materielsystem såsom handeldvapen, målmateriel,
simulatorer, säkerhets- och fotomateriel samt meteorologisk
utrustning. Anslagsbelastning uppgick till 9,2 Mkr år 2005
medan budget för samma period uppgick till 12,4 Mkr.
Största enskilda grupper bakom avvikelsen är Säkmat JAS
(-1 Mkr) samt Vapenmtrl (-0,8 Mkr).

Budget vs Utfall
Simulatorernas anslagsbelastning totalt uppgick till 2,4 Mkr
mot budgeterat 2,9 Mkr. Orsak är bl.a. simulator TP 84 som
uppvisade ett lägre felutfall än förväntat.
Inom Säkmatområdet underskred även i år Säkmat JAS
budget med ca 1 Mkr (-21 %) bl.a. beroende på ett försök
med förlängd tillsynsintervall samt lägre utfall än predikterat vid budgeteringstillfället.
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Utfall 2005 vs Utfall 2004
År 2005 minskade utfallet inom områdena Vapen och
Övrigt med ca 0,5 Mkr vid jämförelse med föregående år.
Till del beror detta på en minskad övningsverksamhet samt
färre vpl vilket leder till minskat nyttjande av materielen.
Simulator uppvisar en ökad anslagsbelastning med 1,2 Mkr
främst beroende på att JAS 39-simulatorn driftöverlämnades
senare delen av 2004 och därmed har underhållskostnader
belastat flygvapnet fullt ut under år 2005.
I oktober 2004 tecknades avtal mellan FMV och Saab
AB för utveckling och leverans av stödsystem PETRA, ny
träningssimulator till JAS 39 C/D. En s.k. TNA, Training
Needs Analysis, har genomförts med deltagare från FM,
FMV och Saab AB. Analysarbetet har resulterat i en samling krav som förbandsdriften kommer att ställa på träningsmiljön. Kraven har tilldelats en inbördes prioritering för att
få det bästa valet av system. Fyra stycken displaysystem har
beställts varav två driftsätts i Sverige och en i vardera Tjeckien respektive Ungern. Den först levererade simulatorn har
placerats på FMV VoV för att främst användas för materielsystemutprovning innan överlämning till förband.
Vid jämförelse med föregående år öka anslagsbelastningen för förebyggande underhåll för Vapen-mtrl medan
anslagsbelastningen för avhjälpande underhåll minskar för
såväl Vapen som Målmateriel.
Inom gruppen Simulatorer ökar anslagsbelastningen för
JAS FMT/MMT med ca 1,5 Mkr pga. tidigare nämnd driftöverlämning. 37-simulator minskar i anslagsbelastning pga.
utfasning av systemet, och det ringa utfall som uppvisas kan
hänföras till kostnader i samband med avveckling. TP 84
simulatorn har haft ett lägre felutfall än normalt.
För Säkmat Övrigt minskar det förebyggande underhållet
från 1,7 Mkr år 2004 till 1 Mkr.
Säkmat JAS ökar med +0,4 Mkr till totalt 3,9 Mkr och då
främst för tillsynskostnader för Armfixeringsjackan.
Trots gruppens mycket varierande sammansättning underhölls materielen till stor del av försvarets egen personal
(61 %). 19 % av anslagsbelastningen härrör till underhållsinstans för simulator JAS FMT/MMT och resterande 20 %
av anslagsbelastningen utgörs av övriga inhemska civila
leverantör.
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Combined Challenge
ur ett FMLOG-perspektiv
Som ett försök inför kommande Nordic Battle Group har en
markstridsövning, Combined Challenge - 06, genomförts i
Östergötland och i Stockholmsområdet. Scenariot för övningen
var en konflikt utomlands, i det fiktiva landet ”Bogaland”.
Markstridsövningen Combined Challenge genomfördes
veckorna 11 och 12, 2006, i två större övningsområden,
Östergötland och Stockholmsområdet. Huvuddelen av arméns förband samt delar av helikopterflottiljen deltog. Övningen hade ett internationellt tema, där soldaterna skulle
agera fredsbevarande styrkor i en konflikt i ”Bogaland”.
Totalt var 7 500 personer engagerade i övningen, varav
cirka 6 000 värnpliktiga och 1 500 officerare och civila.

Ungefär 400 stridsfordon av olika slag, 50 tunga transportekipage för stridsvagnar samt flyg och helikoptrar var också
”rekvisita” i övningen.
Syftet med övningen var främst att tillämpa färdigheter att
planera, leda och genomföra uppgifter vid fredsframtvingande insatser i en komplex stridsmiljö. Den här övningen
skulle också ge ingångsvärden för hur Nordic Battle Group
ska dimensioneras, övas och prövas.

Så här kan det gå om man glömmer att ”störst kör först” när stridsfordon 90 kommer dundrande.
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Aktiviteter vid bärgningsbandvagn BGBB 120.

Lars Hartman, som tillsammans med Anders Ewerlöf
ledde FMLOG Teknikdivisionens verksamhet inom reservmaterielförsörjning, berättar:
– Vi var grupperade i markverkstaden i Kvarn med personal för materielmottagning och reservmaterielförsörjning.
Uppgiften för oss under övningen var att försörja förbanden
med reservmateriel, utbytesenheter och stödja med reparationer på bakre nivå. SKBR (bilkåristerna) stödde oss med
transporter.
– Förbanden hade med sig sina underhållsdelar och gjorde de flesta reparationerna själva, säger Lars, det var bara i
några fall som vi anlitade Teknikdivisionens verkstäder och
civila leverantörer när förbandets resurser inte räckte till.

Göran Nilsson från Markverkstadsavdelning Karlsborg koncentrerar sig på en beställning.
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Två gånger per
dygn hämtades
reservmateriel.

”

Allt stöd förbanden behövde från bakre nivå beställdes av
förbandets Logistikbas via ett PC-baserat system som heter
FUM RSF T/F (Funktionsmodell ResursledningsSystem för
Främre insatsledning- Teknisk tjänst och Förnödenhetsförsörjning). Systemet gjorde att beställningarna var tydliga
och dessutom lätta att följa upp.
Två gånger per dygn hämtades reservmateriel vid Centrallagret i Arboga och kördes till förbandets Logistikbas,
som med eskorterad transport såg till att delarna kom ut till
respektive förband.
Vid övningar i framtiden kommer Försvarsmaktens
Logistik att ha en gemensam och samordnad funktion för
”allt” stöd förbanden behöver där exempelvis även förnödenhetsförsörjning ingår.
– Övningen gick bra för vår del, med korta ledtider för
reservmateriel och ”bakre” reparationer. Den gav oss också
erfarenhet inför FMLOG och Teknikdivisionens tänkta
engagemang i Nordic Battle Group, avslutar Lars.
TEXT: Lars Hartman och Anja Reimers,
FMLOG Teknikdivisionen.
FOTO: Lars Hartman.
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ELDIS framåt
med integration av
Förhoppningen är att alla som har
behov av elscheman för fpl 39 nu
har tillgång till ELDIS istället för
ESB (Elschemabok). Vidare är hoppet att alla som använder ELDIS
finner det användbart, även om
det naturligtvis kan upplevas lite
ovant jämfört med ESB.
TEXT: Patrik Sundin, Saab Aerotech.
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Förhoppningen är även att alla som deltagit och bidraget
med förslag och kommentarer under utvecklingens gång
upplever genomslag för sina arbetsinsatser.

Kommande steg
Nyligen har Saab Aerotech levererat en uppgradering
av ELDIS som innebär anpassningar gentemot aktuella
versioner av operativsystem och databasmotorer. Vidare är
det tänkt att den versionen även ska driftsättas centralt för
fjärråtkomst i så kallad Terminal Server-miljö, det vill säga
KLAS (KommunikationsLösning Arboga System) till försvarsmakten, berättar Anders Moen som är uppdragsledare
vid FMV. Central drift skapar förutsättningar för kostnadseffektivare uppdatering av databasen för ELDIS.
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information
Ytterligare förbättringar
En viktig inriktning med ELDIS har hela tiden varit att
minska antalet källor som användarna behöver för att hitta
korrekt, aktuell och relevant information. Orsakerna till att
detta är viktigt är att det förenklar för användarna i deras
arbete, men också att tiden för en felsökning, reparation eller modifiering kan minska.
Dessutom är övertygelsen att risken för fel minskar om
antalet källor som användarna behöver leta information i
minskar, berättar Tony Danho, FMV.
I det kommande förbättringsarbetet av ELDIS är ledordet
förenkling för användarna. I begreppet förenkling kan flera
aspekter läggas in, däribland fortsatt integration gentemot
andra applikationer och system. Som exempel kan nämnas
att koppling av TO i ELDIS mot DITO (DIgital Teknisk
Order) för att användaren snabbt och enkelt ska kunna få
information om vad förändringen består av i verbal form.
Ett annat exempel som skulle kunna reducera antalet upplevda informationskällor för användarna utgörs av införande
av funktionsscheman i ELDIS. Styrkan för ELDIS skulle
vara att applikationen därmed innehåller både helhet och
detaljinformation. Det är naturligt att genom informationen
från FSB (Funktionschemabok) skapa sig en helhetsförståelse för ett system och en ingång till ELDIS vid felsökning.
Därefter fortsätter det konkreta arbetet genom att fördjupa
sig i implementationstekniska aspekter av elinstallationen
för stift, hylsor, mellanskarvdon och liknande.

Ledordet är
förenkling
Användarpåverkan

”

Under mars besökte ELDIS-representanter i egenskap av
Tomas Fernholt (Tek Flyg), Patrik Sundin (Saab Aerotech)
och ELDIS nya handläggare på FMV, Tony Danho, F 17
för att diskutera användningen av ELDIS. Deltog gjorde
representanter både från FM Log Teo Luft och kompani.
Deltagarna kunde konstatera att ELDIS utgör ett ändamålsenligt verktyg som är till stor hjälp. Dessutom utgör ELDIS
ett flexibelt verktyg i kärnan av underhållet för elinstallationen. Detta skapar stora samordningsmöjligheter med andra
system och applikationer för att ytterligare förbättra och
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förenkla för användarna. Syftet är att minska tidsåtgång för
felsökning, reparationer och modifieringar, men även för att
underlätta vid förberedelser inför och under internationell
verksamhet. Det sistnämnda genom att mängden papper och
pärmar kraftigt kan reduceras.

Fakta ELDIS
Kategori: Databasdriven IETP (Interactive Electronic
Technical Publication)/Class IV IETP
Databas: Microsoft SQL Server 2000
Klientoperativsystem: Microsoft Windows XP
Serveroperativsystem: Microsoft Windows 2003
Kommunikation: ADO/ODBC och DCOM
Plattform: AerotechTelub View-IT

Begreppet ELDIS i sig står för elledningsdatainformationssystem och är ett koncept för digital hantering av
elledningsinformation där ledordet är konfigurationsstyrning. Det utgör en generell plattform som är tillämpbar för
andra materielsystem som kräver konfigurationsstyrning på
elinstallationen.

ELDIS är en IETP (Interactive Electronical Technical
Publication) av kategorin klass IV. Detta innebär att ELDIS
som IETP är databasdriven för att tillhandahålla informationen. All information om elinstallationen i fpl 39 utgörs
av en nedbruten databas för att därefter i realtid byggas upp
till elledningsdiagram. Dessa elledningsdiagram genereras
utifrån de sökningar som användaren gör med hänsyn tagen
till fpl-individ och införda förändringar av elinstallationen
(TOMF-status (Teknisk Order Modifierings Föreskrift)).
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Elsäkerhetspro
sätter färg på Försvarsmakten
I försvarets omstruktureringsprocess med allt vad detta
innebär, har av naturliga skäl elsäkerhetsfrågorna inte
alltid haft högsta prioritet.
TEXT: Gary Powell, FMLOG VSS.

Den pågående förändringen av Försvarsmakten är genomgripande med ett ökande antal internationella uppdrag,
minskande personalresurser, förändrade kompetensbehov
och inte minst färre antal fasta anläggningar i grundorganisationen.
Även utrustningar och materiel samt hanteringen av
dessa förändras. Denna artikel beskriver kortfattat vad detta
medför ur elsäkerhetssynpunkt i allmänhet och för ansvarsfrågorna inom elområdet i synnerhet, och varför bl.a. ett
elsäkerhetsprojekt har satts i gång i Försvarsmakten.

Invasionsförsvar
Invasionsförsvaret var uppbyggt för att möta och avvisa
en eventuell angripare vid våra gränser, ute till havs eller i
värsta fall på eget landområde.
Klimatförhållandena under vilken materielen var tänkt att
användas var därmed välkända och materielen kunde anpassas i stort sett enbart efter svenska förhållanden. Den mesta
materielen stod i torra och avfuktade mobiliseringsförråd
och användes inte i den dagliga verksamheten vilket naturligtvis var bra ur förslitnings- och underhållssynpunkt.
Materielen var oftast specifikt avsedd för en viss förbandstyp eller uppgift och ofta utan krav på att vara enhetlig
även om ungefär samma behov kunde finnas inom olika
förband och enheter inom samma vapenslag. Att ensa behoven över vapenslagsgränserna ansågs nog av många vara
en uppgift alltför svår att ge sig på vid den tidpunkten! För
el- och telemateriel fanns ett begränsat behov av sammankoppling till större funktionsenheter eller till utbytbarhet
mellan dessa.
Även om det alltid funnits rörliga enheter i behov av
elförsörjning har många system varit statiska dvs. fasta
ledningscentraler, fasta radarstationer, grupperingsplatser
i berganläggningar m.m. De fasta elinstallationerna är tekniskt sett förhållandevis enkla att överblicka och underhålla
framför allt med hänsyn till skyddsjordning och potentialutjämning.
För att genomföra allmän mobilisering krävdes beslut på
högsta politiska nivå och antogs också föregå av en lång
beredskapshöjning i flera steg. Att kalla in personal och
fördela utrustningar ur mobiliseringsförråden tog tid. Vissa
förband och mindre enheter ur inneliggande värnpliktskullar kunde dock komma igång något tidigare i händelse av en
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kupp.
Ledningsstruktur och kompetenser för olika förband och
enheter byggdes upp under lång tid och var anpassad för
en uppgift och plats som var ganska känd dvs. att vid våra
gränsområden förhindra en invasion från främmande makt.
Av någon anledning antogs dessutom den lede fi nästan
alltid komma från öster!
Flertalet krigsförband övades i princip med fyra- eller
åttaårsintervaller och förändringarna däremellan var inte så
dramatiska vare sig för uppgifter eller materiel, vilket jag
tror många som gjort värnplikten och efterföljande repetitionsövningar har erfarit. Det positiva var att det skapades
kontinuitet för kompetenser som bara behövde repeteras lite
då och då.
Behovet av elförsörjning för delar av rörliga förband
och enheter har naturligtvis funnits länge, men det mesta
klarades av med enskilda elverk utplacerade här och var
i s.k. ödrift. Några mer avancerade övervaknings eller
fjärrstyrningssystem behövdes inte. För att hålla igång
elförsörjningen krävdes viss kompetens, men man kunde
som ”elverksskötare” klara sig ganska bra med ett grundläggande tekniskt handlag, utvecklat genom att skruva på
den egna moppen eller bilen förutsatt att tummen inte satt
mitt i handen.
Säkerheten inom olika områden har alltid haft hög prioritet inom försvaret, vilket även gäller att ta fram säker elmateriel. Däremot har frågor som berör ansvarsfördelningen
inom elområdet t.ex. anläggningsansvar, personsäkerhetsansvar och behörighetsansvar inte alltid fått den uppmärksamhet som krävs för att leva upp till svensk ellagstiftning.
I de högre ledningsnivåerna i Försvarsmakten har
kompetensen och förståelsen för området elförsörjning och
elsäkerhet inte varit lika utbredd som inom många andra
områden t.ex. IT-säkerhet, även om de flesta insett betydelsen och det ömsesidiga beroendet.

Den nya Försvarsmakten
I princip finns numera ingen elmateriel uppställd i förråd
utan används i den dagliga verksamheten. Därmed ökar
slitaget och kravet på underhållsåtgärder, inte minst på ”den
främre stridsnivån”.
Anskaffning till försvaret av på marknaden förekommande
standardprodukter (cots = hyllvara) ökar. Elmaterielen ska
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Chefen F 21 Öv Lars Jäderblom tar emot Riktlinjer för elsäkerhet inom F 21 av Gary Powell FMLOG Stab VSS Elsäkerhetshandläggare.

dessutom kunna användas i klimatzoner som är betydligt mer påfrestande för elmateriel än vad vi är vana vid i
Sverige, bl.a. extrem kyla, extrem värme och hög luftfuktighet eller extrem torka. På vissa platser kan åskväder med
hög blixtintensitet förekomma. Det kan ställa till problem för
ett utbrett eldistributionssystem bestående av anslutningskablar tillfälligt förlagda ovan mark.
Antalet fasta anläggningar minskar och ledningssystem,
funktioner och utrustningar blir transportabla och inbyggda
i containrar och hyddor m.m. Idag finns inom Försvarsmakten redan transportabla strömförsörjningssystem
framtagna som beträffande effekt och tekniskt avancerade
lösningar i princip saknar motsvarighet på den civila
marknaden.
Allt ska ha en fungerande elförsörjning och kopplas samman med andra transportabla enheter till större system och
förband likt ett jättelikt ”lego” till vad föreskrifterna inom
elområdet benämner ”tillfälliga elanläggningar”. Problem
kan uppstå med bl.a. jordning och potentialutjämning och
att bibehålla personsäkerheten, eller att vagabonderande
strömmar mellan enheter slår ut eller reducerar kapaciteten i
tele- och datasystem.
Enheterna ska dessutom inom förbandet/systemet och
med enheter ur andra förband kunna taktiseras dvs. kopplas
samman på olika sätt beroende på den aktuella uppgiften
eller den plats de grupperas på.
Kompetensen hos invasionsförsvarets ”elverksskötare”
är inte alltid tillräckliga i detta sammanhang. Det krävs numera mycket goda och breda kunskaper inom ett elområdet
för att hantera dessa problem, dessutom på system som inte
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är speciellt vanligt förekommande på civila marknaden.
Tiden från beslut om en insats någonstans i världen till
dess man ska vara på plats och fungera är redan kort och
kommer att bli kortare. Det finns efter insatsbeslut inte speciellt mycket tid att börja improvisera med olika kombinationer av elmateriel eller leta efter rätt elkompetens.
Större fasta grupperingsplatser av typ camp kommer
alltid att förekomma. Däremot kan andra förutsättningar
än idag bli aktuella för vem man hyr anläggningen av, eller vem som bygger elanläggningen och underhåller den.
Dessutom är de anläggningar som används vid internationella uppdrag inte alltid i bästa skick ur elinstallations- och
elsäkerhetssynpunkt.
För personsäkerheten är det viktigt att ansvarfördelning
och eventuella delegeringar samt formerna för underhållet
av elanläggningen är utklarade, innan verksamheten går
igång och en eventuell elolycka har inträffat.
Bemanningen i förbanden byts ut under pågående
och/eller mellan missionerna, vilket kräver rutiner för att
få kontinuitet och återmatning av kompetensförsörjningen
även inom elområdet.
Ovanstående faktorer gör att det måste finnas entydiga
riktlinjer för hur man ska hantera elsäkerheten oavsett om
man befinner sig på sitt ”hemmaförband” eller i något tillfälligt upprättat förband någonstans i världen.
Det får heller inte råda någon tveksamhet om vad ellagstiftningen kräver, vilket ansvar som finns och hur det ska
fördelas. Framför allt ska de personer som tar på sig olika
roller inom elsäkerhetsområdet och därmed också ett ansvar
ha rätt kompetens för uppgiften och ett skriftligt förordnade
och en delegering där så behövs.
I sammanhanget är det viktigt att utöver kompetens för
aktuell befattning även ta hänsyn till de kompetenser som
ska inrymmas i organisationen och som krävs enligt ellagstiftningen för olika roller och ansvar inom elområdet.
Dessa beskrivs kortfattat längre fram i texten.

Förändringar i ellagstiftningen
Samtidigt som förändringarna av Försvarsmakten pågår
sker också en ganska omfattande och snabb förändring av
ellagstiftningen. Den har under många år gått i riktning mot

Chefen ATK Genral Anders Brännström tar emot Riktlinjer för
elsäkerhet inom ATK av Gary Powell.
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en ökad globalisering, och inte minst mot en ensad ellagstiftning i Europa.
Vissa i Sverige väl inarbetade roller t.ex. krav på elbehörighet för elinstallationsarbeten kan mycket väl tänkas
försvinna i framtiden och utformas på ett annat sätt likt
många andra europeiska länder. I försvaret finns dock ”sen
urminnes tider” ett focus på frågor kring elbehörigheter som
emellanåt har hindrat en helhetsyn på samtliga roller inom
elsäkerhetsområdet.
Inför vissa övningar har det ofta handlat om att få till
en ”person med elbehörighet” ibland t.o.m. inhyrd från
en extern elfirma i tron att man därmed löst även övriga
ansvarsfrågor. Behörighetsansvaret är dessutom en mycket
begränsad del av den totala ansvarsbiten.
Ett antal projekt har under åren försökt svänga in elsäkerhetstänkandet i rätt riktning för detta men med varierande
framgångar, även om ämnet numera kommer upp betydligt
oftare i olika sammanhang.

Elsäkerhetsprojekt
År 2000 utkom Handbok för elsäkerhet inom försvarsmakten (H ELSÄK M 7740-754001). Handboken togs fram i
samarbete mellan Högkvarteret och dåvarande Försvarsmaktens Halmstadsskolor, FMHS och personal ur Informationsteknologiskolan, IT-Skolan numera Försvarsmaktens
Tekniska Skola, FMTS. Handboken trycktes i 3 000 ex och
en stor del av dessa fördelades i augusti 2000 till förband,
skolor och centra, och användes bl.a. för utbildning. Handboken kommer att omarbetas och tryckas upp i fler exemplar under 2006.
H ELSÄK är framtagen som ett stöd för att tydliggöra
ellagstiftningens krav och vara ett verktyg för förbandschefer och andra berörda att implementera elsäkerheten på
förbandsnivå.
I försvarets omstruktureringsprocess med allt vad detta
innebär har av naturliga skäl elsäkerhetsfrågorna inte alltid
haft högsta prioritet. Från Högkvarterets sida har man
dock insett elsäkerhetens betydelse och Försvarsmaktens
Logistik, FMLOG och enheten för Verksamhetsledningsstöd
(VSS) har av Säkerhetsinspektionen, SäkI fått i uppdrag
att på ett mer ”handgripligt sätt” förverkliga H ELSÄK på
förbandsnivå och få till ett ”elsäkerhetslyft”.
Riktlinjerna för elsäkerhetprojektet drogs upp våren 2004,
och sammanhållande och projektledare är Gary Powell,
elsäkerhetshandläggare på VSS Stab, som förutom att leda
projektet även handlägger de löpande elsäkerhetsärenden
i linjeorganisationen inom Försvarsmakten. En extern
stödresurs till projektet upphandlades i maj 2004 och Rote
Consulting AB fick uppdraget, där Dan Larsson är ansvarig
och sammanhållande för stödresurserna.
Projektet arbetar på flera täter men tyngdpunkten ligger
just nu på att klara ut och på respektive förband ta fram
ändamålsenliga styrdokument för ansvarsfördelning. Detta
går under benämningen riktlinjer för elsäkerhet, och utgör
en ”verktygslåda” som ska vara praktisk, lättförståelig
och anpassningsbar till olika förbandsstrukturer vid såväl
nationell som internationell verksamhet. Projektet ska dessutom tillsammans med ett antal förband, dess ledning och
övrig berörd personal genomföra dessa direkt i den dagliga
verksamheten.
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Chefen MARKI Övlt Åke Edler överlämnar Riktlinjer för elsäkerhet inom P 4 till Chefen P 4 Öv Håkan Swedin.

Arbetsmiljö
Målsättningen är att projektet ska ge förbanden ”hjälp till
självhjälp” och sätta i gång en process som ska inarbetas i
de befintliga och vardagliga arbetsrutinerna och ingå som en
naturlig del i förbandets systematiska elsäkerhetsarbete dvs.
vara en del av arbetsmiljöarbetet.
Elsäkerhetsprojektets kanske viktigaste målsättning är
just att arbetet efter implementeringen av riktlinjerna på
förband och enheter inte ska avstanna pga. rutiner som ligger parallellt eller t.o.m. utanför ordinarie förbandsrutiner
eller kräva kostsamma investeringar eller utökade personalresurser.
Riktlinjerna ska upplevas som det hjälpmedel de är
avsedda att vara och enkla att använda så att de inte blir en
”hyllvärmare”. Dokumentstrukturen kan även ge tips och
utnyttjas inom andra verksamheter än elsäkerhetsområdet
för att styra upp ansvarsfördelningen.
Det är inte helt ovanligt att ”någon har ett ansvar” eller
eventuellt tror sig ha det, men ändå inte vet speciellt mycket
om vad det innebär eller vilka arbetsuppgifter man förväntas utföra eftersom det saknas anvisningar för detta.

Ansvarsfördelning inom elsäkerhetsområdet
Inom elsäkerhetsområdet finns tre huvudsakliga ansvarsområden med inriktning mot personsäkerhetsansvar, anläggningsansvar och behörighetsansvar.
Det är viktigt att definiera dessa roller samt var och på
vilken nivå dessa kan återfinnas i organisationen och att
personer som tar på sig de olika rollerna har kompetens för
uppgiften. Genom skriftliga förordnanden och erforderliga
delegeringar och anvisningar om vad detta innebär, tydliggörs uppgift och ansvar för såväl den enskilde individen
som för organisationen.
Vid utbildning, eller när man analyserar och diskuterar
ansvarsfrågorna inom en organisation, har det visat sig
finnas ett behov av att vara mycket tydlig. Alla knep är bra
utom de dåliga, och under projektets gång har därför respektive ansvarsområde fått en speciell färg som kan återfinnas bl.a. på organisationsbilder och styrdokument.

Personsäkerhetsansvar (grön färg)
Personsäkerheten regleras i starkströmsföreskrifterna Avdelning C.
>
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Försvarsmakten
tydliggör elsäkerhetens
tre roller i färger:
• Personsäkerhetsansvar, blå färg
• Elanläggningsansvar, grön färg
• Elbehörighetsansvar, röd färg

Det åligger arbetsgivaren:
• att se till att varje arbete eller åtgärd utförs på ett sådant
sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer och
egendom uppfylls
• att bedriva internkontroll vid elektriskt arbete
Arbetsgivare ska för varje arbete utse en ansvarig person,
den elarbetsansvarige, med erforderlig kompetens att leda
arbetet och med befogenheter att vidta nödvändiga skyddsåtgärder enligt Avdelning C.
Vid elektriskt arbete och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar ska internkontroll ske, vilket betyder
att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att kraven på nödvändig säkerhet för personer,
husdjur och egendom uppfylls.
Arbetsgivarens personsäkerhetsansvar är oberoende av
kravet på elinstallatörsbehörighet.
Personsäkerheten är beroende av anläggningens utformning och skötsel. För vissa företag/organisationer är det
nödvändigt att komplettera vissa elanläggningar eller
anordningar med särskilda anvisningar. Dessa anvisningar
ska vara fastställda och användas som ett komplement till
de av Elsäkerhetsverket utgivna föreskrifterna om skötsel
av elektriska starkströmsanläggningar eller tillverkarens
anvisningar.
Varje person som deltar i detta arbete ska i tillämpliga
delar instrueras om innebörden av starkströmsföreskrifterna
Avdelning C. Där särskilda anvisningar finns ska dessa ingå
i instruktionen och tilldelas personalen. Instruktioner om åtgärder till skydd mot ohälsa eller olycksfall genom elektrisk
ström gäller även för inlånad personal.
Varje person som deltar i ovan nämnda arbetsuppgifter
bör mot kvitto tilldelas ett eget exemplar av Avdelning C
med eventuella särskilda anvisningar.
Fastställda anvisningar för skötsel ska alltid följas.
Arbetsuppgifter, där det finns risk för personalen att skadas
genom elektrisk ström, ska utföras av eller under ledning av
en person, den elarbetsansvarige, som:
• är fullt förtrogen med arbetet och val av arbetsmetod enligt
starkströmsföreskrifterna Avdelning C
• har nödvändig kännedom om arbetsplatsen och materielen
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• ska se till att betryggande skyddsåtgärder vidtas
• ska instruera personalen om förekomsten och belägenheten av farliga elanläggningsdelar, om farans beskaffenhet,
och om vad som bör iakttas för att förebygga olycksfall.
Personalens kompetens ska vidmakthållas och genomgång av Avdelning C och särskilda anvisningar bör ske
minst vart tredje år. Genomgången bör även innehålla information om åtgärder vid olycksfall samt utbildning i första
hjälpen (Hjärt- och lungräddning). Genomgången bör ske
med tillkommande personal innan denna får delta i arbetet.
Vissa arbetsuppgifter får utföras av lekmän och andra
arbetsuppgifter av instruerad person medan mer komplicerade arbetsuppgifter fordrar en fackkunnig person med
djupare kunskap och större kännedom om anläggningens
uppbyggnad.

Elanläggningsansvar (blå färg)
Det åligger elanläggningens innehavare att:
• se till att elanläggningen är så utförd och hålls i ett sådant
skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur
och egendom
• utöva tillsyn över elanläggningen
• utse en eldriftansvarig person för varje elektrisk anläggning
Med tillsyn av elanläggningen menas att systematiskt
övervaka och kontrollera elanläggningens utförande och
skick samt vid behov vidta åtgärder så att den ger nödvändig säkerhet för personer och egendom.
Tillsynen ska ske både fortlöpande och med bestämda
tidsintervall, s.k. periodisk tillsyn.
Rutiner ska finnas för hur skador och brister, som upptäcks vid fortlöpande eller periodisk tillsyn, ska rapporteras,
åtgärdas, följas upp och vid behov protokollföras.
Protokoll från den periodiska tillsynen ska arkiveras.
Avdelning C, ska tillämpas oberoende av när elanläggningen togs i bruk. Detta innebär att man på äldre elanläggningar måste göra risk- och konsekvensanalys om förbättringar behöver vidtas.
Då flera elanläggningsinnehavare förekommer inom sam-

Vid utbildning och information
används kepsar i olika färger för
att beskriva de olika rollernas
ansvar och uppgifter.
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ma elanläggning eller när två eller flera elanläggningar står
i förbindelse med varandra, kräver ellagen att ett formellt
avtal upprättas mellan berörda elanläggningsinnehavare.
Avtalet ska fastställa gränserna mellan elanläggningsinnehavarna i den gemensamma elanläggningen samt det
ömsesidiga ansvaret mellan elanläggningarnas driftansvariga. Gränser mellan olika elanläggningar ska vara tydliga
och dokumenterade.

Elsäkerhet kan inte bara
”kommenderas” av chefen.
Systematiskt elsäkerhetsarbete
måste bedrivas långsiktigt och
med arbetsuppgifter och
resurser som är
delegerade till
berörd personal.

Elbehörighetsansvar (röd färg)
Ellagstiftningen kräver nödvändig kompetens av personal
som i sin verksamhet utför elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar. Elinstallatören får ha överinseende över yrkesmän eller utföra elinstallationsarbete i den
omfattning som framgår av behörighetsbeviset.
Elarbeten indelas i:
• Behörighetskrävande arbeten (Elinstallatörens ansvar för
utförandekompetens för sig själv och yrkesmannen)
• Icke behörighetskrävande arbeten (Arbetsgivarens ansvar
för kompetens hos personalen)
Elbehörighet meddelas för olika typer av elanläggningar
och elinstallationsarbete och är personlig. Detaljerade
krav på behörighet, anställningsförhållande, organisation,
kontroll och besiktning som gäller i samband med elinstallationsarbete finns i elbehörighetsföreskrifterna.
Elsäkerhetsverket kan återkalla eller inskränka behörigheten vid upprepade förseelser.
Det åvilar arbetsgivaren bl.a. att:
• se till att personer med behörighet finns i den omfattning
som verksamheten kräver för att uppfylla kraven i ellagstiftningen
• se till att berörda elinstallatörer skriftligen förordnas de
arbetsuppgifter som ingår i elbehörighetsansvaret.
Med elinstallationsarbete avses:
• Utförande, ändring eller reparation av fast installerad
anläggning

• Fast anslutning av och losskoppling av fast ansluten maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning
• Utförande, ändring eller reparation av tillfällig elanläggning där arbetet kräver verktyg
• Utförande, ändring eller reparation av anläggning på
fordon och dess påbyggnad när anläggningen utförs för att
anslutas till ett yttre nät med systemspänning överstigande
50 V och arbetet utförs av annan än tillverkaren eller leverantören av fordonet eller dess påbyggnad
För arbetsuppgifter som utförs av elinstallatör eller av
yrkesman under överinseende av elinstallatör har han ett
personligt ansvar för att elinstallationen uppfyller gällande
föreskrifter.
I ansvaret ingår bl.a.:
• kontroll av utfört elinstallationsarbete före idrifttagning.
• kontrollera att yrkesmän som utför elinstallationsarbete
under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter
som fordras för arbetet.
Elinstallatören kan delegera vissa arbetsuppgifter som
ingår i kontrollansvaret till sina yrkesmän. Detta förutsätter
att elinstallatören lämnar erforderliga instruktioner om hur
kontrollen ska utföras.

Fortsatt inriktning av elsäkerhetsprojektet
Skaraborgs Regemente P 4 har varit ”pilotförband” inom
armén och efter analys av organisationen har P 4 riktlinjer
för elsäkerhet utformats. Under oktober 2005 har dessa
överlämnats till förbandet för fortsatt genomförande, vilket
sker med egen personal med viss stöttning från elsäkerhetsprojektet.
Projektet har även gjort en liknande prioriterad och
riktad snabbinsats för Arméns Taktiska Kommando, ATK,
eftersom man bedömt behovet vara stort med hänsyn till
pågående och kommande utlandsverksamhet.
Flygflottiljen F 21 i Luleå är nästa pilotförband, och arbetet har startat under hösten 2005.
Inom F 21 pågår för närvarande den ”interna processen”
med analys av verksamheten och framtagning av anpassade riktlinjer, och elsäkerhetsprojektets medverkan var
slutfört under december 2005. Därefter har projektet enbart
uppgiften att stötta den fortsatta processen inom F 21 vid
eventuella behov.
Under 2006 kommer även förband och enheter inom de
marina enheterna att involveras i elsäkerhetsprojektet.
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Standardiserad ko

Rapport från 10:e Inter
CODIFICATION ”THE
10 – 13 oktober 2005 E
AC/135 Codification Symposium arrangeras vart fjärde år,
och syftet är att samla folk från samtliga länder som i någon
form kommer i kontakt med kodifiering enligt NATO-standard. Förutom samtliga NATO-länder (24 st.) inbjuds även
så kallade Sponsorship-nationer (25 st.) och PFF-nationer
att delta. Förutom kodifieringsansvariga från respektive land
så deltar även folk från de olika ländernas försvarsindustri,
försvarsdepartement, försvarsmakter, logistikorganisationer
mm. Givetvis finns även deltagare från NATO med.
Symposiet hade ca 600 deltagare från 46 olika länder.
Syfte med deltagandet på konferensen var att få en bild av
vad som händer inom NATO kodifiering samt kringaktiviteter som kan vara till nytta inför FM/FMV målsättning att
införa NATO kodifiering i Sverige som ett komplement till
våra svenska M- och F-nummer.

En sammanfattning av resultatet av
konferensen är följande:

• Standardisering är en förutsättning för ett internationellt
samarbete.

• NATO:s standarder kommer på sikt att övergå till ISO
standarder.

• Vikten av att ha kontroll av informationen/data kring
produkterna och att den ska vara entydig.

• Partnerskap mellan försvar och leverantörer är mer eller
mindre ett måste i den krympande försvarssektorn.
Arrangörerna UK National Codification Bureau, NCB,
med Chairman Symposium Steering Group George Bond i
spetsen, hade gjort ett mycket gott arbete med planering och
organisering av Symposiet. Edinburgh International Conference Centre var den perfekta platsen för arrangemanget,
och de föreläsningar och workshops som hölls bildade en
bra mix av övergripande och detaljerad information om
NATO Codification System. Talare och utställare var i allmänhet mycket kunniga, pålästa och väl förberedda.
Att införa NCS (NATO Codification System) i Sverige är
mycket mer än kodifiering. Det handlar om standardisering
i ett vidare begrepp och som påverkar stora delar av den
internationalisering Sveriges försvar står inför. Man bör se
kodifiering som en viktig delmängd i logistikkedjan.
FM/FMV bör ta större del i den standardisering som
pågår internationellt inom olika områden. Skälen till det är
att kunna påverka standardiseringsarbetet samt att skapa
Symposiet genomfördes på Edinburgh International
Conference Centre, EICC, mitt i centrala Edinburgh.
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difiering
national Symposium on
DNA OF MODERN LOGISTICS”
dinburgh, Scotland

Den svenska deltegationen följer med stort intresse en av föreläsningarna. Från vänster, Sven Tholin, FMV, Reidar Wittsell, FMV,
Kenneth Brandin, SAAB och Mats Elgh, FMV.

kunskap som kan ge en effektivare logistikhantering.
En lärdom som den svenska delegationen drog efter detta
symposium är att Sverige bör skicka en betydligt större
delegation till nästa Codification Symposium, som kommer
att avhållas 2009. NCS är framtid, och symposiet är ett unikt
tillfälle att fördjupa sig i ämnet, oavsett om det är övergripande eller detaljerad nivå man är ute efter.
Symposiets tema var ”Codification, the DNA of modern
logistics”. De olika dagarna hade dessutom underteman.
Temat dag ett var ”Building global standards”, dag två
”Partnering with industry/integrating the supply chain” och
dag tre ”The future/Creating supply management solutions”.
Richard B. Maison, Deputy Director Defense Logistics
Information Service, US och också ordförande i AC/135, inledde symposiet och sammanfattade tre potentiella uppgifter
han ansåg vara viktigast i framtiden:
• Standardiseringen i samarbete med ISO och ECCMA
• Smart STEP kodifiering. Ett arbetssätt som bygger på ISO
• STEP standarder för att automatisk koda produkter.
• Dela data
Många av föreläsningarna handlade om övergripande
logistikfrågor och exempel på hur viktig kodifieringen är för
de olika stegen i logistikkedjan.
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Exempel på talare och ämnen var:

• Rear Admiral Bartoli, NATO, som berättade att NRF
•

•

•
•
•

(NATO Responce Force) inte skulle kunna verka utan
ett gemensamt kodifieringssystem.
Ms M. De Vicentes, US Defense Logistics Agency, redovisade hur US Defence Logistics Agency utnyttjar leverantörer att ansvara för förnödenhetsförsörjning inklusive
transporter.
Denis Hoyland, UK Defence Logistics Organization,
redovisade TLLS som är UK MOD ersättare till Def Stan
00-60 och som kommer att ha STEP och PLCS inarbetade
i den militära standarden.
J. Bo Leimand, ordförande i NATO Group on Life Cycle
Management, AC/327, berättade om deras samarbete med
AC/135.
General J-J Verhaeghe, franska armén, berättade att
Frankrikes Kosovouppdrag inte varit möjligt att genom
föra utan NATO nummersättning.
M Palmer, CEO LSG Group UK, pratade om partnerskap
med industrin i logistikkedjan. Han belyste vikten av att
relationen mellan kund och leverantör ändras. Misstänksamheten mellan de båda måste arbetas bort och leverantörerna måste ges möjlighet till skälig vinst. Detta borde
>
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Pentland är den största av de många föreläsningssalarna på EICC. Här genomfördes främst föreläsningar av internationellt kända
logistikexperter med hög rang. Presentationerna handlade överlag om kodifieringens stora betydelse för övriga led i logistikkedjan.

•

•

•

kunna förbättras genom att införa realistiska mätetal och
att avtalen blir längre.
B Cantin, NATO Defence Policy and Planning division,
redogjorde för framtiden inom NATO med fokus på
logistiken. Han poängterade att kodifiering av materielen
var ett krav för att kunna försörja insatser med materiel.
Mr C Mogford, UK NCB, som redogjorde för deras val att
lägga ut kodningen på leverantörer. En viktig del i
outsourcing är att skapa ett partnerskap med leverantören eller leverantörerna. Man måste även vara tydlig över
kraven innan man outsourcar eller insourcar denna typ av
verksamhet.
Henning Rose, Sponsorship- och Baselogkoordinator på
NAMSA, redovisade historien bakom och vad som var på
gång AC/135 Sponsorship Programme. 1994 formaliserades regler för icke NATO länder att gå med i programmet. Från 1999 infördes ”Baselog Programme” som är ett
stöd för nya nationer som har för avsikt att ingå ett ”Sponsorship Agreement”. Nivåerna för medlemskap är ”Tier
1” och ”Tier 2”. ”Tier 1” medlemskap innebär att man har
rätt att ta del av information. ”Tier 2” medlemskap
innebär fullt utbyte av information. Sverige, Israel och
Nya Guinea som är på väg att bli sponsorship medlemmar
och diskussioner har påbörjats med Marocko och
Schweiz.

De seminarier som beskrivs nedan behandlar de två utvecklingsprojekt som pågår inom NCS i nuläget, anpassningen
till en civil standard och automatisering av kodifieringen.
Dessutom finns ett längre avsnitt om Unique Identification,
UID, som har stark koppling till NCS. Samtliga tre projekt
framskrider i ett högt tempo.

ECCMA OTD

(ECCMA) bildades i februari 1999 och är en standardorganisation som arbetar för att förenkla internationell e-handel.
Samtliga symposiets tre dagar pågick kontinuerliga seminarier om ECCMA Open Technical Dictionary (eOTD) och
dess kopplingar till NCS.
ECCMA OTD är ett kodsystem för entydig klassificering av individer, organisationer, lokaler, varor och
tjänster. ECCMA:s koder är tillgängliga för allmänheten
utan upphovsrättsrestriktioner. Koderna vidmakthålls och
distribueras exklusivt via Internet. Målsättningen är att
alla leverantörer som så önskar ska kunna tillgängliggöra
sina produkter via eOTD. I februari 2006 beräknas kodifieringsverktyg vara tillgängliga online på www.eccma.org.
På registry.eccma.org/registry kan sökningar efter ECCMA
Stock Number (ESN) göras.
De första kontakterna mellan ECCMA och AC/135
skedde på ett ISO-möte i San Francisco 2002, där AC/135
representerades av Steven Arnett från US NCB. Sedan
hösten 2004 har de båda organisationerna ett avtal som
säkerställer ömsesidigt samarbete och erfarenhetsutbyte.
Utvecklingen går raskt framåt, och eOTD är numera i sin
grund baserad på NCS. Med stöd av DLIS och AC/135
arbetar ECCMA dessutom för att konvertera eOTD till en
ISO-standard. Samarbetet med ISO är så långt gånget att
det redan finns ett projektnamn, ISO 22745. Mycket tyder
således på att NATO Codification System blir en ISO-standard inom en inte alltför avlägsen framtid. ECCMA har
dessutom ett mycket nära samarbete med projektet ”Smart
Codification”, se nedan.
Ur svensk synvinkel är AC/135:s samarbete med ECCMA
mycket positivt. När/om NCS konverteras till en ISO-standard kommer den planerade svenska implementeringen att
underlättas. Dessutom innebär eOTD kraftigt förbättrad tillgänglighet jämfört med tillgängligheten till NATO-nr idag.

The Electronic Commerce Code Management Association
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Smart
Codification
Smart Codification är
från början ett brittiskt
initiativ som syftar till
att förbättra kvalitén och
minska kostnaderna för
kodifiering.
Kodifiering är traditionellt sätt ett manuellt
arbete, där en klassifikatör med hjälp av en
ritning, standard eller ett
tekniskt datablad åsätter
en förnödenhet ett NATO
Stock Number enligt de
kodifieringsnycklar som
finns. På samma vis har
tidigare både ritning,
standardblad och tekniskt
datablad skapats manuellt
genom att en sakkunnig granskat konstruktionsunderlaget.
Smart Codification innebär att kodifieringen i hög grad
automatiseras. Detta sker genom att man använder sig av
data direkt från källan, dvs. konstruktören av förnödenheten
ifråga. De data som produceras i konstruktionsunderlaget
lagras och distribueras enligt ISO 10303, den så kallade
STEP-standarden (Standard for Exchange of Product Data
Model), som är en internationell standard för presentation
och utbyte av data.
LSC Group har även utvecklat en mjukvara för ändamålet, Smart Codification Tool. Mjukvaran bygger på företagets produkt LOCAM, vars användarmiljö stödjer regelbaserad process av data.
Data ska alltså vara användbara redan från födseln,
oavsett om det är en ritning, ett tekniskt datablad eller
kodifiering som man vill åstadkomma. Data ska även vara
tillgängliga genom förnödenhetens hela livscykel,
oberoende av vilka hård- och mjukvara som används.
Mer information om Smart Codification finns på
www.lsc.co.uk/downloads/documents/eit-cs-06_Smart_Codification.pdf
Mer information om ISO 10303 STEP finns på
www.Steptool.com
eller
www.tc184-sc4.org/SC4_Open/SC4_Work_Products_Documents/STEP_(10303)/

UID
Unique Identification, UID är ett initiativ från US DOD
för individmärkning av förnödenheter som uppfyller
vissa kriterier. FMV har gjort en förstudie, VO FoT 21
120:50550/2005, som beskriver bakgrunden och de grundläggande koncepten för UID samt analyserar problematiken
för svenska förhållanden med fokus på FM och FMV. För
utförligare bakgrundsinformation hänvisas till ovan nämnda
rapport.
Som framgår av FMV-studien råder lite av begreppsförvirring när det gäller UID. UID-konceptet nämns nu i de
flesta fall som IUID, Item Unique Identification. Detta ser
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ut att vara en ren namnändring av det tidigare begreppet
UII, Unique Item Identification. På senare tid har konceptet
dessutom utvidgats, och omfattar nu förutom vissa typer av
förnödenheter även ”people and property”.
Ett övergripande seminarium om UID, leddes av LeAntha
D. Sumpter, Deputy Director for Program Development and
Implementation på Office of the Secretary of Defense. 2005
– 2006 genomförs ett försöksprojekt kallat ”NATO Experiment Proposal”. Projektet ska genomlysa både de kostnader
och de fördelar som uppstår vid införande av UID. Slutprodukten kommer att bli en rapport och en affärsmodell som
NATO och andra länder kan använda för att stödja leverantörer och försvarsorganisationer i deras genomförande av UID.
I projektet ingår bland annat:
• Identifiera potentiella uppgifter och fördelar/utmaningar
vid införande av UID
• Kontrollera vilka investeringar som krävs, inkluderat
infrastruktur och förändring av affärsmodeller
• Konkretisera de förväntade fördelarna inom
systemanalys, uppdragsledning, fastighetsskötsel,
upphandling, logistik, SCM och ekonomisk uppföljning
• Validering av STANAG 2290
Inom projektet kommer det att genomföras två konferenser,
en i San Diego 24 – 26 oktober, och en i Chantilly, VA, 30
november – 1 december. Slutrapportering sker i augusti
2006.
På workshopen ”UID Industry Panel” delgav representanter från försvarsindustrin sina erfarenheter av UID. Abby
Rothman är UID Program Manager på Lockheed Martin,
världens största försvarsindustrikoncern. Hon berättade att
Lockheed Martin inte ser införande av UID som en ökad
kostnad för företaget, utan tvärtom som en besparing.
Många kunder kräver individmärkning redan idag, och alla
har olika krav på hur märkningen ska utföras. UID innebär
att märkningarna kan standardiseras, vilket sparar tid och
pengar.
Hon berättade vidare att kravet på UID-märkning inneburit >
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att företaget skapat ett ”Corporate UID IPT membership”,
där ca 300 personer från de olika dotterbolagen inom den
väldiga Lockheed Martin-koncernen är involverade. Detta
IPT startade i mars 2004, och första UID-märkta leverans
skedde den första augusti samma år. Företaget har även
gjort en enkät bland sina ca 1500 underleverantörer om
hur de ser på införandet av UID (och även Radio Frequense Identification, RFID). 75 % av underleverantörerna
hade aldrig hört talas om varken UID eller RFID. Detta
trots att kravet på UID-märkning gäller sedan den första
januari 2004.
Nat Russhard från Rolls Royce Plc höll en föredragning
som gick in på djupet när det gäller själva märkningen
av UID. Han berättade att en intern undersökning på
företaget visade att den arbetstid som de anställda lade
på att läsa, skriva eller överföra data motsvarade 3 % av
det totala antalet anställda på Rolls Royce! 2002 började
företaget dock använda Data Matrix, som är den standard
som gäller för UID-märkning. Införandet har inneburit
att överföring av data har automatiserats, vilket i sin tur
inneburit en kraftig rationalisering för företaget. Även
Rolls Royce ansåg att införandet av UID var positivt för
dem som leverantör.
Mer information om UID finns på
www.acq.osd.mil/dpap/uid
Mer information om Data Matrix finns på
www.dod-uid.com

Codification training
Codification training hade till syfte att informera om grunderna för NCS, NATO Codification System. Seminariet var
fortlöpande över de tre dagarna.
Stor vikt lades vid de två principiella målsättningar som
finns inom NCS, nämligen entydighet och typminskning.
Dessa målsättningar följde som en röd tråd genom alla 3 dagarna. AcodP-1 ligger som grund för kodifiering inom NCS.
Ett NSN, Nato Stock Number, är föränderligt över tiden
på grund av att materielen klassas in under NSC, NATO
Supply Classification Code, de första fyra siffrorna i ett
NSN, beroende på användningsområde. Vad som dock alltid
är bestående är NIIN, National Item Identification Number,
de påföljande 9 siffrorna, bestående av landskod samt ett
löpnummer.

5305-12-179-8250
NSC

Landskod NIN, National Item Number

NIIN, National Item Identification Number

Entydighet
För att få entydighet ska alla nya benämningar godkännas
av NAMSA. För att kunna språkkoda alla benämningar
inom NCS så tilldelas alla benämningar en sifferkod, en
INC, Item Name Code. Denna kod är den samma oavsett på
vilket språk benämningen skrivs på. Exempel INC 02390
motsvarar PIN, STRAIGHT, HEADLESS.
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Som en hyllning till den skotska traditionen valde en tung trio
att klä sig i kilt. Från vänster Denis Lampron (f d ordförande
i AC/135 och chef för LZ-divisionen på NAMSA, numera pensionär), Richard B.Maison (ordförande i AC/135 och Deputy
Director på DLIS US) och George Bond (Director UK NCB).

Typminskning
För att så långt som möjligt undvika dubbletter ska så kallad
screening göras. Denna screening kan ske på referensbeteckningar och på deskriptiva data. UK NCB får runt
tvåhundratusen förfrågningar om nyregistrering varje år.
46 % av dessa hittas som redan nummersatta vid screening
på referenser. Ytterligare 4 % hittas genom screening av
deskriptiva data. Följaktligen nummersätts ca hundratusen
nya förnödenheter varje år.

NCAGE
NCAGE är NCS motsvarighet till våra svenska firmabokstavskoder. Stor vikt läggs vid att upprätthålla och säkerställa firmornas aktualitet. Dessutom kodas varje firma med
så kallad RC/VC-kod. Med hjälp av dessa koder kan man
utläsa om firman är tillverkare, generalagent, distributör
eller motsvarande.
TEXT OCH FOTO: Göran Bostedt, FMV.
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TO för tejper
Artikeln beskriver arbetet med
att ta fram en ny TO (teknisk
order) för tejper och varför en
sådan behövs. Vi börjar dock
med att lite kort förklara
vad en tejp är.
Adhesiv

Bärare

Liner

Vad är en tejp?

Framtagning av TO tejp

Enligt en definition från SIS gäller att ”med självhäftande
tejp förstås band av metall, plast, papper och dylikt försett
med häftämne på en eller båda sidorna”.
Det finns två huvudtyper av tejp: enkelhäftande och
dubbelhäftande. En tejp är i allmänhet uppbyggd av bärare
och häftämne (adhesiv). Både bärare och häftämne finns i
olika material. För enkelhäftande tejper sitter bäraren ytterst
som ett ryggmaterial. Ofta är tejpen också försedd med ett
skyddspapper, en liner.
Tejper är en ganska inhomogen grupp av produkter och
används i många skilda sammanhang och inom många
branscher. Tejp ger ofta en enklare och smidigare hantering
än alternativa metoder. Förutom rent hopfogande (limning)
används tejper även bullerdämpande, elektriskt ledande/
isolerande, termiskt ledande/isolerande, vid skarvning, vid
märkning, vid underhåll och reparation mm.
Till tejper hör allt från produkter för mer kvalificerade ändamål till förbrukningsmaterial. Ett aktuellt exempel på en
kvalificerad tillämpning är att delar av vingklaffarna till Airbus sammanfogas med hjälp av tejp, ett annat är erosionsskyddet på vingarna
till JAS 39 Gripen. En
mindre kvalificerad,
men mycket vanlig
applikation, är som
maskering (t.ex. vid
lackering).

I samarbete med FMLOG ResmatE och FMV tog vi fram
en TO som heter Riktlinjer vid val och användning av tejp,
AF ALLM 540 010447, och som beskriver olika tejper och
deras egenskaper. TO:n beskriver också hur man ska förvara
och applicera tejp samt hur rengöring ska utföras av de ytor
som tejpen ska fästa mot. Även risken med silikonsmitta
berörs.
Därefter gjordes en inventering av de befintliga tejper som
försvaret har lagerförda. TO:n har därför nyligen kompletterats med två bilagor som listar de tejper som finns inom
försvaret. Listorna togs fram genom att vi gjorde en sökning
i databaserna Frej och Delta där tejperna finns registrerade.
I bilaga 1 finns tejper enligt kravklass 1 och 2 och där anges
lagringstid, drifttemperatur, ryggmaterial, adhesiv och
tejpens användning. Mycket av uppgifterna kommer från
leverantörens tekniska datablad. I bilaga 2 finns tejper enligt
kravklass 3. Där anges enbart förrådsbeteckning (M-nummer), förrådsbenämning och leverantörsbeteckning.
Samtidigt med inventeringen utförde vi registervård av
databaserna genom att ändringsmarkera tejper som inte
längre är aktuella och genom att ensa dubbelregisterade
tejper. Flera tejper kan nämligen ligga på samma förrådsbeteckning (M-nummer) utan att motsvara varandra.
Ändringsmarkering innebär att tejpen kan avregistreras. En
stor andel av tejperna kunde sorteras ut. Av totalt ca 380 Mnummer har drygt 100 ändringsmarkerats.

Bakgrund till TO:n

Fortsatt arbete för att förbättra tejpers kvalitet är att klassificera dem enligt FSD 0228 och ta fram standard/specifikationer där kraven på de viktigaste tejperna anges. Mottagningskontroll av de tejper enligt klass 1 som levereras bör införas
för att ytterligare öka kvaliteten på tejperna och för att man
ska kunna förvissa sig om att man får tejp med rätt egenskaper dvs. den tejp man beställt.

Man har på FMLOG och förband upplevt att kvalitén
på tejper generellt har försämrats. Problemet kom in till
arbetsgrupp AG-Elast och där gjordes en utredning av några
utvalda tejper. Det visade sig att en orsak till bristande
kvalitet var att samma artikelnummer kunde innehålla flera
olika tejper. En annan orsak till varierande kvalitet är att
krav saknas på egenskaper, lagring, mottagningskontroll etc.
Som ett första steg att kunna förbättra kvalitén föreslogs att
man skulle ta fram en teknisk order (TO) för tejp.
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Återstående kvalitetsarbete

TEXT: Margareta Brattö, Bodycote CSM AB.
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Reviderade
TO för luftfartsprodukter som berör
häftfolier, färg, spackel och färgborttagare.
TEXT OCH FOTO: Magnus Memstrand, Bodycote CSM AB.

Solfjäder, färger.

TOUF 130-000002B – Häftfolie
På olika slags försvarsmateriel finns det häftfolie såsom
märkfolie, dekaler, emblem och logotyper. Syftet är att ge
information om tillhörighet eller för att utgöra varselmärkning av typen förbudsskyltar, varningsskyltar eller upplysningsskyltar.
Den här instruktionen specificerar de material och metoder som ska användas för arbetet med montering av häftfolier på försvarsmateriel. Instruktionen är till stora delar helt
omgjord och ger en metodbeskrivning av följande moment:
demontering av gammal häftfolie, rengöring, montering av
ny häftfolie samt kantlackering av den nya häftfolien.

TOUF 130-0000118B – Applicering av
grundfärg och täckfärg
Hur ett flygplan bör målas beskrivs i den här instruktionen.
Instruktionen, som genomgått en total översyn, visar en metodbeskrivning för flygplansmålning med någon av följande
färgtyper ur färgsystem fpl 39:
• etsgrundfärg
• grundfärg (ny kromatfri grundfärg införd)
• täckfärg (invändig struktur)
• maskeringsfärg (ny TH612 för utvändig struktur införd)

Olika produkter.

Instruktionen tar även upp hur färgerna bereds. Dessutom
finns ett avsnitt med beskrivning av hur man reparerar med
maskeringsfärg på de ställen där det finns en kulörskillnad
mellan angränsade ytor. Om man vill förbättra målningen
på ytor som är målade tidigare eller nedsmutsade kan det
nämligen vara svårt att få samma kulör med originalmaskeringsfärg.
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Tekniska order
För att undvika för stora nyansskillnader mellan angränsande ytor har därför en kulörlikarsats tagits fram av
Bodycote. Kulörlikarsatsen innehåller färglikare med tre
färgbrytningar av respektive färg: TH 612-5001 (ljusgrå
undersida) och TH 612-5002 (mörkgrå översida).
Ny kromatfri grundfärg finns införd som M0715-841105
(Saab 5437-11) och är en tvåkomponent grå kromatfri polyuretanfärg. Den tidigare maskeringsfärgen (TH611-5001)
har ersatts med TH612 eftersom Beckers tyska råvaruleverantör av huvudbindemedel tog bort sin produkt på marknaden år 2003. Den nya maskeringsfärgen är bättre, framför
allt för applicerbarhet, brukstid (förlängd till 60 min) samt
flexibilitet.

skador. Produkten kvalificerades år 2002 till Saab eftersom
företaget behövde ha ett mera visköst spackel som kunde
tränga ner i djupet av krysspåret på skruvarna (till vinge fpl
39) utan att blåsbildning uppstod. Positiva effekter av det
här spacklet är att det inte sjunker efter härdning och att det
är lättare att forma/slipa. Priset är också avsevärt lägre.
Behovet av det snabbhärdande polyesterspacklet PP 2000
kvalificerades också under år 2002. Spacklet härdar på 20
minuter och kan sedan slipas och övermålas. Spacklet används för att fylla ut mindre ytavvikelser och porositer.

Applicering av spackel.
Kulörlikare.

TOAF 130-000112B – Rengöring och
preparering av armerade plaster vid
reparation och underhållsåtgärder
Vid viss typ av reparation och underhåll är spackling tillåten. Den här instruktionen specificerar de material och metoder som då ska användas. Instruktionen är till stora delar
helt omgjord och ger en metodbeskrivning av arbetet med
slipning, rengöring, beredning, applicering av grundfärg,
applicering av spackel (dvs. porfyllnadsmedel, spackelfärg
epoxispackel och polyesterspackel).
Instruktionen har fyllts på med ytterligare spackelmaterial, Watertite och PP 2000.
Watertite är ett epoxispackel för reparation av större

Exempel på kantlackering av dekal.
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TOUF 130-000024C – Rengöring och
preparering samt spackling på ytor av
metallstruktur
På luftfartsprodukter i tjänst uppstår det förr eller senare diverse små skador och defekter, såsom bucklor och intryckningar i skalytor och roderytor. När så är tillåtet kan man
åtgärda detta genom att spackla över skadan.
Den här instruktionen specificerar de material och metoder som ska användas till detta. Instruktionen är till stora
delar helt omgjord och ger en metodbeskrivning av arbetet
med slipning, rengöring, beredning samt applicering av
grundfärg, epoxispackel respektive polyesterspackel.

TOAF 130-011575 – Kemisk färgborttagning
Denna instruktion beskriver allmänna metoder och krav vid
applicering av kemisk färgborttagare för avlösning av färgskikt. Instruktionen ger en metodbeskrivning av arbetet med
rengöring, maskering samt kemisk färgborttagning.
Bristande effektivitet hos kemisk färgborttagare härrör
i regel från förbudet den 1 januari 1996 då färgborttagare
inte längre fick innehålla det mest verksamma medlet,
metylenklorid (eftersom det förstör ozonlagret). Efter att
förbudet infördes har vi på Bodycote mest kommit i kontakt
med den kemiska färgborttagaren Turco 6776 LO. På senare
tid har dock vårt intresse för kemisk färgborttagare ägnats
åt produkten SPC-909 Neutral. Denna färgborttagningsprodukt är inte så känslig för arbetstemperaturen eller den
relativa luftfuktigheten i lokalen som Turco-produkten.
Dessutom är SPC-produkten lite mer skonsam för anodiseringsskikt än Turco-produkten.
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SAFE Europe sympos
Det årliga symposiet inom SAFE
(Europe) hölls den här gången i
Warszawa.

Romuald Mikuliszyn avslutade sitt framförande med
att sia in i framtiden, han var övertygad om att turistresor
i rymden är det som kommer, vilket innebär att vi kan
räkna med fortsatt utveckling av säkerhetsutrustningar och
materiel.

TEXT: Catarina Östlund Julle, Maria Martikkala
och Jesper Lundqvist, Saab Aerotech.

Därefter fick deltagarna ta del av följande föredrag:
Syrgassystem i helikopter, Dan Riffe, Agua Lung America
● Gaspåverkan på lungor och blodomlopp vid tryckminskning, Rukshan G Fernando, Kings College London
● Mätning av ögonrörelser (användning av oculograph) vid
centrifugkörning, Krzysztof Kowalczuk, Head of Spatial
Orientation Laboratory Polen
Föredraget beskrev prov med oculograph (metod för att
registrera ögats läge och rörelser) i en humancentrifug.
Stora delar av dagens forskning och träning är inriktad på
att upprätta högt blodtryck vid höga G-laster. Effekterna på
den visuella inhämtning av information är dock betydande.
Registrering av ögats rörelse gör det möjligt att bedöma effekterna, åtminstone delvis.
Med infraröd oculograph installerad i human centrifug
genomfördes försök med 10 stycken erfarna militära flygförare. Försöken visade bland annat att ögonrörelserna avtar
och att ögonen faller till noll-läge strax innan medvetslöshet
inträder.
● Förbättring av pilot/flygplansbesättnings komfort och
uthållighet, Michelle C Ransley, Martin Baker
Eftersom nya krav ställs på flygförare för främst flygtid
blir sittkomforten allt viktigare. Michelle presenterade
en del bakgrund kring sittkomfort samt Martin Bakers
systematiska arbete för att ta fram flygstolar som stämmer överens med dagens och morgondagens krav. Resultat
från tidiga tester som gjorts visade bland annat på att det
finns behov av bättre stöd för korsryggen samt nya inlägg
till sittdynorna som i dag är uppbyggda av skummade
material.
● Jämförande undersökning av olika anti-G-dräkter utförd i
polsk centrifug, M Wojtkowiak, Military Institute of Aviation Medicine Polen.
● Irvin Aerospace – 85 års erfarenhet i av att rädda liv,
Anthony P Taylor, Irvin Space USA.
● Resultat från prov med den uppblåsbar räddningsflotten
ARK(Aerial Rescue Kit) i Canada, Charles Matthewson,
Engineering Manager Irvin Aerospace Canada Ltd.
● Ny EU-lagstiftning för buller och vibration, Thomas P
Gunstone och Susan H James, QinetiQ UK.
● RAF (Royal Air Force) buller och vibrationer ombord,
metod för utvärdering och preliminär analys, Matt Peacock,
RAF CAM UK.
Föredraget visade på effekterna av den nya EU-lagstiftningen för buller och vibration.
Mätningar av ljud och vibration i mark-, flyg och sjöfarkoster inom Storbritanniens försvaret redovisades, samt

För 13:e gången träffades alla inom branschen för att få
information om nya forskningsrön och produktutveckling
inom områdena säkerhetsutrustning och säkerhetsmateriel.
Olyckstalet till trots, blev symposiet en lyckad tillställning med många intressanta föredrag.
Claes Warbrandt från Sverige, nybliven president för
SAFE Europe höll öppningsanförandet.
Romuald Mikuliszyn (Military Institute of Aviation) gav
en historisk tillbakablick i flygets och säkerhetsutrustningens historia.
Han började presentationen med att visa Leonard Da
Vincis ritning på en fallskärm från slutet av 1400-talet.
I Warszawa flög den första ballongen år 1785. Ett av problemen med ballongflygning är att vid för hög höjd (30 000
fot) förlorar man medvetandet. Detta problem löstes av Aurthur Benson 1894, som kom på att man kan använda syrgas.
Den första syrgasutrustningen med andningshjälpmedel
kom sedan 1901. Men det skulle ta många år innan man
kommit fram till dagens säkerhetsutrustningar. Romuald
Mikuliszyn räknar upp minnesvärda händelser och årtal, här
följer ett axplock:
1912
WW1

Första utskjutningen från flygplan
Under första världskriget kom den första syrgasmasken.
1922
Skedde den första kollisionen i luften
1926
Första långdistansflygningen Warszawa – Tokyo
– Warszawa
1932
Uppblåsbar flytväst
1934
Kompressionsdräkt och tryckkabin
1940
G-dräkten (Japan) och katapultstolen (Tyskland)
WW2 Under andra världskriget utvecklades både dräkt,
hjälm och mask.
1980
NVG-glasögon
2001
Vattenfylld G-dräkt
2006 I dag håller man på och utvecklar CANVS
(NVG i färg)
(WW1 och WW2 står för 1:a respektive 2:a världskriget.
Red. anm.)
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ium 2006
påverkan vid användning. Tidsmässiga begränsningar av
användandet inom vissa faser av användandet infördes som
ett resultat.

Workshop:
● Utskjutningsskador, omfattning, riskfaktorer och utrusning ”Eject – Eject – Eject”, skadeorsaker, omfattning och
konsekvenser, Matthew E Lewis, RAF CAM UK.
● Inre riskfaktorer för ryggradsskador vid utskjutning, Julie
Greeves, QinetiQ UK.
● Fasthållningsselens bidrag/orsak till skador vid utskjutning, Sarah Day, QinetiQ UK.
● Kvalificerad datamodellering av utskjutningsscenarier,
Graham Joyce, Martin Baker.
De fyra föredragen om utskjutning var alla mycket intressanta och gav sammantaget en mycket bra helhetsbild. Allt
ifrån skador, orsaker och konsekvenser från ”verkligheten”
beskrevs. Statistik från RAF redovisades, bland annat konstateras att cirka 70 % beror på ”windblast” (vindfång, fritt
översatt). Det inledande föredraget byggdes på med ryggradens anatomi, olikheter och svagheter mellan individer. Det
tredje föredraget var inriktat på hur man kan mäta belastningen på ryggraden. En stor del av arbetet bestod i att ta
fram en mätutrustad flexibel ryggrad för provdocka, detta
för att möjliggöra realistiska mätningar i stolbana (ramp

Johan Eriksson, Transaero, Inc och Jesper Lundqvist, Saab Aerotech.
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för prov med raketstol). Allt avslutade med beskrivning av
framtagning av datamodell som används för verifiering av
prov från stolbana.
● Alpha 800 – hjälm för SAR (search and rescue) operationer, Bob Gaskell, Helmet Intregreted Systems Ltd UK.
Bob Gaskell presenterade en hjälm i ALPHA serien som
är speciellt utvecklad för Flygräddningsuppdrag. Kommunikationssystemet är integrerat i hjälmen med bland annat
röststyrd aktivering. Systemet tillåter ytbärgare, vinchman
och pilot att kommunicera under hela räddningsuppdraget.
● System för mörkerseende i undervisning och utbildning
av piloter vid Military Institute Of Aviation Medicine,
Krzysztof Kowalczuk, Head of Spatial Orientation Laboratory Polen.
● Påskynda spetskunskapen inom SAR-teknologin genom
satellitanvändning, Krzysztof Kowalczuk, Head of Spatial
Orientation Laboratory Polen.
● Utveckling av AMXD (Advanced Mission Extender Device) för blåstömning under flyguppdrag, Jerry Reid, OMNI
Measurement Systems USA.
Företaget presenterade systemet som består av en batteridriven pump, en påse för urin samt en sanitetsdel i både
manligt och kvinnligt utförande. Systemet kräver ingen hantering av flygföraren vid användning och är diskret placerad
under flygdräkten. AMXD har utvecklats för US Air Force
och kommer att finnas tillgängligt under våren 2006.
● RAF överlevnadsutrustning, Alf Evans, SCSR RAF St
Mawgan UK.
● Säkerhetsutrustning i verkligheten, Mark Hoggett och
Noah Price, S&AD IPT, UK MoD
Presentationen gick ut på att det är de små sakerna som
kan få oanade konsekvenser. Exempel, en handske av fel
>

FOTO: Catarina Östlund Julle.
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OMSI (Omni Medical System, Inc).

FOTO: Jesper Lundqvist.

material kan stoppa ett räddningsuppdrag. Vid vinschning
från helikopter lossade material från handsken. Materia från
handsken följde med vajern in i vinschen och orsakade så
småningom stopp.

Har utvecklat naturtrogna utbildningsplatser som används
i utbildning av civila och militära flyg- och helikopteroperatörer samt personal från olje- och gasplattformar. Utbildningen går ut på att öva olika nödsituationer.

Bästa presentation

Helmet Integrated Systems – Helmet är en engelsk tillverkare av hjälmar, visir, masker och kommunikationshjälpmedel.

Utmärkelse för symposiets bästa presentation fick Matthew
E Lewis för sitt mycket intressanta föredrag om utskjutningsskador.
Under de två dagarna var det fullt program från morgonen
till kväll. Vid pauser hade vi deltagare möjlighet att titta på
den anslutande utställningen. Utställare i år var:
AS Airborne Systems – Airborne Systems Group består av
Irvin-GQ (fallskärmar), Irvin Aerospace (USA och Canada)
och Para-Flite leverantörer av militära utrymningssystem,
fallskärmar och materiel till nödpackar mm.
Bfa, See- und Luftausrüsting Augsburg – Företaget
konstruerar och tillverkar pilot- och undervattendräkter
inklusive sockor, handskar, luvor, underkläder, anti G-byxor
och nödpacksjackor, ventilerade dräktsystem, ja alla former
av skyddsdräkter.
BCB International Ltd – BCB är leverantör av säkerhetsutrustningar (NBC-pack, nödsignal, överlevnadsutrustningar mm) till helikopter och flygplansbesättning.
Blackpool and the Fylde College – läroanstalt knuten till
Lancaster University.
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Martin Baker – Martin Baker tillverkar militära flygstolar
med kringutrustning.
OMSI Tactical Support Systems – Ett amerikanskt företag
som utvecklar och tillverkar system för urinblåstömning
under pågående flyguppdrag. System finns framtaget för
både manliga och kvinnliga piloter.
RFD Beaufort Ltd – RFD Beaufort ingår i Survitec Group
som är ett ledande företag inom överlevnads- och säkerhetsutrustningsteknologi. Fokus ligger på att erbjuda sina
tjänster till försvar-, rymd- och civila säkerhetsmarknaden.
Företaget utvecklar, tillverkar och levererar säkerhets- och
överlevnadsutrustningar.
SCHROTH Safety Products GmbH – Ett tyskt företag
som specialiserat sig på säkerhetsutrustningar för bland
annat flyg, motorsport och militära ändamål. De visade upp
sina säkerhetsanordningar såsom olika typer av säkerhetsbälten och selar som medger att användaren ställer sig i
upprätt position. De demonstrerade även ett centrallås för
selar som öppnar sig automatiskt under vattnet. En ytterli-
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gare produkt som de hade under utveckling var ett nackstöd
avsedd att skydda flygförarnas rygg och nacke vid eventuella nödutsprång.
SCOT Incorporated – Ett amerikanskt företag som specialiserat sig på pyrotekniska, pneumatiska och elektroniska
apparater som stödjer rymd och livräddande applikationer
och utrustningar.
Survival-One – Ett stort internationellt företag som bl.a.
utvecklar, tillverkar och underhåller/reparerar praktiska
överlevnadsdräkter åt försvarsmakter, räddningsorganisationer och olje/gasplattformar offshore.
Transaero, inc – Ett amerikanskt företag som distribuerar
säkerhets och överlevnadsutrustningar över hela världen.
Företaget tillhandahåller ett stort antal tillverkares utbud av
säkerhets- och överlevnadsutrustningar inklusive pilot – och
fallskärmshjälmar, skyddskläder, syrgasutrustning, flytande
överlevnadsutrustningar, nödsignaler, kommunikationsutrustningar, NBC-skydd och testutrustning mm. Företagets
representant för Norden, Johan Eriksson från Örebro, var
naturligtvis på plats.
Gore Tex outerwear – Företaget utvecklar och tillverkar en
mängd produkter i materialet GORE- TEX. På symposiet
ställde de ut sina produkter som var ämnade för militära
ändamål, bl.a. regnkläder, sovsäcksöverdrag, flygdräkter
och tält.
Som vanligt vid dessa träffar hade arrangören ordnat för
kontakt och utbyte av information deltagarna emellan. Varje
kväll bjöds det till cocktailparty. Bland alla de c:a 150 de-

Polska folkdansare.

FOTO: Jesper Lundqvist.

legaterna sågs från Sverige c:a tio, bl.a. Jonas Westling och
Daniel Fröding från FMV, Maria Berlin, Maria Martikkala,
Jesper Lundqvist och Catarina Östlund Julle från Saab AB.
Symposiet avslutades med middag under vilken vi deltagare underhölls med folkdans och sång och som traditionen
bjuder var en gästföreläsare inbjuden, någon som utfört
något extraordinärt. I år var det Rebecca Stephens som var
den första brittiska kvinnan att bestiga Mount Everest. Hon
höll ett mycket fängslande föredrag om de strapatser, som
hon tillsammans med den grupp där hon ingick i, utsattes
för när de besteg toppen på världens högsta berg.

Manlig och kvinnlig variant av AMXD (Advanced Mission Extender Device), utrustning för tömning av blåsa under flyguppdrag.
FOTO: Jesper Lundqvist.
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Valkyrian från

När kalla kriget var som kallast, i mitten på 1950-talet, funderade USAF på
nästa generation interkontinentala bombare och kom fram till att den nog
borde ha överljudsfart.

TEXT: Tommy Tyrberg, Saab Aerotech.
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Palmdale
Historien om B-70 börjar 1954, en tid då det kalla kriget var
som kallast och då flygplanens prestanda ökade i ett rasande
tempo. B-52 höll just på att flygprovas, men USAF funderade redan på nästa generation interkontinentala bombare
och kom fram till att den nog borde ha överljudsfart. Det
stod redan från början klart att det skulle bli utomordentligt
besvärligt att förena lång räckvidd och överljudsfart, och till
en början fanns det idéer både om att använda kärnkraft och
boranbaserat bränsle för att förbättra prestanda. Snart nog
insåg man dock att sådana idéer inte gick ihop med det
planerade datumet i tjänst (1963) och när man 1955 officiellt gick ut med en offertförfrågan för det nya projektet
WS-110 så gällde det ett någorlunda konventionellt bombplan, men med kapacitet att nå Mach 3 under en kort ”rusning” fram till målet.
De enda tillverkare som överhuvud svarade på förfrågan var Boeing och North American och båda föreslog ett
extremt stort flygplan (ca 450 tons startvikt) försett med
långa yttervingar och väldiga fälltankar för att klara räckviddskravet. I närheten av målet skulle både yttervingar och
fälltankar fällas och planet accelerera till Mach 3. USAF insåg snabbt att hela den infrastruktur som mödosamt byggts
upp under ett årtionde för B-36 och B-52 skulle få lov att
förnyas för att kunna hantera ett så stort flygplan och sände
ut en ny version av specifikationen som krävde att WS-110
skulle kunna:
●

●

●
●

●

Flyga med mach 30–32 på 21000 – 23000 meters höjd
över minst 1000 nautiska mil
Ta en bomblast om 23 000 kg (senare ökat till
32 000 kg, vätebomber var tunga 1955)
Ha en total flygsträcka av 10000 – 17000 km
Kunna flygas av personal med normala kvalifikationer
och normal personlig flygutrustning
Kunna använda existerande flygfält och hangarer
och ha en maximivikt av 225 ton

Bära flygplanet
I förstone kan kraven verka fullständigt omöjliga, men
North American hade under med den första konstruktionsstudien observerat att NACA (NASA:s föregångare) i
samband med supersoniska vindtunnelstudier observerat
ett fenomen kallat ”compression lift”. Fenomenet går ut på
att den chockvåg som omger ett överljudsplan under vissa
omständigheter kan göras asymmetrisk så att den bidrar
till att bära flygplanet. Förutsättningen är att flygplanet har
en platt ovansida och en ”bullig” konisk undersida. Effekten förstärks dessutom om vingspetsarna är neråtböjda.
Nedböjda vingspetsar i höga farter hade dessutom två andra
stora fördelar. Stabilisatorerna (som behöver vara som störst
i höga farter) kunde göras betydligt mindre och den för en
deltavinge normala förskjutningen av tryckcentrum bakåt

Tiff nr 1-2 2006

AV-2 stiger efter starten. På denna bild syns luftavtappningen
under luftintaget som användes för att avleda en del av rammluften vid höga machtal.

med ökande fart minskade betydligt, vilket i sin tur minskade trimbehovet i tippled och därmed luftmotståndet.
Sammantaget innebar detta att North American kom fram
till att det faktiskt borde vara möjligt att bygga ett flygplan
med konventionella jetmotorer som kunde flyga i mach 3
under relativt lång tid. Konceptet med ”compression lift” är
för övrigt mer känt som ”waverider” eftersom flygplanet i
viss mening rider på sin egen chockvåg.
North American vann mycket riktigt anbudsstriden och
i januari 1958 fick man kontraktet att utveckla den nya
bombaren som fick beteckningen B-70. Beställningen avsåg
visserligen bara prototyputveckling, men planerna var att
den första flottiljen skulle vara i tjänst 1965.
Ungefär vid samma tid fick planet också ett namn ”Valkyrie”,
exakt vad associationen var mellan överljudsbombaren och
dödsgudinnorna som hämtar döda kämpar till Odens Valhall
är dock oklart.

Tre prototyper
Medan prototyputvecklingen fortfarande pågick valdes John
Kennedy till president 1960 och Robert McNamara blev
försvarsminister. Båda var inställda på att ersätta SAC:s
bombplan med interkontinentala robotar och att omstrukturera den amerikanska krigsmakten för lokala krig (läs Vietnam). Dessutom hade nedskjutningen av ett U-2 flygplan
över Sovjetunionen våren 1960 lett till en kraftig övertro
på luftvärnsrobotars förmåga. B-70 passade kort sagt inte
in i Kennedys och McNamaras världsbild. De 50 beställda
serieflygplanen avbeställdes och programmet begränsades
till tre prototyper som enbart skulle användas för teknikutveckling.
Det faktum att prototyputvecklingen blivit dyrare än
beräknat och drog ut på tiden bidrog troligen också till
beslutet. Det var nämligen långtifrån enkelt att bygga XB>
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70, som prototypen hette. Det
största problemet med flygning
i hypersoniska hastigheter är
friktionsvärmen och B-70 kunde
därför inte byggas i aluminium.
Större delen av strukturen bestod
i stället av rostfri stålhoneycomb
och för de mest värmebelastade
områdena (9 % av strukturen)
användes titan. Båda materialen
var nya och mycket svårhanterade
omkring 1960 och i själva verket
så utvecklades tekniken med
argonsvets i stor utsträckning just
för B-70 projektet.
Även i andra avseenden var
B-70 komplex och avancerad.
Luftintagen hade inställbara ramper för att fungera i olika machtal. De fällbara vingspetsarna var
de dittills största rörliga aerodynamiska ytor som byggts, och
påkänningarna på ”gångjärnen”
B-70:ans instrumentpanel. När det gäller avionik och instrument har oerhört mycket hänt
var extrema. Även räddningssyssedan 1960-talet. Den här instrumentpanelen skiljer sig egentligen föga från motsvarande för
temet var komplicerat eftersom
en B-29 1945.
kravet var att utskjutning skulle
kunna ske i Mach 2. Detta innebar att besättningsmännens armar och ben först måste dras
och 60 minuter, åttonde flygningen, 74 minuter i överljudsin, varefter ett hölje stängdes runt stolen. Hela ”stolpaketet”
fart varav 50 minuter över Mach 2. Nu användes den ”fulla”
drogs sedan tillbaka under en utskjutningslucka i kabintaket
vingnedfällningen till 65 grader. Under den tolfte flygvarefter luckan och stolen sköts ut.
ningen 7 maj 1965 blev det allvarliga problem. I Mach 2,58
hörde förarna en dov duns och fyra av de sex motorerna gav
Hydraulläckage
övertemperaturlarm. En bit av vingframkanten hade brutits
Inte förrän i maj 1964 var den första prototypen (AV (Air
loss och splittret hade sugits in i motorerna. På finalen lyckVehicle) 1) klar för ”rollout” i North American Aviations
ades man återstarta en tredje motor, men efter landningen
fabrik i Palmdale i Kalifornien och den 21 september
visade det sig att alla sex motorerna var alltför skadade för
samma år var det dags för den första flygningen. Flygplanen
att kunna repareras, vilket var allvarligt eftersom det totalt
var ambitiös, först flyga i låg fart till Edwards AFB, där den
bara fanns 38 YJ-93 motorer att tillgå.
fortsatta flygutprovningen skulle ske, sedan ta in stället och
accelerera till överljudsfart för att slutligen landa. Starten
Vingframkanten lossnade
gick helt planenligt, vilket innebar att planet roterade vid
Den 17 juli 1965 flög AV-2 för första gången. Den var i
310 km/h och lyfte vid 330 km/h. Flygningen till Edwards
flera avseenden förbättrad i förhållande till AV-1. En ny typ
gick också problemfritt, men när det blev dags att ta in
av hydraulkopplingar botade de kroniska hydraulläckagen
landstället vägrade det ena huvudstället att gå in pga. en hyoch honeycombstrukturen hade blivit betydligt tillförlitlidraulläcka. Det var bara att ta ut stället igen fortast möjligt,
gare och hållfastare med ökad erfarenhet. Den viktigaste
allrahelst som B-70 på grund av den långa framkroppen och
ändringen var kanske mera tveksam. AV-1 hade visat sig ha
den höga anfallsvinkeln vid landning var omöjlig att vare
dålig rollstabilitet vid höga machtal och AV-2:s vingar var
sig buklanda eller överhuvud taget landa om inte alla tre
därför uppvinklade 5 grader. Det löste visserligen högfartslandställen var ute och låsta. Man fick istället nöja sig med
problemet, men till priset av en otrevlig gir-rollkoppling
en halvtimmes (problemfria) lågfartsprov. Det var ingai låga farter. Gir-rollkopplingen gav också upphov till en
lunda sista gången under utprovningen som landstället och
egenartad effekt då någon av motorerna slocknade, något
hydraulsystemet ställde till med problem.
som tyvärr inte var alltför ovanligt vid höga machtal. Planet
Det blev istället under den tredje flygningen 12 oktober
girade då naturligt nog mot den sida där den slocknade
som AV-1 första gången nådde överljudsfart (Mach 1,1).
motorn satt men rollade åt motsatt håll. Piloten måste då
Under nästa flygning två veckor senare flög AV-1 i Mach
korrigera genom att ge sidroder i rollriktningen vilket måste
1,4 under 40 minuter vilket var den längsta flygningen i
ha varit milt sagt ointuitivt.
överljudsfart någonsin samtidigt som vingspetsarna för
Under AV-1:s sjuttonde flygning 14 oktober 1965 nåddes
första gången fälldes ned 25 grader. Nästan varje flygning
det magiska talet Mach 3 på 21 300 meters höjd. Under 3
därefter ledde till nya rekord: sjunde flygningen Mach 1,85
minuter var allt gott och väl men sedan hörde besättningen >
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”

En YJ-93
motor på sin
transportvagn.

Närbild av AV-2 landställ efter landningen ”på tå” 30 april, 1966.
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En raketstol av den typ som användes för B-70. Kravet att
utskjutning skulle kunna göras i överljudsfart gjorde utskjutningssekvensen komplicerad. Före utskjutningen drogs förarens
armar och ben in, ett skyddande ”skal” fälldes ut runt föraren
och stolen drogs bakåt till utskjutningsluckorna. Bilden visar
ett slädprov med raketstolen. I detta läge är ”skalet” slutet

>
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eftersom högermotorn fick lov att hållas igång under större
delen av utrullningen för att undvika en groundloop. När
AV-1 till sist stannade hade det svängt 110 grader och stod i
nästan motsatt riktning som det ursprungligen landade.

Uträtat gem

Frontvy av en B-70. Den långa framkroppen och det nedfällda
”visiret” syns bra i denna vinkel.

åter ett dunsande ljud bakifrån och drog av gasen. När följeflygplanen hann ifatt visade det sig att ungefär en halvmeter
av vänstra vingframkanten lossnat, lyckligtvis så långt ut att
den inte sugits in i motorerna. Det var uppenbart av AV-1:s
struktur inte höll måttet hållfasthetsmässigt och det beslöts
att begränsa den till Mach 2,5 och flyga högfartsprov enbart
med AV-2.
Dessa framskred till att börja med tämligen problemfritt,
vilket är mer än man kan säga om de fortsatta lågfartsproven med AV-1. Under den trettiosjunde flygningen i mars
1966 började båda hydraulsystemen att läcka. Man vände
snabbt hemåt och började ta ut landstället. Ut- och infällningssekvensen var komplicerad, landsställsboggin roterade
först 90 grader horisontellt och sedan 90 grader vertikalt
innan hela ekipaget till sist fälldes in i vingen. Nu hade
inget av ställen gått ut helt. Det högra ställets boggi låg i
stort sett i rätt läge men alltför högt medan det vänstra landställsbenet visserligen hade gått ut helt men boggin hade
fastnat i 45 graders vinkel. Eftersom hydraulsystemet kunde
lägga av helt när som helst var det inget annat att göra än att
landa och hoppas på det bästa. Lyckligtvis hade man hela
den väldiga Muroc Dry Lake att landa på, vilket behövdes

Under tiden hade AV-2 successivt flugit allt längre perioder
i allt högre farter, upp till 30 minuter i Mach 2,9 och 20
minuter i Mach 3,0. På valborgsmässoaftonen 1966 var det
dags för försök att göra den flygning som skulle uppfylla
specifikationskravet för B-70, alltså 30 minuter i Mach 3.
Direkt efter starten blev det problem. Infällningssekvensen
för nosstället gick fel och stället tog i nosställsluckan. Det
gick inte att få ned stället igen med hydraulsystemet. Det
fanns ett elektriskt nödutfällningssystem men när det kopplades in hördes en smäll och strömmen försvann. Nu var
goda råd dyra eftersom B-70 inte kunde vare sig buklanda
eller landa utan helt utfällt nosställ. Först försökte man med
en hård sättning på huvudställen i hopp om att skaka loss
nosstället, men förgäves. Det var dock ingen överhängande brådska eftersom det fanns mycket bränsle ombord,
och medan AV-2 cirklade över Edwards AFB grubblade
teknikerna. Man kom fram till att problemet med elsystemet
troligen berodde på en brunnen brytare. Brytaren fanns

”

Nu var goda råd
dyra eftersom
B-70 inte kunde
vare sig buklanda
eller landa utan
helt utfällt nosställ.

AV-2 med vingspetsarna nedfällda 25 grader vilket användes mellan 550 km/h och Mach 1.4.
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Från kollisionen 8 juni 1966.

i den bakre kabinen, som inte användes i de obeväpnade
prototyperna, men lyckligtvis fanns det en kryptunnel mellan kabinerna. Kunde man bara kortsluta brytaren fanns
det en chans att stället skulle gå ut. Problemet var att ingen
hade tänkt på att det kunde vara bra med en verktygslåda
ombord. Efter en stunds rumsterande i pilotväskan hittade
dock andrepiloten Al White ett gem, och utrustad med det
uträtade gemet och en läderhandske kröp han igenom tunneln och kortslöt brytaren. Mycket riktigt, stället gick ned,
troligen den enda gången i flyghistorien då ett flygplan som
kostat 750 miljoner dollar räddats från haveri av ett uträtat
gem.
Reparationerna av landstället tog några veckor men den
19 maj flög AV-2 till sist i Mach 3 under 33 minuter och 62
minuter över Mach 2,5. På 90 minuter inklusive tid för start
och landning flög AV-2 3900 km. Härmed hade fas 1 av
testprogrammet avslutats och skulle fortsätta med fas 2 som
framförallt skulle avse manöveregenskaper och studier av
ljudbangen vid olika höjder och farter.

Gick i spinn
Den 8 juni 1966 skulle AV-2 flyga några pass över ett antal
mätstationer med Mach 1.4 på 10 000 meters höjd för att
mäta ljudbangen och sedan göra en formationsflygning med
fyra andra flygplan av olika typer. Alla fem flygplantyperna
hade motorer från General Electric och flygningen gjordes
på begäran av GE vars fotografer skulle filma formationen
från ett Learjet-flygplan.
Filmningen tog sin tid och fotograferna bad flera gånger
att planen skulle hålla en tätare formation för att alla skulle
komma med på bilderna. Till sist, efter 45 minuter, var
filmningen klar och formationen skulle just upplösas då
den F-104 som flög närmast till höger tydligen kom in
i den komplexa luftströmningen runt AV-2. Starfightern
rollade okontrollerat åt vänster, lyftes upp ovanför B-70:
an och kolliderade i ryggläge med AV-2:s båda fenor och
vänstra vingspets. F-104:an exploderade omedelbart i ett
eldklot medan AV-2 till en början fortsatte att flyga tillsynes
oberörd trots att större delen av fenorna var borta. I själva
verket hade besättningen över huvud taget inte märkt kollisionen och trodde först att varningsropen på radion gällde
något av de andra flygplanen. Efter ungefär 15 sekunder
började AV-2 rolla åt höger. Besättningen försökte förgä-
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Tekniska data:
Besättning:
Vingspann:
Vingbelastning:

2 (4 för serieversionen). Längd: 56,6 m,
32 m, Höjd 9,4 m. Vingyta: 585 m2.
410 kg/m2. Motorer: 6 General Electric
YJ93-GE3 med en dragkraft om
133 kN vardera.
Tomvikt:
93 000 kg, tjänstevikt: 242 500 kg.
Maxfart:
Mach 3,1 (3 300 km/h) på 21 000 meters
höjd.
Distansekonomisk fart: Mach 0,95.
Tjänstetopphöjd: 23 600 m. Flygsträcka: 7 900 km.

ves häva rollen och efter att ha rollat två varv gick AV-2 i
spinn. Det återstod bara att skjuta ut sig, men nu visade sig
riskerna med det komplicerade räddningssystemet. Förstepiloten Al White fastnade med armen i kläm när höljet runt
stolen skulle slutas. Eftersom utskjutningen inte kunde
ske förrän höljet stängts var han tvungen att få loss armen
innan han kunde skjuta ut sig i sista sekunden. Fallskärmen
utvecklade sig men luftkudden under stolkapseln hann inte
fyllas och White skadades lindrigt då stolkapseln slog i
marken med 33 G. Andrepiloten Carl Cross sköt aldrig ut
sig och haveriutredningen visade att hydraulcylindern som
skulle skjuta tillbaka stolen till utskjutningsposition hade
brustit. Tydligen hade Cross väntat för länge med att utlösa
räddningssystemet och eftersom AV-2 vid det laget var i
flatspinn var g-krafterna för stora.
Flygproven fortsatte med AV-1 (efter att räddningssystemet modifierats), men luften hade i viss mån gått ur hela
programmet. AV-3 byggdes aldrig färdig och AV-1 kunde
bara användas för test upp till Mach 2,5. Totalt gjordes
ytterligare 33 flygningar fram till 4 februari 1969 då AV-1
landade efter sin åttioandra och sista flygning som gick till
Wright-Patterson AFB i Ohio där det amerikanska flygvapenmuseet är beläget.
För den som inte har tillfälle att besöka Ohio, och som
vill se B-70 ”in action” så har NASA lagt ut ett antal filmsnuttar på nätet som kan hämtas på:
http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Movie/XB-70/
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Lösning till

VINTERNÖTEN
Vinternöten handlade mycket om guld. Det gällde två
metallcylindrar- en av guld och en av koppar. Du skulle på
ett enkelt sätt avgöra vilken av dem som var tillverkad av
guld. För att göra det svårt, så var de gjorda lika till storlek,
utseende och vikt och var målade med en tjock porös färg.
Eftersom guld är tyngre än koppar så var- för att få samma
mått – guldcylindern gjord ihålig i mitten, dock inte i
ändarna. En av insändarna frågar, med anledning av att både
metallcylindrar och stavar nämns i texten, vilket som gäller.
Svaret är att båda begreppen är adekvata. Enligt min uppslagsbok så kan en cylinder vara både rulle och vals och då
är ju inte en stav långt ifrån. Att det inte kunde vara tal om
ihåliga cylindrar framgick förhoppningsvis av texten i övrigt
och i viss mån av illustrationen. Men visst är det onödigt att
använda ord med dubbel betydelse.
Koppar har något större längdutvidgningskoefficient än guld
och de flesta svaren går ut på att utnyttja denna skillnad genom
att upphetta stavarna och sedan mäta förändringen. Ok, men
den tjocka porösa färgen bidrar inte till att göra det så lätt.
Ställ dem med ändarna i kokhett vatten och mät temperaturen i de ändar som sticker upp, är ett annat förslag.
Koppar leder värme bättre än guld.
Andra lösare tänker sig att mäta vikten i ändarna. Gulds-

staven är ju massiv ytterst och en våg lämpligt anbringad
borde kunna detektera detta.
Till sist har vi ett svar som innebär att man varken
behöver använda vågar, linjaler eller termometrar. Man
lägger helt enkelt stavarna bredvid varandra på ett slätt
underlag, t.ex. ett golv. Sedan rullar man igång dem (t.ex.
med handen eller en skärbräda) åt samma håll så de får lika
utgångsfart. Den stav som rullar längst är av guld. Varför
då? Jo, guldcylindern har störst rotationströghet genom att
den har mera material längre från rotationscentrum.
Välförtjänt pristagare denna gång blev Lars Olausson i
Såtenäs. Grattis!
Vi frågade också om en speciell egenskap, utöver de
vanligast kända hos guld, som brukar utnyttjas inom
rymdtekniken och t.ex. för vissa medicinska mätinstrument.
Endast ett svar har kommit in. Det går ut på att guld skulle
vara bakteriedödande.
Den egenskap som problemredaktören närmast tänkte på
var att guld enligt uppgift är bra på att ta åt sig värmestrålning
t.ex. i samband med att detektera bakgrundsstrålning ute i
rymden och i elektroniska febertermometrar, t.ex. sådana
som man stoppar in i örat när man är förkyld.
Uppgiften låg dock utanför tävlingen.

SOMMARNÖTEN
– Fysik på hög nivå
De som varit med ett tag i försvaret minns kanske att det
för länge sedan fanns regionala markteleverkstäder. De var
organiserade av flygvapnet, kallades TV 1 – TV 6 och utförde markteleunderhåll åt hela försvaret. Ett arbetslag från
en av dessa verkstäder höll någon gång under 1970-talet på
med att byta ett hinderljus i en mast som benämndes RT-02
och som var c:a 200 meter hög. Det var ett tungt jobb att
klättra så högt med all utrustning. En av montörerna, låt oss
kalla honom Göran, hade kämpat sig ända upp till toppen.
När han tog igen sig och tittade ner på mastfoten kom han
att börja fundera på vad som skulle hända om han släppte
ner en blykula. Skulle man rentav kunna påvisa att jorden
roterade. Han resonerade så här. ”Tänk dig att masten står
precis lodrät och att det är vindstilla (vilket det vanligen inte
är så här högt upp från marken). Under de sekunder, som
det tar för kulan att nå marken, kommer jorden att rotera
en liten bit åt öster. Kulan borde därför slå ner något väster
om mittpunkten av fundamentet. Kulan faller rakt ner, men
jorden snurrar var kontentan av hans resonemang.”
När han efter lampbytet åter kom ner på marken yppade
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han sin fundering för lagbasen Roger, som han hade stort
förtroende för.
”Nej”, sa Roger efter en stund. ”Du har fel. Masten och
därmed kulan i masttoppen och t.o.m. luften roterar med
jorden. Newtons tröghetslag säger att kulan bibehåller sin
hastighet i sidled under nedfärden om den inte påverkas av
några andra krafter. Kulan kommer att slå ner precis i mitten
av fundamentet, förutsatt att masten står lodrätt. ”Men”,
tillade han. ”Försök inte med nån demonstration. Det räcker
med den skiftnyckel, som Anders tappade häromåret. Den
höll på att slå sönder våran servicebil, som han mot alla
regler hade ställt intill masten.”
Ja, vem hade rätt? Eller hade båda fel – eller rätt???
Vad säger du?

Svaret vill vi ha in senast den
28 augusti 2006 till:
FMV, TIFF-redaktionen, Box 1002, 732 26 ARBOGA.
Märk kuvertet med ”Sommarnöten”.
Först öppnat godkänt svar premieras.
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Nyutgivna böcker

IKAROS

Nu har Flygvapenmusei årsbok 2005, IKAROS,
som beskriver vår militära flyghistoria utkommit.
Bland innehållet i denna den femtonde utgåvan
kan läsas:
•
•
•
•
•
•
•

Förord av SFHM:s styrelseordförande
Marie Hafström.
Utvecklingsarbetet med och turerna kring
B3LA ett flygplan som aldrig kom i produktion.
Flygvapnets heraldiska vapen
En krönika om Gösta Odqvist långa karriär,
kanske mest förknippad med F 1 i Västerås.
Utvecklingen av räddningssystem i flygplan.
En fotokavalkad ur propellersnickaren
K-E Thellmans album .
Svedinos Bil- och Flygmuseum i Ugglarp

Medlemmar i Östergötlands Flyghistoriska
Sällskap får boken gratis medan andra kan
köpa eller beställa den i Flygvapenmuseets
butik, telefon 013-28 35 67.
Då är priset 100 kronor.
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Posttidning B
Returadress:
FMV. TIFF-redaktionen
Box 1002. 732 26 Arboga

Trevlig sommar!

