
Nr 4  •  2006

Galten

Projekt Prio

Marina Basbataljonen

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN



2

UTKOMMER
med fyra nummer per år. Utges av Försvarets 
materielverk på uppdrag av Försvarsmakten. 

Distribueras till försvarets instanser, teknisk 
personal och berörda industrier m. fl .

ANSVARIG UTGIVARE
Övlt Joakim Sellén, HKV.

REDAKTION
Joakim Sellén, HKV

Lars Axelsson, TeK Flyg
Jan Brolin, FMTS

Leif Svensson, TeK Fordon
Bengt-Inge Fogelqvist, FMlog/Tekndiv

Åke Johansson, FMV
Emelie Bildsten, FMV

Jan Bjurström, FMV
Per Lönn, Saab Aerotech

REDAKTÖR
Kaj Palmqvist

FMV: ILS MetodKom
Box 1002. 732 26 Arboga

Telefon: 0589-13 258.
Fax: 0589-178 09.

E-post: kaj.palmqvist@fmv.se

MANUSKRIPT
Adresseras till redaktören.

ARTIKLAR
Redaktionell hjälp kan erhållas från redaktören.

PRENUMERATION
Gun Pettersson 
Försvarsmakten

HKV FÖRBE LED CIO-Aukt.
107 85 STOCKHOLM
Telefon: 08-788 93 22

E-post: gun.pettersson@mil.se
Adressändring eller prenumerationens 

upphörande meddelas snarast.

MANUSSTOPP
2007-01-22 för nummer 1/07

och 2007-04-10 för nummer 2/07. 
För insänt ej beställt material ansvaras inte. 
Återgivande av textinnehållet medges. Käl-

lan önskas då tydligt angiven

NÄSTA NUMMER
1/07 beräknas utkomma i mars 2006

och 2/07 i juni 2007.

GRAFISK FORM OCH TRYCK
Exakta Media, Malmö.

Exakta Tryck, Hässleholm.

OMSLAGSBILDER
Framsidan: Galten, eller den offi ciella benäm-

ningen PTGB6 D 4x4 SPS, är ett lätt splitter-
skyddat fordon som är på god väg att bli, eller 

är redan, hela försvarsmaktens kelgris.
Foto: Per-Olof Andersson, TeK Fordon.
Baksidan: HMS Belos under signatur-

mätning någonstans i svenska farvatten.
Foto: TeK Fartyg.

INNEHÅLL
Ledaren .................................................................................................................................3

Galten
Behovet av ett lätt splitterskyddat fordon i försvarsmakten har funnits
länge och har än mer accentuerats efter reformeringen till insatsförsvar.

Namnbyte
Nu är namnbytet till Kamratföreningen försvarets
tekniska offi cerare (KamraT off) genomfört! .....................................................................7

Flygbåt mot luftskepp
Den första zeppelinare som någonsin skjutits ner var
den tyska Zeppelin LZ 37, nertvingad av en kanadensare ...............................................8

Materiel – Tekniskt ansvar
Begreppet ”försvarsgemensam materiel”
har ställt till med mycket problem genom tiderna .........................................................12

Strategiskt partnerskap
Ett pilotprojekt har genomförts för att pröva
en ny försörjningsmodell för reservdelar........................................................................17

Marina Basbataljonen
Den nya Marina basbataljonen organiserades 2005-09-01 av
delar från tidigare Södra och Östra Basbataljon samt Teknikkontor fartyg .............22

Projekt Prio
Nya arbetssätt och ett enhetligt datasystem i försvaret. .............................................26

Kamratmöte Mälardalen
Kamratföreningen försvarets tekniska offi cerare har besökt Livgardet ...................30

Luftwaffes cigarettändare
Ibland upprepas en historisk felaktighet av författare efter författare
som citerar varandra ända tills den uppfattas som en självklar sanning. ................34

Höstnötens lösning .................................................................................................38

TIFF:s kontaktpersoner ........................................................................................39

Galten är på god väg att bli hela försvarsmaktens kelgris.

4

TIFF nr 4  2006



Bästa läsare! Le
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Året lackar mot sitt slut. Har ni gjort allt ni tänkt er? Jag 
kan konstatera att jag själv bara hunnit med en del av det jag 
ville göra. Det är tyvärr symptomatiskt i dagens verksam-
het. Väldigt mycket ska hända på kort tid med små resur-
ser. Hav dock förtröstan bäste medarbetare. Det kommer 
tro ligen att bli lättare att hinna med när transformationen till 
det nya insatsförsvaret är över.

Så här års är FM inne i slutarbetet inför utgivandet av 
verksamhetsuppdragen till förbanden. Nytt för i år är att 
teknikkontoren (TeK), och det nyetablerade materielkontoret 
(MaK) i FMLOG, får centralt ansvar för materielunderhålls-
budgeteringen. Inom vissa områden är det stora omställ-
ningar i uppgifter och ansvar medan t.ex. fl ygområdet (som 
i praktiken tillämpat central materielunderhållsbudgetering 
länge) inte påverkas i lika hög utsträckning. Jag är överty-
gad om att detta kommer att bli en succé på sikt.

Resursdialoger och verksamhetsdialoger har avlöpt rela-
tivt balanserat. ”Övertrycket” var lite högre inledningsvis 
än föregående år men allt tyder på att materielunderhålls-
budgeten nu är i balans. Underhållsproduktionen 2007 torde 
därmed ha lika bra förutsättningar som 2006.

Flygunderhållsutredning FUH2008 är nu inne i sitt slut-
skede. Utredningen är en total genomlysning av fl ygun-
derhålls-verksamheten och lite till. En rad viktiga resultat 
föreligger. Många förändringar föreslås. Stommen bygger 
dock på dagens organisation. Inriktningen är att slutrappor-
ten ska fastställas före jul. Därefter påbörjas införandedelen 
av projektet.

Parallellt har fl ygvapnet drivit projektet ”Försvarsmakten 
som en operatör”. Ett projekt som går ut på att tydliggöra 
ansvarsrollerna i Försvarsmaktens ”fl ygbolag” i enlig-
het med regler för militär luftfart (RML). Planerna är att 
FM som en fl ygoperatör ska införas fullt ut fr.o.m. 2008, 
samtidigt som FUH2008. Jag vet att båda spåren har bra 
överhörning mellan varandra, så förutsättningarna för att de 
ska landa bra är goda.

Genom projekt X, som jag beskrivit i tidigare ledare, 
pågår också förstudier inom fordons/mark- och lednings-

systemområdet i syfte att hitta en mer effektiv lednings-, 
drift- och underhållsorganisation, troligen med inslag av 
offentlig privat samverkan (OPS). Den totala administratio-
nen för teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning ses också 
över i en parallell förstudie. Sammantaget kan jag konsta-
tera att det pågår många utredningsspår samtidigt. Det blir 
en utmaning att få ihop allt i slutänden.

I läsande stund har vi genomfört ett stort teknisk tjänst-
möte i Halmstad. Syftet är att samla personal i försvarsmak-
ten som jobbar inom den tekniska tjänsten. Ca 150 personer 
förväntas till mötet med alla försvarsgrenar representerade. 
Logistikinspektören inleder. Därefter följer en rad intressanta 
presentationer. Förhoppningsvis har mötet haft en upplysande 
och förbrödrande effekt. Det var i alla fall min avsikt.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka en trotjänare för 
sina insatser för tidningen TIFF. Redaktören, sedan många 
år, Kaj Palmqvist ger nu ut sitt sista nummer. Jag lycköns-
kar honom i hans fortsatta gärning (på parkbänken bredvid 
duvorna). Möjligen fortsätter dock Kaj i en stödjande roll i 
ett övergångsskede. 

Jag vill också passa på att tacka alla er inom den tekniska 
tjänsten för det här året. TIFF lever vidare och dyker upp 
igen nästa år.

”
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TEXT OCH FOTO: Per-Olof Andersson, TeK Fordon.

Behovet av ett lätt splitterskyddat fordon i Försvarsmakten 
(FM) har funnits länge och har än mer accentuerats efter 
reformeringen till insatsförsvar. FMV fi ck i början på detta 
sekel uppdraget från Högkvarteret att undersöka markna-

den. Valet föll på en vidareutveckling av ett koncept som 
OMC (Ollifant Manufacturing Company) i Sydafrika hade. 
Ollifant betyder elefant på afrikanska och även på fl amländ-
ska. OMC ingår i BAE-koncernen (British Aerospace).

Två bilar byggdes och den ena utsattes under perioden vå-
ren och sommaren 2005 för en mängd försök på Livgardet, 

Galten
Galten är på god väg att bli, eller är redan, hela försvarsmaktens kelgris. 
Efter sedvanliga förseningar börjar äntligen bilarna levereras.
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K 3 och Ing 2. FMV genomförde parallellt prov av olika 
arter. Den andra bilen stannade kvar på fabriken som likare 
och för provmontering/ombyggnad av föreslagna ändringar. 
Även den utsattes för omfattande prov för att kontrollera om 
den uppfyllde kraven.

Av försöksförbandens cirka 100 föreslagna ändringar 
genomfördes alla utom två. Försök och prov gav positiva 
resultat och det beslutades att det här ska vi satsa på. Så 
på hösten -05 gav HKV FMV i uppdrag att upphandla 102 
stycken Galtar. Det fi nns också option på ytterligare 98 
stycken. Efter sedvanliga förseningar så fi nns nu (början av 
september 2006) 10 stycken förseriebilar i Sverige och det 
fi nns en plan för leverans av resterande.

Fordonet är i första hand avsett för förband anmälda till 
styrkeregister och internationella uppgifter.

Vad döljer sig då bakom
alla namn och beteckningar?
(M8025-123001, PTGB6 D 4x4 SPS, RG-32M, MHPV)

Om vi börjar uppifrån med M-numret så fi nns det regel-
verk för hur det tas fram, så det lämnar vi därhän.

PTGB6 D 4x4 SPS står för PersonTerränGBil som kan 
ta 6 passagerare, utrustad med dieselmotor, har 4 hjul som 
alla kan vara drivande (four by four). SPS står för att den är 
splitterskyddad.

RG-32 M är lite intressantare för det är OMC beteckning. 
RG är initialerna på två bröder som en gång i tiden ägde en 
verkstad som köptes upp … som kom att ingå i … fusione-
rades med … och så småningom lade OMC vantarna på hela 
rasket. Trettiotvå är bara en ordningssiffra som inte på något 
sätt kan kopplas till bilens utseende eller prestanda (fi nns en 
större modell som heter RG 31). M står för Military.

MHPV (Mine Hardened Patrol Vehicle) är det fordonsseg-
ment som bilen hänförs till.

Galten slutligen. Det fi nns egentligen två orsaker till 
smeknamnet. Under FMV-personalens inledande förhand-

lingsresor till Sydafrika funderade man på ett smeknamn 
på projektet och då man vid något tillfälle kom i närkontakt 
med vårtsvin var namnfrågan avgjord. Projektet RG 32 M 
döptes till Galten.

Då bilen började presenteras för FM ställdes frågan om 
namnet Galten kunde fortleva och det blev ett rungande 
ja. Därför att minneskunniga kom ihåg Raptgb 915 (Radio-
personterrängbil), som hade sin högkonjunktur i mitten 
på förra seklet och som Volvo stod som leverantör av. 
(Siffer koden 915 betydde: 9=Terrängbil, 1=maxlasten i ton, 
5=femte utförandet av modellen.) Denna fantastiska varelse 
fi ck epitetet Suggan och det levde kvar i folkmun långt efter 
det att bilen togs ur bruk.

Så, vad kan vara mer passande än Galten med tanke på:
• faunan i ursprungslandet
• utseendet
• tyngden
• kraften
• hårdheten
• svensk bilhistoria ... listan kan göras lång

Frågan är om det blir några kultingar, åldersskillnaden är 
nog lite för stor.

Galten, det 
fi nns egentligen 
två orsaker till 
smeknamnet”

>
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Kort beskrivning av bilen
Galten är i huvudsak byggd av standardkomponenter från 
bilindustrin. Det som är speciellt är att den har ett skydd för 
medåkande mot personminor och fi nkalibrig eld, dock inte 
mot AP-am. Rutorna som är 5 st. till antalet, 63 mm tjocka 
och de går inte att öppna, väger 350 kg. Stålet i karossen 
kommer från SSAB. I karossen är det inmonterat standard-
komponenter så man kan framföra och utföra diverse kon-
ster med fordonet. Motorn kommer från Steyr i Österrike, 
växellådan är av fabrikat Allison, fördelningslådan har Atlas 
tillverkat och axlarna står Daimler-Chrysler för.

En terrängbil måste naturligtvis ha en vinsch och en elek-
trisk sådan fi nns längst fram.

Något som är ovanligt med Galten är att man kan köra 
med bakhjulsdrift, allhjulsdrift eller enbart framhjulsdrift 
i lågväxelläge. Några bilar kommer att utrustas med CITS 
(Central Infl ate Tyre System). Med hjälp av systemet kan 
föraren, från sin plats under gång, förändra lufttrycket i 
samtliga däck, utom reservhjulet. En bra detalj eftersom vi 
inte vet i vilka områden bilen kommer att verka. Att över-
huvudtaget tänka på att åka ut i ökensand, förutsätter att 
man minskar lufttrycket i däcken.

Naturligtvis har den även RFI (Run Flat Insert). Det gör 
inte så mycket om man får punktering för det går att köra 
ändå, men det är inte att rekommendera. RFI-n är till för 
om man kör på en mina. Ett högt ställt krav är att bilen ska 
kunna köras en sträcka av en kilometer efter det man fått 
en minsprängning, av truppmina 11:s storlek, under bilen. 
Detta klarar den. Byta hjul förresten, det fordrar sin man för 
ett komplett reservhjul väger 180 kg.

Personbil
Medan vi då är inne på vikter så är hela ekipagets tjäns-
tevikt drygt 6 ton och totalvikten är närmare 8 ton. Att 
exakta värden inte anges beror på att en hel del kompo-
nenter bytts och utrustningsalternativen är inte till fullo 
fastställda i skrivande stund. Trots vikt och utseende så är 
bilen registrerad som personbil. Jo du läste rätt, personbil. 
Men, som FM-anställd måste du ha C-körkort pga. att 
vikten över stiger 3,5 t och naturligtvis förarbevis, för att få 
köra den.

Till dags dato har två instruktörskurser genomförts på 
MotorS i Skövde och en teknikerkurs på FMTS i Halmstad. 
Fler kurser kommer att följa men är avhängiga leveranstak-
ten. På schemat inför hösten står RTA (RepTeknisk Analys), 
dokumentationsarbete, framtagning av verktyg- och reserv-
delssatser, plan för underhållssystem mm.

Som det antyddes i inledningen, ”hela FM kelgris” stäm-
mer. Bilen har rönt stort intresse och många vill naturligtvis 
ha den i sitt förband, men den är inte beställd i överfl öd. 
Den är avsedd för internationell verksamhet men utbildning 
kommer naturligtvis att ske på hemmaplan så den kommer 
att fi nnas på många utbildningsplatser, eftersom de fl esta av 
dem är inriktade på internationell verksamhet.

Bilen har rönt stort
intresse och många vill natur-
ligtvis ha den i sitt förband”



Vid föreningsmötet 17 oktober, 2006 på Armémuseum, 
Stockholm fattades det slutliga beslutet att ändra namnet 
Kamratföreningen armens tekniska offi cerare. Samtidigt
beslöts att ändra stadgarna så att alla tekniska och f.d. 
tekniska offi cerare i marinen och fl ygvapnet nu också ges 
möjlighet till medlemskap i föreningen. Möjlighet fi nns 
också för alla som är engagerade i den tekniska tjänsten att 
bli medlem i föreningen.

Föreningen presenterades i TIFF nummer 1–2 tidigare i 
år. Där framgår att syftet är att stärka samhörigheten mellan 
aktiva och avgångna kamrater bland annat genom att avhålla 
föreningens årsmöte på en garnisonsort i maj månad varje 
år. Därutöver genomförs under året lokala träffar runt om i 
landet. 2007 genomförs mötet under tre dagar vid Försvars-
maktens skola i Halmstad (FMTS). Samtidigt fi rar fören-
ingen sitt 10-årsjubileum.

Den framtida rekryteringen till föreningen kommer att 
särskilt riktas till alla tekniska offi cersaspiranter vid FMTS. 
Samtidigt som namn och stadgar ändrats sker ändring av de 
två resestipendier som föreningen handhar. Dessa kom-
mer i fortsättningen att kunna sökas av alla aktiva tekniska 
offi cerare. Stipendierna är för närvarande på 10 000 kronor 
vardera. De utdelas årligen. Stadgar och anvisningar för 
ansökan publiceras i nästa nummer av TIFF.

I mötet på Armémuseum deltog närmare 40 medlem-
mar. Besöket inleddes med en redovisning av amanuensen 
överstelöjtnant Christian Braunstein om försvarets framtida 

museiorganisation. Strävan är att försvarets historia skall 
kunna redovisas med olika teman på ett fl ertal platser i hela 
vårt land. Som exempel kan nämnas artillerimuseum i Kris-
tianstad, brigadmuseum i Karlstad 
och Krigsbas- och mobiliserings-
förrådsmuseum i Östersund.

Därefter fi ck deltagarna en 
guidning i det nya museet med 
såväl svensk krigshistoria som 
vapenutveckling. Vi konstaterade 
att Armémuseum måste vi besöka 
fl er gånger för att få allt intressant 
historiskt till livs. Särskilt uppskat-
tade de tekniskt kunniga deltagar-
na den visade reparationstjänsten i 
fält på 1700- och 1800-talet. Tala 
om fältmässiga förhållanden.

Efter föreningsmötet då det lätt 
historiska beslutet om namnändring tagits intog deltagarna 
en utsökt middag på museets restaurang Druvan. Att detta 
skedde under sång och tillhörande historieberättande gjorde 
sammankomsten än mer uppskattad.

Till sist till alla tekniska offi cerare ur marinen och 
fl ygvapnet men också armen som ännu inte är medlemmar. 
Ni är varmt välkomna i vår förening. Ni fi nner oss på vår 
hemsida www.kamratoff.se och övriga adresser i föregående 
nummer av tidningen. Vi ser fram mot din ansökan som 
medlem.

PS Mälardalsavdelningen ses på FMV i februari 2007. DS

Namnbyte
Nu är namnbytet till Kamratföreningen
försvarets tekniska offi cerare
(KamraT off) genomfört!

TEXT: Gustaf Ankarcrona.  FOTO: Åke Olsson.

Mötesdeltagare.

Ordföranden
Gustaf Ankarcrona.

Rekryteringen
kommer att riktas till alla
tekniska offi cersaspiranter”
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Den första zeppelinare (luftskepp) som någonsin skjutits 
ner var den tyska Zeppelin LZ 37, nertvingad av kanaden-
saren Flight Sublieutenant Reg Warneford (Royal Naval 
Air Service) nära Brügge den 7 juni 1915. Warneford fi ck 
Viktoriakorset för denna bedrift. Den 8 juni 1915, bara en 
dag senare sköts det italienska luftskeppet Città di Ferrara 
ner av Linienschiffsleutnant Gustav Klasing och See-Kadett 
Johann Fritsch von Cronewald tillhörande Österrike-Ung-
erns marinfl yg, med en 2-sitsig Lohner-fl ygbåt nummer 
L48. Klasings och Fritsch´s seger över Città di Ferrara ver-
kar fullständigt ha glömts bort av historien, vilket återigen 
bevisar att historien skrivs av segrarna.

Italienska luftskepp
Fronten mellan Italien och Österrike var olik alla andra 
fronter i första världskriget. I norr skyddade alperna hjärtat 
av Österrike. I öster fanns den österrikiska marinen rätt över 
Adriatiska havet: dess huvudhamn var Pola (idag Pula) och i 
Triest (Trieste) hade den de viktigaste skeppsvarven.

Italien var det enda landet som förutom Tyskland hade 
maskiner lättare än luft till att utföra bombningsuppdrag. De 
italienska luftskeppen var halvstyva försedda med endast en 
”köl”, jämfört med de tyska som var styva genom ett helt 
ramverk. Den första bombraiden som italienarna utförde 
ägde rum redan den 24 maj 1915. Den 26 maj 1915 fl ög 
man över Adriatiska havet för att anfalla Sebenico (Sibenic), 
som dagen efter åter anfölls av italienska luftskepp. 

Luftskeppen användes genom hela kriget, de anföll 
bangårdar, militärläger och hamnar. Då kriget startade fanns 
åtta luftskepp tillgängliga av olika klasser. Under krigets 
första tolv månader sköts tre luftskepp ner av fi entlig eld. 
Det första var Città di Ferrara. Vid krigsslutet fanns 20 luft-
skepp i insats. Av M-klassen tillverkades åtta stycken.

De halvstela Crocco-luftskeppen M1 och M2 fl ög för 
första gången 1912 respektive 1913. De båda militära luft-
skeppen hade en gasvolym på 12 500 m3 och hade identiska 
dimensioner på 83 m längd och 17 m maximal diameter. M2 
hade två propellrar som drevs av fyra 125-hästars Wolseley-
motorer, vilket gav luftskeppet en maximal hastighet på 85 
km/h. Hon hade en nyttolast på 3 000 kg.

Città di Ferrara angriper
Città di Ferrara var stationerad vid fl ygfältet vid Jesi nära 
Ancona vid krigsutbrottet den 23 maj 1915, dess befäl-
havare var Tenente di Vascello Castruccio Castracane, känd 
som en riktig gentleman. Då Città di Ferrara vistades vid 
Anconas hamn den 24 maj 1915, besköts luftskeppet av 
SMS Velebit med snabbeldskanoner. Den 27 maj 1915 blev 
Città di Ferrara beskjutet över Sebenico (Sibenic), kort 
därefter angrep hon en ångare på Prokljansjön (Albanien). 
Österrike-Ungerns fl ygbåtar hann inte fram till luftskeppet i 
tid den gången, så Città di Ferrara kunde nå hemmahamnen 
i trygghet.

Flygbåtar
Firman Jacob Lohner & Co i Floridsdorf i Wien hade 
utvecklat tekniken att bygga fl ygbåtar genom att studera 
sådana från fi rmorna Donnet-Leveque, Curtiss och Tellier. 
Efter en framgångsrik serie Lohner typ M så utvecklades 
ur denna en typ T (som marinen kallade L) med bättre pre-
standa än sina föregångare. 

Prototypen fi ck serienumret L40 och levererades från 
Wien den 31 december 1914. 

Utrustad med en 140 hästars Hiero-motor testfl ögs den 
vid Pola och Kriegsmarine accepterade den 11 januari 1915. 

Ännu en fl ygbåt, L41, beställdes den 4 januari 1915, vilken 
följdes av fem stycken den 19 januari (L42-43, L46-48). Vid 
krigsutbrottet hade Lohner levererat tio fl ygbåtar av typ L. 
L48 som involverades i dramat den 8 juni 1915, se nedan, 
var stationerad i Pola vid den aktuella tidpunkten. 

Flygbåt mot luftskepp
Under första världskriget var Italien det enda landet som förutom Tyskland 
hade maskiner lättare än luft till att utföra bombningsuppdrag

TEXT: Kjell Norling, FMV.

M2 Città di Ferrara tillsammans med M1

Prototypen L40.
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Flygbåten var, som alla övriga 9, tillverkad av fi rma 
Aeroplan- und Karosseriewerke Jacob Lohner & Co, Flo-
ridsdorf i Wien. Den var av typ T (marinen L), längd 10,85 
m, spännvidd 16,2 m och höjd 3,5 m. Motorn var en rak 
6-cylindrig vattenkyld Hiero på 150 hk och 230 kg drivme-
del fanns ombord. Detta räckte till 650 km eller 6,5 timmars 
fl ygning med 105 km/h maxfart vid havsnivån. Det tog 15 
minuter att stiga till 1000 m höjd.

De nya fl ygbåtarna stationerades ursprungligen vid Santa 
Caterina, nära Pola, och vid Kumbor i Cattaro-bukten 
(Montenegro, Boka di Kotorska). 

Österrikes marina fl ygförband i Pola var aktiva redan un-
der krigets första dag med tre fl ygbåtar som angrep Venedig 
och tre mot Ancona. Under raiderna den 27 maj förlorades 
L40 till italienarna, medan L42 förgäves försökte angripa 
ett luftskepp över Sebenico.

Luftskeppet anfaller
Natten till den 8 juni 1915 lyfte Città di Ferrara med be-
fälhavaren Castruccio Castracane från fl ygplatsen vid Jesi 
för att bomba militära anläggningar i Fiume (Rijeka). Han 
gjorde detta trots att en kraftig, ogynnsam vind skulle tvinga 
honom att färdas över fi entligt territorium delvis under 
dagsljus. För att undvika marinbasen i Pola valde han en 
kurs som gick mer östlig över Adriatiska havet och sedan 
inne på fi entligt territorium svänga rakt norrut mot Fiume.

Tidigt på morgonen klockan tre kom det italienska 
luftskeppet fram till målet och genomförde det planerade 
bombangreppet på varvsanläggningarna tillhörande Ganz 
& Co i Fiume. En kvinna dödades och några andra personer 
skadades, annars var skadorna på materiel små. Omedelbart 
efter återvände man samma väg som man kommit.

Luftskeppet siktades strax därefter av österrikiska mark-
förband tre mil söderut över ön Veglia (Krk) kommandes 
norrifrån. Detta måste ha varit signalen för österrikarna att 
larma Seefl ugstation Pola som låg bara 8 mil bort. 

I Pola steg piloten Linienschiffsleutnant Gustav Klasing 
och spanaren See-Fähnrich Johann Fritsch von Cronewald i 
L48 omkring klockan fyra, startade och lyfte i den begyn-
nande gryningen med sydostlig kurs. Om det fi entliga 
luftskeppet behöll sin sydliga kurs skulle de kunna gen-
skjuta det någonstans över södra delen av ön Cherso (Cres) 
eller över ön Lussin (Losinj). Själva kunde de endast färdas 
med strax över 100 km/h, men de var förhoppningsvis ändå 
snabbare än det fi entliga luftskeppet.

När Città di Ferrara siktades över ön Lussin vid femtiden, 
besköts det från marken, strax innan L48 väntades komma 
fram till området. Först när luftskeppet befann sig över den 
lilla ön Asinello (Ilovik) ett par kilometer söder om ön Lus-
sin siktades fi enden av fl ygbåten L48 klockan 05:15. 

Flygbåten anfaller
Luftskeppet besköts nu omedelbart av fl ygbåten som cirk-

lade runt fi enden i allt snävare cirklar, luftskeppet försökte 
undkomma elden med snäva undanmanövrer. När fl ygbå-
tens maskingevär hade skjutit bort hela ammunitionen utan 
någon verkan, tog de båda österrikarna fram var sin karbin 
med speciella ballongpatroner som skulle antända den 
eldfängda gasen i luftskeppet. Ballongpatronerna fung-
erade emellertid inte heller som det var tänkt. Då L48 hade 
närmat sig till ett avstånd av bara 100 meter från luftskeppet 
så besköt man det med en lyspistol. Ett skott seglade iväg 
och blev liggande på höljets framkanten, och detta brände 
hål på höljet och antände slutligen gasen vilket tvingade ner 
luftskeppet defi nitivt.

Platsen där Città di Ferrara störtade. 

Fantasifull bild av nerskjutningen 

>

Flygbåt L48.
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umf till Pola där de landade säkert med L48 efter nerskjut-
ningen av Città di Ferrara, centralmakternas första nerskjut-
ning av ett luftskepp tillhörande Ententen.

De tillfångatagna italienarna förblev krigsfångar under 
resten av kriget. Vraket av luftskeppet bärgades av Kriegs-
marine och ställdes ut i Polas hamn för beskådande. Kort 
efter nerskjutningen skrev See-Fähnrich Fritsch till sin bror:

”I tisdags fi ck jag äntligen tag i ’Cittá di Ferrara’, som 
du vet kom hon ju alltid undan. Det gladde mig naturligtvis 
enormt, för det var verkligen fi nt att få skjuta något så stort 
och påtagligt sönder och samman, som har angripit oss 
tidigare ett par gånger; till slut brann besten och snart så var 
den borta. Då var jag så uppjagad att jag började hojta och 
skrika, så jag var alldeles hes när vi kom tillbaka, det var 
helt perfekt.”

När Città di Ferrara kraschade i havet drunknade offi ceren 
Tenente di Vascello De Pisa och motormekanikern Mantero, 
medan befälhavaren Castracane och ytterligare en offi cer 
och fem besättningsmedlemmar räddades ur vattnet av 
tillskyndande Kriegsmarine torpedbåt nummer 4.

Triumf
Piloten Linienschiffsleutnant Gustav Klasing och spanaren 
See-Fähnrich Johann Fritsch von Cronewald återvände i tri-

Torpedbåt 4, sjösatt 31/12 1909, hemmahamn Pola 

Lyspistol
modell 04,
kaliber 26,5 mm 

BILD 8. L48 landar säkert i Pola efter nerskjutningen av Città di Ferrara. 

”
Det var fi nt att
få skjuta något
så stort och påtagligt
sönder och samman
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en testfl ygning av sjöfl ygplanet G5, då han vid landningen 
kraschade mot stranden till Fasana 7 km norr om Pola och 
omkom tillsammans med två andra besättningsmedlemmar. 
Vid begravningen deltog storamiral Anton Haus och hamn-
kommendant amiral von Chmelarz.

Klasing blev postumt tilldelad Militärverdienstkreutz av 
3. klassen.

See-Fähnrich Johann Fritsch von Cronewald
Johann Fritsch von Cronewald född den 3 april 1895. För 
nerskjutningen av Città di Ferrara tilldelades han Goldene 
Tapferkeitsmedaille. 

Den 11 september 1916 tilldelades han ytterligare en 
gång Goldene Tapfer-
keitsmedaille, denna gång 
för att ha skjutit ner en 
italiensk Farman. Han 
tillhörde då Seefl ugstation 
Durazzo (Durrës i Alba-
nien).

Fritsch gjorde en 
provfl ygning med K204 
(en fl ygbåtstyp som tog 
över efter Lohner-serien) 
den 22 april 1917 vid Kap 
Laghi nära Durazzo. Från 
800 meters höjd dödsstör-
tade han tillsammans med 
arméfänrik Ockermüller. 
Postumt tilldelades han 
”MVK 3. Kl. dem FL 
Johann Ritter Fritsch von 
Cronenwald”, dvs. han befordrades även till Fregatten-
leutnant.

LschLt. Gustav Klasing
Gustav Klasing föddes 10 mars 1884 i Triest. 1902 kom han 
som aspirant till Kriegsmarine. Som Seekadett tjänstgjorde 
han på SMS Radetzky, Monarch, Custoza och Thegetthoff 
– som Signalkadett 
var han på SMS St. 
Georg.

Han genomgick en 
offi cerstorpedkurs 
och hamnade på 
S.M. Torpedoboote 
Bussard och Krake. 
Han var dessutom på 
SMS Stephanie och 
Kronprinz Rudolf. 
Den 6 juni 1911 kom 
han till Unterseeboo-
tstation Pola. Samma 
år blev han 2. offi cer 
på S.M.U. 3, där han 
överhopades med 
lovord. 

1913 deltog 
Klasing i den 3. 
fl ygkursen i Wiener 
Neustadt och fi ck sitt fl ygdiplom den 13 augusti 1913. Den 
23 oktober 1913 kom han åter till Seefl ugstation Pola och 
fortsatte därefter vidare till Seefl ugstation Kumbor (Kotor-
bukten). Han deltog i många stridsfl yguppdrag. Höjdpunk-
ten i karriären var säkerligen nerskjutningen av Città di 
Ferrara. För den prestationen blev han tilldelad Orden der 
Eisernen Krone av 3. klassen.

1916 blev Linienschiffsleutnant Klasing kommandant för 
Seefl ugstation Pola. Den 6 november 1916 deltog han vid 

Gustav Klasing.

Johann Fritsch von Cronewald.

Vraket av
G5 vid huset
Fragiacomo i Fasana. 
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Hur uppstod egentligen förvirringen? För att förstå det får 
man gå tillbaka till uppkomsten av Vårdsystem 80. Före 
1980 hade armén fl era vårdsystem för sin materiel. Genom 
ett förtjänstfullt arbete lyckades man få ner antalet doku-
menttyper för hanteringen av armémateriel till ett litet fåtal, 
och dessa beskrevs i s.k. Anvisningar för manusförfattare. 
Ungefär samtidigt utkom Materielförvaltningsreglemente 
för Försvarsmakten, MR F. I detta reglemente återfanns 
beskrivningen av det nya Vårdsystem 80 med alla ingående 
underhållsintervall och åtgärder m.m. som hörde till exem-
pelvis daglig tillsyn och särskild tillsyn. MR F hade även 
särskilda anvisningar för marinmateriel och viss fl ygmate-
riel, men inom fl ygvapnet så var MR F ingen succé. Flyget 
hade ett eget underhållssystem och den mesta underhålls-
dokumentationen var baserad på Teknisk order (TO). Även 
marinen hade sitt eget underhållssystem med sina under-
hållsintervall och egna dokumentation.

Flygets underhållssystem beskrevs i den 1982 framtagna 
Normboken och i en TO, som blev fastställd i laga ordning, 
och marinens beskrevs i HaMM tio år senare. Överbe-
fälhavaren gav 1990 en order att alla reglementen skulle 
upphävas och ges ut som handböcker och FFS (Försvarets 
FörfattningsSamling) i stället. Det första, och hittills enda, 
reglementet man då upphävde var den orangegula MR 
F som lyste i bokhyllan. Efter en del arbete i den andan 

bestämdes det att den nya handboken skulle heta H Uh 
Fred, och hela arbetet skulle göra ett omtag. Vårdsystem 80 
hamnade som en bilaga i H Uh Fred. Handboken kom att 
ligga på helt annan nivå än sin föregångare, vilket ledde till 
att det upphävda reglementet behölls i hyllorna för att det 
fortfarande gjorde nytta.

Därefter uppkom ryktet att försvarsgrenarna skulle upp-
höra. Förbanden skulle nu kallas mark-, sjö- och luft/fl yg-
förband. Därmed uppstod debatten huruvida all materiel 
var försvarsgemensam eller inte. Begreppet ”försvarsge-
mensam materiel” har ställt till med mycket problem genom 
tiderna. Det förekom ofta i MR F, och dyker fortfarande upp 
regelbundet i diskussioner. Begreppet är nästan oanvändbart 
därför att det pekar ut var materielen förekommer. I dag 
förekommer nästan all materiel överallt i försvarsmakten, 
såsom fordon som traditionellt klassas som markmateriel.

Så begreppen mark-, sjö och fl ygmateriel bör defi nieras 
på ett annat sätt. I stället för att peka ut materielens befi nt-
lighet borde man defi niera dess funktion eller driftmiljö.

Fyra kategorier
All materiel som används av Försvarsmakten kan, beroende 
på användningsområde eller användningsmiljö, delas in i 
fyra huvudkategorier: mark, sjö, fl yg och ledningssystem.

Materiel – Tekniskt 
Ända sedan man påstod att försvarsgrenarna upphävts så har man stått
inför problemet hur materiel indelas eller vilken typ av materiel som
försvarsmakten använder.
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BILD 1.
Materielens fyra huvudkategorier.

TEXT: Kjell Norling, FMV.



Man känner lätt igen de tre traditionella försvarsgrenarna 
i den nya materielindelningen. Som det ”fjärde vapnet” 
räknas idag ledningssystem inklusive marktele som organi-
satoriskt motsvaras av FMTM-förbandet (Försvarsmaktens 
Telenät- och Markteleförband) idag.

Markmateriel
Markmaterielen som ju är spridd i försvarsmakten är inde-
lad i tre kategorier, dels den markmateriel som återfi nns i 
markförband, dels markmaterielen som hör till basorganisa-
tioner för sjö och fl yg.

Alltså, även om markmaterielen hör hemma hos basma-
terielen för sjö eller fl yg, så är det likväl markmateriel per 
defi nition.

Sjömateriel och basmateriel
Marinen, dvs. fl ottan och amfi biekåren, har idag så kallad 
sjömateriel i huvudsak. Men, liksom hos fl yget så fi nns det 
även en basorganisation som hör till marinens enheter, här 
markerad i två delar: en för fl ottan och en för amfi biekåren.

 ansvar
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BILD 2. Markmateriel.

BILD 3.
Sjömateriel och basmateriel.

Basorganisationen som helhet ska med sin verksamhet 
säkerställa sjövärdigheten, sådan den är reglerad i RMS, 
Regler för militär sjöfart. Däremot är materielen hos basor-
ganisationerna till stor del markmateriel.

Flygmateriel och basmateriel
Flyget talar om både luftvärdighet och fl ygsäkerhet när det 
gäller den rena fl ygmaterielen. Men dessa begrepp används 
även för basmaterielen, som till största delen består av 
markmateriel.

BILD 4.
Flygmateriel och basmateriel. >

”Hur uppstod
egentligen
förvirringen?
För att förstå det får
man gå tillbaka till
uppkomsten av Vårdsystem 80



Flygmateriel och luftvärdighetspåverkande markma-
teriel är den materiel som klarast varit defi nierad sedan 
tidigare. Den luftvärdighetspåverkande markmaterielen 
är den materiel som används för direkta åtgärder på den 
fl ygande materielen och därmed kan påverka funktionen 
och luftvärdigheten. Den andra rutan i basmaterielen är 
fl ygsäkerhetspåverkande markmateriel som inte används för 
direkta åtgärder på den fl ygande materielen men som ändå i 
viss mån påverkar fl ygsäkerheten. Den tredje rutan är ”mark 
mark”, dvs. endast markmateriel.

Ledningssystemmateriel
I modern tid har ett fjärde vapen vuxit fram i och med 
FMTM-förbandets tillblivelse. Inom detta förband åter-
fi nns marktelemateriel, som tidigare uteslutande återfanns 
i fl ygvapnets verksamhet. I dag inkluderas förutom FTN 
(försvarets telenät) även MTN (marinens telenät) och hela 
infrastrukturen inom sjö och mark inklusive hela maskin-
parken i alla TDC (teledriftcentral), stridsledningscentraler 
och gemensamma stabsplatser (se tidigare artikel i TIFF om 
FMTM).
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Ledningssystem som begreppsmässigt sammanfattar all 
denna materiel brukar indelas i resursledningssystem och 
insatsledningssystem. FMTM-förbandet ansvarar för drift-
ledning och systemdrift av huvudsakligen insatslednings-
systemen, medan FMLOG-förband ansvarar för motsvaran-
de för resursledningssystemen. Man håller i skrivande stund 
på att analysera vilken materiel som detta omfattar och som 
hamnar under FMTM:s domän.

Materiel och materiel…?
Hur vet man vilken typ av materiel någon tingest är? El-
ler inom vilket materielområde den hamnar, så man vet 
hur man ska designa underhållet? Låt oss ta en båt som 
exempel. Den brukar ha en mängd pryttlar ombord ofta av 
mycket olika karaktär. Alla vapen- och ledningssystem på 
ett fartyg som inte används i insats betraktas som en del av 
plattformen och defi nieras därmed som sjömateriel. Kvali-
tetskraven regleras i RMS.

BILD 5.  Ledningssystemmateriel inklusive marktelemateriel.

”
I modern tid har ett fjärde vapen vuxit fram
i och med FMTM-förbandets tillblivelse.
Inom detta förband återfi nns marktelemateriel, som
tidigare uteslutande återfanns i fl ygvapnets verksamhet.
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Ombord fi nns tekniska system som hör hemma i alla fyra 
materielområden. Under gång är allt surrat och allt ombord 
i princip hör till plattformen fartyget. Sjövärdigheten för 
fartyget regleras i RMS, regler för militär sjöfart. Skulle 
krigsfartyget göra en insats vaknar de vilande tekniska sys-
temen till liv. Skulle vapen- och ledningssystemen användas 
i insats så utgör dessa egna materielområden.

När kanonen används under en insats är den av tradition 
att betraktas som markmateriel, helikoptern som fl yger är 
fl ygmateriel och lyder under RML, Regler för militär luft-

fart. Olika regelverk har olika krav på materielen, naturligt-
vis beroende i vilken stridsmiljö de ska verka eller vistas i.

Fartygschefen ansvarar för att all personal ombord har 
relevant utbildning för att kunna hantera de olika vapen-
systemen. Utbildningen genomförs av respektive ansvarig 
försvarsgren, särskilt för materielunderhåll av de olika 
vapensystemen..

Vilket materielområde materielen tillhör styrs alltså av 
driftfallet: helikopter fastsurrad ombord – sjömateriel, heli-
kopter som fl yger under insats – fl ygmateriel. Vilken typ av >

BILD 6. Fartyg under gång.

BILD 7. Fartyg under insats.



materiel det gäller styr vilket regelverk det är inordnat under 
och vilket underhållssystem som vidmakthåller den, och 
detta styrs av driftfallet. Driftfallet visar på vilken funktion 
materielen har, och det utslagsgivande är den operativa drif-
ten. Konstruktion eller design av materiel styrs i första hand 
av funktionen vid operativ drift, i andra hand av plattformen 
från vilken materielen verkar.

Varför materielindelning?
Varför är detta med materielindelning så viktigt? För FM:s 
vidkommande så har det betydelse för ägarföreträdarskapet, 
särskilt för teknikkontoren som ansvarar för budgeteringen 
av underhåll av materiel, kvaliteten och funktionen.

För FMV:s vidkommande är det av fundamental betydelse 
att veta kopplingen mellan tekniska system och underhåll. 
Anskaffar man materiel såsom tekniska system, så måste 
man anskaffa ett underhållssystem som är optimalt för den 
nya materielen. Samtidigt måste det nya underhållssyste-
met vara kompatibelt med de andra underhållssystemen för 
likartade tekniska system, dvs. inom samma materielområ-
den. Varje materielområde har nämligen sitt eget underhålls-
system som är optimerat för systemens specifi ka behov av 
underhåll. Ytterst har de tekniska systemen byggts för att 
verka optimalt i olika stridsmiljö, vilket har lett till under-
hållssystemens inbördes skillnader. Med andra ord: en båt 
har ett annat underhållsbehov än ett fl ygplan.

Underhållssystem
De fyra materielområden har var sitt eget underhållssys-
tem. Underhållssystemet inom varje materielområde är 
inte enhetligt. Materielområde fl ygs underhållssystem har 
åtminstone tre delsystem: ett för fl ygplan, ett för helikoptrar 
och ett för UAV:er, förarlösa plan. Under dessa delsystem 
återfi nns typbundna underhållssystem, såsom för JAS-pla-
net, för Ugglan osv. Underhållssystemen inom ett materiel-
område beskrivs i en Teknisk order. I skrivande stund fi nns 
redan TO:n som beskriver fl ygmaterielens underhållssys-
tem (TO AF Flyg 100-000002), medan övriga tre är under 
framtagande.

Administrativa rutiner
Underhållssystem för materielområden har administrativa 
rutiner som beskriver vad varje funktion inom underhålls-
systemet gör ända tills ett visst ärende är färdigbehandlat. 
Det kan gälla tillsyn av en motor eller översyn av en båt. De 
administrativa rutinerna beskriver också hur du ska använda 
de administrativa stödsystemen i underhållsarbetet. Från 
år 2007 kommer områdena mark, sjö och ledningssystem 
att ha LIFT som sitt administrativa stödsystem, medan 
fl yg kommer att ha FENIX för både sin egen och utlandets 
fl ygmateriel.

Oftast har typbundna underhållssystem inom samma ma-
terielkategori mycket likartade, för att inte säga identiska, 
administrativa rutiner. Strävan för FMV:s verksamhet är att 
i möjligaste mån ensa de administrativa rutinerna för varje 
materielområde så att inte underhållet spretar åt olika håll. 
Anledningen till denna strävan är naturligtvis att minimera 
kostnaderna och öka effektiviteten i underhållsarbetet, en 
rationalisering alltså.

Regelverk
I skrivande stund produceras ett enhetligt regelverk som för 
det första ska beskriva alla materielområdens underhålls-
system, för det andra ska beskriva alla administrativa rutiner 
som rör materielens underhåll. Underhållssystemet beskrivs 
i en Teknisk order, de tillhörande administrativa rutinerna 
beskrivs i ett reglemente och en ifyllnadsanvisning för de 
blanketter eller tablåer som stödjer underhållssystemet.

För fl ygmaterielen fi nns det sedan tidigare en TO som 
beskriver underhållssystemet (TO AF FLYG 100 000002), 
ett reglemente för rutinerna kallat RAFU och en ifyllnads-
anvisning RAFT. För ledningssystem är redan en TO AF 
Ledning under framtagning, för sjömateriel har RASU och 
RAST redan påbörjats och samma sak för markmaterielen 
RAMU och RAMT (vad bokstäverna står för säger jag inte, 
det får du lista ut själv).

FMV:s tekniska ansvar
RML ställer krav på spårbarhet i allt arbete med (fl yg-)

materiel. Detta är naturligtvis för att trygga säkerheten 
under materielens hela livscykel. FMV levererar tekniska 
system, underhållssystem och försörjningssystem. FMV tar 
tekniskt ansvar för materiel och system som levereras till 
FM. För att FM:s personal och brukare ska känna sig trygga 
vid handhavandet av materiel krävs att FMV:s verksamhet 
håller rätt kvalitet när man förutom att systemanpassa mate-
rielen även dokumenterar rutiner för handhavande, vidmakt-
hållande och materieländringar för alla materielområden, 
och konfi gurationsleder materielen.

Detta är de viktigaste delarna av FMV:s tekniska ansvar. 
Därför måste du korrekt kunna klassa materielen, veta vilka 
de administrativa rutinerna är för materieltypen och kunna 
konfi gurationsleda materielen under dess livscykel. Det är 
ett aktivt ansvar som inte får gå på rutin. Därför måste vi, 
bildligt talat, ständigt göra avståndet mellan brukaren i för-
svarsmakten och den tekniska handläggaren på FMV så kort 
som möjligt, även om brukaren råkar befi nna sig långt borta 
från moderlandet. Eller har ett annat hemland än Sverige, 
som för den utländske brukaren kanske är ett anonymt land 
men med tekniska handläggare man kan lita på sköter sin 
uppgift. Kvalitet måste man ständigt kämpa för. Det är som 
med krig, släpper man efter så vinner motståndaren. Och 
det kriget pågår ständigt.

BILD 8. Underhållssystemens regelverk.
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Ingenting förblir precis så som det varit. Men det fi nns 
metoder som hjälper till att fatta beslut inför en framtid 
i omdanande. FMV har genomfört ett pilotprojekt för att 
möta de nya kraven.

En värld i förändring
Dagens invasionsförsvar blir alltmer inaktuellt i takt med att 
den politiska och militärstrategiska situationen förändras. 
En europeisk säkerhetsstrategi har utvecklats för Europas 
gemensamma krishanteringsförmåga. Detta innebär ökad 
samverkan mellan fl era europeiska länder, samt ökade 
krav på snabb och kraftfull reaktion när det internationella 

samfundet ska ingripa i pågående konfl ikter. I sin tur ställer 
detta krav på Försvarsmakten (FM) att förändras från ett 
förrådsställt invasionsförsvar till ett fl exibelt insatsförsvar 
med förmåga att agera både på hemmaplan och i samspel 
med internationella insatsstyrkor. Med andra ord får FM 
en ny roll att leva upp till. Förändringen kommer att slå 
igenom i förbandsutbildning, personalförsörjning, värn-
pliktssystem, övningsverksamhet och materielförsörjning. 
De operativa uppgifternas krav kommer i fortsättningen att 
styra förnyelsen av FM. Fungerande, moderna insatsförband 
måste utrustas och effektiva försörjningskedjor är nödvän-
diga. Med omställningen till insatsförsvar har FM dessutom 

TEXT: Joachim Timlon, Actea Consulting AB.

Försvarsmaktens materielförsörjning hanterat
via externa leverantörer – hur går detta ihop?

Strategiskt partnerskap

>

17TIFF nr 4  2006



inte längre behov att köpa upp stora mängder materiel för 
beredskap. Försvarsindustrin kommer därför att behöva ta 
ett större försörjningsansvar, där särskild vikt läggs på att ge 
tillräckligt stöd för de system som måste fungera många år 
framöver.

Pilotprojektet
Mot denna bakgrund har ett pilotprojekt genomförts för 
att pröva en ny försörjningsmodell för reservdelar för Bv 
206 från BaE Systems Hägglunds. FMV har tagit fram en 
modell som ska stödja beslutsfattandet vid utformningen 
av en försörjningsmodell med externa industriella aktörer. 
Beslutsmodellen är allmängiltig och kan användas på andra 
områden, men användaren bör vara medveten om dess 
ursprung och eventuella behov av anpassning.

Att börja i rätt ände
Vanligtvis är frestelsen stor att komma igång så fort som 
möjligt. Men det är viktigt att ta ett helhetsgrepp för att 
framgångsrikt nå målet. Man behöver ta ett steg tillbaka för 
att få ett helikopterperspektiv. Det hjälper beslutsmodellen 
till med och redovisas här i översiktliga drag.

Olika parters behov står många gånger i direkt motsätt-
ning till varandra. Men att skaffa sig fördelar på någon an-
nans bekostnad gagnar inte någon part i längden. Tvärtom 
lönar det sig att istället se till att alla inblandade tjänar på 
överenskommelsen och därmed arbetar mot samma mål. 
En vi mot demkänsla är direkt olönsam, ett strategiskt 
partnerskap däremot kan alla tjäna på. En kund kan vinna 
fördelar i form av lägre kostnader och högre servicegrad. 
En leverantör kan få ökad tillväxt och fördelar i marknads-
föringen, dvs. använda en kund som referens för att vinna 
en annan.

Beslutsmodellen
Den beslutsmodell man tog fram delas in i tre huvudsakliga 
steg: Egen analys, Förberedande analys samt Genomföran-
de. Inom varje steg fi nns ett antal delprocesser som samtliga 
avslutas i en beslutspunkt. Egenanalys syftar till att vara 
ett första beslutssteg (BP0). Förberedande analys består av 
sex beslutspunkter (BP1-BP6). Genomförande innehåller 
två beslutspunkter (BP7-BP8). Varje beslutspunkt innebär 
en utvärdering av information enligt ett antal kategorier, 
egenskaper och frågeställningar. Varje beslutspunkt behöver 
tolkas och därefter kan beslut fattas att avbryta eller att fort-
sätta beslutsprocessen. Genomförandet påbörjas inte förrän 
svaret är positivt på beslutspunkt BP6.

Steg 1 – Egenanalys
Egenanalysen leder till det första grindbeslutet (BP0) och 
visar tydligt om rätt förutsättningar fi nns och om resurser 
ska satsas på projektet. Med andra ord; är det sannolikt 
att projektet blir framgångsrikt och är det troligt att vi kan 
tjäna på en förändring? Egenanalysen är relativt kortfattad 
jämfört med andra underlag i beslutsmodellen. Den baseras 
på kända fakta och förutsättningar inför starten av projektet. 
En viktig förutsättning för ett lyckat projekt är också att en 
projektorganisation tillsätts samt att man skapar regler kring 
beslutsfattandet.

Steg 2 – Förberedande analys
Försvarsmaktens behov
Den första beslutspunkten (BP1) omfattar beslut om FM:s 
behov och säkerställer att man verkligen utgår från rätt be-
hov. Genomgången ligger till grund för det fortsatta arbetet 
och står i direkt relation till hur lyckat projektet blir. Resul-
tatet av utvärderingen illustreras sedan i en behovsprofi l.
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BP1 utvärderar FM:s behov enligt ett antal kategorier, egen-
skaper och frågeställningar.
 ● Den första kategorin är produkt (den materiel som 

parterna avtalar om) och omfattar egenskaperna kvan-
titet, variation och innovation.

  Kvantitet: Hur stor mängd av produkten behövs?
  Variation: Vilket sortiment (mångfald och variation) av 

produkten behövs?
  Innovation: Vilken innovation och utveckling av pro-

dukten behövs?
 ● Den andra kategorin är service och omfattar egenska-

perna tillgänglighet och svarstider.
  Tillgänglighet: Hur tillgänglig behöver produkten 

vara? För omgående leverans?
  Svarstider: Vilka svarstider behövs för att införskaffa 

produkten?
 ● Den tredje kategorin är priset och omfattar egenska-

perna produkt/service kontra priset för produkten och 
servicen som är kopplad till den. Man utvärderar FM:s 

benägenhet, snarare än behov, att betala ett visst pris för 
en viss produkt och service.

Nästa steg är att utvärdera FM:s egen förmåga att till godose 
behovet. Skillnaden mellan behovsprofi len och den egna 
förmågan avgör om man går vidare och söker efter en lämp-
lig leverantör.

Leverantörens förmåga
Först identifi eras och selekteras möjliga leverantörer. 
Beslutspunkt 2 (BP2) omfattar beslut om en leverantörs 
förmåga att tillgodose FM:s behov enligt ett antal katego-
rier, egenskaper och frågeställningar. Man tar här hänsyn till 
FM:s behov av produkt/service i förhållande till priset (se 
BP1). Utvärderingen skiljer sig alltså om betoningen i FM:
s behov ligger på hög servicegrad eller lågt pris. Om hög 
servicegrad betonas bör leverantören bedömas efter förmå-
gan att hålla hög tillgänglighet och ha korta svarstider, men 
om däremot lågt pris betonas bör bedömningen göras enligt 
leverantörens kostnadseffektivitet. >
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BP2 utvärderar leverantörens förmåga enligt följande kate-
gorier, egenskaper och frågeställningar:
 ● Den första kategorin är produktion och omfattar egen-

skaperna kapacitet, fl exibilitet och antal anläggningar.
  Kapacitet: Har leverantören stor eller liten överskotts-

kapacitet?
  Flexibilitet: Använder leverantören tillverkningsmeto-

der som möjliggör fl exibel eller optimerad produktion?
  Antal anläggningar: Hur många produktionsanlägg-

ningar har leverantören och var ligger de i förhållande 
till slutanvändaren?

 ● Den andra kategorin är lager och omfattar egen-
skaperna nivå, sortiment och lagringsplats.

  Nivå: Har leverantören hög eller låg lagringskapacitet?
  Sortiment: Har leverantören ett brett eller smalt sorti-

ment?
  Lagringsplats: Hur många lagringsplatser har leveran-

tören och var ligger de i förhållande till slutanvända-
ren?

 ● Den tredje kategorin är transport och omfattar egen-
skaperna frekvens och transportsätt.

  Frekvens: Hur ofta transporterar leverantören produk-
terna?

  Transportsätt: Vilken typ av transportsätt använder 
leverantören?

Utvärderingens motpoler är enheterna liten och stor för-
måga hos leverantören att tillgodose FM:s behov.

Utvärderingen av leverantörens förmåga avslutas med en 
riskanalys. Nästa steg är att matcha FM:s behovsprofi l med 
leverantörens förmågeprofi l och därefter utforma en eller 
fl era konceptuella försörjningsmodeller.

Försörjningsmodell
Försörjningsmodellen och beslutspunkt 3 (BP3) avspeglar 

samarbetet mellan FM och leverantören. En försörjnings-
modell som involverar två eller fl era aktörer kan beskrivas 
från ett processperspektiv och gälla information, materiel 
och betalning. Varje fl öde omfattar ett antal aktiviteter, vilka 
kan betraktas från ett strategiskt och ett operativt perspektiv. 
Informationsfl ödet omfattar prognos och beställning. Ma-
terielfl ödet omfattar lagerhantering, transport, godsmottag-
ning och retur/återköp. Betalningsfl ödet omfattar betalning.

Kostnader och nyttor
Beslutspunkt 4 (BP4) visar effekterna av den tilltänkta 
lösningen, eller lösningarna, för de involverade parterna. 
Alla vill få ut så mycket som möjligt och värdet av ett så 
kallat strategiskt partnerskap bedöms därför bättre i en 
kombination av ökade nyttor och sänkta kostnader för båda 
parter. Kostnader och nyttor uttrycks i kvantitet för att 
belysa de ekonomiska effekterna av försörjningsmodellen. 
Nyttoeffekterna prioriteras också efter ekonomisk potential. 
Nyttorna delas in i bruttonytta och nettonytta. Bruttonytta 
kan i sin tur delas in i fyra kategorier: kostnadseffektivitet, 
servicegrad, marknadsföringsfördel och tillväxt/vinst.
Nettonyttan är bruttonyttan reducerat med investerings-
kostnaden för bruttonyttan. Det är viktigt att båda parter är 
övertygade om att få signifi kanta (betydelsefulla) fördelar 
inom ett eller fl era områden och att dessa fördelar inte 
skulle kunna åstadkommas utan den andra parten.

Potentialen i gemensamma nyttor innebär inte automatiskt 
att de realiseras. Nyttorna måste vara uthålliga över tiden. 
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Därför bör parterna upprätta ett avtal som skapar förutsätt-
ningar för att nyttorna förverkligas under avtalsperioden.

Uthållig avtalsstruktur
För att förverkliga de uppskattade nyttorna från föregående 
fas behövs en uthållig avtalsstruktur. Beslutspunkt 5 (BP5) 
omfattar beslut om avtal mellan parterna och syftar till att 
utvärdera uthålligheten i avtalsstrukturen. Om exempelvis 
ökad kostnadseffektivitet förhållandevis enkelt kan matchas 
av en annan leverantör minskar sannolikheten för partner-
skapets långsiktighet.

En uthållig avtalsstruktur kan delas in i åtta olika områ-
den: partnerskapet, avtalets förutsättningar, gemensamma 
nyttor, priser, betalning, plan för avvikelsehantering, avtals-
tid och lägesinformation/rapportering.

Risksammanställning
Beslutspunkt 6 (BP6) omfattar en riskuppsamling av de 
risker som identifi erats och analyserats i de föregående 
beslutspunkterna. Här skapar de en helhetsbild av försörj-
ningsmodellens risksituation. Följderna av riskerna beskrivs 
och utvärderas enligt kriterierna sannolikhet och konse-
kvens. Därefter kan åtgärder utarbetas och ansvar fördelas 
för att ta hand om riskerna. Först här fattar man beslut om 
att införa en föreslagen försörjningsmodell eller inte.

Efter BP6 är den förberedande analysen genomförd. Nu 
ska det fi nnas underlag för beslut.

Anser man trots allt att underlag saknas bör komplet-
terande uppgifter begäras in alternativt beslutar man sig för 
att inte gå vidare i beslutsprocessen.

Steg 3 – Genomförande
Genomförandeplan
Beslutspunkt 7 (BP7) omfattar utvärdering av förutsättning-
ar för ett framgångsrikt projekt. Förutsättningar kan delas 

in i sju kategorier: drivkrafter, förberedelser och planering, 
vision och mål, kommunikation, kompetensutveckling, kon-
solidering samt institutionalisering. Till varje kategori hör 
ett antal relevanta frågeställningar. När det gäller drivkrafter 
utvärderar man exempelvis hur angeläget det är att åstad-
komma en förändring och om det fi nns någon fallbeskriv-
ning som motiverar den.

Riktlinjer för att mäta och följa upp
Beslutspunkt 8 (BP8) omfattar beslut om ett strategiskt 
system för att mäta och följa upp projektets genomförande 
samt det operativa arbetet med att skräddarsy affärsrelatio-
nen för att förverkliga de gemensamma nyttorna.

En viktig del i ett sådant system är strategiska koordina-
ter. Syftet med dessa är att kvantifi era, utvärdera och jäm-
föra visionen med nuläget. På så vis ökar förmågan att mäta 
och kommunicera målen samt att spåra framsteg. Genom att 
kvantifi era visionen och nuläget med samma indikatorer kan 
gapet dem emellan uppskattas.

Det är också viktigt att defi niera årliga mål för varje 
strategisk koordinat för att systematiskt kunna nå visionen. 
Minst en gång om året bör man utvärdera de strategiska 
målen.

Den operativa uppföljningen formaliseras av den uthålliga 
avtalsstrukturen och mer specifi kt av det sjunde området: 
lägesinformation/rapportering (se BP5).

En rapportstruktur skapar ett verktyg för att effektivt följa 
upp, rapportera och kommunicera hur arbetet utvecklas. Ett 
stödjande ledarskap bidrar också starkt till att skapa förut-
sättningar för de anställda att mäta och följa upp, vid behov 
göra korrigeringar samt säkerställa lärdomar.

Sammanfattningsvis kan man säga att med en beslutsmo-
dell av detta slag står man bättre rustad. Man får här nästan 
en möjlighet att kika in i framtiden. Det ger en betydligt 
tryggare grund att stå på i beslutsfattandet.
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Den nya Marina Basbataljonen organiserades 2005-09-01 
av delar från tidigare Södra och Östra Basbataljon samt 
Teknikkontor fartyg och ställdes under befäl av kommendör 
Håkan Rugeland.

Marina Basbataljoner kan organisatoriskt spåras bakåt i 
tid till 1700-talet med verksamheten inledningsvis förlagd 
till Skeppsholmen/Djurgården i Stockholm. Efter kungligt 
beslut 1682 (Karl XI) har verksamheten även bedrivits 
i Karlskrona. Bland de mer namnkunniga i raderna av 
chefsporträtt som hänger i Marina Basbataljonens korridor 
återfi nns storheter som Fredrik Henrik af Chapman.

Idag är den Marina Basbataljonen ett beredskaps- och 
insatsförband som har till uppgift att understödja marina 
stridskrafter med underhållstjänst, i syfte att vidmakthålla/
öka dessas tillgänglighet, uthållighet och stridsvärde.

I Grundorganisationen (GRO) består uppgifterna huvud-
sakligen av ledning och samordning av teknisk tjänst för 
de marina förbanden samt genomförande av ekipagetjänst. 
Vidare är Marina Basbataljonen, i rollen som Teknikkon-
tor Fartyg (TeK Ftg) ägarföreträdarrepresentant (ÄFR) för 
huvuddelen av materielen inom marina förbandssystem. 
Slutligen ska Marina Basbataljonen vidmakthålla och ut-
veckla sin förmåga i rollen som insatsförband samt upprätta 
och beredskapshålla stödenhet (FNSU) för de marina snabb-
insatsförbanden.

Marina Basbatal 
Vad är den Marina Basbataljonen?

TEXT OCH FOTO: Rickard Wahrby, TeK Ftg.

Fredrik Henrik af Chapman. Nuvarande chef M Basbat/C TeK Ftg, Bengt Ettedahl.

Marina basbataljonens organisation i GRO
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Ftg-, Led- o Vapen-, Teknikavd samt Ekipagekomp bedriver 
verksamhet med huvuddelen förlagd till Karlskrona samt 
vissa delar förlagda till Muskö och Skredsvik. Amfi bieav-
delningen är i sin huvuddel grupperad i närhet av amfi biere-
gementet på Berga och Ubåtsavdelningen på motsvarande 
sätt grupperad i Karlskrona där ubåtsfl ottiljen numera 
återfi nns.

Totalt fi nns idag 223 befattningar, varav 158 i Karlskrona, 
17 på Berga, 39 på Muskö samt en befattning i Skredsvik.

Marin Basbat + TeK Ftg = SANT
Ägarföreträdarrollen för produkter inom amfi bie- och 
sjöstridssystemområdet var tidigare fördelad mellan Tek-
nikkontor Fartyg (som svarade för de kvalifi cerade syste-
men) och ansvaret för övriga system var fördelade mellan 
systemkontor fartyg Syd respektive Ost vars uppgifter var 

tilldelade Södra respektive Östra Basbataljonerna. TeK Ftg 
utgjorde då en egen organisationsenhet inom dåvarande 
Marinbas Ost.

Vid organisationsarbetet med den nya Marina Basbatal-
jonen beslutades att Teknikkontor Fartyg skulle integreras 
inom Marina Basbataljonen i likhet med hur systemkonto-
ren var organiserade. I den nya organisationen är således 
särskilda befattningar som tekniska systemledare (TSL) 
samt delsystemledare (DSL) fördelade mellan de olika tek-
niska avdelningarna. I rollen som ÄFR lyder TSL och DSL 
direkt under C Basbat tillika C TeK Ftg medan man i övriga 
uppgifter ingår i linjeorganisationen. Begreppet TeK Ftg 
används inom Marina Basbataljonen som benämning på den 
huvudprocess som hanterar uppgifter enligt HKV skrivelse 
”Uppgifter och ansvarsförhållanden för Teknikkontor inom 
försvarsmakten”. En särskilt utsedd processledare svarar för 
att processbeskrivningar och rutiner följs och vidareutveck-
las. Slutligen används TeK Ftg av C M Basbat som titel och 
adress när beslut fattas i ÄFR-rollen.

Den valda lösningen har visat sig fungera tillfredsstäl-
lande och ger fördelar i form av kortare beslutsvägar och 
minskad byråkrati/administration.

jonen
Inriktningen mot en centraliserad materielunderhållseko-

nomi leder till ökade kundföreträdaruppgifter för teknikkon-
toren och accentuerar ytterligare fördelarna med nära inte-
gration mellan ÄFR och KF rollerna. (KF=kundföreträdare)

Vad kännetecknar den
marina underhållstjänsten?

Marin teknisk tjänst
Sjöstridsförbandens materiel karakteriseras av en mycket 
hög grad av teknisk komplexitet. De två senaste decennier-
nas utveckling har gått i riktning mot ökad fl erfunktionell 
förmåga, dvs. att fl er uppgifter ska kunna lösas med samma 
plattform, och samtidigt har skett en utveckling mot färre 
antal enheter. Befi ntliga enheter används i mycket hög 
utsträckning i grundorganisationen för förbandsproduktion 
och upprätthållande av beredskap, vilket medför att behov 
av underhåll kontinuerligt uppstår, och samtidigt följer att 
tillgänglig tid för genomförande av nödvändigt underhåll är 
begränsad. Därtill råder sedan lång tid en påtaglig knapphet 
på reservdelar och teknisk dokumentation för många av de 
kvalifi cerade marinspecifi ka systemen. Åtgärder vidtas nu 
för att förbättra situationen för de mest prioriterade syste-
men, liksom att behoven bättre tillgodoses för system som 
är under anskaffning.

(För amfi biestridssystemet är den ovan beskrivna bilden 
annorlunda med fl er enheter och mindre komplexa system.)

De för marinen materiella särdragen ställer särskilda krav 
på den marina tekniska tjänsten. Den tekniska komplexite-
ten ställer krav på hög teknisk och marinspecifi k kompetens 
inom fl er teknikområden. Behovet av numerär inom de 
marina bas- och underhållsförbanden konstitueras idag i 
första hand av materielens tekniska komplexitet och inte av 
antalet understödda enheter. Liknande förhållande råder när 
det gäller verkställande resurser, antingen dessa återfi nns 
inom eller utom FM.

HMS Belos under signaturmätning.

>
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Den höga nyttjandegraden innebär att behov av avhjäl-
pande underhåll snabbt måste kunna effektueras, så att 
störningar i planerad verksamhet och beredskap så långt 
som möjligt begränsas. En hög reparationsberedskap är 
således nödvändig.

Förebyggande underhåll måste samplaneras med för-
bandsproduktion och insatser. Förbandsproduktionen är 
styrd av bl.a. värnpliktsomgångarnas tidsrytm. Detta får 
till följd att tillgänglig tid för årligt underhåll sammanfal-
ler för förband i samma utbildningsrytm och därmed att 
produktionsresursernas utnyttjande fördelas asymmetriskt 
över tiden. För mängdmaterielsystem kan belastningen på 
underhållsorganisationen utjämnas genom tillämpning av 
reparationskö. Detta är dock för sjöstridskrafternas materiel 
inget alternativ därför att materielen fi nns i relativt fåtal, 
beredskapskrav måste innehållas och materielen samtidigt 
utnyttjas i hög grad i samordnad förbandsproduktion.

Marin förnödenhetsförsörjning
I jämförelse med många andra vapenslag kännetecknas 
sjöstridskrafternas behov av förnödenheter av förhållandevis 
små volymer, men ofta med för förbanden specifi k materiel. 
Mot samma bakgrund som råder för den tekniska tjänsten 
gäller att kraven är stora för precision (rätt slag, plats, tid 
och mängd) i genomförandet. Utvecklingen när det gäller 
försörjningsorganisationen har under lång tid gått från att 
tidigare ha varit organiserad inom FM till att upphandlas 
och baseras på civila resurser.

FMLOG har övertagit ansvaret för förnödenhetsförsörj-
ningen från de marina underhållsförbanden i grundorgani-
sationen, men Marina Basbataljonen ansvarar fortfarande för 
planering och genomförande av förnödenhetskomplettering 
till marina enheter i insatta insatsförband. Förutsättningarna 
för genomförande bygger på en fungerande civil infrastruk-
tur. Resurser för genomförande av förnödenhetsförsörjning 
i områden där civil infrastruktur saknas eller är begränsad, 
t.ex. vid internationella insatser, fi nns idag i mycket begrän-
sad omfattning inom de marina underhållsförbanden.

Ledning och samordning av marin logistik
De ovan beskrivna förutsättningarna gör att höga krav ställs 
på ledning och samordning vid genomförande av under-

hållsinsatser på marina sjöstridsenheter, där många olika 
aktörer samtidigt ska fås att verka under kort tid och där 
en mängd olika aktiviteter ska genomföras på en fysiskt 
mycket begränsad plattform. Förutom de krav som ge-
nereras av de olika systemen och dess behov ur ett freds-
perspektiv så måste organisationen också innehålla sådan 
kompetens att genomförande kan ske på ett taktiskt riktigt 
sätt med hänsyn till den marina styrkechefens inriktning, 
aktuell hotbild m.m. Under insats tillkommer behov av 
att samordna även övriga funktioner som numera ingår i 
begreppet logistik som t.ex. sjukvård. Således krävs specifi k 

Ubåten Hälsingland torpedlastar under genomförande av 
BOLO (bunkrings och laddningsomgång). 
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marin militär kompetens för att kunna leda logistiken för de 
marina förbanden under insats.

Genomförd verksamhet
Vad har då den Marina Basbataljonen genomfört för verk-
samhet under sitt första verksamhetsår?

Här följer några exempel 
• Genomförande av två årsöversyner på ubåten Gotland i 
San Diego i USA. (Vi hoppas kunna återkomma med artikel 
om Ubåt i Västerled)

• Omplanering och genomförande av forcerade (nio dagar 
i stället för planerade fem veckor) årsöversyner på korvet-
terna Gävle och Sundsvall inför Libanonmissionen.

• Utlöst beredskap för FNSU som inkallats och grupperats 
på Cypern med uppgift att stödja Kv Gävle under Libanon-
missionen.

Marina Basbataljonen stävar
vidare sjövägen framåt!



PRIOs uppgift är att stödja linjeorganisationen inom 
Försvarsmakten i införandet av ett integrerat resurs- och 
ekonomiledningssystem. Det innebär att skapa enhetliga och 

effektiva arbetssätt inom HR (Human Resources), ekonomi, 
logistik samt ledning och styrning med stöd av ett modernt 
IT-system.

När systemet är infört fullt ut ska till exempel resebeställ-
ningar, personalhantering, lagerhantering och ekonomiredo-
visning bli smidigare.

TEXT: Jonny Rosenquist och Lars Melin, FMLOG.

Projekt Prio
Nya arbetssätt och ett enhetligt datasystem i försvaret.
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Ekonomi

HR

LogistikEkonomi Logistik

HR

Projekt PRIO 
– införande av effektiva

arbetssätt med
ett modernt IT-system

Ledning och styrningLedning och styrning



PRIO´s grundbild där det treslagna repet symboliserar 
hur PRIO ska integrera de tre områdena Ekonomi, HR och 
Logistik så att styrkan i Ledning och Styrning av Försvars-
makten blir större än de ingående delarnas summerade 
styrka. – Synergieffekten.

En enda lösning
PRIO är ingen förkortning utan står helt enkelt för att det 
är ett i Försvarsmakten prioriterat projekt. PRIO är efter 
Nordic Battle Group Försvarsmaktens mest prioriterade 
utvecklingsaktivitet.

Vi beskriver här PRIO i huvudsak ur ett logistikperspek-
tiv, för att ge er en första bild av vårt kommande systemstöd.

Försvarsmakten har idag en mycket komplex systemmiljö 
med över 100 olika IT-system, varav fl era är i slutet av sin 
livscykel.

Integrationen, det vill säga kommunikationen mellan de 
olika delarna i dagens IT-system, är dessutom bristfällig. En 
integrering av olika funktioner och verksamhetsområden är 
en central förutsättning för att klara målen för den verksam-
hetsutveckling som PRIO ska stödja.

Införandet av det nya IT-systemet kommer att ske succes-
sivt från 2008 till 2012, med start inom FMLOG. Enligt nu 

gällande tidsplan kommer Försvarsmakten att teckna avtal 
med en leverantör av systemet under våren 2007.

Resultat
Inom ett antal områden kommer arbetet att bli effektivare 
och enklare. Det kommer bland annat att innebära en redu-
cering av dubbelarbete, högre tillgänglighet, ensat arbets-
sätt, överblick över all information i ett system och högre 
tillförlitlighet i informationen samt möjlighet att samköra 
från olika delar av systemet för bättre beslutsunderlag. Detta 
medför en effektivare administration som frigör resurser till 
förmån för andra prioriterade områden.

Exempel på förändringsområden inom logistik:
• ett (virtuellt) lager av materiel och förnödenheter för 
Försvarsmakten
• ett system för tillgångsredovisning
• en för Försvarsmaktens verksamhet behovsstyrd materiel- 
och förnödenhetsförsörjning
• ett för Försvarsmaktens verksamhet behovsstyrt materi-
elunderhåll

Projektets faser

>

”
När systemet är infört fullt ut ska
resebeställningar, personalhantering,
lagerhantering och ekonomiredovisning bli smidigare
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Fas 1, 2004 till juni 2005
Projektet PRIO har pågått sedan 2004 för att ge underlag till 
inriktning och beslut.

Nuvarande arbetssätt och systemstöd kartlades och 
kopplades till framtida behov, vilket resulterade i en målbild 
och ett stort antal krav. Kartläggningen visade också vilka 
av dagens system som kunde avlösas med standardsystem. 
Kostnads/Nytto-kalkyler utfördes och en tänkbar införande-
plan framtogs.

Ett stort antal medarbetare från FM och FMV deltog i 
detta arbete. För logistikområdet utnyttjades även tidigare 
FMV-arbeten inom verksamhetsmodellering och system-
kartläggning, för att fördjupa arbetet.

Med stöd av allt underlag togs därefter beslut om att 
anskaffa ett nytt integrerat systemstöd.

Fas 2, juli 2005 till våren 2007
Fasen omfattar start av upphandlingsprocessen av systemet, 
samt att förbereda Försvarsmakten för kommande infö-
rande. Anpassning ska ske till enhetliga arbetssätt och ett 
antal aktiviteter ska genomföras för att medge en smidig 
övergång från dagens stödsystem. Ett mycket omfattande 
arbete har genomförts i logistikspåret för att framta alla krav 
vi har på vårt systemstöd. Ekonomi och HR har ett omfat-
tande stödbehov, men de kan ses som toppen på isberget, 
där logistik fi nns som den stora delen under ytan!

Just nu pågår utvärdering av inkomna anbud, för att säker-
ställa att önskat stöd erhålls, till lägsta kostnad. Samtidigt 
pågår ett antal aktiviteter inom Försvarsmakten för att 
förbereda verksamheten och skapa den tekniska grund som 
systemet kräver.

Avtal med en leverantör avses tecknas under våren 2007.

Förberedelser införande – IT Förberedelser införande – Verksamhet

Upphandling
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Fas 3, införande
Denna fas kommer att omfatta det successiva införandet av 
PRIO med nya arbetssätt, samt genomförande av utbildning 
för alla medarbetare.

System och rutiner kommer att införas för Ekonomi 
och HR från slutet av 2008, med start inom FMLOG och 
därefter vid övriga förband. För logistikområdet sker första 
införandet 2010 med bland annat stöd för grunddatahante-
ring och materielredovisning. Sist i raden kommer stöd till 
vår underhållstjänst, i leverans 5 och 6.

Logistikpersonal måste givetvis medverka redan från 
start, för att ge rätt förutsättningar till främst ekonomisyste-
men. Detta så att befi ntliga system kan fungera friktionsfritt 
även innan logistikstödets införande.

Avlösning
För att möjliggöra en smidig avlösning av dagens system, 
fördjupas nu tidigare kartläggning av dess informationsin-
nehåll och gränsytor. Respektive verksamhetsansvarig avgör 
efterhand vilken information som måste migreras till PRIO. 
Viss kvalitetsförbättring kan efter en kontroll krävas, innan 
önskat data går att överföra.

Den detaljerade omsättningsplanen skulle fylla många 
TIFF-nummer, men några exempel kan ges här:

• leverans 1 och 2 omfattar de fl esta ekonomi- och 
personalsystem som FS, CSS, Palasso, m.fl . Några lokala 
FS-system kvarstår, bland annat för DELTA.

• leverans 3 ger stöd för grunddata och materielredovis-
ning, dvs. ersätter då grunddatasystem FREJ88, DELTA-
familjen för reservmateriel och Lift för redovisning, samt ett 
antal mindre logistiksystem.

• leverans 4 omfattar ytterligare delar inom HR såsom 
personaladministration vpl, strategisk personalplanering, 
utbildningsadministration och löneförhandling.

• leverans 5 och 6 avlöser våra system för underhåll (Lift, 
VD-Liv, m.fl .).

Jobba med PRIO?
För att säkerställa ett fullgott systemstöd i framtiden, krävs 
att PRIO får stöd från rätt medarbetare för konfi gurering av 
det kommande standardsystemet. God kompetens om da-
gens verksamhet och insyn i kommande, är av mycket stor 
vikt. Ett antal PRIO-befattningar fi nns redovisade på Emil 
och CSS, där Du kan anmäla ditt intresse.

Behov fi nns också för mindre insatser från nyckelperso-
ner inom olika områden. Genom att delta i PRIO kan Du 
påverka din framtida arbetssituation, genom att skapa ett bra 
systemstöd!

Även på lokal nivå kan var och en underlätta ett kom-
mande införande. Genomförande av registervård för den typ 
av information som med säkerhet ska migreras är ett sätt.

Alla kommer att informeras
Mer information fi nns för Försvarsmaktens anställda under 
Emil (FM Ledning/PRIO).

En informationsplan fi nns framtagen inom projektet, som 
säkerställer att alla berörda får detaljerad information i god 
tid före kommande förändring. Viss återhållsamhet fi nns 
dock för närvarande på grund av den kommersiella sekre-
tessen runt upphandlingen.

Synpunkter tas även emot under prio@mil.se 

”Logistikpersonal
måste givetvis medverka
redan från start
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Denna vårliga dag samlades vi vid Livgardet i Kungsängen 
för att få en bild av hur verksamheten utvecklas vid ett för-
band i fokus för försvarsmaktens förbandsutveckling.

Aing Gustav Lindahl, stf teknisk chef, på Livgardet 
inledde med att presentera Livgardets verksamheter där 
vi fi ck veta att utöver Garnisonstjänst, grundutbildning av 
mek-, MP- och säkförband samt HV/Frivutbildning numera 
också ingår insatsledning, internationell utbildning och 
hundtjänstutbildning. Kraven på de förband som utbildas för 
olika uppgifter har inneburit att strid i bebyggelse kommit 
att utvecklas och övas i ökad omfattning.

Värnpliktsutbildning ändras radikalt och kontraktsanställ-
ning för insatsförband införs.

Mj Herbert Carlén talade om Swedint o IntUtbE och 
presenterade utbildningen av utlandsstyrkans personal och 
förband samt den internationella kursverksamheten.

Kn Lars Lindman förevisade aktuella fordonstyper, vilka 

används av de olika insats-
förbanden.

Vi avslutade besöket 
vid den tekniska tjäns-
tens kontaktpunkt med 
brukarna – FUS – Främre 
Underhålls Stöd där också 
ordförande tackade för 
de trevliga presentationer 
som gjorts.

Vad fi ck vi veta?
Livgardet har i dag cirka 
650 anställda vilka i hu-
vudsak tjänstgör i Kungs-
ängen och Stockholm. 
Varje år genomför cirka 1100 värnpliktiga sin grundutbild-
ning vid förbandet.

Det fi nns två grundutbildningsenheter Gardes- och 
Dragonbataljonerna. Härutöver svarar Swedint för special-
inriktad utbildning av ca 600 personer och Internationella 
Utbildningsenheten för utbildning av ca 1500 personer per 
år.

Gardesbataljonen utbildar soldater för mekaniserad strid, 

Kamratföreningen försvarets
tekniska offi cerare samlades vid 
Livgardet (LG) i Kungsängen den
4 april 2006.

Kamratmöte Mälard 

TEXT OCH FOTO: Åke Olsson.

Aing Gustav Lindahl, stf 
teknisk chef vid Livgardet, i 
föredragarpose.

Kn Lars Lindman förevisade bland annat Stridsfordon 9040C med tilläggsskydd och AC samt Pansarterrängbil 203 med va-
penhuv med 20 mm akan från pbv302.
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lednings- och underhållstjänst, strid i bebyggelse och stats-
ceremoniell tjänst, till exempel högvaktstjänst, hedersvakter 
och audienstillfällen. Vid dragonbataljonen utbildas militär-
poliser och vakt- och bevakningsvärnpliktiga. Dessutom ut-
bildas högvaktssoldater för beriden statsceremoniell tjänst.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE, som ingår i 
LG, fi nns i Rosersberg och Sollefteå. Denna enhet föder 
upp hundar och levererar ekipage till hundenheter i hela 
försvarsmakten. Personalstyrkan omfattar ca 35 offi cerare 
och civila som utbildar hundförare och hundar för olika 
ändamål.

Den internationella utbildningsenheten, IntUtbE sam-
manhåller utbildningen av utlandsstyrkans förband, ansvarar 
för rotationsutbildning av enskilda och genomför grundläg-
gande stridsutbildning, GSU. En enhet, som fortfarande 
benämns Swedint, ansvarar för den internationella kurs-
verksamheten och stödet till de baltiska projekten. Swedint 
är också erkänt av NATO för internationell utbildning inom 
Partnerskap för fredsamarbetet. Inom de Nordiska län-
derna har den internationella utbildningen fördelats så att 

gemensam utbildning sker av de olika länderna inom olika 
kompetensområden.

De nya kraven på försvarsmakten innebär att insatsförband ska:
• snabbt kunna sättas in utomlands eller i Sverige om något 
skulle hända som kräver militärt stöd
• kunna lösa sina uppgifter såväl självständigt som tillsam-
mans med andra länder vid multinationella insatser
• klara av hela skalan av krishanteringsuppgifter; förtroen-
deskapande, konfl iktförebyggande, humanitära, fredsbe-
varande uppgifter och fredsframtvingande insatser genom 
väpnad strid

Nordic Battlegroup
Det arbete som kommer att få stor betydelse för reformar-
betet de närmaste åren är uppbyggnaden av snabbinsats-
styrkan Nordic Battlegroup till EU:s krishanteringsförmåga. 
Trots att den volymmässigt representerar en mindre del av 
försvarsmaktens insatsförmåga kommer styrkan att påverka 
och ställa krav på förändringar inom många områden.

alenalen

DELTAGARE. Översta raden: Stig Jarring, Christer Jolsäter, Nils Lahti, Claes-Göran Paulsson.
3.e raden: Bengt Gullman, Rune Wahlström, Kent Johannesson, Kaj Sandström, Kjell-Erik Lindgren.
2.a raden: Karl Kapborg, Sven-Eric Lundin, Per-Arne Öhman, Jan Sandin.
1.a raden: Sven Ahlgren, Åke Olsson, Gustaf Ankarcrona, Sven Bertilsson, Torsten Larsson.

>
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Krav på Nordic Battlegroup:
• insats efter beslut: inom 10 dagar
• sammanhållande ansvar: Sverige
• ingående länder: Sverige, Finland, Norge och Estland
• antal soldater: totalt 1500
• verkningsradie: 600 mil från Bryssel (planeringsförutsätt-
ning)
• beredskapsperiod: 1 januari – 30 juni, 2008
• uthållighet vid insats: 30 dagar, kan förlängas till 120 
dagar

Värnpliktsutbildning
I det nya systemet kommer i princip samtliga värnpliktiga 
att genomföra 2 terminer, eller 11 månaders värnplikt. Där-

Fördelning av tjänster
för tekniska offi cerare på
orgenheter vi Livgardet

UTB Bat (10 st)
TC Utb avd (nivå 4)
4 st. TC Komp/skv (nivå 5)
5 st. Tekn off (nivå 5)

IntUtbE (3 st)
TC IntUtbE (nivå 4)
2 st. Tekn off (nivå 5)

Ledning (3+1 st)
C TA (nivå 4)
Stf C TA (nivå 5)
LIFT ansvarig tekn tjänst (nivå 5)
Ekonomiassistent (civ)

FUS (3 st)
2 st. Tekn off      (nivå 5)
Tekn off      (nivå 6)

Systemstöd (14+1 st)
C Systemstöd (nivå 5)
Stf C systemstöd (nivå 5)
5 st. Tekn Hjulfordon 2 x (5) + 3 x (6)
3 st. Tekn Stridsfordon 2 x (5) + 1 x (6)
2 st. Tekn Ledning/Sb 1 x (5) + 1 x (6)
2 st. Tekn Beväpn./Optik 1 x (5) + 1 x (6)
Serviceman (civ)

G4 (2 st)
TC LG (nivå 3)
Stf Tekn Ch (nivå 4)

MekS (4 st)
C MekS (nivå 5)
Stf C MekS (nivå 5)
2 st. Instr (nivå 6)

efter följer en tredje, frivillig, termin inriktad på utbildning 
för internationella insatsförband.

Kontraktsanställning sker av beredskapssoldater efter 
genomförd värnpliktsutbildning.

För markförbanden kommer huvuddelen av de värnplik-
tiga att påbörja sin första termin hösten 2006, utom LG och 
ett kompani vid P 4, som börjar sin första termin i januari 
2007.

Teknisk tjänst
Livgardet har en personalram om 39 tjänster för Tekniska 
offi cerare. Trettiofyra tjänster är i dagsläget bemannade men 
tolv av dessa är tjänstlediga, bemanningsplacerade vid andra 
förband och/eller i utlandstjänst.

Koncentrerade
åskådare var 
bland andra Kjell-
Erik Lindgren, 
Sven Bertilsson, 
Claes-Göran 
Paulsson och
Torsten Larsson.
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Vi kunde konstatera att uppgifterna är många och 
resurserna knappa, varför gott humör och priorite-
ring som vanligt krävs för att få verksamheten att 
fl yta. Lycka till med ert fortsatta utvecklingsarbete 
vid Livgardet.

Exempel på uppdrag för Teknisk tjänst under 2006:
• stödja utlandsförbanden: KS 14 & 15, LA 04, FS 11 & 12, 
EB 04 & 05
• stödja utbildning vid Swedint, Gardes- och Dragonbat
• medverka i befälsutb HT06
• överta teknisk tjänst i Utbgrupperna
• medverka vid 11–12 st. REMI
• ansvara för MekSkolan
• genomföra mekanikerutbildning för KS
• svara för materieltillgänglighet av ”Mtrlpotten”
• medverka vid Cold Response CC06 
• utveckla LIFT-utb ang Teknisk Tjänst för US

Fordonstyper i bruk, totalt mer än 600 st:
• Strf 90C, Patgb 203, Patgb 180, Pbv 302, GeländeWagen, 
Sprint, Bv 206–309
• Tgb 11–40, Tlb, Standardfordon

Krav på den tekniska tjänsten enligt RegI:
• personalen har rätt teknisk och taktisk kompetens
• organisationen är fl exibel och kan anpassas till förbandets 
uppgifter
• krav på materielens säkerhet tillgodoses
• behov av underhållsutrustning och reservmateriel tillgo-
doses
• tekniska underlag och teknisk information är tillgänglig 
och aktuell

Stig Jarring och Sven Bertilsson 
granskar den nya ”fi nkaliberskyd-
dade” bandvagn 309.

  
Kn Lars Lindman presenterade

även den nya motorcykeln som är en 
KTM och benämns Mc 409

samt ”MB Geländewagen” för
Sven-Eric Lundin och oss andra.



Ibland upprepas en historisk felaktighet av författare efter 
författare som citerar varandra ända tills den uppfattas som 
en självklar sanning. Inom fl yghistorien gäller det t.ex. att 
det tyska fl ygvapnet under andra världskriget var mer eller 
mindre helt inriktat på taktiska operationer och understöd 
av armén. Anledningen är i detta speciella fall troligen 
politisk. De allierades bombningar av Tyskland har fl itigt 
beskrivits och fördömts av John Irving, Sven Lindqvist och 
andra medan motsvarande tyska operationer förbigåtts med 
diskret tystnad, i synnerhet om de skedde i Sovjetunionen 
eller andra delar av Östeuropa.

I själva verket gjorde Luftwaffe strategiska anfall mot 
befolkningscentra och industrier bokstavligen från morgo-
nen dag ett av andra världskriget, och var under de första tre 
krigsåren betydligt framgångsrikare och bättre utrustat för 
sådana operationer än de allierade fl ygvapnen, både vad gäl-
ler fl ygplan, beväpning och navigationshjälpmedel. Faktum 
är att statistik, som till stor del kommit fram först efter kom-
munismens fall, pekar på att ungefär lika många civila dog i 
tyska som i allierade fl yganfall i Europa 1939-45.

Höga krav
Från 1943 fi ck det allierade fl yget dock successivt ett allt 
större övertag, både kvantitativt och kvalitativt, inte minst 
genom tillgången på tunga fyrmotoriga bombplan som 

B-17, B-24 och Lancaster medan Luftwaffe fortfarande 
använde sig av tvåmotoriga medeltunga bombplan.

Det var dock ingalunda för att Tyskland inte var intresse-
rat av tungt bombfl yg som man sackade efter i den tekniska 
och taktiska utvecklingen. Sommaren 1936 utfärdade 
Reichs luftfartministerium en specifi kation för en tung 
långdistansbombare, Bomber A, för övrigt nästan exakt sam-
tidigt som Air Ministry i London fi lade på specifi kation P. 
13/36, som så småningom skulle bli Avro Lancaster.

Kraven på Bomber A var mycket höga, på gränsen till vad 
som var tekniskt möjligt 1936. Maxfarten skulle vara 540 
km/h och maximal fl ygsträcka 6 600 km. 2000 kg bomber 
skulle kunna bäras till en aktionsradie av 1600 km med en 
fart av 500 km/h och dessutom krävdes att bomberna skulle 
kunna fällas i dykanfall med 30 graders dykvinkel.

I motsats till praxis i England där en specifi kation normalt 
sändes ut till fl era tillverkare som fi ck komma in med anbud 
så tilldelade RLM uppdraget att utveckla Bomber A till en 
enda tillverkare, Heinkel i Warnemünde.

Valet var i och för sig rimligt, Heinkel hade varit mycket 
framgångsrika när det gällde fl ygplan med lång räckvidd 
och drev fl era avancerade utvecklingsprojekt som var direkt 
tillämpbara på projektet.

Gemensamt vevhus
Bomber A, som nu tilldelats beteckningen He 177, 
var en i fl era avseenden mycket radikal konstruk-
tion. För att minimera vikt och luftmotstånd hade 
konstruktören Siegfried Günter helst velat bygga 
ett tvåmotorigt fl ygplan, men Tyskland hade inga 
tillräckligt starka fl ygmotorer. Istället valde han 
en lösning där två DB 601 kopplades ihop med ett 
gemensamt vevhus och drev en propeller via en ge-
mensam propellerväxel. He 177 var alltså faktiskt ett 
fyrmotorigt fl ygplan fast det såg tvåmotorigt ut. En 
annan radikal lösning var att det saknade konventio-
nella kylare. I stället användes evaporationskylning 
där vattenånga blåstes ut i vingarna där den kon-
denserade till vatten på insidan av skalplåten, som 
kyldes av luftströmmen över vingen, varpå kylvattnet 
pumpades tillbaka till motorerna av centrifugalpum-
par. Ytterligare ett mycket avancerad koncept för sin 
tid var den defensiva beväpningen som bestod av 
obemannade servostyrda kanontorn som kontrollera-
des från centraliserade eldledningsstationer.

Sommaren 1936 utfärdade tyska Reichsluftfartministerium en specifi kation 
för en tung långdistansbombare som i fl era avseenden var en mycket
radikal konstruktion.

Luftwaffes
cigarettändare

TEXT: Tommy Tyrberg, Saab Aerotech.

Här syns den originella lösningen med ”dubbla landställ”.
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De fl esta nya tekniska lösningarna 
hade provats tämligen framgångsrikt i 
tidigare provfl ygplan som He 119 men 
det blev problem nästan omedelbart 
när de skulle appliceras i full skala. 
Evaporationskylningen ströks redan 
innan den första prototypen fl ögs sedan 
det visat sig att den ledde till oaccepta-
bla värmespänningar i vingstrukturen. 
Konventionella kylare i sin tur innebar 
större luftmotstånd, vilket krävde mer 
bränsle vilket innebar större vikt vilket 
krävde tyngre struktur vilket …

Tillråga på allt annat så krävde 
RLM, som tycks ha varit besatt av 
Stuka-konceptet, nu också att He 177 
skulle kunna användas för störtbomb-
anfall i 60 graders dykvinkel, en 
fullkomligt grotesk idé för ett tungt 
bombplan, som givetvis kostade mas-
sor av vikt för att förstärka strukturen.

Stjärtfl adder
Vid det här laget hade fl ygplanets 
vikt ökat så mycket att det ursprung-
liga landstället inte längre räckte till. 
Problemet var att den trånga motorgondolen och den tunna 
vingen inte rymde ett större landställ. Günter löste dock 
problemet på ett sätt som kanske var mera fyndigt än ele-
gant. Det som i förstone ser ut som ett tvåhjuligt landställ är 
faktiskt två landställ, ett som fälls utåt och ett som fälls inåt!

Den helt fjärrstyrda defensiva beväpningen hade samti-
digt krympt till ett servostyrt ryggtorn medan de fyra övriga 
vapenpositionerna bemannades med fl ygskyttar.

Trots alla problem framskred byggandet av prototyperna 
tämligen snabbt och He 177 V1 fl ög första gången
19 november, 1939. De första fl ygningarna gick bra, men 
den andra prototypen havererade under det första dykprovet 
pga. stjärtfl adder. Stjärten förstorades och förstärktes, men 
även den fjärde prototypen havererade under ett dykprov 

medan den femte för omväxlings skull exploderade efter en 
motorbrand.

Vid det här laget var det uppenbart att de kopplade moto-
rerna var fl ygplanets akilleshäl. De överhettade mycket lätt, 
och vad värre var fattade de därvid inte sällan eld. Eftersom 
man av viktskäl avstått från brandskott och motorn dessut-
om låg alldeles intill vingbalken blev följderna i regel fatala. 
He 177 som nu fått det offi ciella namnet Greif började inom 
Luftwaffe i stället bli känd som Feuerzeug ”tändaren”.

Transportera förnödenheter
De första förseriefl ygplanen (He 177A-0) levererades i no-
vember 1941, men många kom i praktiken att användas som 
provfl ygplan (totalt skulle det bli minst 38 provfl ygplan, 
vilket måste vara något av ett rekord i sig).

I slutet av 1942 var testförbandet I/KG 50 förlagt till 
Zaporozje i Ukraina för vinterprov när den tyska sydfronten 
kollapsade och den sjätte armén inringades i Stalingrad. 
Förbandet döptes hastigt om till FKGr (Fernkampfgruppe)
2 och sattes in för att transportera förnödenheter till Stalin-
grad. Sedan sju av de tolv planen förlorats, de fl esta genom 
motorbränder, blev det uppenbart både att He 177 ännu 
långtifrån var klar för fronttjänst och att typen minst av allt 
var lämpad som transportfl ygplan till och från primitiva 
gräsfält.

Arbetet med att göra He 177 operativt användbar och 
att utbilda besättningar fortsatte under hela 1942 och 1943 
medan A-0 versionen följdes av A-1 som följdes av A-3. I 
A-3 ersattes DB 606 motorerna av den starkare DB 610 som 
bestod av två kopplade DB 605. Denna visade sig dock vara 
minst lika problematisk som sin föregångare, något som 
knappast överraskar den som kan sin svenska fl yghistoria 
och minns de kroniska problemen med kylningen som redan 
den ”enkla” DB 605-motorn hade i J 21A.

Den första prototypen, He 177 V1 (Versuch 1).

He 177A-5/R6 Werksnummer 412951 fotograferad på Farnborough i september 
1944. KG 40:s förbandskod F8 går fortfarande att urskilja på fl ygkroppen framför 
den påmålade (franska) nationalitetsbeteckningen.

>

Det 
fjärrstyrda 
ryggtornet. 
Plexiglas-
bubblan i 
bakgrun-
den rymde 
skytten och 
siktet.
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I november 1943 hade He 177A-5 äntligen blivit så pass 
tillförlitlig att planet kunde sättas in i strid. Visserligen inte 
som bombplan utan som marin robotbärare. Det blev II/KG 
40 som den 21 november gav typen dess elddop när 20 He 
177 attackerade en konvoj med Hs 293 sjörobotar.

Hård stigning
Debuten som ”riktigt” bombplan kom snart därefter. I slutet 
av 1943 hade Hitler gett order om en förnyad bomboffensiv 
mot England i allmänhet och London i synnerhet, Unter-
nehmen Steinbock, som hämnd för anfallen mot framförallt 
Berlin. När anfallen inleddes den 21 januari hade Luftwaffe 
med stora ansträngningar lyckats samla 525 bombplan varav 
ca 50 He 177 från I/KG 40 och I/KG 100.

Anfallen, som i England blivit ihågkomna som the Baby 
Blitz, blev inte någon framgång. Det engelska luftförsvaret 
var vid det här laget mycket starkt och förlusterna blev stora 
trots att anfallen skedde nattetid. För att minska förlusterna 
skedde de fl esta anfallen så att bombplanen fl ög in mot den 
engelska kusten på högsta möjliga höjd och sedan genom-
förde hela eller större delen av anfallet i plané med en fart 
av 600 km/h eller mer.

Taktiken försvårade i hög grad för det engelska försvaret, 
men den långa, hårda stigningen med full bomblast innebar 
att en hög andel av de deltagande He 177 regelbundet fi ck 
lov att avbryta företagen med överhettade motorer. Of-
fensiven fortsatte i successivt minskande omfattning till i 
maj månad, men växlade alltmer över till hamnstäder längs 
sydkusten.

Under tiden hade det tyska fl ygtestcentrat i Rechlin gjort 
något som borde ha skett för länge sedan. De hade gått 
igenom motorinstallationen i detalj och lokaliserat inalles 
femtiosex tänkbara orsaker till motorbrand och modifi erat 
bort samtliga. De modifi erade motorerna fungerade därefter 
i stort sett klanderfritt.

Bomber över Hitlers högkvarter
Sommaren 1944 var alltså He 177 
äntligen färdigutvecklad och redo för 
insats i stor skala. I slutet av maj var 
KG 1 klar för strid på östfronten och 
genomförde under den följande måna-
den en serie framgångsrika anfall, bl.a. 
mot den viktiga järnvägsknutpunkten 
Velikije Luki som låg ca 600 km från 
KG 1:s baser i Ostpreussen. Anfallen 
skedde i dagsljus och från hög höjd 
och förlusterna var minimala. De lätt 
beväpnade ryska jaktplanen hade i brist 
på turboöverladdade motorer och ra-

darjaktledning små möjligheter att över huvud taget komma 
till insats.

Ett av de sista anfallen gjordes den 20 juli och när eska-
dern landat fi ck eskaderchefen veta att han skulle ställas 
inför krigsrätt för att ett av hans fl ygplan hade nödfällt sin 
bomblast över Hitlers högkvarter i Rastenburg! Efter några 
troligen mycket nervösa timmar kom dock budet att explosi-
onen berodde på ett attentat och inte något misstag från KG 
1:s sida. Den lätt absurda episoden kan dock betraktas som 
ett passande slut på historien om den olycksaliga He 177. 
Strax därefter återkallades nämligen KG 1 till Tyskland, 
förbandet upplöstes och förarna överfördes till jaktfl yget.

I maj 1944 hade nämligen det amerikanska och engelska 
bombfl yget inlett en förödande offensiv mot den tyska olje-
industrin. Luftwaffe hade till en början hållit operationerna 
igång genom att tära på reserverna, men dessa krympte 
mycket snabbt och på sensommaren var det uppenbart att 
drastiska åtgärder måste vidtas. En långdistansoperation 
med KG 1 fulla styrka av 90 He 177 förbrukade nästan 500 
ton fl ygbränsle vilket motsvarade en hel dags produktion 
för den sargade tyska oljeindustrin i augusti 1944. Den 3 
juli beslutades das Jägernotprogramm där i stort sett hela 
fl ygindustrin och alla återstående bränslereserver koncentre-
rades på att hålla igång jaktfl yget. När produktionen av He 
177 upphörde hade totalt 1146 fl ygplan tillverkats.

Spekulationer
Hade det då gjort någon skillnad för krigsutvecklingen 
om Tyskland hade haft tunga bombfl ygplan i större antal 

En sällsynt bild från en av KG 1 baser i Ostpreussen sommaren 1944.

Den
olycksaliga 
DB 610-
motorn.

Flera olika 
modeller av 
stjärttorn före-
kom på He 177. 
Denna variant 
var bestyckad 
med 4 stycken 
13 mm MG 131 
akan.
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tillgängliga t.ex. 1942 i stället för 1944? Troligen inte, 
eftersom Hitler förmodligen skulle ha satt in dem i ”ved-
ergällningsanfall” mot England vilket skulle ha inneburit 
stora förluster för begränsade resultat. Mer osäkert är vad 
en strategisk bomboffensiv mot Sovjetunionen kunde ha fått 
för effekter. Den sovjetiska krigsindustrin var koncentrerad 
till relativt få stora anläggningar och detsamma gällde den 
vitala elförsörjningen och oljeutvinningen. He 177 hade 
räckvidd nog att nå praktiskt taget alla viktiga mål från 
baser som Tyskland kontrollerade 1942-43. Det är väl ändå 
mycket tveksamt om några avgörande resultat hade kunnat 
nås, men om Sovjetunionen över huvud taget hade någon 
akilleshäl under andra världskriget så var det den nästan 
totala frånvaron av ett fungerande luftförsvar utanför Mosk-
vaområdet.

Faktum är att He 177 kunde ha kommit i tjänst mycket 
tidigare. Det avgörande problemet var hela tiden motorerna 
och redan 1940 hade Heinkel förslagit att man helt enkelt 
skulle byta ut dem mot fyra DB 603 som var beprövade 
och i tjänst sedan länge. Göring och RLM var emellertid av 
någon outgrundlig anledning absolut motståndare till tanken 
och He 177B som den fyrmotoriga versionen kallades kom 
aldrig längre än till prototypstadiet.

Det är intressant att jämföra med Avro Manchester, den 
engelska motsvarigheten till He 177.

Den utvecklades parallellt med He 177, med ett försprång 
på några månader (den första prototypen fl ög 25 juli, 1939) 
och den drevs av två stora Rolls Royce Vulture-motorer 
(som otroligt nog byggde på konceptet två Kestrel-motorer 
monterade på en gemensam vevaxel). När förserien kom ut 
på förband 1941 visade sig att Vulture hade stora problem 
med skärningar i vevaxellagren. Avro hade emellertid också 
tagit fram ett förslag till en Manchester Mk III med fyra 
Merlinmotorer och Air Ministry lät i motsats till RLM över-
tala sig. Manchester III döptes om till ”Lancaster”, förmod-

ligen för att komma ifrån det dåliga rykte som det gamla 
namnet hade fått, och Avro Lancaster blev sedan som bekant 
ryggraden i Bomber Command ända fram till krigsslutet.

Om man så vill kan man mycket väl se Greif och Lan-
caster som skolexempel på tysk och engelsk mentalitet och 
praxis när det gäller teknikutveckling.

För att citera doktor R. V. Jones, chefen för den engel-
ska tekniska underrättelsetjänsten 1939-45: när tyskarna 
utvecklade ny teknik så gick de rakt på och löste de tekniska 
problemen oberoende av hur svåra de var och hur krävande 
lösningarna blev produktionstekniskt, medan engelsmän-
nens strävan i stället var att undvika och kringgå problemen, 
i medvetande om att den engelska industrin var mindre 
avancerad än den tyska. I och för sig, tillägger Jones, lade 
engelsmännen kanske ned lika mycket arbete på att undvika 
problem som tyskarna på att lösa dem, men det engelska 
systemet hade fördelen att materielen i regel var enklare att 
anpassa efter förändrade krav.

Tekniska data (He 177 A-5/R-2)
Motorer: två DB 610A1/B1 med max 2950 hk effekt 
(start). Vingspann: 31,4 m, längd 20,3 m, höjd 5,2 m, 
vingyta 102 m2. Tomvikt 16 800 kg, normal tjänste-
vikt 27 200 kg, max tjänstevikt 31 000 kg.
Beväpning (defensiv) 2–20 mm MG 151 akan med 
300 skott vardera, 3–13 mm MG 131 akan med 750 
skott och 3-7,9 mm MG 81 ksp med 2000 skott.
Beväpning (offensiv): max 6 000 kg fördelad på
1 650 kg SC-50 eller 4 250 kg SC-250 eller 2 500 kg 
SC-500 bomber i bombrummet samt två Hs 293A 
sjörobotar, LMA III minor, LT 50 torpeder, FX-1400 
Fritx X styrbara bomber eller 2500 kg SC-2500 
sprängbomber under vingarna.
Maxfart (vid max tjänstevikt): 370 km/h vid havsnivå, 
435 km/h på 4 000 m, 440 km/h på 5 700 m (vid 80 % 
av maxvikt) 400 km/h vid havsytan, 485 km/h på
5 700 m. Max marschfart 415 km/h på 6 000 m, 
distansekonomisk fart 340 km/på 6 000 m. Max 
fl ygsträcka (med två Hs 293A) 5 500 km, (med två 
FX-1400) 5 000 km (med max bomblast) 1200 km. 
Stighastighet 3,15 m/s vid havsytan. Tid till 2000 m:
8 min 48 s, till 4 000 m: 19 min 48 s, till 6 000 m:
36 min 30 s. Tjänstetopphöjd (med max last) 6 800 m.

Motorbyte på en av II/KG 40:s maskiner på Bordeaux-Mé-
rignac våren 1944.

En brinnande He 177, en inte alltför ovanlig syn den tid det 
begav sig.

Avsaknaden av
beväpning tyder på att

det rör sig om ett provfl ygplan.

En vacker fl ygbild av en
He 177A-1 från okänt förband.
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Många har svarat och en del med ett fl ertal alternativ. Man skulle t.ex. kunna vricka rodret 
fram och tillbaka, varvid segelbåten drivs framåt eller sända någon att simma ifatt jollen 
och sedan ro den tillbaka. Man föreslår även att med hjälp av tillbehör på båten öka farten 
genom att paddla den framåt. Ett förslag, som verkar lite jobbigt, är att man låter några i 
besättningen simma bakom båten och samtidigt skjuta den framåt. Ett annat alternativ skulle 
vara att styra mot land och låta någon av besättningen springa längs stranden och dra båten 
framåt med en tross.

Den kanske mest ”värdiga” sättet verkar ändå vara att låta båten och besättningen göra 
jobbet genom att segla ifatt jollen. Men hur skulle det gå till, det var ju vindstilla! Ja, allting 
är ju relativt enligt Einstein. Med vindstilla menas ju att luften är stilla i förhållande till 
landskapet. Men båten driver ju med omgivande vatten i fl oden och seglen uppfattar därmed 
en fartvind. En någorlunda van skeppare kan därför kryssa sig framåt och komma fram till 
jollen.

Pristagare denna gång blir Kjell Eklund i Arboga. 

Grattis, säger problemredaktören

Lösning till höstnöten

Höstnöten handlade om en segelbåt, som låg och drev mitt ute i ström-
fåran av en bred fl od. Det var vindstilla och jollen hade kommit loss.
Den drev också med strömmen, men ca 100 meter framför segelbåten.

Frågan var hur man skulle kunna återbörda den till segelbåten
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Kontaktpersoner
Artiklar om verksamheten ute på våra förband, och det gäller både armé, marin och fl yg, lyser ofta med sin frånvaro. 
Rapportera gärna om något som ni är duktiga på eller något som är unikt för er del.
Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera TIFF-läsarna kontakta gärna någon av
nedanstående kontaktperson för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också bra att kontakta redaktören 
direkt på telefon 0589-132 58
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss”.

Redaktören

Kontaktpersonerna fi nns inom olika specialområden
och organisationsenheter vilket framgår nedan:

Namn Organisation Ort Tfn 
Stefan Tiller F 7 Såtenäs 0510-47 70 24
Jonny Lennartsson F 17 Ronneby 0457-47 17 61
Hans Öhlund F 21 Luleå 0920-23 46 31
Mikael Eriksson FMTS Halmstad 035-266 23 32
Bo Svensson Hkpfl j Linköping 013-23 37 42
Rickard Wahrby Marina Basbataljonen Karlskrona 0455-868 77
Björn Wennergren  Göteborg 031-69 26 71
Lars Lindegårdh P 4  Skövde 0500-46 59 11
Mats Nilsson TeK Mark Revingehed 046-36 82 51
Lars Unnerfelt TeK Mark Visby 0498-29 56 40
Hans Karlsson TeK Mark Boden 0921-680 82
Kenneth Modig TeK Vapen Boden 0921-683 26
Stefan Frisk TeK Ledsyst Enköping 0171-15 87 00
Tomas Titus TeK Mark Eksjö 0381-182 27
Lars Hartman FMLOG/Teknikdivision Arboga 0589-404 58
Ola Jonsson T 2 Karlstad 054-10 31 52
Pontus Berg MSS Skövde 0500-461 72
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