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Omslagsbilder
Framsidan: Det förarlösa flygplanet UAV Falken
har levererats till Försvarsmakten. Vid K 3/
UAVE i Karlsborg genomförs utbildning av
operatörer och slutträningen inför kommande
uppgifter i Nordic Battle Group (NBG).
Foto: Per Nordgren, Saab Aerotech.
Baksidan: De första luftvärdighetsbesiktningarna av Flygskolans flygplanpark har
genomförts. Två inlånade granskare från
Helikopterflottiljen, Roger Westerlund och
Mats Anderzon, besiktar motorinstallationen
på en SK 60.
Foto: Magnus Strandh.
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Ledaren

Bästa läsare!
Det här året fyller tidningen TIFF 40 år! TIFF startades på
senhösten 1967, innan Pragvåren. Omvärldsförutsättningarna var lite annorlunda då än nu. Då hade vi ett reellt invasionshot. Samhällets resurser var dock redan då begränsade
och tillgänglighetskraven stora. Det innebar också att kraven
på rationalitet och effektivitet i underhållslösningarna var
stora. Materielförvaltningen reformerades och stora delar
överfördes till att bli civil industri (FFV). Initiativ inom
OPS (offentlig privat samverkan) fanns alltså redan då.
Ända sedan 60-talet har TIFF spelat en roll inom tekniska
tjänsten. De första 33 åren inriktade sig TIFF mot Flygvapnet. Det är först på senare tid som tidningen antagit en försvarsmaktsgemensam prägel. Avsikten med TIFF har dock
hela tiden varit att sprida teknisk information, av tekniker
för tekniker. Min förhoppning och tro är att TIFF kommer
att spela en viktig roll även i framtiden. Det är viktigt för en
så stor personalkategori som tekniska officerare och civila
tekniker i totalförsvaret att kunna identifiera sig som just
tekniker och TIFF hjälper till att bibehålla den känslan.
Tillbaka till nuet och vardagen för försvarsmakten. En
vardag med svåra ekonomiska utmaningar. Samtidigt skall
vi leverera mer än på länge. Förband för Tchad, Sudan och
NBG skall färdigställas och samtidigt skall vi utbilda för
kommande uppgifter. Jag tror i och för sig att vi klarar det
här som vi alltid har en tendens att göra. Det krävs bara lite
mer hela tiden. Årets ekonomiska läge har också lett till att
jag var tvungen att ställa in seminariet för teknisk tjänst i
Halmstad i november (som jag nämnde i min förra ledare).
Väldigt synd men jag hade inget val.
Det lackar mot jul och det är dags att summera året som
gick. Ett år som präglats mycket av NBG-förberedelser,
där framförallt mark- och ledningssystem-komponenter har
satts på prov. Internationella korvettstyrkan (IKS) bidrog
under året till att stabilisera läget i Libanon. En mission som

innehöll en hel del utmaningar, inte minst vad gäller teknisk
tjänst med motorhaveri m.m. Flygvapnet har visat framfötterna bl.a. genom att fylla det omfattande transportbehovet för både personal och materiel med Tp 84-flygplanen
(C130) i internationella sammanhang. JAS 39 har visat sig
på styva linan i övningen ”Red Flag”, med mycket bra utfall
vad gäller driftsäkerhet och teknisk tjänst.
I detta nummer av TIFF kan läsas om avvecklingen av
motorreparationstjänsten (MRT). MRT med sina rötter i
det kalla kriget och en förutsättning för att vi skulle kunnat
klara av att mota en invasion. Lika betydelsefullt som MRT
var under perioden för kalla kriget, lika naturligt var det
att avveckla funktionen i dagens nya insatsförsvar. Värdefulla kontakter inom motorbranschen är etablerade och bör
nyttjas på något sätt även framöver. Mer om detta inne i
tidningen.
Det här är min sista ledarspalt för TIFF. Med visst vemod
tackar jag här för mig och lämnar stafettpinnen vidare till
Claes Isoz som tar över som chef för tekniksektionen och
som funktionsföreträdare för teknisk
tjänst. Han presenterar sig här nedan.
Det har varit intressanta och givande
år vid rodret till
”funktionsskutan”
teknisk tjänst.

”Det insatta insatsförsvaret” och ”Både och” är ledord som ÖB har lanserat för att beskriva försvarsmaktens verksamhet. Vad innebär det? Vad innebär det att vi skall skicka NBG till t.ex. Afrika? Kan vi ge det stöd som våra förband
behöver eller sitter vi fast i gamla strukturer och tänk. Sanningen är nog den att vi är på väg att kunna möta de krav som
den nya försvarsmakten ställer.
Vad kan vi bidra med för att göra vår del av materielprocessen mer effektiv? Vad menar jag då med mer effektiv, att
allt skall göras till en lägre kostnad? Nej, det viktigaste är att vi kan leverera rätt tillgänglighet till våra förband. Vi kommer
dock aldrig att undkomma de krav på att göra detta till en lägre kostnad.
Det vi arbetar med företräder mycket stora ekonomiska värden och försvarsmakten räknar med att våra system skall
fungera och utvecklas över tiden. Vårt arbete är viktigt för att våra förband skall kunna leverera effekt på fältet. Utan
tillgänglighet och rätt teknologisk status kommer vi att stå oss slätt när det gäller.
Men vem är då jag som säger detta? Jag heter Claes Isoz och efter att ha gått ChP på Försvarshögskolan har jag fått
nöjet att ta över stafettpinnen efter Joakim Sellén. Min bakgrund är att jag närmast har tjänstgjort som flyghandläggare
under Joakim på Logistikavdelningen. Jag kom till HKV, som en konsekvens av FB 04, från en Jämtlandsflygflottilj där
jag tjänstgjort under perioder från 1996. Min bakgrund inom det tekniska området är att jag i grunden är flygingenjör
(med flygtjänst) och har tjänstgjort på olika befattningar inom flygunderhållsenheter från flygsystemingenjör till teknisk
chef.
Jag ser fram emot att få träffa och arbeta med er alla i vår strävan att leverera en teknisk tjänst som ger den tillgänglighet som våra förband behöver.
Claes Isoz
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Renodlad verksa
Försvarsmakten har utkontrakterat huvuddelen av Reservmateriellagerdriften
TEXT OCH FOTO: Arne Sandström; FMLOG.

Vid FMLOG bildande var en tydligt uttalat ambition att
renodla verksamheten. Den verksamhet som lika bra eller
bättre kunde utföras av en civil aktör, skulle prövas för
utkontraktering.

Geografisk översikt över Central- och Garnisonslager
Centrallager med placering i Arboga
Garnisonslager i bokstavsordning:
GL Boden
GL Eksjö
GL Enköping
GL Göteborg
GL Halmstad
GL Haninge
GL Karlsborg
GL Karlskrona
GL Kungsängen
GL Linköping
GL Luleå
GL Revinge
GL Ronneby
GL Skövde
GL Såtenäs
GL Uppsala

ResmatE som just överförts från FMV till Försvarsmakten och det nyetablerade FMLOG gavs 2002 i uppdrag att
se över försörjningsstrukturen för reservmateriel. Det skulle
ske med målsättningen att anpassa försörjningen till den
förändring, inom Försvarsmakten, som det innebar att gå
från invasionsförsvar, med relativt stora beredskapslager till
ett insatsförsvar som krävde en helt annan typ av beredskap
och försörjning.
Ett antal delrapporteringar, ledde utredningen fram till
den slutrapport för reservmaterielförsörjningen som lämnades i januari 2004. I rapporten föreslogs bl.a. ett införande
av Garnisonslager, som begrepp för reservmateriellager, vid
ett antal garnisoner.
Parallellt pågick en process som avsågs leda till en utkontraktering av lagerdrift vid Central- och Garnsonslager.
Upphandlingen genomfördes och avtal om Drift av
Central- och Garnisonslager tecknades i maj 2005, mellan
Försvarsmakten och Aerotech Telub (senare Saab Aerotech).

Utveckla lagerdriften
Avtalet kom att omfatta driften av Central- och Garnisonslagren, med option på reservmaterieltransporter
och avropsverksamhet. I avtalet ingår även uppgiften att
utveckla lagerdriften. Avtalet innebär att Saab åtagit sig att
genomföra verksamheten på ett mer kostnadseffektivt sätt,
vilket ger en besparing för Försvarsmakten. Avtalets längd
är fem år, med option på ytterligare tre år. I det första läget,
utan optionsavrop, innebär detta att Saab åtagit sig att driva
Garnisonslagren. Saab ska då tillhandahålla reservmateriel
som redovisas i DELTA eller UEF, samt för Försvarsmaktens räkning genomföra avrop/direktupphandling av sådan
reservmateriel som inte återfinns i Försvarsmaktens försörjningssystem.
Den 1 oktober 2005 övertog Saab Aerotech driften vid
Centrallagret. Övertagandet skedde enligt regler för verksamhetsövergång, där personalen erbjöds anställning hos
Saab enligt de villkor som gäller vid verksamhetsövergång,
samt utöver det de villkor som ATO förhandlat fram med
Saab. Personalen vid Centrallagret bestod av 49 medarbetare som samtliga tackade ja till övergångsvillkoren.

Referensvärde
För att förbereda övergången av Garnisonslageren beslutades att samtliga lager, de var 16 stycken, skulle överföras
till en gemensam huvudman inom FMLOG. Skälet till
detta var att ett referensvärde skulle tas fram, för driften
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mhet
Högtidlig överlämning av det
första Garnisonslagret (GL Halmstad 1 juni 2006). Chefen ResmatE Tommy Franck överlämnar
symboliskt nyckeln till Britt-Marie
Holmbom, Saab Aerotech.

av Garnisonslagren, som kommer att ligga till grund för
besparingsberäkningar samt att en ensning av verksamheten
i Garnisonslagren skulle ske. Uppdraget för att utöva huvudmannaskapet för Garnisonslagren gavs till ResmatE, där
en Garnisonslageravdelning med 16 sektioner bildades.
Valet av ResmatE skedde mot bakgrund av att erfarenhet
av verksamhetsövergång hade byggts upp i samband med
att Centrallagret nyligen överförts, och att ResmatE också
har funktionsansvaret för Reservmaterielförsörjningen inom
Försvarsmakten, vilken med naturlighet i någon mening
påverkas av de förändringar utkontrakteringen medför.
Försvarsmaktens nya inriktning gjorde att en omplacering
av reservmateriel ansågs vara lämplig. En koncentration
från lokal lagring vid Garnisonslagren till en mer centraliserad lagring vid centrallagret och i vissa fall i förråd längre
bak i försörjningskedjan, bedömdes ge en högre tillgänglighet med ett totalt sett grundare lager.
Den 1 januari 2006 överfördes samtliga 16 Garnisonslager till ResmatE, och anpassningen påbörjades. Dels den
materiella anpassningen, då materiel som inte var lokalt
frekvent fördes bakåt i kedjan, dels den verksamhetsmässiga
anpassningen där vissa uppgifter tillfördes och andra avfördes från Garnisonslagren. Anpassningsarbetet gavs som
längst två år. Enligt avtalet skulle samtliga Garnisonslager
vara överförda senast den 1 januari 2008.

Omfattande spridning
Tidplanen för överföringarna är följande. Som pilotobjekt
utsågs Garnisonslagret i Halmstad. Verksamheten i garnisonen ansågs vara så omfattande i sin spridning, att detta
skulle vara lämpligt. Överföringen skedde 2006-06-01,
varvid Saab i den verkliga driften gavs tillfälle att pröva sin
förmåga, samt de utvecklingsidéer som man hade. Under
hösten bedömdes det vara lämpligt att utöka pilotförsöket med fler Garnisonslager. Dels kunde man konstatera
att ytterligare tid behövdes för att skapa erfarenhet inom
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verksamheten, samt att utvärdera resultatet av de nyinförda
förändringarna. Man önskade också bredda försörjningsområdet med avseende på kundstrukturen.
Av den anledningen fördes Garnisonslagren i Skövde
(inkluderande Kvarn), Karlsborg, Eksjö och Linköping,
över den 1 januari 2007. Utifrån de erfarenheter som kunnat
dras av denna utökade pilotverksamhet, beslutade Garnsonslagren i Luleå och Boden överföras den 1 september,
Garnisonslagren i Ronneby, Karlskrona, Revinge och
Göteborg överföras den 1 oktober, samt Garnisonslagren i
Enköping, Uppsala, Kungsängen och Haninge överföras den
1 november. Då är samtliga 16 Garnisonslager överförda till
Saab för drift.

Väl skötta
Nu vidtar ett arbete för Saab att inte enbart utföra lagerdriften på ett sådant sätt att Försvarsmakten är nöjda med
tillgängligheten, utan också att utveckla funktionen. Inom
försvarsmakten har ResmatE uppgiften att dels följa upp, så
att Försvarsmaktens krav på kvalitet i verksamheten uppfylls, exempelvis i form av väl skötta reservmateriellager,
materiel tillgänglighet och spårbarhet, och att utvecklingspotentialen i verksamheten innehålls, såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt, i enlighet med avtal.
I utveckling av funktionen ”lagerdrift” ska Saab i alla fall
av förändringar som påverkar reservmaterielkund, innan
åtgärder vidtas, förankra dessa hos ResmatE som är Försvarsmaktens företrädare mot Saab i denna typ av frågor. Då
försvarsmakten har behov av extra stöd från Central- eller
Garnisonslagren, exempelvis behov av extra öppethållande
eller beredskap (jour), ska detta anmälas till ResmatE.
Det förtjänas att påpeka att Försvarsmakten äger, och
fortsatt kommer att äga all materiel i Central- och Garnsonslagren. Det är också viktigt att känna till att Försvarsmakten tillhandahåller (kostnadsfritt) de lokaler som Saab
bedriver verksamheten i.
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En trotjänare som nu
får nya kläder och vänner
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TEXT: Olle Bergström, VM-data.

Lift är ett system inom verksamhetsområdet logistik som
används av Försvarsmakten för att administrera och underlätta hantering av förnödenheter. Lift är konstruerat för
hela Försvarsmakten och ger stöd under förnödenhetens
hela livscykel, från behov till avveckling. Den nu befintliga
informationen i Lift har skapats under 10 år och är både
omfattande och håller hög kvalité.
Lift är en förkortning för Lednings- och Informationssystem för Förnödenhetsförsörjning och Teknisk tjänst. Namnet
illustrerar grundtanken med Lift, nämligen att tillgångsredovisning och teknisk tjänst finns i ett och samma system.
Konkret innebär det att man med hjälp av Lift t.ex. kan skicka
rätt antal fordon med rätt underhållsstatus till en insats.
Lift stödjer samspelet mellan centrala och lokala nivåer
i organisationen för att säkerställa en effektiv planering,
styrning och genomförande. Informationen i Lift skrivs in
en gång vid källan och distribueras till övriga intressenter
i eller utanför Lift, t.ex. så får DU-WEB hos FMV sina
uppgifter från Lift.
Systemet ger information för både ledningen och den
verkställande verksamheten inom försvaret. I Lift tillgångsredovisas samtliga förnödenheter, exklusive reservdelar. Det
innehåller uppgifter om fordon, fartyg och flygplan, men
även om bränsle, vapen, ammunition, kläder, verktyg.
På lokal nivå registreras händelser kring förnödenheterna så att systemet alltid har aktuella uppgifter om läge,
antal, organisation, status och planer. Funktioner finns för
planering och genomförande av teknisk tjänst, felrapportering, konfiguration, godshantering, utlämning, försäljning,
lån, beställning m.m. På central nivå finns ett riksperspektiv
på samtliga förnödenheter. Centralt är det enkelt att fördela
Bilden visar schematiskt
hur central och lokal nivå
samarbetar i Lift.

Redovisning
Status
Historik

om, tillföra nya eller avveckla förnödenheter. Beslutsunderlagen består av den information som en gång skapades
lokalt.

Från nyanskaffning till avveckling
Varje anskaffning registreras lokalt i Lift, då förnödenheten levereras till försvaret. Därefter håller Lift reda på dess
plats och beskaffenhet. För materiel som hanteras styckevis,
t.ex. ett fordon, förs dessutom en ”elektronisk loggbok”
som följer med vid ”ägarbyte” och utlåning. Lift erbjuder
även instrument för kvalitetskontroll och garantifrågor. Det
underlättar både hanteringen av enstaka brister i materielen
och återkommande fel, som kräver insatser av leverantören.
Illustrerar materielflödet som Lift håller reda på.

Leverantör

Förråd

Centralt

Lift

Planering
Styrning
Dirigering

Lokalt
Planering
Styrning

Förnödenhets
redovisning
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Materiel
underhåll
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Lokalt kommer
det att finnas i
ett antal varianter
av Lift med olika namn
beroende på kommunikation
och sekretess hos informationen.

Lift

Nyttja

Verkstad

För förnödenheter, som inte längre behövs inom Försvarsmakten och är avvecklade, tillhandahåller Lift historiska
register med individinformation.
Lift är även ett verktyg i planeringen och genomförande
av det materielunderhåll som måste genomföras för att säkerställa kvalitén på materielen. Även för modifiering finns
ett stöd t.ex. för att översätta Teknisk order till handling.
Materielunderhåll som bevakas och beordras via Lift, styrs
av ett centralt registrerat regelverk så att underhållet sker
vid rätt tillfälle, på rätt sätt och av rätt personal.

Projekt Lift UpGrade utvecklar Lift
Projekt Lift UG har till uppgift att uppgradera systemet
Lift genom att vidareutveckla Lift, införa Lift i marinen för
teknisk tjänst, avlösa ett antal utpekade informationssystem
och skapa ett grafiskt gränssnitt i Windows för användare.
Lift kommer att köras på en ny teknisk plattform och
driften kommer att ske centralt i Försvarsmaktens drift- och
datacentral (DrC och DaC) när Lift UG är klart. Projektet
Lift UG avslutas vid årsskiftet 2007/2008 och då beräknas
större delen av förändringsarbetet (ackreditering, teknisk
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plattform, säkerhetslösning, nya funktioner m.m.) vara
klart.
Ett mål i projektet är att göra Lift mer öppet för att bättre
nå ut och ge större nytta i alla delar av verksamheten.
Förändringsarbetet medför att Lift kommer att få delvis ny
struktur. Den fysiska uppdelningen på Lift-system per Försörjningsenhet upphör och övergår i en mer verksamhetsanpassad struktur, men där Försörjningsenheterna fortfarande
utgör basen.

Lift ett system av system
Det kommer som tidigare att finnas ett centralt Lift som kallas Lift-C och ett lokalt Lift. Lokalt kommer det att finnas i
ett antal varianter av Lift med olika namn beroende på kommunikation och sekretess hos informationen. Alla lokala
Lift har samma uppsättning funktioner i grunden. Funktionaliteten i centrala Lift är däremot helt olika de i lokala Lift.
Lift-C ”Lift centralt”, innehåller samtliga förnödenheter i
riket. Databasen för Lift-C klassas med högsta försvarssekretess pga. sin omfattning.
Lift-LH ”Lift lokal hemlig”, innehåller de förnödenheter där
information klassas som icke öppen. Lift-LH databasen
klassas sammantaget med högsta försvarssekretess.
Lift-LÖ ”Lift lokal öppen”, innehåller de förnödenheter där
information klassas som öppen.
Lift-LX ”Lift lokal med extern access för industrin, FMV och
Försvarsmakten”, innehåller normalt förnödenheter utlånade från en försörjningsenhet och där informationen alltid
klassas som öppen t.ex. för fordon och fartyg.
Lift-LA ”Lift lokal autonom”, innehåller utvalda förnödenheter där information klassas som öppen. Den autonoma delen
av systemet finns i en fristående enhet t.ex. PC. Lift-LA
innehåller en delmängd av informationen hos ett Lift-LÖ eller Lift-LX system och både bas och autonoma enheter kan
uppdateras via replikering.

Lokala Lift delas upp
Omläggningen till ny struktur för Lift kommer att ske successivt och i den takt som verksamheten förmår att gruppera
om informationen i Lift. Befintliga teckenbaserade Lift
kommer att existera parallellt med nya grafiska Lift under
en tid. Nya funktioner, t.ex. de för teknisk tjänst inom Sjö
utvecklas endast för den nya grafiska miljön.
Uppdelningen av information lokalt på befintliga Lift
till Lift-LH och Lift-LÖ kommer att styras av FMLOG där
rätt kompetens finns för sekretessbedömning. Alla Liftsystem med öppen information kan nås via Försvarsmakten
standard arbetsplats FM AP. Lift-LX kan dessutom nås från
nät inom FMV och försvarsindustrin. Det är givetvis en
framgångsfaktor att så stor del som möjligt av informationen hamnar i det öppna lokala Lift, Lift-LÖ eller Lift-LX.
Under rubriken ett system av system beskrevs de olika
typsystem som finns för Lift. När ett system börjar användas och laddas med information och användare uppstår
en ”instans” av systemet, det som vi i dagligt tal kallar för
system. En version av Lift-LX som bygger på befintliga
Lift, kommer att gå i drift och följande instanser kommer då
att finnas.
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Öppen miljö

T.ex.
FMAP

Lift-LÖ FM

FM nät

Befintliga miljöer
som ersätts av Lift-L
Lift för
FörsE, US
och AVV

Lift-LÖ
AVV

Hemlig miljö H/TS

Lift-C
H/TS-nät

FMV nät

KLAS modul
för Lift-LX

Lift-LÖ US
Informationsutbyte

Lift-LH FM
PC av typ U1
i separat nät

Lift-LX
NBG
Lift-LM
FMTM

Lift-LA modul

Lift-LA PC

Lift-LX
……

Andra
system

Lift-LA
……
Så här kan Lift se ut då systemen har grupperats i två säkerhetszoner.

”

Lift-LX
Lift-LX – NBG för Nordic Battlegroup (start oktober 2007)
Lift-LX – SE för Sverige, dvs. Försvarsmakten, FMV och
industrin (start oktober 2007)
Lift-LX – HU för JAS i Ungern (start 2008 Q1)
Lift-LX – CZ för JAS i Tjeckien (start 2008 Q1)

Nya användare i Lift
Genom de öppna Lift-L systemen kommer många nya användare att kunna nå Lift. Systemen DIDAS Bas för flygets
basmateriel och ULL/M-UH för materielunderhåll Sjö kommer att ersättas av Lift-LX i närtid. Inom Sjö kommer man
dessutom att införa Lift stegvis för teknisk tjänst. En viktig
del i detta arbete är att inledningsvis definiera grunddata
och beskriva konfigurationer. Skolfartyget Altair kommer
troligen att bli det första fartyget där autonom Lift används.
I princip kommer införandet i varje fartygstyp att bli ett
eget delprojekt. Lift kommer bl.a. att installeras ombord på
korvett typ Stockholm, ubåt typ Södermanland och ombord
på Lätt trossbåt. Med hjälp av autonoma funktionen i Lift så
kommer underhåll att rapporteras direkt från en bärbar PC
ombord.

Lift-C
Lift-C är till stora delar redan klart, har grafiska menyer och
körs på en ny teknisk plattform. Driften av systemet kom-
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Lift kommer bl.a.
att installeras
ombord på korvett
typ Stockholm, ubåt typ
Södermanland och ombord
på Lätt trossbåt.

mer att flyttas till Försvarsmaktens DrC och DaC. Återstår
en mindre ombyggnad och ackreditering för att kunna
släppa in betydligt fler användare än nu.

Mer information
Ytterligare information om Lift finns på www.fmv.se under
länken Vad gör FMV och Uppdrag.
Vid frågor kontakta projektledare
Lift UG Leif Dahlgren,
mailadress: leif.dahlgren@fmv.se
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Fakta
Nyttan med Lift

Systeminnehåll

Nyttan kan sammanfattas i följande punkter:
• förmedlar information om var förnödenheterna finns, antal
och skick
• systemet följer de normer och regelverk som gäller för
underhåll
• förnödenhetens hela livscykel är kontrollerad och spårbar
• bidrar till kostnadseffektivt utnyttjande av materiel
• skapar hög säkerhet i alla led
• förser andra system och organisationer med aktuell information om materiel
• anpassas i takt med försvarets ändrade inriktning

Nedan följer exempel på funktioner som finns i Lift.

Användare av Lift
Organisatoriska enheter som använder Lift:
• FMLOG, Försörjningsenheterna
• FMLOG Tekdiv Verkstäder
• FMLOG BehovsE
• Teknikkontoren
• FMV, materielunderhåll
• HKV, styrning och ekonomi
• OPE
• FMTM
• Flygbaser
• Garnisoner
• Marinbasen
• Utlandsstyrkan och NBG
• Industrin som arbetar för försvaret

TIFF nr 4 2007

Förnödenhetsförsörjning
Täcka behov av förnödenheter
Dirigera förnödenheter ur ett riksperspektiv
Anskaffa
Administrera gods
Planera användning av materiel
Styra användning och lån
Tillgångsredovisa
Lagra i förråd, flytta om
Kontrollera underhåll och status
Rapportera åtgärder
Redovisa avvecklade förnödenheter
Sälja förnödenheter i serviceförråd
Lagervärdera
Teknisk tjänst
Planera och genomföra avhjälpande underhåll
Planera och genomföra förebyggande underhåll
Planera och genomföra teknisk order
Bygga materielkonfiguration för att förenkla drift och
underhåll
Registrera de åtgärder som normverken beskriver
Rapportera fel
Rapportera åtgärder
Rapportera mätarvärden
Bevaka garantier och avtal
Följa upp händelser och åtgärder
Följa upp materielens användning och underhåll
Beställa underhåll på verkstad/varv
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Omslaget till första numret av TIFF.
Mottot för tidningen stod längst nere till vänster; jämställdhetsdebatten hade inte uppfunnits.
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För 40 år sedan kom
första numret av TIFF ut
TIFF betydde då Teknisk Information För Flygmaterieltjänsten.
Under årens lopp blev tidningen uppskattad för sitt innehåll.
Men i takt med utvecklingen så uppstod behovet att ”modernisera”
för att hålla jämna steg med samhällsdebatten och den tekniska
och organisatoriska utvecklingen i Försvarsmakten.
TEXT: Redaktören.

När TIFF fyllde 30 år skedde en förändring i form av att
tidningen trycktes i 4-färg till skillnad från tidigare då den
trycktes i ”svartvitt”. Det kunde hända att man lade in en
färgad sida i tidningen för att glätta upp, men det var undantag. Omslaget hade en enda färgton som kunde variera
mellan olika nummer.
I jubileumsnumret för 10 år sedan skrev vi följande:
Det var ingen tillfällighet att FUH tog initiativet att starta
TIFF. I november 1967 utkom TIFF nr 1 efter ett uppehåll
av 7 år från dess föregångare ”SERVICENYTT”. Redan
1960 hade FUH informerat om att en drastisk ändring av
underhållsprogrammet var nödvändig för att klara flygvapnets tekniska målsättningar. Under den tid som följde
genomfördes en mängd aktiviteter som skulle föra FUH till
framkanten av materielprocessen och systemlogistiken vilket
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starkt bidrog till skapandet av den internationellt kända
”svenska profilen”.
FUH stod för Flygets UnderHållsavdelning. När Försvarsmakten omorganiserades så att försvarsgrenarnas gränser
suddades ut, så blev tidningens karaktär sådan att den
omfattade alla tre materielområden (Mark, Sjö och Flyg
inklusive Marktele). Med tiden tillkom det fjärde materielområdet Ledningssystem och slutligen den femte gruppen
”Gemensam materiel”.
Tidningens innehåll har utvecklats från att vara en efterföljare till ”Servicenytt” till att bli ett mer renodlat forum
för Tekniskt systemstöd, TSS.
Inför framtiden så hoppas vi att tidningen får leva kvar
ytterligare minst 40 år och att TIFF fortfarande får bli ett
forum för tekniskt systemstöd för alla som arbetar med
försvarsmateriel.
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UAV02 Falken
Det förarlösa flygsystemet Falken är snart
redo för insatser i Nordic Battle Group.
Saab Aerotech har nyligen levererat Mini UAV-system Falken
(UAV02) till FMV som i sin tur överlämnat det till Försvarsmakten.
Det nu typgodkända systemet kommer under hösten att nyttjas av
slutanvändaren K 3/UAVE i Karlsborg där utbildning av operatörer
och slutträningen inför de kommande uppgifterna i Nordic Battle
Group (NBG) kommer att genomföras.
TEXT: Fredrik Pilerud, Saab Aerotech.
FOTO: Per Nordgren, Saab Aerotech.
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Saab Aerotechs åtagande består av att leverera sex system
innefattande 12 farkoster, markstationer, länksystem och
nödvändiga reservdelar. Detta är inbäddat i ett helhetsåtagande, täckande allt underhåll, driftstödjande och supportverksamhet under utbildningsfasen och NBG2008.

Systemprestanda
Systemet är bärbart och paketerat i två ryggsäckar som
hanteras av två soldater.
Från den flygande farkostens sensor länkas bilden i realtid
ner till markstationen. Farkosten kan utrustas med antingen
dagkamera eller IR-kamera för operationer nattetid. I markstationen kan piloten följa uppdraget i realtid. Utgående
från sensorinformationen och den i systemet inbäddade
geo/kartinformationen kan piloten styra farkostens autonoma flygning. Den stabiliserade sensorn opereras med en
joystick mot de mål man vill dokumentera. Sensorinformationen innehåller också positionsdata för målet.
Farkosten startas oftast med hjälp av gummiband. Det
finns även en Mini Launcher med vars hjälp man kan skjuta
iväg farkosten. Möjlighet finns också att handkasta farkosten. Detta är dock en startmetod som i första hand inte
rekommenderas då den kräver en hel del träning. Landning

Leverantör

sker genom en automatiserad ”Deep Stall” funktion som
initieras med stabilisatorn. Samtidigt blåses en luftkudde
upp under luftfarkosten som den kontrollerat faller ner och
landar på.

Helhetsåtagande
Helhetsåtagandet från Saab Aerotech innefattar ett komplett
tillgänglighetsåtagande där 2400 flygningar jämnt fördelat på
samtliga system skall kunna genomföras under 24 månader
med en tillgänglighet på 90 %. För att uppnå denna tillgänglighet så finns det ett antal parametrar som vi har använt.
– Det preventiva underhållet är väldigt litet. Endast batterierna kräver detta.
– Vi har en väl avvägd reservdelsuppbyggnad bestående
av utbytesenheter (UE) med vars hjälp man kan ersätta i
stort sett alla delar som ingår i systemet.
– Till detta har vi en effektiv logistikkedja där reparenter
skickas från slutanvändarens sambandspunkt i Karlsborg
till 1:a underhållsinstans hos Saab Aerotech i Arboga. Där
pågår en underhållsresursuppbyggnad för strategiskt utvalda
enheter. De enheter som inte åtgärdas hos Saab Aerotech
skickas vidare till systemtillverkaren där komplett underhållsresurs finns.

Försvarsmakten

NBG utomlands

1 system
utbildning
2-3 system
spaningspluton

SAAB

K3
sambands
punkt

2-3 system
spaningspluton

Utomlands

Beredskapsläge

SAAB

Uh lager

Övn/
utbildning

K3
sambands
punkt

Övn/
utbildning

Övn/
utbildning
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Rampen som kan användas vid start av UAV. I bakgrunden syns den specialanpassade bil som används vid utbildning.
Det arbete som pågår hos Saab Aerotech samtidigt som
användaren sluttränar är att trimma in underhållskedjan.
Detta så att antalet reservdelar hos användaren klarar av
att täcka för den Turn Around Time (TAT) som åtgår för
att åtgärda enhet hos antingen SAT (Saab Aerotech) eller
den betydligt längre TAT det åtgår för att åtgärda enhet hos
systemtillverkaren.
– Till hjälp finns även en HelpDesk-funktion där slutanvändaren kan få svar på frågeställningar samt hjälp att lösa
problem både via telefon och på plats.
– En viktig hjälp för uppföljningen av tillgänglighetsåtagandet är att Falken är inarbetat i våra nationella uppföljningssystem Didas, Frej etc.
Konceptet ställer även höga krav på flygrapporteringen från
slutanvändaren. Utan kontinuerlig rapportering från respektive flygning får Saab Aerotech svårt att reagera på slutanvändarens behov samt tillgängligheten svår att följa upp.
Då systemet kommer att användas operativt i NBG kommer TAT ökas ytterligare beroende på var i världen man
kommer att operera. Det ställer ytterligare högre krav på att
underhållskedjan fungerar. En fördel är att den nationella
ut- och inskeppningshamnen för NBG materiel är Karlsborg
vilket sammanfaller med Falkens hemmabas.
Stilstudie.

UAV efter hopmontering och innan start.

Faktaruta:
• Fullt autonom flygning
• Totalvikt – 4,5 med dagkamera och 5 kg med
IR-kamera
• Vingspann – 2 meter
• Elektrisk motor
• Operationshöjd – 100–500 meter
• Fart – 50–86 km/h
• Uthållighet > 90 min
• Räckvidd – 10 km
• Klargörningstid från att man anländer till startplats med samtlig materiel i ryggsäckarna tills
att man är i luften – 10 min.
• Möjlighet finns till ”On-the-move-kapacitet”,
dvs. förflyttning av markstationen med
tillhörande länkutrustning, kan ske medan
flygning pågår. Exempelvis om systemet är
monterat i ett fordon.
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Resestipendiaterna
2007 utsedda
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare har beslutat att
tilldela 2007 års stipendier till två officerare vid Försvarets tekniska
skola (FMTS) i Halmstad. Stipendiaterna är löjtnant Joakim Gustafsson
FMTS (I 19) och kapten Leslie Ronnstam FMTS (F 7).
TEXT: Gustaf Ankarcrona, ordförande.

Joakim Gustafsson tilldelas kamratföreningens stipendium
om 10 000 kr. Leslie Ronnstam tilldelas Saab Aerotech
stipendium om 10 000 kr. Stipendierna utdelas av chefen
FMTS överste Mats Klintäng i Halmstad kyrka vid julsamlingen tisdagen den 11 december 2007.
Detta är första gången som ett stipendium kunnat tilldelas
en teknisk officer ur flygvapnet. Hittills har 15 tekniska officerare ur armén fått stipendiet.
Här följer en närmare presentation av de två stipendiaterna.
Löjtnant Joakim Gustafsson är 29 år. Han blev teknisk officer i armén 2001 med placering på Norrbottens regemente,
I 19 i Boden där han också gjorde sin värnplikt som systemtekniker på telesystem 9000 (TS 9000). Som nybliven fänrik
placerades Joakim på TS 9000 med inriktning på informationssystem (IS). Han har därefter tjänstgjort i Kosovo i två
missioner.
I den första missionen var
han IS-gruppchef med ansvar
för drift och underhåll av
datanätverken (Swerap IS,
Internet och LIFT) samt till
del satellitkommunikationerna. I den andra Kosovomissionen var Joakim
placerad i brigadstaben som
stabsofficer IS. Där svarade
han för administration och
drift av KFOR-styrkans
brigadnät tillsammans med finska kolleger. I detta ingick
också administration av Internet och styrkans interna nät
Intranet tillsammans med företrädare från sex olika nationer
grupperade över hela brigadområdet.
Joakim har under 2007 varit i England en ”on-the-jobtraining” för Link 16. Detta är en taktisk datalänk i NATO,
som är under införande i Sverige i ett antal plattformar. Han
kommer nu att ingå i en ny enhet benämnd Joint Data Link
Operations Cell (JDLOC) som ska arbeta med nätverks-,
frekvens- och managementfrågor rörande Link 16. Stipen-
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diaten är inriktad mot att besöka England alternativt USA
under våren 2008 för att studera hur den tekniska tjänsten
på tele- och datasystem bedrivs vid förband, flottiljer och
baser samt hur samarbetet med industrin fungerar.
Kapten Leslie Ronnstam är 44 år. Han blev teknisk officer
i flygvapnet 1985 med placering vid Skånska flygflottiljen, F 10 i Ängelholm. Sedan 1989 har Leslie tjänstgjort i
Halmstad, först vid dåvarande Flygvapnets Halmstadskolor
och från 2005 vid FMTS. Han har varit verksam som lärare
och kursutvecklare på JAS 39. Han har också utbildat såväl
tekniker som flygförare på JAS 39 för de svenska, tjeckiska,
ungerska och sydafrikanska flygvapnen. För tillfället arbetar
stipendiaten som huvudlärare för JAS 39 Avionic.
Leslie har civil högskoleutbildning till systemingenjör
med 60 p vid Halmstad högskola.
I dagarna har Saab Aerotech fått en offertförfrågan
inför en eventuell försäljning
av 126 JAS 39 till Indien. Det
är därför av intresse att få
studera det indiska flygvapnet
och dess tekniska tjänsten
samt utbildningen av tekniska
officerare. Studiebesöket
föreslås genomföras hösten
2008.
Kamratföreningen och
Saab Aerotech önskar de två
stipendiaterna varmt lycka till. Vi ser fram mot en spännande och intressant redovisning av besöken att publiceras
här i TIFF.
Dags söka 2008 års KamraToff och Saab Aerotech
resestipendier för tekniska officerare. Ansökan ska
vara chefen Försvarsmaktens skola tillhanda senast 1
april 2008.
För närmare information se föreningens hemsida
www.kamratoff.se
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En epok går i graven
Motorreparationstjänsten för Totalförsvaret 1941 – 2007
betydde hög beredskap med stor kompetens och kapacitet.
TEXT: Joakim Sellén, HKV.

Motorreparationstjänsten (MRT) var en organisation som
skulle träda i verksamhet vid krig eller vid höjd beredskap.
Grundtanken var att totalförsvaret vid krig eller vid höjd
beredskap skulle ha möjlighet att snabbt och på bästa sätt få
erforderliga monterings-, reparations- och underhållsarbeten
utförda av yrkeskunnig personal, under sakkunnig ledning,
med tillgång till reparationsutrustningar och reservdelar.
Motorreparationstjänsten blev ett specifikt begrepp
under beredskapsåren. För 50 år sedan motoriserades såväl
Försvarsmakten som näringslivet i ett allt hastigare tempo.
Samtidigt kallades värnpliktiga in till förbanden. Detta
påverkade de civila verkstäderna där yrkeskunnig personal
inte alltid var tillgänglig för nödvändiga reparationer. Gengasdriften som ny teknik med en övergång från flytande till
fasta bränslen, medförde stora besvärligheter. Ett effektivt
totalförsvar fordrade samordning mellan civil och militär
verkstadskapacitet. Motorbranschen engagerade sig starkt
för att tillsammans med militära myndigheter skapa en
fungerande motorreparationstjänst för totalförsvaret.
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Började verka 1945
Överbefälhavaren, General Olof Thörnell, tillsatte 1943
en utredning, vars uppdrag var att föreslå hur en samordning av landets reparationsresurser skulle kunna ske.
Utredningen under ordförandeskap av generallöjtnant L.
Lilliehöök, med överingenjör R. Malcolm från dåvarande
Kungl arméförvaltningens tygdepartement, fabrikör Hilding
Hallgren från Bilverkstädernas Riksförbund och reservkapten dir Benkt Rosenquist som sekreterare arbetade snabbt
fram ett förslag till ÖB under året 1943. I juni 1944 kom
Kungl Maj:ts kungörelse om motorreparationstjänsten med
beteckningen SF nr 517. Organisationen började verka från
1945. Under de 50 år som gått sedan Motorreparationstjänsten kom till har kungörelsen arbetats om och anpassats till
försvarsmaktens och motorbranschens utveckling.
Från början utövades ledningen av MRT av Verkstadsbyrån inom Arméförvaltningens tygavdelning, vilken så
småningom blev en del av Försvarets materielverk. Från
1994 leddes MRT av Försvarsmakten, Högkvarteret.
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Högkvarteret utövade den centrala ledningen av motorreparationstjänsten. I krig skulle verksamheten ha letts av
riksreparationsledaren.
Inom dåvarande militärområdena och försvarsområdena
utövade militärområdesbefälhavaren respektive försvarsområdesbefälhavaren ledningen av MRT.

Regeringen beslutade 2007-04-19 att Försvarsmakten
skulle avveckla motorreparationstjänsten och dess verksamhet. HKV omsatte regeringens beslut i ett internt HKV
uppdrag. C PROD LOG fick då uppgiften att avveckla MRT.
Uppgiften innebar bl.a. att vidta traditionsbevarande åtgärder och att genomföra en avvecklingsceremoni.

Frivillig grund

Ceremoni

I militärområdesstaben fanns en militärområdesreparationsledare, i militärkommandostaben en militärkommandoreparationsledare och i försvarsområdesstaben
fanns försvarsområdesreparationsledare. Dessutom fanns
ortsreparationsledare.
MRT som organisation var uppbyggd på frivillighetens
grund. Reparationsledarna var civila företagsägare eller anställda i ledande befattningar vid företag ur motorbranschen.
Motorreparationstjänsten omfattade i slutet av 1990-talet
ca 1500 planlagda företag. Planläggningen av företagen syftade till att företaget vid en beredskapshöjning skulle kunna
fortsätta sin verksamhet utan att produktionskapaciteten
sjönk i någon större omfattning.

Avvecklingsceremonin avhölls 2007-09-13 dels i motorbranschens lokaler, dels på Kavallerimässen, K1. Närvarande var riksrepledare, repledare och branschrepresentanter
samt representanter ur PROD LOG anförda av logistikchefen brigadgeneral Tomas Fjellner. Under den första delen
talade logistikchefen om försvarsmaktens ominriktning till
det insatta insatsförsvaret. Riksrepledare Peter Jeppsson
och stf riksrepledare Per-Olov Grymlings gav sina reflektioner på MRT för totalförsvaret. Motorbranschens VD
Per Johansson höll ett anförande om motorbranschen in i
framtiden.
Den andra delen, på K1, inleddes med överlämning av
förtjänstmedaljer till riksrepledare och flera repledare.
Därefter avhölls middag och social samvaro. Hela tillställningen genomfördes till stor belåtenhet för alla deltagare.
En epok har gått i graven. Det är dock både försvarsmaktens och motorbranschens avsikt att även fortsatt använda
skapat nätverk dock för mer tidsenliga ändamål. Det kan
handla om allt från matchning av värnpliktiga och personal
till rena OPS-frågor (offentlig privat samverkan).

Avvecklingen 2007
MRT har fyllt en viktig roll för invasionsförsvaret men inom
ramen för det nya insatsförsvaret bedöms det inte föreligga
något behov av dess verksamhet. Försvarsmakten hemställde 2006-11-17, hos regeringen, om att verksamheten skulle
avvecklas.

Riksreparationsledare Peter Jeppsson, Vd Transportgruppen, tar emot MRT förtjänstmedalj ur logistikchefen
brigadgeneral Tomas Fjellners hand.
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Föroreningar från tejper
I samband med reparation används ofta tejper vid maskering och
fixering. Om rester från tejper finns kvar på ytor som ska limmas
finns risk att kvaliteten på limningen blir försämrad. Arbetsgruppen
AG Vidhäftning har utvärderat ett antal vanligt förekommande tejper
med avseende på detta.
TEXT: DANIEL PERSSON, Bodycote Materials Testing AB.

Före reparationslimning utförs en preparering av ytan på artikeln. Prepareringen varierar beroende på artikelns material
och ytans beskaffenhet, men består ofta av en sekvens av ett
eller flera av momenten:
• rengöring
• avlägsnande av ytbehandling
• omytbehandling
Momenten kan vara mekaniska, kemiska eller elektrokemiska. Gemensamt för dessa är dock att man behöver avskärma
det aktuella reparationsområdet. Ett vanligt och enkelt
förfarande är maskering med tejp.
Tejper är vanligtvis uppbyggda av ett häftämne (adhesiv) och ett ryggmaterial. Vid avlägsnande av tejpen är det
önskvärt att häftämnet släpper från föremålet som tejpen
applicerats mot. Det är dock inte ovanligt att häftämnet
istället, helt eller delvis, släpper från tejpens ryggmaterial
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och istället fäster på föremålets yta. Detta kan resultera i
prestandasänkningar för själva limningen eller annan efterföljande process som exempelvis målning.

Hur väl ett lim vidhäftar mot en yta är utöver limmets
egenskaper också utförandet på limprocessen beroende på
ett antal faktorer som ytans
• struktur (topografi)
• sammansättning
• renhet
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Arbetsgruppens erfarenheter visar att ytstruktur och
ytsammansättning har en avsevärd inverkan på vilken renhet
som krävs för att god vidhäftning ska nås. Exempelvis så
är aluminium som endast blästrats betydligt känsligare för
föroreningar än aluminium som belagts med grundfärg
speciellt anpassad att fungera som underlag vid limning
(s.k. limprimer).
Vid utvärdering av tejper valdes därför ett par olika ytbehandlingar tillsammans med ett antal vanligt förekommande
tejper. Ryggmaterialen på de testade tejperna var plast,
papper eller aluminium och med varierande häftämnen.
Utvärderingen av ytor som varit belagda med tejp utfördes
både med enkla kontrollmetoder, som visuell avsyning och
vattenbrytprov (vattenbegjutning), samt med avancerade
ytanalysmetoder som exempelvis spektroskopi. Kontrollmetoder och ytanalyser verifierades genom att utföra limning
på ytor med tejprester och därefter mekaniskt belasta dessa
prover till brott.

Bilden visar hur vattenbrytprov utförs på en panel av fiberarmerad plast, där en tejpremsa varit applicerad tvärs över.
Efter att tejpen avlägsnats väts panelen av rinnande vatten.
Om vattenfilmen bryter upp inom 30 sekunder ges indikation på att ytan är förorenad. I detta fall bryts filmen upp
över det område där tejpen varit applicerad.
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Provningen visade bland annat att
• samtliga tejper lämnar tejprester som har negativ inverkan
på vidhäftningen
• hur stor andel rester som blir kvar på ytan beror på typ av
tejp men även på hur länge tejpen suttit på ytan (åldring)
samt vilken typ av yta tejpen varit applicerad på
• hållfasthetssänkningen var, generellt, proportionell mot
den mängd förorening/häftämne som tejpen lämnat kvar på
ytan
• tejp med silikonbaserat häftmedel ger en drastisk hållfasthetssänkning

Att tänka på efter avlägsnande av maskeringstejp:
• även om ytan till synes ser ”ren” ut kan rester från tejpens
adhesiv medföra stora vidhäftningsförsämringar. Speciellt i
fallet silikonbaserat häftämne
• finns misstanke om häftämnesrester på en yta, som till
exempel ska limmas eller målas, bör ytan kontrolleras med
åtminstone vattenbrytprov
• för att få god vidhäftning på ytor, som varit täckta av
maskeringstejp, bör rengöring utföras
• rengöringsmetod och/eller rengöringsmedel ska väljas
baserat på tejpens häftämne och den underliggande ytans
material
För mer information, kontakta oss:
Arbetsgruppen AG Vidhäftning
Fredrik Hyllengren, tfn 08-782 42 07, FMV.
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Militär flygradio
Det tog litet drygt 10 år för de första radioanläggningarna att
komma upp i luften med hjälp av flygplan. När strax därefter
första världskriget bröt ut så var österrikarna de som använde
militärhistoriens första flygburna radio – för eldobservationer
och artillerieldledning.
TEXT: Kjell Norling, FMV.

Marconi, Braun och Wien
Med sin sändaranläggning med en
direktkopplad gnistinduktor mellan
antenn och jord nådde Guglielmo
Marconi 1897/98 räckvidder
på 25 – 40 km mellan land och
fartyg vid en antennhöjd på 40
m. Först med en transformator
som gav en högre HF-spänning
ökades räckvidden på sändningarna – över engelska kanalen från
landbaserade stationer 136 km och
mellan fartyg under flottmanövern 1899
nådde man 106 km.
mens byggda
De av Siemens
rna efter Brauns
anläggningarna
dde år 1900 med
principer nådde
öga antenner 63 km
bara 30 m höga
aven och Helgoland,
mellan Cuxhaven
1902 nådde man 165 km med 75 m
santenner. Braun fick
höga flertrådsantenner.
tillsammans med Marconi NobelGuglielmo Marconi. priset i fysik år 1909.
serna
För att få bort de dubbla frekvenserna
vid sändningarna utvecklade profes-sor M. Wien 1906 en stöttändning.
Räckvidden hos svängningskretsen
ökade därigenom kraftigt.

Första (?) radioflygningarna
En amerikansk radioamatör som
studerade vid Berkley, Ralph
a.
Heintz, fick av en affärsman för bl.a.
nis,
radioutrustning för fartyg, Earle Ennis,
ning
erbjudandet att pröva en radiosändning
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från ett flygplan från Tanforan Race
Tack i Kalifornien. När planet väl
hade lyft och cirklade runt fältet så
hörde Ralph till slut bokstäverna
tydligt som piloten sände. Ingen
vet exakt datum, troligen strax
före den 24 juni 1910. Ingen vet
pilotens namn, inte heller vilken
typ av flygplan.

Earle Ennis.
Den 26/7 1912 lyckades gnisten
Maddox, som satt bredvid piloten
Rodgers, sända: ”We are off the
water, going ahead full speed on
a course for the Naval Academy”,
vilket togs emot av torpedbåten
Stringham 1 ½ nautiska mil bort.
Utrustningen denna gång var modifierad
marin materiel.
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Den 27 augusti samma år sände J. A. McCurdy, en Curtiss- pilot, till Harry M. Horton vad de trodde var det första
meddelandet någonsin som tagits emot från ett flygande
flygplan. Detta skedde vid en flygträff vid Sheepshead Bay
race track i New York. Eftersom det fanns officerare från
signaltrupperna och representanter från Washington och
Aero Club of America som vittnen till Horton-McCurdydemonstrationen, såväl som tidningsfolk och ett tusental
åskådare, så betraktas detta som den första officiella radiosändningen från ett flygplan I USA.

Radioflygning
Den första användningen av en flygplanburen radiosändare
under första världskriget skedde vid Fliegerkompagnie 1 i
Brzesko (öster om Krakau), den 12/1 1915.
De många diskussionerna vid Gen. Stab der 4. Armee i
Schloss Okocim vid Brzesko resulterade i, att radioskjutningsspaning i första hand skulle användas för att höja
verkningsgraden hos artilleriet hos det väntade slaget för
genombrottet i linjen Twinic – Zakliczyn – Bobowa (nära
Neusandez, polska Nowysacz) i den oöversiktliga bergsterrängen, och vidare för att förstöra den viktiga järnvägslinjen
längs floden Dunajec (ryssarnas viktigaste försörjningslinje)
genom långskjutande artilleri. Faktum var, att det redan på
banvallen Brzesko – Wojnicz – Dunajec i höjd med Czurila
fanns en egen 42-haubits och vid sidan av banvallen två
30-mörsare grupperade, vilka skulle bekämpa bansträckningen Tarnow och sträckningen söderut.

Fronten vid Tarnow.

Transport av eldrör med lastbil.

Sändarflygplan

>

Albatros-flygplanet utrustades som sändarflygplan.

Sändarflygplanet ”Muzzl”. Man ser generatorn för sändaren under propellern.
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23

Under propellern på en hylla fäst i motorspant 1 fästes en
generator (dynamo) med 18 kg vikt (sammanlagd vikt 22 kg)
som över en kilremskiva med en gummikilrem förbands med
propellern. Kilremmen ersattes senare med en läderlänkrem.
Då kilremskivan inte passade så gjöts den i lera hos Flik 1
och svarvades hos verkstaden i Brzesko. Dynamon gav 220
volt spänning. Strömmen fördes genom en pansrad ledning
(ett brandskott blev uppborrat för kabelgenomföringen) till
en apparatur på spanarens plats, där sändaren satt.

Sändare på spanarens plats i en något modernare form. Man
ser antennvindan och det äggformiga lodet i hålet i golvet.
Sändaren som byggdes in i en trälåda bestod av en transformator, variometer (spole med lackad koppartråd med förskjutbar släpkontakt), normala blockkondensatorer och en
Löschfunkenstrecke (för att ta bort stötsignaler och främja
en HF dämpad svängning). Vidare byggdes en amperemätare in för kontroll. På utsidan av apparatlådan monterades
sändarnyckeln (som var öppen och inte gnistsäker – spanaren satt på bensintanken). Då det inte fanns plats för
antennvindan i den fullproppade sittbrunnen för spanaren,
så monterades denna på en bräda över sidokylaren på Albatrosflygplanet. Detta antennbräde med vinda (med 25 – 30
m Litzendraht, eng stranded wire, och antennägg, lod), som
kunde låsas med broms, tillverkades också på Flik 1.
Flygplansändarapparaturen hade en sammanlagd vikt av
42 kg och en effekt på 4,5 kW.

”Muzzl” med antennvindan ovanför kylelementet på sidan.
Från vänster Oberapparatchauffeur Korporal Karl Poschwitz,
Leutnant Benno Ritter Fiala von Fernbrugg, Oberleutnant
Max Hesse, Zugsführer Max Libano.
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Mottagarstation
Markmottagarstationerna byggdes också av de ovan nämnda
personerna i Flik 1:s flygverkstad i Brzesko och bestod av:
• normalblockkondensatorer
• induktionsspole (egentillverkad lindad papprulle med 10
cm diameter) med justerbar släpkontakt
• silikonkristalldetektor (som ersättning användes bitar av
en silikonfil och en guldlänk till ett armbandsur)
• impulsgivare (man använde en ringklocka utan bjällra
som Lt. Fiala-Fernbrugg hämtade från tjänstefolkets bostäder i slottet Brzesko-Okocim)
• hög-ohmig hörlur från ett halvt hörlurgarnityr i brist på
material
• parallellhögantenn ca 60 – 75 m lång (stranded wire i
koppar som monterades mellan hus och mast eller träd med
isolerkoppar i porslin och kunde hissas eller halas). Avledningen mellan de båda antennkablarna var en gaffel som
genom porslinsrör ledde ledningarna vidare till mottagarrummet. Som motvikt användes ett järnstycke (mestadels
taggtråd) som jordades väl vid en bäck eller en brunn. Vid
trädlös terräng användes parallellantennen på 1,5 m höga
pinnar monterad som lågantenn.
Sammanlagt anlades 12 sådana markmottagarstationer.
De första testflygningarna gav en säker räckvidd på 120
km och bra kommunikation mellan markmottagning och
flygsändning.

Första stridsuppdraget
Den 12/1 1915 startade Oblt.i.d.Res. Max Hesse som pilot
och Oblt. Ludwig Dumbacher som radiospanare på den
första radioflygningen för 42-haubitsen vid banvallen vid
Wojnitzer-skogen.
Uppgiften var att beskjuta sidospåret
från Tarnow mot söder och järnvägsstationen Tarnow. Det 2:a skottet träffade
sidospåret, det 4.e och 5.e träffade
stationen Tarnows plattformar och spår;
1 blindgångare.
42 cm haubits m16.
Efter målväxling sköts ett skott mot
det s.k. bankpalatset, där den ryske armékommandanten
Dimitrieff höll till; förstörelsen vid denna beskjutning
fotograferades. I Heeresgeschichtliches Museum i Wien,
Arsenal, finns en av 42-haubitsens blindgångare från radiobeskjutningen bevarad. En av blindgångarna sprack och
exploderade då den skulle transporteras bort, och dödade
200 ryska soldater, däribland en rysk överste.
Mycket oangenämt för de österrikiska soldaterna verkade
ett japanskt 21 cm fartygsbatteri vid Spilitowska Gora,
som framgångsrikt sköt mot den egna 42-haubitsen och
30,5-mörsarna, varvid 42-haubitsens lastkran slets av. Omedelbart efter att detta hände startade Oblt. Hesse med Oblt.
Dumbacher sin artilleriflygning. Det tredje skottet låg i den
fientliga artillerigrupperingen, efter det fjärde var alla fyra
21 cm-kanonerna förstörda, två eldrör låg framför lavetterna.
Oblt. Dumbacher och Lt. Fiala von Fernbrugg blev beordrade till Luftarsenal i Wien för att utvärdera radioflygning
militärt och industriellt. Efter ett tre dagars uppehåll tog
de med sig fyra nya, för första gången helt fabriksmässigt tillverkade flygsändarstationer (vikt 30 kg) tillbaka till
Fliegerkompagnie 1.
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PRIO. Vad har hänt?
Ekonomi

Ledning och
styrning

HR

Logistik

PRIO: Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem.
TEXT: Jan Svensson, PRIO DP VHT och Jonny Rosenquist, PRIO IT.

Avtal

System SAP

Sedan vår förra artikel i TIFF har nu offerterna inkommit, utvärdering genomförts, samt val av leverantör gjorts.
Avtal tecknades i maj mellan Försvarsmakten och IBM
om införande av ett affärssystem. Som underleverantör till
IBM ingår SAP, WM-data samt Cap Gemini. Dessa företag
kommer att leverera en helhetslösning för införande av ett
integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (affärssystem) i Försvarsmakten.

Det valda systemet SAP* är världens största affärssystem,
med över 41 000 företag som användare. Det som nu upphandlats är en version benämnd SAP Defence, där grundsystemet anpassats mot försvarslösningar. För intresserade
finns en stor mängd information på Internet, se hemsida
www.sap.com för fördjupad information.
(* Systems Applications and Products in data processing)

26

TIFF nr 4 2007

Övergripande omsättningsplan.

Några exempel på avlösning av logistiksystem.

Införandeplan

Arbete

Första införande blir 2009-01-01, då HR-funktioner etableras i PRIO för hela FM och ekonomi införs för FMLOG.
Därefter införs ekonomfunktion för övriga FM. Under införande 3 erhålls lösningar för grund- och förvaltningsdata,
samt materiel- och förnödenhetsförsörjning. Detta innebär
att de stora logistiksystemen FREJ88, DELTA, Lift (del)
avlöses här. Under införande 5 och 6 erhålls funktionalitet
för underhållsproduktion och materielunderhåll, vilket då
ersätter dagens VD LIV, Lift (uh-del), Fenix, m.fl. system.

Under sommaren och hösten har ett intensivt arbete bedrivits av team IBM och Försvarsmakten, för att få en gemensam syn på alla ställda krav. Detta har genomförts med ett
antal arbetsmöten, där ett stort antal specialister från FM
deltagit för att ge detaljinformation inom respektive område. Resultatet blir ett helhetskoncept från team IBM, där
de visar hur alla processer ska samverka på ett effektivt sätt
i SAP. Samtidigt skapas grunden för kommande detaljerad
design. När detta koncept är accepterat av Försvarsmakten >
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erhålls ett första GAF (godkännande att fortsätta). Hela projektet har ett antal motsvarande milstolpar, för att säkerställa
en utveckling under ordnade former.

Samverkan Ag LOG
En temporär arbetsgrupp Ag LOG har skapats av projekt
VHT inom PRIO för att tillfälligt samla de intressenter,
kompetensområden, som berörs av systemets införande
inom logistikområdet. Deltagare i gruppen kommer från
PRIO, HKV, FMLOG och FMV. De tillfälliga uppgifterna
inkluderar analys av förberedelsebehov utmed tiden. Arbetsgruppen ska dock så snart möjligt ersättas av Beredningsgrupp Logistik där den viktiga skillnaden består i ansvaret
för ledningen av gruppen överförs från PRIO till HKV/
PROD. Därigenom skapas en god överbryggning mellan
beslut nödvändiga för PRIO och ordinarie beslut i verksamhetsutövningen.

De tillfälliga
uppgifterna inkluderar
analys av förberedelsebehov
utmed tiden.

Samverkansform Ag LOG.

FM förberedelser IT
Inför upphandlingen ställdes ett stort antal krav mot
leverantören, men även ett antal krav mot Försvarsmakten
som måste uppfyllas. Dessa har fördelats linjevägen för att
ge PRIO stöd med bl.a. infrastruktur, säkerhetslösningar,
extern åtkomst, klientanslutningar, drift och förvaltning,
med mera. Ett omfattande arbete pågår för att ha allt klart
till första införande, med många små och stora problem som
måste lösas.

I detta linjestöd ingår även behov av kvalitetssäkring av
data i arvsystemen. PRIO ger stöd för att kontrollera dagens
datakvalitet, dvs. att data är formellt rätt (ex 2 tecken,
numeriskt). Att informationskvaliteten är rätt, åvilar dock
respektive produktägare. Här ingår också att ta beslut om
vilket data som måste migreras, för att kvalitetssäkra och
överföra enbart nödvändig information.
IT-arbetet är omfattande, varför det finns underlag till en
separat artikel i kommande TIFF!

Förändrat arbetssätt, lager

Att informationskvaliteten är rätt,
åvilar dock respektive
produktägare.
28
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PRIO ska ge förutsättningar för ett förändrat arbetssätt
inom många områden. Ett är att hantera alla tillgångar i ett
gemensamt, virtuellt lager. Systemet medger ett antal olika
lösningar, där tillgången kan vara placerad:
• hos en användare
• i lokalt lager
• i centralt lager
• hos industrin, avtalsstyrd behovstäckning
En avtalad servicenivå (SLA) säkerställer att användaren
får önskad materiel inom avtalad tid. Detta kan då ske direkt
från leverantör eller via ett FM lager, beroende på komplexitet.
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Principbild över behovsstyrt materielunderhåll.

Förändrat arbetssätt, behovsstyrt materielunderhåll
Tidigare brandkårsprincip, att allt ska vara reparerat och
klart, frångås nu för att reducera kostnader. Återlämnad
materiel genomgås för att erhålla reparationsbehov. Därefter
utförs enbart nödvändig åtgärd, för att inte försämra status.
Materielen lagerhålls sedan tills behov uppstår och repareras då. Systemet ska därför hantera statusinformation så att

teknikkontoren på ett kostnadseffektivt sätt kan hantera hela
beståndet. Det vill säga PRIO med en god överblick över
alla tillgångar och dess status, minskar behovet av onödiga
reparationer!
Program PRIO är omfattande och vi har därför anledning
att återkomma med mer detaljerad information i kommande
nummer av TIFF!

Principbild över behovsstyrt materielunderhåll.
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Förändrad styrning och ekonomisk
modell för Försvarsmaktens
materiel.
TEXT: Helena Oskarsson, Materielkontoret.

I januari 2006 beslutade HKV om förändrad styrning och
ekonomisk modell för materiel vilket innebar förändrade
rutiner för materielplanering och materieluppföljning. ÄFRrollen (ÄFR = ÄgarFöreträdarRepresentant) gavs genom
detta beslut ett utökat mandat och styr materielen avseende
planering, genomförande och uppföljning. Ovanstående

Materielkontoret

beslut samt det faktum att en stor mängd materiel som har
underhållskostnad kopplad till sig varit utan ÄFR leder till
att Materielkontoret inrättas som den femte enheten i ”teknikkontorsfamiljen”. I maj 2006 presenterades en utredning
med förslag på organisation och i september 2006 inrättades
Materielkontoret som en avdelning i Försörjningsdivisionens divisionsstab (Försdiv beteckning 23 100: 602482).
Precis som teknikkontoren funktionsstyrs Materielkontoret
av HKV och är placerat i ett värdförband, i Materielkontorets fall FMLOG, därav placeringen inom Försörjningsdivisionens stab.

Gemensam resurs
Teknikkontoren (TeK) och Materielkontoret (MaK) är en
gemensam resurs som styr, samordnar och analyserar drift,
användning, underhåll och ekonomi samt stödjer teknisk
utveckling för respektive materielsystem. Kontoren ska
stödja materielförsörjningsprocessen under materielens
hela livscykel så att den uppfyller såväl funktionella som
underhållsmässiga krav för målsättningar och långsiktiga
förmågeinriktningar. En målsättning är att optimera materielsystemen gällande tillgänglighet, teknisk förmåga, taktisk
anpassning samt ekonomi för att säkerställa hög driftsäkerhet. TeK/MaKs uppgifter kan sammanfattas i fyra följande
punkter:
• Drift-, underhålls- och ekonomistyrning
• Teknisk uppföljning och analys
• Konfigurationsläge, modifiering och TO-verksamhet
• Teknisk systemstöd och teknisk utveckling
>

”

Kontoren ska stödja
materielförsörjningsprocessen under
materielens hela livscykel
TIFF nr 4 2007
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Materielkontoret (MaK)
Tolkning av uppgiften
• Jämfört med TeK
– Större mängd/antal förrådsbeteckningar
– Tekniskt mindre djup
– Rollspel och administrativt likadant
– I liten omfattning uppföljning/dirigering individvis
Drift-, underhålls- och ekonomistyrning
Teknisk uppföljning och analys
Konfigurationsläge, modifiering och TO-verksamhet
Tekniskt systemstöd och teknisk utveckling

Uppgiften
innebär mycket
planering,
samordning
och samverkan

Större mängd
Det som skiljer Materielkontoret från teknikkontoren är
att teknikkontoren ansvarar för kvalificerad materiel och
Materielkontoret för övrig materiel, dvs. materiel som
inte ses som tekniskt kvalificerad eller finns i tillräcklig
mängd för förbandens utbildningsbehov. ÄFR-ansvaret för
Materielkontoret innebär att en stor mängd materiel, både
i antal enheter och förrådsbeteckningar ska omhändertas i
ett livtidsperspektiv. Uppgiften innebär mycket planering,
samordning och samverkan samt dialoger med övriga
aktörer, exempelvis HKV, TeK, FMV och förbanden (HKV
skrivelse 2006-01-11 23 300:60343, Ny modell för materielunderhållsekonomi).

Konkret innebär detta att Materielkontoret är ÄFR för
en väsentligt större mängd förrådsbeteckningar än teknikkontoren vilket framgår av följande siffror. ÄFR för antal
förrådsbeteckningar 2008:
• MaK 14 900 st.
• TeK Mark 4 200 st.
• TeK Ledsyst 7 800 st.
• TeK Flyg 1 700 st.
• TeK Fartyg 780 st.

Materielkontoret (MaK)

Chef
Sven-Olov Johansson

Handläggare
Ekonomi
Linda Wallsten

Handläggare
Std fordon
Lars Boström

Handläggare
Elkraft, belysnmtrl
Christer Koivuranta

Handläggare
Ekonomi
Therese Dahlén

Handläggare
Optisk/Hanterings mtrl
Mats Lundberg

Handläggare
Brandskydd/Drivm. Mtrl
Helena Oskarsson

Planoff
Mats Eriksson
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Materielkontoret (MaK)
Försörjningsdivisionen
2007-10-01

Materielkontoret
(MaK), en avdelning
i divisionsstaben

Divch

Divisionsstab

FörsE STO

FörsE VÄS

FörsE NORR

Som nämndes tidigare är en annan skillnad att Materielkontorets materiel inte ses som tekniskt kvalificerad. Detta
innebär i sin tur att uppföljning och dirigering av individer
sker i begränsad omfattning. Följaktligen ligger Materielkontorets fokus på de två första punkterna, drift-, underhålls- och ekonomistyrning samt teknisk uppföljning och
analys. Konfigurationer, modifiering, TO-verksamhet samt
tekniskt systemstöd och teknisk utveckling kan förekomma
men inte i samma utsträckning som för teknikkontoren.
Komplexiteten inom Materielkontorets materiel ligger
således inte i teknisk kvalificerad materiel utan snarare i den
stora spridningen i typ av materiel. Av de 16 övergripande
objektgrupperna är det bara inom två där Materielkontoret
inte är inblandade som ÄFR, Fartygs- och båtmtrl samt
Flygplan och luftlmtrl. I de övriga 14 objektsgrupperna in-

Handläggare
Beklädnad/Förplägnad
Gunnar Holmström
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FörsE SYD

FörsE SKA

FörsE MÄL

går materiel som Materielkontoret är ÄFR för, i vissa enbart
en bråkdel, i andra huvuddelen av materielen.

Övergripande objektgruppsstruktur
• Vapenmateriel
• Fordonsmateriel
• Fartygs- och båtmateriel
• Flygplan- och luftledningsmateriel
• Sambandsmateriel
• Expeditionsmateriel
• Elkraft/belysningsmateriel
• Skyddsmateriel
• Fältarbetsmateriel
• Underhållsmateriel
• Drivmedelsmateriel
• Beklädnadsmateriel
• Förläggningsmateriel
• Förplägnadsmateriel
• Sjukvårdsmateriel
• Veterinärsmateriel
Vad har hänt sedan beslutet att inrätta Materielkontoret?
Sven-Olov Johansson tillträdde som chef 1 oktober 2006
och rekrytering och utformning av organisation påbörjades.
Först på plats var avdelningens två ekonomer, en började 1
januari 2007 och den andra 1 mars 2007. Fem handläggare
har sedan tillkommit, en började 23 april 2007, en 4 juni och
två stycken 1 augusti och slutligen en 1 oktober 2007. I och
med detta är första rekryteringsbehovet tillfredsställt. Under
2007 har Materielkontorets verksamhet därmed varit fokuserad på rekrytering av personal och att utveckla organisationen. Inriktningen för 2007 har varit att hjälpligt kunna sköta
uppföljning av användning, kostnader och underhållsproduktion samt att delta i planeringen inför 2008. Som ny organisation krävs det att mycket tid läggs på att förstå uppgiften, lära
känna materielen, etablera kontakt med samarbetspartners
samt utveckla arbetsrutiner. Under 2007 har Försörjningsenheterna, Försdiv, stöttat Materielkontoret med löpande arbete
för behov och tilldelning av materiel.
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Tekniskt
systemstöd
Ett planeringsseminariun inom området tekniskt
systemstöd genomfördes i Gimo i mitten av oktober.
TEXT OCH FOTO: Åke Johansson, FMV.

Seminariet ägde rum inom MS 596, Försvarsmaktens Generella Drift- och Underhållssystem. Syftet med seminariet var
att lyfta fram området Vmh Adm Drift/Prodstöd och Vmh
Tekn Drift/Prodstöd inom MS 596. Det yttersta syftet var att
inleda en process där FMV i dialog med FörbeLog, TeK och
MaK ska inhämta Försvarsmaktens behov av stöd från FMV
AK Log inom MS 596:14. Målsättningen är att resultatet
av seminariet och planerad verksamhet därefter ska utgöra
planeringsdirektiv till FMV för perioden 2009 – 2010. Samt
att om möjligt identifiera och etablera gränsytor/snitt mellan FM och FMV inom olika DU-funktioner där man har
likartade uppgifter.
Seminariet kan ses som steg 1 i att etablera kontakt samt
att ge ömsesidig information. Steg 2 är att FMV tillsammans med representanter från FM genomför en separat
sittning där behovet av stöd klaras ut in detalj.

● ge råd och anvisningar i materieltjänst och materielunder-

hållsfrågor, inklusive tolkning av föreskrifter och regler
● vidmakthålla och utveckla kompetens och metoder för

avfuktningsteknik. Lämna stöd till FM inom kompetensområdet
● genomföra materielkontroller och BTD-analyser inom

FM förbandsverksamhet och förnödenhetsförsörjning
● genomföra materielkontroller och BTD-analyser inom

FM förbandsverksamhet och förnödenhetsförsörjning

Kort presentation av FMV:s uppdrag:
Uppdraget innebär att vidmakthålla och utveckla förmåga
och metoder för att ge tekniskt systemstöd (generellt
produktionsstöd) i samband med planering, genomförande,
uppföljning och utvärdering av såväl drift som förebyggande och avhjälpande underhåll inom FM genom att:
● genomföra driftstöd/tekniskt systemstöd vid användning

av FM:s materielsystem
● stödja FM centrala funktioner (HKV, ATK, FTK, MTK,

TeK) inom området materieltjänst
● stödja internationella insatser i samtliga materielprocesser
● delta i förbandsbesök
● ge råd och anvisningar avseende handhavande och funk-

tion av materiel
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Intresserade åhörare.
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Seminariedeltagarna samlade.
● leda, samordna och följ upp utveckling av rutiner och

metoder för att skapa och vidmakthålla centrala avtal med industrin, avseende tekniskt systemstöd och materielunderhåll
● förbereda och initiera uppföljning av drift och materiel
● vidmakthålla erfarenhetsdata med insamlade värden från

drift och underhåll inom FM (dbCIFU, och GDU)
● analysera och utvärdera resultat av drift- och materielupp-

följning utgående från ställda krav på tekniska prestanda,
tillgänglighet och uthållighet. Lämna förslag till åtgärder,
ändring eller rationalisering

Det yttersta syftet
var att inleda en process där
FMV i dialog med FörbeLog,
TeK och MaK ska inhämta
Försvarsmaktens behov av stöd från
FMV AK Log inom MS 596:14.

● tillhandahålla analysunderlag för drift- och underhållsin-

formation
● genomföra utbildning och information av/till FMV och

FM personal avseende generell materieltjänst och driftsäkerhet
● att producera 4 nummer av TIFF per år.

Representanter från FörbeLog, TeK och MaK genomförde
en presentation om dess roller och ansvar in om respektive
organisation.
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Sammanfattning
Richard Anderberg konstaterade i sin sammanfattning att seminariet inneburit en ömsesidigt mycket
givande informationsutbyte som start för en mera
konkret dialog mellan FMV och TeK/MaK samt
konstaterade att detta borde bli ett återkommande
arrangemang. Ett ökat samarbete ger förutsättningar
för ökad förståelse för varandra samt ett mera rationellt utnyttjande av resurser på ömse sidor.
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Gerät Karl
Självgående artilleripjäser har oftast tagits fram för att användas i samverkan
med snabbrörliga mekaniserade förband, men den i särklass största (och en
av de första) bandkanoner som någonsin utvecklats var faktiskt avsedd att
användas för den minst rörliga form av krigföring som finns, nämligen
belägringar.
TEXT: Tommy Tyrberg, Saab Aerotech.
Det var sommaren 1937 som den tyska vapentillverkaren
Rheinmetall fick i uppdrag att utveckla en självgående 60
centimeters (!) mörsare för användning mot forten i den
franska Maginotlinjen.
Hela projektet var strikt hemligt och det mesta av dokumentationen förstördes 1945, så det verkar inte finnas
några uppgifter om vad tanken var bakom beslutet att göra
”Gerät 040” eller ”Karl” självgående, men man kan gissa.
Huvudforten i Maginotlinjen låg tillbakadragna en bit från
den tyska gränsen och att bygga vägar och/eller järnvägar
där konventionellt (=mycket tungt) belägringsartilleri kunde
transporteras fram inom räckhåll för det franska fästningsartilleriet måste ha tett sig föga lockande.

Bild 2. Den första prototypen ”upphängd” för järnvägs-

transport.

var inblandad i utvecklingen av pjäsen) aldrig att användas mot Maginotlinjen. Den första mörsaren var färdig i
slutet av 1939 och det kompletta bandlavettaget gjorde sina
första körprov i maj 1940, samtidigt som den tyska armén
Inte helt tillfredsställande
gick runt hela Maginotlinjen genom Belgien. Resultatet av
Nu kom ”Karl” (efter artillerigeneralen Karl Becker som
körproven var tydligen inte helt tillfredsställande eftersom
bandaggregatet konstruerades om
kraftigt mellan prototypen och seriepjäserna. Prototypen hade 8 drivhjul
och 8 löphjul medan seriepjäserna
fick 11 drivhjul och 6 löphjul.
Förutom prototypen ”Karl”
(senare ”Thor”) byggdes sex serieexemplar av ”Gerät 40”. Dessa
levererades från november 1940 till
augusti 1941 och varje pjäs fick ett
eget namn (”Odin”, ”Adam” (senare
”Baldur”), ”Eva” (senare ”Wotan”),
”Loki”, ”Ziu” och ”Fenrir”). Man
kan f ö konstatera att tyska armén
tydligen inte var alltför hemma
i germansk mytologi eftersom
”Wotan” och ”Odin” är de forntyska
respektive fornnordiska namnen för
samma gud.
Bild 1. Den första prototypen med det ursprungliga bandstället 1940.
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Bild 3. En pjäs går i ställning i Ryssland sommaren 1941.

Gerät 040 kom första gången till insats i samband med
det tyska anfallet mot Sovjetunionen de 22 juni 1941. Vid
den tidpunkten var fyra pjäser färdiga och bildade 628:e
tunga artilleribataljonen om två batterier. Det ena batteriet
(”Adam” och ”Eva”) sattes in mot den ryska gränsfästningen Brest-Litovsk och det andra (”Thor” och ”Odin”)
mot L’viv. I varje fall vid Brest-Litovsk tycks deras effekt ha
varit avsevärd trots att bara 16 granater avfyrades, alla från
”Adam” eftersom ”Eva” drabbades av en loppexplosion vid
det första skottet.

Annan spårvidd
Efter denna första insats blev det en lång paus, troligen mest
beroende på logistiska problem. Det ryska järnvägsnätet har
ju en annan spårvidd än det västeuropeiska och 1941 var
ryska vägar definitivt inte lämpade att transportera supertungt artilleri på.
För långa transporter var nämligen järnväg det enda praktiskt användbara transportsättet för Gerät 040. På det 125
ton tunga bandlavettaget monterades då två stora ”stålbroar”
varpå hela härligheten hängdes upp mellan två specialbyggda 6-axlade järnvägsvagnar (bild 2). Det verkar inte

Bild 4. Ett ”Karl”-chassi lastad på en stridsvagnstranspor-

tör. Det gick, som sagt, med nöd och näppe.
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Cirka 100 järnvägsvagnar
för att transportera all ammunition,
utrustning, fordon och manskap.

finnas någon uppgift om vad det kompletta ekipaget vägde,
men det måste ha varit bortåt 200 ton, så det var förmodligen inte tillrådligt att försöka köra det på ryska spår som
reparerats fältmässigt och snabbkonverterats till europeisk
spårvidd. För att transportera all ammunition, utrustning,
fordon och manskap som hörde till en pjäs behövdes dessutom ytterligare ca 100 järnvägsvagnar.
Det var visserligen också möjligt att flytta pjäserna per
landsväg, men då måste själva mörsaren monteras ur och
delas upp på tre laster som var och en kunde transporteras
på en separat trailer. Själva bandaggregatet var, trots sin
storlek, inte mycket tyngre än en stridsvagn (eftersom det
inte var pansrat) och kunde till nöds få plats på en stridsvagnstransportör. Att demontera och montera ekipaget var
dock inte trivialt och krävde tillgång till en 35-tons och två
7-tons lyftkranar.
Pjäsernas egna band användes bara för kortare taktiska
förflyttningar. Trots pjäsernas vikt var marktrycket inte
större än 1,7 kg/cm2, så i det avseendet var rörligheten
ganska god, men lavettagen var nästan 3 meter breda och
markfrigången var bara 35 cm, så terränggående i egentlig
mening var pjäserna inte. När en pjäs väl var på plats och
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Bild 5.

Ammunitionsvagnen
håller på att lägga en
granat på laddbordet.
grovinriktad mot målet (vilket gjordes med bandlavetten,
eftersom mörsaren var vänd bakåt, och bara kunde sidriktas 5 grader i lavetten), gick det dock snabbt att få pjäsen
eldberedd.

Enorm rekyl
Först användes lavettens motor för att vrida de torsionsrör
som drivhjulen var fästa vid så att hela lavetten sjönk ned
och vilade på den platta bottenplåten. Detta gjordes dels för
att få en stadig lavett och dels därför att torsionsfjädringen
inte skulle ha hållit för den enorma rekylen då mörsaren
avfyrades.
Ammunitionen transporterades fram på en ombyggd
stridsvagn PzKpfw IV (”Munitionsträger Karl”) som kunde
transportera 3 granater. Ammunitionsvagnen var försedd
med en 2,5 tons lyftkran med en speciell gripanordning som
lyfte upp den 1250-2180 kilo tunga projektilen på pjäsens
laddbord varefter en elektriskt driven ansättare sköt in projektilen i loppet. De tre till nio krutkarduser som användes
beroende på projektiltyp och skottvidd vägde däremot bara
32 kilo vardera och var betydligt mera lätthanterliga. Därefter var det bara att stänga mekanismen (som var av kiltyp,

Ammunitionsvagnen
var försedd med en
2,5 tons lyftkran.
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Bild 6. Närbild på ”Thor”. Bilden troligen tagen vid Sevas-

topol 1942.
som på nästan alla tyska armépjäser) och rikta in mörsaren
i höjdled. Under laddningsproceduren måste nämligen mörsarens lopp vara horisontellt.
En övad pjäsbesättning skall ha kunnat avfyra ett skott
var femte minut, men ett skott var tionde minut var en mer
normal eldhastighet.

Låg utgångshastighet
Det fanns tre sorters ammunition: en tung betonggranat
(2180 kilo varav 238 kilo sprängämne), en lätt betonggranat
(1700 kilo varav 280 kilo sprängämne) och en spränggranat
(1250 kilo varav 460 kilo sprängämne). Betonggranaternas
genomslagsförmåga var trots vikten inte så enormt imponerande, 2,5 meter betong eller 35 cm pansar, vilket berodde
på den låga utgångshastigheten (190–280 m/s).
Nästa insats för ”Karl” kom sommaren 1942. Den sovjetiska kustfästningen Sevastopol på Krim hade inringats av
tyskarna redan på hösten 1941, men hade tack vare tillförsel
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Uppenbart att mörsarnas
skottvidd var alltför liten och
att spridningen var avsevärd.

över havet hållit ut ända till juni 1942, då den stormades
av tyskarna efter en enorm insats av bombflyg och tungt
artilleri. I artillerikoncentrationen ingick även ”Thor” och
”Odin” som med viss möda hade framtransporterats till
Krim och avfyrade inalles 197 granater.
Redan innan ”Karl” gjorde sin första insats 1941 hade det
blivit uppenbart att mörsarnas skottvidd var alltför liten och
att spridningen var avsevärd. Med den tunga betonggranaten
var skottvidden max 3 960 m, vilket gjorde att motståndaren
i princip kunde nå pjäsplatserna med vanliga granatkastare.
Båda problemen kunde lösas genom en pjäs med längre
eldrör och högre utgångshastighet, men viktskäl innebar att
kalibern då samtidigt måste minska. I maj 1942 beställdes
därför 6 stycken 54 cm pjäser för ombeväpning av ”Karl”.
De nya eldrören var 13,1 kaliber långa mot 8,45 kaliber
för 60 cm versionen. Utgångshastigheten (med lätt betonggranat) ökade därmed från 250 till 390 m/s och skottvidden
från 6 600 till 10 400 m. Det gick ganska lätt att byta i båda
riktningar mellan de två pjästyperna och förutom eldröret

Bild 7. En blindgångare i Sevastopol 1942.

var det egentligen bara laddbordet som behövde bytas ut.
De nya eldrören levererades under sommaren och hösten
1943, och de ombeväpnade pjäserna kallades därefter ”Gerät 041”.

Tröga monster
Vid det laget var det militära läget dock sådant att Tyskland knappast hade något behov av belägringsartilleri. Den
628:e tunga artilleribataljonen hade nu omorganiserats som
833:e tunga artilleribataljonen, men den enda säkert kända
insatsen var att en mörsare (”Ziu”) sattes in mot upproret i
Warszawa i augusti-september 1944. Hitler lär ha gett order
om att ”Karl” skulle sättas in för bombardemang av Paris
i samband med de allierades erövring av staden sommaren

Bild 8. ”Ziu” i aktion utanför Warszawa sommaren 1944.
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Bild 9. Gerät 40 under förflyttning. Farten verkar inte mördande.

Hur skall man då
bedöma ”Karl”?

”

1944. Men att sätta in dessa tröga monster i det snabbrörliga
pansarkriget i Frankrike, där de allierade dessutom hade
totalt luftherravälde var naturligtvis en fullständigt dödfödd
idé.
I samband med krigsslutet förstördes fem av de sju
pjäserna av sina besättningar (därav en i Ungern, vad den
nu kan ha gjort där). Två pjäser, en vardera ”Gerät 40” och
”Gerät 41” erövrades intakta av amerikanska trupper och
en av dem (Gerät 40 ”Adam”) överlämnades sedermera
till Sovjetunionen där den fortfarande finns att beskåda i
pansartruppsmuséet i Kubinka utanför Moskva.
Hur skall man då bedöma ”Karl”? I motsats till Krupps
absurda 80 cm kanon ”Dora” (se tidigare nr av TIFF), så var
Karl förvisso ett fullt användbart, ehuru ganska klumpigt
och svårförflyttat vapensystem. Däremot är det ytterst
tveksamt om dess användbarhet stod i någon proportion till
de resurser det slukade. I sista hand kan nog dess existens
till stor del tillskrivas Adolf Hitlers svaghet för monstruöst
stora projekt i allmänhet och vapen i synnerhet.
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Tekniska data:
Fordon:
Totalvikt: 124 ton (Gerät 014 126,4 ton). Längd 11,15
m (Gerät 041 11,37 m), bredd 3,16 m, höjd 4,78 m,
spårvidd 2,65 m, bandbredd 50 cm, markanliggningsyta band 7 m2
Motor: en Daimler-Benz DB507 12 cylindrig, 4-växlad V-motor om 42,3 liter och 580 hk. Bränslemängd
1200 liter, maxfart 10 km/h, aktionsradie 25–40 km.

60 cm mörsare:
Vikt: 68 ton, längd 8,45 kaliber (511 cm), elevation 0
till 70 grader. Skottvidd (2180 kg granat) 2840-3960
m, (1700 kg granat) 4260-6640 m, (1250 kg granat)
4200-6580 m. Utgångshastighet (2180 kg granat)
192–222 m/s, (1700 kg granat) 240–283 m/s, (1250
kg granat) 238–279 m/s. Nedslagshastighet (2180 kg
granat) 179–208 m/s, (1700 kg granat) 217–253 m/s,
(1250 kg granat) 215–250 m/s.

54 cm mörsare:
Vikt: 68 ton, längd 13,15 kaliber (710 cm), elevation
0 till 70 grader. Skottvidd (1580 kg granat) 10 400 m,
skottvidd (1250 kg granat) 4840-10060 m. Utgångshastighet (1580 kg granat) 387 m/s.
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Besiktning AV SK 60
De första luftvärdighetsbesiktningarna av Flygskolans flygplanpark
genomfördes i vecka 740. Flygplanen 014 och 125 granskades av två
inlånade granskare från Helikopterflottiljen.
TEXT: Mats Henningsson, TeK Flyg. FOTO: Magnus Strandh.

Enligt nya internationella bestämmelser ska alla flygfarkoster luftvärdighetsbesiktigas (LV) regelbundet, precis som
Bilprovningen besiktigar våra bilar.
Försvarsmakten har beslutat att utforma våra luftfartsregler (RML) med hänsyn till de internationella reglerna.
Därmed har vi nu nya regler som säger att varje militär
flygfarkost ska luftvärdighetsbesiktigas regelbundet. Varje
individs dokumentation ska granskas varje år, medan en
fysisk granskning av varje farkost ska utföras vart tredje år.
LV-besiktningarna kommer förmodligen att fånga upp både
mindre och större anmärkningar, vilket då leder till en stor
kvalitetshöjning av flygplanen!
Även om besiktningarna genomförs som stickprovsbesiktningar, så blir det ett omfattande arbete. Denna gång fick
vi hjälp med genomförandet av kaptenerna Roger Westerlund och Mats Anderzon, FUE/Hkpflj.
LV-besiktningarna kommer nu att rulla på, med två nya
flygplan ur Flygskolans flygplanpark varje månad.

Kn Roger Westerlund och Kn Mats Anderzon granskar
dokumentationen.
Hur gick det då? Jo, för att dra parallellen med Svensk
Bilprovning så fick fpl 125 en ”tvåa” (ombesiktning krävs
innan godkännande) medan fpl 014 klarade sig undan med
endast mindre anmärkningar.

Fysisk granskning av fpl 125.
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Höstnötens lösning
Höstnöten där amiralen Waldemar Ankartross hade övning
med sin flottstyrka verkade ha blivit i enklaste laget, enligt
några. Men ändå skickades det in några felaktiga lösningar
på ”manövern”. Men, det ska rådas bot på detta om möjligt.
Hela styrkan bestod av tio båtar som stävar fram i triangelformation. Amiralen ville att fyra fartyg ska gå i täten,
därefter ska tre följa, så två och sist ett med bibehållen färdriktning. Bara tre båtar fick byta plats. Tre grundlösningar
med fyra varianter i varje är möjliga.

2. Detta är en ”skev” variant av grundlösningen. Båt A lägger sig akter om styrbord på G, I och J lägger sig babord om
C. En variant är att låta I och J byta plats med varandra, en
annan att låta A byta plats med antingen I eller J.

1. Båt A lägger sig mellan H och I. G hamnar styrbord om
B och J hamnar babord om C. En variant är att låta A och J
byta plats efter omflyttningen, en annan A och G, och slutligen kan G och J byta plats.

3. Den andra skeva lösningen är att låta båten A lägga sig
akter om babord på J. Sedan lägger sig G och H styrbord
om B och så vidare.
Först öppnat godkänt svar kommer från Henrik Claëson i
Skövde. Ett bokpremium kommer med posten. Grattis!

Vinternöten
Spionen i den rostfärgade trenchcoaten
Detta utspelar sig på den tiden då tågen fortfarande hade kupéer och där
man satt mitt emot varandra och försökte att inte stirra på dem som satt
mitt emot. Fyra spioner hade ockuperat var sitt hörn, och för att inte väcka
uppmärksamhet så var alla klädda i trenchcoat. Två satt vid fönstret och två
närmast gången. Deras inbördes förhållande var följande:
1. Den engelske spionen satt vid herr B:s vänstra sida.
2. Herr A hade en brun trenchcoat.
3. Spionen i olivgrön trenchcoat satt vid den tyska spionens högra sida.
4. Herr C var den ende som rökte cigarr.
5. Herr D satt mitt emot den amerikanske spionen.
6. Den ryske spionen i kakifärgad trenchcoat hade en halsduk runt halsen
7. Den engelske spionen stirrade ut genom fönstret på sin vänstra sida.
Vem var spionen i den rostfärgade trenchcoaten?
Alla godkända svar deltar i dragningen och en premie utlovas till vinnaren.
Svaren vill vi ha in senast den 21 januari 2008 till:
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Honnörsgatan 20, 352 36 Växjö.
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Kontaktpersoner
Artiklar om verksamheten ute på våra förband, och det gäller både armé, marin och flyg, 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 0470-751483
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss”.
Redaktören

Kontaktpersonerna finns inom olika specialområden
och organisationsenheter vilket framgår nedan:
Namn
Stefan Tiller
Jonny Lennartsson
Hans Öhlund
Mikael Eriksson
Bo Svensson
Rickard Wahrby
Björn Wennergren
Lars Lindegårdh
Hans Karlsson
Stefan Frisk
Tomas Titus
Ann-Katrin Widing
Ola Jonsson
Pontus Berg

TIFF nr 4 2007

Organisation
F7
F 17
F 21
FMTS
Hkpflj
Marina Basbataljonen
P4
TeK Mark
TeK Ledsyst
TeK Mark
FMLOG/Teknikdivision
T2
MSS

Ort
Såtenäs
Ronneby
Luleå
Halmstad
Linköping
Karlskrona
Göteborg
Skövde
Boden
Enköping
Eksjö
Arboga
Karlstad
Skövde

Tfn
0510-47 74 90
0457-47 17 61
0920-23 46 31
035-266 23 32
013-28 37 42
0455-868 77
031-69 26 71
0500-46 59 11
0921-680 82
0171-15 87 00
0381-182 27
0589-404 22
054-10 31 52
0500-461 72
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Posttidning B
FMV Logistikstöd
TIFF-redaktionen
Honnörsgatan 20
352 36 Växjö

God Jul &
Gott Nytt År!

