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Då är det dags för det 145:e numret av TIFF sedan 
starten. Summerar man alla nummer så blir det en 
respektingivande volym av fakta. Säkert finns det 
många artiklar som beskriver liknande problem och 
företeelser över tiden. Vi har haft som stående inslag 
sedan slutet 2011 att beskriva något stödsystem 
inom den tekniska tjänsten. I detta nummer beskrivs 
system Fenix, som är underhållssystemet för våra 
flygande system. Beslutet är taget att inte avlösa sys-
temet i samband med PRIO:s införande 5-6. PRIO-
projektet ska förbereda en avlösning på sikt och nytt 
beslut i frågan tas senast 2016. 

2013 kommer att bli ett turbulent och händelse-
rikt år för den tekniska tjänsten! Projekt Omdaning 
Försvarlogistik med delprojektet Ledning och Be-
ställning steg 2 (LoB 2) skall slutföras. Det kommer 
innebära att en del av medarbetarna som tjänstgör 
vid våra Teknikkontor idag kommer efter årsskiftet 
att tjänstgöra vid FMV. I LoB 2 har olika scenarier 
modellerats för att klara ut vilken myndighet som 
skall göra vad efter årsskiftet! Det kommer fin-
nas tre typer av beställningsmönster: Ny Förmåga, 
Vidmakthållande och Övrig Logistik. Kopplingen 
mot våra teknikkontor har främst fokuserat på hur 
vi skall leda vidmakthållandearbetet av våra materi-
elsystem i framtiden. Tanken är att vi skall planera 
och genomföra materielunderhåll på främre nivån 
och allt resterande underhåll skall beställas från 
FMV. Nuvarande materielplan skall ersättas av en 
försvarslogistikplan där även vidmakthållandet tas 
med. Idén grundar sig också på att planera i treårs-
perioder och därmed komma ifrån ettårsplanering-
en. Det ställer höga krav på god framförhållning och 
robusta planer. Nu skall slutlig uppgiftsfördelningen 
mellan myndigheterna beslutas med tillhörande re-
surssättning. Mer information om detta kommer ut 
under april. Det är ett politiskt beslut att genomföra 
Omdaning Försvarslogistik med ett krav på att spara 
pengar. Idén är att organisera sig så att arbetsupp-
gifter kan utföras mer rationellt. Framtiden får 
utvisa om det var en klok väg att gå och om det ger 
de effekter och besparingar som är kravsatta. 

Det kan dock konstateras att idag är det inte 
balans mellan uppgifter och resurser. I artikeln 
”Potential finns när det gäller att förbättra Materi-
elunderhållet” beskrivs bl a att förbanden inte hinner 
med allt föreskrivet A-underhåll ombord på grund 
av konkurrerande uppgifter. Är det rätt balans? 
Det måste diskuteras och debatteras vidare. Vilka 
åtgärder ska/kan/bör genomföras vid förbandet mht 
kompetens och behov av förmåga vid insats? Vad 
kan överlåtas till andra aktörer, FMV och industrin, 
att ta ansvar för och genomföra? Nu gäller det för 
Försvarsmakten att definiera hur mycket av under-
hållet som är lämpligt att genomföra vid förbanden 
med utgångspunkt utifrån striduppgiften där både 

officeren och GSS skall vara professionell i sin utöv-
ning. Vilka arbetsuppgifter skall utföras och vilken 
omfattning för att individen skall känna sig profes-
sionell vid utförandet i stridssituationen?

Dessutom kan det konstateras flertalet exempel 
på att föreskriva uppgifter inte genomförs idag på 
grund av resursbrist, vad är då möjligheten att ge-
nomföra dessa i morgon med ännu färre resurser?

Är det också resursbrist som ligger till grund till de 
problem som beskrivs i artikeln ”Materielvård inget 
val”? Där redovisas flera exempel på att föreskrivet 
underhåll inte genomförs som tänkt. Jag tycker att 
Brandkårsprincipen, som Magnus Burman beskri-
ver, är en bra princip som alla bör ta till sig, att 
vårda efter övning/utryckning så att allt är tipp-topp 
innan materielen ställs undan! Materielvården är 
en planeringsfråga och frågan har lyfts fram på ÖB 
chefsmöten. Nu kommer det genomföras utbildning 
inom området på flertalet nivåer i syfte att komma 
till rätt med problemet.

I nästa TIFF kommer vi förhoppningsvis kunna 
beskriva hur kommande organisation maa projekt 
OFL skall se ut. Till dess njut av våren när väl den 
kommer.

Kenneth Raun

Ledaren

Hej alla TIFF-läsare!
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Miliseum – museet
mitt i militärhistorien

Regementsheden i Skillingaryd, den 
så kallade Slätten, har använts för 
att öva militära förband sedan slutet 
av 1600-talet. Skillingaryd är beläget 
dryga 40 km söder om Jönköping 
i norra Småland. Från början 
betesmark och ljunghed, blev den 
från och med år 1777 övnings hed 
för det samlade Jönköpings Rege-
mente (I 12). En fast lägerbyggelse 
kring heden, Västra lägret, uppstod 
successivt under 1800-talet. År 1898 
anlades dessutom ett skjutfält och 
byggnader för Smålands Artillerire-
gementes (A 6) och sedermera även 
för Artilleriets skjutskolas behov 
strax öster om heden, Östra lägret. 
I dag är båda lägren statliga bygg-
nadsminnen. Västra lägret är dessut-
om av Riksantikvarieämbetet utvalt 
som det läger från Indelningsverkets 
tid som skall sparas för framtiden. 
Militär verksamhet fortgår alltjämt 
inom både läger och skjutfält.

Etablering av ett nytt
militärhistoriskt museum
I denna anrika miljö pågår just 
nu etableringen av ett nytt mili-
tärhistoriskt museum, Miliseum 
Skillingaryd. Museiverksamheten 
drivs av Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd, vilken har Vaggeryds 
kommun som ytterst verksam-
hetsansvarig och vilken har som 
närmaste samarbetspartners Göta 
Ingenjörregemente (Ing 2) och Jön-
köpings Läns museum. Stiftelsens 
verksamhet grundar sig i två statliga 
uppdrag inom ramen för museinät-
verket Sveriges Militärhistoriska 

I största möjliga mån har gammalt 
material och teknik använts och 
huvudsakliga konstruktionsdetaljer 
har lämnats fullt synliga. Byggna-
dernas kulturhistoriska värde har på 
så vis kunnat bevaras. Första spadta-
get togs den 6 december 2011 och 
i månadsskiftet augusti-september 
2012 kunde de färdiga lokalerna 
tillträdas.

Utställningarna
Utställningen om ”Regementshe-
den”, byggs nu kring tre tänkta 
bokstäver ”T”: Torpet, Trossboden 
och Tältet. Vid Torpet skildras 
soldatens och hans familjs livsvillkor 
hemma ”på roten” kring en soldat-
torpskuliss i fullskala, inredd med 
1700-talsinventarier från Jönköpings 
läns museum. Trossboden är en 
utställning över soldatens unifor-
mer, vapen och övrig utrustning. 
Vid Tältet slutligen, visas soldaten 
på övning och i krig. Utställningen 
om Ingenjörstrupperna kommer att 
inledas med en historisk exposé över 
borg- och fästningsbyggande från 
medeltid till våra dagar. En viktig 
lokal koppling görs till pågående 
arkeologiska undersökningar av 
lämningarna av Jönköpings slott, 
en av de tre riksfästningarna under 
1600- och 1700-talen. En del av 
utställningen kommer att behandla 
Ingenjörstruppernas fredsförband, 
medan större delen av utställningsy-
tan kommer att göras tematisk. Väx-
elvis kommer här olika förmågor ur 
Ingenjörstrupperna att presenteras, 
exempelvis brobyggnad, minröjning, 

Arv (SMHA), ett nätverk som 
grundades 2008 och som drivs av 
Statens Försvarshistoriska Museer 
(SFHM). Dessa uppdrag är, för det 
första, att i ett nationellt perspektiv 
skildra begreppet regementsheden och 
den gamla indelta armén, samt, för 
det andra, att utgöra det nationella 
museet för Ingenjörstrupperna och 
dess föregångare Fortifikationen. 
Verksamheten förutsätts också ta ett 
musealt ansvar för övriga gamla nu 
avvecklade Smålandsförband.

Museiverksamheten bedrivs i två 
så kallade mathallar från c:a 1890, 
vilka ursprungligen uppförts som 
utspisningsbyggnader för vardera 
två kompanier inom Jönköpings 
Regemente. Dessa har nu pietetsfullt 
sammanbyggts med en receptions-
byggnad och en kommunikations-
gång, ritade av Dan Johanssons 
arkitektkontor. Eftersom såväl mark 
och miljö som byggnader ingår i 
det statliga byggnadsminnet, har 
verksamheten alltifrån planläggning 
och projektering till markbered-
ning och byggnation, fortgått i nära 
samråd med Riksantikvarieämbetet. 

Sveriges bäst bevarade militära lägerplats är Skillingaryds Slätt. Redan på 
1680-talet övades indelta soldater här. Från 1777 till 1914 var det Jönköpings 
Regementes (I 12) övningsplats. År 1898 tillkom även ett skjutfält för Smålands 
Artilleriregemente (A 6) och Artilleriets Skjutskola. I dag förvaltas såväl läger 
som skjutfält av Göta Ingenjörregemente (Ing 2).

Text: Sven Enqkvist museichef Miliseum
Skillingaryd.

Miliseum sett mot öster, hösten 2012. 
Foto: Kaj Nordquist 2012.



TIFF nr 1 / 2013 5

Sveriges
militär-

historiska arv

byggnation av värn, internationell 
tjänst osv. En mindre del av ytan 
kommer att behandla verksamheten 
vid skjutfältet.

Inom de centrala museilokalerna 
ryms även ett omfattande bibliotek, 
ett konferensutrymme, samt ett 
föremålsmagasin, där för närva-
rande en digital katalogisering av 
museets föremålssamlingar pågår. 
De katalogiserade föremålen kan 
beskådas på www.digitaltmuseum.se 
– tillsammans med övriga i SMHA 
ingående museers samlingar. De 
delar av samlingarna som inte ryms 
i utställningarna eller i det egent-
liga föremålsmagasinet, kommer i 
framtiden att kunna beskådas i så 
kallade ”öppna magasin” i närlig-
gande byggnader.

Satellitverksamheter
Ett antal så kallade ”satellitverk-
samheter” kring Miliseum är också 
värda att nämna. År 2009-2010 
omlokaliserades en soldattorpsmiljö, 
Lillemo, från Eksjö till Västra lägret. 
Denna utgör Miliseums huvudsak-
liga pedagogiska arena. Det är här 
som skolklasser och andra intres-
serade får stifta bekantskap med 
livsvillkoren för en indelt soldat och 
hans familj i 1800-talets Småland. 

Miljön utgör i sig också en potentiell 
scen för friluftsteaterverksamhet. 
Inom lägret planeras också för en 
så kallad ”fältarbetspark” där olika 
krigsbroar, skyddsvärn och annat 
från Ingenjörstruppernas verksam-
het kan förevisas i fullskala. Tillsam-
mans med Jönköpings läns museum 
bedrivs ett slagfältsarkeologiskt pro-
jekt, ”Getaryggen 1567”, vilket har 
lokaliserat platsen för en batalj mel-
lan svenskar och danskar strax väs-
ter om Jönköping inom ramen för 
det Nordiska Sjuårskriget. Genom 
undersökningar med metalldetektor, 
georadar och scanning från luften 
har ett anmärkningsvärt fyndmate-
rial grävts fram ur jorden. Projektet 
har rönt stor uppmärksamhet såväl 
inom som utom Sverige. Fynden och 
den samlade kunskap som byggs 
upp genom projektets verksamhet, 
kommer att tillgängliggöras inom 
Miliseum. n

Fakta Miliseum Skillingaryd
Miliseum kommer att invigas i 
september 2013. Exakt da-
tum är ännu av olika skäl inte 
beslutat. Öppettiderna kommer 
att vara generösa. Det kommer 
bl a att presenteras på SMHA 
hemsida www.smha.se och på 
museets egen hemsida 
www.vaggeryd.se/museum.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: 
Artillerigatan 14, 568 30 Skillingaryd
Postadress: c/o Vaggeryds Kommun, 
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Tel: 0370-678950
Tel: Sven Engkvist: 0370-67 82 62
Tel: Kaj Nordquist: 070-329 57 01
Hemsida: www.vaggeryd.se/museum
e-mail: sven.engkvist@vaggeryd.se

Digitalisering av 
utställningen om 

”Regementsheden” i 
den norra utställnings-

hallen. Illustration:
Sebastian

Petterzon 2012.

Digitalisering av 
utställningen om 
”Ingenjörtrupperna” 
i den södra 
utställningshallen.
Illustration: Sebastian
Petterzon 2012.

Minröjningsfordon Mv 103C
Deminer (prototyp från 1990-talet), 

när den anlände till Skillingaryd.



TIFF nr 1 / 20136

TIFF träffar Lars-Erik Bengtsson en februaridag på 
Karlsborgs Fästning där han har sin arbetsplats. En 
gång i tiden började han som packare av fallskärmar 
på K3 innan det togs över av MSK FLYG och han 
blev anställd på F7.  I dag sysslar han som systemin-
genjör med luftlandsättningsmateriel och det gäller 
både fällning av materiel och personal (trupp).

Inne i tegelbyggnaden där han jobbar finns en 
bild på ”Packar-Petter”, Gillis Pettersson, som 
var chef 1952-1964, där Gillis pekar på en tavla 
med texten: ”Att packa en skärm fel är inte 

slarv. Det är mord”. Allvarsamma ord 
men de har tydligen fått gehör hos 

fallskärmspackarna för sedan 
1950-talet har inte ett enda döds-
fall förekommit.

En svindlande tillvaro 
mellan himmel och jord

Systemingenjören, luftlandsättningsmateriel, Lars-Erik 
Bengtsson är en mångsidig man. Han hoppar fallskärm från 

10 300 meters höjd men också från 97 meter. När han väl 
har landat och kommit hem välbehållen så drar han 

gärna fram symaskinen och syr upp såväl gardiner 
som kuddfodral. Han syr naturligtvis också sin 
egen fallskärm.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR
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– Det är säkert att hoppa fall-
skärm, säger Lars-Erik. Under de 
senaste tolv-tretton åren har vi på de 
runda kalottskärmarna inte behövt 
använda reservskärmen någon gång. 
På vingfallskärmarna har man fått 
använda reserven ungefär en gång 
på 500 hopp. Däremot händer det 
ibland att någon skadar sig i land-
ningen, landar på en sten eller dylikt. 

RML gäller
Tidigare följde Försvarsmakten 
Luftfartsverkets civila regelverk för 
fallskärmshoppning. Numera är det 
Regler för Militär Luftfart (RML) 
som gäller. Lars-Erik Bengtsson och 
hans kollegor arbetar för närva-
rande med en flygunderhållsmanual 
enligt RML. 

– Som systemingenjör ska jag se 
till att det finns systemsäkerhet och 
godkänd data att packa fallskär-
marna efter. De som håller på ska 
ha rätt utbildning, utbildningsma-
terial och reparationsanvisningar, 
säger Lars-Erik. Annat som jag gör 
är teknisk bokföring, hålla kontakt 
med FMV och högkvarteret när det 
gäller att köpa in system och de rätta 

grejerna som klarar underhållet. 
Jag har även kontakt med under-
hållsleverantörer och tillverkare av 
fallskärmar. Jag svarar också på 
tekniska frågor och hittar lösningar 
så att materielen är driftsäker.

För närvarande håller också infor-
mationen på att läggas in i LIFT och 
i framtiden ska informationen föras 
in i PRIO. Sedan lång tid tillbaka 
har det varit journalkort och papper 
som gällt, men nu körs journaler 
och LIFT parallellt. Dessutom 
håller RFID-taggar och läsare på 
att införas. Det måste byggas upp 
en struktur kring varje fallskärm i 
samband med detta och det är ett 
stort uppdrag. Men för tillfället 

underlättar det både för planeringen 
av verksamheten och för underhållet 
att informationen kommer in i LIFT.

Lars-Eriks väg in i Försvars-
makten gick via en fallskärmskurs 
i Halmstad i mitten av 1980-talet. 
Han fastnade helt för fallskärms-
hoppning och det blev så gott som 
hans enda fritidsintresse. 

– Jag tog mer eller mindre över 
fallskärmsklubben i Halmstad och 
samtidigt jobbade jag som snickare 
och byggnadsarbetare. Jag utveckla-
des alltmer inom fallskärmssporten 
och började hoppa tandem med 
passagerare. Sedan började jag 
också packa och reparera reserv-
fallskärmar. Till slut hoppade jag av 
snickar yrket och startade en egen 
firma som packade, reparerade, 
underhöll och sålde fallskärmar. Jag 
fortsatte också med tandemhoppen 
i firman och hade även bungyjump-
verksamhet. Till exempel åkte jag 
runt på olika marknader – som 
Kiviks marknad – med det.

Så småningom blev Lars-Eriks 
firma anlitad av Försvarsmakten 
då det behövdes någon som kunde 
packa huvudfallskärmarna på halv-

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR
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Fullständigt namn: Lars-Erik Bengtsson

Född: 19 december 1960.

Födelseort och uppväxt: Halmstad och Oskarström

Bor: Halmstad

Familj: Sambo

Husdjur: Nej (”Det skulle vara att mata fåglarna i så fall”)

Hobbys: Golf (”tretton i handikapp”) och flugfiske (”Fångar 
gärna lax på hemmaplan i Halland i Nissan och Ätran. Jag 
åker också en gång om året i månadsskiftet september/
oktober till British Columbia i Kanada för att fiska steelhead 
(havsvandrande regnbågslax) och sporadiskt till Kalix älv i 
Norrland. I Kanada gäller att hålla sig undan från björnarna. 
Fiskarna får besök av svartbjörnar varje dag. Som försvar 
har man pepparsprej och bear bangers (signalskott). Ju 
sämre fiskeår desto fler hungriga björnar som rotar i 
väskorna efter föda”). 

Favoriträtt: Vanlig svensk husmankost som potatisgratäng 
med en god köttbit till.

Favoritdryck: Coca-Cola. 

Bästa film: Skyfall (”Jag ser nästan aldrig på film så Skyfall 
var nog om inte den bästa så i alla fall den senaste”).

En fallskärmshoppare att imponeras av: Felix 
Baumgartner (Han hoppade ju från en rymdfarkost i kanten 
av atmosfären, 39 000 meter ovanför jordytan!”).

Bästa bok: Hundraåringen som försvann av Jonas 
Jonasson. (Jag lyssnar mycket på böcker i bilen när jag 
veckopendlar från och till jobbet på måndagmorgnar och 
torsdagkvällar.

Musiksmak: Michael Jackson (”Om jag vill åka snabbt med 
bilen”). Madonna (”Om det är en viktig tävling i golf”). 

Favorittidning: Hallandsposten.

Bästa webbplats på nätet: EON:s webbsida med 
prognosen för vattennivån i Nissan, Ätran och Fylleån. 
(”Om vattennivån har stigit så kommer laxen och då vet 
man vad man ska göra i helgen sommartid”).

Okänd talang: Vet var laxen finns.

Vad roas du av: Trädgården hemma.

Drömresemål: Argentina (havsöringsfiske). Kolahalvön (lax)

Om du fick välja att bo i ett annat land än i Sverige: 
Södra Kanada vid kusten. 

>>>

Fakta/Lars-Erik Bengtsson
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tid i Karlsborg. Han började med 
att jobba varannan vecka i ett halvår 
och fick sedan heltidstjänst. Därpå 
arbetade han som fallskärmstekniker 
och förman för att slutligen bli chef 
för flygunderhåll på avdelningen.

– Det roligaste med mitt jobb är 
att kunna följa utvecklingen inom 
fallskärmar, säger Lars-Erik. Vi har 
den bästa materielen och får prova 
de bästa fallskärmarna. Vi har bra 
koll på det som är i framkant. Till 
exempel är styrbar materiefällning 
hett just nu. Det innebär att en för-
programmerad GPS flyger fallskär-
men med exempelvis materiel dit 
man vill.

Snabb utveckling
Det finns alltid en utmaning i jobbet, 
tycker Lars-Erik. 

– Det händer alltid något nytt. 
Man vill ju kunna fälla något som 
är större och tyngre än tidigare, och 
göra det med större precision än vad 
som gjorts förr. Kraven ökar också 
när det gäller att fälla trupp så att de 
ska hamna på en viss plats med stor 
precision. Det är här som GPS och 
navigeringssystem kommer in i bil-
den och det är verkligen intressant. 

Utvecklingen går också i ra-
sande fart. Personfallskärmarna har 
minskat i vikt och precisionen har 
ökat enormt de senaste femtio åren, 
berättar Lars-Erik. Styrförmågan 

har förbättrats avsevärt och fallskär-
mens glidtal har ökat mycket. Den 
kan nu flyga framåt med 10-12 m/s 
och nedåt med 2-3 m/s. 

I såväl rundkalotterna som i 
vingfallskärmarna har materielen 
blivit betydligt tunnare, och det är 
smidigare väv samtidigt som linorna 
är mycket hållbarare än förr. Materi-
elen tål helt enkelt högre belastning, 
samt att utsättas för väder och vind 
på ett bättre sätt.

När det gäller fallskärmarna finns 
det ett tiotal olika typer för både 
materielfallskärmar och personfall-
skärmar. De ska klara av olika än-
damål som att fällas högt eller lågt, 
hantera tunga och lätta laster, landa 
i vatten eller på land. De största 
fallskärmarna kan ta upp mot 1 000 
kg per kolli. Det går att välja hastig-
het som till exempel 4-5 m/s om det 
är ömtåligt gods som fälls. Embal-
lage med wellpapp används för att 
skydda materielen vid nedslaget. Vill 
man ha en riktigt mjuk landning så 
används flera skärmar. Men en del 
materiel som är stöttåligt släpps i 
fullfart – 25 m/s – ned mot marken. 

Höjderna som materielen fälls 
ifrån varierar från 150 meter upp till 
500 meter. När det gäller personfäll-
ning är höjdvariationen från 100 
meter upp till 1 000 meter. Vanligtvis 
är det C-130 Hercules som fällning-
arna sker ifrån, men även mindre 

civila flygplan används ibland.
Inom Försvarsmakten finns 

1000-tals fallskärmar och Lars-Erik 
Bengtsson har behörighet att i verk-
staden sy allting. 

– Vi kan fälla all slags materiel. Det 
kan vara scootrar, motorcyklar och 
fyrhjulningar upp till 1 tons vikt. Till 
och med båtar fäller vi, säger han. 

När TIFF träffar Lars-Erik Bengts-
son har han nyligen kommit tillbaka 
från en av de årliga vinterövningarna 
i Kiruna. Den stora vinterövningen i 
Kiruna är annars runt månadsskiftet 
februari/mars. Cirka 50 fallskärms-
hoppare gör sina första hopp i Kiruna 
och de gör tio hopp var. I samband 
med Kirunaresan ska fallskärmarna 
packas och repareras. Lars-Erik 
Bengtsson är med och tar hand om 
eventuella avvikelser som till exem-
pel materielproblem eller att det blir 
skador på kalotter och skärmar. Han 
kontrollerar om det går att fortsätta 
hoppa med defekta skärmar. Dess-
utom gör han själv hopp i Kiruna för 
det är ett bra sätt att hålla sig uppda-
terad på de olika systemen. Han kan 
då också lättare göra bedömningen av 
fallskärmarnas status. 

Viktig utbildning
Eftersom Karlsborg är Försvars-
maktens centrala plats när det gäller 
fallskärmsutbildning kommer varje 
år de kadetter dit som läser till office-
rare på Karlberg. Under två veckors 
utbildning ska de bland annat göra 
två fallskärmshopp.

– Kadetthoppningen innebär ett 
stort uppdrag för oss. Det är mycket 
underhåll och packning av fallskär-
mar efter de övningarna, berättar 
Lars-Erik. 

Han gör fortfarande runt 50 fall-
skärmshopp om året. Som mest 
kunde det röra sig om 200 hopp om 
året. 

– Jag har väl gjort cirka 2 500 hopp 
totalt, jag slutade föra bok efter 2 000 
hopp, säger Lars-Erik.  

Han har hoppat från lägre och hö-
gre höjd än de flesta andra. Lars-Erik 
hoppar också med en fallskärm som 
han har sytt själv när han jobbade 
på produktionslinjen i USA. Det 
är tämligen unikt att hoppa med en 
sådan skärm i Sverige. 

– Lägst har jag hoppat från 97 m 
från en Hercules, berättar Lars-Erik. 
Skärmen löste ut sig på tre sekunder 
och hoppet tog ungefär elva-tolv 

Lars-Erik Bengtsson har
en inte alltför hopplös
tillvaro i Försvarsmakten.

Foto collage: Privat



TIFF nr 1 / 2013 9

sekunder. Det gäller att utnyttja 
fartvinden i den typen av hopp. 

Det hoppet gjordes 2005 och med 
rundkalott, fast fallskärmen är fak-
tiskt godkänd för att hoppa med så 
lågt som 76 meter. Lars-Eriks högsta 
hopp på 10 700 meter gjordes vid 
mitten av 2000-talet. Då var det med 
en vingfallskärm som löses ut direkt 
i stället för fritt fall en stund. 

– Jag hoppade över Vänern och 
landade utanför Karlsborg, säger 
han. Det var en sträcka på upp mot 
sex mil och själva hoppet tog 40 mi-
nuter. Det var minus 58 grader när 
hoppet började. Jag fick andas 100 
procent syre en timme innan planet 
lyfte för att ha ventilerat ut all kväve 
ur kroppen. Kvävet expanderar an-
nars och det gäller att inte ha något 
kväve i vare sig knän eller leder. 
Man får inte heller knyta skorna för 
hårt för att de sväller. Jag satt sedan 
uppkopplad med syrgas i flygplanet 
och under hoppet hade jag också en 
tub med mig med syrgas. Det behö-
ver man ner till 4 000 meter.

Själva grejen med fallskärmshopp-
ning är annars det fria fallet som 

varar i en minut, menar Lars-Erik. 
Men bland de mer spektakulära 
hopp som han har gjort är då han 
hoppade sammankopplad med en 
stor tunna med materiel som vägde 
250 kg. 

– Påfrestningen när fallskärmen 
löste ut var enorm. Det smällde 
rejält och högg till i alla ändar av 
kroppen.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

Text:

Martin Neander, till höger
Foto:

Martin Savara, Exaktamedia

I Karlsborg sker det mesta inom det som utgör hanteringen
av luftlandsättningsmateriel.
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Den 11 december var det åter dags 
för personalen vid Försvarsmak-
tens tekniska skola att samlas i S:t 
Nikolai kyrka för att genomföra den 
traditionsenliga julavslutningen. 
Inramningen för utdelning av årets 
resestipendier kunde knappast varit 
bättre, utanför kyrkan gnistrade 
snön i vintersolen och inne strålade 
tända ljus och stämningsfull musik 
framfördes av Marinens Musikkår.

C FMTS Överste Lennart Ax-
elsson hälsade samtliga hjärtligt 
välkomna till en stunds avkoppling 
och nedvarvning inför den stun-
dande julledigheten. I sitt jultal tog 
han upp hur viktigt det är att vi alla 
tar vara på tiden då vi är lediga och 
samtidigt som vi återhämtar kraf-
terna passar på att umgås med nära 
och kära. Med tanke på den stora 
omdaning som Försvarsmakten 
genomgår är förhoppningen att 2013 
ger oss möjlighet att konsolidera vår 
verksamhet och att vi får chans att 
fortsätta att bygga det nya försvaret 
utifrån givna styrningar.

Precis som vid de senaste årens 
julavslutningar delas olika utmärkel-
ser ut i kyrkan och förutom rese-
stipendier så delades även FMTS 
förtjänstmedalj och NOR ut.

Årets stipendier
2012 års stipendier delas ut av 
SAAB Group, ÅF samt Kamratför-
eningen försvarets tekniska officera-
re och varje stipendium är på 20 000 
kronor som stipendiaten disponerar 
för att genomföra en resa.

Stipendieutdelning inleddes av 
representanten från SAAB, Göran 
Hagman, som överräckte diplom 
och blommor till kapten Ashif  
Chowdary tjänstgörande vid FMTS. 
Därefter var det ÅF representant, 
Jaime Rico som delade ut stipen-
dium till örlogskapten Fredrik 
Klingberg som tjänstgör vid Första 
ubåtsflottiljen i Karlskrona och slut-
ligen var det dags för Niklas Jörnsby 
att dela ut KamraToff stipendiet 
till kapten Pär Björmark som till 
vardags är plutonchef på 1.Tekniska 
bataljon vid FMTS.

Konfigurationsstyrning i säker-
hetskritiska processer
Fredrik Klingberg har för avsikt att 
besöka ett kärnkraftverk i Finland 
och där bland annat studera hur 
man hanterar konfigurationsstyr-
ning i samband med säkerhets-
kritiska processer. Syftet är att 
kunna jämföra detta med hur man 
arbetar med motsvarande område 
inom den svenska marinen. Fred-
riks förhoppning är att få med sig 
ingångsvärden hem som kan vara 
användbara i samband med utveck-
ling och införande av nästa ubåtssys-
tem i Försvarsmakten. ÅF ser också 
en stor nytta av Fredriks resa då 
företaget har aktuella uppdrag både 
inom svensk kärnkraftsindustri och 
Försvarsmakten och därmed hop-

pas kunna få nytta av de kunskaper 
Fredrik tar med sig hem.

Specialistofficersutbildningen
Kaptenerna Ashif  Chowdary och Pär 
Björmark planerar att genomföra 
en gemensam resa för att studera 
kompetensförsörjning av specialist-
officerare i teknisk tjänst i antingen 
Tyskland eller Nederländerna.

Både Ashif  och Pär har en bak-
grund som kurschefer vid specialist-
officerskursen 2008-2009 och deras 
erfarenheter från detta gör att de 
har ett stort intresse för att ta del av 
hur försvarsmakter i andra länder 
genomför motsvarande utbildningar 
och hur nyutexaminerade specialist-
officerare vidareutvecklas i sina 
befattningar efter anställning.

Försvarsmakterna i Tyskland 
och Nederländerna har personal-
försörjningssystem som liknar det 
som vi själva nyligen gått över till. 
Ashif  och Pär vill besöka något 
av dessa länder för att där studera 
hur kompetensförsörjningen av 
anställd personal är uppbyggd. 
Bland annat innefattar det att ta 
reda på hur utbildningen är upp-
lagd, vilka förkunskapskrav man 
ställer på blivande kadetter och hur 
man förbereder de blivande specia-
listofficerarna för sina kommande 
befattningar. Genom att ta del av 
detta hoppas man få kunskaper 

2012 års Resestipendier
Traditionsenligt utdelades årets 
resestipendium i samband med 
FMTS julavslutning. Första 
stipendiet för officerare i teknisk 
tjänst delades ut 1999 så i år 
var det utdelning för fjortonde 
gången. 

Text: Niklas Jörnsby FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS

Göran Hagman delar ut SAAB rese-
stipendium i S:t Nikolai kyrka.
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som kan bidra till att utveckla 
utbildningen av specialistofficerare 
och taktiska officerare vid FMTS. 
Samtidigt finns också möjligheten 
att ta med sig erfarenheter hem om 
hur implementering av nyanställda 
officerare genomförs och hur man 
skapar bra förutsättningar för att 
dessa skall utvecklas till dugliga 
tekniska officerare som kan bidra 
till en effektiv teknisk tjänst. Som 
lite bonus kommer Pär och Ashif  
även att ta med sig frågeställningar 
om vilka erfarenheter som finns 
avseende soldaters anställnings-
förhållande, allt från rekrytering, 
arbetsuppgifter och utfasning till 
det civila samhället.

SAAB ser fram emot att ta del av 

underlag från resan och därigenom 
få kunskap som kan vara till nytta 
i företagets roll som leverantör till 

Försvarsmakten och därmed del-
aktiga i den tekniska tjänsten inom 
många olika materielsystem. n

Du som är yrkesofficer eller 
specialistofficer i FM tekniska 
tjänst, det är dags att söka 2013 
års resestipendium.

Text: Jan Sandin KamraToff

Har du en idé om och känner ett 
behov av att förkovra dig och vidga 
dina vyer, så tveka inte att lämna in 
din ansökan före sista augusti.

Stipendiereglerna
Stipendierna är på vardera 20 000 kr 
och former och regler för dessa är i 
princip identiska. Du behöver inte 
ange vilket stipendium du söker om 
du inte själv vill det. 

Ansökan ställs till C FMTS och 
all beredning och administration av 
stipendieansökningarna sker sedan 
genom FMTS försorg. FMTS och 
Kamratföreningen försvaret tek-
niska officerare nominerar stipen-
diaterna och samverkar därefter 
med respektive stipendiegivare om 
tilldelningsbeslut.

De formella stipendiestatuterna 
finner du enklast på Kamratfören-
ingens hemsida, www.kamratoff.se.

Ansökan
Stipendieansökan skall vara 
C FMTS tillhanda före 2013-08-31 
och utdelning sker vid skolans sed-
vanliga julavslutning i december.

Ansökan görs på enklaste sätt, du 
skriver ner vem du är och vad du 
arbetar med samt lämnar en kort 
beskrivning av din målsättning med 
resan, besöksland och övrigt som 
kan ha betydelse för stipendiets 
utnyttjande. 

Den yttre ramen för ansökan är 
att stipendiaten ska besöka annan 
försvarsmakt eller dess industri-
ella leverantörer för att därigenom 
förkovra sig och skapa förutsätt-
ningar för en personlig utveckling. 
Som framgår av årets och tidigare 
utdelningar så ger stipendiereglerna 
stort utrymme för syfte och resmål 
så tveka inte med din idé!

Efter beredning av ansökningarna 

så underrättas respektive stipendiesö-
kande och berörd förbandschef under 
oktober månad. Högtidlig utdelning 
sker sedan i samband med FMTS 
julavslutning men annan plats kan av 
praktiska skäl komma ifråga. 

Snarast efter offentliggörande av sti-
pendietilldelningen påbörjas planering-
en av resan som ska vara genomförd 
inom två år. Stipendiaten ansvarar själv 
för all planering men får naturligtvis 
stöd av FMTS, KamraToff, stipendiegi-
vare och egna chefer. Erfarenhetsmäs-
sigt så kan det finnas samordningsmöj-
ligheter med andra resor och aktiviteter 
som underlättar och ger bättre förut-
sättningar för studieresan.

Kamratföreningen försvarets 
tekniska officerare (KamraToff)
Du officer i teknisk tjänst som vill 
stödja stipendieverksamheten och ta 
del i föreningens övriga aktiviteter 
anmäl dig som medlem.

Information om kamratföreningens 
verksamheter finner du lättast på 
hemsidan www.kamratoff.se 

Här är glada stipendiegivare och stipendiater samlade. Från vänster Niklas Jörns-
by FMTS, Pär Björmark FMTS, Ashif Chowdary FMTS, Göran Hagman SAAB, 
Fredrik Klingberg 1. Ubflj och Jaime Rico ÅF.

Är det din tur i år?
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FENIX
Fenix Projektet startades 2003 i syfte 
att upphandla ett nytt standardsys-
tem som ersättare för bland annat 
DIDAS och Primus FD. Systemet 
som efter genomförd konkurrensupp-
handling valdes heter Maintenix och 
är utvecklat av det kanadensiska fö-
retaget MXI. Maintenix är ett MRO 
(Maintenace Repair and Operations) 
system som utvecklats specifikt för 
driftuppföljning av flygplan. Syste-
met används i huvudsak inom civil 
flygverksamhet runt om i världen 
men återfinns även inom det militära 
segmentet där Sverige nu är en av de 
största kunderna.

Fenix kärna bygger på Maintenix 
ver 5.2 som kompletterats med utö-
kad funktionalitet för bland annat 

FM projekt Fenix, 
med flygunderhålls-
verksamheten i Fokus
Projekt Fenix går nu in i sin sista fas efter flera års intensivt arbete med att överföra 
försvarsmaktens flygsystem från system DIDAS till ett nytt modernt driftuppfölj-
ningssystem. Idag är huvuddelen av FM flygsystem överförda och system Fenix 
används nu såväl i förbandsproduktionen som vid insats. FM har beslutat att system 
Fenix inte skall avlösas inom nuvarande PRIO projekt. Nytt beslut 
avseende eventuell avlösning av Fenix planeras 2016.

Text: Jan Johansson, Försvarsmakten (FM Projekt FENIX)

Schemaläggningslogik, Besättnings-
uppföljning, DA-hantering samt in-
tegrationer till FREJ, VDLIV, PRIO, 
MGSS. Detta sammantaget benämns 
system Fenix. Systemleverantör i Sve-
rige är CGI (fd. Logica Östersund).

Fenix har utvecklats i två versioner. 
Fenix(S) som används av svenska för-
svaret och Fenix(E) som nu successivt 
införs hos leasing och exportkunder 
inom Gripen systemet. Idag finns Fe-
nix förutom i Sverige även Thailand, 
Tjeckien och Ungern och har totalt 
ca 800 användare.

Fenix(E) är i grunden samma 
system som Fenix(S) men har fler 
systemfunktioner i drift än Fenix(S). 
I Fenix(E) hanteras även reservdelar, 
GSE (Ground Support Equimpment) 

och beredning av större underhålls-
åtgärder. Till Fenix(E) har även en 
ARM modul (Analys Rapport Mo-
dul) byggts som i stort fyller samma 
funktion som GDU gör i den svenska 
verksamheten, 

Utgående från system Fenix 
processer har en helt ny gemensam 
verksamhetsprocess för FM flygun-
derhållsverksamhet utvecklats vilken 
nu införs för alla berörda flygsystem 
i samband med införandeprojekten. 
Systemet fyller en viktig funktion 
inom fortsatt luftvärdighet för FM 
flygsystem och är flygoperatörens 
stödsystem för teknisk bokföring.

Fenix projektet
Projekt Fenix består av två olika 
huvudprojekt. FMV program 
FENIX och FM projekt FENIX. 
FM projektet svarar för införandet 
i Försvarsmakten och omhändertar 
bland annat utveckling av processer 
och rutiner, utbildning, registervård 
medan FMV ansvarar för parame-
tersättning, funktionsutveckling och 
migrering av data. Arbete sker genom 
ett nära samarbete mellan de två pro-
jekten som just nu är samlokaliserade 
till FMV Tre Vapen. 

FM projekt Fenix
Tidigt efter Fenix projektets start 
blev det tydligt att införandet av det 
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nya systemet skulle medföra stor 
påverkan på gällande verksamhets-
processer. Det blev också tydligt att 
arbetssätten varierade mellan olika 
förband och till och med inom sam-
ma flygsystem. FM beslutade då att 
starta ett eget införandeprojekt pa-
rallellt med FMV program FENIX 
som fick i uppgift att organisera FM 
deltagande i projektet samt utveckla 
en gemensam flygunderhållsprocess 
utgående från system Fenix grund-
läggande funktioner. 

I FM projektets projektledning 
finns en ansvarig handläggare för all 
utbildningsplanering samt en sam-
manhållande funktion för arbetet 
med processer och rutiner. Infö-
randet sker sedan i ett antal olika 
delprojekt där en delprojektledare 
leder en arbetsgrupp som rekryteras 
ur den berörda verksamheten. Det 
är mycket viktigt att varje delprojekt 
sätts samman med rätt kompetens ur 
verksamheten och med mandat att 
genomföra de verksamhetsföränd-
ringar som krävs.

Genom denna projektorganisation 
har goda förutsättningar skapats 
för att på ett luftvärdighetsmässigt 
säkert sätt genomföra övergången till 
ett nytt driftuppföljningssystem.

Att överföra ett flygsystem tar från 

projektstart till driftsättning tar ca 
8 - 12 månader. Under denna period 
utbildas personalen i både Fenix 
och de nya verksamhetsprocesserna. 
Flygsystemets konfiguration och un-
derhållsplan byggs upp successivt i en 
så kallad Baseline. När all grunddata 
i systemet finns på plats genomförs 
verksamhetsspel som systematiskt 
testar hela systemet och tillhörande 
verksamhetsprocesser. Slutligen ge-
nomförs en provdrift under ca 2 må-
nader där Fenix körs parallellt med 
DIDAS och den sista registervården i 
DIDAS slutförs. Driftsättningen sker 
sedan under en helg och därefter kan 
verksamheten fortsätta som vanligt 
men nu i det nya driftuppföljnings-
systemet.

Denna metod innebär 
att luftvärdigheten sä-
kerställs och minimala 
störningar på verksam-
heten. När TP 84 sys-
temet driftsattes kunde 
man redan på månda-
gen efter driftsättningen 
åka iväg på insats till 
Afghanistan.

Systemstruktur
För att klara driftsupp-
följningen av FM flyg-

system krävs en samverkan mellan 
ett antal olika system där Fenix har 
en central funktion.

Fenix består av applikationen 
Maintenix som i sin tur arbetar 
mot en Oracle databas. Grund-
data hämtas från FREJ. Varje dygn 
kopieras huvuddelen av databasens 
tabeller till GDU där historisk data 
från DIDAS och data från Fenix 
sammanförs i en generell databas. 
GDU används främst för analys och 
distribution av historisk driftdata. I 
GDU genomförs också komplette-
rande konfigurationskontroller samt 
slitageberäkningar exempelvis av 
JAS39 balklägen för vapenlaster. >>>

FENIX
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För JAS 39 har en integration till 
MGSS byggts där parameterdata från 
flygplanet överförs till Fenix. Fenix 
förser i sin tur både SAAB och GKN 
(fd Volvo Aero Corp) med konfigu-
rationsdata som sedan används för 
livslängdberäkningar av både flyg-
plansstrukturer och motorer. Fenix 
erhåller sedan omräknade värden för 
berörda underhållsåtgärder.

Elektroniska underhållsbeställ-
ningar kan sändas till VIDLIV och 
beställningsinformation överförs till 
PRIO. 

Funktionsutveckling
Parallellt med delprojekten pågår kon-
tinuerligt arbetet med olika funktions-
utvecklings projekt. I samband med 
export- och leasing-verksamheten har 
ett koncept för pooling av UE utveck-
lats. Pooling innebär en utmaning för 
både poolägaren och operatören då 
driftdata avseende poolade enheter 
måste överföras mellan operatörernas 
olika driftsuppföljningssystem. För att 
underlätta denna process, som för mer 
komplexa enheter kan bli mycket tids-
krävande, har ett verktyg utvecklats 
som automatiskt skapar en XML fil 
som sammanställer all data som mot-
tagaren behöver för att kunna föda 
den mottagna enheten i sitt system. 
Verktyget hjälper också mottagaren 
att analysera underhållsläget för den 
mottagna enheten så att korrekt un-
derhållsplanering säkerställs. 

Förvaltning av system Fenix
En av uppgifterna för FM projekt 
FENIX har varit att tillsammans 
med FMLOG SFE (Systemförvalt-
ningsenheten) ta fram en förvalt-
ningsorganisation för det driftsatta 
systemet. Grunden för den nu 
befintliga förvaltningsorganisationen 
bygger på PM3 modellen med en 
”IT nära förvaltning” som omhän-
dertas av FMLOG SFE samt en 
”verksamhetsnära förvaltning” som 
organiserats inom MSK Flyg. Till 
detta kommer FMTS uppdrag att 
genomföra vidmakthållande utbild-
ningar kopplat till Fenix.

Den IT nära förvaltningen består 
i stort av att omhänderta fel och 
felrapporter samt fastställda änd-
ringsförslag gentemot systemleve-
rantören. Vidare upphandlas även 
supportavtal kopplade till system 
leverantören.

Inom den verksamhetsnära för-

valtningen har en FA (Funktions 
Anvarig) organisation utvecklats 
som leds av en CFA (Central Funk-
tions Ansvarig) funktion. CFA funk-
tionen ansvarar för hur systemet 
skall utvecklas för att på ett luftvär-
dighetsmässigt säkert sätt stödja FM 
flygsystem. CFA funktionen stödjer 
FM verksamhet med utveckling och 
framtagande av systemfunktioner, 
verksamhetsprocesser och utbild-
ningar kopplat till system Fenix. I 
uppgiften ingår även att administre-
ra ändringsförslag, godkänna behö-
righeter samt granska och godkänna 
alla uppdateringar av system.

FA organisationen består av totalt 
16 st Lokala FA och 20 st ”Superu-
sers”. Många av dessa personer har 
varit delaktiga i de olika införan-
deprojekten och fungerar idag som 
en länk mellan förvaltningen och 
verksamheten avseende ändrings-
förslag, felrapporter m m. Alla som 
ingår i FA organisationen har även 
en uppgift att stödja FMTS som 
instruktörer vid olika Fenix utbild-
ningar.

Genom detta sätt att organisera 
förvaltningen säkerställs att system 
Fenix kan ingå som en viktig del av 
den tekniska bokföringen av FM 
flygsystem som är ett krav enligt 
RML (Regler för Militär Luftfart).

Avlösningen av DIDAS fortsätter
Just nu när detta skrivs pågår en 
omförhandling av Fenix uppdragen 
inom ramen för HKV PROD LOG:s 
MS 520.

Det som planeras ingå i slutfasen 
av projektet är i stora drag avlösning 
av delar av DIDAS BAS, HKP 15, 
Simulatorer och övriga flygplanan-
knutna stödsystem samt en uppgra-
dering av Fenix(S) och alla Fenix(E) 
system till senaste systemversion av 
Maintenix. Utöver detta skall även 
ett ARM system för Fenix(S) tas 
fram som möjliggör analys av Fenix-
specifik data.

Utgående från nuvarande pla-
nering kommer DIDAS att kunna 
stängas i slutet av 2015. Då skall 
även Fenix vara uppgraderat till 
senaste systemversion. n

System Fenix:
Applikation: Maintenix 5.2.2.9

Applikations server: Web Logic 5.1

Databas: Oracle DB 9.2.0.6.0

Rapport generator: Crystal Report RT 10.0.0.533

ARM: MS SQL Server

Driftsatta Flygsystem:
JAS 39 A/B C/D (Se/Th/Hu/Cz)   

HKP 10

HKP 14

HKP 16

FPL100

TP 84

UAV 03, 04, 05

Flygsäkerhetsmateriel

Ex på datamängd för ett flygsystem (JAS 39C SE):
Konfigurationshål:  890 st

Artiklar: 2047 st (Endast UE motsv.)

Åtgärdsdefinitioner: 6919 st

Text: Jan Johansson
PL FM Projekt FENIX

CFA Fenix

FAKTA

Användare:
Ca 800
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inom respektive myndighet.
Annexet innehåller bl a en över-

enskommelse mellan FMV och FM 
när FMV-personal tjänstgör i inter-
nationella insatsområden.

Samordningsavtal mellan 
Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk, Logistikstöd 
(Annex E)
Annexet är helt nytt. Syfte med 
annexet är att reglera förhållandena 
mellan myndigheterna efter verk-
samhetsöverföringen av delar av 
försvarslogistiken från FM till FMV. 
Verksamhetsöverföringen genom-
fördes 2013-01-01. Bakgrunden till 
omdaningen är den Försvarstruktur-

utredning som bland annat utredde 
logistikstödet till Försvarsmakten 
(FM) och som presenterades i april 
2011. Där föreslogs en renodling 
där FM är beställare och Försvarets 
materielverk (FMV) leverantör av 
försvarslogistik.

Syftet med verksamhetsöverfö-
ringen är att skapa en sammanhållen 
och effektiv materiel- och logistik-
försörjning till FM och att frigöra 
resurser till FM:s kärnverksamhet. 

Annexet beskriver hur detta ska 
gå till och behandlar frågor som; 
Planering, beställning och uppfölj-
ning (§ E 3), Förvaltning (§ E 4), 
Beredskap (§ E 5), Infrastruktur 
(§ E 6), Systemstöd/ IS/IT (§ E 7). n

I det 96 sidor långa samordningsav-
talet är Annex D Personal helt er-
satt. Annex E Logistikstöd är tillagt. 
Samordningsavtalet kan beställas 
från Försvarets bok- och blankett-
förråd (M7737-366605 SAMO 2009 
utgåva 2012).

Personal (Annex D)
Annexet är helt ersatt.

Syftet med detta annex är att 
reglera formerna för personalrörlig-
heten mellan Försvarsmakten (FM) 
och Försvarets materielverk (FMV), 
dels för att möjliggöra en god perso-
nalplanering inom respektive myn-
dighet och dels för att tillgodose den 
långsiktiga kompetensförsörjningen 

FM FMV

Uppdragsmodell FM – FMV

Central försörjning

Lokal försörjning

FM HKV beställer varor och tjänster för central behovstäckning.
FM HKV lägger centrala beställningar och rambeställningar för att FSV ska kunna

lösa vissa uppgifter. FMV levererar och fakturerar HKV.
FMV beställer från FM förband stöd som erfordras för materielproduktion.

FM förband och enskilda beställer varor och tjänster för lokal behovstäckning.
Kostnaden belastar beställare genom PRIO. FSV beställer vissa

varor och tjänster från FM för att FSV ska kunna lösa sina uppgifter.

Samordningsavtalet mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk har uppdateras 
med anledning av överföring av logistikverksamhet från FM till FMV. Grunden till 
omstruktureringen är Försvarsstrukturutredningen som presenterades 2011. 
Ändringarna gäller från 2013-01-01.

Text: Anders Svakko FMV och Thomas Härdelin, Saab AB

SAMO FM – FMV 2009 
– UTGÅVA 2012

Samverkansmodell från Annex E.
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I sin roll på PROD MARIN Sjösäk 
arbetar bland annat Karl-Henrik 
Anner med Försvarsmaktens Ma-
nual Sjösäkerhet (FMMS). Han är 
huvudman för den del som hand-
lar om teknisk tjänst inom PROD 
MARIN. 

– Många gånger är det en attityd-
fråga när det kommer till att följa 
föreskrifterna. Det är egentligen inte 
så konstigt då man på förbanden har 
många verksamheter som konkurre-
rar om den tillgängliga arbetstiden. 
Ofta ställer man sig frågan om man 
ska hålla på främst med verksamhe-
ten, som att utbilda och öva, eller att 
underhålla. I denna konflikt blir det 
ett dilemma med vad man egentligen 
ska lägga tiden på, säger Karl-Hen-
rik Anner.

Emellertid ser han flera orsaker till 
varför materielunderhållet inte görs 
såsom det är föreskrivet.

– Materielvårdsföreskrifterna är 
ofta inte uppdaterade, säger Karl-
Henrik Anner. Till exempel görs det 
modifieringar på fartygen och de 
kommer inte med i föreskrifterna. 
FMV har till ansvar att sköta det 
men det har ibland inte skötts som 
det ska.

1999 körde en Stridsbåt i hög fart 
in i ett betongfundament i Karls-
krona skärgård, med person- och 
materielskador som följd. Statens 
haverikommission genomförde en 
haveriutredning, där man gav flera 
rekommendationer till åtgärder. 
Olyckan blev väckarklockan och 
startskottet till flera åtgärder inom 
den militära sjösäkerheten. Kopp-
lingen mellan sjösäkerheten och den 

tekniska tjänsten blev här tydlig. 
Man beslutade bland annat att 
anskaffa ett datorbaserat avvikel-
sesystem och att införa ett tekniskt 
stödsystem för underhåll och konfi-
gurationsledning.

Tydligare regler och rutiner
Vid millennieskiftet hade man gjort 
flera omorganisationer och verksam-
hetsförändringar som ledde till att 
stor osäkerhet rådde om vad som 
gällde inom den tekniska tjänsten. 
Då inledde man flera åtgärder för att 
förbättra styrningen av den tekniska 
tjänsten. Man införde bland annat 
teknikkontoren i FM. I samband 

med detta startades det också upp 
flera arbetsgrupper för att tydlig-
göra ansvar, roller och regler för den 
tekniska tjänsten.

Inom Marinområdet bedrevs till 
exempel utveckling av detta inom 
Arbetsgrupp Marin Teknisk Tjänst. 
Försvarsgemensam utveckling av 
detta inom arbetsgrupp Agata 
Kri. Handbok Materielförvaltning 
Sjö (HMS) har bidragit till bättre 
kunskap. I regler för militär sjöfart 
(RMS) har man också tydliggjort 
kraven på underhåll och konfigu-
rationsledning. Allt detta arbete 
har lett fram till tydligare regler om 
ansvar, roller och befogenheter, men 

Potential finns när det gäller att förbättra

materielunderhållet
Underhållet av Försvarsmaktens materiel har inte försämrats under de senaste tio åren. Men det finns 
fortfarande mycket att göra innan allt sker enligt materielvårdsföreskrifterna och genomfört underhåll 
dokumenteras. Det finns helt klart en förbättringspotential när det gäller ledningen och prioriteringen av 
den tekniska tjänsten som har ansvar för materielunderhållet – och det gäller på alla nivåer från Hög-
kvarteret ut till förbanden, menar Karl-Henrik Anner på PROD MARIN Sjösäk på FM Högkvarteret.

Text: Martin Neander

Karl-Henrik Anner, PROD MARIN Sjösäk på FM Högkvarteret.
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upplever man därför ombord på 
fartygen att det finns onödiga saker 
med i föreskrifterna, enligt Karl-
Henrik Anner.

– FMV gör inte en tillräckligt kri-
tisk granskning och föreskrifterna 
blir därför överambitiösa. Det krävs 
alltså att föreskrifterna är gjorda på 
en rimlig nivå för att de ska kunna 
följas såsom avsett, säger Karl-
Henrik Anner. Erfarenheterna från 
genomförd underhållsverksamhet 
används alltför sällan som ingångs-
värde för revidering av befintliga 
materielvårdsföreskrifter. Underhål-
let har alltså inte blivit sämre men 
vi följer inte föreskrifterna fullt ut 
överallt i Försvarsmakten. 

En annan sak som Karl-Henrik 
Anner ibland träffar på är att en del 
hävdar att det inte finns föreskrifter 
fast de egentligen finns att tillgå, 
men det händer också att föreskrif-
ter faktiskt inte finns fast de borde 
finnas.

– Om föreskrifterna inte kan följas 
så ska man skriva en avvikelserap-
port. Min uppfattning är att det 
skrivs färre avvikelserapporter än 
det borde, säger han.

Ett problem är att man på många 
enheter inte dokumenterar och sparar 
genomförda underhållsåtgärder enligt 
de krav som finns. Vi arbetar på 
denna problematik och med LIFT får 
vi denna dokumentation på köpet.

Brist på tid
Det framgår också när Karl-Henrik 
Anner talar med folk på förbanden 
att bristen på tid för att göra under-

hållet är ett problem.
– De som förväntas göra 

underhållet är ju ofta också 
med ute på övningar på till 
exempel fartygen. Den re-
ella arbetstiden räcker helt 

enkelt inte till, säger han.
Men hur ska då materielunder-

hållsverksamheten kunna förbättras 
inom Försvarsmakten? Karl-Henrik 
Anner menar att införandet av LIFT 
som tekniskt stödsystem för under-
hållsverksamheten och konfigura-
tionsledningen har stor betydelse. 
LIFT är inte bara ett datasystem 
utan det innebär också ett nytt 
arbetssätt när det gäller materielun-
derhållet. Med införandet har också 
följt krav på omfattande insamling 

också tydliggjort bristerna som finns 
kvar.

Underhållsekonomin
Vid millennieskiftet gjorde man i 
Marinen så mycket underhåll man 
hade avsatt pengar för. Man hante-
rade ambitionen på underhållet med 
olika underhållsnivåer. Avhjälpande 
underhåll var relativt omfattande. 
HKV bestämde då att detta inte dög 
utan att man ska följa materielvårds-
föreskrifterna och enligt den verk-
samhet som fastställdes i rustnings-
ordern (RuO). Detta ledde till att det 
blev en förskjutning mot förebyg-
gande underhåll vilket även ledde till 

ökad tillgänglighet och 
mindre avhjälpande un-
derhåll. Hanteringen av 
underhållsekonomin och 
underhållsplaneringen har därför 
blivit bättre och det har lett till ett 
bättre och rationellare materielun-
derhåll, enligt Karl-Henrik Anner.

För omfattande föreskrifter
Ett problem är att FMV inte har 
gjort underhållsberedningarna 
ordentligt. När ett system exempel-
vis köps in från industrin så tas ofta 
tillverkarnas föreskrifter ograverat 
med. Det leder till väldigt omfat-
tande regler och många gånger >>>

Foto: Försvarets bildbyrå
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och skapande av grundinformation 
till systemet.

LIFT bidrar på ett bra sätt med 
att visa på vad som ska göras efter-
som det autogenereras i systemet. 
Det gör det också lättare för andra 
att se vad som har gjorts och inte 
gjorts. På det sättet blir det indirekt 
hårdare krav på de som ska göra 
underhållsverksamheten men samti-
digt underlättar ju LIFT det arbetet, 
enligt Karl-Henrik Anner.

– Innan man inser nyttan av ett 
tekniskt stödsystem tar det sin tid, 
men bara under det senaste året har 
strukturen inom LIFT förbättrats 
och det har blivit ett bättre verktyg, 
menar han. Nyligen har också PRIO 
5-6 påbörjats och det gäller att ta 
med sig erfarenheterna från LIFT 
och föra in dem i PRIO på ett bra 
sätt när det nu tar fart. En annan 
framgångsfaktor för underhålls-
tjänsten är att rättningstjänsten av 
föreskrifterna kan ske enkelt i de 
tekniska stödsystemen LIFT och 
senare PRIO 5-6.

Ledningen måste fungera
En viktig del för att få materielun-

derhållet att utföras korrekt enligt 
föreskrifterna är dock att ledningen 
av den tekniska tjänsten fungerar. I 
detta ingår bland annat att ge förut-
sättningar för underhållsansvariga 
att kunna genomföra och följa upp 
verksamheten. Att ansvar, befo-
genheter och resurser hänger ihop 
är centralt. Uppföljningen av den 
tekniska tjänsten har idag brister.

Underhållspersonal på olika nivå-
er i FM kämpar så gott man kan för 
att få tid att genomföra materielun-
derhållet, i konkurrens med annan 
verksamhet. Här måste vi alla bidra 
till en bättre balans mellan utbild-
ning, övning och materielunderhåll. 
Prioriteringen av underhållsverk-
samheten ligger sällan högst, menar 
Karl-Henrik Anner. 

 – Det gäller på alla nivåer, inte 
minst Högkvarteret, säger han. Det 
gäller nu att följa upp under året 
och se ”blev det som vi sa”. Om 
underhållsansvariga på olika nivåer 
upplever att man har problem är 
det viktigt att man anmäler detta 
uppåt. Här är avvikelsehanteringen 
i DIUS/M ett verktyg som bör 
användas. För att sammanfatta det 

hela har ovanstående bidragit till ett 
bättre materielunderhåll men samti-
digt tydliggjort att det finns en stor 
utvecklingspotential.

Karl-Henrik Anner tillägger att i 
samband med omdaning försvarlo-
gistik (OFL) pågår nu ett intensivt 
arbete i den del som benämns Led-
ning och beställning 2 (LoB 2), som 
går ut på att överföra verksamhet 
till FMV. FM och FMV tar nu fram 
processer gemensamt. 

– Mot bakgrund av att vi idag har 
brister inom den tekniska tjänsten i 
militär sjöfart och det samtidigt för-
väntas en rationalisering, ser jag det 
som en utomordentlig utmaning att 
få tillräckliga resurser för att klara 
gällande krav på konfigurationsled-
ning och materielunderhåll, säger 
han. n
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FM HKV
Logistikavdelnings kommentar 

till artikeln: Se sidan 29!
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SCAR
– System- och materielöverlämning

Text och foto: Thomas Härdelin, Saab AB och
Peter Fredriksson FMV AK LOG

Den 15:e januari 2013 genomfördes en System- och 
materielöverlämning av system SCAR (System för 
Consignment tracking med ADF-tekniken RFID).
Vid en ceremoni på FMV i Arboga överlämnades 
handlingar och systemet till Försvarsmakten.

Närvarande i samband med system- och materielöverlämning av SCAR från vänster Krister Ekstrand (FMV AK LOG), Peter 
Fredriksson (FMV AK LOG), Christofer Kärrdahl (FMV AK LOG), Mika Juvonen (FMV AK LOG), Mats Elgh (FMV AK LOG), 
Urban Holm (FMV AK LOG), Mats Sjöholm (MSK Ledsyst), Roland Ström (MSK Ledsyst), Peter Fagrell (HKV PROD LOG) och 
Rune Pelvén (FMV AK LOG).

Ansvarig vid MSK Mats Sjöholm och
Teknisk chef logistik vid FMV Mats Elgh

bekräftar överlämningen av SCAR.

>>>
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Bakgrund. I och med övergången 
till ett flexibelt insatsförsvar blir 
förmågan att kunna styra, följa och 
veta status på materiel, förnöden-
heter och resurser allt viktigare för 
Försvarsmakten.

Kunskapen om de egna tillgång-
arna och resurserna, inklusive dess 
position och status, utgör en viktig 
del i en samlad logistisk lägesbild. 
Kunskapen kan även nyttjas vid 
förändring av logistikmetoder och 
utveckling av taktiska och operativa 
förmågor.

Det nodbaserade och NATO-
kompatibla godsspårningssystemet 
SCAR ger möjlighet att spåra 
försändelser i logistikkedjor. Syste-
met skapar en förmåga för Försvars-
makten som uppfyller delar av mål 

som uttrycks i för Försvarsmaktens 
Utvecklingsplan (FMUP) och 
Försvarsmaktens Logistikutveck-
lingsplan (LOGUP) samt uppfyller 
delar av Försvarsmaktens interope-
rabilitetsmål (partnerskapsmål inom 
logistik- PARP 4055). 

HKV PROD LOG:s uppdrag, 
inom MS 520, till FMV för att del-
utveckla förmågan i form av system 
SCAR, grundas på de slutsatser och 
rekommendationer som framkom i 
den Försvarsmaktsstudie inom lo-
gistik som genomfördes under åren 
2005--2007 (LOG050702S Realise-
ring av Total Asset Visibility).

Användningsområden
Syftet med SCAR-systemet är skapa 
underlag till logistiska lägesbilder 

med information rörande försändel-
sers position.

SCAR-systemet kan användas 
såväl nationellt som internationellt. 
Systemet är kompatibelt med redan 
driftsatta liknande system för gods-
spårning inom NATO. Detta medger 
att olika nationers system kan nyttja 
varandras infrastruktur (noder) och 
utbyta information sinsemellan.

Tillämpning
För att säkerställa försändelsers po-
sition kan SCAR-systemet användas 
vid t ex:
•  Snabbinsatsförband (NBG) 

Deployering, försörjning och rede-
ployering

•  Insatsförband 
Etablering, försörjning och av-
veckling

•  Nationella transporter 
Försörjning/omfördelning materiel 
och övningar

1. Packningsplats, t ex FörsA. Märk-
ning av lastbärare med RFID-tagg.
2. Avläsningsplats vid t ex flygplats, 
hamn, järnvägsstation eller omlast-
ningsplats. Avläsning av förbipas-
serande lastbärare med RFID-tagg. 
Information skickas till central 
SCAR-server.
3. Mottagningsplats, t ex bas för 
insatsförband. Avslutande av försän-
delse. Deaktivering av RFID-tagg.
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Kommunikationslösning

SCAR huvudkomponenter
1. RFID-taggar
RFID-taggar programmeras med ID-nummer (SSCC) 
samt nationskod och placeras på lastbärare. RFID-
taggar läses av med automatik när lastbärare passerar 
en SCAR-nod (inom ett avstånd på cirka 100 m).

2. Lokala SCAR-noder
Lokala SCAR-noder består av en eller flera läsare som 
automatiskt läser RFID-taggar och skickar data till 
central SCAR-server via Internet.

Handdatorer används för att programmera och 
avprogrammera RFID-taggar och vid behov utföra 
manuella avläsningar.

3. Central SCAR-server
SCAR-servern tar automatiskt emot och lagrar trans-
aktionsdata från noder via Internet. SCAR-servern 
skickar transaktionsdata vidare till LIFT/PRIO. n

Handdator med RFID-läsare 
(HANDDATOR 751G SMR 

M3192-150012)

RFID-läsare (LÄSARE RFID 
STAT M3305-334010)

RFID-tag (RFID-TAG
AKTIV M3305-301010)

RFID-läsare (LÄSARE RFID 
STAT M3305-334010)

Planerad driftsättning under 2013
SCAR planeras att tas i drift under 2013

för att bl a nyttjas vid hemtagning av materiel
från svensk insats i Afghanistan (ISAF).
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Materielsystemkontor (MSK) 
Flyg har sedan årsskiftet en ny 
chef. Namnet är Anders Carlsson.

Text: Martin Neander

MSK Flyg som organisation bilda-
des som en effekt av flygunderhålls-
utredningen 2008. Flygoperatörs-
ansvaret lades då till den tidigare 
organisationen Tek Flyg som endast 
var teknikkontor.

 MSK Flyg ansvarar för logistik 
och underhållsplanering av För-
svarsmaktens samtliga flygande sys-
tem. Verksamheten vid MSK Flyg är 
etablerad på sju verksamhetsställen 
förutom Såtenäs. De lokala kon-

toren finns i Linköping, Uppsala, 
Luleå, Ronneby, Karlsborg, Halm-
stad och Berga.

Uppgiften för MSK Flyg är att 
ansvara för fortsatt luftvärdighet och 
att på ett övergripande plan hålla 
samman underhållsproduktion, 
modifieringsverksamhet och ge-
mensamma tekniska frågor för alla 
flygmaterielsystem i Försvarsmakten.

Lång erfarenhet
Anders Carlsson har en gedigen 
bakgrund inom Försvarsmakten och 
en lång erfarenhet av flygunderhålls-
verksamhet. Det kan nog vara ett 
par av anledningarna till att han har 
fått chefsjobbet på MSK Flyg, enligt 
honom själv.

– Jag började inom Försvarsmak-
ten när jag gjorde grundutbildning 
som flygmekaniker 1982, säger han. 
Sedan har jag mer eller mindre 
arbetat inom området teknisk tjänst 
hela tiden. Jag har bland annat 
jobbat som flygtekniker och lärare 
på flygtekniska skolan. Efter det 
att Försvarsmaktens tekniska skola 
(FMTS) bildades var jag under en 
tid utbildningschef. Där ingick det 
att vara ansvarig för huvudelen av 
Försvarsmaktens samlade behov 
av teknisk utbildning inom mark-, 
sjö-, luft- och ledningstekniska om-
rådet. Vidare har jag varit flygun-
derhållschef under ett antal år och 
arbetat på Högkvarteret under ett 
antal år.

Ny chef för
Materielsystemkontor Flyg
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Anders Carlsson gick stabspro-
grammet mellan 1998 och 1999 samt 
chefsprogrammet 2001-2003.

– Andra året i chefsprogrammet 
utbildades jag i Köpenhamn och det 
var spännande att få prova på ut-
bildning i ett annat land, säger han. 
Den stora skillnaden mot Sverige är 
att det är ett mycket hårdare ledar-
skap i Danmark. Denna erfarenhet 
har jag tagit med mig in i framtiden 
som en god erfarenhet. Den danska 
mentaliteten har utvecklat mitt 
ledarskap mycket när det gäller att 
våga stå för sin egen åsikt. Att Dan-
mark är ett Natoland märktes också 
genom att perspektivet där är myck-
et större i många frågor jämfört med 
vad det ofta är i Sverige. I Danmark 
diskuterar man den globala utveck-
lingen på ett helt annat sätt än jag 
upplevde på Försvarshögskolan i 
Sverige. Ett utbildningsområde där 
utbildningen var väsentligt bättre i 
Danmark är att planera operationer 
i ett försvarsgemensamt perspektiv. 
Denna kunskap är oändligt vär-
defull när jag diskuterar Försvars-
maktsgemensamma frågor.

Två olika perspektiv
Två perspektiv – ett på kort sikt och 
ett på långt – ser Anders Carlsson 
under den närmaste tiden som chef.

– Det långsiktiga perspektivet är 
naturligtvis att leda organisationen 
på 240 anställda. I det korta per-
spektivet handlar det om att ge råd 
kring arbetet med försvarsstruktur-
utredningen. Det finns ett förslag 

att MSK Flyg i sin nuvarande form 
inte ska finnas inom Försvarsmak-
ten utan delar flyttas över till FMV. 
En slutrapport om detta beräknas 
lämnas den 13 mars.

Vad som än händer med organi-
sationen som Anders Carlsson nu 
leder så menar han att MSK Flyg 
har spelat en viktig roll.

– MSK Flyg har bland annat stått 
modell för MSK Ledsyst, påstår An-
ders Carlsson. Vi tänker väldigt lika 
i dessa båda organisationer och jag 
hoppas att vi kan fortsätta att vara 
loket som leder utvecklingen av tek-
nisk tjänst. Det finns ju nu teknik-
kontor för alla områden och MSK 
Flyg har inspirerat till verksamheten 
i alla dessa.

Anders Carlsson påpekar att alla 
teknikkontor är i symbios med var-
andra och det är alltid en förutsätt-
ning för att de olika teknikkontoren 
klarar av sina uppgifter tillsammans 
för att det ska fungera för Försvars-
makten i sin helhet.

Liksom övriga teknikkontor har 
MSK Flyg också haft problem 
under introduktionen av PRIO 3-4. 
Anders Carlsson tycker emellertid 
att läget har förbättrats under året 
som gick. 

– Vi kommer inte att vara obe-
rörda av PRIO-problem utan vi får 
nog räkna med dem under hela 2013 
också, säger han.

Att MSK Flyg och flygvapnet i 
sin helhet har personal som är väl 
förberedda för utlandsinsatser fick 
Anders Carlsson uppleva när han 

tjänstgjorde som ställföreträdande 
förbandschef i två månader under 
insatsen i Libyen 2011.

– Vi är tränade för sådana upp-
gifter och det visade sig att vi kan 
klara av ett uppdrag med egentligen 
mycket få människor inblandade 
och med mycket kort förvarning, 
säger han. Vi har en väldigt hög 
utbildningsnivå och vår personal 
gjorde samma sak på Sicilien som de 
gör hemma. När vi bytte personal så 
kom de nya, fick en sängplats, och 
steg i princip upp nästa morgon och 
började arbetsdagen på samma sätt 
som de skulle ha gjort i Sverige. Det 
krävdes alltså inte inkörning och det 
är en enormt stor fördel att kunna 
ha ett stående förband på det sättet 
som finns i flygvapnet och marinen 
och som är på väg att byggas upp 
inom armén.

Öppen källkod
Personligen är Anders mycket intres-
serad av datorer och speciellt de som 
använder öppen källkod. Han hop-
pas att Försvarsmakten snart inser 
att upphandling av IT-system borde 
först och främst inriktas mot öppen 
källkod. 

– Tänk att att slippa alla licensav-
gifter och ge våra säkerhetsorganisa-
tioner full insyn i alla våra programs 
inre liv. Försvarsmakten skull 
minska kostnaderna, höja säkerhets-
nivån och förstärka kompetensen i 
organisationen samtidigt. Det skulle 
jag beskriva som att både ha kakan 
och äta upp den samtidigt. n

De första enheterna ur det svenska bidraget till FN-insatsen i Libyen har landat på NATO-basen Sigonella, 
på Sicilien, 23 timmar efter regeringsbeslutet. Anders Carlsson menar att den höga utbildningsnivån 
inom flygvapnet gjorde att insatsen i slutänden blev så lyckad.
Foto: Sergeant Johan Lundahl
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TTEM och krav- 
specifikationen omfattar
två storlekar på bogsertruckar.
Tung bogsertruck för att i första hand 
bogsera C130 (TP84), Saab 340 (TP 
100, S 100) och Gulfstream IV (TP 
102B, S102) samt bogsertruck för att 
bogsera Saab Jas 39 Gripen, Heli-
kopter AS 332 Super puma (Hkp 10), 
NH 90 (Hkp 14) samt Augusta 109-E 
(Hkp 15).

COTS (Commercials off  the shelf) 
var ett av kraven. Under 2007 gick 
FMV ut i en offentlig upphandling 
(Inom EU). Antalet bogsertruckar 
som skulle anskaffas var nio bogser-
truckar och två tunga bogsertruckar.

Anskaffning av bogsertruck   och tung bogsertruck
COTS (Commercials off the shelf) var ett av kraven när FMV gick ut i offentlig 
upphandling 2007 för anskaffning av bogsertruck och tung bogsertruck. 
2006 fick FMV i uppdrag att anskaffa ny bogserkapacitet till FM.

Text: Börje Jansson

Den leverantör som vann upphand-
lingen var SCHOPF Maschinenbau 
GmbH i Ostfilder Tyskland. Ost-
fildern ligger strax söder om Stutt-
gart. De truckar som offererats var 
SCHOPF F110 samt SCHOPF F59.

SCHOPF F110 är maximalt bal-
lastad och är avsedd att bogsera och 
rangera flygplan och helikoptrar 
upp till en vikt av 180 ton. SCHOPF 
F59 är inte ballastad och är avsedd 
att bogsera och rangera flygplan 
och helikoptrar upp till en vikt av 
50 ton. Båda truckarna är COTS 
och utvecklade och byggda för att 
bogsera och rangera flygplan och 
helikoptrar.

Utöver COTS så kommer 
här ett axplock av krav
Drivmedel fordonsdiesel MK1, luft-
konditionering, dieseldriven kupévär-
mare, elektrisk motorvärmare, fyr-
hjulsdriven, (F59) inte för hög p g a 
rotorblad på bogserade helikoptrar. 

Vid leverans 2008 var Helikopter-
flottiljen den organisation som blev 
tilldelade F59 och transportflyget 
på F 7 tilldelades F110. Spetsigt flyg 
ansåg att bogserbil FL6 var tillfyllest 
för verksamheten.

Det gick inte lång stund innan ökat 
behovet av F59 förelåg. 2009 upp-
handlades ytterligare fem SCHOPF 
F59 som levererades 2010. I december 

Senaste leverans av F59. Från vänster Håkan Lindeblad Saab, Börje Jansson FMV, Pelle Edman MSK FLYG Jan Roth FSG HKP.
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Anskaffning av bogsertruck   och tung bogsertruck

2011 så kom HKV med en särskild of-
fertförfrågan om utlösande av option 
av elva F59 till. Dessa F59 levererades 
till MSK FLYG i november 2012. 

Totalt finns nu 25 SCHOPF F59 
i drift i flygvapnet och 2 SCHOPF 
F110. De flesta F59 utnyttjas av 
Helikopterflottiljen på olika orter i 
Sverige. Någon finns även hos Speci-
alflyget, 39 förband samt FMV:T&E i 
Linköping och Vidsel.

Motorn i F59 och F110 är av mär-
ket DEUTZ och uppfyller gällande 
avgasreningskrav som finns inom 
EU. F59 levererade 2008 och 2010 
uppfyller Stage II (COM2) (EC gui-
delines 97/98/EG STEP 2). Årsskiftet 

2011/2012 kom utökade krav vilket 
innebar att DEUTZ utvecklade en ny 
motor som finns i levererade fordon 
2012 och kraven är Stage 3 A (EU 
guideline 2004/26/EC, STEP 2/TIER 
III). Vilket gäller för denna storlek på 
motorer samt maximalhastigheten på 
fordonet.

Andra brukare 
av bogsertruck F59
Som kuriosa kan nämnas att när 
FMV la ordern på nio F59 och två 
F110 så köpte Ministry of Defence 
U.K., Engelska flygvapnet, 149 st 
F59 men med en Perkins motor, 
som finns som option. Jag tycker att 

DEUTZ passar bra då den nästan är 
Svensk eftersom VOLVO har 25 % av 
aktierna i DEUTZ.

SCHOPF har levererat bogser-
truckar över hela världen och här kan 
några militära kunder nämnas som 
opererar F59: Ministry of Defence 
U.K Engelska flygvapnet, Belgiska 
flygvapnet, Ministry of Defence Por-
tugal, Rumänska flygvapnet. Några 
civila kunder som opererar F59: TCR 
International NV (Europa), Korea 
Airport Services, Thai Airways, Bid 
Air Services/Syd Afrika), Air New 
Zealand, Egyptian Aviation Services, 
Saudi Arabian Airlines och Shreme-
tyevo Airport (Moskva/Ryssland). n

Tunguppdrag för F59.

F110 tung bogsertruck.

Foto Pia Ericsson FMV:T&E Foto B Jansson
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Materielvård 
inget val!
Utebliven eller undermålig 
materielvård har blivit ett allt 
större problem inom FM. 
Problemet diskuteras t o m vid 
ÖB chefsmöten dvs den högsta 
nivån av möten inom Försvars-
makten. Varför har det blivit 
så? Med fast anställda soldater, 
välutbildade chefer och stående 
förband med modern materiel 
i hög beredskap borde det inte 
vara ett problem.

Det finns alla möjligheter att vårda 
materielen på ett korrekt sätt men 
det verkar som om det saknas enga-
gemang och ledarskap. Avdela tid 
för materielvård, utbilda soldaterna 
och officerarna. Visa lite mera enga-
gemang. Ibland kanske inte ända-
målsenliga lokaler finns tillgängliga 
men, gör vi verkligen vårt bästa?

Styrdokument
Högkvarteret med Teknikkontoren 
producerar en stor mängd styrdo-
kument, föreskrifter, orderverk m m 
men den verkliga materielvården blir 
trots detta sämre och sämre. 

Exempel på styrdokument: MVIF, 
Vårdsystem FM, HKV VU, Teknik-
kontorens årliga anvisningar för 
materielunderhåll m m. Frågan är 
bara om vi läser order eller om vi 
ignorerar dessa. Styrdokumenten 
ovan är dock mycket tydliga och   

                          bra. Följer man  
                               dessa går det        
                                   knappast att   
                                          göra fel.

Ledarskap
Chefen leder och fördelar arbetet. 
Chefen leder genom att föregå med 
gott exempel. Chefen skall ställa 
krav. Chefen leder inte bara verk-
samheten under fältövningen han 
leder även materielvården. Övningen 
är inte genomförd förrän materi-
elen är vårdad och förberedd för 
nästa uppgift. Brandkårsprincipen 
kallas vårt tänk inom FM, vårda 
efter övning/utryckning så att allt 
är tipp-topp innan vi ställer undan 
materielen! Hur skulle det fungera 
tror ni om brandkåren bara ställer 

in sin brandbil efter en utryckning 
utan att vårda den? När larmet går 
måste man svara – Vänta lite, vi 
måste bara fixa lite först… Sen kom-
mer vi…?

Ett av problemen verkar vara att 
inom alla nivåer är vi inte tillräckligt 
tydliga med ledarskapet, t ex att 
kontrollera vården. Cheferna måste 
ut på fältet och besöka förbandet 
för att visa sitt intresse och få alla 
medarbetare att förstå vikten av 
att vårda materielen på rätt sätt. Vi 
som har gått militära skolor känner 
till att området Logistik/Teknisk 

VI VILL ATT DU FORTSÄTTERBIBEHÅLLA DET GODA ARBETET!

Kontrollboken ger 
mycket information.

Torrluftsslangen på en 
Strf 90 var inte ansluten! 
Resultatet blev mögel. 
Transport från Afgha-
nistan till Sverige för 
sanering. Kostnad = 
flera miljoner.
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tjänst inte är det mest prioriterade 
ämnet. ÖB har dock beordrat sina 
förbandschefer att ” arbetet med att 
vårda och sköta om mtrl skall bli 
bättre”.  Förbandschefen är ansvarig 
för att förbandet vårdar materielen 
som man använder i sin verksamhet.

Är det komplicerad materiel?
Ja och nej! Mycken materiel är 
tekniskt mycket avancerad men 
samtidigt är den lättanvänd och lätt 
att sköta om. Dessutom är det lite 
”viktigare” att enbart sköta om dyr 
materiel. Exempelvis om man tillhör 
ett Stridsvagnskompani så vårdar 
man stridsvagnen minutiöst men 
terrängbilen däremot kommer långt 
ner i prioriteten. 

All materiel 
som lämnas in till 
förrådet/SeC skall 
vårdas av brukare 
före inlämning. 
Det är brukarens 
ansvar att detta 
genomförs på 
ett korrekt sätt. 
FMLOG har haft 
stora bekymmer 
med bl a tält 10/T 
som lämnas in till 
SeC utan någon 
materielvård. Det-
ta gäller både tält 
från i huvudsak 
utlandsstyrkan 
men även från 
kunder inom Sve-
rige. Mer än 100 st. vanvårdade tält 
har levererats vid fyra tillfällen till 
FMCL i Arboga. Ca 25 st. av dessa 
tält var så dåliga att de kasserades. 
Listpriset för ett tält 10/T är 250 000 
kr vilket innebär 6,25 miljoner kr. 
Utöver denna summa har konsultfö-
retag köpts in för att vårda de övriga 
ca 75 tälten vilket har kostat ytterli-
gare nästan 3 miljoner kr. Klarar vi 
inte ens av att vårda tält längre? Vad 
är det som händer?

Vanligt med användnings-
förbud/körförbud
Alla känner till att FM fordon skall 
besiktas en gång varje år precis 
som den egna privata personbilen 
hemma. Besiktningen kallas GT, 
Grundtillsyn. Inom FM är det 
enormt mycket mer materiel som 
skall besiktas med GT en gång per 

år och det är många som inte känner 
till detta. Om man inte genomför 
GT med ett års intervall får man ett 
användningsförbud och då får man 
inte använda materielen.

Exempel på materiel som kräver 
GT årligen är; Radio 180, elverk, 
motorsågar, lågtryckspanna, kikare, 
pallgrodor, antenner, traktorer, 
containers, snöskoter, truckar osv. 
Alltså i princip huvuddelen av all 
materiel med individnummer. Det 
är mycket skarpare krav än ute i det 
civila samhället. 

Tittar man i vårt redovisningssys-
tem Lift-L på materiel som finns ute 
hos kunder har en del förband till 
nästan 100 % genomfört GT medan 

vid vissa förband har användnings-
förbud på 50 % av materielen pga 
utebliven GT.

Förslag på lösning
HKV har vid Förbandschefsmöte 
2011-02-16 förtydligat vikten av 
materielvård för FM samtliga chefer 
för förband, skola och centra. Punk-
terna nedan visar vad HKV förtyd-
ligade och beslutade samt gav som 
order till förbandscheferna! Detta är 
alltså en order och den gäller!!:

• Förbandschefen är ansvarig för 
uttagna förnödenheter!

• Materielvård är Förbandschefens 
ansvar

• Tid skall avsättas för materielvård

• Materielvården skall dokumente-
ras

• Förbandet skall ges erforderlig 
utbildning inom Teknisk tjänst

• Förbandschef skall ta sitt för-
nödenhetsansvar och kontrollera 
materielvården

• Vid inlämning/utlämning av 
materiel skall gemensam mottag-
ningsbesiktning ske av FMLOG och 
Förbandsrepresentanter 

Det är viktigt att följa upp att given 
order utförs och får genomslag vid 
underenheterna!

Sönderbrutna stag till ovårdat tält 10/T.
Listpris på ett komplett tält är cirka 250 000:-.

Ovårdade tält 10/T.

>>>
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HKV Skrivelse: ”Hantering av 
utrustning och materiel”
För att styra upp materielvården har 
HKV gett ut en tydlig skrivelse om 
hur verkligheten kan ser ut och vad 
som kan väntas av chefer på alla 
nivåer. 

I denna skrivelse med KMÄ nr 
HKV 2012-09-06 14 200.63956 
framgår tydligt vad som gäller:

I samband med avrustningar efter 
genomförda insatser påvisas alltför 
ofta exempel på materielförstörelse 
och bristande eller obefintlig mate-
rielvård. Detta har också uppmärk-
sammats av FMV Materielinspek-
tion då de på uppdrag av PRODL 
inspekterat de internationella 
insatserna.

Order avseende avrustning till-
sammans med gällande materiel-
vårdinstruktioner som reglerar hur 
avrustningen skall gå till är oftast 
tillräckligt tydlig. Frågan är dock om 
den läses av de ansvariga för inläm-
ning av materielen eller om innehållet 
inte sprids i tillräcklig omfattning, al-
ternativt att kontrollen är bristfällig. 
Med grund i den information, bland 
annat det bildmaterial som ATS har, 
får det anses tydligt att chefer på 
olika nivåer inte kontrollerar den en-
skilde i erforderlig utsträckning. Om 
så hade skett hade materielen inte 
sett ut som den gör vid avrustningen. 
Några exempel på bristande materiel-
vård och materielansvar:

Vid sidan av ett tydligt ledarskap 
från chefer på alla nivåer finns också 

reglerat i lagar och förordningar 
vilket ansvar den enskilde har för 
den av FM tilldelade materielen. 
Det disciplinansvar som gäller för de 
som är anställda i Försvarsmakten 
och tjänstgör utomlands i en inter-
nationell militär insats följer av lagen 
(1994:1811) om disciplinansvar 
inom totalförsvaret. Enligt lagen om 
disciplinansvar 8 § ska en disciplin-
ansvarig åläggas en disciplinpåföljd 
om han/hon ”… uppsåtligen eller av 

Åverkan på KSP90, målad i godtyckligt kamouflage med sprayfärg.

oaktsamhet åsidosätter vad han/hon 
på grund av instruktioner, förmäns 
eller andra chefers order eller i öv-
rigt ska iaktta i tjänsten”1. 
När det rör skadad materiel så står 
det följande i 58 §: ”Om materiel 
som har utlämnats för personligt 
bruk till en disciplinansvarig går 
förlorad eller skadas, får [Försvars-
makten] besluta om ersättnings-
skyldighet enligt skadeståndslagen 
(1972:207) för honom/henne”. 
Närmare bestämmelser om ersätt-
ningsskyldighet finns i förordningen 
(1995:241) om disciplinansvar 
inom totalförsvaret, m m. Frågor 
om disciplinansvar avgörs vanligen 
av kontingentschefen med stöd av 
lagkunnig personal, den så kallade 
Legal Adviser, och militärpolis.2

Ofta i samband med avrustningar påvisas
alltför ofta exempel på materielförstörelse

och bristande eller obefintlig materielvård. 

1 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m m, 8§. 
2 Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, 15§.

Åverkan på personlig utrustning.
Text: Magnus Burman, 

Teknisk Chef FMLOG/FörsE



Kn Gunnar Hallberg, 3.sjöstridsflj, 
samt Roger Zapfe och Lennart An-
dersson från Prosilia Software AB.

Den 14 februari var SATCOM-
utrustningen installerad och HMS 
Carlskrona kunde skicka sin första 
Underhållsbegäran med LIFT LA 
över satellit.

När väl HMS Carlskrona lämnar 
kajen i Karlskrona behöver hon 
ett fullvärdigt logistikstöd för att 
kunna följa upp sin materiel ombord. 
Hon har då inte möjlighet att vara 
kontinuerligt uppkopplad mot sin 
LIFT-instans (moder-databas, LIFT 
LX) där materielen redovisas, utan 
måste kunna replikera när förbindelse 
upprättats. 

I Lift LA finns den information (en 
delmängd av moder-databasen, LIFT 
LX) som är relevant för verksamhe-
ten, en s.k. tårtbit av moder-databa-
sen.

Uppdateringarna som går via 
LIFT LA är många, bl a:
• Uppdaterade mätarvärden och 
gångtider på motorer etc.
• Rapportera genomförda tekniska 
order (TO), modifieringar samt före-
byggande underhåll
• Felrapportering
• Underhållsbegäran
• Rapportera/uppdatera behov av 
reservmateriel

Sedan kan underhålls-
personalen i land via 
sin LIFT LX göra:
• Uppdateringar av Tekniska  
bestämmelser
• Begäran om kontroll av teknisk 
status
• Verkstadsbeställningar
• Verkstadsrapporter
• Lottning och handläggning av 
Underhållsbegäran 

Dessutom kommer all information 
att sparas i historiken. n

För att kunna sköta sitt underhåll 
och beställa reservdelar och förnö-
denheter, trots att fartyget är till sjöss 
i Adenviken, har hon fått en LIFT 
LA-installation.

LIFT (Lednings och Informations-
system för Förnödenhetsförsörjning 
och Teknisk tjänst) är ett system 
som håller reda på allt från Arméns 
marschkängor till Marinens torpeder 
och har koll på när och hur farty-
gen ska bedriva sitt underhåll, med 
detaljerad kostnadsuppföljning och 
fullständig historik.

LIFT LA är en autonom server 
med tillhörande terminal ombord 
på fartyget. Den står i kontakt med 
LIFT LX, som finns på NSE (Natio-
nal Supply Element) i Djibouti, med 
hjälp av SATCOM (satellitkommuni-
kation). NSE står i sin tur i kontakt 
med Mbas/TekFtg eller JSS.

HMS Carlskrona har i 
början på året fått sin LIFT 
LA installerad ombord
Den 22 januari genomförde FMV en 
verifiering av LIFT-installationen på 
HMS Carlskrona med godkänt re-
sultat. Verifieringen utfördes av Jonas 
Leander, CI Log/UH AK Sjö och 
Christofer Kärrdahl, PrL AK Log. 
Medverkande var dessutom Mikael 
Johanesson, TSL HMS Carlskrona, 
Mikael Sedhed TSL Mbas/TekFtg, 

HMS Carlskrona och LIFT 
mot Internationella insatser
HMS Carlskrona (ME03) kommer att ingå i EU:s Operation Atalanta tillsammans 
med fartyg från andra länder i Europa. Hon har med sig både helikopter och en 
bordningsstyrka. Detta för att kunna göra en insats om man upptäcker ett fartyg 
som kan innehålla misstänkt materiel eller personer.

Text: Roger Zapfe, Prosilia Software AB
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FM HKV Logistikavdelnings 
kommentar till artikeln:
Just nu pågår arbete med att ta fram 
informationsstrukturer för alla fartyg i 
marinens förband samt att läsa in denna 
information i Lift (Lift G). 
Beslut finns dock att avlösa Lift med PRIO 
(för de delar som hanterar information 
som är säkerhetsklassad upp t o m Hemlig/ 
Restricted).
Arbete pågår för att bestämma vilket 
(logistik-)systemstöd som de marina 
förbanden skall ha i framtiden, bl a föranlett 
av beslut om fortsatt PRIO införande. I detta 
arbete görs bl a en jämförelse i funktionalitet 
mellan dagens Lift-LA och PRIO (MDS) 
samt även RSF (Resursledningsstöd för 
främre nivå (logistik)). Vidare beskrivs 
dessa applikationers/systems krav på IS/IT 
infrastruktur (exvis Ra-system), bl a krav på 
kapacitet för att kunna överföra information.  

/ Peter Fagrell, HKV PROD LOG
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Luftvärn
är inte bara kanoner
Vi får en intressant inblick i olika tekniska lösningar för att bekämpa luftmål 
från marken, med annat än luftvärnskanoner, under andra världskriget.

Text: Tommy Tyrberg, Saab AB
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var att kalibern ökades från 60 till 
88 mm eftersom man bedömde att 
60 mm var en alltför liten kaliber för 
att bita på de sovjetiska T-34 strids-
vagnarna, något som den amerikan-
ska armén också skulle upptäcka i 
Korea 1950. 

Tysklands utveckling av närluft-
värnet under andra världskriget
Det tunga tyska luftvärnet var med 
rätta känt som det bästa i världen, 
men närluftvärnet höll inte riktigt 
samma klass, och de västallierades 
förkrossande överlägsenhet i luften 
gjorde under det sista krigsåret det 
nästan omöjligt för större tyska 
förband på västfronten att förflytta 
sig annat än i mörker eller dimma. 
Behovet av ett lätt, enkelt och effek-
tivt närluftvärnsvapen var kort sagt 
extremt stort.

1944 konstruerade HASAG (Hugo 
Schneider AG) i Leipzig därför 
Fliegerfaust A som var ett fyrpipigt 
raketgevär som sköt modifierade 20 
mm luftvärnsgranater som för-

setts med en raketdrivsats (Bild 2). 
Projektet lär ha beordrats av Hitler 
personligen och bedrevs i mycket 
forcerat tempo och under extrem 

tt skydda marktrupp, i 
synnerhet infanteri, från 
flyganfall har alltid varit ett 

svårlöst problem. Luftvärnspjäser är 
stora, tunga och dyra, har begrän-
sad rörlighet, och kan bara skydda 
mycket begränsade områden, medan 
vapen som kan bäras och hanteras 
av enskilda soldater tills helt nyligen 
hade nästan obefintliga träffchan-
ser mot luftmål. Under de senaste 
årtiondena har detta i någon mån 
ändrats i och med tillkomsten av 
bärbara luftvärnsrobotar som t ex 
Redeye, Strela och Rapier även om 
dessa fortfarande har många be-
gränsningar. Den teknik som krävs 
för att bygga sådana robotar kom 
dock inte fram förrän omkring 1970 
vilket dock inte hindrade fantasirika 
vapenkonstruktörer att försöka sig 
på att åstadkomma lätta, bärbara 
luftvärnsvapen långt tidigare.

Uppkomsten av
luftvärnsraketgeväret
Ett av de mera remarkabla försöken 
i genren var der Fliegerfaust, som var 
inget mindre än ett luftvärnsraketge-
vär (Bild 1). 
Det första raketgeväret utvecklades 
av den amerikanska armén, 60 mm 
M-1, mera känt som the Bazooka. 
Tyska armén erövrade ett antal 
bazookas i Tunisien 1942, fann idén 
vara god och utvecklade snabbt en 
förbättrad version RPzB 43 Panzer-
schreck. Den viktigaste förändringen 

sekretess. Träffsannolikheten med 
bara fyra projektiler var emeller-
tid alltför dålig och Fliegerfaust A 
ersattes snabbt av Fliegerfaust B som 
hade nio eldrör (Bild 3).

I motsats till Bazookan eller 
Panzerschreck hade de små 20 mm 
projektilerna inga styrfenor utan 
raketdysorna var snedställda så 
att projektilerna roterade runt sin 
längdaxel och spinnstabiliserades. 
Raketernas utgångshastighet var ca 
250 m/s och den teoretiska räckvid-
den innan granaterna självsprängdes 
var ca 800 meter, men bortom ca 500 
meter blev spridningen så stor att 
det knappast fanns några utsikter 
till träff. 

Bild 1. Praktiskt taget det enda samtida fotografi som finns av en Fliegerfaust. 
Behållaren som skytten har vid höften är för ett magasin (nio projektiler).

Bild 3. En tecknad skiss av en Flie-
gerfaust och dess ammunition tagen 
från en engelsk rapport om ett erövrat 
exemplar. De två ”hakarna” under 
bakre delen av vapnet fixerar det över 
skyttens axel och ”röret” ovanpå 
främre delen av vapnet är siktet.

Bild 2. En teckning av en projektil till en 
Fliegerfaust.

A

Vapnet laddades med färdiga 
magasin om 9 projektiler (Bild 3) 
och kunde därför mycket snabbt 
laddas om. När skytten tryckte på 
avtryckaren avfyrades projektilerna 
elektriskt. Fyra projektiler från 
vartannat eldrör avfyrades först och 
de fem andra två tiondels sekund 
senare för att undvika att raketerna 
störde varandra.

Ytterligare en variant som bestod 
av 6 st 30 mm eldrör kom aldrig 
längre än till prototypstadiet.

Fliegerfaust
Den tyska armén har för övrigt tagit 
upp ”Fliegerfaust” som ett generiskt 
namn för bärbara luftvärnsrobotar, 
men dessa har egentligen bara nam-
net gemensamt med föregångaren. >>>
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I januari 1945 beställdes serie-
produktion av 10 000 vapen och 4 
miljoner projektiler men enligt de 
flesta källor så hann bara 80 Flie-
gerfaust levereras till ett förband i 
trakten av Saarbrücken för fälttest, 
och det brukar påstås att vapnet ald-
rig kom till användning i strid. Det 
finns dock en bild tagen just efter 
krigsslutet utanför Hotell Adlon i 
centrala Berlin som tydligt visar två 
Fliegerfaust liggande bland bråten 
på gatan (Bild 5) så uppenbarligen 
måste åtminstone några exemplar ha 
hunnit levereras till förband i Berlin 
före slutstriderna i april 1945.

varför det uppträder under namnet 
”barrage mortar” i många källor. 
Det var först sedan man provskjutit 
det och sett hur granaten fungerade 
som man insåg att det faktiskt var 
ett luftvärnsvapen. 

Konstruktionen av
luftvärnsgranatkastaren
Luftvärnsgranatkastaren var ett näs-
tan osannolikt primitivt vapen. Den 
bestod av ett ungefär meterlångt 70 
mm eldrör nedskruvat i ett metall-
fäste som i sin tur var fäst med två 
bultar i ett träblock om ca 20 × 25 × 
30 cm. På träblockets undersida var 
en ungefär halvmeterlång och 2,5 
cm tjock spetsad stålpinne fäst. Det 
var allt (Bild 6). 

När vapnet skulle användas stötte 
man ned stålpinnen i marken i öns-
kad vinkel och släppte ned en granat 
i eldröret. I eldrörets botten fanns ett 
slagstift som på vanligt granatkas-
tarmanér utlöste granatens drivladd-
ning som samtidigt tände en stubin 
i granaten. Träblocket hindrade att 
rekylen drev ned vapnet i marken 
om underlaget var mjukt. 

Granaten nådde upp till 450 – 600 
meters höjd beroende på elevationen 
innan den brinnande stubinen ut-
löste en mindre sprängladdning som 
sprängde bort noskonen och kastade 
ut sju sprängladdningar som vardera 
hade två små fallskärmar av silke 
respektive rispapper. Laddningarna 
dalade ned hängande i silkesfallskär-
men medan rispappersskärmen i sin 

Bara några få exemplar lär ha 
fallit i de västallierades händer efter 
krigsslutet, och att komma över 
en Fliegerfaust är tydligen många 
vapensamlares dröm. Inalles lär tre 
exemplar finnas bevarade, varav 
bara ett är någorlunda komplett.

Rent tekniskt var der Flieger-
faust ett remarkabelt vapen som 
gav en enskild soldat tillgång till en 
eldkraft jämförbar med en 20 mm 
lvakan. Dock löste det på intet sätt 
det grundläggande problemet vid 
skjutning mot flygplan, nämligen att 

träffa ett mål där både riktning och 
avstånd förändras extremt snabbt.

Japanska arméns
luftvärnsgranatkastare 
Om luftvärnsraketgeväret alltså var 
en dubiös lösning så måste ändå den 
japanska arméns luftvärnsgranatkas-
tare anses ännu underligare. 

I motsats till förhållandet i Tysk-
land var luftvärn inte precis någon 
japansk paradgren. Luftvärn är ju 
ett utpräglat defensivt vapenslag, 
och något mera offensivfixerat än 
den japanska armén på 1930-talet 
får man leta efter. Luftvärnet var 
följaktligen lågt prioriterat och både 
pjäser och eldledning var ålderdom-
liga och primitiva varför allierade 
flygare mycket riktigt inte hade 
särskilt stor respekt för det japan-
ska luftvärnet. Ganska snart efter 
krigsutbrottet 1941 insåg emellertid 
den japanska armén att luftvärnet 
behövde förstärkas, och bland de 
nya vapen som togs fram fanns den 
70 mm luftvärnsgranatkastaren.

De allierade blev först medvetna 
om vapnets existens 1943 efter 
återerövringen av Attu och Kiska i 
Aleuterna som hade besatts av japa-
nerna året innan. Vapnet användes 
dock inte bara på Aleuterna utan 
också på Salomonöarna och Nya 
Guinea. Till en början kunde de 
allierade inte föreställa sig att vapnet 
var avsett att användas mot flygplan 
utan man trodde att det var avsett 
att skjuta spärreld mot markmål 

Bild 5. Hotell Adlon, före kriget Berlins 
mest berömda hotell, som det såg ut 
i maj 1945. Lägg märke till de två Flie-
gerfaust som syns i bråten på gatan.

Bild 4. Ett av de tre bevarade exempla-
ren som det ser ut idag.

Bild 6. Några 70 mm luftvärnsgranatkastare erövrade
av amerikanarna på Kiska i Aleuterna.
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tur hängde ned från bomben i ett ca 
2 meter långt snöre vars andra ände 
satt fast i en rivtändare i laddnin-
gen. Tanken var att flygplanet skulle 
fastna i detta snöre varvid rispap-
persfallskärmen spände snöret och 
via rivtändaren utlöste laddningen. 
Om detta inte skedde (vilket måste 
ha varit extremt sannolikt) hade 
sprängsatsen som kastade ut de sju 
laddningarna i sin tur också tänt en 
stubin i varje bomb som sprängde 
dem efter ett antal sekunder (Bild 7). 

Bortsett från att sannolikheten att 
man lyckades ”snara” ett fientligt 
flygplan med någon av sju knappt 
två meter långa linor var mycket 
liten så utgjordes varje laddning 
bara av ett 80 mm långt stålrör med 
18 mm diameter så sannolikheten 
att explosionen skulle tillfoga ett 
flygplan fatala skador måste också 
ha varit ganska liten.

Förbättrad version
av luftvärnsgranatkastaren
Tydligen insåg japanerna så små-
ningom att vapnet hade alltför svag 
verkan, för en förbättrad version 
med 81 mm kaliber dök upp 1944, 
bl a på Filippinerna. Funktions- och 
utseendemässigt var den nästan 
identisk med den föregående model-

len (bild 8), men granaten innehöll 
bara en enda, betydligt större 
sprängladdning (Bild 9). Fördröj-
ningen innan laddningen kastades 
ut var nu 15 sekunder vilket innebar 
ca 1000 meters höjd. Funktionen 
var annars likadan som för 70 mm 

versionen, men linan som skulle 
fånga det fientliga flygplanet hade 
förlängts till ca 10 meter och fördröj-
ningen innan laddningen sprängdes 
till 40 sekunder vilket gav bomben 
tid att sjunka 150 – 300 m. Denna 
modell kunde dessutom användas 
för att skjuta upp fallskärmljus 
och därmed ge stridsbelysning, och 
var förmodligen mera användbar i 
denna roll än som luftvärn.

Andra tekniska lösningar
för att bekämpa luftmål
Det verkar inte finnas några upp-
gifter om att något allierat flygplan 
någonsin blev nedskjutet av en 
luftvärnsgranatkastare. Annars var 
själva idén att ”snärja” fientliga 
flygplan inte orimlig. Både tyskar 
och engelsmän använde med viss 
framgång batterier av raketer som 
”bogserade upp” fallskärmsburna 
stållinor framför låganfallande flyg-
plan. Dessa raketsystem (kända som 
PAC (Parachute-and-Cable) respek-
tive Kurzzeitsperre) hade dessutom 
en annan stor fördel i förhållande 
till granatkastarna, raketerna var väl 
synliga och en pilot som såg ett antal 

Bild 10. Ett 7,7 mm 
gevär modell 99 med 
luftvärnssiktet utfällt.

Bild 7. En teckning från en amerikansk 
underrättelsebulletin som visar hur 
ammunitionen till 70 mm luftvärnsgra-
natkastaren fungerade. Teckningen är 
dock ofullständig eftersom den bara 
visar den ena av de båda fallskärmarna 
på varje delladdning.

Bild 9.
Granat till 81 mm luftvärnsgranatkastare i genomskärning.

Tekniska Data

Fliegerfaust B. Längd: 1,5 m. 
Vikt: 6,5 kg, projektilvikt 90 
g varav 19 g sprängladdning. 
Avfyrning: elektrisk. V0: 250 
m/s. Maximal skottvidd: 800 
m, praktisk skottvidd 500 m. 
Spridning på 200 m avstånd 
ca 40 m och på 500 m avstånd 
ca 60 m. 

raketer gå till väders framför sig av-
bröt säkerligen anfallet och svängde 
undan om han hann, och när allt 
kommer omkring så är det ju just att 
förhindra anfall mot skyddsföremå-
let som luftvärn är till för.

Arisaka-geväret
Ett annat exempel på den japanska 
arméns optimistiska inställning när 
det gällde bekämpning av flygplan 
är att japanerna nog är de enda som 
någonsin kommit på idén att förse 
ett vanligt icke-automatiskt armé-
gevär med ett särskilt luftvärnssikte. 
Det gällde 7,7 mm gevär Modell 
99 som togs i tjänst 1939 (år 2599 
enligt japansk tideräkning) och 
avsågs ersätta det gamla 6,5 mm 

Arisaka-geväret 
från 1890-talet. 
Modell 99 hade 
ett sikte försett 
med två utfäll-
bara armar som 
skulle hjälpa 
den förhopp-
ningsfulle 
luftvärnsskytten 

att bedöma framförhållningen vid 
skjutning mot flygplan (Bild 10). 
Inga uppgifter finns om hur effektivt 
siktet var, men det faktum att det 
snabbt rationaliserades bort efter 
krigsutbrottet 1941, när det gällde 
att maximera vapenproduktionen, 
antyder att det knappast var någon 
succé. n

Bild 8. En tyvärr dålig bild från en ame-
rikansk handbok i fototolkning som 
visar en 70 och en 81 mm lvgrk tillsam-
mans. Det finns över huvud taget 
ytterst få bilder av 81 mm-modellen.
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Bakgrund. FM (Försvarsmakten) 
har uppdragit åt FMV (Försvarets 
Materielverk) att säkerställa försörj-
ning av specialemballage. FMV 
har därför tecknat ett Ramavtal 
med NEFAB Packaging Sweden 
AB som gäller fr o m 2013-03-06. 
Avtalsperioden är 4 år. I avtalet 
ingår att leverantören skall ansvara 
för emballageteknik, tillverkning, 
lagerstyrning samt administration av 
stödsystem och berörda publikatio-
ner samt lagerhållning.

De emballage som omfattas av 
upphandlingen är så kallade speci-
alemballage framtagna för vissa spe-
ciella artiklar. Standardemballage 
(påsar, pappkartonger, etc) ingår ej.

Varför specialemballage?
All förflyttning av materiel inom 
Försvarsmakten innebär en risk med 
avseende på transportskador. Mål-
sättningen är därför att all materiel 
som förflyttas och lagerhålls skall 
ha ett anpassat emballage så att 
objektens funktion säkerställs tills 
den tas i bruk.

Typer av specialemballage
Specialemballage är uppdelade i två 
segment enligt nedan specifikation:
• Ej objektsbundna specialembal-
lage: specialemballage framtagna för 
olika materielob-
jekt med likartade 
dimensioner och 
krav, som ej kräver 
speciella fixering-
ar.
• Objektbundna 
specialemballage: 
specialembal-
lage framtagna 
och typbundna 
till materiel med 
speciella krav 
på fixering och 
miljöskydd.

Nytt ramavtal avseende 

”Specialemballage och   tjänster”
Beskrivning av ett nyligen tecknat ramavtal mellan FMV och
en leverantör av specialemballage och tillhörande tjänster.

Text: Robert Eklund (FMV)

Uppdragets innehåll
Uppdraget kan beskrivas som en 
övergripande emballagelösning inne-
fattande fyra delar; lagerhållning, 
specialemballage (själva emballaget), 
tjänster kopplat till specialemballage 
och utveckling, där varje del kortfat-
tat beskrivs nedan.

behandlat enligt Jordbruksverkets 
förordningar.

Tjänster kopplade 
till specialemballage
Kopplat till tillverkning av speci-
alemballage har FMV behov av ett 
antal tjänsteområden som kräver 

Lagerhållning
Verksamheten avser mottagning, för-
varing och distribution av specialem-
ballage, ägt av FM. Idag består lagret 
av ca 1150 m2 specialemballage.

Specialemballage
De objekt som skall emballeras har 
varierande kvalitetskrav åsatta vilket 
ställer krav på emballagens kvalitet. 
Styrande är olika regelverk såsom 
RML (Regler för Militär Luftfart), 
RMS (Regler för Militär Sjöfart), 
Vägtrafikförordning, m fl. 

Emballagen kan även komma att 
skickas utomlands vilket kan inne-
bära att till exempel trä skall vara 

god kännedom och kompetens om 
emballage generellt och specialem-
ballage 

Utifrån det objekt som skall 
emballeras och dess miljötekniska 
förutsättningar specificeras kra-
ven på emballage i en gemensamt 
överenskommen kravspecifikation. 
Spännvidden kan vara allt från hjul-
baserade emballage för transport i 
svårtillgänglig terräng till enklaste 
lådor för lagerhållning och traditio-
nell transportlösning.

Utveckling
FMV genomför kontinuerlig verk-
samhetsutveckling som är gynn-

Ej objektbundet 
emballage (Typlåda 

FFVAA-101591, 
Tabellritning F1281-

209000—24)

Emballagehantering.
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Nytt ramavtal avseende 

”Specialemballage och   tjänster”

sam för både kund och leverantör. 
Leverantören skall på särskilt avrop 
mot detta avtal kunna medverka 
i utvecklingsfrågor som drivs av 
FMV.

Avtal
Leverantör
Leverantör är NEFAB Packaging 
Sweden AB
Giltighetstid
Ramavtalets giltighetstid är 2013-03-
06 – 2017-02-28

Avrposförfarande
Avrop av varor och tjänster enligt 
ramavtalet sker genom att kontrakt 

tecknas mellan FMV och leveran-
tören.

MS-överskridande tjänster och an-
skaffning ej objektsbundna special-
emballage finansieras av MS 520.

Respektive MS finansierar de 
tjänster som är kopplade till anskaff-
ning av objektbundna specialembal-
lage.

Beställning av förrådsställt special-
emballage, objektbundna och ej 
objektbundna. 

Av CD-Emballage (M7702-
000281, version 2.3 mars 2012) 
framgår vilka specialemballage som 
används i underhållsverksamheten. 
Emballagen visas med bild, mått 

och vikt samt upptar förrådsbeteck-
ning och förrådsbenämning. På 
CD:n finns blankett för beställning 
av specialemballage. CD:n går att 
beställa från Försvarsmaktens bok- 
och blankettförråd alternativt från 
NEFAB! n 

Kontaktpersoner
Avtalsfrågor 
Robert Eklund 
robert.eklund@fmv.se 
08-7826900 
Huvudkontaktperson för FMV.

Tekniska frågor 
Jan-Erik Elvén
jan-erik.elven@nefab.se 
070-6444284
Huvudkontaktperson mot FMV. 
Ansvarig för avtalet FMV-Nefab 
och ansvarar för prissättning i 
projekt.

Logistiksamordnare 
Erik Olsson 
erik.olsson@nefab.se 
0271-69073
Ansvarar för lager och distribu-
tion specialemballage. Sköter 
också registrering av artiklar i 
FMV-system. 

Från vänster
Robert Eklund och

Jan-Erik Elvén. 
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elägringen av fästningen 
Przemysl var den största 
belägringen under 1:a 

världskriget och var ett svårt slag 
för Österrike-Ungern. På grund 
av sitt kommunikationsstrategiska 
läge befästes staden kraftigt under 
1800-talet till att bli en av de star-
kaste befästningsanläggningarna vid 
krigsutbrottet. En 45 km lång befäst-
ningsgördel bestod av flera dussin 
skansar förbundna med vallar.

Historiens första luftbro
När man tänker på en luftbro tänker man oftast på luftbron till Västberlin 1948-1949, 
då Sovjetunionen försökte få Väst att släppa greppet om sin del av den delade 
staden. Men världens första luftbro uppstod under 1:a världskriget vid fästningen 
Przemysl i polska Galizien i norra delen av Österrike – Ungern.

När ryssarna anföll polska Ga-
lizien och besegrade Lemberg, så 
försköts fronten mer än 100 km väs-
terut, vilket gjorde att Przemysl kom 
att ligga bakom ryssarnas front och 
blev belägrat av den 3. Ryska armén 
den 28/9 1914. Przemysl med 131 000 
man och 21 500 hästar var den enda 
stödpunkt som höll ryssarna stång-
en, fronten i övrigt hamnade i Kar-
paterna. När Paul von Hindenburg 
startade en offensiv mot Warschau 
passade Österrike-Ungerska armén 
på att skicka förstärkningar till 
Przemysl för att driva bort ryssarna. 
Detta lyckades också den 11/10 1914 
då 3:e armén drog tillbaka sina trup-
per bakom floden San.

1915 så föll hela Przemysl i ryska 
händer den 22/3 1915.

Innanför förskansningslinjen 
utanför centralfästningen befann sig 
flera flygfält – Zurawica något norr 
om Przemysl och vid byn Hureczko 
vid fästningsbatteri nummer 13.

När Hindenburgs trupper förlo-
rade slaget om Weichsel den 31/10 
1914, ledde detta till att när tys-
karna drog sig tillbaka, så fortsatte 
ryssarna belägringen av Przemysl, 
denna gång med sin 11:e armé. Efter 
några utbrytningsförsök i februari 

Ritning av skans vid Przemysl.

Översikt skans 8a.

Rum i skans 8a.

Przemysls befästningsanläggningar. 
Nuvarande gränsen till Ukraina tang-
erar området.

Nattligt anfall vid återtagandet efter 1.a 
belägringen. A. Ritter von Meissl.

Postförbindelser
Postförbindelserna gav ändå de 
inneslutna känslan av att inte vara 
helt avskurna från hembygden, 
vilket höll uppe moralen till viss del. 
Improviserat såg man till att flyga ut 
och i vissa fall flyga in post, mesta-
dels med flygplan, men det förekom 
även ballongflygningar. I början av 
1915 fick man mera system i trafi-
ken. Fästningskommandot lät trycka 
tunna flyg- och ballongpostkort 
som blev försedda med myndighets-
stämpel. Dessutom erhöll korten 
från hembygden en egen stämpel 
K.u.K FLIEGERPOST FSTG. 
PRZEMYSL (Kejserlig och Kunglig 
Flygpost Fästning Przemysl). 

Med säkerhet flögs fältpost och 
officiell flygpost ut vid 14 flyg-
ningar och in vid sex, förmodligen 
också vid vidare stridsflygningar. 
Fällnings- och flygfält var främst 
Krakow och Brzesko, men i enstaka 
fall flög man även över Karpaterna 
till Ungern. Den stränga vintern och 
det starka luftvärnet ställde höga 
krav på besättningarna och ledde till 
en del förluster eller nödlandningar 
på fientligt territorium.

Karpatflygningen
Vid den andra belägringen åter-
upptogs flygbron och ombesörjdes 

Sprängda befästningsanläggningar, 
ryska trupper har tagit över.

B
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av Fliegerkompagnie 8, 10 och 11. 
Till Flik 11 hörde FP Zugsf. Johann 
Wanneck, som 1914/15 med sina 20 
år troligen var Österrike-Ungerska 
arméns yngste aviatör. 

över 15 stora spaningsflygningar. 
Huvudsaken: en riktigt fröjdefull jul! 
Ett gott nytt år. Din Hans.”

Flygningen den 9/12 1914 är den 
tredje flygningen ut ur fästningen 
som man säkert vet om. Den kom 
att kallas ”Karpatflygningen”, den 
blev något i särklass vid den tiden. 
Från flygfältet Hureczko startade 
ett Lohner C-plan med Wanneck 
och spanaren Hans Wagner, efter att 
ha flugit över Karpaterna på 3200 
meters höjd i stark vind landade de 
efter fem timmar säkert i Kaschau 
(idag Kosice, Slovakien). Wanneck 
landade, med sitt kort i postsäcken, 
inte på fältflygplatsen hos sitt eget 
kompani utan i Kaschau på Flik 
14:s flygplats. 

Inte många dagar senare skrev 
han till sina föräldrar:

”Tills idag har jag här i fästningen 
genomfört 25 flygningar som va-
rat mellan 2 och 5 timmar. Den 16 
december 1914 blev jag tillsammans 
med två av mina flygarkollegor 
radiotelegrafiskt hyllad för särskilt 
värdefulla flygningar. Den 25 decem-
ber blev jag av G.d.I. (General der 
Infanterie) Kusmanek befordrad till 
Feuerwerker (Feldwebel, ung. fanjun-
kare). Jag flyger här med två olika 
maskiner: en Aviatik-dubbeldäckare 
som är utrustad med maskingevär och 
strålkastare, och en Albatros-dubbel-
däckare. Hittills har jag tillryggalagt 
ungefär 5000 km över ryssarna.”

Adressida till Wannecks postkort till 
Eckinger, Zürich.

Textsida, Wannecks postkort.

>>>

Under belägringen utförde han 
bl a otaliga flygningar med flygpost 
och flygspaning. Den 9/12 1914 
skrev Wanneck ett speciellt flygkort 
till sin vän och flygmentor i Schweiz, 
boktryckeriinnehavare H.W. Erking-
er i Dübendorf:

”Min käre! Flygeriet triumferar! 
Ur det belägrade Przemysl lastad 
med 5000 brev och postkort flög jag 
över Karpaterna och landade efter 5 
timmar i Ungern. I morgon bär det 
av tillbaks. Har tills nu genomfört 

FP Zugsf. 
Johann 
Wanneck.

Fort nummer 11 då. Se sid 38.
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Przemysls fall
Den 21/3 1915 ägde de sista flygningar-
na till den belägrade fästningen Prze-
mysl rum, genomförda av FP Feldw. 
Robert Meltsch (troligen ensam) och i 
det andra flygplanet FP Oberleutnant 
in der Reserve Rudolf Stanger, båda 
från Flik 8 nära Krakow. 

(Meltsch måste på grund av mo-
torkrångel nödlanda, men kunde 2 
timmar senare efter Stanger landa 
vid Przemysl med bara 3 fungerande 
cylindrar) Rudolf Stanger blev hjärt-
ligast mottagen i fästningens hög-
kvarter av General Kusman Burg-
neustädten, som med tårar i ögonen 
sa ”Du förstår, Stanger, efter fem 
månader med kamp mot fienden dag 
och natt, så måste vi kapitulera mot 
hungern … Stanger, du är säkerligen 
den enda person som kommer ut ur 
fästningen. Berätta vad du ser här, 
så folk får veta hur vi lidit, att vi var 
övertygade att kämpa och göra vår 
plikt till sista stunden.” 

net innan de gick i krigsfångenskap. 
Meltsch togs till fånga och nästan all 
post gick förlorad. De räddade korten 
togs om hand av ryssarna, skickades 
vidare till Petrograd (St. Petersburg), 
där de blev censurerade, och skickades 
vidare till Internationella Röda Korset 
för att skickas åter till Österrike.

Rapporten beskrev det efteråt så 
här:

”Klockan 11.00 (den 21/3 1915) 
kom en förfrågan om att ta med 
en passagerare i varje flygplan från 
Przemysl. Vi hade möjligheten att ta 
140 kg extra last så det blev beviljat. 
För att undvika det ryska artilleriet 
tog vi en rutt norröver via Rzeszow 
och sedan direkt till Przemysl.” 

Av de officerare som bodde inne i 
fästningen fick Stanger endast fatt 
i FP Rittmeister Georg Edler von 
Lehmann. De gick från fästningen 
genom staden och väntade på 
förstörelsen skulle påbörjas. Efter 
en kort slummer i ett hus skickade 
de en bil med Feldw. Meltsch och 
FP Korporal Ferdinand Junker för 
att söka samband med enheten. 
Då det redan när Meltsch landade 
hade brutit ut en stor brand så hade 
enheten grupperat om till ett annat 
flygfält. Stanger hade sagt till om att 
komma tillbaka om senast 5 tim-
mar. För sent kom chauffören till vår 
våning och meddelade att bilen fått 
en irreparabel skada. Stanger och 
Lehmann sprang då tillbaka till fäst-
ningen och bland de stora skarorna 
av ordningsamma (?) deserterande 
soldater för att hitta en ny bil.

Den 22/3 1915 kapitulerade 
Przemysl med 110 000 man och 9 
generaler. Medan förstöringen av 
fästningen pågick startade FP Feldw. 
Meltsch och (på spanarens plats) FP 
Kpl. Ferdinand Junker och lämnade 
Przemysl med sitt plan. Den nya 
bilen som Stanger och Lehmann 
rekvirerat for med hög hastighet 
till flygfältet och ankom en timme 
senare. Klockan 05:15 lyfte de och 
behöll ett tag 300 m höjd, farligt 
nära granatnedslagen. De korsade 
ryssarnas linjer på 600 m utan att bli 
beskjutna, och efter 3 ½ timma lan-
dade de säkert på det egna flygfältet. 

Den sista postsäcken
Men av Feldw. Meltsch och Kpl. 
Junker fanns inte ett spår. Ryktet 
sa Meltschs flygplan var extra tungt 
lastat med guld, vilket kunde lett till 
att de kommit under fientlig eld och 
tvingats nödlanda. Andra rykten sa 
att Meltsch frivilligt hade gett sig till 
ryssarna. Meltsch och Junker betrak-
tades som saknade. I själva verket 
hade de återigen fått motorkrångel 
och tvingades att nödlanda på tsar-
ryskt territorium. Efter att ha lastat 
ur postsäcken satte de eld på flygpla-

Przemysls återtagande
Den 1/6 1915 kunde Österrike-Ung-
ern återerövra delar av fästningen och 
den 3/6 1915 behöll man hela Prze-
mysl för återstoden av kriget. 

Albatros B II i Heeresgeschichtliches 
Museum, Wien.

Feldpilot Feldwebel 
Robert Meltsch.

FP Oblt.i.d.Res. Rudolf Stanger, sit-
tande till vänster på en Albatros B II.

General 
Kusman Burg-
neustädten, 
”Przemysls 
försvarare”.

Postkort från sista postleveransen 
från Przemysl med rysk stämpel och 
österrikiskt röda kors-märke. Kortet 
ankom Wien 5 månader senare, den 
14/8 1915.

Fort nummer 11 idag.

På grund av sin nationalitet be-
handlades FP Feldw. Meltsch väl av 
ryssarna, och han ingick sedermera i 
den tjeckoslovakiska legionen på den 
tsarryska sidan. Den 22 mars 1915 
blev även FP Wanneck tvungen att 
nödlanda på fientligt territorium och 
hamnade i rysk krigsfångenskap. Han 
återvände till hemlandet Österrike vid 
krigsslutet och blev rikligt dekorerad 
för sina insatser, bl a två gånger med 
Goldene Tapferkeitsmedaille.

Text: Kjell Norling
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FLYGUH ska tillämpas av operatörer avseende såväl 
luftfartsprodukter som övriga produkter som är certi-
fierade på nivå 3 (enligt RML) i den militära materiel-
strukturen vilka är flygsäkerhetspåverkande.

FLYGUH tas fram av Saab AB på uppdrag av FMV 
som i sin tur utger den på uppdrag av Försvarsmakten. 
Arbetet med att producera rutiner och ifyllnadsan-
visningarna görs, i samarbete med representanter för 
materielen hos MSK Flyg, för såväl flygande materiel, 
luftlandsättningsmateriel och flygsäkerhetspåverkande 
markmateriel (basmateriel). Parallellt med detta arbete 
tas rutiner fram för Leasing- och Exportkunder. 

I samband med den nya utgåvan kommer även ruti-
ner för underhållsuppföljning i Lift LX/SE för luftland-
sättningsmateriel att publiceras. Till förra utgåvan togs 
reviderade rutiner för basmateriel fram.

Ny utformning – presentation i ett webbskal
Normalt utges två utgåvor per år. Det nya i denna 
utgåva av FLYGUH (2013:1) är att PDF-underlaget 
(enligt gammal utformning) presenteras i ett webbskal 
via webbläsaren. 

FLYGUH innehåller instruktioner för underhålls-
uppföljning, i det system som gäller för aktuell materi-
el, avseende t ex förebyggande- och avhjälpande under-
håll, modifiering, ue-/reservdelshantering, anvisningar 
för ifyllande av blanketter med mera.

FLYGUH riktar sig till personal inom försvaret och 
industrin som utför underhållsarbete (allt från av-
lämnande/mottagande av luftfarkost till kassering av 
materiel samt t ex ifyllande av loggblad) och registrerar 
dessa i systemen Fenix, DIDAS och Lift LX/SE.

Publikationen kommer att lanseras i och med drift-
sättningen av de nya ePooling-rutinerna i Fenix.

CD-skivorna av CD FLYGUH finns kvar och distribu-
eras som vanligt via Förvarets bok- och blankettförråd.

FuhM är tillgänglig via:
– emil: http://info.fmlog.mil.se/tjanster/fmpubl/pubdok/
bokpaket/fuhm/index.html. 
– Insidan: http://insidan.fmv.se/templates/FMV_Page.
aspx?id=2808 - Elektroniskt - FuhM (U:\Bibliotek\
Flygreferensbiblioteket\Flygunderhåll\FuhM\fuhm\
index.html). 

FLYGUH kommer att vara åtkomlig via:
– emil på adressen http://info.fmlog.mil.se/tjanster/fm-
publ/pubdok/bokpaket/flyguh/index.html. 
– Insidan på adressen via FuhM, i anslutning till 
FuhM-C, alternativt som en direktlänk; U:\Bibliotek\
Flygreferensbiblioteket\Flygunderhåll\FuhM\flyguh\
index.html
– CD för prenumeranter. n

FLYGUH publicering 
på emil i ny skepnad
FLYGUH ingår sedan tidigare som en del i Försvarsmaktens Flygoperatörs 
instruktion för fortsatt luftvärdighet och flygunderhåll (FuhM). I samband med 
ny utgåva, gällande från 2013-01-10, publiceras FLYGUH i ett eget webbskal 
på Försvarsmaktens intranät (emil) respektive FMV:s intranät (Insidan).

Text: Björn Axelson och Thomas Härdelin, Saab AB

FuhM med länkar till FLYGUH i FuhM-C Startsida för FLYGUH

Björn Axelson.
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Kära läsare!
När nu solen äntligen hittat tillbaka över horisonten 
och sakta börjar värma upp vårt frusna land, kan 
ni passa på att ta med er kaffekoppen och sätta er 
mot en vägg med solen i ansiktet och lösa nöten eller 
bildgåtan här i TIFF! Som experterna säger ”det är 
viktigt med mikropaus i kampen mot stress”. Lös-
ningsförslagen fortsätter att öka vilket är roligt för 
vår fortsatta läsardialog. Så fortsätt knäcka! 

När ni knäckt nöten kan ni emaila in svaren på 
tiff.info@fmv.se eller om ni så önskar skicka ett brev 
till redaktionen, se adress nedan.

/Red

Jul/nyårsnöten – Cigarett
Vi fick in många rätta svar att major Strömqvist får 
ut totalt nio cigaretter. Först åtta stycken från sina 
ursprungliga 64 fimpar. Från dessa åtta fimpar får han 
sedan ut ytterligare en cigarett. Vinnare av Jul/nyårs-
nöten blev Lars-Erik Gustafsson från Karlsborg. 
Ett bokpremium kommer med posten.

Halvfull eller halvtom?
Löjtnanterna Karlsson och Larsson skulle dela upp röd-
spriten som förvarades i en tunna (med lika stor botten som 
topp). De har inga mått eller liknande att ta till sin hjälp utan 
enbart mindre kärl av diverse varierande storlek. De är båda 
noga med att det ska delas lika så att deras respektive pluton 
får lika mycket rödsprit. Hur gör de för att vara säkra på att 
båda får lika mycket rödsprit?

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium 
utlovas till vinnaren. Svaren vill vi ha in senast fredagen 
den 26:e april till: TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd,
Box 1002, 732 26 Arboga.

Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se

Vårnöten

Prenumerera
Ny prenumeration (kostnadsfritt), adressändring 
eller prenumerationens upphörande meddelas 
till Anneli Gunhardson, Saab AB,
telefon 013-23 17 84 eller E-post: anneli.gunhardson@saabgroup.com

Du kan även boka prenumeration via http://tiff.mil.se/

Teknisk informaTion för försvarsmaTerielTjänsTen

Nr 4 • 2011

MSK Ledsyst – nya organisationen
 

Logistiken förbättras med avancerad teknik

TIFF träffar:

Urban Rosberg,
Pápa Air Base, Ungern

Teknisk informaTion för försvarsmaTerielTjänsTen

Nr 2 • 2012

Stödsystemserien – UEF

TIFF träffar:

Urban Mathiasson
Teknisk Systemledare för Materielsystem Sjöminröjningssystem

Sveriges militärhistoriska arv

Teknisk informaTion för försvarsmaTerielTjänsTen

Nr 3 • 2012

Kockums stirlingteknologi

TIFF träffar:

Helen Olsson
Chef för Mission Support Element

(MSE), Linköping

Avfuktningsteknik – förvaringsförsök

Teknisk informaTion för försvarsmaTerielTjänsTen

Nr 4 • 2012

OPEVAL – förmågeutveckling av flygsystem

TIFF träffar:

Supportgruppen
för Jas 39 i Ungern

Tp84 driftsatt i Fenix4 ggr/år

Boka gärna till din 

hemadress!



Gissa bilden

Julbilden
Det kom in många svar med förslag på vad bilden föreställde. 
Alla svarande var inne på artilleri i olika former. 
Bilden föreställer en Haubits 77B och detaljen är artilleri-
pjäsens skruvmekanism.

Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst 
är Göran Sundmars (boende i Karlskoga) oerhört detaljerade och mycket intressanta utläggning:

”Jag var med och gjorde utredningen 1975, 
när FH77A skulle konverteras till Natopjäs 
FH77B, skulle det väljas kilmekanism eller 
skruvmekanism för att skjuta Natos alla 
granater och kardusladdningar. Tyskarna bör-
jade studera kilmekanism i slutet av 40-talet 
för att skjuta karduser, hade inte fått fram 
något tillförlitligt system varför valet blev en 
skruvmekanism för FH77B medan tyskarna 
fortfarande testade kil för sin FH 70.

Tyvärr blev det inte en ogivalskruv för 
tillvekningsutrustningen vid Bofors var för 
dålig och sliten, valet blev en trapetsskruv för 
att klara kvaliteten och tillverkningen blev i en 
modern numerisk styrd maskin.

För en ogivalskruv krävs bara två vridrö-
relser för att stänga men för trapetsskruven 
krävs tre rörelser: vridrörelse sedan en axiel 
rörelse därefter sista vridrörelsen. Detta 
tar en något länge tid, FH77B kunde ändå 
kardusladda och skjuta tre granater på 12 
sekunder.

Bofors var först i världen att få patent på 
ogivalskruvmekanismen 1892 och uppfinna-
ren var Arendt Silversparre” (se bild ).

Ett bokpremium kommer med posten.

Vårbilden
Vad är detta och vilken materiel (materielsystem eller motsvarande) tillhör 
objektet?
Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att premiera det mest utförliga svaret.

Svaren vill vi ha in senast fredagen 26:e april till:
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se
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Bofors Patent No 4592,
Bakladdningsmekanism för kanoner.
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Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar och aktuella 
publikationer, är det något ni vill tipsa om så skicka in förslag 
till tiff.info@fmv.se.  Alla inskickade publicerade förslag premieras 
med den unika TIFF pennan!

Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

Försvarets Historiska Telesamlingar
www.fht.nu

Ryska stridsvagnen T90
http://www.youtube.com/watch?v=1hzC4jSnRis

Arena aktivt skydd!
http://www.youtube.com/watch?v=YpmcmKwWzYo#t=01m20s

Nanoteknik
http://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
http://www.kamratoff.se

Sveriges militärhistoriska arv
http://www.smha.se

Tycker ni länkarna är på tok för långa att skriva av, kan Ni gå in
på TIFF:s hemsida och klicka på länkarna i den webbpublicerade
tidningen. Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna
följande QR kod för att komma till TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

Arena aktivt skydd

Ryska stridsvagnen T90.
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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 08-782 64 00.
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss”.

Redaktören

Kontaktpersonerna/redaktionsmedlemmar finns inom olika specialområden 
och organisationsenheter vilket framgår nedan:

 Namn Organisation E-post Tfn

 Kenneth Raun HKV kenneth.raun@mil.se 08-788 75 00

 Anders Svakko FMV LogStöd anders.svakko@fmv.se 08-782 64 00

 Anders von Sydow FMTS anders.von-sydow@mil.se 035-266 27 40

 Ann-Katrin Widing FMV FSV ann-katrin.widing@mil.se 0589-404 22

 Bo Svensson LSS bo.e.svensson@mil.se 013-28 37 42

 Hans Öhlund F 21 hans.ohlund@mil.se 0920-23 46 31

 Ingemar Hultman Saab AB ingemar-karl.hultman@saabgroup.com 073-418 27 54

 Jan R Lindgren TeK Mark jan.lindgren@mil.se 08-788 78 61

 Jan Sandin KamraToff sandin.hammartorp@telia.com 0152-701 96

 Lena Lindgren Saab AB lena.lindgren@saabgroup.com 073-437 61 05

 Magnus Burman FMLOG/Försörjningsled. magnus.burman@mil.se 0921-34 95 13

 Per Englund FMV per.englund@fmv.se 013-243 388

 Per Lundgren Sjöstridsskolan per.lundgren@mil.se 0455-86171

 Thomas Härdelin Saab AB thomas.hardelin@saabgroup.com 073-437 63 73



Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

Några få av tusentals fallskärmar i Karlsborg.


