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Jag skrev i en tidigare ledare att även primtal borde 
uppmärksammas i de fall man inte har någon bättre 
anledning. Med det som utgångspunkt så borde 
detta och de två nästkommande nummer uppmärk-
sammas särskilt. Detta det 149:e och det 151:a pga 
att de är primtal och det 150:e för att det är stort och 
jämnt! Nu kan inte varje nummer uppmärksammas 
för då faller betydelsen så vi satsar vår kraft på nästa 
nummer!

Det har nu gått över två månader sen delar av Tek-
nikkontorsorganisationen och medarbetare inom 
HKV PROD gick över till FMV. Nu ägnas mycket 
tid till att klara ut hur rollspelet mellan myndigheter-
na ska fungera i framtiden. Förändringsledningarna 
inom de båda myndigheterna är uppstartade och 
det kommer att krävas en hel del arbetsinsatser för 
att omsätta den teoretiska modellen, med beslutad 
uppgifts- och ansvarsfördelning, till konkret arbets-
sätt i praktiken. 2014 kommer bli ett övergångsår 
där pilotprojekt måste testas för att hitta den rätta 
relationen mellan beställaren (FM) och leverantören 
(FMV). Med anledning av att överenskommelsen 
mellan myndigheterna som beskriver att genomför-
andeuppgifter ska utföras enligt gammal modell så 
har nog många inte märkt så stor förändring mer än 
att lönen kommer från nytt ställe, tidsredovisning 
och resebeställning genomförs i nytt system. Rollen 
som MSA (materielsystemansvarig) kommer att för-
ändras, men hur? Tanken är ju att FM ska kravställa 
inför beställning på ett nytt sätt som ger FMV en 
större handlingsfrihet, tekniskt och marknadsmäs-
sigt, på hur kraven skall uppfyllas. Med den stora 
skillnaden som finns mellan materielsystemen så är 
det svårt att ge generella direktiv för hur kravställ-
ningen skall gå till. Därför krävs det testning genom 
s.k. pilotprojekt som skall ge ökad kunskap om vil-
ken detaljnivå som krävs i kraven och vad som krävs 
på FMV:s sida för att bryta ner kraven till teknisk 
systemnivå. 

En viktig grund för ett bra arbetssätt mellan myn-
digheterna är att vi har gemensamma begrepp och 
definitioner. För närvarande diskuteras funktions-
begreppet inom Försvarsmakten. Vilket innebär 
att teknisk tjänst som funktionsbegrepp diskuteras. 
Oavsett vad det kallas för så krävs det att det genom-
förs även i framtiden. Försvarslogistik är väl inte ett 
nytt begrepp men innebörden bör påpekas att det 
omfattar både materielanskaffning och logistik. Vår 
nyinrättade försvarslogistikchef beslutar alltså om 
både materielplan och vidmakthållande av materi-
elen m m, som i framtiden skall kopplas ihop i en 
försvarslogistikplan.

I Björn Albas artikel konstateras att det är många 
som påverkar materielunderhållet ombord. En 
förutsättning för att besättningen ombord ska kunna 
genomföra rätt förbyggande underhåll är bl a att 
materielvårdsföreskrifterna är uppdaterade. Detta 
har inte skett på korrekt sätt inom vissa områden 
under många år. Här måste vi skärpa oss! Ansvaret 
för uppdateringarna ligger hos produktledaren vid 
FMV och MSA skall beställa och följa upp att det 
genomförs. Sen gäller det att förbanden planerar in 
tillräckligt med arbetstid för att kunna genomföra 
underhållet på förbandsnivå. Detta har vi särskilt 
tryckt på i verksamhetsuppdragen till förbanden. 
Allt övrigt underhåll kommer sedan att beställas 
från FMV, som i sin tur kommer nyttja egna resur-
ser eller upphandla tjänsten från industrin. För att 
allt ska fungera så friktionsfritt som möjligt krävs 
det som vanligt en bra planering och god framför-
hållning.

Ha en trevlig läsning och en skön vår 
när den väl dyker upp!

Kenneth Raun

Ledaren

Bästa läsare!

TIFF nr 1 / 2014
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Tisdagen den 10 december samlades 
stora delar av FMTS personal i S:t 
Nikolai Kyrka i Halmstad för att 
avrunda 2013 med bl a en julhäls-
ning från C FMTS, överste Lennart 
Axelsson, traditionsenlig underhåll-
ning framfört av Marinens musikkår 
och solistsång av Selma Sedelius och 
en julbetraktelse av garnisonspas-
torn Katarina Bäckelin. C FMTS 
uppmanade oss att tillvarata julens 
budskap om hopp och ljusare tider 
och tackade alla medarbetares för 
deras arbetsinsatser under 2013 och 
att vi skall tänka på att ” arbeta 
som om du skall leva i evighet och 
älska som om du skulle dö imor-
gon”. Som vanligt delades också 
olika utmärkelser ut i samband med 
julavslutningen. Inte mindre än 16 
medarbetare tilldelades NOR, ”för-
svarsmaktens uthållighetspris” enligt 
C FMTS. Major Stefan Nordgren 

och löjtnant Leif  Holmberg tilldela-
des C FMTS förtjänstmedalj, Stefan 
för hans engagerade arbete i införan-
de av nya helikoptersystem i FM och 
Leif  för hans gedigna och långvariga 
arbete som utbildare inom tekniska 
system. 2013 delas endast två rese-
stipendier ut på grund av att antalet 
sökanden har varit få. Men årets 
stipendiater och deras ansökningar 
är väl så bra som tidigare års.

Stipendiaterna
Saab stipendium tilldelas kapten 
Johan Brodd, K 3, för att studera 
UAV-verksamhet i Australien och 
ÅF stipendium tilldelas major 
Stefan Nilsson, I 19, för att studera 
rutiner vid materielundersökning av 
stridsskadad materiel. Göran Hag-
man från Saab delade ut stipendiet 
på 20 000 kronor till Johan Brodd. 
Johan har befattning som flygunder-

hållschef i Underrättelsebataljonen 
på K 3 och han arbetar med taktiska 
UAV:er. Johan har nyligen avslutat 
en period i Afghanistan med TUAV 
plutonen och har mångårig erfaren-
het som flygtekniker på UAV system.

Johans mål med att söka stipen-
dium är att han skall få möjlighet 
att besöka Royal Austrailian Army. 
I Australien finns ett förband som 
är ganska likt Johans hemförband 
K 3 nämligen 20th Surveillance and 
Target Acquisition Regiment och där 
använder man dessutom samma UAV 
system som vi gör i Sverige. Genom 
att besöka detta förband vill Johan 
studera hur man löser den flygteknis-
ka tjänsten och hur man implemente-
rar ett flygsystem i ett arméförband. 
Han vill också få reda på hur man 
i Australien organiserat förban-
det både personellt och materiellt. 
Slutligen kommer han att försöka 
få möjlighet att jämföra metoder för 
materieluppföljning mellan Sverige 
och Australien och hur detta sker för 
att säkerställa flygsäkerheten. Med 
nya kunskaper med sig hem hop-
pas Johan kunna bidra till fortsatt 
utveckling av sitt eget förband. Saab 
ser en stor nytta med att få ta del av 
Johans kunskaper från resan då Saab 
i hög grad är involverat i utveckling 
av UAV system och därmed är intres-
serad av det som Johan får ta del av i 
Australien. Saab stödjer också Johan 
med kontakter och reseplanering och 
man planerar även att träffas i Malm-
slätt och vid Support and Services 
UAV-avdelning Arboga innan Johan 
genomför sin resa.

Representanten för ÅF, Erik West-
man, delade ut stipendiet på 20 000 
kronor till Stefan Nilsson. Stefan 
arbetar till vardags som teknisk chef 

Stipendieutdelning vid 
FMTS december 2013
Ett år har gått sedan förra stipendieutdelningen, ett år som så här i backspegeln gått väldigt fort och 
som har varit väldigt innehållsrikt både på verksamhet och av förändringar. Men som vanligt möjliggör 
Försvarsmaktens tekniska skolas julavslutning en stund för avkoppling och reflektion.

Text: Niklas Jörnsby/FMTS Foto: Christian Lövgren/FMTS

Från vänster: Göran Hagman Saab, Johan Brodd K 3, Stefan Nilsson I 19, 
Erik Westman ÅF.
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vid I 19 i Boden, men det är hans 
erfarenheter från två missioner i 
Afghanistan, FS 19 och 23, som är 
grunden till att han sökte stipen-
dium för att få möjlighet att studera 
hur andra länder hanterar stridska-
dad materiel.  Under hans första 
mission inträffade ett antal händel-
ser där fordon blev förstörda, både 
i samband med olyckor och i andra 
skarpa incidenter. Stefan kunde vid 
dessa tillfällen konstatera att han 
inte fått någon utbildning i hur man 
genomför en teknisk undersökning 
och det fanns inga reglementen eller 
rutiner som gav vägledning för hur 
man går tillväga vid omhänderta-
gande och undersökning av strids-
skadad materiel. Stefan ser ett behov 
av att det utarbetas anvisningar och 
tas fram utbildningsunderlag för 
hur materielundersökning av egen 
stridsskadad materiel skall genom-
föras och vem som ansvarar för olika 
delar av undersökningen samt vilka 
uppgifter militär och civil polis har, 
skall IEDD grupper blandas in och 
hur skall rapportering av iakttagel-
ser och erfarenheter ske. En annan 
viktig fråga att klara ut är hur våra 
materielsystem påverkas av att bli 
beskjutna och utsatta för handgranat 
och IED explosioner, räcker det att 
reparera skadorna eller är även ma-
terialet i t ex fordonet påverkat så att 
det innebär ökade risker att fortsätta 
att nyttja det utan mer djupgående 
undersökningar. Stefan vill resa till 
ett land som har stor erfarenhet av 
att ta hand om stridskadad materiel 

och han bedömer att ett besök i 
USA är det som skulle ge mest, han 
har haft inledande kontakter med 

Högkvarteret för att få tips och råd 
om hur han skall gå vidare för att 
möjliggöra sin studieresa. 

Examen för
specialistofficerare

– Att ett och ett halvt år kan gå 
så otroligt fort, frågade sig Joacim 
Tollin som gått specialistofficers-
utbildningen (SOU) med inrikt-
ningen Luft.

42 tekniska specialistofficerare 
från Försvarsmaktens tekniska sko-
la (FMTS) och en specialistofficer 
från Luftvärnets stridsskola (LvSS) 
tog den 11 december sin examen i 
S:t Nikolai kyrka i Halmstad. 

Försvarsmaktens logistikchef 
Bengt Andersson förrättade exa-
men. – Grattis till er nya grad som 
sergeanter. Jag är glad att ni valt 
Försvarsmakten, sa Bengt Anders-
son. Ni kommer minnas den här 
tiden med glädje och jag lovar att 
alla historierna från er tid här bara 
kommer bli bättre med åren, fort-
satte han. De studerande vid FMTS 
har först haft en termins studier i 
generella ämnen som ledarskap, 
statskunskap och militärvetenskap 

Göran Hagman Saab, till 
vänster, överräcker stipendiet 
till Johan Brodd K 3.

Sista stipendieutdelningen under nuvarande former
2013 års stipendieutdelning var den 
sista med nuvarande former. Under 
våren kommer ett förslag till ny form 
för stipendier att utarbetas och planen 
är att medlemmarna i Kamratfören-

ingen Tekniska officerare fattar beslut 
om detta vid föreningens årsmöte 
i maj och att vi i anslutning till julen 
2014 delar ut stipendierna utifrån detta 
beslut.

>>>

43 nya specialistofficerare tog examen vid en högtidlig ceremoni 
i Halmstad, och kommer nu till Försvarsmaktens olika förband för 
att börja jobba. 

Text och foto: Christian Lövgren/FMTS
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vid Militärhögskolan Halmstad, och 
sedan två terminers fördjupning i 
tekniska ämnen vid FMTS för att 
kunna bli tekniker inom armén, 
flygvapnet eller marinen. 

Joacim Tollin ska nu börja arbeta 
på Tredje helikopterskvadronen i 
Ronneby med helikopter 14. – Det 
har varit mycket studier och mycket 
praktik och jag har fått en bra grund 
att stå på inför arbetet som väntar. 

Jag har varit där på förbandspraktik 
i två veckor och har bara fått positiva 
intryck från Ronneby, säger han. 
Samtidigt tycker Joacim Tollin att det 
är mycket vemodigt att skiljas från 
sina kurskamrater. – Det är förstås 
tungt efter allt vi gått igenom tillsam-
mans, men jag hoppas att vi kan 
återförenas här i Halmstad om drygt 
ett år, då kursen B1 credit startar. 

Mette Wiström har varit lärare för 

kadetterna under utbildning: – Det 
har varit tre utmanande terminer, 
men det är otroligt roligt att arbeta 
med unga människor med ett sådant 
driv som dessa har haft. Hela skolan 
har stöttat och alla har hjälpts åt 
att ge dem en så bra utbildning som 
möjligt. Nu när de ska här ifrån 
känns det väldigt tomt, men snart 
kommer nya kadetter och då kör vi 
på igen! 

Från vänster: Logistikchefen Bengt Andersson, Joacim Tollin, Hkpflj, 
Ricky Johansson, P7, Jesper Tornberg, A9, Harry Johansson, KamratOff, C FMTS 
Lennart Axelsson.

Kurschefen, Ashif Chowdary, 
fäster sergeantsgraden på de 
nya specialistofficerarna.

Logistikchefen, Bengt Andersson utnämner kadetterna till 
specialistofficerare.

C FMTS, Lennart Axelsson och KamratOff representant Harry 
Johansson delar ut utmärkelser till specialistofficerarna.

– Ni kommer minnas den 
här tiden med glädje och jag 
lovar att alla historierna från 
er tid här bara kommer bli 
bättre med åren.

Bengt Andersson
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En mycket nöjd Lennarth Gustafsson tog emot såväl 
blommor som frusna gäster som kommit för att delta vid 
invigningen och tillika Marinstridsdagarnas Beer call i 
Vanadis. 

– Just för dagen har vi förstås festklätt bottenvåningen 
lite extra men annars har arbetet med att inreda lokaler-
na redan börjat. Under vecka 8 hoppas jag att möblerna 
är på plats och därefter kan vi dra igång verksamheten 
här inne succesivt, säger Lennarth Gustafsson, chef vid 
Skeppstekniska sektionen.

HMS Vanadis, som gett 
namn åt lokalerna, var en 
tremastad ångfregatt som 
tjänstgjorde i marinen under 
1800-talets senare hälft. Hon gjorde bland annat en 
världsomsegling under tre år och var det fjärde fartyget 
som passerade genom Suezkanalen. 

Överlämning av nyckel
Fortifikationsverkets chef för Fastighetsgrupp Syd, Ma-
ria Olsson, tackade för ett gott samarbete och lämnade 
symboliskt över nycklarna genom en plakett till chefen 
på Sjöstridsskolan, Erik Andersson som därefter invigde 
lokalerna genom att ”klippa bandet” i form av en kabel. 
Ett kabelbrott orsakar oftast någon form av problem 
med strömtillförsel och givetvis mörklades lokalen i 
samma stund som kabeln var klippt. Något som givetvis 
fanns med i manuset.

En kvartett ur Marinens musikkår ramade in tillställ-
ningen med härligt jazzinspirerade toner och kvällen 
fortsatte med mera mingel, mat och prat. 

Invigning av Vanadis
Röda mattan var utrullad och bubbel fyllde glasen. 
Under Marinstridsdagarna 2014 invigdes Vanadis 
med drygt 200 personer närvarande. Efter flera års 
väntan är äntligen Sjöstridsskolans och Skepps-
tekniska sektionens nya lokal klar för inflyttning.

Text och foto:

Michaela Linge/Försvarsmakten

Gäster anländer till invigningen på röda mattan.

Erik Andersson inviger Skeppstekniska sektionens nya lokal 
Vanadis genom att klippa en kabel.

Fortifikationsverket Syds chef, Maria Olsson, överlämnar 
en plakett med nyckel till Erik Andersson, chef för 
Sjöstridsskolan.

Reportage om Vanadis
i TIFF nr 4/2013.
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TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

Något av det mest imponerande för 
en utomstående att se inne i berget 
på Muskö är dockorna. När TIFF 
besöker berget ligger HMS Visby i 
docka.

– Det finns tre dockor här och 
i docka ett är det så högt att hela 
Katarinahissen i Stockholm skulle 
få plats, säger Mats Brodin som är 
systemingenjör Robot 17 och dess-
utom verkstadsansvarig för RBS15 
materielen ombord på fartyg.

Mats Brodin berättar vidare att 
Robot 15 bland annat används av 
svenska flottan och utgör huvud-
bestyckning på till exempel svenska 
korvetter av Visby-klass.

– Robot 15 används i huvudsak 
mot större fartyg medan Robot 17 
främst används mot kustnära min-
dre fartyg. 

Robotavdelningen består av sju 
personer: en chef, fyra robottekniker 
och två systemingenjörer.

Chefen heter Lennart Larsson och 
han berättar att bara för några år 
sedan var de nitton anställda på av-
delningen. Han tycker att det nästan 
är ödsligt inne i berget jämfört med 
hur det var när han började jobba 
här på 1980-talet.

– Det finns ledigt utrymme i 
Musköberget och alltså plats för till 
exempel civila verksamheter att hyra 
in sig här, säger han. 

Liten enhet
Enligt Lennart Larsson är marin-

Robotunderhåll inne
i berget (och utanför)
Djupt inne i berget på Muskö (Södertörns Basområde) jobbar en handfull personer vid 
Marinverkstadens robotavdelning inom FSV. Robotavdelningen hanterar sjömålsrobotarna 
Robot 15 och Robot 17.

Marinverkstadens robotavdelning på Muskö.
Från vänster: Lennart Larsson, Mats Brodin, Christer Hultberg,
Michael Olsson, Björn Söderlindh, Dick Berzén, Andreas Eriksson och Jan Blom.

Lennart Larsson.
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verkstäderna en av de mindre enhe-
terna inom FSV med ett sextiotal 
anställda. Organisationens huvud-
kontor ligger i Karlskrona.

I block fyra i berget med lika 
många ammunitionskammare till 
förfogande ligger Robotavdelningen. 
En före detta anläggning för torpe-
dunderhåll används numera som 
förråd. 

I konferensrummet träffar vi Mi-
chael Olsson, systemingenjör Robot 
15.

– Robot 15 tar upp runt tre fjärde-
delar av arbetstiden för underhåll på 
robotavdelningen, säger han. Vi har 
inga egentliga övningsobjekt utan 
robotarna som vi underhåller är 

skarpa och de läggs i förråd när de 
kommer in.

Robotunderhållet är kalender-
bundet. Robot 15 tas in för under-
håll med vissa intervall eftersom 
den har komponenter och system 
som behöver underhåll, berät-
tar Michael Olsson. Robot 17 tas 
också in för underhåll med visst 
intervall.

– Det som underhålls är sådant 
som olika komponenter och system 
såsom verkansdel, bränsle, lufttan-
kar, jetmotorn och krutmotorerna, 
säger Michael Olsson. 

Robot 17, som är den mindre och 
yngre robotmodellen, låser på målet 
med hjälp av laser. Robot 15 däre-

mot söker sig själv till målet (fire 
and forget). 

– Vi styr inhämtningen själva av 
de robotar som ska in till underhåll, 
säger Lennart Larsson. De Robot 15 
som kommer till oss här på Muskö 
för underhåll kommer från förråd 
och fartyg.

– Just nu har vi haft mycket logis-
tik eftersom vi har gjort modifiering-
ar på korvett typ ”Visby” som har 
fått ske samtidigt med vårt ordinarie 
underhåll, fortsätter han. Det finns 
många bitar som ska stämma. Till 
exempel att de civila leverantörerna 
ska ha gjort vad som har avtalats. 
Det är inte alltid som det stämmer 
i startfasen och ibland måste vi gå >>>

Robot 15 testas ingående i testriggen. Den här ska användas på en av Visbykorvetterna.
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tillbaka och säga vilka förbättringar 
som måste göras. 

Alla robotarna följs upp i GRUS 
(gemensamt robotuppföljnings-
system) och där hålls det koll på 
alla komponenter i roboten – till 
exempel vilka fel som varit och vad 
som åtgärdats. Det viktiga är att alla 
robotarna i stort sett har samma 
status, menar Lennart Larsson.

Testriggen används mycket
Robotarna testas och provkörs i 
en testrigg. Test sker av robotens 
sensorer och funktioner. Man testar 
olika block i roboten där ett antal 
funktioner avhandlas. 

När vi går till testriggen för att tit-
ta på den står robotteknikern Dick 
Berzén där och håller på att hänga 
upp en Robot 15 som är avsedd för 
en av Visbykorvetterna. 

– Jag övervakar testet och kontrol-
lerar så att det inte blir några fel, 
säger han. Om någonting är trasigt 
så byter man det. Har det blivit fel i 
ett deltest så försöker man lösa den 
situationen innan testet fortsätter. 
Även testutrustningen kan krångla 
ibland och det får man då fixa till 
när det händer. Testutrustningen är 
på väg att förnyas men det återstår 
att se till vilken nivå.

Roderna gör utslag under testet när 
roboten får ”flyga” i riggen. I ekobu-
ren testas sedan målsökaren. Där är 
det helt isolerat från all strålning och 
ljud. Under testet mäts också att alla 
spänningar ligger inom toleransgrän-
sen. Ligger det utanför toleransen 
kan det få återverkningar längre fram 
i testkedjan.

– Felsökningen kan 
vara knepig ibland, 

säger Dick. Jag kommer från flyg-
branschen och där var det genom-
gående modernare och nyare saker 
att arbeta med. Men man lär sig för 
varje gång man hittar ett fel. Att 
vara robottekniker handlar mycket 
om att få erfarenhet och lära sig av 
det dagliga jobbet.

Explosiver tas väck
I  ett annat utrymme där robotarna 
såväl demonteras som monteras hål-
ler ytterligare en av robotteknikerna 
till, nämligen Christer Hultberg. 

– Här tar vi bort alla explosiver 
som sedan läggs i ett ammunitions-
förråd, säger han. När det finns 
explosiver på plats får det inte 
finnas någon elektrisk utrustning 
närvarande som till exempel mobil-
telefoner eller borrmaskiner.

Roboten lyfts ut ur tuben 
som fungerar som förva-
ringsplats och som 
också används 
vid av-

fyr-
ningen. 

Därefter 
demonteras start-

raketer, verkansdel och 
tändare. När roboten 

ska testas i testriggen så 
får det inte finnas några 

tändare med utom två mindre 
som inte kan tas loss utan ett större 
ingrepp. Efter testet kommer robo-
ten tillbaka och monteras ihop.

– Man gör sedan en sluttest och 
då ställs roboten bakom ett spräng-
skydd och de som testar sitter i en 
bunker, säger Christer Hultberg. 
Bakom sprängskyddet är det tjock-
betong åt bunkersidan och lättbe-
tong åt den andra sidan som är en 
yttervägg. Skulle en explosion ske 
ska man vara skyddad i testbunkern 
för att tryckvågen fäller i så fall den 
tunnare väggen.

Enligt Christer Hultberg är ris-
kerna för explosion små om före-
skrifterna följs. 

– Jag har inte upplevet en enda 
incident och jag har jobbat här 
sedan 1990,säger han. Vi använ-
der handledsband som ger samma 
potential som tändmedlen och har 
ledande skor och golv för att inte bli 
elektriskt uppladdade. Vi bär också 
kläder som inte genererar statisk 
elektricitet.

Lennart Larsson berättar att 
avdelningen jobbar mycket med 
riskanalyser och SBA (systematiskt 
brandskyddsarbete) tillsammans 
med Securitas. 

– Vi gör egna ronder och ronder 
där Securitas och Fortifikationsver-
ket deltar, säger han. Vi kör en gång 
i kvartalet med allihop här. Det 
gäller att ha i ryggmärgen att plocka 
undan kartonger och annat bränn-
bart så att det sker på daglig basis. 
Vi har kemikalieskåp och skum-

släckare. Vi har också ett 
absorptionssystem för 

att kunna ta hand 
om bränsleläckage 
från robotar. Dess-

utom ska vi också 
kunna regelverket för 

LBE, ADR och IFTEX 
som till exempel var man får 

förvara explosiver och hur man får 
köra fordon med farligt gods.

Michael Olsson påpekar också att 
det finns risker med gammalt krut. 

– Det kan explodera genom att 
gastrycket blir för högt, säger han. 
Problemet med gammalt krut är att 
det inte brinner alls eller brinner av 
för fort. Det ska vara ett jämt gas-
flöde. Ökar trycket sprängs tryck-
kammaren. 

Övrig verksamhet
Robotavdelningen håller också >>>

Christer Hultberg, till vänster, 
och Dick Berzén.

Robot 17.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR
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1.  Högexplosiva sprängbultar, utlöses för att 
öppna luckorna.

2. M4400-015129, insidan av tuben för Rb 15.

3. Avfyrningssimulator för användning på båtar.

Robotavdelningen 
jobbar mycket med 
riskanalyser och 
SBA (systematiskt 
brandskyddsarbete).

3.

2.

1.
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Text:

Martin Neander
Foto:

Mats Jönsson, Exaktamedia

på med andra verksamheter som 
utveckling (till exempel Visbykorvet-
terna), exportstöd (exempelvis med 
Polen och underhåll av Robot 15) 
och avveckling (RBS12, KB Kapslar 
för flygvapnet, AU m/83).

– Vi kan göra avveckling om det 
inte finns bestämda tidskrav utan att 
vi får ett par år på oss att göra det, 
säger Lennart Larsson. Ibland blir 
det lite för mycket jobb för vår lilla 
styrka. Vi har ju tagit in nyanställda 
också. Det tar åtminstone mellan 
tre och fem år innan man riktigt kan 
sitt arbete som robottekniker. 

På robotavdelningen har de 
anställda genom åren gjort alltifrån 
att skrapa färg på robottuben till att 
byta komponenter på kretskort. 

– Vi kör traverser och truckar, vi 
lastar och lossar fordon, avdelningen 
ordnar alltså alla förekommande 
uppgifter och nästan var och en av 
oss genomför dem, berättar Len-
nart Larsson. Jag har visserligen en 
chefsroll men det händer att jag är i 
produktionen och kör truck en hel 
dag för att jag måste på grund av 
arbetsbelastningen på avdelningen.

– Ja, vi är verkligen breda i vår 
kompetens men det gör samtidigt 
att vi inte blir riktigt specialiserade 
på någonting heller, fyller Michael 
Olsson i.

Tungrott PRIO/FSV POL
Bland det som inte riktigt har flutit 
på finns stödsystem PRIO/FSV POL 
som är tungjobbat, enligt Lennart 
Larsson.

 – Att lägga en beställning inom 
FSV internt är fortfarande för 
krångligt, säger han. Det är lättare 
att någon lägger en beställning uti-
från. Tidigare gjorde man intern-
handeln med tre knapptryckningar 
men nu krävs det mycket större 
insats. 

Övergången till FSV har inte varit 
negativ men tillhörighetskänslan är 
att det inte är riktiga FMV ännu, 
menar Lennart Larsson. Samtidigt 
påpekar han att allt är i sin linda 
och att det nog blir bra i slutänden 
som alltid. 

– Det är en fördel att vi är nära 
cheferna och för att få fram våra 
budskap är det bara att mejla och 
ringa, säger han. Marinverkstaden 
är en liten organisation som har 

nära till chefen som har beslutsan-
svar. Det är därmed korta beslutsvä-
gar. Om man tycker något är mindre 
bra som chef så får man inte dra sig 
för att ta kontakta sin närmaste chef 
och berätta det. 

Den underjordiska anläggningen 
är lika stor som Gamla stan i 
Stockholm till ytan. För att und-
vika fordonsavgaser är cykeln 
det vanligaste tran sportmedlet 
för att ta sig fram i berget.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR
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Varför blev du utsedd 
till chef på TekMark?
Det gällde att hitta någon som 
kunde ta över med kort varsel. Jag 
har kunskap om hela organisatio-
nens historik och vad vi gör och bör 
göra. Det handlar helt enkelt om 
erfarenhet.

Hur länge har du varit på TekMark?
Jag har varit med sedan starten på 
dåvarande Teknikkontor Strids-
fordon. Redan från början har jag 
tillhört plan- och analysfunktionen. 
För några år sedan blev jag chef för 
den funktionen. Sedan 1 juni förra 
året är jag chef för hela organisatio-
nen TekMark. 

Beskriv kort din militära bakgrund. 
I grund och botten är jag truppare. 
Jag är alltså inte tekniker som så 
många andra inom organisatio-
nen. Jag har tillhört P4 Skaraborgs 
regemente sedan jag ryckte in i det 
militära. I huvudsak har jag jobbat 
med pansarskyttetjänst och Strids-
fordon 90. Jag har dessutom jobbat 
som lärare på militärhögskolan i 
Karlberg.

Vad kommer din främsta roll som 
chef för TekMark att innebära? 
Just nu som chef för Försvarsmakts-
delarna gäller det att hitta rätt inom 
ramen för verksamhetsövergången 
mellan Försvarsmakten och FMV. 
Vi ska göra rätt saker till exempel 
när det gäller att hantera beställ-
ningar gentemot FMV. Jag är chef 
för driftstyrningen och verksamhets-
leder den delen som återfinns i FMV 
från 1 januari i år. Inom TekMark 
innebär det att fyrtiofem personer 
har gått över till FMV och elva finns 
kvar i Försvarsmakten.

Hur ser organisationen ut? 
För delarna inom Försvarsmakten 
är det planeringsofficerare, ekonomi 
och administratör som ska hålla 
ihop verksamheten. Det är även 
rekryteringar på gång. Vi har börjat 
börja planera i den nya modellen 
samtidigt som vi ska genomföra 
2014 i den gamla modellen. 
FMV ska svara för allt arbete inom 
ramen för försvarslogistikproces-
sen – allt från individstyrning till att 
saker blir åtgärdade på verkstaden.

Vilka blir dina övriga huvudsakliga 
uppdrag inom organisationen? 
Det är att medverka till att hushålla 
med materielunderhållspengar. Det 
gäller också att se till att det nya 
arbetssättet etableras på ett bra 
sätt och att arbetet med systemstöd 
PRIO fungerar som det är tänkt. 
Det finns en anda, vilja och motiva-
tion att medverka inom organisatio-
nen så att man når uppsatta mål och 
att verksamheten därmed blir bättre 
och effektivare.

Var finns ni lokaliserade? 
De som tillhör Försvarsmakten 
sitter i huvudsak i Skövde, en an-
ställd i Enköping som arbetar med 
de internationella förbanden. De 

delar som gått över till FMV finns i 
Boden, Umeå, Enköping, Karlstad, 
Eksjö, Halmstad, Göteborg och 
Revinge.

Vilka utmaningar finns 
det för TekMark? 
Det är att få ihop organisationen på 
ett bra sätt och skapa förståelse för 
de kommande utmaningarna med 
nya arbetssätt och rutiner. Det nya 
sättet har vi precis börjat med och det 
är långt från färdigt. Det gäller nu att 
vi har tålamod att hålla ut eftersom 
allt inte är klart. Alla svar finns ännu 
inte, men de kommer så småningom. 
Det gäller att inte vara för orolig och 
därmed jobba på fel sätt. 

Vad innebär den dubbelroll du 
får då delar av organisationen 
gått över till FMV från FM?
På kort sikt i och med att vi ska 
jobba med vår gamla modell är det 
en fördel eftersom vi då arbetar med 
bekanta rutiner i en känd organisa-
tion. Sedan tar det nya arbetssättet 
vid och det blir nya konstellationer 
och chefer men det är inga konstig-
heter med det. Det är en process 
som redan är igång att både finna 
former och att rekrytera personal, 
vilket alltid tar sin tid. 

Ny chef för TeK Mark
sedan juni förra året
Thomas Pantzar heter den nye 
chefen för Teknikkontor Mark 
(TeK Mark). Han tillträde tjänsten 
den 1 juni 2013.

Text: Martin Neander

Thomas 
Pantzar har 
en gedigen 
erfarenhet 
när det gäller 
Teknikkontor 
Mark och 
dess organi-
sation.
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TIFF besökte en av dagarna på 
den årligt återkommande konfe-
rensen Marinstridsdagarna.

Text och foto: Thomas Härdelin Saab AB

Marinstridsdagarna 2014 hade te-
mat ”Med marinen framåt mot nya 
utmaningar”. Marinstridsdagarna är 
ett årligen återkommande arrang-
emang med syftet att mötas, sprida 
erfarenheter och utvecklas internt 
inom branschen.

Högkvarteret stod för innehållet 

den första dagen som genomfördes 
gemensamt för alla deltagare. Flera 
intressanta föreläsare från olika 
funktioner och myndigheter gav här 
sin syn på marina intresseområden. 
Dag två (vilket var ett nytt inslag 
för året) och tre bröts upp i olika 
marina stridsområden. Där dag två 
var uppdelad på fyra täter; marina 
operationer, logistik, ytstrid och 
undervattensstrid. Dag tre slutligen 
var uppdelad på följande områden; 
underrättelser, ubåtsstrid, ubåtsjakt, 
minkrig, luftstrid, telekrig, ytstrid, 

samband & stridsled, flygsamverkan, 
bastjänst, syte/vapen, förnödenheter, 
skeppsteknik, nautik & sjösäkerhet 
och skyddstjänst med CBRN/sjv.

Ansvarig för detta evenemang var 
Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona. 
Totalt var det cirka 1000 deltagare.

Logistik
TIFF valde att följa spåret logistik 
under dag två. I detta spår var det 
cirka 195 personer som fyllde den 
biografsalong som användes.

Marinstridsdagarna

En fylld biografsalong deltagare i logistikspåret.
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Huvudfokus för dagen var att 
sprida kunskap om hur logistiken är 
tänkt att fungera efter genomföran-
det av GLoB2, ur marin synvinkel 
samt att belysa aktuella utvecklings-
områden inom den marina logisti-
ken. Föredragshållarna represen-
terade allt från chefen för MarinB, 
FMV, FM Log, SSS (inkl.TIFF:s 
kontaktperson Per Lundgren), HKV 
(inkl TIFF:s ansvarige utgivare 
Kenneth Raun) samt diverse marina 
förband.

Genomförande av logistik vid 
övning och insats skiljer sig inte 
så mycket åt för marinen. Det har 
givits ut många styrande dokument 
de sista åren som påverkar logisti-
ken. Under 2014 kommer FM och 
FMV att leva i två processer ”samti-
digt” enligt den gamla modellen för 
genomförande och stävande mot det 
nya regelverket som ska vara fullt 
infört 2015, vilket planeras under 
året. En stor utmaning är hur per-
sonalförsörjningen av logistiken ska 
hanteras. Ett dilemma är att upp-
gifter inte har följt med när omor-
ganisationer har genomförts. Inom 
FMV är System- och produktions-
ledningen (SPL) kundytan mot FM. 
FMV:s utmaning är att gå från att 
genomföra anskaffning till att både 
göra anskaffning och att genomföra 
vidmakthållande.

FMV växtvärk
Under FMV:s föredrag fick vi reda 
på varför GLoB2 har genomförts 
och föredragshållarna redogjorde för 
omdaningen av försvarslogistiken. 
Tidigare angavs kraven via TTEM 
från FM nu sker det via en funk-
tionsobjektsspecifikation. Vidmakt-
hållandeansvaret som tidigare har 
legat hos FM har nu överförts till 
FMV. Ordergivning till FMV från 
FM kallas för ”Beställning”. FMV 
har vuxit från cirka 1500 till 3400 
personer.

Marina basbataljonen
Den marina basbataljonen är 
numera ett renodlat insatsförband. 
Målet för M Basbat är:

marina förband; Insatsnära logistik. 
Lika borta/hemma. Sammanhållen 
logistik, inkl teknisk tjänst.

av tillgänglighet och beredskap.

Syftet för M Basbat är:
-

fördelning över tiden; i vardagen, 
under övning och insats.

>>>

Från vänster Jan Karlsson och Anders Holst från FMV som redogjorde för FMV – 
från inköpsorganisation till komplett logistikleverantör.

C Basbat Håkan Nilsson. Diskussionen från deltagarna var ibland 
inlevelsefull här representerad av 

Lars Berndtsson, FHS.
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PRIO
PRIO är inte bara ett IT-system 
utan det omfattar även verksamhets-
utveckling. PRIO är inte försenat 
utan det är en planerad senarelägg-
ning fick vi reda på av Jan Ericsson 
(HKV LEDS). Deltagarna fick även 
en inblick i omfattningen av PRIO 
införande 5-6 där det bl a kommer 
att; 

-
fer och handläggare

-
ning och avvikelsehantering 

-
snitt

systemet

PRIO införande 5-6 av de tre pla-
nerade GoLive under 2014-2015 har 
följande beståndsdelar:
1. 11 maj 2014: Business objects, 
HANA och EHP6.
2. 22 september 2014: Lön, EHP6 
HR, fastighet & anläggningar, 
LOB2-oberoende logistik (materi-
elunderhåll/tekniskt systemstöd och 
materiel- och förnödenhetsförsörj-
ning).
3. 17 maj 2015: LOB2-beroende 
logistik (materielunderhåll/tekniskt 
systemstöd, konfigurationsstyrning 
och materiel- och förnödenhets-
försörjning)

FMLOG
Under föredraget ”Taktisk logistik-
ledning & operativa logistikenheter” 
redogjorde Thomas Magnusson för 
att många av de beräknade ratio-
naliseringarna för FMLOG hänger 
på införande PRIO 5/6. FMLOG 
består av 1400 personer och det 
finns krav på rationaliseringar om 
först 180 personer och sedan ytterli-
gare 50 stycken. FMLOG har tittat 
på hur Norge har gjort för att lösa 
motsvarande behov som de har.

Diskussionerna mellan föreläsare och deltagare var ett stående inslag under 
dagen. Här är det Peter Brynger, SSS FunkE Amf som kommenterar något.

Det kom många synpunkter från delta-
garna under dagens föreläsningar. Här 
Jakob Eriksson, Amf 1, 17 bevbåtkomp.

Exempel från RSF.

16
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dsdagarnaNya begrepp och
processer inom FM
TIFF:s ansvarige utgivare Kenneth 
Raun (HKV PROD) redogjorde för 
en mängd begrepp m m. Vi fick även 
reda på att under 2014 ska det teknis-
ka designansvaret överföras från FM 
till FMV för de tekniska system som 
FM har anskaffat i egen regi. Två 
utmaningar efter omdaning försvars-
logistik är kompetensförsörjning och 
användandet av PRIO vid FMV. 

Logistikutveckling
i marinen och MS571
Det största understatement kom från 
Per Lundgren (SSS) när han beskrev 
logistikutvecklingen i marinen ”Det 
är svårt att beskriva något som för-
ändrar sig hela tiden!”. Inom ramen 
för MS571 fick vi reda på att saknade 
gradbeteckningar ”saknas, men det 
är på gång” samt att sjöstridsdräkten 
i vissa fall luktar ”kattpiss” och att 
utredning pågår. Per marknadsförde 
även TIFF vilket vi hoppas renderar i 
ytterligare prenumeranter.

RSF
Logistikblocket avslutades med en 
intressant demonstration av IT-sys-
temet RSF, där Amf 1 har varit del-
tagare som försöksförband. RSF är 
utvecklat för att vara insatsnära med 
användarna och förbandens verk-
samhet i fokus. Från enskilda RSF-
enheter långt fram i organisationen 

sker kommunikation över befintlig 
taktisk kommunikationsutrustning 
till logistikenheter inom bataljonen 
för att sedan kunna utbyta informa-
tion med bakre system t ex PRIO.

Med detta system kan man på 
lägre förbandsnivåer få en mycket 

bra och tydlig lägesbild på förban-
dens materiel och logistikresurser 
samt underlag för ledning.

Dag två avslutades med invigning 
av Vanadis, se annan plats i detta 
nummer. 

Förklaringar

EHP6 Enhancement Package 6, uppgraderat användargränssnitt.
GLoB2 Genomförandeprojekt Ledning och Beställning.
HANA  Förprogrammerad hårdvara som ger möjlighet att lagra större datavolymer och där-

igenom ger snabbare och bättre rapporthantering i systemet med all form av data.
HR Human Resources.
RSF Resursledningsstöd för främre insatsledning.
SBN Sambandsnod.
TCP Transmission Control Protocol.
TTEM Teknisk, Taktisk, Ekonomisk, Målsättning.
UDP User Datagram Protocol.

Från vänster Kurt Nilsson, FMTS och Thomas Fors Amf 1.
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Termisk sprutning är en samling av 
olika beläggningsprocesser i vilket 
smälta eller uppvärmda material 
sprutas på en yta. Materialet värms 
upp med hjälp av elektricitet, 
exempelvis plasma eller ljusbåge. 
Med hjälp av termisk sprutning 
kan tjocka beläggningar, från ca 20 
mikrometer till flera mm, appliceras 
beroende på process och råmaterial. 
Råmaterialet kan innefatta metall-
ler, legeringar, keramik, plast och 
kompositer. Materialet matas i form 
av pulver eller tråd, upphettas till ett 
smält eller halvsmält tillstånd och 
sprutas i mikrometerstora partiklar 
mot ett substrat. Kvaliteten på be-
läggningen bedöms genom att mäta 
porositet, oxidhalt, makrohårdhet, 
mikrohårdhet, vidhäftning och 
ytjämnhet. Generellt ökar kvaliteten 

på beläggningen i och med ökade 
partikelhastigheter.

Flamspruten
och maskinverkstaden
Tommy och Tomas som visar oss 
runt i verksamheten är inte utan an-
ledning stolta över vad de åstadkom-
mer på Mv. Vi får en demonstration 
genom hela händelseförloppet när 
ett objekt kommer in för reparation 
tills att den lämnar verkstaden så 
gott som ny, eller egentligen bättre 
än när den var ny. För så är det i 
många fall, objektet blir i många fall 
slitstarkare efter att den genomgått 
denna reparation. I anslutning till 
flamsprutningen ligger maskin-
verkstaden, som är en viktig länk i 
arbetet. De två verksamheterna går 
hand i hand.

Arbetsgången är den att man 
startar med att svarva ner objektet 
till undermått och detta sker i ma-
skinverkstaden. Och det är även här 
i maskinverkstaden som arbetet av-
slutas. Efter sprutningen så svarvas 
objektet ner till sitt ursprungsmått 
igen. Eller så kan det vara så att det 
är gängor som ska repareras och 
då svarvar man nya gängor efter att 
nytt material sprutats på. I det fall 
gängor ska slås så använder man sig 
främst av varmsprutning (sintring).

Tomas som sköter flamspruten vi-
sar oss hur en arbetsdag för honom 
kan se ut och den utrustning han 
har till sin hjälp. Antingen så sprutar 
han manuellt eller så använder han 
sig utav en robot.

När flamsprutningsroboten 
används så laddas den med tråd, 

Flamsprutning på  
Vi gör åter igen ett besök på ”Allmärkesverkstaden” i Skövde, Markverkstad (Mv) Skövde. Denna gång 
för att få en inblick i Termisk sprutning, eller som man i dagligt tal kallar det på MV, flamsprutningen. På 
Mv Skövde reparerar man bl a pendelarmar till leoparstridsvagnar och vevaxlar till HES Elverk med denna 
metod. Man säger att om kostnaden för reparation blir ungefär 60 % av nypris då är det värt att reparera.

Text: Lena Lindgren, Saab AB  Foto: Thomas Härdelin, Saab AB

Flamsprutningsrobot i fullt arbete.
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alla parametrar (material, avstånd, 
storlek osv) ställs in i en datorn.

Materialet sprutas på uppifrån 
och ner, upprepas tills önskad tjock-
lek uppnåtts. Kontroll görs emellan-
åt så att inte objektet blir för varmt 
– för detta ändamål så tar man hjälp 
av en termometer med IR-stråle.

Vid varmsprutning (sintring) så 
sprutar man manuellt med en hand-
spruta.

Men innan någon av ovanstående 
sprutmetoder används så måste 
objektet maskeras och blästras. 
Maskering sker i två steg, inför 
blästring med en typ av eltejp och 

inför sprutning med aluminiumtejp 
eller anti-bonding som penslas på 
objektet. Blästring sker i ett slutet 
blästerskåp där man använder sig av 
aluminiumoxid och/eller stålkulor, 
beroende på vilken utav sprutmeto-
derna han ska använda sig av. Ett 
bra blästertryck är 4 bar.

 Mv Skövde

Från vänster: Tomas Johansson och Tommy Thorsén. En axel i maskinverkstaden svarvas ner till undermått.

Flamsprutningsrobot under arbete.

Färdig axel med gänga 
efter reparation.

>>>
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Avslutningsvis så ska objektet tvättas 
och sen svarvas/slipas till sitt ursprung.

Grova drag på arbetsgången
för ett reparationsobjekt
Avgöra vilken metod som ska användas. 
Det finns ett antal olika typer av ter-
misk sprutning:
− Flamsprutning med pulver
− Flamsprutning med tråd eller stav
− Ljusbågssprutning med tråd
− Plasmasprutning med pulver i luft
−  Plasmasprutning med pulver i låg-

tryckskammare
− Detonationssprutning med pulver
− Höghastighetsflamsprutning med 
pulver

Kontroll-
mätning av 
temperatur 
under flam-

sprutning.

Inställning av olika parametrar till flamsprutningsroboten.

Laddning av tråd till flamsprutningsroboten.

Tråden är laddad innan den klipps av före användning.

Påfyllning av 
material innan 
manuell varm-
sprutning.

Under varm-
sprutning så 

kan yttempera-
turen uppgå till 

1050 °C.

Skadat lagerläge

Grovbearbetning

Maskering och Blästring
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Hos Mv Skövde är det oftast ljus-
båge- och därefter plasmasprutning 
man använder.

För kallsprutade skikt, 
ljusbågesprutning.
1. Avfettning
2. Undermått och blästring

Svarva ned undermått beroende 
på vilken tråd eller vilket pulver 
som valts. Lämna 2-3 mm stödkan-
ter fasade utåt 45° – 60°. Blästra 
med grovkorning aluminiumoxid 
så att väl uppruggad yta uppnås. 
Vid sprutning av tunna skikt med 
egenbindande sprutmaterial kan 
stödkanter uteslutas.
3. Förvärmning
Förvärm till 60-80 °C. Undvik hastig 
förvärmning som kan förorena den 
blästrade ytan. Vid invändig sprut-
ning bör förvärmningen vara 90-
100 °C för att undvika expandering 
under sprutningen som kan orsaka 
att skiktet lossnar.
4. Sprutning
Sprutningen skall ske med sådan 
rörelsehastighet på objekt (25-35 
m/min) så att tunna skikt, 0,03-
0,10 mm, byggs på varandra. Om 
tjockare skikt sprutas vid varje 
passage med sprutan, finns risk 
för överhettning av skiktet. Under 
sprutningens gång måste skiktets 
temperatur kontrolleras med berö-
ringsfri temperaturmätare. Skiktets 
temperatur får ej överstiga150 °C, 
idealtemperatur är 125 °C. För att 
åstadkomma detta används luftkyla-
re med indirekt luftflöde eller spruta 
i intervaller. Om skiktet överhet-
tas försämras skiktkvaliteten, t ex 
sprickbildning, överoxidering och att 
skiktet lossnar.
5. Tätning
Generellt bör alla kallsprutade skikt 

tätas (impregneras) med fenolharts-
lack. Fenolhartslacken penslas på 
kallt skikt – helst två gånger.
6. Bearbetning
Skikt med hårdhet under HB 350 
(Rc 35) svarvas med K10-K20 skär 
och låga skärtryck. Skikt med hård-
het över hb 350 (Rc 35) våtslipas 
med grön kiselkarbidskiva.

HB och Rc är mätvärden för att mäta

hårdheten i material

K10 är svarvplatssort för gjutjärn

Felaktig bearbetning, t ex höga 
skärtryck, gör att skiktet manglas ut 
och lossnar. >>>

Blästring i slutet skåp.

Eltejp och aluminiumtejp används för 
maskering.

Antibond och Blästring Bearbetning och slipmånToppskikt

Färdigt lagerlägeBlindskikt Tätning av skikt

Svarvning av axel till önskad tjocklek.

För varmsprutade, sintrade skikt
Skikt, som sprutas med flussande 
metallpulver, är ”sintringsbara” dvs 
vid uppvärmning till 1050 °C smälts 
de ihop och löds fast till grundma-
terialet (som måste vara svetsbart). 
Uppvärmningen sker som regel med 
månghålig oxygen-acetylen-bränna-
re så kallad duschbrännare.

1. Först måste sprutytan blästras. 
Helst med stålsand. Även grovkornig 
aluminiumoxid men den får inte 
vara för ”dammig”, (dammet kan 
bilda blåsor i skiktet).
2. Sedan förvärms ytan till ca 60 °C.
3. Spruta sedan ett tunt skikt, ca 0,1 
– 0,2 mm.
4. Avbryt sprutningen och fortsätt 
förvärmningen till 300 – 400 °C. 
(Genom att lägga in en extra 
förvärmning elimineras riskerna 
för sprickbildning eller att skiktet 
krymper loss i kanterna.)
5. Spruta till färdigt mått plus 
arbetsmån 0,6 mm och krympning 
vid sintring 20 % (multiplicera total 
skikttjocklek med 1,25).
6. Tänd brännaren och ställ in 
relativt hård låga (korta blå kärnlå-
gor). Värm skikt och grundmaterial 
till ca 700 – 800 °C, mörkröd färg. 
Håll brännaren i rörelse. Se till att 
värmen fördelas. Runt arbetsstycke 
värms under rotation. Håll brännare 
på ca 100-150 mm avstånd.
7. Ändra sedan lågan. Ställ in över-
skott på acetylen. Gör lågan mjuk 
och gå närmare med brännare, ca 
40 mm. Håll lågan kvar på ett ställe, 
tills mörkröd yta övergår till ljust 
röd och skikten börjar smälta ihop. 
När skiktytan blir glansigt ljusröd är 
sintringen fullbordad.
8. Avsvalning, efter sintring bör 
arbetsstycket få svalna långsamt, 
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som penslas på och får torka under 
ca 30 minuter. Används vid ljus-
bågssprutning och flamsprutning. 
Avlägsnas med vatten (Anti-Bond).
− Silikonbaserad tjock lack penslas 
på och får torka under ca 3 timmar. 
Bildar en stark högtemperaturtålig 
beläggning som används främst vid 
plasma- och höghastighetsflam-
sprutning. Förtunnas och löses 
endast med thinner.
− Silikonbaserad skiktmassa som 
kan handformas och appliceras. Kan 
jämföras med silikonbaserad lack 
men har högre temperaturbeständig-
het och styrka. Är också enklare att 
applicera och avlägsna än silikon-
lacken.

Hos Mv är det eltejp som används 
för blästring, aluminiumtejp och 
anti-bond för sprutningen.

Blästring
För att sprutpartiklarna ska binda/
vidhäfta måste sprutytan vara upp-
ruggad till en skarp ytprofil, så att 
partiklarna ”fångas” och krymper 
fast i ytstrukturen.

Blästring med skarpkantigt 
blästermedel är den enda upp-
ruggningsmetod som ger den rätta 
ytstrukturen för mekanisk bindning. 
Blästermedlet måste vara hårt, ha 
skarpa kanter och vara av viss stor-
lek för att ge rätt ytstruktur, ytprofil 
och  bindhållfasthet.

Blästringen avlägsnar även metall-
oxider på ytan som därmed blir me-
talliskt ren. Sprutpartiklarna får på 
så sätt direkt kontakt med grundma-
terialet vilket är en förutsättning för 
så kallad diffusionsbindning mellan 
skikt och grundmaterial.
Tre typer av blästermedel används 
vid termisk sprutning:
− Aluminiumsilikat, ett blästerme-
del med låg kostnad som används 
för engångsbruk t ex vid sprutför-
zinkning och sprutaluminering av 
stålkonstruktioner.
− Aluminiumoxid eller kiselkarbid 
är hårda blästermedel som används i 
t ex blästerskåp med återvinning för 
blästring av maskinelement och lik-
nande sprutobjekt som kallsprutas.
− Stålsand, ett hårt härdat bläster-
medel av stålgjutgods som används 
i blästerskåp med återvinning för 
blästring av pumpdetaljer och andra 

annars finns risken för sprickbild-
ning.
9. Svarvning/slipning ner till ur-
sprungsmått eller t ex gängslagning.

Hopsmältningen är möjlig därför 
att det finns flussmedel – bor/kisel 
i skiktet. Den röda glansiga hin-
nan är borglas och den bildas när 
temperaturen når 1050 °C. Sintring 
innebär upphettning till 1000 °C och 
att arbetsstycket kan deformeras, 
t ex en hylsa som beläggs på utsidan 
krymper och innerdiametern måste 
därför justeras efteråt.

Termer
Skiktberedning, undermått. På van-
liga maskinelement som t ex valsar, 
pumpaxlar, andra axlar och lagerhus 
m m där relativt tjocka skikt sprutas 
(0,5-5,0 mm och i vissa fall 5-20 mm) 
är det viktigt att göra rätt utformat 
undermått för skiktet. Undermåttet 
är en skiktberedning som görs dels 
för att ge skiktet optimal hållfasthet 
och täthet och dels för att skydda 
skiktet mot slag och åverkan sidledes.

De generella reglerna för undermått 
är:
− Undermåttets storlek bestäms av 
den typ av sprutmaterial som spru-
tas. Varje sprutmaterial har en re-
kommenderad minsta skikttjocklek 
och en största skikttjocklek. Dessa 
värden finns angivna i tabellen över 
tillsatsmaterial. Om ett valt sprutma-
terial anges ha 1,2 mm som min-
värde och 3,5 mm som max-värde 
skall undermåttet vara däremellan. 
Dessa min- respektive maxvärden är 
huvudsakligen baserade på sprut-
materialets krympkoefficient som 
skikt och benägenhet att spricka och 
laminera. 
− Vid bearbetning av undermått 
måste man vara medveten om att 
material som avlägsnas (bortsvarvas) 
reducerar detaljens hållfasthet i mot-

svarande grad. Skiktet som sprutas 
återställer ej förlorad hållfasthet. 
Undermåttets kanter utformas som 
stödkanter med vinklar som är posi-
tiva mot sprutstrålen så att skiktet får 
fullgod bindning mot kanterna. Stöd-
kantens främsta uppgift är att skydda 
skiktet mot stötar och sprickbildning. 
Om stödkanter inte kan göras, utfor-
mas kanterna med stora radier för att 
undvika sköra skiktkanter.

Maskering
Maskering av kringliggande ytor 
på sprutobjekt kan göras på många 
olika sätt. Val av maskeringsmaterial 
bestäms i viss mån av vilken sprutme-
tod som används. Att maskera ytor 
vid t ex plasmasprutning och höghas-
tighetsflamsprutning, kräver högtem-
peraturtåligt och slagtåligt maske-
ringsmaterial jämfört med övriga 
sprutmetoder. Maskeringen måste 
vidare utformas så att den ej orsakar 
virvelbildning av sprutstrålen som 
resulterar i hög porositet i skiktets 
kanter. För att sprutpartiklarna ska 
binda/vidhäfta måste sprutytan vara 
uppruggad till en skarp ytprofil, så 
att partiklarna ”fångas” och krymper 
fast i ytstrukturen. 
De vanligaste maskeringsmaterialen 
som används är:
− Blästringstejp som är mjuk som 
eltejp men tjockare. Är utmärkt vid 
maskering mot blästring men tål 
ej nämnvärd värme. Mjuknar och 
kladdar vid temperatur över 50 °C. 
Kan eventuellt användas vid sprut-
ning av tunna Zn- och Al-skikt med 
trådflamsprutning.
− Högtemperaturtålig glasfiber-
armerad tejp används främst vid 
plasma- och höghastighetsflam-
sprutning.
− Högtemperaturtålig glasfiber-
förstärkt aluminiumtejp används 
främst vid ljusbågssprutning och 
flamsprutning.
− Grafitbaserad vattenlöslig ”kräm” 

Exempel på undermått.
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komponenter som varmsprutas.
Vid blästring för termiskt sprutade 

skikt är följande regler viktiga att 
komma ihåg:
− Blästring bör ske i direkt anslutning 
till sprutoperationen. Generellt gäller 
att maskinelement ska sprutas max 3 
timmar efter blästring. För stålkon-
struktioner som sprutas med Zn eller 
Al är väntetiden max 6 timmar.
− Blästrad yta får ej utsattas för 
väta, föroreningar eller hanteras 
med bara händer eller handskar.
− Den tryckluft som används måste 
vara filtrerad, d v s fri från olja och 
vatten. Vidare måste lufttrycket 
kunna justeras genom en tryckluft-
regulator. Vid t ex blästring med 
aluminiumoxid, som är ett hårt 
men skört blästringsmedel, bör luft-
trycket vara relativt lågt (4-5 bar) 
för att blästerkornen ej omedelbart 
ska brytas sönder till damm. Även 
vid blästring av veka eller sköra 
sprutobjekt, t ex plastkåpor eller 
tunnväggiga komponenter, är det 
viktigt att kunna reducera luft-
trycket för att ej deformera sprut-
objektet.

I samband med termisk sprutning 
används 3 typer av blästringsutrust-
ningar:
− Fristråleaggregat
− Blästerskåp
− Borstbläster med återsug

Blästringen hos Mv sker i ett bläs-
terskåp. Blästermedel som används 
är aluminiumoxid och/eller stålsand.

Kallsprutning respektive
varmsprutning
Kallsprutning. Kallsprutning innebär 
att tillsatsmaterialet värms upp till 
smält eller i det närmaste smält 
tillstånd och sprutas på ett substrat 
vars maximala temperatur är 150 
°C. Fördelen med kallsprutning är 
att substratet inte deformeras eller 
strukturförändras. Vid kallsprutning 
blir skiktet mikroporöst (ca 0,1-10 % 
porositet) och får en bindhållfasthet 
på 15-100 MPa. De flesta kallspruta-
de skikt klarar ej slag eller punktbe-
lastningar särskilt väl. Kallsprutade 
skikt har osintrad struktur. Tillsats-

material som används vid kallsprut-
ning är metaller, metallegeringar, 
karbider, keramer och polymerer.

Varmsprutning
Varmsprutning innebär att ett själv-
flussande tillsatsmaterial sprutas 
som vid kallsprutning, men att en 
efterföljande insmältning av skiktet 
sker. Det påsprutade skiktet smälts 
med hjälp aven gasflamma, genom 
induktiv upphettning, eller i en ugn. 
Insmältningen sker vid en tempe-
ratur där tillräckligt antal partiklar 
smälter för att stänga hålrummen 
mellan partiklarna. Insmältningen 
är klar när en reflekterande och 
glänsande yta erhållits. Varmspru-
tade skikt är homogena och har en 
mycket god bindhållfasthet 350-400 
MPa, vilket kan jämföras med hård-
lödning. På grund av den höga in-
smältningstemperaturen ca 1100 °C 
finns det risk för deformationer och 
mikro-strukturella förändringar av 
substratet. Det bearbetas ofta till 
höga toleranser. Varmsprutat skikt 
har sintrad struktur. Tillsatsmaterial 
som används vid varmsprutning är 
självflussande metallpulver, vilket 
innebär att pulvret är förlegerat med 
flussmedel (bor och kisel) som bryter 
oxider och möjliggör insmältning. 

Tabell över olika blästermedel

Materialtyp och kornstorlek (mm) Användningsområde och lämplighet

Brun värmehärdad 
aluminiumoxid 0,8-1,1

Alla slags ytor som ska sprutas. Mycket lämplig. 

Lämnar kraftigt uppruggad yta med stor ytprofil.

Brun värmehärdad 
aluminiumoxid 0,6-0,8

Alla slags ytor som ska sprutas. Mycket lämplig. Lämnar 

mindre uppruggad yta an Al oxid med stor ytprofil.

Skarpkantig stålsand 0,7-1,1 Alla slags ytor som ska sprutas. Lämpligt. God uppruggnings-

förmåga så länge kornen ar skarpkantiga. Speciellt lämpligt 

för ytor som ska sprutas med flussande pulver och sintras.

Aluminiumsilikat 0,5-1,1 Har medelgod uppruggningsförmåga. Ersättning för kvarts-

sand. Bör användas enbart på ytor som ska sprutförzinkas 

eller sprutalumineras.

Trådklipp och glaskulor Direkt olämpligt för alla slags ytor som ska sprutas p g a 

dess polerande effekt på ytan.

Läs mer om termisk sprutning på Svetskommisionens hemsida; http://www.svets.se/tekniskinfo/termisksprutning.4.5746aac213b817dd4193fa3.html
Länk till Svetskommisionens informations-CD om termisk sprutning; http://www45.aname.net/~svets/cd/index.htm

Princip för ljusbågesprutning 
med tråd (från Svetskommisio-
nens hemsida).

Princip för flamsprutning med pulver 
(från Svetskommisionens hemsida).
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Visste ni att silikon ingår i en stor 
del av er vardag? Eller att du omed-
vetet kan bidra till silikonsmitta? 
Hur då, kanske du undrar, ”jag 
använder ju inga silikonprodukter”

Såhär kan en dag se ut i säll-
skap med silikon i vardagen
Dagen börjar med en uppfriskande 
dusch, duschtvål som får din hud att 
kännas mjuk, schampo och balsam 
som får ditt hår att glänsa och ger 
en silkeslen känsla. Du kanske rakar 
dig. Du smörjer in din kropp med 
hudkräm och använder ansikts-

kräm som ger dig en sammetslen 
känsla, lite deo under armarna för 
man vill ju dofta gott. Håret fönas 
eller plattas och alla har ju hört hår-
frisören påtala vikten av att använda 
värmeskyddande produkter i håret 
före föning och plattning. För att 
få den bästa looken tar du lite vax i 
topparna. Du kanske även sminkar 
dig och lägger på ett lager läppstift 
som slutkläm. 

På din väg ut tar du på dig den 
där fräcka klockan med gum-
miarmband som du fick i present 
och även på med det energigivande 
armbandet, för energi behövs. I hal-
len greppar du din telefon med ett 
skyddande skal, kastar in ett tugg-
gummi i munnen och då upptäcker 
du att dina skor behöver en liten 
putsning. I din vatten- och vindav-
visande jacka ger du dig tillslut ut 
till bilen där du inser att bilen kan-
ske borde få en tvättning och varför 
inte en vaxning, men det får bli en 

Silikon i vardagen
Silikon är ett ämne som de flesta har hört talas om och kommit i kontakt med i olika sammanhang. 
Som ni känner till har silikon många användningsområden inom industrin såsom smörjmedel, tätnings-
medel, adhesiv, släppmedel, skumdämpare mm. Begreppet silikonsmitta kanske är välbekant speciellt 
för er i ytbehandlings-, målnings- fognings- samt elektronikbranschen. Silikonsmitta kan ske indirekt 
eller direkt och medför oönskade vidhäftningsproblem i ovan nämnda processer. Där silikonmaterial 
hanteras finns oftast en god förståelse och vetskap om hur man undviker problem men trots det händer 
det ibland att man upptäcker problem som härleds till silikon. Så varifrån kommer då silikonet?
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Dimethicone

CCyyclommeethicone

ne

annan dag. Dagens lunch får bestå 
av pulversoppa i brist på annat. Väl 
hemma bestämmer du dig för att 
baka, fram med formar, bakplåts-
underlag, slickepotter, penslar och 
grytlappar allt i det senaste materia-
let. Du slår dig ner i soffan framför 
din platt-TV med fjärrkontrollen i 
din hand. Som avslut på en produk-
tiv dag skurar du rent badrummet, 
smörjer in fötter och händer och 
somnar i trygg förvissning om att du 
inte har bidragit till ”silikonsmitta”. 

Vad orsakar problemen och 
varför?

Nu kanske du undrar, hur 
detta skulle kunna orsaka 
problem och framför allt var-
för? Alla nämnda produkter 
kan innehålla silikon, tom 
pulversoppa. Se över dina 
produkter för att veta vad 
de innehåller. I innehållsför-
teckningar på produkter finns 
silikon under olika namn, t ex 

Polydimethylsiloxane (PDMS), 
(E900), Dimethicone, Methicone, 

Cyclomethicone, Cyclopentasi-
loxane, Trimethicone m fl.

Produkter innehållande silikon 
framställda för industriellt bruk 
är framställda med kontrollerade 
råvaror och under kontrollerad 
polymerisering så att tvärbindning-
arna blir så kompletta som möjligt. 
Det kan dock finnas ej tvärbundna 

kedjor kvar även i dessa produk-
ter som vid felaktig hantering kan 
orsaka problem. För produkter 
innehållande olika typer av silikon 
i konsumtionsprodukter som t ex 
handkräm, är inte silikonföreningar 
tvärbundna, utan finns fritt i sub-
stansen. Detta innebär en större risk 
för silikonsmitta. Det finns exempel 
på verksamheter där liknande pro-
dukter faktiskt bidragit till problem i 
den anställdes verkstadslokal.
Några exempel där problem har 
förekommit: 
– NASA har förbjudit användning 
av armband som består av silikon-
gummi. [1]
– SPF (Svensk pulverlackteknisk 
förening) har kommit med en var-
ning för användning av armband i 
silikonmaterial. [2]
– Nissan har förbjudit användning av 
deodorant innehållande silikon. [3]
– Saab har nolltolerans för använd-
ning av handkrämer innehållande 
silikon.

Hur kan du bidra för att undvika 
problem? Helt enkelt genom att vara 
medveten om och undvika använd-
ning av de största bovarna inom 
hud- och hårvårdsprodukterna då 
dessa sitter kvar på hud och hår 
(t ex hudkräm, smink, hårvax, och 

andra stylingprodukter). Använd 
alltid skyddskläder och handskar vid 
arbeten med känsliga processer. 

[1] http://www.spaceref.com/news/
viewsr.html?pid=16511 

[2] http://www.spfpulverlack.se/uplo-
ads/medlemsblad/spf-3-05.pdf 

[3] artikel från TT-AFP 

Kontaktuppgifter

AG Elast/Vidhäftning
FMV: Anders Moen
08-782 6620
anders.moen@fmv.se

Text: Maila Lauronen,
Exova Materials Technology AB



TIFF nr 1 / 201426

1990 kraschade en Harrier från 
Royal Air Force (RAF) innehållande 
kolfiberkompositer i Danmark. Den 
brittiska bärgningsgruppen från 
RAF fick problem med rodnader på 
huden, eksem mm då man expone-
rades för kolfiberkompositstrukturer 
under bärgningsarbetet. Då man in-
såg att kraschade kompositstruktu-
rer kunde ge upphov till hälsorisker 
startade man ett kunskapsuppbyg-
gande arbete – där riskanalys och till 
det skyddsåtgärder var i fokus.

1993 kraschade en JAS 39 Gripen 
på Långholmen. Efter räddningsar-
bete och bärgningsarbete uppstod 
motsvarande diskussion om häl-
sorisker i Sverige. Kontakter med 
Storbritanniens bärgningsgrupp 
från RAF (de är ansvarig för både 
civila och militära bärgningsarbeten 
efter haverier av luftfartyg) togs och 
studiebesök för att ta del av deras 
lärdomar genomfördes. Efter detta 
började Försvarsmakten (FM) med 
hjälp av Exova, på uppdrag av FMV, 
systematiskt bygga upp en kunskap 
för att serva flygbärgningsgrup-
pen med kunskap kring risker och 
skydd i samband med exponering av 
havererade luftfartyg. Men även ak-
törer som t ex haveriutredare inom 
FM har varit mottagare av denna 
kunskap. 

Bärgningshandbok och sökverktyg 
Ett resultat av detta arbete är bland 
annat Bärgningshandboken och 
framtagning av Sökverktyg Skydd. 
Sökverktyg Skydd är ett hjälpmedel 
för flygbärgningsgruppen för att 
avgöra:
1. Miljö- och hälsorisker vid arbete 
med havererade luftfartyg.

2. Avgöra olycksfallsrisker vid ar-
bete med havererade luftfartyg.
3. Avgöra risker vid hantering och 
transport av havererade luftfartyg.

Sökverktyget innehåller infor-
mation om de kemiska miljö- och 
hälsorisker som kan uppstå efter 
upphettning och brand samt me-
kanisk bearbetning. Informationen 
ska hjälpa flygbärgningsgruppen 
att identifiera rätt risk- och skydds-
nivå med avseende på personligt 
skydd under bärgningsarbetet samt 
ge riktlinjer för hur man undvi-
ker miljörisker. Information om 
olika mätmetoder för att fastställa 
risk- och skyddsnivåer finns med i 
sökverktyget. Risk- och skyddsklas-
ser i olika situationer vid arbetet 
med kompositer utgör en viktig del 
av sökverktyget (se ”Ny version av 
Bärgningshandbok och Sökverktyg 
Skydd”, i nr 2, 2011, i TIFF).

Risker med kompositer
i andra sammanhang
I samband med arbetet med att 
bygga kunskap kring hur komposi-
ter sönderdelas, vilka hälsorisker de 
utgör samt hur man bör skydda sig 
och förebygga både hälso- och mil-
jörisker har det visat sig att denna 
kunskap kunnat appliceras i många 
andra sammanhang. Exempel på 
sådana sammanhang är rutinarbeten 
inom tillverkning och reparation där 
moment som bearbetning, demon-
tering, montering och hantering av 
avfall ingår. Flertalet studier och 
arbetsmiljömätningar har genom-
förts inom dessa områden för att 
supporta både FM och komposittill-
verkare från t ex försvarsindustrin. 
I samband med denna kunskaps-

uppbyggnad salufördes idén om att 
genomföra en symposiumdag för 
att sprida den kunskap kring risker 
och skyddsåtgärder från kompositer 
som främst varit fokuserad till FM 
och flygvapnet. Tanken var att fler 
aktörer skulle få ta del av framtagen 
kunskap t ex Sjö och Mark inom 
FM, försvarsindustrin samt civila 
myndigheter och andra relevanta 

2010 genomfördes symposium ”Brand och andra risker med farkoster 
innehållande kompositer” på Flygvapenmuseum i Linköping. Sympo-
siet var arrangerat av Försvarets materielverk (FMV). 
Efter symposiet bildades ett nätverk och syftet med denna artikel är 
att beskriva delar av vad som hänt efter symposiet inom ramen för 
detta nätverk. Men först en bakgrundsbeskrivning till hur 
symposiet och därefter nätverkssamarbetet växt fram.

Brand i kompositer

Foto: Försvarets bildbyrå



TIFF nr 1 / 2014 27

aktörer. Resultatet blev symposium 
”Brand och andra risker med farkos-
ter innehållande kompositer” 2010 
på Flygvapenmuseum i Linköping 
(se Symposium ”Brand och andra 
risker med farkoster innehållande 
kompositer i nr 2, 2011, i TIFF).

Nätverk ”Risker komposit”
Vid arbetet med symposiumdagen 

bildades en arbetsgrupp där huvud-
aktörerna var FM, FMV, Exova 
och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB). Under 
symposiumdagen uttrycktes flerta-
let synpunkter kring att tillvarata 
befintlig kunskap och sprida den 
och applicera den så att den passar 
andra aktörer, t ex Statens Haveri-
kommission (SHK), Rikspolissty-
relsen (RPS) och Arbetsmiljöverket. 
Många pekade på att MSB hade ett 
speciellt ansvar för detta. 

Efter symposiet tog MSB initiativ 
till att skapa ett nätverk där be-
rörda organisationer kan samråda 
om uppkomna frågor, ge ut enad 
vägledning samt dela med sig av sin 
omvärldsbevakning inom området. 
En annan viktig aspekt var medias, 
ibland, inkorrekta rapportering 
kring risker på kompositer – nätver-
ket behöver kunskap för att kunna 
vägleda media mer korrekt. I nät-
verket bedömde man att åtminstone 
följande organisationer borde delta:
– Arbetsmiljöverket
– Socialstyrelsen
– Polisen i form av Rikspolissty-
relsen (RPS) och representant för 
Bombtekniker
– Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap
– Statens Haverikommission (SHK)
– IVL Svenska miljöinstititet
– Exova Materials Technology
– Försvarsmakten i form av flyg-
vapnet
– Försvarets Materielverk (FMV)
– FOI
– Naturvårdsverket

I övrigt togs en informationsfilm och 
ett skriftligt kunskapsmaterial fram.

Nätverksverksamhet
och informationsspridning
Informationsfilm. Efter symposi-
umdagen 2010 beslutade sig MSB 
för att ta fram en informationsfilm 
kring området med hjälp av delar 
från Nätverket. En ca 9 minuter lång 
film med namnet ”Risker med brand 
i komposit” togs fram. Filmen ger 
en kortversion av riskerna samt hur 
man ska skydda sig.  Många av ex-
emplen i filmen är försvarskopplade, 
t ex beskrivs flygbärgningsgrup-
pens verksamhet. Man kan beställa 
filmen genom att kontakta MSB på 
www.msb.se/90sekunder.

Kunskapsmaterial i komposit
Ett nätverksmöte ägde rum 20 juni 
2011. Där bestämdes bland annat 
att ett kunskapsmaterial kring risker 
och skyddsåtgärder beträffande 
kompositer skulle tas fram. Mötet 
beslutade att Exova ska ta fram kun-
skapsmaterialet och att MSB skulle 
finansiera framtagandet.

Kunskapsmaterialet togs fram i 
formen av en rapport (TEK11-0297) 
inklusive en kortversion av rap-
porten. Rapporten är uppbyggd på 
följande sätt:
1. Förklaring och definition över vad 
kompositer är. 
2. Exempel på material – fibrer och 
plastmatriser samt sandwichmaterial. 
3. Kompositflöden – var finns kom-
positer, vilka typer och i vilka mäng-
der inklusive exempel på produkter 
som innehåller kompositer och som 
är vanliga i olika typer av brancher i 
samhället.
4. Risker, hälsa och skydd. Moment 
där risker kan uppstå beskrivs till-
sammans med mekanismer för hur 
kompositer sönderdelas vid t ex kra-
scher och brand. Hygieniska gräns-
värden, risk- och skyddsnivåer samt 
åtgärder för att förebygga miljö- och 
hälsorisker ingår i detta avsnitt. 
5. Rekommendationer – hur man 
bör agera efter krasch (utan brand).
6. Rekommendationer – hur man 
bör agera efter brand. 
7. Lagar, föreskrifter och referenser. 

KEM-konferens
Den 13-14 mars 2013 arrangerades 
Kemkonferensen i Helsingborg. Syf-
tet med konferensen är att dela med 
sig av erfarenheter från inträffade 
händelser och hur man kan utveckla 
både teknik och metodik vid kemi-
kalieolyckor. Ett annat viktigt syfte 
är att skapa nätverk över verksam-
hetsgränserna för att utvecklas både 
inom det förebyggande och skadeav-
hjälpande området. Målgruppen för 
konferensen är kemiindustrin, rädd-
ningstjänsten, sjukvården, polisen, 
kommunala beredskapssamordnare, 
länsstyrelser, statliga myndigheter, 
Sevesoföretagen, säkerhetschefer 
inom privat och offentlig sektor m fl. 
Konferensen hade drygt 200 deltaga-
re och 20 utställare som presenterar 
sina tjänster och produkter.

I konferensen presenterades före- >>>
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draget ”Risker med kompositer” av 
Carl-Håkan Carlsson, MSB. Före-
draget, som byggde på ovan nämnda 
kunskapsmaterial genererade stort 
intresse med flertalet frågor. Un-
dertecknad deltog och kunde stötta 
MSB på de mer tekniska frågorna.

 
Beslut från nätverksmötet ”Risker 
med komposit” 2013-06-27
Mötets deltagare var överens om 
att nätverket inte ska träffas med 
regelbundna mellanrum utan då 
behov finns. MSB tar på sig rollen 
som mötesorganisatör.

Nätverkets mål ska vara att sprida 
den kunskap som behövs när det 
gäller risker med olika komposit-
material, för närvarande främst 
kolfiberkompositer.

Ett första steg är att utarbeta 
vägledningsmaterial för vilken typ 
av skyddsutrustning som är nödvän-
dig och lämplig i olika skeden av en 
insats. De scenarier/skeden som kan 
urskiljas är:
1. Krasch
2. Brand
3. Krasch + brand
4. Bearbetning
5. Undersökning
6. Sanering

Mötet kom överens om att MSB 
bör ansvara för att utarbeta ett 
förslag till vägledning för punkt 1-3 
medan RPS bör kunna ta ansvar för 
punkt 4-5. För punkt 6 bör en dis-
kussion tas med Arbetsmiljöverket 
och Naturvårdsverket. Materialet 
ska utöver rekommendationer för 

skyddsutrustning innehålla fakta 
om kompositmaterial samt exempel 
på indikatorer som kan påvisa att 
temperaturen varit tillräckligt hög 
för att en skadlig nedbrytning ska 
ha skett (smält aluminium t ex). 
Vägledningen ska också behandla 
möjligheten till zonindelning vid 
dessa händelser. Stor vikt ska läggas 
vid överlämningen mellan olika 
skeden och organisationer.

Viktiga frågor som nätverket och 
vägledningen måste förhålla sig till 
är:
– Kriterier för riskbedömning
– Prioritering av risker
– Kvarvarande risker efter en hän-
delses olika skeden
– Skyddsutrustning för olika typer 
av arbete vid olika tidpunkter
– Aktörer på skadeplatsen i olika 
skeden.

Vägledningen kan i förlängningen 

kompletteras med hjälpmedel och 
verktyg, t ex i form av en app eller 
annat tekniskt stöd.

MSB ansvarar för att öppna en 
gemensam lösenordsskyddad sida i 
systemet Fronter, där dokument kan 
lagras för gemensam tillgång.

Exova ansvarar för att nätverket 
får möjlighet att ta del av verktyget 
Sökverktyg Skydd och motsvarande 
kunskap på andra sätt. Detta för att 
ge vägledning om lämplig utrustning 
och åtgärder i olika olyckssituatio-
ner. Observera att eventuell förmed-
ling av Sökverktyg Skydd, Fbet: 
M7702-41038, ska ske genom att 
kontakta Tony Eriksson, FMV.

MSB och RPS ansvarar för att i 
sina internationella nätverk söka 
efter erfarenheter från andra länder.

Erfarenheter från RPS 
Det har varit mycket uppmärksam-
het på arbetsmiljön på brandplatser 
för polisens kriminaltekniker. Inte 
minst på grund av svårigheterna att 
kunna göra adekvata riskanalyser 
och fatta adekvata beslut kring 
vilken skyddsutrustning som ska 
användas. På senare tid har svårig-
heterna kring detta för moderna 
material som bl a kompositer upp-
kommit. Efter att nya risker i form 
av restprodukter efter moderna 
kompositmaterial uppmärksammats 
vid CBRNE-arbetet (CBRNE-om-
rådet innefattar kemiska, biologiska, 
nukleära, radiologiska och explosiva 
ämnen) i Dalarna så genomfördes 
en översyn av det systematiska 

Ett första steg är att 
utarbeta väglednings-
material för vilken typ 
av skyddsutrustning 
som är nödvändig och 
lämplig i olika skeden 
av en insats.

Foto: Försvarets bildbyrå
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arbetsmiljöarbetet vid 
den tekniska roteln 
i Dalarna. Bris-
ter påtalades och 
Skyddsombud valde 
2012-10-31 att lägga 
ett skyddsstopp för 
brandplatsunder-
sökningar i Dalarna 
enligt AML 6:7§. Efter 
Arbetsmiljöverkets gransk-
ning av ärendet rådde ett 
fortsatt stopp av ärendet innan 
vissa krav var uppfyllda. Exempel 
på krav var bättre utbildning och 
övning för säkert hanterande, inte 
minst beträffande hur kläder och 
material ska hanteras.

Efter skyddsstoppet togs ett 
projekt fram i syfte att frambringa 
rutiner för att säkerställa att perso-
nalen kan göra riskanalyser och ha 
rätt utrustning och utbildning för 
att hantera de identifierade riskerna 
för att göra arbetsmiljön säkrare för 
den personal som ska genomföra 
brandplatsundersökningar. Att 
kunna ta fram adekvata handlings-
planer, arbetsrutiner, checklistor och 
fastställa lämplig skyddsutrustning 
var exempel på konkreta mål för 
arbetsgruppen. Några av deltagarna 
av nätverket ”Risker kompositer” 
har varit kontaktade i både pro-
jektarbetet och Arbetsmiljöverkets 
utredning. 

Erfarenheterna från projektet i 
Dalarna finns beskrivit i ”Arbets-
miljön vid brandplatsundersökningar. 
Rapport från projektarbete vid 
Polismyndigheten i Dalarna”, Dnr 
A742-9358/12, 2013-1206. Ytterli-
gare en rapport togs fram i samband 
med detta arbete ”Rutin för arbets-
miljöarbete vid brandplatsundersök-
ningar”, Tekniska roteln i Dalarna, 
2013-09-24 

Nätverkets representant från 
RPS har tagit uppgiften vidare och 
skapat ett projekt som syftar till att 
få ett systematiskt och säkert arbets-
sätt samt i harmoni för landets alla 
olika polisenheter. Projektet ska 
avslutas efter första kvartalet 2014. 

Andningsskydd
– erfarenheter från IVL
En mycket viktig aspekt av skydds-
åtgärderna är andningsskyddet. 
Nätverket har diskuterat sina olika 

erfarenheter och val av andnings-
skydd. Vidare har önskemål om en 
harmonisering av användning av 
skyddsutrustning mellan olika myn-
digheter uttryckts. 

Exempel på viktiga frågeställning-
ar när det gäller andningsskydd är:

andningsskyddet?

andningsskyddet passar och skyddar 
den som ska använda det?

och underhållas?

välja andningsskydd?
Svar på dylika frågor men också 

underlag för utbildning om hur man 
använder rätt andningsskydd på rätt 
sätt finns på www.andningsskydd.nu. 
Informationen har tagits fram av 
bland annat IVL Svenska Miljöin-
stitutet, som är en av deltagarna i 
Nätverket.

Erfarenheter - Flygbärgningsgruppen 
F 17 och Exova
Några exempel nya lärdomar inom 
området utgörs av två rapporter från 
Exova (på uppdrag från FMV):

”Kunskapsöverföring till FBG – 
Emission av damm från kolfiberkom-
posit”, TEK12-0270, 2012-09-12

Simulering av bärgningsarbeten 
på haveriplatsområden där kapning 
av kolfiberkompositstrukturer ingår 
visar exponering för luftburet damm 
är starkt beroende av vindförhållan-
den, avstånd från källan (där kap-
ningen genomförs), tiden efter att 
kapningsmomentet genomförts och 
om efterföljande ”röjning” av kom-
positpaneler som kapats genomförs 
eller ej. Arbetsmiljön kan förbättras 

avsevärt om personal 
som genomfört annat 
arbete än de som be-
arbetar komposit och 
genererar luftburet 
damm är placerade på 
avstånd och från vind-

riktningen (alternativ: 
sätt upp vindskydd).
”Exponeringsmätning av 

damm vid brand i och efter 
bearbetning av kolfiberkompo-

sit”, TEK13-0281, 2013-10-23
Vid mekanisk bearbetning som 

kapning av kolfiberkompositpaneler 
bildas höga halter luftburet damm, 
detta dock i främst grövre storleks-
området, mikrometer, (μm) medan 
halterna var anmärkningsvärt låga 
i det fina storleksområdet, nanome-
ter, (nm). Om motsvarande kom-
positpanel brinner bildas mindre 
damm i μm-området men desto mer 
i nm-området. Om man samtidigt 
kapar i den brunna kompositpane-
len blir halten i μm-storleksområdet 
ännu lägre medan halten i nm-områ-
det ökar. Att brand emitterar damm 
i nanostorlek kan förklaras av att 
det bildas sotpartiklar då plastma-
trisen bryts ned under brandproces-
sen. Dylika partiklar är då sannolikt 
toxiska både ur kemisk synpunkt 
och ur aspekten att partiklarna är så 
små att de kan transporteras ned till 
lungans finkapillärssytem (respira-
bla partiklar) vid inandning.

Kontaktuppgifter

Vill du ha mer information om verk-
samheten som tas upp i denna artikel 
kan du kontakta:
Tony Eriksson, FMV
tfn 013-24 30 92
tony.eriksson@fmv.se 

Text: Per Reinholdsson,
Exova Materials Technology AB

Foto: Försvarets bildbyrå
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I ett av årets förra nummer av 
TIFF redogjorde Karl-Henrik 
Anner vid HKV PROD MARIN/
Sjösäk för hur materielunder-
hållet vid marinens fartyg kan 
förbättras. Den tekniska perso-
nalen på 4.sjöstridsflottiljen kan 
instämma till del i vad som sägs 
i artikeln men vill också gärna ge 
ett förbandsperspektiv på temat 
marint materielunderhåll. Det 
finns nu också facit på hur infö-
rande LIFT sjö (LX/LA)1 har gått 
under 2013. På 4.sjöstridsflot-
tiljen jobbar örlogskapten Björn 
Alba som stf chef Underhållsen-
heten inom 43.underhållsdivi-
sionen. Han har tidigare tjänst-
gjort som maskintjänstchef och 
fartygsingenjör på korvett typ 
Visby inom 3.sjöstridsflottiljen 
samt som divisionsingenjör på 
41.korvettdivisionen på 4.sjö-
stridsflottiljen och är väl insatt 
i hur materielunderhåll bedrivs 
och dokumenteras på de båda 
sjöstridsflottiljernas fartyg. Här 
redogör han för de utmaningar 
som präglar materielunderhållet 
och för nuläget på 4.sjöstrids-
flottiljen vad avser införandet av 
LIFT. Det som skiljer mot 3.sjö-
stridsflottiljen är antalet fartyg, 
IT-strukturerna är av ungefär 
samma art.

Text: Örlkn Björn Alba

Till att börja med bedrivs redan idag 
ett ambitiöst materielunderhåll på 
marinens fartyg som årligen kos-
tar några hundra miljoner kr. Den 
totala underhållsekonomin är styrd 
från HKV PROD LOG MTRL 
och ändras inte nämnvärt trots att 
större och dyrare fartyg har tillförts 
marinen. Ekonomin upplevs som 
något begränsad men räcker till. 
Tack vare ett stort antal i fartygssys-
temen väl kunniga systemingenjörer 
vid marina basbataljonen (FMV 
fr o m 2014-01-01) och tekniker 
ombord bedrivs ett underhåll som 
matchar fartygssystemens konfigura-
tion och behov i relation till aktuella 

gångtidsuttag. Genom ”icke-beslut” 
finns ett ”system” vari genomfört 
materielunderhåll dokumenteras 
i fartygens loggböcker, liggare för 
respektive system, manuella pap-
persplott samt i kontrollrapporter 
som utfärdas av genomförande varv. 
Vid årsöversyner sammanställs alla 
kontrollrapporter i pärmar och 
digitala mappar som sparas både på 
fartyg och Marina Basbataljonen. 
Visbyklassen har sedan 2007 haft 
ett civilt underhållsuppföljnings-
system, IDUS som har nyttjats för 
uppföljning och kvalitetsgransk-
ning av materielvårdsföreskrifterna 
vilket också skett löpande sedan 

Örlkn Björn Alba.

Materielunderhåll

1  LIFT LX: LIFT lokal med extern access (Ö/SK) och  LIFT LA: LIFT lokal med autonom funktion (Ö/SK).
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dess. Även HMS Belos har ett civilt 
underhållsuppföljningssystem, 
AMOS för att fartyget skall kunna 
bibehållas i civil klass. Förbandens 
personal har vid ett antal tillfällen 
under perioden 2007-2010 deltagit i 
DU sjö projektet (senare TTMS) för 
uppdatering av materielvårdsföre-
skrifterna. Tyvärr har detta i ett an-
tal fall inte resulterat i något större 
utfall i dokumentationen. Även de 
materielvårdsföreskrifter som fallit 
ut i system LIFT-LX/LA och som 
borde ha den senaste uppdateringen 
lämnar en del övrigt att önska.

Beskrivningsdokumentation
Vilket underhåll som ska genom-
föras och hur ofta borde framgå av 
en uppdaterad utgåva av fartygsty-
pens beskrivningsdokumentation. 
I äldre tider kallades pärmverket 
”blå bandet”, båthandbok m fl och 
fr o m Visby- och Kosterklassen har 
beskrivningen levererats i digitalise-
rad form ”DIS”. Med facit i hand 
efter de senaste 15 åren kan vi på 
fartygsförbanden konstatera att inte 
i något fall har en uppdatering skett 
i den omfattning som borde ha skett. 
Inte ens den moderna digitala DIS-
versionen levereras med rätt innehåll 
vid rätt tidpunkt trots tydligare 
regler och rutiner som Karl-Henrik 
Anner pekar på. Fartygsförbandens 
personal tvingas ibland till kva-
litetsgranskningar det egentligen 
inte finns tid till och som design-
ansvarig borde ansvara för i större 
detaljgrad. Som tur är medföljer 
vid modifieringar och ombyggnader 
oftast leverantörsbeskrivningar och 
initialutbildningar som kan nyttjas 
för materielunderhåll samtidigt som 
utgångna, obsoleta materielvårdsfö-
reskrifter kan identifieras av erfaren 
fartygspersonal. Avvikelserapporter 
på felaktiga föreskrifter har faktiskt 
skrivits men då de inte ger någon 
synbar verkan prioriterar perso-

nalen kärnverksamheten istället. 
Beskrivningar och materielvårdsfö-
reskrifter saknas med andra ord inte 
men en kvalitetsgranskad samlad 
dokumentation som går hand i hand 
med modifieringar och ombyggna-
der står sedan många år högt upp 
på önskelistan. Var svårigheten 
att införliva nya beskrivningar och 
stryka utgångna ligger är svårt säga 
men vem som är ansvarig är sol-
klart – Designansvarig - som i de 
flesta fall har varit/nu är FMV. Då 
FMV jobbar på uppdrag av HKV 
PROD MARIN blir bilden något 
mera otydlig eftersom både PROD 
MARIN, PROD LOG MTRL och 
PROD LOG FÖRB är aktörer i 
det marina materielunderhållet. 
PROD MARIN lägger uppdrag på 
ombyggnader och modifieringar 
och PROD LOG MTRL ansvarar 
för löpande materielunderhåll som 
budgeteras centralt. Med nya instal-
lationer följer nya underhållsbehov. 
Då förbandens personal efterfrågat 
uppdaterade materielvårdsföreskrif-
ter har det hänvisats till DU sjöpro-
jektet i ca 10 år (senare TTMS). Har 
uppdraget att tillgodose förbanden 
med tekniska beskrivningar va-
rit tillräckligt väl formulerat och 
finansierat? Att införliva dokumen-
tationsfrågor i ett IT-projekt som 
LIFT ter sig då med facit i hand 
som att springa över ån efter vatten. 
Det borde finnas enklare sätt. I syn-
nerhet som tiden lätt springer iväg 
från IT-projekt av olika orsaker.

Materielunderhåll uteblir
De olika fartygstyperna eller system 
ombord är genom s k batch- eller 
produktavtal, som FMV tecknar, 
knutna till olika varv eller företag 
för tyngre underhåll. Detta gäller 
såväl avhjälpande som förebyggande 
underhåll. Tyvärr drabbas fartygs-
typerna relativt ofta av stillestånd i 
leveranser av materielunderhåll från 

varv då avtalen ska omförhandlas. 
Tilldelning av varv överklagas varpå 
fartygen står utan varv under tiden 
tilldelningsbeslut överprövas. Denna 
tid kan bli flera månader. Detta har 
nu samtliga marina förband drab-
bats av i olika omfattning under de 
tre senaste åren. Här finns mycket 
att göra då uteblivet materielunder-
håll innebär körförbud för fartygen 
eller att svåra haverier inte åtgärdas 
med låg tillgänglighet av fartyget 
som följd. Det behövs längre fram-
förhållning vid tecknande av avtal så 
att datumet för tilldelningsbeslutet 
inte sammanfaller med avtalets upp-
hörande. Det finns också anledning 
att utreda om inte rikets säkerhet 
väger högre än lagen om offentlig 
upphandling varvid fler styrda avtal 
borde bli aktuella.

Brist på tid. Det förekommer ibland 
under en begränsad tid på året att 
tidsbrist för genomförande av mate-
rielunderhåll uppstår som en följd 
av omständigheter som inte gick att 
förutse i årsplaneringen. Här jobbar 
vi på förbanden med att finna nya 
lösningar för att få arbetstiden att 
räcka till. Ett sätt är att mer materi-
elunderhåll genomförs till sjöss och 
till ankars under övningar, ett annat 
är att t ex den tekniska personalen 
ombord medges mera arbetstidsut-
tag i utlandshamn och att förban-
dets underhållsenhet kan stötta 
vid tillfälliga arbetstoppar. Mycket 
handlar om ändrade tankesätt. En 
viktig förutsättning är dock att tids-
bristen anmäls chefsvägen. Till sist 
är det ändå ett chefsansvar att det 
finns tillräckligt med resurser för ge-
nomförandet av materielunderhåll.

Är LIFT enda vägen? Karl-Henrik 
Anner menar att LIFT visar på ett 
bra sätt vad som ska göras eftersom 
det autogenereras av systemet och 
att rättningstjänsten kan ske enkelt i 

i Marinen
– eller vem bestämmer egentligen?

>>>
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de tekniska stödsystemen LIFT och 
senare PRIO 5-6. Sanningen är att 
inget materielunderhåll autogenere-
ras med god kvalitet utan förarbete 
och löpande uppdatering. Frågan är 
om inte LIFT ”SJÖ” (LX/LA) med 
tanke på kvarvarande livslängd är 
ett dyrt sätt se till att grunddata på 
excelark rättas för ett 25-tal fartyg 
och ett stort antal mindre fartyg/bå-
tar. Hur mycket förbandsverksamhet 
hade kunnat genomföras för de ca 
25 miljoner kronor som den ma-
rina delen av LIFT-uppdateringen 
kostat? I samband med driftsättning 
av LIFT-LA på några av 4.sjöstrids-
flottiljens fartyg har förbandets 
personal ändå fått ta del av ett 
excelark med materielvårdsföreskrif-
ter för påseende innan de matats in i 
databasen. Vad förbandet känner till 
är XML-dataformatet (kompatibelt 
med Excel) som används generellt 
gångbart för överföring av data 
mellan olika dataprogram som t ex 
PRIO, LIFT, IDUS, DIS m fl. Det 
finns också betydligt billigare och 
mer användarvänliga dataprogram 
som kan köpas in om materielvårds-
föreskrifter skall utvärderas i ett 
IT-system.

LIFT hur har det gått 2013?
Det har under året som gått bedri-
vits ett ambitiöst arbete för införan-
de av LIFT-LA med replikering mot 
LIFT-LX på de marina förbanden. 
Förbandspersonal har stöttat såväl 
LIFT-leverantören som FM LOG 
Ledtek som alla jobbat hårt för att 
få det att fungera. Det har också 

bedrivits utbildning i LIFT-LX 
rapportering/beredning som täcker 
behovet. Erfarenheterna från detta 
visar att LIFT-implementeringen på 
marina förband inte är enkel då det 
saknas en ensad anpassad IT-struk-
tur för såväl rapporteringskommu-
nikation som replikering av databa-
serna LA-LX. Fartygen skiljer sig 
åt både i IT-struktur och i materiel-
struktur i LIFT-LX. I skrivandets 
stund finns fyra fungerande fartyg 
med LIFT-LA på 4.sjöstridsflottiljen 
av totalt elva. Uppkopplingsmöj-
ligheterna är dessutom hänvisade 
till respektive hemmahamn för de 
marina förbanden och finns t ex inte 
vid Muskö örlogshamn eller Stock-
holms reparationsvarv där fartygen 
befinner ca en månad eller mer per 
år för varvsunderhåll. I och med 
friktionerna i införandet av LIFT-
LX/LA som bromsat förekommer 
nu fyra grupperingar av införandet 
på 4.sjöstridsflottiljens fartyg:

inlagd materielstruktur innehållande 
materielvårdsföreskrifter, replikering 
mot LIFT-LX fungerar relativt bra 
(4, kanske snart 5 fartyg).

inlagd materielstruktur men repli-
keringen, uppkopplingen fungerar 
dåligt p g a IT-strukturen Artemis 
ombord, KLAS2-tunneln är svår att 
hålla i drift (ett fartyg).

LIFT-LX, saknar LIFT-LA och har 
endast en generell materiel (MIMI)-
struktur inlagd. Endast avhjälpande 
underhåll kan rapporteras. Besätt-

ningen måste dock gå iland för att 
rapportera detta då uppkoppling av 
KLAS2-tunnel ej medges ombord 
pga Artemis eller obefintlig IT-
struktur ombord (4 fartyg varav ett 
med Artemis och IDUS).

LIFT-L i annat FörsA och kan inte 
lånas ut till LIFT-LX då all lös 
utrustning är upplagd som ingår-i in-
dividen. Att sära på dessa är förenat 
med mycket arbete. Fartyget kan då 
inte rapportera vare sig avhjälpande 
eller förebyggande underhåll till 
LIFT-LX då fartyget som individ inte 
finns upplagt i LIFT-LX (ett fartyg).

Ledningen måste fungera! Helt rik-
tigt konstaterar Karl-Henrik Anner 
att ledningen för den tekniska tjäns-
ten måste fungera bättre och här 
instämmer vi till fullo. Roller, ansvar 
och uppgifter finns beskrivet i såväl 
Försvarsmaktens manual sjösäker-
het, FMMS som Regler för militär 
sjöfart, RMS m fl publikationer men 
hur fungerar det i praktiken?

Vem som egentligen styr den 
tekniska tjänsten är svårt att se då 
t ex HKV Säkinsp SJÖI ställer krav 
på ombyggnad av äldre fartyg, HKV 
PROD MARIN lägger uppdrag till 
FMV på ombyggnad/uppgradering 
av fartyg. HKV PROD LOG MTRL 
budgeterar för materielunderhåll 
som innefattar den ombyggda 
materielen (som saknar uppdaterad 
beskrivning) Designansvarig (FMV) 
bestämmer vilket materielunderhåll 
som ska genomföras men överläm-
nar till förbandspersonalen att gran-

HMS Trossö. HMS Sundsvall.
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ska dokumentationen eller meddelar 
att beskrivningen är försenad p g a 
friktioner i DIS programvara. Änd-
ringsförslag lämnas in till FMV:s 
konsulter men återkommer aldrig.

LIFT–hanteringen
mer komplicerad
Att jobba i system LIFT är inte 
helt enkelt oavsett om vi pratar om 
LIFT-L som mestadels hanterar lös 
utrustning eller LIFT LX/LA som 
nu hanterar teknisk tjänst i marinen. 
Fram tills LIFT-LX infördes för 
teknisk tjänst låg såväl fartyg som 
dess lösa utrustning tillgångsredo-
visad i respektive LIFT-L2 databas. 
För att LIFT-LX skall fungera för 
teknisk tjänst måste fartyget som 
individ och på sikt även lös mtrl 
lånas ut från LIFT-L till LIFT-LX. 
Då all materiel någon gång, vissa 
årligen, blir föremål för omfördel-
ning eller godsning till verkstad för 
tillsyn måste materielen återlämnas 
till LIFT-L. Detta låter sig dock inte 
göras om det är åtgärder knutna till 
sig och även om det skulle gå så är 
det en stor operation i LIFT med 
stor risk för fel eftersom det handlar 
om individnummermärkt materiel. 
Detta går under benämningen den 
s k X-låneproblematiken som än 
så länge saknar lösning. De ma-
rina förbanden har idag tillräckligt 
med problem som uppstår då lös 
utrustning skickas mellan olika 
LIFT-L databaser för tillsyn och 
underhåll. Rent praktisk uppstår 

då alltid någon form av förluster av 
olika anledningar som tar mycket 
lång tid att åtgärda, flera månader 
upp till ett år. I och med GLOB2 
har också aktualiserats krav på att 
beställa underhåll för lös individnr. 
märkt materiel i LIFT-LX även 
om materielen inte är upplagd där. 
Detta kan innebära 50-150 åtgärds-
rader för varje individnr. som måste 
läggas in manuellt i en Förnöden-
hetspostanteckning. Tidigare skedde 
detta genom en grundbeställning 
som Marina Basbataljonen la till 
Marinverkstäderna. Här drabbas 
alltså fartygsbesättningen av ökad 
administration när de själva skickar 
UhB för förebyggande underhåll. 
Att uppkoppling saknas ombord gör 
det heller inte lättare.

Går det att göra något?
Det är inte svårt att ha åsikter då vi 
på förbanden gång på gång drabbas 
av begränsningar i fartygens, materi-
elens tillgänglighet eller ökad admi-
nistration av olika orsaker men det 
är uppenbarligen inte pengar som 
saknas med tanke på hur mycket 
pengar som kan satsas i stödsys-
temen. Förbanden/Försvarsmak-
ten behöver en struktur som kan 
hantera ändringar i dokumentation 
och flytt av materiel mellan förråd 
– verkstäder – förbandsenheter på 
ett smidigt sätt. Här är några förslag 
som skulle kunna förenkla och som 
vi på förbandet hoppas på:

-

tjänsten av dokumentation att fung-
era.

-
ner som löser allt till en rimlig kost-
nad. Det är med hänsyn till priserna 
på färdiga produkter på marknaden 
inte rimligt att programmera om 
äldre militära applikationer till dyra 
kostnader. Flera civila produkter för 
underhållsuppföljning är dessutom 
förberedda för länkning till affärssys-
tem som t ex SAP (PRIO).

färdiga produkter som kan användas 
ombord som användarvänliga verk-
tyg, länkas till varandra och främja 
av insatsen då vare sig LIFT-LX eller 
PRIO är användbara för logistikled-
ning på stridsfältet, den främre under-
hållsnivån.

på FMV som jobbar löpande med 
dokumentation så att designansvarig 
återfår en erfarenhetsbank avseende 
materielunderhåll. Kompetensen 
kommer oavsett att behövas för att 
FMV ska kunna planera och budge-
tera materielunderhåll i och GLOB2 
framöver.

Överför all materiel i marinen till 
LIFT-LX och ändra strukturen i 
LIFT-LX så att LIFT-LX ges samma 
status som LIFT-L, då samlas den ma-
rina materielen i en databas och slip-
per godsas via LIFT-L. Troligtvis får 
då också verkstadsnoteringarna bättre 
kvalitet och vi slipper en stor mängd 
administration kopplad till förlusthan-
tering av felaktiga individnummer. 

HMS Visby.
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2  LIFT L: LIFT lokala databaser som bl a FMLOG FörsA brukar för ex förbandens materiel redovisning (H/S).
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vensk pansarhistoria tog sin 
början för snart 100 år sedan 
och det var vid Svea Livgarde 
i Stockholm som det hela 

började. Många svenska vapenaf-
färer har fått stor uppmärksamhet 
i media men den affär som, om den 
hade skett idag, skulle ha fått väldigt 
mycket uppmärksamhet är det 
nog inte så många som känner till 
– köpet av de första svenska strids-
vagnarna som 1921 inköptes från 
Tyskland. Både syftet och själva 
köpet hemligstämplades. Efter första 
världskriget och Versaillesfreden 
belades Tyskland med olika res-
triktioner, men trots detta lyckades 
Sverige köpa stridsvagnar av typen 
LK II (Leichter Kampfwagen II) 
från ett land som nog inte hade 
rätt att sälja dem. Vagnarna hade 
tillverkats 1918 och tanken var att 
de skulle ha använts på västfronten 
mot de brittiska och franska strids-

vagnarna som såg dagens ljus 1916, 
men kriget hann ta slut innan de 
tyska vagnarna kom iväg till fronten. 
Vagnarna blev stående på fabrikerna 
och svenska representanter på plats i 
Tyskland fick i uppdrag att förhand-
la om köp av ett antal vagnar.

Resultatet blev att 10 st. vagnar 
inköptes till ett pris av 18 000:- per 
vagn (motsvarar ca 400 000:- i da-
gens penningvärde). De 10 vagnarna 
smugglades till Sverige i delar och i 
tullhandlingarna står det ”traktor-
delar” och ”bleckslageriarbeten”. 
Importen sköttes av firma C.G. 
Bäckström Import AB i Stockholm. 
Syftet med köpet sägs ha varit att 
skydda kungahus, regering och 
riksdag i händelse av revolution, och 
det är inte otroligt med tanke på vad 
som hände i vår omvärld under åren 
1917 och några år framåt. Utveck-
lingen under första världskriget följ-

des naturligtvis av Sverige och precis 
som i många andra länder pågick en 
livlig debatt mellan förespråkare för 
dessa tekniska vidunder och deras 
motståndare som framhöll infanteri-
ets slagkraft. Vagnarna monterades 
vid flottans varv i Stockholm och 
1922 startade man försök med strids-
vagnar vid Svea Livgarde i Stock-
holm, som då hade sina kaserner på 
Linnégatan invid Gärdet. 

Försöken pågick under åren 1922 
– 1927 vid Svea Livgarde och från 
1928 flyttades verksamheten över till 
Göta Livgarde (som hade sina ka-
serner ”vägg i vägg” på Linnégatan). 
Till försöksledare utsågs majoren 
Bertil Burén som i sina memoarer 
beskriver en del av sina erfarenheter 
från den tiden. Bl a skriver han om 
mötet med Heinz Guderian som kom 
att bli det tyska pansarvapnets grun-
dare och chef. Under en månad 1929 
tjänstgjorde Guderian och två andra 
tyska officerare vid Stridsvagnsbatal-
jonen på Göta Livgarde. Försöken 
gick ut på att prova vad dessa vagnar 
kunde användas till och vad de hade 
för begränsningar. Man deltog med 
vagnarna vid olika övningar och 
manövrar runt om i landet och där 
visade de mer än väl att det var ett 
användbart vapensystem och det var 
säkerligen resultaten från försöken 
som lade grunden till att Sverige 
tidigt satsade på stridsvagnar.

Data, Strv m/21
Vikt: 9,7 ton
Besättning: 4 man
Pansar: 4-14 mm
Hastighet: 16 km/h
Beväpning: 2 st. 8 mm kulsprutor m/14

TIFF-läsare har i nr 3 och 4/2013 kunnat läsa historien om vår svenska stridsvagn 103. Strv 103 var ju 
Sveriges huvudstridsvagn under ”Kallakriget-epoken” och här har läsarna fått ta del av en spännande 
utveckling från idé till genomförande, produktion och till avvecklingen av en unik och viktig del av vårt 
svenska försvar.

Många har frågat sig hur började vår pansarhistoria och vilken var första stridsvagn? Här kommer 
svaret från Stefan Karlsson, f.d. teknisk officer, numera Museichef på Arsenalen. Läs den spännande his-
torien om Strv m/21 och vad som är på gång i Skandinaviens största militärfordonsmuseum Arsenalen i 
Strängnäs.

Sveriges första stridsvagn

S

Strv m/21 i sin rätta miljö.
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Förutom de 10 stridsvagnarna 
anskaffade man även några andra 
försöksfordon att jämföra med, 
en fransk FT 17, en fransk NC 27 
och två st. brittiska Carden Loyd 
tanketter. De 10 vagnarna som 
redan under 20-talet blivit omo-
derna fortsatte att användas fram till 
krigsutbrottet 1939. Erfarenheterna 
från försöken visade dock att mo-
torstyrkan var för svag och därför 
beslutade 1929 man att bygga om 
5 av vagnarna och förse dem med 
en starkare motor. Den ursprung-
liga Benz-motorn på 55 hästkrafter 
byttes ut mot en Scaniamotor på 85 
hästkrafter. De ombyggda vagnarna 
som även utrustades med ny växel-
låda fick benämningen Strv m/21-29.

Olika öden mötte de 10 vagnarna, 
fem av dem användes som skjut- och 
sprängmål på olika skjutfält medan 
fyra bevarades och ställdes upp 
som monument på olika platser, två 
vagnar hamnade i Enköping, en i 
Strängnäs och en i Visby. En vagn 
skall enligt vissa dokument ha skick-
ats till Tyskland som gåva 1938, men 
om vagnen verkligen kom iväg är det 
ingen som vet och om den gjorde det 
blev den sannolikt förstörd i krigets 
slutskede. I enlighet med försvarsbe-
slutet 1936 lades Göta Livgarde ned 
i september 1939 och stridsvagnsba-
taljonen som då bestod av 48 st. kul-
sprutebeväpnade stridsvagnar m/37 
och 16 st. Stridsvagn m/38 omför-
delades till I 9 (senare P 4) i Skövde 
och I 10 (senare P 3/P 10) i Sträng-
näs. I samband med att man 1942 
skapade truppslaget pansartrup-
perna återuppstod Göta Livgarde 

på nytt, men då i Enköping där nya 
kaserner byggdes och förbandet fick 
beteckningen P 1. K 2 i Helsingborg 
blev P 2 innan det flyttades till nya 
kaserner i Hässleholm, I 10 blev P 3 
och I 9 blev P 4.

Renoveringen av 
Sveriges första stridsvagn 
– ett unikt renoveringsprojekt
Just nu pågår ett unikt renoverings-
projekt i Strängnäs. Sveriges första 
stridsvagn håller på att renoveras 
till körbart skick. Det är fordons-
museet Arsenalen, i samverkan 
med Södermanlands Regementes 
Museiförening och Armémuseum 
som står bakom projektet. Vagnen i 
fråga är en av 4 existerande vagnar 

Stridsvagn m/21 -29 på kaserngården.

i världen. Denna LK II som tillver-
kades i Tyskland 1918, importerades 
till Sverige 1921 där den fick beteck-
ningen Strv m/21 och individnum-
mer 5. Efter några år renoverades 
vagnen och försågs bl a med ny 
motor och växellåda och fick då be-
teckningen Strv m/21-29. I samband 
med att Göta Livgarde återuppstod i 
Enköping hamnade vagnen där som 
monument och där stod den fram 
till omkring 1969 då den flyttades 
till det nyöppnade Pansarmuseet i 
Axvall utanför Skövde. På Pansar-
museet skulle den bli stående fram 
till 2009 då museet stängdes och 
samlingen flyttades till Strängnäs. 

Redan innan Pansarmuseet flytta-
des pågick det arbete med att reno-
vera äldre stridsfordon i Strängnäs 
och redan 2001 föddes iden om att 
renovera den Strv m/21-29 som stod 

på regementet. Tillstånd gavs och 
arbetet påbörjades, men sen kom en 
del annat i vägen (framför allt byg-
gande av ett nytt museum, som be-
skrivs i en artikel i TIFF nr 3/ 2011) 
vilket gjorde att projektet lades 
på is. Helt stilla har det dock inte 
stått. Ny motor hade införskaffats 
och jämförande studier av de båda 
vagnarna har gjorts. Innan projektet 
återupptogs på nytt beslutades dock 
att vagnen som påbörjats skulle 
fortsätta att vara monument och att 
vagnen från Axvall skulle renove-
ras eftersom den var mer komplett, 
endast motorn saknades. 2014 är 
det 100 år sedan första världskri-
get startade och 2016 är det 100 år 
sedan de första stridsvagnarna såg 
dagens ljus på slagfälten. Detta är 
händelser som på olika sätt kom-
mer att uppmärksammas runt om i 
Europa och redan nu följs projektet 
i Strängnäs av olika museer runt om 
och en förhoppning är att vid något 
tillfälle kunna samla olika varianter 
av stridsvagnar från första världskri-
get. Projektet har föregåtts av arkiv-
forskning, insamling av bilder och 
studie av f  d hemliga dokument. En 
noggrann undersökning och fotodo-
kumentering av de olika vagnarna 
har gjorts innan demontering påbör-
jades. Projektet leds av Arsenalen, 
Sveriges Försvarsfordons-museum, 
men själva arbetet utförs helt ideellt 
av medlemmar i Arsenalens stöd-
förening. Planen är att vagnen skall 
rulla för egen maskin under 2016.

Under hösten 2013 demonterades 
hela vagnen, detta för att ge en bild 
av skicket på de olika komponen-
terna. Under hela demonteringen 
har noggrann dokumentation och 
katalogisering av samtliga delar 
gjorts. Dels är det en helt nödvändig 
process eftersom det enda som finns 
är en instruktionsbok som består av 
27 sidor och ett antal tecknade skis-
ser, och samtidigt är det en viktig 
del att dokumentera vad som gjorts 
så att man i framtiden slipper gissa. 
Alla isärtagna komponenter un-
dersöks noga innan fortsatt åtgärd 
beslutas. Vagnen har visat sig vara 
i väldigt bra skick, den har ju trots 
allt stått ute i många år och det har 
varit förvånansvärt lätt att lossa 
skruvar och muttrar. Vagnen har en 
enkel uppbyggnad, men är samtidigt >>>



TIFF nr 1 / 201436

väldigt annorlunda om man jämför 
med modernare vagnar. Motorn 
fram driver en växellåda med fördel-
ningsväxel till styrväxeln som sitter 
längst bak. Styrsystemet är en enkel 
form av styrbroms. Pansarkaros-
sen går att lyfta av från chassiet och 
det mest naturliga vore om motor, 
växellåda och styrväxel då satt kvar 
i chassiet, men så är det inte. Det 
som blir kvar är bottenplattan och 
bandaggregatet. Allt annat sitter i 
karossen, vilket gör det hela lite mer 
komplicerat att ta isär. Varför man 
valt denna lösning är svårt att gissa 
sig till.

Motorn är en fyrcylindrig Scania-
Vabis bensinmotor på 85 hk. Växel-
lådan består av en huvudväxellåda 
och en divisionsväxel vilket gör att 
man får totalt 8 växlar och en topp-
hastighet på 16 km/h. Styrningen 
sker med hjälp av styrbromsar – en 
för vardera sida. Bandaggregatet 
består av rullkistor, en konstruktion 
som ingen av oss stött på tidigare. 
Det är 5 st. separata enheter per sida 
och i vardera rullkista sitter fyra st. 
bärhjul. Varje rullkista sitter ”löst” 
mellan två sidoplåtar som agerar 
styrning och varje rullkista har 4 st. 
spiralfjädrar som ger rullkistan en 

fjädringsväg på ca 5 cm. I och med 
att kistorna sitter löst och dessutom 
har fyra fjädrar på rad kan de röra 
sig ungefär som en boogie.

ten. Som exempel kan man nämna 
de takhängda stolar som idag mon-
teras i många stridsfordon för att 
skydda besättningen mot minor och 
andra explosioner under vagnen. 
Redan 1917 fanns det vagnar där 
vagnchefen satt i en sele som hängde 
från taket men då för att kunna följa 
med när tornet vreds. Att studera 
hur det var förr kan med andra ord 
vara både intressant, lärorikt och 
utvecklande. 

Även om arbetet sker helt ideellt 
kommer det kosta en del pengar 
och då är det viktigt med sponsorer 
som är villiga att på olika sätt stödja 
projektet. Bland annat har Scania 
bidragit med en motor av rätt typ. 
Genom att studera gammal teknik 
kan man lära sig väldigt mycket. 
Dels får man en större förståelse och 
många ”uppfinningar” som vi ser 
idag visar sig redan ha funnits på 
olika fordon redan på tidigt 1900-
tal, men då kanske med andra syf-

Från instruktionsboken-vy från sidan och ovan av Strv m/21.

Så här ser chassiet och karossen ut när de är separerade.

Har du bilder eller information eller 
vill hjälpa till och bidra till projektet 
– hör av dig till Arsenalen. Du kan 
även följa arbetet på projektblog-
gen som du hittar på Arsenalens 
hemsida. www.arsenalen.se

Rullkistan en säregen konstruktion.

Text: Stefan Karlsson
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Sveriges
militär-

historiska arv

Ett museum blir till. År 1949 bilda-
des föreningen Garnisonsmuseet 
i Bodens vänner. Museets uppgif-
ter skulle bland annat vara ”Att 
genom lämpliga museiföremål m m 
åskådliggöra de militära förbandens 
förläggning, organisation, utrustning 

och uppträdande vid olika tidsske-
den”. Här låg entusiasmen på hög 
nivå över att öppna ett museum som 
skulle visa allt från snuskburkar, 
uniformer och kanoner. Föremålen 
från det gamla garnisonsmuseets 
flyttades in i det nybyggda Försvars-
museum Boden, som nu funnits i 7 
år. Försvarsmuseum Boden ligger 
på det gamla och nedlagda artilleri-
regementet A8, vilket är det äldsta 
regementsområdet i hela garniso-
nen. I den gamla kasernen, som nu 
används som museibyggnad, bodde 
från början officersfamiljerna då de 

anlände till Boden hösten 1906. År 
1908 var officerarnas bostäder klara 
och då kunde även underoffice-
rarna och deras familjer flytta in på 
A8. Museet disponerar också A8:s 
gamla gymnastiksal som även haft 
andra funktioner under åren.

Dels fungerade den som en tillfäl-
lig sjukförläggning för de insjuknade 
under Spanska sjukans framfart 
hösten 1918. Under hela A8:s verk-
samma tid anordnades välbesökta 
tillställningar som danser, boxnings-
tävlingar och bio i lokalen. 

Försvarsmuseum Boden
På vår resa genom Sveriges militärhistoriska arv-
SMHA, fick vi i förra numret av TIFF bakgrunden till 
varför Bodens fästning byggdes och även ta del av 
dess mer än 100-åriga historia. Nu är det dags för 
fortsättningen och den åttonde TIFF-artikeln i serien, 
när vi besöker Försvarsmuseum Boden som har Bodens 
kommun som huvudman och är ett av de 23 museer som ingår i 
SMHA.

Text: Annakarin Rönnbäck, Försvarsmuseum Boden
Foto: Försvarsmuseum Bodens arkiv

Annakarin Rönnbäck, 
Försvarsmuseum 
Boden

Så här såg det ut då…

>>>
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I tillbyggnaden finns en välfylld 
butik och ett café. Museet har en 
utställningsyta på ca 3000 kvm, en 
stor museipark med fordon och pjä-
ser samt en hinderbana för barn.

Försvarsmuseum Boden
Målet för Försvarsmuseum Boden 
är att synliggöra och förvalta det 

militärhistoriska arvet. Museet har 
öppet året om, fem dagar i veckan, 
så 4 heltidsanställda har fullt upp.

Det är mycket som ska hinnas 
med i en verksamhet som på olika 
sätt ska kunna förmedla vårt arv 
vidare. Man måste ta till vara på all 
den kunskap som finns och sam-
arbete, nätverk och delaktighet är 

komponenter som gör detta möjligt.

I museet finns i dagsläget tre bas-
utställningar och en fjärde är under 
uppbyggnad

Norrlands lås, visar historia från 
slutet av 1800-talet, med bygget av 
Bodens fästning, första och andra 
världskriget, kalla kriget - fram till 
i dag. Tyngdpunkten är lokal och 
regional historia men även utrikes-
politiska händelser speglas för att 
visa hur stora och små händelser 
samverkar.

Boden Radio, visar att radions histo-
ria i Boden inte bara var rundradio 
utan mångfacetterad och innehöll 
allt från marin kustradio till militär 
signalspaning.

Om kriget kommer, som handlar om 
kalla kriget under 80-talet. Vilket 
var hotet mot norra Sverige och 
hur skulle hotet mötas om det kalla 
kriget plötsligt blev varmt?

… och så här blev det när museets båda byggnader byggdes ihop med en stor glaskropp som är museets entré.

Museipark med hinderbana för barn.

Sveriges
militär-

historiska arv
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Sveriges
militär-

historiska arv

Varje år visas även flera tillfälliga 
utställningar i museets lokaler. Un-
der de sju år som museet har varit 
öppet har många utställningar visats 
och i och med detta så har man även 
knutit mycket kontakter med andra 
museer, föreningar, privatpersoner 
och myndigheter runt om i landet. 
Nu vill många av dem visa sina 
utställningar hos oss och museet tar 
tacksamt emot dem.

Abisko Gränsförsvarsmuseum
Museet har även en liten filial i Abis-
ko – Abisko Gränsförsvarsmuseum. 
Det är ett litet museum som berät-
tar mer om beredskapstiden och 
det kalla kriget i de svenska fjällen. 
Museet i Abisko är ett samarbete 
mellan Svenska turistföreningen och 
Försvarsmuseum Boden.

Att föra arvet vidare
Museet försöker varje år ta in en eller 
två utställningar som riktar sig mot 
barn och ungdomar. Basutställning-
en fungerar som ett bra komplement 
till skolans egen undervisning om 
andra världskriget och kalla kriget. 
En visning i Norrlands lås erbjuder 
kunskaper, berättelser, föremål och 
bilder från Norrbotten. Ett lokal-
historiskt komplement till det som 
läses i historieböckerna. För några år 
sedan gjorde museet ett skolmaterial 
- Nyckeln till Norrlands lås, som är ett 
studiematerial för skolor. Materialet 
är framtaget till museets basutställ-
ning och är tänkt att komplettera ut-
ställningen med intressanta händelser 
och skeenden, både internationella, 
nationella och regionala.

För de yngre besökarna så 
erbjuder museet varje år en eller 
flera utställningar och program 
riktade speciellt till målgruppen 
5-9 år. Några exempel som visats 
är: Mumintrollet, Rörelse av vikt 
och Lasse-Majas detektivbyrå. För 
bland annat årskurs 3, som läser 
lokalhistoria, erbjuds programmet 
”Boden 100 år”. Där museet har 
byggt upp ett ”mini” Boden med 
hus, kyrka och lador för att visa 
hur det såg ut i Boden för 100 år 
sedan, då man även började bygga 
fästningen. Andra tillfälliga utställ-
ningar som visats hos oss, riktade 
till målgruppen 15-20 år, är (O)

Det finns många intressanta objekt på 
museet, här samsas ballongflyget från 
tidigt 1900-tal med vår huvudstridsvagn 
m/74 under 40/50-tal på samma bild.

Ksp m/36 var ett viktigt vapen under 
andra världskriget och långt därefter, 
här i säkra händer för vårt gränsförsvar.

Försvarsmuseum Boden arbetar mycket 
med det pedagogiska och barn – ungdo-
mar är för oss en viktig målgrupp. Den 
regionala och lokala historien som finns 
runt omkring oss är viktig och genom att 
förstå sin bakgrund får man perspektiv 
på den värld vi lever i.

mänskligt, SMAL, Sverige och För-
intelsen och Rädda Historien mfl. 
Under somrarna så satsar museet 
alltid extra på barnfamiljer med 
någon stor barnutställning.

I Bodens garnison har det genom 
åren funnits många olika förband 
och många av dem har fortfarande 
aktiva kamratföreningar. Samar-
betet mellan dem och museet är 
viktiga. De sitter inne med mycket 
kunskap och engagerar sig i muse-
ets utveckling. De anordnar ibland 
egna utställningar, håller föredrag 
och hjälper till vid stora evene-
mang. Ett årligt återkommande fi-
rande är Nationaldagen, där museet 
håller öppet med fri entré och några 
av kamratföreningarna kör den 
uppskattade fordonsparaden.

Här leds paraden, som innehåller allt 
från motorcyklar till den stora Band-
kanonen, av en IKV 91.

Försvarsmuseum Boden ökar 
varje år i antalet besökare och det 
tar vi som ett tecken på att vi är på 
väg åt rätt håll. Många kommer 
som nya besökare medans andra är 
återkommande. Vi vill ju vara ett 
museum som får folk att bli enga-
gerade. Med det menar vi att man 
ska ta med sig lite mer kunskap för 
varje gång man har varit hos oss. 
Helt enkelt ett museum att växa i 
och har du inte möjlighet att besöka 
oss fysiskt, ta en titt på vår hemsida 
www.forsvarsmuseum.se. 

Försvarsmuseum Boden – en artikel i två delar,

del 1 publicerades i nummer 4/2013
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Bakgrunden till avsiktsförklaringen 
är att den allmänna värnplikten 
avskaffats och personal till För-
svarsmakten nu rekryteras genom 
anställningar. Majoriteten av dessa 
kommer att vara visstidsanställda 
och det innebär att en stor del av 
Försvarsmaktens medarbetare har 
sin huvudsakliga sysselsättning hos 
en civil arbetsgivare. Syftet är att 
stärka en långsiktig kompetensför-
sörjning hos Försvarsmakten med 
fokus på tekniskt utbildad perso-
nal. Saabs anställda kan därmed 
också medverka till att Sverige har 
en god försvarsförmåga. – Vi vill 
låta våra anställda ha möjlighet att 
utvecklas och stödja landet genom 
att tjänstgöra i försvaret. Dessutom 
vill vi vara en attraktiv arbetsgivare 
för tidigare försvarsanställda. Både 
Saab och Försvarsmakten ser också 
vikten av att främja intresset för 
tekniska utbildningar, säger Lena 
Eliasson, personaldirektör på Saab. 
Avsiktsförklaringen syftar också till 
att finna möjligheter till karriärväx-
ling för kontinuerligt anställda inom 
Försvarsmakten, bland annat genom 
praktiktjänstgöring inom Saab samt 

samverkan vid utvecklingsplanering 
för personal.

Försvarsmakten har två olika ty-
per av soldater, GSS-T och GSS-K. 
GSS-T är Gruppbefäl Sjömän och 
Soldater och är tillfälligt anställd 
som kallas in för Försvarsmaktens 
räkning ca 3-4 veckor per år, vid 
exempelvis övningar och liknande. 
GSS-K är kontinuerligt anställda 
hos Försvarsmakten som förutsätts 
göra 6 månader till 1 års internatio-
nellt uppdrag och sedan max vara 
anställda i 8 år.

Saab uppmuntrar sina anställda, 
som ofta är experter på olika system 
som Försvarsmakten tillämpar, att 
ansöka som GSS-T och resten av 
tiden ha sitt vanliga arbete kvar på 
Saab.

– För oss ger detta en erfarenhet 
av hur våra system fungerar i ”grön 
miljö” och vi kan sedan vidareut-
veckla dem för att bli ännu mer kun-
danpassade. Det ger vår personal 
en erfarenhet och kunskap som är 
ovärderlig, säger Peter Axelsson, an-
svarig för den så kallade växeltjänst-
göringen mellan Saab och Försvars-
makten. När det gäller GSS-K, de 

kontinuerligt anställda, så kan Saab 
erbjuda en spännande praktik eller 
arbete i internationell miljö under de 
tider när de inte är ute på exempelvis 
internationell insats.

– Då får de kontinuerligt anställda 
en insyn och erfarenhet av vår verk-
samhet där det även finns möjlighet 
för personalutveckling efter deras 8 
år i Försvarsmakten och vi kan ha 
nytta av att en referenskund berät-
tar om hur våra system fungerar ”in 
action”, säger Peter Axelsson.

Samarbetet redan igång
Hittills har fyra medarbetare från 
Saab blivit rekryterade som GSS-
T och eftersom de 
anses ha specialist-
kompetens så har de 
i september genom-
gått Grundläggande 
Militärutbildning 
(GMU) på kor-
tare tid, endast 1-2 
veckor. Sedan väntar 
en stor internationell 
övning ”Joint Challenges” under 
november månad. En medarbetare 
som sökt är Thomas Palmqvist från 

Växeltjänstgöring FM-Saab
Försvarsmakten har tagit bort värnplikten och ska numera lösa sina uppdrag med hjälp av kontinuerligt 
och tillfälligt anställda soldater istället. Saab och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring om 
växeltjänstgöring som syftar till att samarbeta kring framtida kompetens- och personalförsörjning.

Text: Pia Rosin och Anna Emanuelsson, Saab

Göran Oscarsson, FM, Per-Olof Stålesjö, FM, Lena Eliasson, 
personaldirektör, Saab, Helena Wäreby, personalchef Saab 
Support & Services och Jakob Kretschmer, FM.
(Foto: Saab AB)

Thomas Palmqvist. 
Foto: Försvarsmakten



TIFF nr 1 / 2014 4141

Östersund som har stor erfaren-
het från att arbeta i internationell 
miljö med elförsörjningssystem.

– Vad är dina intryck från er GMU, 
Grundläggande Militärutbildning i 
september? 
– För det första var det som att 
förflytta sig 36 år bakåt i tiden men 
samtidigt inte. I stort sett samma 
inryckningsrutiner som när jag 
gjorde min värnplikt med uthämt-
ning av personlig materiel inklusive 
AK 5. Det som skiljer idag är ju 
framför allt uniform och övrig ut-
rustning, men också förhållnings-
sättet mellan oss och befäl. Det var 
en intensiv och intressant vecka 
med mycket skjutande, vapenvård, 
kvällstjänster och utbildningar till 
besök av självaste ÖB.

– Hur kommer du att ha nytta av 
din tjänst som GSS-T, i ditt vardag-
liga jobb på Saab? 
– Det får nog den övning som vi 
ska delta i utvisa. Då ska vi ju 
vara ute i våra befattningar och 
det ska bli spännande och se vad 
man har att erbjuda. 

Text och foto: Christian Lövgren, FM

ÖVNING JC 13 1:a tekniska batal-
jon har grupperat på Rinkabyfältet 
i Skåne under övning JC 13. Johnny 
Olofsson deltar för första gången i 
en större övning som deltidsspecia-
list. Han har dock mycket erfarenhet 
med sig från sitt ordinarie arbete på 
Saab.

– Hjälmen, kroppsskyddet och Ak 
5:an känns tungt att bära efter ett 
tag och är mest i vägen. Jag är inte 
van vid att arbeta med så här mycket 
utrustning på mig, skrattar Johnny 
Olofsson som gjorde sin värnplikt 
för 27 år sedan. Men en vana att 
arbeta med teknik saknas verkligen 
inte efter många år på Saab i Öst-
ersund. Fyra stycken Saab-tekniker 

har, i ett första steg, 
anställts på deltid vid 
1:a tekniska bataljon. 
Ett samarbete som 
Försvarsmakten, 
Saab och Johnny 
Olofsson själv tror mycket på.

– Det är kul att se hur de tekniska 
prylarna jag arbetar med på Saab 
faktiskt används i verkligheten. Det 
ger en större förståelse och gör mig 
till en bättre tekniker, slår Johnny 
Olofsson fast.

– I det frivilliga försvaret har alla 
sökt sig hit och vill vara här. Så var 
det inte när jag gjorde värnplikten. 
Här är duktigt folk som är kul att 
arbeta med, fortsätter Johnny Olofs-
son. Joakim Roth på bataljonens 
personalfunktion ser också fördelar.

– Det är fyra otroligt kompetenta 
tekniker som gått rakt in i befatt-
ning. De saknar en del vapen- och 
förarutbildning men de har stor 

teknisk erfarenhet och bidrar också 
med livserfarenhet till ett ungt för-
band.

– Men vi har ändå kommit in i 
gänget snabbt, lägger Johnny Olofs-
son till.

Samarbetet mellan FM och Saab
– Det här är väldigt nytt och vi vet 
inte riktigt var det kommer att sluta, 
förklarar Johnny Olofsson om sam-

Erfaren
tekniker på
sin första övning

arbetet. Men mycket är upp till oss 
fyra pionjärer. Jag hoppas att vi kan 
bli en kontaktyta mellan Saab och 
Försvarsmakten för det måste finnas 
många fler på Saab som är intresse-
rade av denna form av tjänstgöring, 
fortsätter han. Joakim Roth ser 
också en omvänd rörelse av tekniker 
på sikt.

– Soldatyrket är inget livstidsyrke, 
så när tiden kommit för soldaterna 
att söka sig vidare, kan jag se Saab 
som en viktigt samarbetspartner. 1:a 
tekniska bataljon från FMTS har 
jackat in i, och samgrupperat med 
logistikbataljonen från Trängrege-
mentet på Rinkabyfältet. Contain-
rar, tält och fordon upptar ett stort 
område med febril aktivitet. All tra-
sig teknisk materiel, från fordon till 
elverk och kylsystem, är 1:a tekniska 
bataljons uppgift att laga.

– Det är verkligen kul att se hur 
det fungerar. Och att det faktiskt 
fungerar, säger Johnny Olofsson. 

En av logistikbataljonens pansarterrängbil har 
reparerats och är klar att användas igen.

(Foto: Christian Lövgren, Försvarsmakten)

Deltidsspecialisterna från Saab, 
Johnny Olofsson och Åke Gunnarsson, 
kontrollerar elverket som strömför-
sörjer hela bataljonen. 

Johnny Olofsson, kombinerar sitt arbete på Saab med 
en deltidstjänst på 1:a tekniska bataljon.

(Foto: Christian Lövgren, Försvarsmakten)

Du kan läsa mer på

http://rekrytering.forsvarsmakten.se.
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Vi får här en liten inblick i hur 
Försvarsmaktens Tekniska skola 
i Halmstad (FMTS) gör för att 
avvecklad materiel inte ska 
försvinna men samtidigt kunna 
använda den i utbildningen.

FMTS har av HKV vid ett fler-
tal tillfällen genom åren tillförts 
avvecklad materiel att användas i 
grundläggande teknisk utbildning. 
Materielen har varit kvar i redovis-
ningssystem LIFT och underhålls-
uppföljningssystem DIDAS men 

med en anmärkning såsom avveck-
lad. Denna typ av materiel får enligt 
anvisningar inte materielplaneras 
och skall lämnas in i och med att 
den är avvecklad. 

Ett moment 22 liknande förhål-
lande har därmed funnits mellan 

Avvecklad materiel
för flygteknisk utbildning

blir utbildningssatser vid FMTS

Från vänster Anders Olovsson lärare vid Mekaniksektionen, Jens Hansson materielansvarig 
vid Flyg UH plutonen samt Olov Öberg och Madelen Appelgren från Flygverkstaden F21 

som genomför en skillnadskurs mellan militära och civila flygplan.

X5800-600000 Utbsats Sk 60.X5800-000001 Utbsats Basmtrl.
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FMTS/ÄFR/FMLOG. Materielen 
skall avvecklas – det är rätt, den är 
tilldelad för att användas i utbild-
ning – det är också rätt och ÄFR vill 
inte lägga underhållspengar på det 
som är avvecklat – det förfaller ju 
också rätt.

För att komma ur denna situation, 
med målbilden att fortsatt använda 
materielen i den grundläggande flyg-
tekniska utbildningen. Tog FMTS 
initiativ till att utreda möjligheten 
att materielen avgår ur redovis-
ningen och FMTS själv tar system-, 
verksamhetssäkerhets- och budget-
ansvar för materielen.

Lösningen blev att i LIFT skapa-

des utbildningssatser med X num-
mer bestående av en sats för varje 
materielgrupp; Fpl 37, Sk 60, Hkp 3, 
Hkp 6, Hkp 9 och Basmateriel. I och 
med genomförd avgång ur LIFT och 
DIDAS av materielen svarar FMTS 
själv för uppföljning av kalender- 
och tidsbundet materielunderhåll, 
inom respektive materielgrupp. 
Detta innebär att FMTS numer har 
ansvar för system- och verksamhets-
säkerhetsuppföljning samt budgete-
ring för det underhåll av materielen 
som krävs.

FMTS modell ger följande förde-
lar för FM;
– FMTS pedagogiska idé i genom-

förandet av grundläggande flygtek-
nisk utbildning kan fortsätta.
– RML krav på praktiska moment i 
utbildningen kan innehållas. 
– Att använda avvecklad mtrl 
för grundläggande utbildning är 
kostnadseffektivt, ingen nyanskaff-
ning av särskild utbildningsmateriel 
behövs.
– Beståndsredovisningen blir kor-
rekt då avvecklad materiel verkligen 
avgår.
– ÄFR behöver inte lägga resurser 
på avvecklad materiel.
– FMTS arbetsmetod som använts 
för att identifiera risker och utform-
ning av verksamhetssäkerhets-
rutiner samt anpassad underhålls-
uppföljning, kan stå som modell 
för motsvarande arbete med andra 
materielslag, vilka är avvecklade 
och tilldelade skolor att användas i 
utbildning.

Text och foto:

Anders Hörström, Logistikchef FMTS

Från vänster Robert Gustavsson F7 och Patrik Pihl F17 som genomför motorbyte på Sk 60.

FMTS tog initiativ till 
att utreda möjligheten 
att materielen avgår 
ur redovisningen och 
FMTS själv tar system-, 
verksamhets säkerhets- 
och budgetansvar för 
materielen.

X5800-370000 Utbsats Fpl 37.
X5800-030000 Utbsats Hkp 3, 

X5800-060000 Utbsats Hkp 6 och 
X5800-090000 Utbsats Hkp 9.
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är den tyska armén anföll 
Sovjetunionen i juni 1941 
ansåg man sig med viss 
rätt vara i världstopp när 

det gällde pansarbrytande vapen. 
Visserligen hade de 37 mm strids-
vagns- och pansarvärnskanoner som 
använts i anfallet mot Frankrike fö-
regående år visat sig vara i svagaste 
laget, men båda var nu på god väg 
att ersättas av mycket kraftigare 50 
mm vapen, och den nyaste strids-
vagnen PzKpfw IV var till och med 
bestyckad med en 75 mm kanon, 
om också med kort eldrör. Det 
kom därför som en stor chock när 
de första sovjetiska T-34 och KV-
stridsvagnarna med sina långa 76 
mm kanoner och 70-80 mm tjockt 
frontpansar dök upp under sensom-
maren. Även de nya 50 mm pjäserna 
hade dålig effekt utom från sidorna 
eller bakifrån, och när det gällde de 
äldre 37 mm pvkanonerna så hade 
de, som en frontsoldat uttryckte sa-
ken, ungefär lika stor effekt som att 
gå fram och knacka på stridsvagns-
luckan. Resultatet blev naturligtvis 
ett intensivt sökande efter nya och 
effektivare pansarvärnsvapen. En ny 
generation pvpjäser och stridsvagnar 
med långa 75 och 88 mm kanoner 
togs fram i forcerat tempo, men även 
pvgevären, Wehrmachts enda lätta 
pvvapen, hade nu i ett slag blivit 
totalt föråldrade.

RSV-tekniken
Laddningar med riktad sprängver-
kan (RSV) hade uppfunnits ett par 
år tidigare och var det uppenbara 
alternativet när det gällde att åstad-
komma ett vapen litet och lätt nog 
att användas av en enskild soldat, 
men ändå med tillräcklig penetra-
tionsförmåga att slå igenom strids-
vagnspansar. Det var därför natur-
ligt att när Hugo Schneider Aktien 
Gesellschaft (HASAG) sommaren 
1942 fick uppdraget att utveckla 
kraftfullt närpvvapen så valde de att 
använda RSV-tekniken. Det fanns 
i huvudsak två problem med att 
använda en RSV-granat som pansar-
värn. Det ena var att en RSV-ladd-
nings genomslagsförmåga var direkt 
proportionell mot laddningens dia-
meter. För att slå igenom en strids-
vagns frontpansar krävdes en granat 
som hade en kaliber om minst 10 
cm, viket inte är lätt att få plats 
med i ett enmansvapen. Det andra 
var att en RSV-granat inte kunde 
spinnstabiliseras som en gevärs- eller 
artilleriprojektil. RSV-vapen bygger 
på att sprängladdningen formar en 
koncentrerad stråle av metall som 
med en hastighet av flera kilometer 
i sekunden slår igenom pansaret. 
Om RSV-projektilen roterar sprids 
strålen och genomslagsförmågan 
minskar kraftigt. Problemet med 
de stora granaterna löste HASAG 

på ett lika enkelt som elegant sätt. 
RSV-granaten monterades på en trä-
plugg som sköts in i ett enkelt stålrör 
som fungerade som eldrör. Granaten 
satt alltså framför mynningen på 
eldröret och kunde därmed göras 
grövre än detta. Eldröret var öppet 
i båda ändar, med en strypning i 
bakre änden som fungerade som en 
venturi. Drivladdningen var place-
rad ungefär mitt i eldröret och när 
den exploderade sköt den ut grana-
ten, samtidigt som huvuddelen av 
explosionsgaserna blåstes ut bakåt 
för att motverka rekylen. Eldröret 
var inte räfflat och för att stabilisera 
granaten användes istället fenor av 
fjäderstål som var rullade runt trä-
pluggen men frigjordes när granaten 
lämnade mynningen. HASAG döpte 
sin skapelse till ”Faustpatrone”, dvs 
”Nävpatronen”, och tanken var att 
soldaten skulle ta ett fast grepp om 
”eldröret”, hålla vapnet på rak arm 
och sedan trycka på avfyrningsknap-
pen. Något sikte fanns inte. Vapnet 
var också revolutionerande på ytter-
ligare ett sätt genom att det avsikt-
ligt var byggt som ett engångsvapen.

Efter avfyrningen kastades resten 
av vapnet, som ju inte bestod av 
mycket mer än ett stålrör. Heeres-
waffenamt, den tyska arméns vapen-
avdelning tyckte om grundidén med 
vapnet men insåg att det faktiskt 

Det är mycket sällan som en helt ny vapentyp uppfinns. 
Nästan alla vapen är (i bästa fall) förbättringar av redan 
existerande typer. Någon sällsynt gång händer det 
dock att någonting helt nytt dyker upp som resultatet 
av ett nytt taktiskt behov, eller ny teknik, eller en kom-
bination av bådadera. Ett sådant tillfälle var åren 1941-
43 då en rad pansarbrytande vapen byggda på helt nya 
koncept uppfanns i USA, England och Tyskland. I USA 
uppfanns det första raketgeväret ”bazookan”, i England 
pluggmörsaren PIAT (se TIFF nr 3/2013) och i Tyskland 
Panzerfaust, det första pansarskottet.

Det finns av naturliga skäl få bilder som visar Panzer-
faust i strid, och de som finns är troligen poserade. 

Detta är troligen den mest välkända.

N
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måste gå att sikta även med ett kort-
hållsvapen. Men om vapnet skulle 
ha ett sikte måste skytten kunna 
syfta in målet längs med vapnet, vil-
ket innebar att det måste hållas nära 
kroppen. Följaktligen förlängdes 
eldröret så att vapnet kunde hållas i 
armhålan utan risk för brännskador 
från ”bakblåset”. Ett enkelt uppfäll-
bart sikte med ett ”sikthål” för ett 
avstånd på 30 m konstruerades. En 
liten pligg på granatens ovankant 
tjänade som korn.

Faustpatrone 30 – Panzerfaust
Med dessa modifieringar gick vapnet 
i produktion sommaren 1943 under 
namnet ”Faustpatrone 30” där 
siffran syftar på skottvidden som var 
ca 30 m. Nästan från första bör-
jan byggdes det i två versioner ”30 
Klein” och ”30” där det senare hade 
en mycket större och tyngre granat. 
Den större granaten hade betydligt 
bättre genomslagsförmåga, och dess 
form gjorde dessutom att den hade 
mycket mindre tendens att rikoschet-
tera än den mindre varianten, som 
tillverkades i betydligt mindre antal. 
Den tyngre typen kom snart att 
döpas om till ”Panzerfaust” (pansar-
näven). Panzerfaust visade sig vara 
mycket effektiv, även mot kraftigt 
bepansrade mål, men som för i prin-
cip alla vapen från stenyxan framåt 
tyckte användarna att räckvidden 
var för liten. Nästa variant blev 
därför Panzerfaust 60 där skottvid-
den fördubblades från 30 till 60 m. 
Detta krävde en större drivladd-
ning, tjockare gods i eldröret och ett 

modifierat sikte med flera ”sikthål” 
för olika skjutavstånd. Samtidig 
ändrades avtryckaren så att den blev 
lättare att trycka av, vilket gjorde det 
möjligt att lägga vapnet på axeln och 
avfyra med ”underhandsfattning”, 
vilket knappast gick med den äldre 
modellen.

Utvecklingen av Panzerfaust 60 
skedde under vintern 1943/44 och 
den ersatte Panzerfaust 30 i pro-
duktionen under sommaren 1944. 
Från fronten kom emellertid krav på 
ännu större skottvidd, men ett ännu 
kraftigare eldrör skulle göra vapnet 
ohanterligt tungt. Problemet löstes 
dock på ett finurligt sätt genom att 
använda två drivladdningar place-
rade ett par decimeter från varandra 
i eldröret. När skytten tryckte av 
vapnet exploderade den främre driv-
laddningen och explosionsgaserna 
från den antände sedan den bakre 
drivladdningen. Resultatet blev ett 
högre gastryck under en längre tid 
vilket accelererade granaten till 60 
m/s i stället för 45 m/s, utan att det 
maximala trycket blev större. Den 
nya varianten, Panzerfaust 100, gick 
i produktion i november 1944 och 
tillverkades parallellt med Panzer-
faust 60. Den nästa, och sista, vari-
anten, Panzerfaust 150, innebar en 
fullständig omkonstruktion. Delvis 
tycks det ha berott på att Tyskland 
började få akut ont om både stål 
och sprängämnen. Man gick därför 
ifrån idén med ett engångsvapen. 
Panzerfaust 150 var tänkt att kunna 
laddas om upp till tio gånger. Även 
granaten måste konstrueras om helt, 

eftersom drivladdningen nu måste 
sitta i den bakre delen av granaten 
istället för att vara ”fabriksförpack-
ad” inne i eldröret. Samtidigt gjorde 
man granaten bättre strömlinjefor-
mad och RSV-laddningen effekti-
vare så att man fick större skottvidd 
och samma verkan med en mindre 
sprängämnesmängd. Slutligen gick 
man ifrån principen att greppa vap-
net runt eldröret, utan säkring och 
avtryckare placerades i ett pistol-
grepp under eldröret. Panzerfaust 
150 gick i produktion i januari 1945 
och ca 100 000 hann tillverkas före 
krigsslutet, men få tycks ha hunnit 
användas i strid. Panzerfaust var 
både enkla och billiga att tillverka 
och produktionen drevs succes-
sivt upp från 300 000 per månad i 
slutet av 1943 till ca en miljon per 
månad från november 1944 till 
februari 1945. Totalt tillverkades ca 
8 miljoner Panzerfäuste, vilket var 
mer än den tyska armén egentligen 
behövde, med resultatet att antalet i 
förråd faktiskt successivt ökade till 
ett maximum av mer än 3 miljoner 
vapen så sent som i mars 1945, min-
dre än två månader före den tyska 
kapitulationen. Ett resultat av detta 
var att de ”Volkssturm”-förband 
av tonårspojkar och pensionärer 
som hastigt rafsades ihop under det 
tredje rikets sista desperata månader 
i stor utsträckning utrustades med 
en Panzerfaust per man, och just 
inget mer, innan de skickades ut 
för att försöka stoppa den allierade 
anstormningen, med förutsägbart 
resultat. >>>

Skiss som visar skillnaderna mellan 
Panzerfaust 30 Klein, 30, 60 och 100.

Berlins 
Volkssturm 
paraderar inför 
Göbbels i no-
vember 1944. 
De flesta är 
bara beväp-
nade med en 
Panzerfaust.
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Som en kuriositet kan nämnas 
att man faktiskt experimenterade 
med att använda Panzerfaust som 
flygplansbeväpning.

Tanken var att de skulle monteras 
på lätta skolflygplan varpå mer eller 
mindre gröna flygelever skulle ge sig 
ut på stridsvagnsbekämpning med 
dem. Så småningom insåg man dock 
tydligen att hela idén var absurd 
och de flygande pansarskotten kom 
aldrig till insats.

Panzerfaust i Norden
Den finska armén, vars pansar-
värn var svagt, lyckades efter långa 
förhandlingar få köpa 1700 Faust-
patrone 30K i mars 1944. Tyskarna 
krävde dock absolut sekretess fram 
till den förväntade ryska storoffensi-
ven. Ett helt meningslöst krav, efter-
som vapnet redan varit i tjänst i ett 
halvår, och de allierade förmodligen 
redan erövrat hundratals exemplar. 
Resultatet blev att när den ryska 
offensiven väl kom i juni 1944 hade 

de finska soldaterna ingen aning om 
hur vapnen skulle användas. En del 
hann få en kort instruktion medan 
andra fick försöka räkna ut hur 
Panzerfaust skulle hanteras från den 
tyskspråkiga instruktionsbroschyr 
som fanns i varje låda om 4 vapen.

Under sådana omständigheter är 
det begripligt att de finska solda-
terna var måttligt imponerade, även 
om vapnets anseende ökade sedan 
tyskarna snabbt blivit tvungna 
att leverera ytterligare ca 25 000 
Panzerfaust 30 (med den större 
granaten). Det största 
problemet tycks ha gällt 
tändhattarna. Av säker-
hetsskäl var dessa inte installerade 
i vapnen under lagring och trans-
port, utan användaren måste ta loss 
granaten från eldröret och skruva i 
tändhatten före skott. Tändhattarna 
trivdes tydligen dåligt på finska 
blötmyrar, och några reservtändhat-
tar hade tyskarna inte levererat. Fin-
narna kom bara att använda ca 4000 
Panzerfaust, och de övriga blev kvar 
i mobiliseringsförråden fram till slu-
tet av 1950-talet, då förmodligen ”de 
sista av sin art”. Även den svenska 
armén har i praktiken varit beväpnad 
med Panzerfaust. Direkt efter andra 
världskrigets slut kopierade Sverige 
nämligen både Panzerfaust och ra-
ketgeväret Panzerschreck (i sin tur en 
något förbättrad kopia av den ame-
rikanska bazookan) under beteck-
ningarna pansarskott m/45 och m/46 
respektive raketgevär m/49. Exakt 
hur det svenska försvaret kom över 
exemplar av Panzerfaust och Pan-
zerschreck tycks inte vara dokumen-
terat. Ofta har det antagits att man 
fick exemplar av båda från Finland, 
men den finska armén använde såvitt 
känt enbart Panzerfaust 30 Klein 

och Panzerfaust 30, och medan psk 
m/45 faktiskt tycks vara en kopia av 
Panzerfaust 30 så är m/46 däremot 
betydligt mera lik Panzerfaust 60,så 
troligen använde man sig även av va-
pen som medfördes av tyska soldater 
som flydde från Baltikum till Sverige 
i krigets slutskede.

Inte heller är det klart varifrån 
man fick termen ”pansarskott” (som 
tycks vara unik för Sverige). 

större 

stallerade

Panzerfaust monterade på ett Bü 181 
”Bestmann” skolflygplan. Lägg märke 
till att det är helt vanliga standardvapen 
där t o m siktena sitter kvar. Man har 
fällt ut siktena för att frigöra avtryckarna 
och monterat linor som gör det möjligt 
att utlösa vapnen från förarkabinen. 
Flygplanstypen förekom för övrigt även 
i Sverige där den betecknades SK 25.

Volkssturmman instrueras hur man använder en Panzerfaust.

Snabbutbildning på Panzerfaust i Karelen sommaren 1944.

Detta var det enda de flesta finska 
soldater hade att gå efter när de skulle 

använda Panzerfaust.

Pansarskott m/46. Observera att sikte 
och avtryckare är praktiskt taget iden-
tiska med Panzerfaust 60.

Pansarskott m/45 i Armémuseums 
samlingar. De svenska pansarskot-
ten skiljde sig egentligen bara från de 
tyska när det gäller färgen. Alla tyska 
Panzerfaust var av någon outgrundlig 
anledning målade i ljusgul ”ökenka-
mouflagefärg” och även den finska ar-
mén målade om sina efter krigsslutet.
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Text: Tommy Tyrberg, Saab AB

Tekniska data:

Faustpatrone/Panzerfaust 30 Klein
Eldrörslängd: 80 cm projektillängd 36 cm, projektildiameter 

10 cm, projektilvikt 0,68 kg, drivladdning 54 g, utgångshastighet 

(v0) 28 m/s, skottvidd: 30 m, pansargenomträngning (vinkel 30 

grader): 140 mm, totalvikt 3,3 kg

Panzerfaust 30 
Eldrörslängd: 80 cm, projektillängd 50 cm, projektildiameter 

14,2 cm, projektilvikt 2,9 kg, drivladdning 95 g, utgångshastig-

het (v0) 30 m/s, skottvidd: 30 m, pansargenomträngning (vinkel 

30 grader): 200 mm, totalvikt 5,1 kg

Panzerfaust 60
Eldrörslängd: 80 cm, rörkaliber: 28 mm, projektillängd 50 cm, 

projektildiameter 14,2 cm, projektilvikt 2,9 kg, drivladdning 134 

g, utgångshastighet (v0) 45 m/s, skottvidd: 60 m, pansargenom-

trängning (vinkel 30 grader): 200 mm, totalvikt 6.8 kg

Panzerfaust 100
Eldrörslängd: 80 cm, projektillängd 49 cm, projektildiameter 

15,1 cm, projektilvikt 2,9 kg, drivladdning 190 g (två delladd-

ningar), utgångshastighet (v0) 60 m/s, skottvidd: 100 m, pansar-

genomträngning (vinkel 30 grader): 200 mm, totalvikt 6.8 kg

Panzerfaust 150
Eldrörslängd: 80 cm, projektillängd 56 cm, projektildiameter 

10,5 cm, utgångshastighet (v0) 80 m/s, skottvidd: 150 m, pansar-

genomträngning (vinkel 30 grader): 200 mm, totalvikt 6.7 kg

I Finland kallades vapnen först 
”Käsipatruuna” och sedermera 
”Panssarinyrkki”, vilket är raka 
översättningar av de tyska namnen. 
Det finns en intressant rapport be-
varad där infanteriets stridsskola ut-
värderade pansarskott m/45. I stort 
sätt är utvärderingen positiv. Den 
enda allvarliga anmärkningen mot 
själva vapnen är att säkringen var 
för klen och gick sönder vid uppre-
pade säkringar och osäkringar. Man 
påpekade - helt korrekt - att även 
om vapnet bara skulle avfyras en 
gång så måste man i ett skarpt läge 
räkna med att skytten kunde behöva 
osäkra och säkra vapnet upprepade 
gånger utan att komma till skott. 
Det verkar dock som om pansar-
skotten i viss mån sågs som sekunda 
vapen inom den svenska armén. De 
var de första, och länge de enda, 
pvvapen som tilldelades hemvärnet, 
och vid den här tiden fick hemvärnet 
i mycket stor omfattning nöja sig 
med avlagd materiel från de regul-
jära förbanden. Faktum är dock 
att från 1945 och fram tills Strv 101 

(Centurion) och grg (granatgevär) 
m/48 kom ut på förband en bit in på 
50-talet så var psk m/45 och m/46 i 
praktiken de enda vapen det svenska 
försvaret förfogade över som hade 
någon reell chans att slå igenom 
frontpansaret på en T-34/85 eller JS-
III stridsvagn. Även i Sovjetunionen 
kom Panzerfaust till användning. Fo-
tografier visar att sovjetiska soldater 
använde erövrade vapen redan under 
andra världskriget (ganska naturligt 
eftersom Sovjetunionen märkligt nog 
aldrig utvecklade något rekylfritt pv-
vapen under världskriget).

Efter krigsslutet tog emellertid 
Sovjetunionen över ett antal Pan-
zerfaust 150 och utvecklade dem till 
RPG 2 (Ruchnoj Protivotankovyj 
Granatomjet, ”handpansarvärnsgra-
natgevär”), som både utseendemäs-
sigt och prestandamässigt var näst 
intill identisk med Panzerfaust 150, 
och som under flera årtionden var 
den sovjetiska arméns viktigaste 
närpvvapen, och ett vapen som 
fortfarande dyker upp i diverse oros-

härdar runtom i Världen. Egentligen 
är detta inte så konstigt. Panzer-
faust har ibland beskrivits som ett 
”skräpvapen” eller ”desperationsva-
pen”, troligen p g a dess omfattande 
användning inom ”Volkssturm” 
1945. Så var det emellertid inte alls, 
Panzerfaust var sin tids absolut 
bästa lätta pvvapen, och slog ut flera 
stridsvagnar än alla andra tyska 
närpvvapen tillsammans. Och som 
en engelsk vapenhistoriker påpekar, 
ännu idag, 70 år senare, skulle fak-
tiskt en Panzerfaust slå igenom allt 
pansar på ett modernt slagfält utom 
kanske frontpansaret på de moder-
naste tunga stridsvagnarna.



Gissa bilden
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Julbilden
Flygplanet av typen TP84T/C-130 (Hercules) som an-
vänds vid lufttankningar under FL 01:s insatts i Libyen. 
Detaljen var från framrutan till vänster i cockpit.

Denna gång var det tydligen lite svårare, för det kom 
endast in tre svar varav två var korrekta. Det mest utförliga 
svaret och det som har utfallit med vinst är Peter Holmqvist 
(boende i Såtenäs). 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 pre-
mium utlovas till vinnaren. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att premiera det mest utförliga svaret.

Svaren vill vi ha in senast tisdagen 22:a april till:

TIFF-redaktionen, 
FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.

Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se.
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Nu äntligen har vi (TIFF) fått vår förre medarbetare Kaj 

Palmqvist att skriva krönika åt oss, Kaj som har haft ett 

långt yrkesliv inom logistik och underhåll(ning)sbran-

schen i försvarsmaktens tjänst är full av dråpliga anek-

doter som han nu är villig att dela med TIFF:s läsare.

Så varsågoda! /Red

Den läckande Mustangen
På den tiden hade mekarna sina egna flygplan som de 
ansvarade för. På F 16, tror jag det var, så var det  en som 
ansvarade för sin kära Mustang (P-51), i Sverige flygplan 
J26/S26. Detta flygplan hade ett väldigt komplicerat kylsys-
tem med 4-5 olika kylare som satt samlade i en ”snabel” 
på undersidan av flygplanet. Det var inte ovanligt att någon 
av kylarna läckte vätska. 

Den ansvarige meken kände till detta problem så han bru-
kade ta en tur förbi sitt flygplan direkt på morgonen för att 
kontrollera statusen. Om det fanns någon form av vätska 
på golvet i hangaren under flygplanet var standardrutinen 
att doppa ett finger i vätskan för att först kontrollera dess 
viskositet sedan luktade man på vätskan och slutligen om 
man inte visste vad det var så smakade man på det hela för 
att försöka indentifiera vilket läckage det var frågan om.

En vanlig dag hade kollegorna, tidigt på morgonen, 
förberett det hela lite genom att applicera lite urin under 
planet. Den inte ont anande mekanikern tog sin morgontur 
till planet och genomförde sina ritualer, men denna gång 
kunde han inte identifiera vilket typ av läckage det var 
frågan om! 

Han kontaktade då sina kamrater för att försöka få råd 
vad det kunde vara. Efter mycket om och men så avslöjade 
så kamraterna vad det var han hade provsmakat på!

Kaj Palmqvist
E-post: kaj.palmqvist@telia.com

Gubben i lådan – krönika

Fo
to

: F
ör

sv
ar

et
s 

bi
ld

by
rå

Fo
to

: F
ör

sv
ar

et
s 

bi
ld

by
rå



Svensk Flyghistorisk Förening
SFF är en ideell förening, grundades 1961 och är Sveriges största 
flyghistoriska organisation med 6000 medlemmar - flyghistoriker, 
flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet. 
SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av 
svensk flyghistoria.

www.flyghistoria.org

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
www.kamratoff.se

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

Pentagon Wars - Bradley Fighting Vehicle Evolution
Undrar om det är någon som känner igen sig i detta?

http://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA
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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!

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

Pentagon Wars.

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare.

TIFF:s hemsida.
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Vårnöten
Vem kommer först fram?

Två soldater, som är förare på varsitt fordon, 
satt på markan och diskuterade vem som skulle 
komma först fram till skjutfältet som låg 50 km 
bort. Förutsättningen är att den ena (Persson) 
åkte i sin Pansarterrängbil 203 (Patgb 203A, fart 
84 km/h) och han startade 5 minuter före den 
andre (Gustafson) som åkte i sin Terrängbil 16 
(Tgb 16, Galten, fart 98 km/h).
Hur gick det?

Alla godkända svar deltar i dragningen och 
ett premium utlovas till vinnaren. Svaren vill vi 
ha in senast tisdagen den 22:a april till: 
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, 
Box 1002, 732 26 Arboga.

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

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

/Red

Julnöten
Halvfullt eller halvtomt?

Man tar glas nummer två från vänster och häller 
över innehållet i glas nummer två från höger. 
Ställ sedan tillbaka det nu tomma glaset på sin 
ursprungliga plats. 

Nu är vartannat glas fyllt med julmust!

Vinnare av julnöten blev Susanne Bergman 
från Linköping. Ett bokpremium kommer med 
posten. TIFF-redaktionen tackar även för flera 
illustrativa lösningar i form av bilder som har 
skickats in samt för den stora mängden rätta 
svar som har inkommit!
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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 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@fmv.se 08-782 65 80

 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 035-266 37 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 013-24 33 88

 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

Scanna QR-koden för att komma

till TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

Marinverkstadens robotavdelning på Muskö, ett antal Robot 15 ligger och väntar
på att tas vidare i testprocessen. TIFF träffar sidan 8.
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