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Ledaren

Bästa Jubileumsläsare!
Då var det dags för ett jubileumsnummer, det 150:e.
Detta hade antagligen inte uppmärksammats om
inte jag tillsammans med redaktören Anders Svakko,
för några år sedan, hade börjat räkna alla utgivna
OVNNFSTFEBOTUBSUFOQÇOÅUFU6OEFSBESFTTFOUJGG
mil.se har man tillgång till samtliga nummer. Det är
en fantastisk samling som beskriver svensk militärteknisk utveckling under snart 50 år. De första 34
åren som en ren flygvapenteknisk tidning och sedan
slutet 2001 för samtliga arenor. Tyvärr är inte alla
nummer sökbara pga att de är inscannade. Men
sådana sökmotorer kommer säkert bli tillgängliga i
framtiden. Det verkar i alla fall som att varje tioårsjubileum har uppmärksammats på något sätt sedan
starten. Vilket innebär att nästa jubileum för tidningen att se fram emot blir 2017, då 50 år ska firas
sedan starten. Men det är några år till dess. Om allt
hade varit sökbart hade det också varit intressant
att se vilka ämnen som belysts flest gånger. Jag hade
haft möjligheten att se vilka ämnen som repeterats
flest gånger i ledaren. Antagligen är obalans mellan resurser och uppgifter ett ämne som har nämnts
flera gånger. I detta nummer gör vi bl a en historisk
spaning i gamla tidningar och lyfter fram ett antal
intressanta detaljer från tidigare nummer och bilder
på samtliga nummers framsidor.
När man sitter och skriver ledaren får man tankar
som: Hur mycket energi ska man lägga på den? Är
någon intresserad av den? Eller är det verkligen
någon som läser ledaren? Med sådana funderingar
är det inte lätt att få ihop någon vettig ledare! Men i
helgen hände det som gav mig extra energi. Jag står
och väntar på att rita nytt kök på IKEA i Kalmar.
Då kommer det fram en man som frågar mig – Är
det Kenneth? Ja, svarar jag, men jag känner inte
igen honom förrän när han lyfter på glasögonen och
presenterar sig som Arne Nilsson. Han var DiviTJPOTJOHFOKÕS %* QÇ1BUSVMMCÇUTEJWJTJPOFO
i Karlskrona, där jag gjorde min värnpliktstjänstgöring som motormekaniker på en av patrullbåtarna. Tyvärr hann jag bara prata en kort stund med
Arne, som nu är pensionär sedan 12 år tillbaks, men
han hann säga att han prenumererar på TIFF och
brukar läsa min ledare. Det värmde!

underhållsberedningen. Detta måste vi bli bättre
på igen och säkerställa att de genomförs i framtiEFO6)CFSFEOJOHFOTLBMMCMBHFTWBSSFTFSWEFMTdimensioneringen. Det är en sak att vi optimerar
reservdelsflödet i fred med ambition att minimera
lagerkostnaderna. Men det är också viktigt att
genomarbeta scenarior som vid insats med annan
driftsprofil och högre slitage eller krigssituationen
med en eventuellt begränsad reservdelsförsörjning.
För dessa situationer är det viktigt att ha en plan för
hur de ska hanteras och ställa rätt beredskapskrav.
2014 är ett transformationsår för försvarslogistiken både för FMV och FM. I tidningen möter vi
ett antal chefer vid FMV som beskriver sin syn på
hur vi tillsammans (FM och FMV) ska lyckas med
omdaningen. Inom FM pågår ett antal utredningar
som ska ge svar på hur FM bör organisera sig för att
på ett bra sätt kunna bli den kompetenta beställaren.
*OPN130%-0(VUSFETEFUIVSEFUWÇBWEFMOJOHBSOBTLBTFVUFGUFSEFOPLUPCFS1SPKFLU0'-'MZH
håller på att lägga de sista bitarna på hur MSK Flyg
ska delas upp mellan myndigheterna efter nästa
ÇSTTLJGUF$ø'.54IBSQSFDJTSFEPWJTBUSFTVMUBUFU
från sin utredning om var de kvarvarande delarna
av Teknikkontoren bör hamna. Nu väntar vi på ett
CFTMVUGSÇO'-0($4MVUMJHFOIBSEFUQSFDJTTUBSUBUT
FOVUSFEOJOHPNIVS'64 'SÅNSFVOEFSIÇMMTTUÕEFU 
ska organiseras efter 1 jan 2015. Alla utredningar
påverkar den tekniska tjänsten och vi får återkomma
i kommande nummer om hur det blev.
Ha en trevlig jubileumsläsning och en skön
semester/sommar när den väl dyker upp!

Kenneth Raun

En annan person som också varit DI på en
1USCEJWÅSWÇSOZF'ÕSTWBSTMPHJTUJLDIFG '-0($ 
konteramiral Thomas Engevall. Det är speciellt
roligt att han pryder framsidan i detta nummer. Han
delar med sig av sina tankar om hur försvarslogisUJLFOTLBMMCMJFGGFLUJWBSF#MBUSZDLFSIBOQÇBUUWJ
måste återta kunskapen med att genomföra underhållsberedningar. Tyvärr finns det ett antal exempel
på materielupphandlingar, där det har slarvats med
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Krafttag för en
ännu bättre logistik
Logistiken ska fortsätta utvecklas för att kunna svara upp
mot morgondagens krav, säger
Försvarslogistikchefen Thomas
Engevall, när TIFF träffar honom.
Text: Martin Neander
Foto: Jimmy Croona, Combat Camera,
Försvarsmakten
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Sedan januari i år är Thomas
Engevall Försvarsmaktens logistikchef. Han är mariningenjör med
DJWJMJOHFOKÕSTFYBNFOGSÇO$IBMNFST
tekniska högskola i Göteborg. Han
har också en bakgrund som bland
annat stabsingenjör vid Kustflottan,
projektledare för Korvett Visby vid
FMV och ansvarig för införande av
TZTUFN13*0
– Logistiken levererar redan i dag
på ett bra sätt till våra förband, såväl
hemma i Sverige som utomlands,
säger han. Logistikkomponenter är
ofta först in och sist ut när det gäller
olika typer av insatser.
Han tar Afghanistan som ett
exempel där omställningsstyrkan
rundar av insatsen med att få hem
materielen.
– Logistikförbanden är väldigt efUFSGSÇHBEF1ÇUJMMFYFNQFMTKVLWÇSETsidan åker vi inte i väg om vi inte
har full kontroll på alla ingående
delar så logistiken fungerar när det
behövs. Det är alltid lika imponerande att träffa de som jobbar med
logistik. Inom hela logistikorganisationen är det en kunnig och engagerad personal som jag möter.
Samtidigt har många naturligtvis
synpunkter inom Försvarsmakten
på logistiken eftersom det är en
stödjande funktion som ofta är en
förutsättning för att övrig verksamhet ska fungera. Thomas Engevall
menar att det därför är helt naturligt
att det finns olika åsikter.
– Ibland får inte de som jobbat
med de frågorna den uppmärksamhet och erkännande som de förtjänar, säger han. Det gäller oavsett om
man håller på med materielunderhåll eller förrådstjänster eller något
annat. De hörs och syns inte allra
mest. Men man märker om det inte

fungerar med logistiken. Det kan
jämföras med att hälsan tiger still.
Bättre stöd framöver
&OMJHU5IPNBT&OHFWBMMÅS13*0FO
av nycklarna till en fungerande logistik såväl i dag som för framtiden.
Införande 5-6 i år och nästa år som
ska avlösa stora delar av LIFT är en
viktig men komplex verksamhet.
– När vi väl fått in all materiel i
det nya systemet kommer vi att få ett
helt annat stöd än tidigare i positiv
bemärkelse. Det är en av våra stora
uppgifter som ligger framför oss och
det kommer att ta sin tid innan allt
är klart. Inte minst viktigt är det
att alla vet hur man ska använda
systemet för att det ska kunna funka
ordentligt.
Det är framför allt reservmaterielIBOUFSJOHFOJ13*0TPNIBSWBSJU
problematisk – mycket annat har
dock gått bra och också utvecklats
över tiden.
– När jag i dag talar med
FMV:RESMAT, Teknik- och Materielsystemkontor och personal som
håller på med reservmaterielhanteringen så är det ändå i huvudsak
full sving även om det inte fullt ut
ger genomslag längst ut. Det finns
naturligtvis fortfarande problem
kvar som ska jobbas bort. De betas
redan av och jag tror att det kommer
att märkas i höst att det har lättat
upp. Åtminstone det som har med
systemstöd att göra, säger Thomas
Engevall.
– Vi har successivt åtgärdat de
problem som har varit, tillägger han.
Man måste dock vara medveten om
att det tar tid och inte minst att få
alla utbildade så att man vet hur
man ska jobba med systemet på alla
nivåer. Det är lätt att köra fast om
TIFF nr 2 / 2014
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underhållsberedningsförmågan då
stora delar av den personal som var
kunnig på detta gick i pension eller
UWJOHBEFTMÅNOB'ÕSTWBSTNBLUFO
'.71SJTFUGÕSEFOUJEFOTSBUJPnaliseringar betalar vi delvis nu och
det gäller att se till att nuvarande
omdaning inte skapar motsvarande
problem för framtiden. Snabba ”fix”
är sällan något som sparar pengar i
det långa loppet.

Thomas Engevall.

man inte vet hur man ska göra.
Han tillägger att det också finns
andra problembilder som att det
ofta inte anskaffas tillräckligt
mycket reservdelar när system
inköpes och att det inte heller är full
ordning på dokumentationen. Det
behövs ordentliga och bättre underhållsberedningar bland annat för att
skapa ordning och reda i systemen,
menar han.
TIFF nr 2 / 2014

– En del av problemen har att göra
NFEBUUWJQÇUBMFUUBQQBEF
fokus. FMV hade underhållsavdelningar för armé, marin och flyg
tidigare. De försvann i början på
UBMFUOÅS'.7PNPSHBOJTFrade. Det ledde till uppbyggnaden
av FMLOG och teknikkontoren i
Försvarsmaktens regi. Någonstans
i samband med rationaliseringarna
så tappade vi mycket när det gällde

Användarvänlighet
– Det gäller att jobba med användarvänligheten för alla stödsystem
ska vara enkla att arbeta i, säger
Thomas Engevall. Det gäller inte
CBSB13*0VUBOUJUUBSNBOQÇBOESB
stödsystem som till exempel LIFT så
är de inte heller alla gånger särskilt lätta att hantera eller speciellt
moderna. LIFT ser i mångt och
mycket ut som datasystem gjorde på
UBMFUTÇEFUÅSJOHFUVOEFSBW
modernitet.
Enligt Thomas Engevall gäller det
BUUWBSBJIÅSEJHNFE13*0BSCFUFU
och ta sig igenom det.
– Vi är långt ifrån ensamma i att
hantera utmaningen med att införa
ett nytt stödsystem. Jag leder den
internationella användargruppen
GÕS4"1TZTUFNUJMMTBNNBOTNFE
fjorton andra nationer. Flera av våra
grannar i östersjöregionen använder
TJHBW4"1TZTUFN%FUGSBNHÇSOÅS
vi träffas i gruppen att det är fler än
vi som har likartade problemställningar att hantera. Men när man väl
fått det att fungera så vill ingen vara
utan det nya systemet.
Thomas Engevall nämner att
bland annat Nederländerna och
Kanada har bra erfarenheter att dela
med sig av när det gäller införanEFUBW4"1TZTUFN PDIBUU4WFSJHF
också kan dela med sig av kunskap
till dem.
– Vi försäker lära av varandra hela
tiden, säger han.
Sociala medier
När Thomas Engevall tidigare var
DIFGGÕSJOGÕSBOEFUBW13*0TÇIBS
han synts mycket i sociala medier
>>>
som till exempel bloggar. Det är
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Vi måste jobba mot en
logistiklösning som håller
hela vägen, i fredstillstånd
men som också klarar av
de krav som kriser och
krig ställer.

6

viktigt att våga ge sig in i debatter
på sociala medier, menar han och till
exempel har han gjort det just när
EFUHÅMMFS13*0JOGÕSBOEFU
– Det är för få som tar debatten
och man lämnar över den till andra.
Det är bättre att försöka förekomma
och ta en aktiv del och säga vad
som både är bra och dåligt. Det är
en klart medveten ställning från
min sida och jag har även sagt inom
Försvarsmakten att fler borde göra
det, berättar han. Även om dem man
debatterar med inte håller med i det
man säger så ger det ändå en viss
positiv respekt att man inte bara
gömmer sig. Jag tar gärna mothugg
i sakfrågor och svarar då men drar
gränsen när det blir personangrepp,
men i övrigt försöker jag ge alltid ge
ett svar.
Thomas Engevall tycker att den
stora utmaningen om man exempelvis tar den närmaste femårsperioden är att hitta ett väl fungerande
samspel med FMV med tanke på
omdaningen av logistiken.
– Det är en stor och svår uppgift
att nå målsättningen med omdaningen av logistiken, att kunna reducera kostnaderna med 760 miljoner
kronor per år för att i stället lägga
dessa medel på att öva och utveckla
förbanden. Där gäller det att såväl
FM som FMV ”ger och tar” för att
hitta nya vägar att lösa de uppgifter
vi har. Här vilar ett stort ansvar på
alla inblandande, såväl chefer som
medarbetare på alla nivåer i bägge
organisationerna. Men det kommer
att ta tid och det måste man ha stor
respekt för.
– Vi måste även ha en logistikfunktion som är i balans med
Försvarsmakten i övrigt när det
gäller krigsförbandens duglighet
och logistikförbandens förmåga att
stödja dem även under avancerade
insatser, fortsätter Thomas Engevall. Inställningen får inte vara att
logistiken är något som vi får ordna
till om en allvarlig konfliktsituation
uppstår. Logistikförbanden ska vara
lika bra som övriga förband även i
GSFETUJE#MJSEFUFOTWÇSLPOáJLUTJ-

tuation kommer pressen på logistiken att ytterligare öka kraftigt och
då måste det vara en väl förberedd
organisation som kan hantera det
trycket.
Thomas Engevall säger att
Försvarsmakten också ska försöka
insatsorganisera FMLOG på ett mer
tydligt sätt. Något som försvarsberedningen skriver om i sin rapport
som nyligen kommit.
– Jag tror att vi också måste knyta
verkstadsdelarna inom FSV och
även FMV:s leverantörer i sin tur in
mot insatsorganisationen på ett annat sätt än vad vi har i dag. Vi måste
jobba mot en logistiklösning som
håller hela vägen, i fredstillstånd
men som också klarar av de krav
som kriser och krig ställer.
Teknisk kompetens
Thomas Engevall tar också upp det
relativt höga åldersläget som gäller
för personalen inom logistiken jämfört med övriga förband. Där står
organisationen inför en stor utmaning när det gäller att attrahera ny
personal som kan ersätta dem som
kommer att gå i pension framöver.
– Vi måste hitta ett system inom
Försvarsmakten för att se till att
logistikförbanden, och inte minst
FMV, försörjs med militär kompetens i form av såväl soldater som
officerare. Det är också viktigt att
de som har teknisk komptens som
till exempel mekaniker verkligen
får hålla på med att meka om de är
intresserade av det. De ska få jobba
med underhåll på ett aktivt sätt. För
dem måste det finnas uppgifter så
att de tycker att det är spännande
och intressant att arbeta kvar inom
Försvarsmakten.
– Dessutom gäller det att föra in
moderna metoder och lösningar som
till exempel RFID i större skala.
Med tanke på personalens förmåga
och engagemang är vi väl rustade
att ta hand om och utveckla logistikfunktionen. Det är sedan min
uppgift att leda det arbetet och det
ser jag fram emot, avslutar Thomas
Engevall. Q
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TIFF genom åren
I denna ”arkeologiska” IT-djupdykning får vi en liten inblick i TIFF:s utformning och innehåll
under 47 år i de hittills utgivna 150 numren (inkl detta nummer). Vad blev det t ex av en del
saker som har presenterats i tidningen genom åren?
Text: Thomas Härdelin Saab AB

"UUJOWFOUFSBHBNMBOVNNFSBW5*'' EÅSBMMB
OVNNFSGSBNUPNOS TUZDLFO VUHÕST
av inskannade tidningar är inte det lättaste. Analysen är säkert inte heltäckande, då det rör sig om 150

nummer nedtecknade på cirka 6200 sidor. Alla gamla
nummer går att återfinna på TIFF:s hemsida, vilket
beskrivs på annan plats i denna artikel (Var hittar du
gamla nummer att läsa?).

Omslaget till det första numret av TIFF (nr 1/1967). Omslagsbilden – Klargöring på F3: 1.vm Gustaf Cronfalk
och 1.fte Paul Lindbäck i verksamhet. (Foto: Sven Lindh).
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Del 1 – TIFF genom åren
TIFF 196
TIFF
9677-2014
2014
2014

Från det första numret med en notis om att Kungl
flygförvaltningen informerar om att de har börjat
ge ut en tidskrift. Från wikipedia ”En tidskrift är en
periodisk skrift som skiljer sig från dagstidningen
genom att inte komma ut lika ofta och (vanligen) inte
förmedla allmänna dagsnyheter utan istället vara
inriktade på ett ämnesområde!”.

TIFF genom åren
Första numret
6SJOOFIÇMMFUUJMMOS
r&UULPOUBLUPSHBO
r/ZBVOEFSIÇMMTQVCMJLBUJPOFS
r7BEÅSMPHJTUJL
Intressant. Detta stämmer väl fortfarande?

Ytterligare en artikel från det första numret.

Artikel i det första numret.

r04.
Denna publikation ”Ordnings- och skyddsföreskrifter för flygmaterieltjänsten” används fortfarande även
om det har skett uppdateringar under åren, senast
2010-10-25 för ändring nr 7. Namnet är numera
något ändrad till ”Ordnings- och skyddsinstruktioner
för flygmaterieltjänsten”.
r,SJHTSFQBSBUJPOFSQÇNPUPSFS
r&UUSBUJPOFMMUIBOUFSJOHTTZTUFN
TIFF nr 2 / 2014

DIDAS början på artikeln
i det första numret.

r7''7$7
r4,QSPQFMMSBSOB
r'*ZHQMBOGVOLUJPOGFM
r"NNVOJUJPOTIBOUFSJOHGQM
r4ÅLNBU
r%*%"4
>>>
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Del 1 – TIFF genom åren

på marken håller planen i luften”. Detta förkortades
senare till ”Folket på marken håller planen i luften”.
Nuvarande ”devis” är ”tidningen görs ’av oss – för
ossu TPNJOGÕSEFTJPDINFEOS
TIFF:s föregångare SERVICE NYTT
*OS TJEB LBONBOMÅTBBUUGÕSFHÇOHBSFOUJMM
5*''WBS4&37*$&/:55 TPNLPNVUNFEOVNNFSQÇUBMFU%ÅSLVOEFNBOPDLTÇ QÇTBNNB
sida, läsa ”Målsättningen var för SERVICE NYTT, att
sprida kännedom om tekniska, att effektivisera underhållstjänsten, ge kostnadsaspekter på underhåll samt att
vara kontaktorgan för den tekniska personalen. TIFF
har i stort samma mål och samma målgrupp. … Något
arvode för införda artiklar, foto eller teckningar har
TIFF ingen möjlighet att betala. Däremot brukar författare, fotograf resp tecknare få ett presentkort utställt på
Svenska Bokhandlareföreningen.”.
Från artikel om DIDAS i nr. 1/1967.

FMV bildas
*TBNCBOENFEOSIBEF'.7CJMEBUT 'ÕSTWBSFUTNBUFSJFMWFSLCJMEBEFTHFOPNFUUTBNHÇFOEF
mellan de tre myndigheterna Arméförvaltningen,
Marinförvaltningen och Flygförvaltningen) varvid
ansvaret övergick till Flygmaterielförvaltningens
underhållsavdelning. Ansvaret hamnade senare inom
FMV på Huvudavdelningen för flygmateriel, underhållsavdelningen. Sedermera hamnade ansvaret på
högkvarteret med uppdrag till FMV att producera
tidningen.

r'ÕSPSFOJOHBSÅWFOUZSBSTÅLFSIFUFO

Text från nr 1/1967 som fortfarande gäller!

Devis/motto
%FUGÕSTUBOVNSFUBW5*''VULPN%ÇIBEF
tidningen devisen ”Det är männen på marken som
håller planen i luften”. Tidningen utgavs av Flygförvaltningens underhållsavdelning i Stockholm. DeviTFOÅOESBEFTJPDINFEOSUJMMu%FUÅSGPMLFU

Så här såg TIFF:s
devis i början.

TIFF:s utveckling
ÇSLBONBOMÅTBPNJOS TJEBPDIm 
ÇSLBONBOMÅTBPNJOS
ÇSLBONBOMÅTBPNJOS
*OVNNFS TJEBm LBONBOJBSUJLFMO
TIFF 40 år läsa lite om de första 40 år av TIFF.

Devisen ändrad
något i 1/1976.

).

10-årsjubileet (nr 2/1977

Figurer – t ex stavhoppare,
balettdansör, snögubbe, jultomte
med släde. Principen användes
fram till nr 2/2001.

Devis 1989.
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Devis i nr 3/1997 då man började med olika figurer i anslutning till texten.
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6OEFSQFSJPEFOmOSIFUUFUJEOJOHFO
Teknisk information för flygmaterieltjänsten. I nr
 TJEBm LVOEFNBOMÅTBPNSFTVMUBUFUBW
en utredning som föreslog en utökning av målgruppen för TIFF. Förändringen slog sedan igenom till nr
EÇUJEOJOHFOCZUUFOBNOUJMMTeknisk information för försvarsmaterieltjänsten i och med att även
armén och marinen ingick som målgrupp för tidningens innehåll.
).

20-årsjubileet (nr 1/1987

Adressregistret datoriseras
'SÇOPDINFEOVNNFSWBS5*''TBESFTTSFHJTUFSEBUPSCBTFSBU6OESBSIVSEFUTÇHVUEÇ *OVMÅHFU
är det fortfarande på en mycket enkel nivå; ett Excelark hålls uppdaterade med aktuella uppgifter. Denna
mailas i anslutning till tryckproduktionen till tryckeriet för skapande av ”adressetiketter” under tryckprocessen för vidare befordran till postutdelningen.

30-årsjubileet (nr 4/1997

).

).

40-årsjubileet (nr 4/2007

Det första numret av TIFF med det nya namnet Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten (nr 1/2003). Omslagsbilden
– Försvarsmakten genomför prov med UAV-systemet Ugglan.
UAV står för Unmanned Aerial Vehicles eller på svenska, obemannade flygande farkoster. På bilden ses en Ugglan-farkost
förberedas för start. (Foto: Björn-Owe Björk, FMV). Undrar du
vad som döljer sig bakom rubriken Marin snabbis i främmande
vatten – tag dig då till TIFF på webben och gå till ”ARKIV” där
sidan 6 i nr 3/2001 avslöjar det hela!

TIFF nr 2 / 2014

*OS TJEBm HKPSEFTEFUFOFOLÅUVOdersökning bland TIFF:s läsare. 1700 sändes ut och
UJEOJOHFOàDLTWBS¨WFOJOS TJEBm 
kunde resultatet från ytterligare en undersökning
QSFTFOUFSBT6UGPSNOJOHFOBW5*''IBSEJTLVUFSBUT
VOEFSÇSFOTMPQQ TFUFYOS TJEBO 

TIFF hem i brevlådan
I samband med TIFF:s tioårsjubileum kunde man
JOS TJEBO CMBMÅTBGÕMKBOEFu… Vi ska
också fira tioårsjubileet och det gör vi genom att
undersöka möjligheten låta våra läsare, d v s vår
underhållspersonal, så småningom få hem tidskriften i
brevlådan. När nu TIFF fullbordat sitt första decennium kan man konstatera att detta inte kunnat ske
helt utan problem. Kostnadsutvecklingen är ett av
dem. Ett annat är, att de medarbetare som är engagerade i underhållsarbetet som regel är hårt arbetsbe-

>>>

Premiär för TIFF levererad hem i brevlådan.
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lastade och därför inte har mycket tid över att skriva
för TIFF. Att vi trots detta lyckats engagera många
författare av artiklar kring våra ämnesområden
beror väl främst på att man varit villig offra en del av
fritiden för den goda saken. En god insikt om nyttan
med information är därmed dokumenterad. Vi riktar
nu ett varmt tack till alla som hjälpt oss i detta viktiga
värv. Om framtiden måste man tyvärr konstatera att
den ekonomiska utvecklingen även drabbar tidningsutgivandet. …”.
Ekonomins påverkan på verksamheten
Ett ständigt återkommande ämne detta med
ekonomins påverkan på verksamheten, se citatet i
BWTOJUUu5*''IFNJCSFWMÇEBOumVULPN
sålunda TIFF med två nummer per år förutom
PDI&GUFSEFUUBTÇÕWFSHJDL5*''TFEBO

till att utkomma med fyra nummer per år. Förutom
TPNIBEFGFNOVNNFS KVOJOVNSFUWBSFUU
TQFDJBMOVNNFS QÇÇUUBTJEPS PN+"4(SJQFO 
samt några år då tidningen endast utkom med tre
nummer.
ISSN
6OEFSFOQFSJPEBWUJETLSJGUFOTuMJWu m 
var TIFF försedd med ett ISSN-nummer nämliHFO*44/ MÅTWBE*44/ÅSQÇIUUQ
TWXJLJQFEJBPSHXJLJ*OUFSOBUJPOBM@4UBOEBSE@4FSJBM@/VNCFS 6OESBSIVSPDIWBSGÕS*44/OVNSFU
försvann? Det kanske finns någon av tidningens
läsare som vet? Återkom gärna med information om
detta, för vi har ju ett 50-årsjubileum för TIFF om en
inte allt för lång framtid – så det vore intressant att få
dyka djupare ner i denna fråga tills dess!

ISSN, från baksidan av nr. 1/1977.
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Projekt FENIX – äntligen på väg, från nr 2/2005 (sida 28–29).

Ofta förekommande artiklar
Ämnen som ofta har förekommit i TIFF:
r%*%"4 WBSNFESFEBOWJETUBSUFOPDIÅSGPSUGBrande med i ”leken”. Det finns nästan något med
DIDAS i rubriken i varje nummer!
r3BQQPSUGSÇOEFOÇSMJHUÇUFSLPNNBOEFáZHVUTUÅMMOJOHFO-F#PVSHFUJ1BSJTPDI'BSOCPSPVHIJ-POdon-trakten och andra liknande flygmässor.
r'FOJY
r7JHHFOPDI+"4(SJQFO
r13*0
r.BUFSJBMUFLOJL

r)JTUPSJTLBBSUJLMBS TLSJWOBBW5PNNZ5ZSCFSHPDI
Kjell Norling.
ru/ÕUFOu
r/ZUULSZUUªUFSLPNNBOEFOPUJTFSGSÇO
FMV:TDOK eller TInfo som det kom att heta lite
TFOBSF'ÕSTUBHÇOHFOJOS TJEBm PDI
TJTUBHÇOHFOOS TJEB 
r-JGU
r&LPOPNJTLSBQQPSUGÕSEFUHÇOHOBCVEHFUÇSFU
r,BNSBUGÕSFOJOHFOBSNÊOTUFLOJTLBPGàDFSBSF
(senare namnbyte till Kamratföreningen försvarets
UFLOJTLBPGàDFSBSF TFOSTJEBm 
r.BUFSJFMWÇSE

>>>

Ett stående inslag från FMV:TInfo som var med första gången i nr 4/1998 och sista i nr 2/2002.
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TIFF:s meste fotograf
*5*''TÇSTKVCJMFVNOS TJEBO QSFTFOterades fotograf Niklas Forslind som fram till det
numret hade stått för en tredjedel av omslagsbilderna
GÕSEFEÇVUHJWOBOVNSFO
Flitiga skribenter i TIFF
*OS TJEB LBONBOMÅTBPN5*''TGÕSTUF
redaktör, Ingemar Lindstrand som trappar ner
WFSLTBNIFUFO%FUUBFGUFSBUUGÕSTUIBBSCFUBUJÇS
NFESFEBLUJPOTVQQESBHGÕS5*''GÕSBUUTFEBO
övergå till att fortsätta skriva om händelser från Flygvapenmuseet. Även efter nedtrappningen har artiklar
JEFOUJàFSBUTTLSJWOBBW*OHFNBS UFYOS TJEB
m PDIOS TJEBm NFEFOBSUJLFMJ
två delar Lyckad värvning av tysk kameraexpert. Håll
tyst, Paganini är en annan artikel skriven av Ingemar
TPNWJIJUUBSJOS TJEBm mEÅSNBOGÇS
läsa om att det gick att hitta fel på kompressorhjul
med hjälp av en fiolstråke.
Kjell Norling är en annan som har bidragit med
många artiklar både i egenskap av redaktör och med
historiska artiklar.
Tommy Tyrberg, se vidare på annan plats (Tidningens meste skribent) i denna artikel.

Fotograf Niklas Forslind
(Foto: Kompanjonen Ola Holmgren Foto Malmen AB).

Profilen och TIFF Träffar
5*''5SÅGGBSJOGÕSEFTUJMMOS&OGÕSFHÇOHBSF
till det upplägget presenterades för första gången i nr
 TJEB EÇ'.7HFOFSBMEJSFLUÕS1FS#PSH
presenterade i serien Profilen. Sista artikel i serien
1SPàMFOWBS"SOF1BVMTFOJOS TJEB JPDI
med artikeln Flygvapnets meste tekniske chef. Q

TIFF TRÄFFAR

n en föregångare
TIFF nr 1/1992. Profile
till TIFF Träffar.

TIFF träffar i TIFF nr 1/2

014.

TIFF träffar i TIFF
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nr 2/2011.
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Alla tiders TIFF …
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1972

1967

1973

1968

1974

1969

1975

1970
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Logistikstödsystem för insatsledning integreras med PRIO
Går det att integrera ett logistikstödsystem för insatsledning med PRIO? Efter att TIFF i slutet
av maj besökt FMLS TS Referensmiljö i Enköping och fått en demonstration på plats går det
att konstatera att svaret är jakande.
Text: Martin Neander Foto: Mats Jönsson, Exaktamedia

En förstudie gällande integration
av RSF (Resursledningsstöd för
Främre Insatsledning) och system
13*0TUBSUBEFJTFQUFNCFSGÕSSB
året. RSF är en logistikapplikation
som installeras i insatsförbandens
systemmiljö för Försvarsmaktens
ledningssystem.
Förstudien utgör ett beslutsunderlag inför en eventuell realisering.
Dess uppgift är dock inte att visa
på en fullständig integrationslösning.
I slutet av maj i år genomfördes
en välbesökt demonstration för att
förevisa en möjlig teknisk och funktionell integrationslösning i referensmiljön i Enköping för beslutsfattare,
verksamhetsansvariga och verksamhetsexperter.
#MBOEBOOBUEFMUPH'ÕSTWBSTMPHJTUJLDIFGFO '-0($ 5IPNBT
Engevall, Försvarsmaktens LedOJOHTTZTUFNDIFG -4$ -FOB)BMMJO 
'ÕSTWBSTNBLUFOT$*0PDI$-&%4
13*0UJMMTBNNBOTNFEDJSLBTFYtiotalet övriga besökare både från
'.PDI'.76UJGSÇOGÕSTUVEJFOT
resultat och beslutsunderlag kommer
nu ansvariga chefer och organisa-

Magnus Johnsson.

Mikael Lindström.

tioner analysera resultatet och fatta
beslut om en eventuell kommande
integration.
En anledning till demonstrationen
var att eftersom RSF är ett system
som används långt fram på stridsfältet så ska integrationslösningen
testas och visas i en fältnära miljö.
Det är också viktigt att visa att hela
funktionskedjan verkligen hänger
ihop.

– Referensmiljön här i Enköping
är en mycket väl fungerande anläggning, säger försvarsmaktsingenjör,
major Mikael Lindström, sammanhållande för förstudien inom LEDS
13*0JOG%FOIBSVOEFSMÅUUBU
förstudien gällande integrationen
NFMMBO34'PDI13*00DIVUBOEFU
goda samarbetet mellan FMV och
Försvarsmakten hade denna förstudie inte varit möjlig att genomföra.

När TIFF:s reportageteam var på plats i Enköping genomfördes en generalrepetion under två dagar.
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Från vänster: Henrik Hellenborg, Alf Andersson, Anders Frisk, Mikael Lindström, Magnus Johnsson, Ola Stridh och Anders Musikka.

Vidareutveckling
m$IFGFO-&%413*0TCFTMVUPN
att genomföra förstudien togs efter
130%-0(TTMVUSFEPWJTOJOHBW
de omfattande verksamhetsmodelleringar avseende (MARK) förbandens behov av logistiksystem
sommaren 2013. I slutredovisningen
förordades ett alternativ med systemlösning där integration mellan
13*0PDI34'ÅSOÕEWÅOEJHGÕSBUU
förbanden skulle kunna få logistikstödsystem även på stridsfältsnivån.
Motsvarande arbete (modelleringar)
pågår för marinens förband och
slutredovisas efter semestern, säger
ÕWFSTUFMÕKUOBOU1FUFS'BHSFMM ),7
130%-0('ÕSCBOE
:UUFSMJHBSFCBLHSVOEÇUFSàOOTJ
'ÕSTWBSTNBLUFOT6UWFDLMJOHTQMBO
där det sägs att arbetet med att ta
fram en systemlösning som stödjer
en sammanhållen funktionskedja
och systemkarta för logistiken ska
vidareutvecklas. Denna lösning ska
TIFF nr 2 / 2014

möjliggöra informationsöverföring
från stridsfältsnivå till bakomliggande nivåer.
Meningen är att förmågan till
resursledning vidareutvecklas. Logistikstödsystem, till exempel RSF,
ska utvecklas för att kunna utbyta
information med såväl övriga insatsledningssystem som verksamhetsledningssystemen på central nivå.
– Innan integrationsprojektet drog
igång förra hösten fattades ett beslut
att genomföra en analys av vilken
JOGPSNBUJPOTPN34'PDI13*0CFhövde från varandra och utifrån det
ta fram estimat för fortsatt arbete,
säger Mikael Lindström. Dessutom skulle den tekniska designen
analyseras och realiserbarhetsprövas
JFO1P$ 1SPPGPG$PODFQU NFE
tillhörande demonstration.
m.ÇMTÅUUOJOHFONFE1P$PDIEFO
tekniska demonstrationen är att visa
att det tekniskt och funktionsmässigt går att realisera en integration

mellan insatsförbandens resursledningsstöd för logistik, RSF och
13*0 GPSUTÅUUFS.JLBFM-JOETUSÕN
Omfattningen på förstudien har
varit att utvärdera och rekommendera teknisk design för RSF-integraUJPONFE13*0TBNUBUUJEFOUJàFSB
och på en övergripande nivå funktionellt beskriva flödena för en RSFintegration. Dessutom att analysera
hur RSF-integrationerna påverkar
liggande och framtida processer och
systemlösning.
Enlig Magnus Johnsson, konsult
som jobbar med säkerhetsfrågor på
FMLS TS Referensmiljö i Enköping, utgörs systemmiljön under
1P$PDIEFNPOTUBUJPOFOBW48&$$*4 48&$PNNBOEBOE$POUSPM
Information System) och testmiljö
GÕS#.44-# 4USJETMFEOJOHTTZTUFN
#BUBMKPO 
– Integrationen stödjer en sammanhängande funktionskedja från
stridsfältsnivån till understödjande

>>>
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Hänvisnings- och försörjningskedja Logistik (MARK-insats nationellt)
Demo 23/5

Bakre nivå

FMLOG
FMV/FSV

Stöd- och förstärkningsnivå

Infoutbyte
RSF – PRIO

1. LogBat

via FM IPnät med RL

Stridsfältsnivå

Infoutbyte
RSF – RSF

71. MekBat
Infoutbyte
RSF – RSF

med RL
Trosskomp

Strfkomp
Log

med radio

PRIO

RSF i SWECCIS

RSF i SLB

Sammanhängande funktionskedja!
mellan RSF och PRIO med stöd av insatsförbandens sambandssystem

SFTVSTFSJOPNCBLSFOJWÇO1ÇTUSJETGÅMUTOJWÇOÅSEFU34'J#.44-# 
på stöd- och förstärkningsnivån
ÅSEFU34'J48&$$*4PDIJEFO
CBLSFOJWÇOÅSEFU13*0 CFSÅUUBS
Magnus Johnsson.
Utmaning
I grunden är det en enkel idé att
QSPWBTBNNBOLPQQMJOHFOBW13*0
och RSF-applikationen när den
àOOTJ48&$$*4SFTQFLUJWF#.4
4-#WJBGÕSTWBSTNBLUFOTCÅSBSOÅU 
menar Anders Frisk, konsult, LEDS
13*0JOG
– Samtidigt innebär det några
utmaningar som exempelvis samNBOLPQQMJOHBW)3TZTUFN WBMBW
JOUFHSBUJPOTWÅHBSNPU13*0 PMJLB
transmissionstyper som till exempel
radio, radiolänk och satellit, samt
hur man ska samordna och förankra
de många komponenter och organisationer som är inblandade i integrationskedjan, säger Anders Frisk.
)BOUJMMÅHHFSBUU1SPPGPG$PODFQU
har varit mer tekniskt komplicerad
än vad det troddes från början men
att den å andra sidan mer har liknat
verkliga förhållanden.
– För en framtida skarp integration har det varit många lärorika
och mycket nyttiga erfarenheter,
säger Anders Frisk.
Mikael Lindström påpekar att
det också har gjorts en ansökan om
18

auktorisation för sammankoppling
av systemen i förstudien för att
utföra prov och försök samt en deNPOTUSBUJPOJTBNCBOENFE1P$
Ansökan fick godkänt i ett auktorisationsbeslut i februari 2014
för att genomföra prov och försök
med kommunikationslösningar och
FMLS TS Ref systemplattformar
för integration av RSF med system
13*0#FTMVUFUJOOFIÕMMFOBOUBM
tekniska och säkerhetsmässiga styrningar, bland annat att testa olika
transmissioner, inkoppling med
1("*PDI'ÅSJTU TBNUBUUCMBOEBOnat nyttja mobilt nav.

Anders Frisk.

Verksamhetsnytta
Resultatet av förstudien visar att
det tekniskt och funktionsmässigt går att realisera en integration
mellan insatsförbandens resursledningsstöd för logistik, RSF,
PDI13*0*OGPSNBUJPOTVUCZUFU
kan verkligen också ske med stöd
av förbandens sambandssystem.
Dessutom bedöms integrationslösningen som ackrediteringsbar enligt
de tekniska och säkerhetsmässiga
anvisningarna i auktorisationsbeTMVUFUGÕS1P$
– Verksamhetsnyttan med integraUJPOFO34'PDI13*0ÅSBUUMPHJTtikstödsystem blir en integrerad del i
Försvarsmaktens insatsledningssystem. Det finns stöd för logistikledning

i hela logistikkedjan från den främre
34' UJMMEFOCBLSF 13*0 OJWÇO 
säger Mikael Lindström.
En annan verksamhetsfördel är
ett bättre stöd för förbandsledning.
Det medger även en ökad kontroll
på materielens status och tillgång
av förnödenheter inom insatsförbanden. En integration ger även
bättre förutsättningar för dagens
”minimerade” staber och logistikorganisation, en mer ”automatiserad”
metodik är betydligt mer effektiv
till skillnad från en mer manuell
metodik som genomsyrat tidigare
arbetssätt men som också krävde
mer personal samt inte var optimerat för dagens stridstempo. Q
TIFF nr 2 / 2014

Enköping
fredagen 23 maj
Foto: Per Halvarsson

”Skarpt läge”.
Mikael Lindström höll
i inledningen innan själva
demonstrationen…

Vad är verksamhetsnyttan
med integration RSF – PRIO?
t Logistikstöd blir en integrerad del i FM insatsledningssystem.
t Stöd för logistikledning i hela logistikkedjan från
främre (RSF) till bakre nivå (PRIO)
> Sammanhängande funktionskedjor
t Operativ lägesbild har även information om logistikläget inom främre nivåer (i nära realtid)
t Ökad kontroll på operativ- och teknisk status/tillgång av förnödenheter och materielsystem inom
insatsförbanden

… som hölls på tre
olika stationer.

TIFF nr 2 / 2014
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Omdaning Försvarslogistik. Tydligare roller mellan Försvarsmakten och FMV och en mer sammanhållen försvarslogistik. På så sätt ska vi bli effektivare och frigöra pengar till försvarets insatser.
Det är tanken bakom Omdaning Försvarslogistik (OFL), en av de största förändringarna för försvarssektorn på länge. Förändringarna påverkar båda myndigheterna, men kanske främst FMV som i princip
blir en ny myndighet med ett nytt uppdrag.

Försvarslogistik – roller och arbetssätt förändras i grunden

”Vi tillsammans” – ledord
sammanhållna försvarslo
Från och med 2014 har FMV tagit
steget in i sin nya roll som ansvarig
för hela kedjan av försvarslogistikförsörjning. Från anskaffning till
vidmakthållande och avveckling.
– Men det här är en stor förändring som vi inte löser på ett år. Vi
måste se det i ett treårsperspektiv,
säger Nina Lubrán, chef systemplanering FMV.
–Tanken med förändringen av försvarslogistiken är att tydligare roller
och en mer sammanhållen försvars-

logistik blir effektivare. I den nya
modellen får FMV ett större ansvar
för hela materiel- och logistikförsörjningen och tar över en del uppgifter
från Försvarsmakten.
– Tidigare hanterade vi de beställningar som kom och behövde
egentligen inte bry oss om hur de
prylarna skulle användas. Idag har
vi ett betydligt djupare ansvar i att
se till att förbanden får de bästa lösningarna och uppnår rätt beredskap.
Vi ska inte bara skaffa prylar utan

också se till att det är rätt prylar och
att de underhålls och finns tillgängliga när de behövs, säger Anders
$BSFMM CSJHBEHFOFSBMPDIDIFG41-
Armésystem på FMV.
Detta kräver att FMV har en djup
förståelse för förbandens behov
och förutsättningar. Ett sätt att öka
kunskapen är att besöka förband
och prata med dem som använder
systemen, om behov av förmåga,
materiell förnyelse och materiellt
vidmakthållande.

Nina Lubrán: Alla märker kanske inte av
det nya än, men förr eller senare kommer det att genomsyra hela FMV, säger
Nina Lubrán.
Micke Ljungblad är en del av det nya FMV.
Han jobbar med underhåll av stridsfordon.
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et för den
gistiken
– Vi behöver få en klar bild av de
utmaningar som de står inför. För den
som jobbar på ett förband kommer
FMV vara synliga och närvarande i
vardagen på ett annat sätt än förut.
Arbete i flera steg
Som ett led i den nya modellen av
försvarslogistikförsörjning, bytte
ett par hundra personer vid årsTLJGUFUBSCFUTHJWBSFGSÇO
Försvarsmakten till FMV. En stor
organisationsförändring genomfördes inom FMV och man börjar nu
planera försvarslogistiken enligt den
nya modellen.

Om jag utgår ifrån mitt eget perspektiv
som tjänsteman på Försvarets materielverk så känns det väldigt bra och
stimulerande att få ta det större ansvaret, få vara mer delaktig och ha större
påverkansmöjlighet på försvarets totala
logistiklösningar, säger Anders Carell.
TIFF nr 2 / 2014

– Det här är ett arbete i flera steg.
Vi jobbar enligt den nya modellen
idag, men bara när det gäller planeringen. Genomförandet av den nya
modellen kommer att ske först nästa
år, säger Nina Lubrán.
Den nya modellen innebär ett närmare samarbete mellan FMV och
Försvarsmakten, att agera mer som
partners än som kund – leverantör.
– Vi har nu ett ömsesidigt beroende mellan oss.
Försvarsmakten är helt beroende av vår förmåga att
fixa logistiken. Vi är helt
beroende av att de behöver
våra logistiklösningar, annars finns inget existensberättigande för FMV, säger
"OEFST$BSFMM
Han menar att det är
oerhört viktigt att kompetensen är jämnt fördelad
mellan de två myndigheterna för att få partnerskapet att
fungera.
– Dessutom måste vi ha förhållningssättet ”vi tillsammans” istället
för ”vi och dem” och så långt som
myndighetsintegriteten tillåter, verkligen ha förtroende för varandra.
– Samarbeta är A och O om vi ska
SPEFUIÅSJMBOE#ÇEFEFUJOUFSOB
samarbetet mellan olika funktioner
inom FMV och samarbetet med
Försvarsmakten, instämmer Nina
Lubrán.
Beställningar i ny modell
Försvarslogistikplanen är central
i den nya modellen av försvarslogistikförsörjning. Den ersätter
FM Materielplan och utgår från
tre beställningsmönster: förändrad
förmåga, vidmakthåll förmåga och
övrig försvarslogistik.
m'ÕSTWBSTMPHJTUJLQMBO '-1 
ska vara framtagen till den första
september i år – så att vi sedan kan
börja lägga beställningar enligt den
nya modellen den 1 januari 2015.
1BSBMMFMMUNFE'-1IBSWJPDLTÇ
QÇCÕSKBUBSCFUFUNFE'-1 TPN
ska vara framtagen den 1 mars 2015,
säger Nina Lubrán.
Hon beskriver 2014 som ett mellanår, där allt är förskjutet.

Fakta Omdaning
försvarslogistik, OFL
Tidplan
t april 2011 – Försvarsstrukturutredningen lämnas över till
regeringen
t juni 2012 – Riksdags- och regeringsbeslut om att genomföra
förändringarna
t januari 2013 – FMLOG:s förråd,
service och verkstäder förs över
till FMV. Cirka 1500 personer
följer med i verksamhetsövergången.
t oktober 2013 – Planering startar
enligt modell för ledning och beställning inom försvarslogistik
t januari 2014 – Lednings- och
beställarfunktioner överförda till
FMV. Försvarsmaktens Teknikkontor, Materielsystemkontor och
Materielkontor, samt delar av Högkvarterets produktionsavdelning,
som hanterar försvarslogistik, förs
i och med detta över till FMV.
t Sammantaget innebar övergången ca 200 årsarbetskrafter
från Försvarsmakten till FMV och
upp till 10 årsarbetskrafter från
FMV till Försvarsmakten.
t Januari 2015 – Övergång från
Försvarsmakten till FMV rörande
verksamhet vid Materielsystemkontor Flyg.
t 2015 + Överföring av medel
från försvarslogistik till krigsförbanden
OFL i korthet:
Försvarsmakten
t har fokus på insats (förbanden)
t ställer kraven på försvarslogistik
t äger materielen
t äger anslagen
FMV
t har fokus på försvarslogistik
t genomför upphandling
t ansvar för hela livscykeln
t ”Effektiv försvarslogistik” – när
och där den behövs

m.FOJPDINFEBUU'-1CMJS
klar så ligger vi rätt i årscykel för
den myndighetsgemensamma planeringen. Men även om FMV kommer
in i årscykeln så innebär inte det att
allt är klart.
– Vi kommer fortfarande att vara

>>>
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tvungna att jobba enligt både gammal och ny beställningsmodell eftersom vi har beställningar som är gjorda
enligt den gamla modellen, som fortfarande ligger kvar.
'ÕSTUJPDINFE'-1LPNNFSEFOOZBNPEFMMFONFE
funktionskedjor och funktionsobjekt utvecklas fullt ut
för hela planens verksamhetsomfång, säger hon.
Mycket ska göras
Det är ett långt tidsperspektiv, tre år, innan allt ska vara

klart. Men det är mycket som ska göras innan dess.
– I och med att så mycket är nytt och måste arbetas
fram för första gången är det lätt att känna att vi måste
få det absolut rätt innan vi sjösätter något. Och visst ska
vi göra det så bra som möjligt, men ibland kommer vi
att få acceptera att saker och ting är ”tillräckligt klara”
och kanske komplettera och justera i efterhand. För
tidplanen ligger fast, säger Nina Lubrán.
"OEFST$BSFMMNFOBSBUUEFUWJLUJHBTUFGÕSBUUGÇEFU

Svensk trupp till Mali
– Omdaning Försvarslogistik
Det svenska bidraget till FN-insatsen i Mali blir FMV:s första stora uppdrag enligt den nya ansvarsfördelningen. Sverige ska bidra med en styrka på ungefär 250 personer och för första gången är det
FMV som ska sätta upp, drifta och så småningom också avveckla den svenska campen.
Text: Annika Eriksson, FMV

Skillnaden mot tidigare är att FMV
har helhetsansvaret för materieloch logistikförsörjningen. Man kan
jämföra med ett husbygge: Förut var
det Försvarsmakten som byggde huset och FMV som levererade plank,
takpannor, rör och diskmaskin. Nu
talar Försvarsmakten om för FMV

vilka som ska bo i huset och vad de
ska göra där. Och utifrån de behoven bygger FMV ett hus.
Måste vara med tidigt
En förutsättning för att klara den
utökade uppgiften är att FMV kommer med tidigt i planeringsarbetet.

– I det här arbetet har vi varit
med sedan det blev aktuellt med ett
svenskt styrkebidrag, säger Mats
Ström som är samordningsansvarig
för FMV:s deltagande i insatsen.
Det har gett oss bra möjlighet att
påverka utformningen av uppdraget
utifrån den logistiska verkligheten

Platsen för campen i Mali innan arbetet påbörjades.
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nya att fungera är att prata med varandra och inse att
förändringen kommer att ta tid.
– Det är nu förutsättningarna skapas för att börja.
Nu gäller det att utveckla arbetsmetoder, förhållningssätt, mandatfördelning och processer. Det kommer att
ta några år. Vi har inte alla svar och det är viktigt att
komma ihåg. Att börja jobba på det nya sättet är bästa
sättet att komma vidare. Om vi väntar tills allt är skrivet
på papper blir vi aldrig klara, säger han. Q

Text:
Annika Eriksson, FMV

Text:
Charlotte Samuelsson, FMV

i verkligheten
och våra perspektiv. Vi har haft ett
mycket bra samarbete med Försvarsmakten från start.
En av fördelarna med att logistikperspektivet är med redan tidigt i
planeringen är att det blir lättare att
sätta upp en realistisk tidplan. Vid
en internationell insats måste en del
materiel anpassas och det kan ta tid.
Vid en FN-insats ska till exempel
fordon målas och märkas om.
Skarpt läge för nytt
beställningsmönster
Det nya beställningsmönstret som
FMV och Försvarsmakten har
arbetat fram sätts på prov i och med
Maliinsatsen.

Mats Ström.
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Istället för att som tidigare ta
emot 10 – 15 olika beställningar har
FMV fått två stora uppdrag. Ett för
planering och ett för att sätta upp
campen. (När artikeln skrevs var det
ännu inte klart hur uppdraget för
vidmakthållandet skulle se ut. Diskussioner pågick mellan FMV och
),7130%"SUJLFMGÕSGBUUBSFOT
anmärkning.)
m1ÇEFUIÅSTÅUUFUCMJSEFUNJOESF
detaljstyrt och FMV får större förhandlingsutrymme. Det gör bland
annat att vi kan vara tydligare och
effektivare i beställningarna till våra
leverantörer, säger Mats Ström.
– Jag skulle gärna se att vi även
får ett ramuppdrag för vidmakthållandet så att man inte behöver
beställa pryl för pryl enligt tjänstekatalogen.
Mycket ska falla på plats
I början av april påbörjade FMV
arbetet med den tekniska designen.
Det vill säga att utifrån de krav som
Försvarsmakten har ställt, göra en
analys av hur förbandet ska se ut,
vilken utrustning och vilka system
soldaterna ska ha.
Det svenska bidraget kommer att
ingå som en del i den camp FN bygHFS1ÇTÅUUPDIWJTLBONBOTÅHBBUU
FN blir en underleverantör till FMV
när det gäller den svenska campen.
Men FN:s camper är till stora delar

standardiserade och där måste den
svenska passa in. FMV:s uppgift är
att se till att den svenska campen
möter FN:s standard samtidigt som
den fungerar och är acceptabel för
den svenska styrkan.
Hur FMV:s verksamhet ska se ut
på plats när insatsen startar måste
också redas ut. FMV är ansvarigt
för driften av den svenska campen
och kommer förmodligen att ha
någon form av drift- eller vidmakthållandekontor på plats.
Nytänk kring interna arbetssätt
Helhetsansvaret är nytt för FMV
och kräver en hel del nytänk kring
interna gränsytor och arbetssätt.
System och produktionsledning
41- ÅSHSÅOTZUBONPU'ÕSTWBSTmakten. Det är här uppdragen eller
rambeställningarna kommer in till
'.741-IBSMFBEJBSCFUFUNFE
Maliinsatsen, men arbetet sker
parallellt i flera av FMV:s verksamhetsområden.
– Vissa av processerna i det här
arbetet är så tidskrävande att det inte
finns tid att vänta på att det ska trilla
OFSGSÇO41- UJMM"OTLBGGOJOHPDI
logistik (AL), Förråd Service och
verkstäder (FSV) och Marknad och
JOLÕQ .* CFSÅUUBS.BUT4USÕN
En upphandling kan ju ta flera månader och då kan vi inte vänta med
BUUJOWPMWFSB.*UJMMTJTUBTUVOE >>>
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Stort steg i nya stövlar
– Visst blir man ödmjuk inför det
här, säger Mats Ström. Vi försöker
ta ett väldigt stort steg i nya stövlar
och det är väl inte säkert att vi kliver
rätt på alla ställen, men vi kommer
i alla fall att ha tagit ett steg i rätt
riktning. Det viktiga är att FMV tar
ett klart och tydligt ansvar för sitt
uppdrag. Och min bedömning är att
tack vare att vi varit med tidigt, så
kommer vi att kunna leverera överenskommen förmåga i rätt tid. Q

Fakta om insatsen i Mali
Riksdagen har fattat beslut om att
Sverige skall delta i FN-insatsen
Minusma i Mali.
Minusma står för Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali och
betyder ungefär Förenta Nationernas
flerdimensionella integrerade stabilitetsinsats i Mali.

”Vårt mål är att beskriva
kedjan i sin helhet”
OFL Flyg tar fram ny organisation
för flygmaterielförvaltningen.

Den 1 januari 2015 sker den sista
verksamhetsövergången i omdaningen av försvarslogistiken, då delar av
MSK Flyg går över från Försvarsmakten till FMV. Just nu pågår ett
intensivt myndighetsgemensamt
arbete, OFL Flyg, med att ta fram
den nya organisationen.
– En del av MSK Flygs resurser
ska gå över till FMV och ingå i
en ny struktur för driftstyrning av
flygsystemen. En del blir kvar i Försvarsmakten och ska utgöra ett stöd
för Högkvarteret att ansvara och
leda flygmaterielförvaltningen, säger
Joakim Sellén, FMV:s projektledare
i OFL Flyg.
I OFL Flyg finns representanter
från både Försvarsmakten och
FMV, projektet drivs gemensamt
för att säkerställa att den organisation man tar fram fungerar enligt de
krav som Militära Flyginspektionen,
'-:(* TUÅMMFS
– Vi tittar på hela bredden av
flygmaterielförvaltningen, där ingår
inte bara MSK Flyg och FMV utan
också Försvarsmaktens högkvarter
och förbandsnivån. Vårt mål är att
24

beskriva kedjan i sin helhet. Vad ska
de som går över till FMV göra och
var i organisationen passar de in?
säger Joakim Sellén.
Omfattande besparingar
Förutom att ta fram en ny organisation har OFL Flyg fått i uppgift att
göra en ansenlig besparing, som ska
tas ut på myndighetens kostnad för
verksamheten. Detta kan innebära
en reducering av antalet årsarbetskrafter.
– Vi måste hitta rationaliseringar
av verksamheten och då kan övertalighet eller arbetsbrist inte uteslutas.
I uppdraget har vi dessutom fått till
uppgift göra en geografisk prövning
för att se om det kan ge besparingar. Men det blir först i juni som,
i så fall, våra uppdragsgivare, den
myndighetsgemensamma samverkansgruppen, fattar beslut om att
en geografisk samordning ska ske.
Sannolikt blir det då inte verklighet
förrän under 2015, säger Joakim
Sellén.
Ansökan om nytt verksamhetstillstånd skall under året lämnas in till
'-:(*GÕSCFEÕNOJOHPDIQSÕWning.
– FMV kommer i det här avseendet att vara tjänsteleverantör under

FN-campen där
den svenska styrkan
ska ingå kommer att bestå
av ca 2700 personer.
Sveriges uppgift är att bidra med
ett underrättelseförband, ett s k ISRförband (Intelligence, Surveillance
& Reconnaissance). Det svenska
styrkebidraget är 249 personer.

Försvarsmaktens verksamhetstillstånd, där Högkvarteret går i god
för att FMV klarar de krav som
ställs.
Vid tidigare verksamhetsövergångar har besparingar och rationaliseringar skjutits till efter verksamhetsövergången och så blir det i
detta fall också, men med skillnaden
att besparingsvolymen är känd och
att en idé om hur den inhämtas ska
vara redovisad för att kunna realiseras under 2015, säger Joakim Sellén.
Erbjudande skickas ut
Målsättningen är att erbjudande om
verksamhetsövergång ska skickas ut
till berörd personal på MSK Flyg i
NÇOBETTLJGUFUTFQUFNCFSPLUPCFS
2014.
– Det kommer också att finnas
information på respektive myndighets intranät, Emilia och Insidan.
Vi kommer också att ha ett riktat
nyhetsbrev till de berörda och även
ha någon samling, antingen via
förbandsbesök eller på något annat
sätt, säger Joakim Sellén. Q

Text:
Carina Söderström, FMV

TIFF nr 2 / 2014

Gissa bilden

Foto: Försvarets bildbyrå

Vårbilden
Detaljen var från snorklingsutrustning och antenner på ubåten Gotland i San Diegos hamn
 GÕMKUBW/JNJU[DMBTTIBOHBSGBSUZH6443POBME3FBHBO $7/ 
Denna gång var det kanske inte lika svårt för det har kommit in många svar.
%FUNFTUVUGÕSMJHBTWBSFUPDIEFUTPNIBSVUGBMMJUNFEWJOTUÅS3PMBOE#FIOLF
(boende i Växjö). Ett bokpremium kommer med posten.

Sommarbilden
Foto: Försvarets bildbyrå

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

Svaren vill vi ha in senast fredagen 29:e augusti till:
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se.
TIFF nr 2 / 2014
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Hälsorisker vid använd
Nanomaterial återfinns idag i ett brett spektrum
av konsumentprodukter och i produkter avsedda
för yrkesmässig användning. Antalet nya produkter
på marknaden är högt. För att säkerställa att risker
för hälsa och miljö förknippade med nanomaterial
kan undvikas behövs adekvata regler. Förutom
EU-lagstiftning om kosmetiska produkter och
livsmedel finns ännu inga EU-gemensamma regler
som specifikt reglerar nanomaterial. Detta innebär
att produkter och processer baserade på nanomaterial i de flesta fall möter samma krav som gäller
för storskaliga partiklar och material. Nanomaterialen faller inom ramen för nuvarande kemikalielagstiftning inom EU, främst Reach-förordningen

Försvarets Materielverk (FMV) har
upphandlat andra organisationer
för att genomföra projekt inom
nano-området med syftet att kunna
starta produktion av nanoteknik
PDIFMMFSBQQMJLBUJPOFSNFEOBOPmaterial som kan vara till stor fördel
för det svenska försvaret. Exempel
på tillämpningar är multispektralt
kamouflage, sensorskydd m m. En
annan viktig utmaning för FMV
är att identifiera de produkter som
innehåller nanomaterial innan inköp. Exempel på några aspekter att
tänka på är:
r*OHÇSEFUOÇHSBÅNOFOTVCTUBOTFSJ
nanoform?
r,POUSPMMFSBEFULFNJTLBOBNOFU
PDIBLUVFMMU$"4OVNNFS
r7JMLFOGPSNIBSOBOPNBUFSJBMFU 
(tex fullerener, nanopartiklar, nanotuber, nanofibrer)
r¨SOBOPNBUFSJBMJGSJGPSNFMMFS
inbäddad i en matris (t ex nanofibrer
i kompositer) och i vilken form har
nanomaterialet applicerats i produkten?
r7JMLFOGVOLUJPOCJESBSOBOPNBUFrialet med?
r*OGÕSTLBGGBJOGPSNBUJPOPNEFU
aktuella nanomaterialets effekter på
hälsa och miljö.
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för registrering, utvärdering, godkännande och
begränsningar av kemikalier och CLP-förordningen
för klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandning. Dessa regler behöver utvecklas för att på ett effektivt sätt kunna hantera
eventuella risker med nanomaterial. Under tiden
pågår mycket forskning kopplat till hälsorisker och
det finns en åtminstone moralisk skyldighet för
alla arbetsgivare som arbetar med nanoteknik och
där arbetstagare kan exponeras för hälsorisker, att
hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen. Detta
för att kunna tillämpa bästa tänkbara praxis så att
säker hantering av nanomaterial kan appliceras.

Förutom de risker som kan förorTBLBTBWGSBNUJEBNBUFSJBMPDIFMMFS
tillämpningar kan även nuvarande
verksamheter ge upphov till luftCVSFUEBNNJOBOPTUPSMFL#SBOE
och haverier, mekanisk bearbetning,
demonteringsarbeten och avfallshantering på t ex organiska material
som kompositer, plaster, gummi, tätningsmedel, färg och lack är exempel
på moment som kan ge upphov till
FNJTTJPOBWOBOPQBSUJLMBSàCSFS
Begränsad kunskap
Det finns begränsad kunskap om
hälsorisker från nanomaterial.
Samtidigt förväntas nanofibrer,
nanopartiklar och nanotuber få stor
användning och utvecklingsarbete
pågår på många laboratorier. Det
finns belägg för att vissa nanopartiklar medför allvarligare hälsorisker än grövre partiklar av samma
material (samma ingående ämnen).
Det diskuteras om detta kan bero
på att nanopartiklar genom sin
ringa storlek i större utsträckning
kan tas upp av och distribueras i
kroppen än större partiklar. Genom
sin storlek har nanopartiklarna en
större yta per viktenhet än större
partiklar. Eftersom det är ytan som

kommer i kontakt med kroppens
celler diskuteras det att nanopartiklar per viktenhet kan ha större
hälsopåverkan än motsvarande vikt
BWTBNNBNBUFSJBMÅNOFNFONFE
större partiklar. Det saknas dock
fortfarande kunskap om hälsoriskerna med många nanomaterial
som håller på att introduceras.
Särskilt stor är oron för eventuella
hälsoeffekter vid exponering för
kolnanotuber. Kolnanotuber är
ett nanomaterial som spås ha stor
framtid, inte minst i försvarstillämpningar, både som förstärkningsmaterial i kompositer och för specifika
egenskaper som t ex radarskydd.
Kolnanotuber kan ses som grafenark som rullats ihop till cylindrar.
De kan kategoriseras som enkel48$/54JOHMF8BMMFE$BSbon Nano Tube) eller flerväggiga
.8$/5.VMUJ8BMMFE$BSCPO
Nano Tube). De små dimensionerna medför att antalet partiklar
såväl som ytarean är extremt hög
per massenhet. Eftersom kolnanotuber är mycket små och tunna,
precis som fibriller från asbest, finns
misstankar om att kolnanotuber
kan orsaka samma sjukdomar som
asbest, bland annat mesoteliom.
TIFF nr 2 / 2014

ning av nanomaterial
Tabell 1. Svenska nivågränsvärden för de använda materialen
(Arbetsmiljöverket, AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden).
Ämne, Material

Partikelfraktion

Nivågränsvärde

Koldamm inkl. kimrök

Totaldamm

3 mg/m3

Grafitdamm

Totaldamm

5 mg/m3

Järnoxid (räknat på järn)

Respirabelt damm

3,5 mg/m3

Grafitfibrer

Respirabla fibrer

0,2 fiber/ml

Gränsvärden
Hygieniska gränsvärden anger den
maximala tillåtna exponeringen
för kemiska ämnen, damm, fibrer
m m. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som fastställer gränsvärden.
Normalt är det halten av ett ämne
i andningszonen som jämförs med
gällande gränsvärde, antingen nivågränsvärdet (NGV) eller takgränsvärdet (TGV). NGV avser maximal
tillåten medelexponering under ett
IFMUTLJGUFOIFMBSCFUTEBH5(7
avser högsta exponeringen som
medelvärde under en kortare tid på
dagen (ofta femton minuter).
I tabell 1 redovisas gällande svenska gränsvärden för några exempel
på material som kan förekomma i
nanopartiklarna och nanofibrerna.
Nanotuber är en form av grafitNBUFSJBMWBSGÕS àCFSNMÅSEFU
gränsvärde som ligger närmast till
för bedömning av exponeringen.
Nuvarande gränsvärden är inte satta
med hänsyn till de negativa hälsoeffekter som vissa nanopartiklar och
nanofibrer misstänks kunna orsaka.
Det kan idag inte uteslutas att exponering för kolnanotuber kan orsaka
allvarliga lungsjukdomar som fibros
och cancer. Mot den bakgrunden
kan det vara farligt att enbart relatera till nuvarande gränsvärden för
nanomaterial vid riskbedömning.
1ÇTFOBSFÇSIBSEFUJOUFSOBUJPOFMMU
publicerats flera förslag till gränsvärden för bland annat kolnanofibrer. De föreslagna gränsvärdena
är betydligt lägre än nuvarande

gränsvärden. För flerväggs kolnaOPUVCFS .8$/5 àOOTGÕSTMBHUJMM
HSÅOTWÅSEFQÇHN3 från NIOSH
J64"'ÕS.8$/5àOOTÅWFOBOdra förslag publicerade (2,5, 50 och
HN3). Det finns även ett förslag

UJMMàCFSHSÅOTWÅSEFQÇ GNMGÕS
kolnanofibrer vilket är tio gånger
MÅHSFÅOGÕSBTCFTU#JMEJMMVTUSFrar några exempel på olika former
av nanomaterial som kan uppstå vid
nanorelaterat arbete.

>>>

Bild 1.

Kolnanorörskog.
40 μm

Bild 2.

Kolnanofibrer i en
plastmatrisdropp.
7 μm

Bild 3.

~70 nm

Utgörs av damm bildat från
slipning av nanokomposit
som samlats upp på filter.
Måtten (nm) anger fiberdiameter på fibrerna som
sticker ut från ”klumparna”.

~55 nm
~67 nm

10 μm
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Bild 4.
~68 nm

dragskåp samt använder dessutom
punktutsug men utöver detta används andningsskydd, handskar och
laboratorierock samt hörselskydd.
~90 nm
~72 nm

~83 nm
~40 nm
600 nm

Utgörs av damm bildat från slipning av nanokomposit som
samlats upp på filter. Måtten (nm) anger fiberdiameter på
fibrerna som sticker ut.
Arbetet och uppsamlingen av nanomaterial är genomfört på Exova
.BUFSJBMT5FDIOPMPHZ"##JMEFSOB
kommer från svepelektronmikroskopi utfört på institutionen för tilllämpad miljöteknik på Stockholms
universitet av Lennart Lundgren.
För respektive bild finns längst ned
på vänster sida ett streck vars längd
motsvarar den storlek i mikrometer (μm) som står angiven under
strecket.
Potentiella hälsorisker
Exponering. Vid arbete med nanomaterial kan det finnas risk att naOPQBSUJLMBSàCSFSFUDLBOLPNNBJO
i kroppen och medföra hälsorisker.
Nanomaterial har störst potential

att vandra in i kroppen genom andningssystemet om de är luftburna
och är av respirabel storlek (så pass
små storlekar att de når lungans
innersta kapillärer och alveoler). De
kan också komma i kontakt med
IVEFOFMMFSJOUBTWJBNVO*CJME
illustreras några exempel på arbetsmoment som kan medföra hälsofarlig exponering:
r6QQWÅHOJOHPDICMBOEOJOHBWNBterial (bild 5). Observera att här sker
detta i en handskbox. Genom att
operatören använder handskar och
hanteringen är sluten är detta ett
exempel på bra förebyggande åtgärd
med avseende på exponeringsrisken.
r4MJQOJOHBWOBOPLPNQPTJU CJME
6). I detta exempel jobbar man i

Bild 5.

Vägning av nanopulver vilket sker i en handskbox.
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Simulering av ”worst case-situationer”. Ett sätt att försäkra sig om en
säker arbetsplats är att simulera de
arbetsmoment som kan ge upphov
till de värsta exponeringsriskerna
av luftburet damm i nanostorlek
och etablera ett sätt att skydda sig
mot detta. Med detta tankesätt
genomfördes två arbetsmoment, dels
sprayapplicering av nanomodifierat material och dels simulering av
olycka där en större mängd pulver i
nanostorlek ”tappas ut” på arbetsplatsen:
r4QSVUBQQMJDFSJOHQÇZUPSBW
nanomodifierat material (bild 7).
Observera att här måste operatören
ha heltäckande skydd. All hud, ögon
samt andningsorganen ska vara
TLZEEBEF GSJTLMVGUTNBTL #SBWFOtilation i arbetslokalen är ett måste.
r4BOFSJOHFGUFSTJNVMFSBEPMZDLB
NFEOBOPNBUFSJBM CJME "SCFUFU
sker här i dragskåp men vid arbetet
används även skyddskläder, skyddshandskar och friskluftsmask.
#JME#JMEFOJMMVTUSFSBSPMJLB
riskmoment vid nanoarbete på
Exova Materials Technology.
Studier av toxicitet
Resultat från djurstudier och andra

Bild 6.

Slipning av uthärdad nanokomposit.
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tester visar att luftburna nanoparUJLMBSàCSFSJOIBMFSBTPDIEFQPOFSBT
i luftvägarna. Djurstudier har även
WJTBUBUUOBOPQBSUJLMBSàCSFSWBOESBS
från blodomloppet till andra organ.
Experimentella studier på råttor
har visat att om råttorna utsätts
för doser med samma material och
massa men med olika storlekar av
PMÕTMJHBOBOPQBSUJLMBSàCSFSTÇÅS
små storlekar i regel mer farliga
än större storlekar m a p att de
kan orsaka lunginflammation och
tumörer i lunga. Resultat från ”in
vitro-cellkultur-studier” visar samma
tendenser som observerats hos djur.
Genom olika studier har man sett att
OBOPQBSUJLMBSOBTàCSFSOBTTBNNBOsättning, kristallstruktur och storlek
kan påverka toxiciteten. Vid undersökning av arbetstagare som exponerats för aerosoler av mikroskopiska
(fina) och nanostorlekar (ultrafina)
har man sett ha negativ påverkan på
lungan och lungfunktionerna.
Toxicitet
#FEÕNOJOHFOBWUPYJDJUFUFOCZHHFS
bl a på att man:
r6USFEFSPDIGBTUTUÅMMFSEFGZTJLBliska och kemiska egenskaper (t ex
storlek, form, löslighet) som påverkar den potentiella toxiciteten av
nanomaterial.
rAvgör vad som händer med nanomaterial när de kommer in i kroppen.
r6UWÅSEFSBSLPSUPDIMÇOHTJLUJHB

effekter som nanomaterial kan ha
i organsystem och vävnader (t ex
lungor, hjärna, hjärta).
r"WHÕSWJMLBCJPMPHJTLBNFLBOJTmer som ligger bakom potentiella
toxiska effekter.
r"WHÕSWJMLBFHFOTLBQFS PNBOESB
egenskaper än massan, t ex den
specifika ytan, partikelstorlekar,
funktionella grupper på ytan, är mer
lämpliga för att fastställa toxiciteten.
Arbetsmiljörisker/exponeringsrisk
Följande arbetsmoment kan medföra
risk för exponering för nanopartiklar:
1. Arbete med nanomaterial i vätskemedia utan adekvata skydd, t ex
skyddshandskar.
2. Arbete med nanomaterial i vätska
i blandningsoperationer, t ex då man
IÅMMFSGSÇOFUULÅSMUJMMFUUBOOBUPDI
eller då höga omrörningshastigheter
används.
3. Vid tillverkning av nanopartiklar i
icke-slutna system.
4. Hantering (t ex vägning, blandning, sprutning) av pulver av nanomaterial.
6OEFSIÇMMBWVUSVTUOJOHPDIQSPcesser som används för att tillverka
nanomaterial och sedan hantering
av spill och avfall som innehåller
nanomaterial.
6. Hantering av filter och rengöring
av utrustning för stoftavskiljning
som används för att fånga upp nanomaterial.

Bild 7.

Personligt skydd vid sprutapplicering av nanomodifierat material.
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7. Fräsning, slipning borrning eller
andra mekaniska bearbetningsmoment av nanomaterial.
Inom Försvarsmakten är det
främst punkt 4 och 5 (t ex vid
reparation och underhåll) samt
QVOLUFSOBPDITPNLBOWBSB
bli aktuella. När det förekommer
luftburna partiklar finns det risk för
exponering genom inandning. Hur
partiklarna deponeras i lungorna
bestäms av partiklarnas form och
storlek (deras aerodynamiska diameter). Nanopartiklarna förekommer ofta i form av s k agglomerat
och aggregat. Hur agglomerat och
aggregat deponeras i lungan beror
på deras diameter och form (dvs inte
på de enskilda partiklarnas diameter
och form). Enskilda nanopartiklar
når och kan deponeras i lungans alla
delar (partiklarna är respirabla). För
personer med lungsjukdomar (t ex
astma, emfysem) ökar också risken
för deponering jämfört med friska
personer då de inandas luftburna
OBOPQBSUJLMBS#BTFSBUQÇEKVSTUVdier kan enskilda nanopartiklar även
komma in i blodet från lungorna
och med blodets hjälp nå andra
organ. Vissa studier tyder på att nanomaterial kan komma in i kroppen
genom huden vid exponering. Man
har t ex sett att partiklar med mindre än 1 μm i diameter kan tränga
in i konstgjorda hudprov samt att
nanopartiklar med olika egenskaper

>>>

Bild 8.

Sanering efter simulerad olycka med nanomaterial.
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kan penetrera hud från svin. Det
är inte känt om hudpenetration av
nanopartiklar kan leda till negativa
FGGFLUFS)VEBQQMJDFSJOHBW48$/5
på nakna möss har orsakat hudirritation. Studier på odlade mänskliga
IVEDFMMFSIBSWJTBUBUUCÇEF48$/5
PDI.8$/5LBOUBTJHJOJDFMlerna och förorsaka negativa effekter
(utsläpp av proinflammatoriska
cytokiner och oxidativ stress). Det
förblir dock oklart hur dessa resultat
kan extrapoleras till ett potentiellt
riskmoment för människor.
Faktorer som påverkar exponeringsrisk och förebyggande åtgärder
För att bra förebyggande åtgärder,
t ex skyddsåtgärder, ska kunna
genomföras bör man ha klart för sig
hur exponeringsrisken ser ut, t ex
vilka koncentrationer av nanomaterial finns i luften på arbetsplatsen.
För närvarande finns det dock inga
standarder som anger hur exponeringsmätningar av nanomaterial
ska genomföras. Mot bakgrund av
alla oklarheter beträffande möjliga
SJTLFSFGGFLUFSCÕSFYQPOFSJOHFO
minimeras. Exempel på åtgärder
är att om möjligt ersätta ett mer
giftigt material med ett mindre giftig
material, ta bort arbetstagare från
exponeringen genom att automatisera processen, isolera arbetstagare
GSÇOSJTLFSOB PDIFMMFSBOWÅOEB
punktutsug där nanomaterial hanteras. När inga andra skyddsåtgärder
är möjliga för att minska exponering
för nanopartiklar bör personlig
skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddskläder och handskar
övervägas. Man har dock uttryckt
oro att nanopartiklar kan passera
genom skyddsbarriär av personlig
skyddsutrustning i högre utsträckning än större partiklar, detta på
grund av nanopartiklarnas mindre
storlek och unika egenskaper.
Exempel på faktorer som påverkar
behovet av skyddsåtgärder är:
rNÅOHEFONBUFSJBMTPNBOWÅOET
rIVSMÅUUNBUFSJBMFULBOTQSJEBT HSBden av spridningsrisk påverkas om
nanomaterialet är t ex i pulverform,
luftburet spray eller i suspensioner.
rHSBEFOBWJOOFTMVUOJOH UFYÅS
nanomaterial i nanokompositer
inneslutna.
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Risken för exponering ökar
t ex om man häller och blandar
nanomaterial utan adekvata
skydd, t ex skyddshandskar.
#SBTLZEETÇUHÅSEFSLBO
kopplas till ventilation
och punktutsug, filter och
andningsskydd, skyddskläder samt rengöring och
sanering.
Ventilation och punktutsug
Ett sätt att minimera exponeringsrisken för luftburet nanomaterial är att använda effektiva
punktutsug. Användning av punktutsug rekommenderas vid arbete
med nanomaterial i pulverform, vid
malning eller annan sönderdelning
av material till nanostorlekar och vid
mekanisk bearbetning, t ex slipning,
BWNBUFSJBMTPNFNJUUFSBSQBSUJLMBS
fibrer i nanostorlekar. Användning
av punktutsug bedöms dock inte
vara nödvändigt vid arbete med små
mängder nanomaterial i slurryform
eller i innesluten form. Vanligt är
också att man jobbar med nanomaterialen inne i inneslutna kammare, s k
handskbox.
Filter och andningsskydd
När andningsskydd testas för att
karakterisera effektiviteten av
andningsfilter för partiklar görs
detta normal för partiklar större än
20 nm i diameter. Det finns brist på
information vad det gäller skydd
mot mindre partiklar. Anledningen
är att den mest frekventa testmetoden baseras på testinstrument som
kan detektera partiklar ner till 20
nm. Nanopartiklar kan avskiljas effektivt i både vissa elektrofilter och
mekaniska filter. Viktigt för avskiljning av partiklar som är mindre
än 0,5 μm är att uppehållstiden är
tillräcklig så partiklarna i intervallet
100 – 500 nm hinner sedimentera
och mindre partiklar hinner kollidera med filtermediet.
Skyddskläder
För närvarande finns inga allmänt
accepterade riktlinjer baserade på
vetenskapliga fakta för urval av
skyddskläder eller andra kläder
mot exponering för nanomaterial.
Detta beror främst på att det saknas
information om skyddsklädernas

effektivitet som skydd mot nanomaterial. Motsvarande gäller även
TLZEETIBOETLBS1ÇEBHFOTOBOPteknikarbetsplatser används normal
personlig skyddsutrustning och
skyddskläder som grundar sig på
konventionell arbetshygien-praxis.
Vissa riktlinjer för användningen av
skyddskläder och skyddshandskar
har dock utvecklats av organisationer för användning i egna laboratoSJFS UFY64%0& FMMFSMÅOEFS
UFY#SJUJTI4UBOEBSET*OTUJUVUF#4*
 FMMFSJTBNGÕSTUÇOEPNVUWFDLling av standarder inom organisationer (t ex ASTM, 2007). Dessa är i
allmänhet baserade på god industriell hygienpraxis snarare än vetenskapliga fakta som är specifika för
nanomaterial. Rekommendationer
för hur huden ska skyddas mot nanopartiklar bör utgöra en bra balans
NFMMBOLPNGPSUPDITLZEE1MBHH
som ger den högsta skyddsnivån (är
mest ogenomtränglig) är också de
minst bekväma att använda under
lång tid, medan plagg som troligen
är det minst skyddande (t ex tunn
labbrock av bomull) är bekväma
för de anställda att bära. Trots att
arbetstagare använder skyddskläder
kan det finnas vägar för exponering
för nanopartiklar genom läckage
genom sömmar, defekter och gränssnitt i kläderna. Det kan vara svårt
BUUSFOHÕSBTBOFSBTLZEETLMÅEFSmEÇ
rekommenderas engångsoverall.
Upprätthållande
av en god arbetsmiljö
Exempel på bra rutiner för att upprätthålla en god arbetsmiljö är:
r(PEQFSTPOMJHIZHJFO"OTUÅMMEB
kan uppmanas att använda specifika
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VUSZNNFOGÕSUWÅUUOJOHUFYGÕSF
FGUFSNÇMUJE GÕSFFGUFSSÕLOJOH TBNU
innan man ska lämna arbetsplatsen.
r"UUNBOBOWÅOEFSCVGGFSU[POFS
mellan lokaler för nanoteknikarbete och övriga lokaler för annan
verksamhet.
r"UUJOUFUSBOTQPSUFSBOBOPNBUFSJBM
utanför arbetsområdet.
r"UUEFUàOOTVUSVTUOJOHGÕSEVTDI
och utrymmen för att byta kläder
för att förhindra oavsiktlig kontaminering av andra områden (inklusive
i hemmet).
r"UUVOEWJLBIBOUFSJOHBWOBOPmaterial utomhus så länge de är i
diskreta former.
r"UUGÕSWBSBEJTQFSHFSCBSBOBOPNBterial, i vätska eller i en torr partikelform, i tättslutande behållare.
rRengöring av arbetsplatsen ska ske
i slutet av varje arbetsskift. Standardmetoder för rengöring av pulverspill
inkluderar användning av dammTVHBSFNFE)&1"àMUFSFMMFSBUU
man torkar upp pulvret med fuktiga
trasor eller att pulvret fuktas innan
avtorkning. Vätskeutsläpp rengörs
vanligtvis med hjälp av absorberande
material eller flytande fällor.
r4BOFSJOHTLBTLFQÇFUUTÅUUTPN
förhindrar arbetstagaren att komma
i kontakt med nanobaserat avfall.
Omhändertagande av allt avfall ska
uppfylla tillämpliga statliga- och
lokala bestämmelser.
r6OEWJLBBUUMBHSBPDILPOTVNFSB
mat eller dryck på arbetsplatser där
nanomaterial hanteras.
De särskilda riktlinjer som används inom läkemedelsindustrin för
hantering och sanering av läkemedelspreparat skulle kunna tillämpas
på arbetsplatser där nanomaterial
tillverkas eller används. Fuktiga
rengöringsmetoder med tvål och
oljor är att föredra. Trasor ska kasseras. Användning av kommersiellt
tillgängliga våt- eller elektrostatiska
trasor innehållande mikrofiber kan
också vara effektiva för att avlägsna
partiklar från ytor. Torkning och
återanvändning av förorenade trasor
kan leda till förnyad spridning av
nanopartiklar. När man utvecklar
rutiner för sanering av spill från
nanomaterial eller förorenade ytor,
bör man ta hänsyn till risken för exponering under saneringsprocessen.
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Förklaring av termer som används i detta dokument
t"HHMPNFSBU
Nanopartiklar eller aggregat som är
förknippade med varandra genom
svaga krafter.

t'VMMFSFOFS
Fullerener är molekyler som består
helt av kol med formen av en ihålig
sfär, ellipsoid, eller rör.

t"HHSFHBU
Nanopartiklar starkt bundna till varandra, t ex, genom kemisk bindning eller
att de partiellt smälter ihop (sintring).
De enskilda partiklarna är svåra att
separera.

t/BOPåCFS
En nanofiber är ett nanomaterial med
två externa dimensioner i nanoskala.
Nanofiber har en fiberdiameter i nanoskala, normalt är diametern mindre än
100 nm, d v s 0,1 μm.

t$"4OVNNFS
Är unika numeriska identifierare för
kemiska föreningar, polymerer, biologiska sekvenser, mixer och legeringar.

t/BOPNBUFSJBM
Nanomaterial har en eller flera yttre
dimensioner i nanoskala eller utgörs
av material som är av nanostruktur.
Nanomaterial avgränsas och definieras vanligtvis som strukturer inom
storleksskalan 1–100 nm. De flesta
definitionerna anger att det räcker
med att en dimension av materialet/
strukturen ligger inom 1–100 nm för
att det ska räknas som nanomaterial.

t'JCFS
Enligt Världshälsoorganisationen
(WHO) måste en partikel ha en längd
> 5 μm och en längd: breddförhållande ≥ 3:1 för att definieras som
en fiber. Samma definition anges i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
Hygieniska gränsvärden.

Inandningsexponering och hudexponering utgör troligen de största
riskerna. Därför bör lämpliga
risknivåer identifieras och personlig
skyddsutrustning ska anpassas till
dessa risker. De farligaste nanomaterialen bör hanteras som asbest.
Slutsatser
Det pågår intensiv nanomaterialteknisk utveckling och en del av den
syftar till att förse Försvarsmakten
med materiel med bättre prestanda
än dagens. I vissa sammanhang ligger implementering av nya nanomaterial till försvarsmateriel nära
förestående. Nanomaterial är en
relativt ny materialgrupp varför det
finns stora kunskapsluckor kring
deras hälso- och miljörisker. Mycket
arbete kring detta pågår och nya rön
kommer ständigt fram varför det är
viktigt att uppdatera kunskapsläget
med jämna intervall.

t/BOPQBSUJLFM
En nanopartikel betecknar en partikel
som utgör ett mycket litet objekt vilket uppför sig som en hel enhet när
det gäller förflyttning och egenskaper. Den är vidare definierad utifrån
storlek i diameter: 1-100 nm.
t/BOPTLBMB
Nanonivå varierar mellan 1 och
100 nm.
t/BOPUVC
Ett nanorör är en ihålig nanofiber,
d v s ett nanomaterial med två
liknande externa dimensioner i nanoskala och en betydligt större tredje
dimension.

Kontaktuppgifter
Vill du ha mer information om
verksamheten som tas upp i
denna artikel kan du kontakta:
Ingela Bolin Holmberg, FMV
tfn 08-782 41 76
ingela.bolin.holmberg@fmv.se

Text: Per Reinholdsson,
Exova Materials Technology AB

31

Ledningssystemsmodifieringen

Ubåtarna Gotland och Halland i formation. (Foto: Jonas Thern, Försvarsmakten)

Ledningsystemsmodifieringen var/är ett stort flerårigt projekt som
med alla sina osäkerheter och med sin komplexitet samt storlek har
ställt stora krav på FMV och FMV:s leveransförmåga.

Den 24 oktober 2013 levererade
FMV den fjärde och sista ubåten
försedd med ett nytt ledningssystem till Försvarsmakten. Leveransen utgjorde slutleveransen i ett
projekt som med alla sina osäkerheter, och med sin komplexitet
samt storlek, har ställt stora krav
på FMV och FMV:s leveransförNÇHB1SPKFLUFUTUBSUBEFEÇ
FMV beställde ett nytt ledningssystem för de svenska ubåtarna av
Saab samtidigt som FMV beställde
en omkonstruktion av ubåtarna av
Thyssen Krupp Marines System. I
samband med beställningarna mot
Saab och Thyssen Krupp Marines System genomfördes också en
översyn av Försvarsmaktens beställningar mot FMV vilket ledde
till att projektet skulle samordna
áFSBVQQESBH1SPKFLUFUCMFWIÅS
ett stort och komplext ombygg32
3
2

nadsprojekt med många olika
underleverantörer och produkter.
6UÕWFSBUUBOTLBGGB JOTUBMMFSBPDI
avprova ett nytt ledningssystem
utökades här uppgiften med att
bland annat anskaffa, installera
och avprova:
rOZBLUJWTPOBS
rOZUUHZSPPDIOZMPHH
rOZPDINPEJàFSBETBNCBOET
materiel (ex 502-växel, KV-antenn)
rOZSBEJPIZUU
rOZOBWJHBUJPOTQMBUTJOUFHSFSBENFE
navigationsutrusning
De nya systemen har inom projektet
också integrerats i ledningssystemet
tillsammans med i ubåten andra
modifierade system som radar, radarWBSOBSFPDIBOBMZTTZTUFN1SPKFLUFUT
uppgift, omfattning och komplexitet
har ställt stora krav på koordination
av de olika leverantörerna samtidigt

som projektet har karakteriserats av
förändringsbenägenhet och en väl
sammansvetsad projektorganisation med kompetens från flera olika
enheter på FMV. Den första ubåten
som genomgick ledningssystemsmodifiering var ubåt Södermanland som
levererades till Försvarsmakten år
2010. Efter leverans av ubåt Södermanland har FMV levererat en ledningssystemsmodifierad ubåt per år
till Försvarsmakten i turordningen:
r)BMMBOE
r6QQMBOE
r(PUMBOE
1SPKFLUFUBOWÅOEFTJHBW.VTLÕWBSvet utanför Stockholm för att bygga
om de två första ubåtarna, och
Karlskronavarvet i Karlskrona för
att bygga om de två sista ubåtarna.
Flytten från Muskö till Karlskrona
störde projektet, men genom att
tillsätta ett par nya roller i Karlskrona lyckade projektet få en god
lokal närvaro i Karlskrona vilket
bidrog till att projektet i slutändan
levererade på rätt tid. Den lokala
närvaron i Karlskrona krävdes för
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av de svenska ubåtarna

Manöverrummet ombord på Halland med navigatörsplatsen längst till vänster och
två SESUB operatörskonsoler i mitten. (Foto: Andreas Olsson, Försvarsmakten)

att bibehålla de fungerande arbetssätten som FMV tillsammans med
industrin hade etablerat på Muskö.
Att ta med sig arbetssätten från
Muskö ner till Karlskrona har nu
i efterhand visat sig vara av avgörande betydelse. En stor framgångsfaktor för projektet var att FMV
lyckades få de olika leverantörerna
att samverka på ett optimalt sätt i
en komplex miljö, och detta gjordes
bland annat genom att använda inarbetade arbetssätt som medarbetare kände igen sig i. Dessa arbetssätt
förfinades och förbättrades också
under projektets gång. Som exempel på arbetssätt kan koordineringsmöten och MöL-möten nämnas där
olika frågor och problem som rörde
produktion, provturer eller materielöverlämning snabbt kunde hanteras. I dessa möten lyckades projektet få alla att samverka mot samma
målbild vilket i slutändan bidrog
till att projektet kunde leverera rätt
produkt, på rätt tid, till rätt pris.
Ett väl fungerande sammarbete
mellan FMV och Försvarsmakten
visade sig också vara ytterligare
TIFF
TIF
F nr
nr 2 / 201
2014
4

en framgångsfaktor när projektet
skulle genomföra provturer och
NBUFSJFMÕWFSMÅNOBVCÇUFO1SPWturskommandot genomförde en
bra planering och återrapportering
från sjöproverna. Att provturskommandot bestod av samma individer
och besättning gav också projektet
en kontinuitet som underlättade när
FMV senare materielöverlämnade
ubåtarna.
FMV:s bidrag till prestationen
6OEFSTKÅMWBLPOTUSVLUJPOTGBTFO
har FMV bidragit med kompetens
kring Försvarsmaktens behov och
hur detta kan realiseras i olika
tekniska lösningar. FMV har med
hjälp av ett effektivt samarbete
mellan alla intressenter koordinerat
och beslutsamhet drivit projektet
framåt mot de utpekade tids-, kostnads- och produktmålen. FMV har
ansvarat för att alla ingående enheter i ledningssystemsmodifieringen
fungerar tillsammans och detta har
ställt stora krav på projektledning,
teknisk kompetens och kommersiell
kompetens.

Effekt av genomförd
verksamhet/prestation
Förutom att modernisera ledningssystemen på ubåtarna har projektet
reducerat Försvarsmaktens kostnader för den totala systemfloran
genom att vinna synergier med
$FUSJTPDIFOTBBOUBMFUTZTUFNJOPN
'ÕSTWBSTNBLUFO:UUFSMJHBSFLPTUOBder kan i framtiden reduceras genom
att den ensade systemfamiljen
underlättar utbildning, hantering av
reservdelar och att vidareutveckling
av ny funktionalitet lätt kan samordnas med kommande uppdrag, som
till exempel den kommande halvtidsmodifieringen av ubåtarna inom
Gotlandsklassen eller A26.

Text: Lennart Klingenstierna, FMV
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Fälthållning på en militär
flygplats på västgötaslätten
På västgötaslätten ligger Såtenäs flygplats som är en av de sydligaste
flottiljerna som idag har full flygverksamhet med bland annat ansvar för
Sveriges samlade transport och specialflyg samt utbildning av piloter till
JAS 39 systemet till de svenska krigsförbanden. Allteftersom exporten
av JAS 39 systemet exporteras genomförs viss pilotutbildning på Såtenäs.

Såtenäs ligger på Vänerns strand
vilket påverkar flygfältet på mer än
ett sätt. Att vara sjönära har flera
positiva aspekter som att det är nära
till bad och båtliv. Men i flygplatsens ögon så är det mest negativt att
vara sjönära. Det blir problem med
sjöfåglar som gärna vill använda
flygplatsens stora gräsytor för att
söka föda eller boplatser, samt den
negativa klimatpåverkan detta har
att vara sjönära.
Vänersnö
Flygplatsens läge i sydvästra delen av
landet med relativt nära till västerhavet och mycket nära till Sveriges
största insjö påverkar klimatet och
förutsättningarna på många sätt.
1ÇIÕTUFOOÅSWBUUFOJEFOOBTUPSB
mängd är uppvärmt så hjälper det till
att hålla sommaren kvar några extra
veckor men på våren när samma
34

vatten är nerkylt så hålls vintern kvar
ytterligare några veckor och påverkar
väglaget, då nätterna oftast är kalla
och vinden ligger från sydväst och tar
med sig fuktig luft in som ofta fryser
till när den träffar marken.
Även på vintern innan vattnet är
fruset påverkar det flygplatsen då vi
får det vi kallar för ”vänersnö” vilket
är luftmassor som blåser
över sjön och tar med sig
mycket fuktig luft in över
land där fukten faller ut
som snö, oftast mycket
stora våta snöflingor i
stor mängd. Denna ”vänersnö” kan vara mycket
lokal och mängden snö
kan skilja ganska mycket
från ena banändan till
den andra. 10 till 15 cm
snö i ena ändan och
CBSNBSLJBOESB1FS-

sonalens tidiga engagemang för att
lösa fälthållningen utan att påverka
Vänerns vatten har varit lyckosamt.
&OGÕMKEBW63&"BOWÅOEOJOHFOGÕS
att förbättra friktionen blir utsläpp av
smältvatten. Detta har gett resultatet
att vi idag är den flygplats som troliHFOBOWÅOEFSNJOTUNÅOHE63&"
för halkbekämpning för att lösa
uppgiften att hålla flygplatsen flygbar
med minsta friktion 0,40 alla dagar
på året. En genomsnittsförbrukning
BW63&"TPNCFTUÇSBWLWÅWF
är c:a 20 ton per år.
Flygplatsens har idag ett mycket
gammalt gräs som i sin huvuddel
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ÅSTÇUUQÇUBMFU7ÇSBNCJUJPO
att ha en gräsyta som både motverkar fåglarnas ständiga vilja att ha
den som födosökplats och boplats
gjorde att man spred kalk på en
större försöksyta 2011. Försöket
kompletterades med att näringsämOFOJGPSNBW/1,TQSFETQÇWÇSFO
och det genomfördes en enklare
markberedning för att se om ett
bättre gräs minskade fågelförekomTUFO%FTTBUKÅOTUFSLÕQUFTJO6Uvärderingen av försöket pågår men
resultatet pekar på att åtgärderna
var rätt och vi fick önskad effekt. Vi
hoppas samtidigt få en yta som kan
UBPNIBOEEFO63&"TPNIBNOBS
ute i gräsytan.
Till ytan en av de
största flygplatserna
Såtenäs flygplats är av militär banLMBTTPDIDJWJMULMBTTBEUJMM$NFE
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*$"0CFUFDLOJOHFO&4*#IBSWFSLsamhet som normalt pågår dagtid har
två rullbanor som ligger i kors och
därtill en stor mängd taxibanor och
plattor. Detta gör att flygplatsen till
ytan är en av de största. Den består
av 4600 meter rullbana som är 40 m
CSFE NUBYJCBOBmNCSFE 
NáZHQMBOTWÅH NGPSEPOTWÅH TUáZHQMBOTQMBUUPSQÇ
m2 WJMLFUHÕSBUUUPUBMUàOOTEFU 
hektar betong och asfaltsytor som
skall hållas rena och snöfria. Normalt
består en sopblåsgrupp av 4 st ekipage
med lastbil med 5,6 meters diagonalplog och en sopblåsmaskin av typen
Överåsen RS200 eller Danline efter.
Diagonalplogen har hårdmetallskär
som ligger an mot asfalten för att
göra riktigt rent, Sopblåsen har stålborst som sopar bort överflödigt snö
och slask samt en kraftig fläkt som
blåser rent det sista.

Vår ambition är att ha en
gräsyta som både motverkar
fåglarnas ständiga vilja att
ha den som födosökplats
och boplats ...

>>>
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Att hålla flygplatsen i flygbart
skick kan många gånger vara en
svår balansgång då personalen
tjänstgör dagtid med beredskap
övrig tid. Detta kan vara knepig
nöt att knäcka då flygplatsen skall
vara iordning kl. 0700 en norNBMEBH6USVTUOJOHTNÅTTJHUGÇS
Såtenäs flygplats tilldelning efter
krigsförbandets behov medan
andra militära flygplatser kan få
extra tilldelning för att de har avtal
med den civila luftfarten om att
hålla flygplatsen öppen för dem och
då dygnet runt eller mycket stor
del av dygnet. Flygplatsens storlek
gör att mängden lampor och andra
flyghjälpmedel blir stor och detta
gör fälthållningen extra svår och tar

mycket resurser. Som exempel finns
det över 700 ban- och taxilampor
som alla sitter i gräsytan och kräver
stor arbetsinsats både sommartid
med gräsklippning eller vintertid
med handskottning av snö m m.
Detta har även medfört att flygplatsen tvingats köpa in extra maskinutrustning för att klara uppgiften
under hela året.
Reservdelsproblematik
Mängden fordon och det stora område som skall skötas året om med
många olika sorters maskiner gör att
utbildningen blir omfattande för personalen som arbetar med skötseln.
Även mängden bränsle för att driva
fordonsparken blir stor, medelför-

brukningen ligger på c:a 70 000 liter
dieselolja och c:a 2 000 liter bensin.
Att mängden utrustning inte
stämmer överens med flygplatsens
storlek och gör att tillgängligheten
måste vara stor på den som finns.
Omställningen till att sköta mateSJFMTZTUFNFOHFOPN13*0PDIBMMB
de problem som detta skapat har
ställt till det för tillgängligheten då
alldeles för mycket materiel står
och väntar på åtgärd på grund av
svårigheter att få fram reservdelar.
Reservdelarna finns oftast i systemet
men går inte att få fram av olika anMFEOJOHBS1FSTPOBMFOQÇáPUUJMKFOT
verkstäder sitter många timmar för
att försöka ordna fram reservdelar
som de vet finns men inte kommer
åt, ännu värre blir det när man vet
att det är standardutrustning som
finns på vilken civil verkstad som
helst utan att komma åt den.

Text och foto: Lt Clas-Göran Malm
Fälthållningschef F21/26 Fbkomp
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Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

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!

Krigsﬂygfält
www.krigsflygfalt16.se

www.krigsfl

ygfalt16.se

Lagerrensning ger bättre personlig utrustning till soldaterna
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Lagerrensning-ger-battre-personlig-utrustning-till-soldaterna/?p=2

ISSN
http://sv.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number

AEF Arboga Elektronikhistoriska Förening
http://www.aef.se/
Här hittar man t ex en innehållsförteckning
UJMMÇSHÇOHBSOBmBW5*''
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare

Lagerrensn

ing ger bät
tre …

www.kamratoff.se

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

msida.

TIFF:s he
www.kamra

toff.se

Tycker ni länkarna är på tok för långa att skriva av, kan Ni gå in
på TIFF:s hemsida och klicka på länkarna i den webbpublicerade
tidningen. Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna
följande QR kod för att komma till TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se
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Vad blev det av saker
som har presenterats
i gamla nummer av TIFF?
Här görs lite djupdykningar i artiklar som har varit med i TIFF under årens lopp. Försök görs även till
att försöka identifiera om det blev någon ”skarp tillämpning” av det som presenterades. Om det är
som så att undertecknad är fel ute så uppmanas läsarna inkomma med kompletterande information
– så kan vi fortsätta denna debatt i kommande nummer av TIFF!
Text: Thomas Härdelin Saab AB

Databaser knyter samman hela försvaret
”Databaser knyter samman hela försvaret” kunde
NBOMÅTBPNJOVNNFS1SJPÅSKVQÇWÅH
in mer och mer så detta finns ju fortfarande med i
verksamheten!
Storbildsprojektor ger snabbare kartbord kunde
NBOMÅTBPNJ5*''OS

B3LA
*OVNNFS TJEB LVOEFNBOMÅTBB3LA den
får vi väl till FV – eller hur?*OS TJEBm 
redovisades argument för B3LA i artikeln B3LA stor
tillgänglighet – lätt underhåll. Nej så blev inte fallet –
VUBOEFUCMFWKVTPNCFLBOU+"4 WJMLFUGÕSGÕSTUB
HÇOHFOQSFTFOUFSBEFTGÕS5*''TMÅTBSFJOS
[sida 1 och 20–21]).

PRIO:s föregångare
(nr 2/1976)?
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B3LA från nr 1/1977.

#FTMVUFUPNBUUFOÕWFSHÇOHGÕS'.TLBTLFUJMM4*
TZTUFNFUGSPNLVOEFNBOMÅTBPNJOS
 TJEBO *OS TJEBm àOOTFO
artikel SI-systemet i vårt dagliga liv. Där är vi fortfarande, vilket ändå känns tryggt!
*OS TJEBO LVOEFNBOÅWFOMÅTBPNJOförandet av telefax i FM – ”…har för skisserade behov
anskaffat och anslutit två telefaxsändtagare och de har
placerats på … Tanken är att få erfarenheter från den
här nya möjligheten till informationsöverföring för att
sedan ev kunna utnyttja den över ett bredare område.”.
Denna teknik används inte så mycket nu längre, men
den hängde med rätt så länge. Det finns dock fortfarande rutiner där fax används.

*OSMÅTFSWJ”Mariningenjör K-E Johannisson, l. Hkpdiv, föreslår ett nytt uppföljningssystem att
ersätta TR/AB Teknisk Rapport/Arbetsbeställning)
- något att tänka på?”)VSCMFWEFUNFEEFU 53
"#àOOTWÅMGPSUGBSBOEFLWBS LBOTLFJOUFFYBLUNFE
samma utformning eller?!
Om anskaffning av Polariodkamera – TSB-hjälp
LVOEFNBOMÅTBJOS TJEBO ”Enligt uppgift
kan beständigheten på korten jämföras med dito från
svartvit film eller ca 100 år.”
6OEFSIÇMMBWQSPHSBNWBSBCFTLSFWTJOS
Något som givetvis fortfarande idag är i högsta grad
aktuellt.

Telefaxsändtagare från nr 3/1973.
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Del 2 – Vad blev det av saker som har presenterats i gamla nummer av TIFF?

DELTA
DELTA presenterades som ett nytt system i nr
 TJEB *OS TJEBm LVOEFWJTÇ
småningom läsa om att DELTA stängdes ner i början
BW%FUUBGÕSBUUFSTÅUUBTNFEFONPEVMJ13*0
under införandet 3–4. DELTA:s historia kan man för
ÕWSJHUMÅTBPNJOS TJEBm 

DELTA presenteras som ett nytt ADB-system i nr 1/1982.

RAFU, från nr 1-2/1983

*EVCCFMOVNNFSm TJEBm LBOMÅTBSOB
GÕSGÕSTUBHÇOHFOGÇTUJGUBCFLBOUTLBQNFE3"'6
(Regler för administration av flygmaterielunderhåll)
och RAFT (Rapporteringsanvisningar flygmateSJFMUKÅOTU *OS TJEBm LBONBOMÅTBPN
vidareutvecklingen i artikeln CD FLYGUH ”RAFT
och RAFU inför nu i CD FLYGUH – ny samlings-cd
för dokumentation”.*OS TJEBm SFEPvisas läget i artikeln Den ”nygamla” CD FLYGUH.
#ÇEBÅSQVCMJLBUJPOFSTPNGPSUGBSBOEFÅSJuUKÅOTUu
för genomförande av flygunderhållet. Se även artikel i
OS TJEB FLYGUH publicering på emil i ny
skepnad.

12).
malt system går i graven (nr 1/20

ett nästan 60 år gam
Siduppslag från artikeln DELTA –
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Att vi fick en Försvarsgemensam reservmateSJFMGÕSTÕSKOJOHLVOEFNBOMÅTBPNJOS
FMV:RESMAT gick sedermera i ”graven” 2002 då
RESMAT överfördes från FMV till det nya FM-0(0NEFUUBLBONBOMÅTBPNJOS TJEBO
27). Nuvarande hemvist är FMV.
RM12
Första officiella starten av RM12 (motorn som sitter
J+"4 LVOEFMÅTBSOBGÇUBEFMBWJOS TJEB
 1ÇCJMELBONBOTFIVSEÇWBSBOEFGÕSTWBSTNJOJTtern Anders Thunborg drar i startreglaget.

DITO
*OSLVOEFNBOÅWFOMÅTBPNEFUOZBGÕSTWBSTmaktsgemensamma TO-systemet som är på gång att
införas. Namnet DITO fanns ännu inte. Det infördes
först när det digitala systemet för tekniska ordrar
(DITO – Digitala TO) infördes 2004, vilket man kan
MÅTBPNJCMBOS TJEBm 3FEBOJOS
(sida 14–15) presenterades detta i artikeln Digitala TO
PDIOS TJEBm 50QÇOÅUFUI DITO – en
fullträff OS TJEBm àOOTEFUNFSB

Underhåll
Artiklar om underhåll har givetvis förekommit
FUUPUBMHÇOHFSVOEFSÇSFOTMPQQ*OS
kan vi i artikeln Varför behövs underhåll få reda
på lite grundläggande principer.

Artikel i nr 3/1973 om
varför underhåll
behövs, lika sant då som
nu.

JAS 39 Gripens första

982.
motor RM12, från nr 2/1

Streckkod
Vi ska ha streckkod inom Försvaret! utropades i
FOSVCSJLJOS TJEBm *OVNSFUJOOBO
TJEB QÇCÕSKBEFTEFUUBSFTPOFNBOHNFE
artikeln Varför inte streckkod inom försvarat?. I nr
 TJEB LBONBOMÅTBPNStreckkodanvändning underlättas med PCDELTA./VNNFS
(sida 11) hade en artikel om Streckkodsmärkning
av flygplan och yttre laster. I samma nummer (siEBOm àOOTEFUFOBSUJLFMNFESVCSJLFO15
000 streckkodade etiketter i veckan – i onödan!. I nr
 TJEBm LBONBOMÅTBPNOZIFUFORadiotaggar (RFID).
TIFF nr 2 / 2014
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Del 2 – Vad blev det av saker som har presenterats i gamla nummer av TIFF?

SCAR, från nr 1/2013

Numera är väl automatisk datafångst (ADF, eller
vad det senaste modeordet för detta är?) vardagsmat
med RFID osv. Senaste artikeln är SCAR – Systemoch materielöverlämning OSTJEBOm 
FREJ
6OEFSSVCSJLFOSäg Hej till FREJ! kunde man i nr
 TJEB MÅTBPNEFUOZBTZTUFNFU'3&+
som var en ersättare för det gamla systemet FREJ.
FREJ är ett system som har beskrivit i åtskilliga artiklar under åren. Still going strong dessutom! Ingen
BWMÕTOJOHJ13*0CMFWEFUIFMMFS TPNEFUWBSUÅOLU
GSÇOCÕSKBO TFUFYOSTJEBO VUBOKVTUOV
pågår en utveckling av Mimer som ska ersätta FREJ.

Säg HEJ till FREJ! från nr 2/1988.

*OS TJEBm àOOTBSUJLFMO4UÕETZTUFN
FREJ där vi får en historisk tillbakablick på ett av
Försvarsmaktens mest använda och långlivade system – FREJ.

finns detta SFEPWJTBUJOS TJEBm Ny flygsäkerhetsorganisation och regler för militär luftfart. I artikeln Försvarsmakten – en Flygoperatör  TJEB
6–11) kan man läsa mera om RML. Se även artikeln
Aktuellt inom projekt FM EO OS TJEBm 
RBS 15
I artikeln Sjömålsrobotsystem 15 OSTJEB
m àDL5*''TMÅTBSFFOCFTLSJWOJOHBW3#4m
ett system som fortfarande är i drift i FM.

Uppslag till artikel om RBS 15 i nr 1/1989.

Svarta lådan
Om du undrar över detta begrepp så finns det, minst
USFBSUJLMBSPNEFUUBBUUMÅTBJOS TJEBm 
 TJEBm PDI TJEBO PNTWBSUB
lådans historia.

RML
Det första JAS-haveriet kunde man läsa om i TIFF
OS TJEBO "UUEFUUBIBWFSJTLVMMFMFEBWJEBSF
till framtagningen en RML (Regler för Militär Luftfart) var det ingen som visste då! Angående RML så
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Handdator
*OVNNFS TJEBOm QSFTFOUFSBEFTHanddator för klargöring? Konceptet presenterades och i avslutning på artikeln kunde man läsa ”Vad händer nu?
– Nästa steg är att testa handdatorns funktionalitet vid
våra insatser i internationell tjänst. Vidare kommer vi
att utreda hur informationen kan tankas över från våra
förvaltande system till handdatorn på ett rationellt
och kostnadseffektivt sätt”.*OS TJEBm 
kan man läsa om Ruggad handdator. Mig veterligen
har detta ännu inte kommit till ”skarp” användning i
FM. Däremot bärbara datorer.

Blev detta verklighet med handdatorer (nr 3/2001)?

Teknisk dokumentation
6OEFSSVCSJLFOBättre teknisk dokumentation – Nu
slår vi tillLVOEFNBOJOSMÅTBPNIVSNBO
tänker sig får ordning på dokumentationen inom
Försvarsmakten. Ett problem som jag anser ännu
inte är löst på långa vägar nu så här cirka 30 år
senare! Denna fråga har belysts då och då i TIFF
under årens lopp. Kärt barn har många namn kan
man konstatera! Fortfarande är det i princip papQFSTEPLVNFOUBUJPOTPNMFWFSFSBTUFYUJMM+"4+B
mTZTUFNFU%.1+"4JOOFIÇMMFS1%'FS NFOEFÅS
ju rätt så ”dumma” och ”ointelligenta” fast har man
bara tillgång till en dvd eller en zip-fil med innehållet
från emilia så går det i varje fall att söka i hela dokumentationspaketet (se DMPJAS och ESP Se, Cz, Hu
och Th med publicering på emilia/Insidan i ny skepnad
OS TJEBO /ÇHSBIZQFSUFYUMÅOLBSUJMMBOESB
refererade datamoduler är det dock ännu inte tal om.
En förutsättning för ”intelligent dokumentation”
finns t ex beskrivet i artikeln Internationell specifikation för tekniska publikationer och lagring i gemensam
databas - SPEC 1000DTPNWJIJUUBSJOS
(sida 10–11). Denna datamodulkod används idag
WJEQSPEVLUJPOBW+"4EPLVNFOUBUJPOFONFOEFO
används inte optimalt vid publicering.

Principbild från nr 1/1985 om hur teknisk dokumentation ska hanteras.
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Del 2 – Vad blev det av saker som har presenterats i gamla nummer av TIFF?

FVSDUP – FMSDUP
Ett av många informationssystem som aldrig kom till
TLBSQESJGUQSFTFOUFSBEFTJOS TJEBm EÅS
NBOLBOMÅTBPNTZTUFNFO'74%61 áZHWBQOFUT
system för drift och underhåll). I artikeln kan man
CMøBMÅTB”När JAS 39 tas i drift ska FVSDUP vara
klart för att hantera flygplanets drift- och underhållspublikationer digitalt.”*OSLBONBOMÅTBPNBUU
systemet införs på FMV (sida 10–11), men systemet
LPNBMESJHVUJSJLUJHTLBSQESJGUQSPEVLUJPO NFESJTL
GÕSBUUOÇHPUTZTUFN UFY4USJ$ VOEFSOÇHPOQFSJPE
WFSLMJHFOLBOIBIBOUFSBUTJTZTUFNFU *OS
TJEBm LBONBOMÅTBWJEBSFPN'74%61JBSUJLFMOPN1SPKFLU%6*OVNSFUFGUFS TJEBO
m CZUFSQSPKFLUFUOBNOUJMM%6+"4
Någon av TIFF:s läsare kanske kan komplettera
med ytterligare information i denna digitala fråga? I
OS TJEB PDIOS TJEBOm LBO
NBOMÅTBWJEBSFPNOBNOCZUFUUJMM'.4%61 'ÕSsvarsmaktens system för drift- och underhållspubliLBUJPOFS *OS TJEB LBONBOMÅTBWJEBSF
PN'.4%61PDIEFOOFVUSBMBTUBOEBSEFO4(.-
XML. XML är fortfarande i skrivande stund det bästa för neutralt strukturerad informationshantering.

aktivt, mera om detta kommer säkert i framtida
nummer av TIFF.
Det finns i nuläget ännu inte något system (eller
vad säger ni?) som gör detta hos slutbrukarna på
något ”intelligent” sätt, förutom TO (med ”dumma”
1%'àMFS TPNIBOUFSBTJ%*50+PPNWJUÅOLFS
efter så finns det givetvis en massa ”isolerade öar”;
ELDIS och MVIF Men ändå – borde ”vi” inte ha
kommit längre? Det finns en del publikationspaket
UZQ'VI.TF5*''OSTJEB TPNBOWÅOEFS
sig av webbpublikationen som visningsformat.

DMP/DUPJAS
*BSUJLFMO%JHJUBMEJNFOTJPOJOS TJEB 
beskrivs DUPJAS. I artikeln nämns att HTML
även ska användas för att kunna läsa informationen i HTML-formatet, något som ännu inte 2014
är verklighet för bedrivande av tekniskt underhåll
QÇ+"4*BSUJLFMOTUÅMMTÅWFO%61+"4JSFMBUJPO
UJMM'.4%610N%61+"4LBONBOÅWFOMÅTBJ
OS DUPJAS – ett begrepp på sida 20–21). I
artikeln Elektronisk dokumentation presenterades
EFUUBWJEBSFJOS TJEBm *OS
(sida 14–16) kan man läsa vidare i artikeln Projekt
DMP/DUPJAS tar över där det bl a står ”Saabs nya
publikationsdatabas med SGML-kodad information
ger också andra framtida möjligheter. Om man exempelvis inte anser att PDF håller måttet som distributions- och presentationsformat, så kan man överväga
HTML/XML-lösningar. SGML som lagringsformat
ger stor valfrihet när det gäller avtappning från
databasen.”%.1%61+"4PDI&41IBSGPSUGBSBOEFLWBS1%'FSTPNQVCMJDFSJOHTGPSNBUEÅSFNPU
används XML (som är en ”förenklad version” av
SGML) som original och lagringsformat. FörhoppOJOHTWJTJEFOLPNNBOEF*&51OTPNIÇMMFSQÇBUU
UBTGSBNGÕS+"4LPNNFSEFUBUUCMJSNFSBJOUFS-

Datorstödd utbildning – DSU - ADL
Detta ämne med att ta hjälp av datorstöd vid utbildning har belysts ett antal gånger och benämningen
GÕSEFUUBIBSPDLTÇÅOESBUTVOEFSÇSFOTMPQQ%46
FMMFS"%- TFUFYOS TJEB %FUWPSFJOUSFTsant om dagens TIFF-läsare kunde inkomma med
exempel på bra datorstödda utbildningslösningar
som används i Försvarsmakten och som vi kan skriva
om i kommande nummer av TIFF!

BOKMAN
I artikeln om BOKMANLVOEFWJJOS TJEB
6–7) läsa ”För att tillgodose nya krav på informationsförsörjning kopplat till ett rationellt insatsbaserat flexibelt försvar behövs väsentligt förenklad och förbättrad
hantering av Bokpublikationer inom Försvarsmakten
och FMV. … För att möta de nya kraven har vi på MS
587 – Teknisk information – startat projekt BOKMAN
som beräknas vara i drift under senare delen av 2007.
Distribution sker via webb-gränssnitt där publikatioOFOQSFTFOUFSBTNFEr1%'rMÅOLUJMMQVCMJLBUJPOFO
63- rIÅOWJTOJOH UFYU u Det blev inget av detta!

Visbyprojektet
.BSJOFOTLPSWFUU7JTCZQSFTFOUFSBEFTJOS
(sida 22–24). Här har vi nog ett projekt som faktiskt
har fått till det här med digitala publikationer hos
slutbrukarna?! Vi hoppas kunna belysa detta med
hjälp av senare artiklar. Om inte så finns det säkert
läsare i Försvarsmakten som kan tipsa redaktionen
om lämpliga framtida artiklar eller lämpliga experter
som kan bidra med information!
Slamkrypare
Slamkrypare – Det vet ju alla vad det är eller hur?
*OS TJEBm LBONBOGÕSEKVQBTJHJFO
självgående båtvagn som används i marinen (amfibie).

>>>
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Visby, från TIFF nr

4/2002.

Marinens slam

kr ypare presen

teras i nr 3/20

04.

F
FF
FuhM, från TIF
nr 1/2013.

DSU – ett nytt koncept, från nr 3/2001.
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SIRIUS
Ett annat datorstött informationssystem som aldrig
CMFWBWWBS4*3*64*CMBOS TJEBm LBO
NBOMÅTBPNEFUUBTZTUFN&OEFMBWEFUBSCFUFSFTVMUBUTPNFSIÕMMTGSÇO4*3*64IBSBOWÅOUTUJMM1SJP
Prio
*OS TJEBm IJUUBSKBHEFOGÕSTUBBSUJLFMO
(?) om Projekt Prio. Hur har det gått med planerna?
'3&+TLVMMFJOJMFWFSBOT NFOTÇIBSEFUJOUF
blivit.
*OS TJEBm LBO5*''TMÅTBSFGÇUBEFMBW
information i artikeln PRIO. Vad har hänt?/S
TJEBm IBSBSUJLFMOPresentation av MIA.
*OSGBOOTEFUUWÇBSUJLMBSPN13*0'ÕSråds- och reservdelsmedarbetare i System PRIO och
FSV POL eller ”Task force reservmateriel” TJEB 
och Införandet av PRIO 5-6 ska leda till större användarvänlighet TJEBm /VNNFS TJEB 
kan vi läsa lite om planerna för de planerade senaste
införandena.
FENIX
*OS TJEBm VQQNBOBT5*''TMÅTBSFBUU
vara med i en Namntävling – hjälp oss att döpa Fenix.
3FEBOJOS TJEB LVOEF5*''TMÅTBSF
ta del av detta i artikeln Projekt FENIX – äntligen på
väg. Vad jag vet så heter systemet fortfarande Fenix!
*OSLBONBOVOEFSSVCSJLFOSnart är Fenix

här (sida 6–10) där vi kan läsa ”Potentialen finns att
eliminera nästan alla papper genom att arbeta direkt
i systemet.”. Har det blivit papperslöst arbete ännu
i Fenix? Även i Konfigurationshantering i Fenix (sida
11–13) kan man läsa hur det går med projektet. I nr
 TJEBm LBOWJVOEFSSVCSJLFODriftsättning av system Fenix närmar sig läsa hur det går. I
OS TJEB JOGPSNFSBSQSPKFLUMFEOJOHFOGÕS
Fenix om läget. I artikeln FENIX – IT-system för
flygunderhållSFEPWJTBTJOS TJEBm PN
QSPKFLUMÅHFU*OS TJEBm àOOTEFUNFSB
att läsa i artikeln UAV system driftsatta i Projekt
FENIX. /VNNFS TJEB IBSFOBSUJLFMO
Tp84 driftsatt i Fenix.*OS TJEBm MÅTFS
vi vidare i artikeln FM projekt Fenix, med flygunderhållsverksamheten i Fokus.
FM IP-nät
Först gången (?) man kan läsa om Försvarsmaktens
*1OÅUJ5*''ÅSOS TJEBm %ÅSLBO
man bl a läsa ”Som ett led i Försvarsmaktens satsning på att använda Internetvärldens trafikmetoder
och kommunikationstjänster beslutade HKV 199503-10 att Försvarsmakten skall bygga ett datanät,
FM IP-nät.”*OS TJEBm QSFTFOUFSBEFT
FM IP-nät driftöverlämnat till TODAKOM. Detta
är väl ett fenomen som troligtvis finns kvar än i
dag, även om tekniken och benämningarna kan ha
förändrats!

Fenix – som inte verkar ha fått
något nytt namn!

SIRIUS, systemet som aldrig blev verklighet.
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TIFF 196
TIFF
9677-2014
2014
2014

Pansarbandvagn 302.

Pansarbandvagn 302
&OEÇÇSJHUSPUKÅOBSFJBSNÊO 1CW CFTLSFWTJ
OS TJEBm EÅSNBOCMBLBOMÅTB”Framtiden – För det framtida användandet av Pbv systemet
så är det i dagsläget osäkert hur länge det kommer att
användas. Användandet kommer dock successivt att
sjunka efter 2006-2007. Med tanke på upprättandet av
NBG (Nordic Battle Group) och terminssystemets införande samt de framtida fordonsvolymerna av framförallt
Stridsfordon 90-systemet så kan ingen med säkerhet
avföra Pbv systemet innan ersättning i form av t.ex.
SEP införts. Således kommer Pbv systemet att fira 40
år i försvarsmaktens tjänst under 2006.”
Materiel – Tekniskt ansvar
I artikeln Materiel – Tekniskt ansvar OS TJEB
12–16) så kan man bl a läsa ”Ända sedan man påstod
att försvarsgrenarna upphävts så har man stått inför
problemet hur materiel indelas eller vilken typ av materiel som försvarsmakten använder.”. Känns förvirringen fortfarande aktuell?
Resestipendier för Försvarsmaktens tekniska tjänst
Resestipendier för Försvarsmaktens tekniska tjänst
QSFTFOUFSBEFTJOS TJEBm PDIIBSTFdan dessa varit ett återkommande tema i TIFF.
Auktorisation och ackreditering
Auktorisation och ackreditering är något som berör
NÇOHBJ'.*OS TJEBm LBONBOMÅTB
lite om detta i artikeln Styrning och kontroll.
TIFF nr 2 / 2014

Miljömärkningar,
från TIFF nr 4/1994.

Miljö och hälsa
.JMKÕNÅSLOJOHBSLVOEFNBOCMBMÅTBPNJOS
(sida 31–34). Här kunde man läsa om svanen, bra
NJMKÕWBMTBNUPN&6TNJMKÕNÅSLFPDIPNSFUVSQJMBS6OESBSIVSNÇOHBBWEFTTBGPSUGBSBOEFàOOT
LWBS *OS TJEBOm VOEFSSVCSJLFORiskbedömningar måste göras … skriftligt! presenteras en
EFMTZNCPMFS*OS TJEBm SFEPWJTBTOZB
&6SFHMFSGÕSLMBTTJàDFSJOHPDINÅSLOJOHBWLFNJLBMJFS7JEBSFJOS TJEBm LBONBOMÅTBPN
Ändrade regler om säkerhetsdatablad. Över lag har
det genom åren varit mycket artiklar om hälso- och
miljöaspekter på materiel och ämnen vid hantering
av materiel.

>>>
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2000-säkring,
från TIFF nr 1/1999.

2000-säkring av Försvarsmaktens informationssystem
Detta med 2000-säkring var en ”het potatis” under
TMVUFUBWUBMFU0NEFULBONBOCMBMÅTBJOS
 TJEB *OS TJEB àOOTFOBOFLEPU
om denna problematik i artikeln Apropå millenieskiftet. Vad hände sedan vid millenieskiftet? Ingenting –
kanske beroende på bra genomfört arbete eller på att
det inte var så farligt som aviserat!

I nr 2/2005 kunde man läsa om en outsourcing av
reservmaterielhantering. I nr 1/2008 (sida 15–17)
finns det en artikel RESMAT, pigg 60-åring!

Materielsystemkontor
*OVNNFS TJEBm LBONBOMÅTBPN
.BUFSJFMLPOUPSFU7JEBSFJUFYOS TJEBm 
finns artikeln Införande av Materielsystemkontor Flyg
(IMSK). Läs även hur arbetet fortskrider i artikeln
Aktuellt inom projekt FM EO OS TJEBm 

FMTS
I artikeln Gemensam teknisk skola inom Försvarsmakten TJEB QSFTFOUFSBEF'ÕSTWBSTNBLUFOT
tekniska skola (FMTS) för första gången. ”FMTS
som en fysiskt sammanhållen organisation föreslås
etableras senast i januari 2008” FMTS lever fortfarande i all välmåga sedan starten 1 januari 2005. I
OS TJEBm JBSUJLFMOFörsvarsmaktens
Tekniska Skola – FMTS kan man läsa hur det går.

BORIS, från TIFF nr 4/2011.

Uppslag om FMTS från nr 1-2/2006.

Omstrukturering av myndigheter
Omstrukturering av FMV och andra myndigheter är
ett område som har beskrivits många gånger. Vilket
är en naturlig del när omvärlden och förutsättningar
förändras. Det finns säkert många av TIFF:s läsare
som har flyttats runt från Försvarsmakten till försvarsindustrin till FMV tillbaka till FM och så
vidare …!
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Återanvändning av kunskaper
mellan olika materielsystem
I en artikel Kunskap från JAS 39 Gripen används vid
reparation av HMS VisbyJOS TJEBm LBO
vi läsa ”För JAS 39 Gripen finns idag gedigen erfarenhet, en väl utprovad teknik och en tydlig dokumentstruktur gällande kompositreparation. Inom marinen
har det nyligen införts ett liknande system där målet
har varit att nyttja så mycket som möjligt från flyget
beträffande dokument och utbildning.”. Dessutom
BOWÅOET'FOJYUJMMTBNNBOTNFE#03*4 BSUJLFM
PN#03*4IJUUBSNBOJOSTJEBm GÕS
uppföljning av lagningar för kompositskador till både
+"4PDINBSJOBGBSUZHQ
TIFF nr 2 / 2014

Höglagret.

FMCL
utgallring
beklädnad
TIFF gör ett besök på Försvarsmaktens centrallager (FMCL) och får
en inblick i ett pågående utgallringsprojekt av personlig klädsel.
Text: Anders Svakko (FMV). Foto Thomas Härdelin (Saab AB)

Etapp 1
Bakgrund'ÅMUCZYB.HJDLGSÇO
krok till tryckknapp för fästning i
LÅOHB GSPNTLVMMFCZYBNFE
krok sluta användas, men byxa med
krok var förrådsställd och mycket
vanligare än byxa med tryckknapp.
Detta föranledde arbetet med att
börja gallra ut ”krokbyxor” och när
man ändå skulle gå igenom samtliga började man se över statusen
på plaggen så att man samtidigt
gallrade ur trasiga och slitna byxor.
6OEFSHFOPNGÕSEF'.7FUBQQ
TIFF nr 2 / 2014

1 med utgallring av persedlar för
.4 CFLMÅEOBE 6UHBMMSJOHFO
för etapp 1 fokuserade i första hand
GÅMUCZYB.PDITFOBSFGÅMUKBDLB
.PDIWJEBSFQÇLÅOHB.TBNU
sjöstridskläder.

>>>

Höglyftande truck kan vara
bra att ha tillhands.
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Inblick i det automatiserade höglagret. Här finns
13 kranar, 70000 pallar, det är 24 m högt och 8
personer har fått klätterutbildning för att kunna
genomföra underhåll.

Det utstansade hålet anger
att denna känga har varit hos
skomakaren en gång.
Högt i tak! Trappen var man varit tvungen att
maskera för att personal och besökare inte ska
få svindel!

Åtgärd
Regler för vad som skulle gallras ut
togs fram i samarbete med förrättarna från de olika FörsE (servicepunkter – förråd), förrättarna har
kassationsrätt men en önskan från
'.$-ÅSBUUEFOOBSÅUUTLBEFMFHFras till egna personalen. Då byråkratin är att ägarföreträdaren (ÄF)
måste skriva beslut och materielen
innan dess står i vänteläge tar den
plats vilket är kostnadsdrivande för
'.$-,BTTBUJPOTSÅUUQÇQFSTFEMBS
borde ligga på lagret då det är enklare än t ex teknisk materiel, så som
en reva i ett par byxor är enklare att
avdöma än t ex kommunikationsutrustning.
För samtliga artiklar har utgallringskriterier utarbetas. Det kan
röra sig om för gammal utrustning,
skor som har varit hos skomakare
två gånger, trasig eller skadade
persedlar.
Fortsättning
Från byxorna arbetade man vidare
NFEGÅMUKBDLB.LÅOHB.
HVNNJLÅOHBTKÕTUSJETLMÅEFS
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För att läsa mera om etapp 1 se
IUUQXXXGNWTFTW/ZIFUFS
PDIQSFTT/ZIFUFSGSBO'.7
Lagerrensning-ger-battre-personligVUSVTUOJOHUJMMTPMEBUFSOB Q
Etapp2
6OEFS5*''TCFTÕLQÇ'.$-
guidas vi runt av Jonas Markusson
och Niklas Lännstrand från avvecklingsgruppen.
Etapp 2 utgallring persedlar
MS571 beklädnad
FMV har nu påbörjat en fortsättning på denna utgallring, från etapp
1, i en etapp 2 där fortsatt utgallring
av uniformspersedlar enligt etapp 1
genomförs samt att även ytterligare
beklädnadsutrustning, såsom regnställ, har utgallrats.
Regnkläder är det två problem
med, dels så är plaggen slitna samt
nerstuvade i europapallar utan någon som helst storleksindelning eller
sortering, vilket innebär ett enormt

merarbete för plockarna då dessa
måste ”gräva” sig ner i pallen för att
hitta rätt storlek.
Etapp 2 ska i dagsläget pågå fram
till maj men det verkliga behovet
är under hela 2014 men helst skulle
man vilja att det vore ett löpande
uppdrag då gallringen har en stor
OZUUBLPTUOBETFGGFLUQÇMBHFSIBOUFringen, som exempel när man skulle
plocka 10 stycken par byxor men
var tvungen att gå igenom ca 400
stycken par för att få fram dessa 10
par. Detta arbete tog ca 2 timmar
för en storlek.
I etapp 2 är även förhoppningen
att FörsE ska kunna ställa upp
med resurser som hjälp i arbetet
med utgallringen. Då detta skapar
en förståelse för verksamheten. De
har kunskap om materielen och får
samtidigt se vikten av att skicka in
”rätt materiel” till förrådet för att
lagret ska slippa tvätta och sortera
UøFYUSBTJHBQFSTFEMBS
1BSBMMFMMUNFEFUBQQQÇHÇSÅWFO
punktinsatser vad det gäller utgallring av materiel så som snökedjor,
udda storlekar och kläder.
TIFF nr 2 / 2014

Niklas Lännstrand.

Fakta
135 000 m2 tomtyta
45 000 m2 byggnad
16000 pålar
13 krangångar (10 km/h)
30 stationer på plockanläggning, paternosterverk mm
42 km sprinklerrör, 600 m3
vatten i sprinklertanken,
26000 sprinklerhuvuden
100 000 pallplatser
(70% automatiska/
30% manuella)

Denna känga är från 1998 och kan
därmed utgallras.

Vad händer då med den
utgallrade materielen?
Den mesta materielen destrueras i
Västerås där den under överinseende av egen personal fragmenteras
och tillsätts brännbar vätska innan
förbränning beroende på att uniformer innehåller flamskyddsmedel
och är svårantändlig. Tillsammans
med leverantören tar man sedan
fram ett kassationsintyg. Q

Vid ingången till FMCL med våra
guider från vänster Jonas Markusson
(projektledare utgallring) och Niklas
Lännstrand (arbetsledare utgallring).

Arbetsgrupp gallring från vänster Micke
Johansson, Fabian Dalijpi och Joakim Malmros.
TIFF nr 2 / 2014
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TIFF-produktion
från ax till limpa
Vi får här en inblick i principerna
för produktion en komplett TIFF
från idé till färdig tryckt tidning
och som en webbtidning på
hemsidan.
Text: Thomas Härdelin (Saab AB)
och Per-Olof Rydzén (Exaktamedia)

Det är många moment som behövs
för att ett nytt nummer av TIFF ska
nå läsarna via brevlådan och som en
XFCCUJEOJOHQÇIFNTJEBO IUUQUJGG
NJMTF 
Inför varje nytt utgivningsår spikas en produktionsplan för samtliga
fyra nummer.

Kontaktpersoner och
redaktionsmedlemmar
Många personer är inblandade i
utarbetandet av förslag till innehållet
i kommande och framtida nummer
av TIFF. Aktuell namnlista finns på
näst sista sidan i tidningen.
Hantering av fysiska dokument
För att vi ska kunna delge varandra
aktuellt underlag nyttjas en lösenordskyddad Sharepointsida, där vi
distribuerar diverse dokument, både
planer, manusunderlag och bilder.
Artikelplan
Tänkbara och fastställda artiklar
redovisar vi i en levande artikel-

plan. Vissa artiklar har ett stående
inslag, i varje nummer eller till visst
nummer.
Reportageteam
För vissa artiklar, som t ex TIFF
träffar, så brukar ett reportageteam bestående av skribent och
fotograf åka till berörd person
eller organisation.

Här ser vi en bild från kontaktmannaträffen i Göteborg. Från vänster ser vi: Per Lundgren, Per Englund, Per-Olof Rydzén
(Exaktamedia), Anders Svakko, Bo Svensson, Anneli Gunhardson, Anders von Sydow, Jan Sandin, Lena Lindgren,
Ingemar Hultman och Thomas Härdelin.
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5*''t1SPEVLUJPOPDIVUHJWOJOHTQMBO
Nr 1
Manusstopp:
Materiallämning/telefonmöte*:

Nr 2

Nr 3

Nr 4

måndag 3 februari

tisdag 22 april

fredag 29 aug

måndag 27 okt

måndag-onsdag 17-19 feb

måndag-onsdag 5-7 maj

måndag-onsdag 8-10 sep

måndag 10-12 nov

Leverans av adressfil:

onsdag 26 februari

onsdag 21 maj

onsdag 24 sept

onsdag 26 nov

Korrektur till redaktionen:

torsdag 27 februar

torsdag 22 maj

torsdag 25 sept

torsdag 27 nov

måndag 3 mars

tisdag 27 maj

måndag 29 sept

måndag 1 dec

tisdag 4 mars

onsdag 28 maj

tisdag 30 sept

tisdag 2 dec

onsdag 5 mars

måndag 2 juni

onsdag 1 okt

onsdag 3 dec

Redaktionsmöte med genomgång:
Ändringar i retur + ledaren:
Material till tryck:
Till post:

onsdag 12 mars

tisdag 11 juni

onsdag 8 okt

onsdag 10 dec

Utgivning:

måndag 17 mars

fredag 14 juni

måndag 13 okt

måndag 15 dec

* Materiallämning före telefonmöte

Så här ser produktionsplanen med utgivningsdagar ut för 2014.

Exempel på hur ett erhåller Wordmanus ser ut.

Reportageteamet, i det här fallet Martin Neander,
journalist (till vänster) och Mats Jönsson, fotograf (till
höger) – från Karlskrona och produktionen av
”TIFF träffar: Magnus Linde, fartygsingenjör på HMS
Nyköping” som publicerades i TIFF nr 3/2014.

Exempel på utformning av färdigt Wordunderlag inlagt i fastställd
mall vid leverans för vidare bearbetning till slutlig formgivning.

Manus
Många artiklar inkommer till redaktionen i form av manusunderlag,
PGUBTUJFOGPSNBWFO8PSEàM
För att det ska gå att trycka
tidningen behöver vi få in bilder så
högupplösta som möjligt. Helst ska
bilder skickas separat.
Det är viktigt när det gäller bilder
och annat upphovsskyddat material
att vi vet att Försvarsmakten har
rättigheter att publicera bilderna
i TIFF. Om möjligt så försöker vi
ange vem som är fotograf. Tillhörande bilder behöver oftast förses
med lämplig bildtext där det är
viktigt att eventuella personnamn
blir korrekta.

kommunicera utformningen på ett
enhetligt sätt. När manusunderlaget
har kommit till redaktionen sker en
språklig granskning och inläggning i
EFO8PSENBMMTPNWJIBSUBHJUGSBN
för att enkelt och strukturerat kunna
leverera manusunderlaget vidare för
formgivning. Tillsammans med textunderlaget levereras bilder separat i
form av underlag med instruktioner
i en word-fil.
Samtidigt levereras även aktuellt adressregister till tryckeriet för
upplageberäkning och skapande av
adressunderlag. Det mesta av detta
underlag har erhållits via hemsidans
GPSNVMÅSGÕSEFUUBÅOEBNÇM IUUQ
UJGGNJMTF QBHF@JE 

Bearbetning innan underlaget
går till formgivning
Från det erhållna manusunderlaget
används fastställd formatmall, skrivregler och annat för att vi ska kunna

Formgivning
Formgivningen görs av Exaktamedia och börjar alltid med en genomgång av tidningens innehåll tillsammans med redaktionen, onlinemötet
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genomförs på distans med hjälp
av telefon och programmet Lync i
en webbläsare. Mycket av informationen om respektive artikel finns
i word-filerna men under genomgången förtydligas turordning och
prioritering av bilder, användning av
vinjett, önskemål om specifik layout
samt om några artiklar ska placeras
intill varandra alternativt i början elMFSTMVUFUBWUJEOJOHFO1ÇEFUUBNÕUF
fastställs även vilka ”rubriker” som
ska finnas på omslaget.
Efter genomgången kvalitetssäkras samtliga bilder och vid behov
utförs retusch på gul- eller rödstick,
ljusa eller mörka partier justeras
och i många fall blir bilden bättre
genom att öka på skärpan. Tidningens sidantal måste vara delbart med
GZSBEÇ5*''USZDLTQÇ FMMFS
16-sidiga ark, för att komma fram
till rätt sidantal görs en omfångs>>>
beräkning där man kontrollerar
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Färdig artikel i tidningen.

mer i, sidantalet meddelas även till
tryckeriet som i sin tur kan beräkna
produktionstiden för tryck och
beställa rätt mängd papper.
Layout
Tidningen layoutas med hjälp av
Adobes InDesign, formgivaren strävar efter att få en bra balans mellan
text och bild samt göra färgval som
passar bildmaterialet.
Remiss
När TIFF är formgiven och klar
samt då alla artiklarna är inlagda

Tryckunderlag
Slutligt tryckunderlag, en högVQQMÕTU1%'àM TLJDLBTWJEBSFUJMM
tryckeriets prepressavdelning.
Tryckeri och distribution
När det färdiga tryckunderlaget kommer från formgivaren så ska det bearbetas för att kunna köras ut plåt till
tryckpressarna enligt följande steg:
1.*OOFIÇMMFUJ1%'àMFOHSBOTLBT
NFEIKÅMQBW"EPCF"DSPCBU1SPGFTsional.
2.6UTLKVUmTJEPSOBQMBDFSBTQÇSÅUU
position så att de kommer i rätt ordning när arket har falsats (se skiss
nedan).

Foto: Stefan Larsson

hur mycket plats text och bilder till
varje artikel behöver. En sida med
enbart text motsvarar 4000-5000
tecken med mellanslag inräknade,
bra bilder med intressanta motiv och
hög kvalitet får mer utrymme. När
man vet tidningens omfång görs en
innehållsförteckning där rubrikerna
(stående inslag på sidan 2 i TIFF)
förses med lämplig beskrivande text,
så att läsarna får en första inblick
i vad respektive artikel handlar
om. Sidan skickas till redaktionen
(inklusive sidantalet) som granskar
vilken turordning artiklarna kom-

skickas en layoutad tidning ut på
remiss till kontaktpersoner och redaktionsmedlemmar. Innan remisssvaren levereras tillbaka för slutligt
bearbetning hålls även ett redaktionsmöte.
Remissvaret levereras som digitala
BOUFDLOJOHBSEJSFLUJ1%'VOEFSMBHFU1ÇTÇTÅUUÅSEFUFOLFMUPDI
smidigt att ange var ett fel (stavfel,
avstavningar, layoutfunderingar,
sakfel, …) har identifierats. Det är
även enkelt att kontrollera att alla
kommentarer har behandlas när vi
därefter kör ett snabbremissvarv.
I slutet levereras också ansvarig
utgivares ledare (stående inslag på
sidan 3 i TIFF).

Skissen visar sidornas placering på
arkets (16-sidigt) fram- och baksida,
allt för att komma i rätt ordning
efter falsningen.

TIFF layoutas i macmiljö med hjälp av
Adobes program InDesign, Photoshop
och Illustrator.
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Foto: Stefan Larsson

Fyra offsettryckare fördelat
på 3-skift måndag till fredag
samt ett helgskift (en tryckare) krävs för att bemanna
tryckpressen. Maxkapaciteten är 15 000 ark/tim.

3.1MPUUFSmGÕSBUULPOUSPMMFSB

Foto: Stefan Larsson

utskjutet kör man ut ett plotter
(papper) som falsas, då ser man att
sidorna kommer i rätt ordning.
4. Klart för att köra ut plåt.
Vid 4-färgstryck är det åtta plåtar
per ark, fyra till varje sida, oavsett
sidantal – cyan, magenta, yellow
och black.
Tryck
Arken som är i formatet 100×70 cm
trycks i en Heidelberg Speedmaster
med åtta stycken färgverk, när arket
passerat de fyra första vänds det så
att undersidan kommer upp och blir
tryck på de fyra sista. Innan arken
lämnas vidare till bokbinderiet
måste de torka så att de inte smetar
vid falsningen, beroende på papprets
karaktär tar detta 12-20 timmar.
Inlagan trycks för sig själv på ett
papper med lägre gramvikt, omslaget ett annat som är lite tjockare.
Bokbinderi
När arken anländer till bokbinderiet
går omslaget till skärning och inlagans ark går till falsstationerna. Efter falsningen går samtliga arkdelar
vidare för metallhäftning och samtidigt med detta sker även adressering
av tidningarna. TIFF levereras till
1PTUFOPDIEFMBTVUNFE"QPTU EFU
innebär att hela upplagan ska vara
utdelad inom tre arbetsdagar.
Webbpublikation
När allt arbete är klart på tryckeriet
och tryckprocessen har startats
publiceras webbutgåvan av TIFF på
IFNTJEBO IUUQUJGGNJMTF )FNsidan uppdateras även när det gäller
fliken ARKIV, senaste nummer,
samt i förekommande fall en historisk artikel från Tommy Tyrberg. Q
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Exakta bildades
i Hässleholm.

1976

Sammanslagning med Printing
och flytt av verksamheten från
Hässleholm till Malmö.

2006

2010

Exakta XL bildades. Med teknikens hjälp ges kunden
stora möjligheter och tillika valfrihet, och kan kan få
tryckt på allt från plexiglas, plast, trä, aluminium till
canvas etc. Lämpligt för användning på bland annat
fasadbeklädnader, större skyltar och mässmaterial.
Maxformat bredd: 2500 mm, längd: så långt material
man kan hantera och en maximal tjocklek om 60 mm.

2012

2012

2014

Uppköp av BBAB
och Printus.
Digitaltryck infördes, en helt annan teknik än
offsettekniken. Kostnadseffektiv vid mindre
upplagor med kortare produktionstider.
Utvecklingen har gått framåt de senaste åren
och kvalitén har höjts väsentligt.

Sammanslagning med Tryckfolket,
som idag ingår i samma koncern och
har tillsammans cirka 160 anställda.
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CBRN-TEKNIK
I MARINEN
Löjtnant Rikard Gustafsson fick Kamratföreningen
försvarets tekniska officerares resestipendium för att
studera CBRN-skydd. Rikard arbetar med skyddstjänst på SjösäkS och med specialitet inom CBRNskydd. CBRN benämndes tidigare ABC och är en
förkortning av Kemiska, Biologiska, Radiologiska
och Nukleära områden.
Text: Rikard Gustafsson

6OEFSIÕTUFOHFOPNGÕSEFKBH
en resa inom ramen av KamraToff
resestipendium, mitt intresseområde
och ämne för stipendiet var kolMFLUJWUTLZEENPU$#3/WBQFO
I synnerhet ett fartygs så kallade
citadell, den inre kärnan ombord
på ett fartyg. Ett citadell består i
skyddshänseende bland annat av
gas- och vattentäta avdelningar
med övertryck och fläktsystem för
àMUSFSBEMVGU'ÕSBUUUBTJHVUJOJ
citadellet passerar man in via en
sluss, detta för att inte förlora det
högre lufttrycket inombords kontra
utombords. Stipendieresan syftade
till att inhämta information om kollektivt skydd ombord på fartyg och
i synnerhet filterinstallationer och
dess kringsystem.
Resmål Tyskland
Resan skedde till företaget NorskeKaeser GmbH i Hamburg, Tyskland
TPNMFWFSFSBU$#3/MVGUàMUFSBOläggningarna som finns ombord på
de svenska Korvetterna av typ Visby.
Företagets produktområde spänner
över olika typer av luftkonditionering, kylsystem, brandpostsystem
PDI$#3/TLZEEGÕSGBSUZH GPSEPO
och järnväg samt andra anläggningar. Efter e-post och telefonkontakt var jag mer än välkommen att
genomföra ett besök vid företaget.
Dag ett välkomnades jag till
företaget av Thopas Pappe, Head of
service ships med kaffe, småkakor
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Chefen för Sjöstridsskolan kommendör Erik Andersson (till
vänster) överlämnar Kamratföreningens stipendium till löjtnant
Rikard Gustavsson vid den årliga avslutningen 2011 i Karlskrona.

och ritningsunderlag. Därefter följde
en fabriksrundvandring. Kontorslokalerna låg i direkt anslutning till
verkstadslokalen där fanns bearbetning, elverkstad, montering, provutrymme, godsmottagning, lager, samt

Välkomstbild i foajén på företaget.

en mindre yta för verkstadskurser
för bland annat mätteknik, hydralik
och kylteknik.
'ÕSFUBHFUIBSUWÇUZQFSBW$#3/
àMUFSTUBUJPOFS$#3/àMUFSJOTUBMMBUJPOBWEÕSSUZQ 4-(5Q/ 
där hela bakstycket är gjutet i
aluminium med tänkt åtkomst för
filterbyte från väderdäck detta finns
på merparten av de tyska fartygen.
4BNUGSJTUÇFOEF$#3/àMUFSJOTUBMMBUJPOFO UZQ4-./ BWTWFUsad aluminiumplåt som är tänkta
BUUJOTUBMMFSBTJOOFJFUUuJOPNCPSET
inomhus” utrymme. I likhet med det
som finns på korvett typ Visby. Vart
och ett av systemen kan med fördel
anslutas parallellt med varandra för

Norske-Kaeser GmbH i Hamburg kontors- och verkstadslokal.
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Tekniska lösningar
SLM 900/600N tillopp
i mitten, med plats
för tre filter. Filtren
pressa samman och
hålls på platts när
luckan stängs.

Ovan SLG 900/600TpN med inlopp
igenom dörren och utlopp till fartyget
i ovankant (ej synbar), till höger SLM
900/600N som finns på kv typ Visby,
med inlopp i ovan kant (knappt synbart) och utlopp till fartyget till höger
via gummianslutningen.

att nå en högre kapacitet i systemet.
Gemensamt för de två filtersystemen
är att luften sugs in via en yttre fälla
för vatten från överbrytande sjö och
regn. Därefter finns en värmare och
ett förfilter av påstyp för att fånga
eventuella kvarvarande partiklar
och vätskedroppar. Sedan når luften
GSBNUJMMUSFTUZDLFO$#3/àMUFSBW
radialtyp (NATO standard) där de
giftiga gaserna binds i filtret, vart
och ett filter har en säker genomströmningskapacitet om 300m3
timme. Efter filtermodulen leds
luften via sugfläkten in till fartygets
ventilationssystem där den filtrerade
och nu rena luften leds ut i fartyget. Vi studerade ritningsunderlag
för tysk patrullbåts-, minjakts- och
mindre stödfartyg för att se hur
olika system kan integreras i ett
fartygsventilationssystem beroende
på fartygets- och besättningsstorlek.
Företaget visade två olika typer av
utloppsventiler med stötvågsskydd
för att skydda mot stötvågen från
eventuell kärnvapenexplosion. De
två ventilerna finns i flertalet diametrar beroende på önskat luftflöde.
Studiebesök i tyska marinen
Dag två genomfördes en bilresa
från Hamburg till marinbasen och
WBSWFUJ8JMIFMNTIBWFO EÅSKBH
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SLG 900/600TpN med
inlopp i botten och
anordning för att pressa
samman filtren. Dörren
öppnad och skyddsluckan framför filtren är
borttagen.

fick göra studiebesök ombord på
tyska örlogsfartyg, för att studera de
PMJLB$#3/àMUFSJOTUBMMBUJPOFSPDI
slussar för inpassage installerade på
fartyg. Tre olika fartyg besöktes.
Fregatt Hessen, av nyare typ. Fregatten var i hamn under planerad
stillaliggande period och har filtersystem av dörrtyp ombord med möjlighet att byta filter från väderdäck.
Filterstationerna var centralt placerade ombord för vidare distribution
till varje gas- och vattentät avdelning
EÅSTFQBSBU"$BOMÅHHOJOHTBNU
elkraftsförsörjning fanns.
Fregatt Schlesvig-Holstein av
äldre typ. Denna fregatt var under
modernisering och var utrustad med
filtersystem av dörrtyp med möjlighet att byta filter från väderdäck, i
likhet med Fregatt Hessen. Slussar
på fregatter har konstruktionsmäsTJHUáFSBVUSZNNFOTUFHTBNUÅWFO
transferluckor mellan respektive utrymme än vad som finns på svenska
fartyg.
Stödfartyget Berlin. Stödfartyget
var till kaj under planerad stillalig-

gande period och detta fartyg har
filtersystem i fristående typ ombord.
Systemets utformning var i likhet
med den ombord på korvett typ
Visby dock installerad i ett mycket
större utrymme så här var överblicken mycket god. Å andra sidan så är
plats inget de har ont om på detta
fartyg. Här sker filterbyte inombords i ett utrymme i anslutning till
väderdäck. Slussen in i fartyget som
även normalt nyttjas för inpassagen i
fartyget var rymlig och försedd med
en vikvägg. Detta medförde möjlighet att på ett enkelt sätt förflytta
personal på bår mellan de olika
VUSZNNFOBTUFHFOJTMVTTFO
Mina erfarenheter från resan
ÅSCSFEEBELVOTLBQPN$#3/
filterstationer och att ha fått sett
utrustningen från verkstadsgolvet
till installation ombord. Vidare var
det lärorikt att samtala med personal som arbetar med att ta fram,
dimensionera och installera denna
typ av anläggningar.
Jag är tacksam att jag fick möjligheten till detta besök. Q
57

Sveriges
militärhistoriska arv

Krigsflygfält
Krigsflygfält 16 Brattforsheden är idag i stort sett ett intakt krigsflygfält
från beredskapstiden och som började anläggas strax före andra världskriget för att öka flygvapnets baskapacitet. Fältet ligger inom ett naturvårdsområde med ett av Sveriges vackraste och mest välbevarade isälvsdeltan.
Här i det 9:e avsnittet på vår resa genom vårt försvarshistoriska arv får vi
bakgrunden till Sveriges krigsflygfält och särskilt Brattforshedens historia.
Text: Torsten Lindberg
Foto: Stiftelsen Krigsflygfält 16, F 7 flottiljmuseum, Krigsarkivet

”Det anmälda fallet kommer att
genom min försorg meddelas samtliga entreprenörer som ett varnande
exempel, varjämte ytterligare åtgärder komma att vidtagas för att hos
entreprenörerna skapa förståelse för
sekretessens upprätthållande.”
Ovanstående yttrande angående
”utlänning på krigsflygfält” lämnas
EFOOPWFNCFSUJMMTUBUTSÇEFU
och chefen för försvarsdepartementet av chefen för flygvapnet general
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T. Friis. Några dagar tidigare har
áZHTUBCTDIFGÕWFSTUF#(/PSEenskiöld från Aktiebolaget Vägförbättringar fått rapport angående en
montör G.
”G. har av vår leverantör Hammar
$PTUÅMMUTUJMMGÕSGPHBOEFGÕSNPOtage av en planeringstraktor. Vi ha
JDLFWBSFTJHUJMM)BNNBS$PFMMFS
till G meddelat, att maskinen skall
användas vid arbetsplats 16 utan ha
beordrat honom till Lindfors sta-

tion, 5 km därifrån samt för maskinens montage och igångsättning anlagt en ”försöksväg”’ där i närheten.
Han har hela tiden varit under vår
arbetsledares ögon. Han har en gång
i vägmästare A:s sällskap besökt
Filipstad och då har färdvägen tagits
så, att arbetsplats 16 icke berörts. G.
talar icke svenska och hans omgivning icke tyska, varför han varit väl
isolerad. Han bodde hos Fru M. i
-JOEGPSTPDILPNEJUEFOPLU
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kl. 3 em. och avreste den 25 okt. på
morgonen. Såvitt bekant, har han nu
lämnat Sverige.”
Varför är sekretessen så viktig?
Vad är arbetsplats 16? Vad pågår
uppe i den Värmländska skogen?
Svaret är - anläggandet av ett nytt
hemligt krigsflygfält. För att inte
riskera bli utslaget på de fåtaliga
fredsförläggningsplatserna, vilka
skulle vara ett av de främsta målen
för en fiendes bombanfall i början av
ett eventuellt angrepp, har flygvapnet i all hast under sommaren och
IÕTUFOQÇCÕSKBUBOMÅHHBOEFUBW
20 nya krigsflygfält, däribland ett på
#SBUUGPSTIFEFO*FOBOESBPNHÇOH
senare under beredskapsåren kommer ytterligare ett 20-tal fält att
anläggas.
Aldrig mera krig!
Så löd slagorden i ett krigstrött
Europa efter första världskrigets
slut. Många länders försvarspolitik
QSÅHMBEFTTÇMVOEBVOEFSUBMFU

av avspänning och nedrustning. För
Sveriges del var det säkerhetspolitiska läget nu mer gynnsamt än på
länge. Tron på en varaktig fred ledde
till att det försvarsbeslut som fattaEFTGÕSTWFOTLBGÕSTWBSTNBLUFO
innebar en mycket kraftig neddragning. Då försvarspropositionen
framlades konstaterade statsminister
Rickard Sandler att:
”Något direkt hot mot Sveriges
oberoende och territoriella integritet kan för närvarande icke skönjas. Vårt jämförelsevis skyddade
geografiska läge, vår befolknings
enhetliga sammansättning och våra
stabiliserande förhållanden till främmande stater medföra, att vi icke
ha anledning uppbygga vårt försvar
med tanke på ett angrepp på landet i
erövringssyfte.”
ÇSTGÕSTWBSTCFTMVUHSVOEBEFT
alltså på en optimistisk tro att det
gynnsamma läget skulle bestå. Det
nya försvarsbeslutet innebar också
att arméns och flottans flygstrids-

Fält 16 sett från nordost. Fältytan är besådd med olika grödor som bildar ett rutnät
för att efterlikna ett odlingslandskap. Flygplansvärnen placering runt fältet och
längs vägarna syns här tydligt.
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krafter, av bl a besparingsskäl, slogs
TBNNBOPDIEFOKVMJCJMEBEFT
ett självständigt svenskt flygvapen.
Vid bildandet fanns utöver flygkårernas egna fält endast ett fåtal
permanenta någorlunda användbara
áZHGÅMU6QQHJGUFOGÕSáZHWBQOFUT
förband var dessutom, liksom tidigare, nästan helt förknippad med en
samverkan och en anpassning till arNÊOTPDINBSJOFOTPQFSBUJPOFS#Bseringen måste därför vara variabel,
vilket gjorde det närmast omöjligt
att i fredstid göra upp några fasta
planer för baseringen. Flygplanen
man övertagit från marinen och
armén var i de flesta fall omoderna
och slitna. Men det var flygplan som
var lätta och hade låg landningshastighet, varför inga längre start- eller
landningssträckor krävdes. De landbaserade hjulförsedda flygförbanden
ansågs kunna baseras på för tillfället
rekognoscerade fält som klövervallar
och stubbåkrar, och vintertid med
skidutrustning på tillfrusna sjöar.
Flygvapenledningen försökte genom
rekognosceringar hålla sig kunnig
om markområden som var användbara för landning, men på grund av
ständiga förändringar i väderlek och
åkerbruk kunde man inte utarbeta
några särskilda baseringsplaner och
att i fredstid förbereda åtgärder i
form av signalförbindelser, förråd
och transportplaner ansågs vara
MÕOMÕTU#BTFSJOHFOWJEFUUFWFOUVellt krig måste därför improviseras
och var också i viss mån möjlig så
länge flygplanen hade ovan nämnda
egenskaper.
1936 års försvarsbeslut
UJMMTBUUFSFHFSJOHFOFOLPNNJTsion för att utreda landets försvarsGSÇHPS6QQHJGUFOWBSBUU
”I första hand avses en undersökning av möjligheterna att, utan
större rubbningar i den nuvarande
organisationen, påskynda försvars-

>>>
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VUHJGUFSOBTSFEVDFSJOHUJMMEFOJ
års riksdagsbeslut åsyftade kostnadsramen.”
Men den fredsoptimism som
präglat åren efter första världskriget
hade nu kommit av sig och i det nya
GÕSTWBSTCFTMVUTPNGBUUBEFT
hade man tagit intryck av en allt mer
PSPBOEFPNWÅSMETVUWFDLMJOH#Fslutet innebar visserligen inte några
stora förstärkningar av försvarsmakten, men det blev ett viktigt trendbrott med en inriktning mot en ökad
modernisering. Flygvapnets fyra
flygkårer skulle utökas till sju flottiljer, uppdelade på flygslagsförband,
bomb-, jakt- eller spaningsflottiljer
och i enlighet med tidens luftförsvarstänkande skulle man skapa ett
starkt bombflyg som kunde bekämpa
en fiende redan på dess eget område.
För hemortens försvar skulle bombflyget kompletteras med jaktflyg och
luftvärn. Tillkomsten av ett bombflygvapen medförde krav på en fast
organisation med bakre och främre
baser, men man räknade med att
sådana baser skulle kunna iordningställas under en förberedelseperiod
före ett krigstillstånd. Med ”moderna” flygplan kunde flygvapnet
inte längre operera från klöveråkrar.
En klöveråker som ena dagen var
bra, kunde dagen efter vara upplöjd.
Slutsatsen blev att permanenta fält
måste anskaffas. Man hade också
fått underrättelser om att tyskarna
hade välmaskerade, permanenta
LSJHTáZHGÅMU*PLUPCFSMÅNOBEF
chef för flygstabens operationsavEFMOJOHNBKPS)#FDLIBNNBSFUU
preliminärt förslag angående rekognoscering av reservflygfält. Rekognosceringar som avsåg att undersöka
områden som var mindre värdefulla
för odling men som var lämpliga för
SFTFSWáZHGÅMU%FOOPWFNCFS
hemställer försvarsstabschef general
Thörnell hos Kungl. Maj:t att för
kostnader i samband med förberedelser för iordningställande av flygplatser, till flygförvaltningens förfogande
få använda medel vilka anvisats för
försvarsberedskapens omedelbara
stärkande.
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”Vid förstärkt försvarsberedskap
och mobilisering är det av stor vikt,
att nya flygplatser snabbt kunna
iordningställas för krigsflygförbandens behov. För att så skall kunna
ske, är det nödvändigt, att redan i
förväg vissa förberedelser äro vidtagna. Jag har i samråd med chefen för
flygvapnet och Sveriges geologiska
undersökning uppgjort planer för
utförande av förberedande rekognosceringar av till flygfält lämpade
markområden, detaljundersökningar
av vissa sådana områden samt
uppgörande av erforderliga arbetsberäkningar och kostnadsuppgifter
för iordningställande vid behov av
områden såsom flygfält. Här nämnda undersökningar böra komma
till utförande med det snaraste, och
beräknas kostnaderna komma att
CFMÕQBTJHUJMMIÕHTULSu
6OEFSÇSVUGÕSEFTÇ
flygstaben med biträde av Sveriges geologiska undersökning och
personal ur flygförvaltningens
byggnadsavdelning en omfattande
undersökning över hela landet, från
norr till söder, för att klargöra hur
en tillfredställande krigsbasering
skulle kunna åstadkommas på för
staten billigaste eller lämpligaste
sätt. Sammanlagt rekognoserades
áZHQMBUTPNSÇEFO BWEFTTB
LPTUOBETCFSÅLOBEFTPDITMVUMJHFO
utpekades 40 med hänsyn till läge,
beskaffenhet och kostnader.
Bakre och främre baser
#BLSFCBTFSTLVMMFMJHHBVUPNFO
fiendes bombförbands normala
räckvidd eller, med tanke på flygplanens ökande aktionsradie, i möjligaste mån tillbakadragna. Grunden
för antalet krigsflygfält för bakre
basering var minst ett fält för varje
division. Tre flygfält med 3 till 10 km
inbördes avstånd blev alltså en flottiljs basområde. För flygförbandens
operationer över eller mot Sveriges
kuster krävdes främre baser där
förbanden kunde mellanlanda och
förses med drivmedel och bomber.
#BTFSOBWBSOÕEWÅOEJHBGÕSGÕSFUBH
på stort avstånd från de bakre ba-

serna eller för ett snabbt insättande
NPUWJTTBNÇM UøFYNPUMBOETÅUUOJOH
från luften eller från fartyg mot
kusterna eller Gotland eller Åland.
Främre baser skulle finnas i alla de
huvudriktningar där flygförbanden kunde verka i olika krigsfall.
Antalet flygfält bestämdes av antalet
flygförband som samtidigt skulle
insättas i samma huvudriktning.
För ett snabbt, samtidigt insättande
fordrades ett flygfält per division.
#BTFSOBTLVMMFSFEBOJGSFETUJEWBSB
fullt användbara, förses med förråd
av bomber och drivmedel, förberedas för
förläggning, utspisning och skydd av
personal, förses med
trådförbindelse samt
hållas hemliga.
Krigsfall I och II
3FEBOWBSEFU
hög tid att revidera
ÇSTQSPWJTPSJTLB
krigsplanering och
utarbeta nya operativa planer. Även om
LSJHTQMBOBMESJH
blev formellt antagen var nu Sveriges
militärgeografiska
läge sådant att den
fredstida planeringen
begränsades till
krigsfall I, Tyskland, och krigsfall
** 3ZTTMBOE*TMVUFUBWGFCSVBSJ
överlämnade chefen för flygvapnet
förslag på de krigsflygfält som skulle
kunna tas i anspråk då krigsfara
förelåg. Försvarsstabschef Thörnell
anslöt sig till förslaget och ansåg det
lämpligt att de angivna 23 fälten i
första hand avsågs som krigsflygfält
för de flygförband som skulle komNBBUUVQQSÅUUBTVOEFSÇS)BO
pekade också på, att med hänsyn till
att det kunde föreligga skäl för att i
krigsfall I basera flygförband längre
norrut än i Skaraborgs län, var
lämpligt att ytterligare ett krigsflygfält anordnades i Värmlands län.
Efter vissa förändringar blev antalet
krigsflygfält i första omgången slutTIFF nr 2 / 2014
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Fiat CR 42, från 2. divisionen F 9, sommaren 1943.

Flygvapenövningen 1942. Den flygande personalen från 1.
div F 7 med kapten Dubois i spetsen står uppställda utanför
flygtjänstbaracken på krigsflygfält 16.

Flygvapenövningen 1942. Flygplansvärn fanns runt hela Sommarövning ”i trakten av Filipstad”. Kadetterna Hansson och
flygfältet. Här är det flygplanen från flygplnsvärnen Fogde inför ett flygpass med J 26 Mustang från fält 16. I bakgrunden
utefter stora landsvägen mellan Karlstad och Filipstad skymtar en Sk 16.
som dras fram till flygfältet för start.

ligen 20 stycken, vilket beräknades
fylla behovet för flygvapnets dåvarande organisation.
Krigsflygfält 16 Brattforsheden
Då kriget bryter ut den 1 september
SBEJPUBMBSTUBUTNJOJTUFS1FS
Albin Hansson till svenska folket:
”Medborgare. Det förfärliga som
vi i det sista hoppats att världen
skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit
ut. (…) För oss svenskar gäller det
TIFF nr 2 / 2014

nu att med lugn och beslutsamhet
endräkteligen samlas kring den
stora uppgiften att hålla vårt land
utanför kriget, att vårda och värna
våra omistliga nationella värden och
att på bästa sätt bemästra den onda
tidens påfrestningar.”
När KrigsflZHGÅMUQÇ#SBUUforsheden planerades och började
byggas var det som en av de bakre
baserna, något kommande händelseutveckling skulle ställa helt på
ända. Efter att skogen avverkats

under sommaren påbörjades den 5
september anläggningsarbetet och
QMBOFSJOHFOBWáZHGÅMUTZUBO1MBOFO
var att arbetet skulle vara avslutat i
september nästkommande år och i
flygtjänstdugligt skick skulle fältet
WBSBGÕSTUGSBNÇUTPNNBSFO
#FSÅLOBELPTUOBELS*uVOderdånig” skrivelse den 2 februari
BOGÕSHFOFSBM5IÕSOFMM OV
överbefälhavare, att arbetena med att
iordningställa krigsflygfälten i stort
sett gått planenligt, men eftersom

>>>
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”de utrikespolitiska förhållandena
hava avsevärt förändrats” måste
medel ställts till förfogande för att
LVOOBGPSDFSBBSCFUFU%FOBQSJM 
samma dag som Tyskland invaderade Danmark och Norge, var arbetet
QÇ#SBUUGPSTIFEFOBWCSVUFUQÇHSVOE
av 20-30 cm snö. Då återstod bara
justering och besåning. Man hade
koncentrerat sig till vissa ytor, 100 ×
1000 m, som utan risk omedelbart
efter färdigställd ytjustering och
vältning kunde användas för landning. Då fältet låg på en sandhed
konstaterade man dock att svår
dammbildning skulle kunna uppstå
under torr väderlek. För maskering
av fältet indelades ytan i ett rutnät
som besåddes med olika grässorUFS1ÇTÇTÅUUàDLNBOGSÇOMVGUFO
intrycket av ett odlingslandskap och
detta förstärktes ytterligare genom

att anlägga skendiken och skenvägar.
u1ÇGÅMU EÅSCPEEFWJJUÅMUPDI
hade eldat upp tälttaket. Kallt men
väldigt friskt och fältmässigt. Vi
brydde oss inte om att elda ett dugg.
#BSBTMÅQBPDITMFUNFETQBOTLBSZUtare. Vi skulle ju blockera fältet samt
vissa dagar göra klart för landning
för svenska maskiner.”
Så beskrev flygsoldat John Ström
från 32:a basavdelningen livet på
krigsflygfält 16. Lite bekvämare
blev det kanske sedan flygvapnets
standardbaracker kommit på plats
WJEÇSTTLJGUFUTÇNBOLVOEF
få tak över huvudet. Nu uppfördes
också 27 st flygplansvärn, varav ett
tiotal placerades på ömse sidor av
flygfältet längs stora landsvägen
Karlstad - Filipstad, som passerade
ÕWFSGÅMUFUTOPSSTJEB1SBLUJTLUNFO
kanske mindre lyckat då flygfältet

Delar av barackområdet på krigsflygfält 16. I mitten syns ladvärnet, målat för att
efterlikna en ladugårdsbyggnad, därav namnet ladvärn. Övriga baracker är flygtjänstbarack B, expeditionsbarack A och kok- och matsalsbarack. Utanför bilden
finns en förrådsbarack F och en förläggningsbarack C.
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skulle vara hemligt. Så vid vissa
tidpunkter fick den civila trafiken omdirigeras till andra vägar
och efter några år ändrades också
vägsträckningen så att flygfältet inte
MÅOHSFCFSÕSEFT6OEFSWÇSFO
IBEF4""# TWFOTLáZHJOEVTUSJT
första egna konstruktion, börjat levereras ut på flottilj. Efter inflygning
på flygplanstypen under sommaren,
var det så dags att för första gången
pröva flygplanet i operativ tjänst
under höstens stora flygvapenövOJOH1ÇLSJHTáZHGÅMUCBTFSBEFT
två lätta bombdivisioner från F 7
Såtenäs och en spaningsdivision
från F 3 Malmen. Flygvapenchef
Nordenskiöld, överbefälhavare geneSBM5IÕSOFMMNøáCFTÕLUFáZHGÅMUFU
i samband med debuten. Även
tidningar och SF:s journalfilm fanns
på plats. Naturligtvis avslöjades inte
var förbanden var baserade, utan
TPN55TSFQPSUFSNFEEFMBEFEFO
TFQUFNCFS
”Ett lätt bombflygförbands
flygplats. I en liten rödmålad stuga
på rena landsbygden någonstans i
landet samlade på tisdagsmorgonen
en flottiljchef sina divisionschefer
för ordergivning. Det gick i korthet
ut på att Göteborg skulle anfallas.”
Den ”lilla stugan” eller flygtjänstbaracken finns fortfarande kvar.
6OEFSÇSTLFEEFFOTMVUlig utbyggnad av flygfältet så att
stråkytorna fick 1200 meters längd.
#BSBDLPNSÇEFULPNQMFUUFSBEFTNFE
ett ladvärn och en kok- och matsalsbarack och luftvärnsställningarna i
fältets närhet utökades bl a med två
betongtorn för 40 mm lvakan och
USFUSÅUPSOGÕSNNMWBLBO1Ç
en höjd strax norr om fältet fanns
också luftvärnsställningar för 7,5 cm
luftvärnskanoner. Efter beredskapsåren och så länge propellerflygplan
fanns i flygvapnet användes fältet.
Ett exempel på detta är Flygkadettskolans (F 20) sommarövningar
uUJMMUSBLUFOBW'JMJQTUBEuPDI
TPNJFMFWUJEOJOHFOu#VLFUUFOu
beskrevs på följande vis.
”Nu är vi i Värmland på ett fält
och det är så hemligt så. Vår lärare
TIFF nr 2 / 2014
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Värmlands museum i samarbete med stiftelsen Krigsflygfält 16 genomför
en arkeologisk undersökning av ett raserat rörskyddsrum Sk 6.

i luftkrigskonst har hemligstämplat
allting häruppe så att till och med
toalettpappret har en sån där vacker
stämpel i rött. Här har vi flugit, ätit,
sovit och badat och haft permissionsförbud. När vi någon gång har
uppehåll i stationstjänsten tittar vi
på när lärarna spelar badminton
och skjuter lerduvor och det är så
trevligt. Snart kommer jag hem men
vi ses nog inte på ett tag för jag var i
Filipstad igår kväll…”
Men för en utveckling med ”reaflygplan” krävdes utbyggnad och
anläggande av belagda start- och
MBOEOJOHTCBOPS1MBOFSTPNGBOOT 
men aldrig genomfördes. Flygfältet
QÇ#SBUUGPSTIFEFOMÇHEÅSEFUMÇHJ
sin ”Törnrosasömn” och under årens
lopp försvann spår och minnen från
beredskapstiden. Lyckligtvis skedde
inte några stora förändringar.
Kulturreservat 2003
Länsstyrelsen Värmland var därför
framsynt då man beslutade om att
bevara området och där inrätta
kulturreservatet ”Krigsflygfält 16
#SBUUGPSTIFEFOu TPNJOWJHEFTJ
augusti 2003. Syftet med kulturreTIFF nr 2 / 2014

I södra kanten på flygfältet fanns under
beredskapen tre luftvärnstorn i trä för 20
mm lvakan, sedan länge borta. År 2011
nyuppfördes ett av tornen efter originalritningarna. Nedanför tornet finns också det
restaurerade rörskyddsrummet.

servatet är att bevara ett värdefullt
kulturlandskap som präglats av den
militära mobiliseringen under andra
WÅSMETLSJHFU%FOÕWFSgripande målbild som eftersträvas
för reservatet, är en helhetskaraktär
som väsentligen överensstämmer
med beredskapstiden. Områdets
skötsel grundas på beredskapstidens militära markanvändning
EøWøTáZHGÅMUFUNFEMBOEOJOHTCBOPS
kamouflerade som åkermark och
anslutande skogsmark ianspråktagen för krigsflygfältets funktion,
skydd och försvar. Kulturreservatet
ska också påminna och berätta om
samhällets ansträngningar och den
enskilda människans uppoffringar
under en mörk och dramatisk tid i
den svenska historien. Krigsflygfältens historiska betydelse bekräftades
ytterligare av de beslut som Sveriges
regering och riksdag fattade år 2007.
Det bedömdes viktigt att minst ett
av krigsflygfälten sparades för eftervärlden och bevarades i ursprungliga skick, då Sverige var tämligen
ensamma om dessa fält i världen.
7BMFUGÕMMQÇ,SJHTáZHGÅMU#SBUUforsheden som ett typiskt exempel,

Vägskylt till kulturreservatet vid väg 63
mellan Karlstad och Filipstad.

den välbevarade helheten och att
inte något förändrats i någon större
utsträckning. Krigsflygfält 16 är idag
sålunda en av de militärhistoriska
anläggningarna som ingår i Sveriges
militärhistoriska arv SMHA.
Kulturreservatet kan man besöka
på egen hand året om. Från Karlstad väg 63 mot Filipstad (c:a 40
km). 6 km norr Lindfors avtagsväg
till höger, Krigsflygfält 2 km. Q

Hemsida www.krigsflygfalt16.se.
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Ansvarig utgivare
Text: Thomas Härdelin Saab AB

Per Jurander
nr 1/1967–3/1969.

Jan-Olov Arman
nr 1/1970–2/1981.

Anders Kågström
nr 1/1982–3/1991.

Krister Kalin
nr 4/1991–4/1995.

Bengt Hörnsten
nr 1/1996–2/2000.

Sten-Inge Drie
nr 3/2000–2/2001.

Lars Axelsson
nr 3/2001–3/2004.

Joakim Sellén
nr 1/2005–4/2007.

$MBFT*TP[
nr 1/2008–4/2010.

Kenneth Raun
nr 1/2011 – pågående.

Redaktörer
Ingemar Lindstrand nr 1/1967–2/1969.

Sture Selemark nr 1/1993–2/1997.

Karl-Gustaf Wahlstedt nr 3/1969–1/1978.

Kaj Palmqvist nr 3/1997–4/2006.

Ingemar Lindstrand (tf redaktör) nr 1/1979.

Kjell Norling nr 1-2/2007–2/2010.

Stig Yngve (även produktion) nr 2/1979–1/1980.

Anders Svakko nr 3/2010 – pågående.

>>>

Gösta Egelnoff nr 2/1980–4/1992.
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Redaktionen och kontaktpersoner
Här har ett stort antal personer deltagit i
arbetet – så alla delaktiga får ta åt sig äran
av att ha producerat 150 nummer av TIFF.

2000-års redaktion samlad för redaktionsmöte
(från nr 3/2000, Foto: Niklas Forslind, Malmen AB)

Produktion - Grafisk form och tryck
Tryck: SAAB:s tryckeri, Linköping; nr 1/1967 – 1/1968.
Tryck: Stålhammar/Zetterqvist Boktryckeri AB,
Linköping; nr 2/1968 – 2/1969.
Tryck: Zäta Tryckerierna, Linköping; nr 3/1969 – 3/1975
och 1/1977 – 1/1979.
Tryck: Stil-Fototryck, Linköping; nr 1/1976 – 3/1976.
Produktion: SYpress AB; 2/1979 – 1/1980.
Tryck: AB Trycksaker, Norrköping; nr 2/1979 – 1-2/1983.
Tryck: Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm;
nr 1/1984–1/1986.
Tryck: (Bröderna) Ljungbergs Tryckeri AB, Södertälje;
nr 2/1986–2/1997.

(SBåTLGPSNHJWOJOHPDINPOUBHF Bertil Rehnström
nr. 2/1980–1/1987
(SBåTLGPSNHJWOJOHPDINPOUBHF
HARRYZ reklam/inform, Älvsjö; nr 2/1987–4/1992.
(SBåTLGPSN FMV:FUH, Stockholm nr 1/1993 samt
nr 3/1993–4/1994.
(SBåTLGPSNFörsvarsmedia (sedermera Enator Försvarsmedia), Stockholm nr 2/1993 och 1/1995–2/1997.
(SBåTLGPSNPDIUSZDLGlobograf Sverige AB,
Höganäs; nr 3/1997–3/2004.
(SBåTLGPSNPDIUSZDL Exaktamedia, Malmö
och Exakta, Malmö; 1/2005 – pågående.

>>>

Nästa samtliga
årgångar finns i en
inbunden samling
hos redaktören i
Arboga (Foto: Thomas
Härdelin)
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Tidningens formgivning har givetvis också förändrats
under de 47 åren som TIFF har funnits! Den första
UJEFO OSUJMMOS BOWÅOEFTBLUVFMMU
nummers omslagsfärg även som dekorfärg till rubriker m m. Även omslaget såg ut på ett liknande sätt
GSÇOEFUGÕSTUBOVNSFUUJMMOS
Lila färg som huvudingrediens infördes första
HÇOHFOUJMMOSEÇGZSGÅSHTUSZDLFUJOGÕSEFTJ
samband med 30-årsjubileet av TIFF.

Redaktören satt vid kvällslampans sken och klippte till en
kvadrat, som sedan klipptes vidare enligt bilden. Vid städningen
efteråt slarvade den slarvern bort den lilla kvadraten i nedre
vänstra hörnet, varefter han sade en hel massa phula ord. I ren
distraktion la han ihop de återstående bitarna och – under över
alla under – rätt som det var fanns där ändå en kvadrat, fast
något mindre. Kan du göra om det?
TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

Den ursprungliga logotypen som användes i nr 1/1967–1/1989
sedan skedde en liten förändring att texten ”Teknisk Information För Flygmaterieltjänsten lades till. Till nr. 3/1998 fick loggan
ytterligare en lite förändring i och med att den lila färgen tillfördes i bakgrundsplattan. En större förändring inträffade till nr
1/2001 då även armén och marinen ingick som målgrupp i TIFF.
Till nr 3/2011 så togs den lila färgplattan bort.

Från början var det två spalter för artiklar, men
UJMMOVNNFSÕWFSHJDL5*''UJMMUSFTQBMUFSGÕS
första gången till artiklarna! Detta varade till fram
UJMMOS*OSmIBEF5*''MJUF
blandning mellan två- och fyrspaltig brödtext. Från
OVNNFSHJDLUJEOJOHFOÇUFSÕWFSUJMMUSFTQBMter för vanliga artiklar.

'ÕSTUBHÇUBOIBSKBHMZDLBUTIJUUBJOS TJEB
15) med en presenterad vinnare och ett svar i det
FGUFSGÕMKBOEFOVNSFU  TJEBO 
*OSPDIGSBNÇU FOTUVOE GBOOTEFUNFEFUU
TIFF-korsord.
*OSGBOOTEFUIFMBUSFuWJOUFSOÕUUFSu
'SÇOPDINFEOSJOGÕSEFTGissa bilden. Som
en bonus, utöver ordinarie ”gissa bilden” på annan
plats i tidningen, kommer här en uppgift att lösa.
Vem vet – om det inte även här kan komma en bokpremie i bonus! Q

QR-kod infördes till nummer
7BE23LPEÅSLBONBO
MÅTBPNJOS TJEB 
Nöten i TIFF och gissa bilden
Först numret där läsarna uppmanades gnugga geniknölarna – var
LBOTLFOS 4JEB Slarvigt men mänskligt.
Något rätt svar verkar inte ha publicerats, men det
kanske var för lätt? Dagens läsare får gärna inkomma
med ett förslag på lösning, så kan vi införa ett svar
till nästa nummer! Vem vet – rätt svar kanske belönas
med ett bokpremium!

QR-kod för TIFF
på webben.
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Gubben i lådan – krönika

Gubben i lådan – krönika
Här kommer nästa krönika från vår gamle medarbetare Kaj Palmqvist, han har haft
ett långt yrkesliv inom logistik och underhåll(ning)sbranschen i försvarsmaktens tjänst
är full av dråpliga anekdoter som han nu är villig att dela med TIFF:s läsare.
Trevlig sommar! /Red

Den märkvärdiga Mustangen
Då det begav sig så var den nyligen anskaffade Mustangen (P-51), i Sverige flygplan J26/
S26, betraktad som relativt märkvärdig. Den var
tekniskt avancerad.
Vi ett tillfälle så var det ”potentater” på besök
vid F 16 för att titta på flygplanet. Under rundvandringen i hangar och verkstad så presenterades allahanda saker. De flesta av dessa högdjur
kunde inte så mycket detaljer om det hela.
En av deltagarna var dock mera intresserad
och mera kunnig än de övriga. När de passerade
ett flygplan som var uppställt i domkraftsskedet
så frågande han flygplanmästaren om domkrafterna var hydrauliska eller pneumatiska?
Flygplansmästaren svarade då
”Nej för h-vete – de är amerikanska!”.

Foto: Försvarets bildbyrå

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

Vill du läsa TIFF som E-tidning?
Gå in på tiff.mill.se under fliken ”Arkiv”
Där hittar du samtliga nummer från 1967 till 2014!

Är du intresserad av att prenumerera?
TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt till försvarets instanser, teknisk personal
och berörda industrier m.fl. För mer information gå in på tiff.mill.se under fliken ”Prenumeration”
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Sedan TIFF nr 2/2012 har läsarna haft möjlighet att följa med på
en resa genom vårt militärhistoriska arv i en helt unik serie där
respektive museum får möjlighet att presentera sin del av arvet.
I TIFF jubileumsnummer får vi nu en liten rekapitulation av bakgrund
och syfte till denna uppskattade artikelserie från SMHA. Vi har nu
hunnit nästan halvvägs på vår resa och i det här numret hittar du det
nionde avsnittet; den intressanta historien om våra krigsflygfält (se
sidan 58-63). Spännande fortsättning följer för alla TIFF-läsare!

Arvet efter kalla kriget
Avvecklingen av det svenska
invasionsförsvaret har inneburit
att militära anläggningar och
verksamheter numera ingår i
det svenska kulturarvet. Tidigare
hemliga befästningar, flygfält,
bergrum och regementsområden är nu öppna för allmänheten
och utgör nya källor till kunskap
om en ständigt aktuell period.
Text: Anders Wesslén,
Sveriges militärhistoriska arvs kansli
och Jan Sandin, KamraToff.
Foto: SMHA

UBMFUIBSCFTLSJWJUTTPNFUU
blodigt drama i tre akter. För precis
100 år sedan drabbade världens
stormakter samman i det första
världskriget, och för 75 år sedan inleddes det andra. Kalla kriget var det
tredje världskriget som aldrig bröt
ut. Namnet tillämpas på perioden
GSÇOGSBNUJMM4PWKFUVOJPOFOT
VQQMÕTOJOH.FMMBOEF64"
ledda västmakterna och östblocket
av kommunistländer stod Sverige,
en stat som förklarade sig alliansfri i
fredstid och neutral i krigstid. Neutralitetspolitikens trovärdighet krävde
ett starkt försvar. Erfarenheter från
andra världskriget medförde att den
svenska regeringen villigt lade ner
stora resurser på sitt lands försvarsförmåga.
70

15,2 cm torndubbelpjäs m/51 vid Hemsö fästning.

Sverige skulle bli så gott som
självförsörjande vad gäller krigsmateriel. Den svenska ekonomin gick
QÇIÕHWBSWVOEFSPDIUBlen vilket möjliggjorde betydande
investeringar i samtliga tre försvarsgrenar. Särskilt det svenska flygvapnet blev föremål för en omfattande
upprustning och kom endast att
överträffas av stormakternas. I och
NFE#FSMJONVSFOTPDI4PWKFUVOJPnens fall förändrades det säkerhetspolitiska läget på ett helt avgörande
sätt. I Sverige flyttades fokus stegvis
från att försvara det egna landets

gränser till fredsbevarande och
säkerhetsrelaterade insatser utomlands. Det enligt samtida politiska
beslutsfattare överdimensionerade
invasionsförsvaret omvandlades till
ett mindre, internationellt orienterat
insatsförsvar.
Tanken var att försvaret skulle
minska i kvantitet men på samma
gång öka i kvalitet. Militära anläggningar såsom befästningar, flygfält
och mobiliseringsförråd sågs plötsligt som överflödiga eller föråldrade. Från sekelskiftet 2000 skedde
avvecklingen i ett rasande tempot.
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Sveriges
militärhistoriska arv

Miljöscen från Försvarsmuseum Boden.

:UUFSMJHBSFGÕSCBOETUSÕLNFEJEFU
som kallats för ”regementsslakten”.
Militären utrymde några av de sista
hemliga bergrummen och forten
som tillsammans utgjort vidsträckta
försvarslinjer. De militära baserna
kom att bli mer eller mindre välbevarade minnen från en tid då krigshotet var omedelbart – en tid då kriget,
och inte klimatet, betraktades som
mänsklighetens farligaste fiende.
Första och andra världskriget satte
världen i brand, det kalla hotade att
förgöra den helt.
Förvalta arvet efter kalla kriget
År 2005 tillsattes en statlig utredning
– Försvar i förvar – som hade i uppgift att hitta formerna för att bevara
och förvalta Sveriges militärhistoriska arv. Ett par år senare fattade
Riksdagen ett beslut som öronmärkte 30 miljoner kronor varje år i
stöd till särskilt utvalda museer och
anläggningar med militär inriktning.

Sveriges militärhistoriska arv.
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En förutsättning var att det enskilda
museet är av nationellt intresse, att
det speglar en mer allmängiltig del
av det svenska försvaret under den
aktuella perioden.
4FEBOEFOKBOVBSJMFEFS
Statens försvarshistoriska museer
och Statens maritima museer det
gemensamma nätverket Sveriges

Undersökning av bandvagn m/48.

militärhistoriska arv (SMHA) som
består av 24 museer. Museimyndigheterna delar ut statsbidrag till
verksamheterna samt till olika typer
av projekt.
SMHA kansli på Riddargatan
13 i Stockholm erbjuder stöd till
nätverksmuseerna, genom marknadsföring, registrering, hantering
och transport av föremål, i utformning och produktion av utställningar
och pedagogiska koncept, samt i
säkerhetsrelaterade frågor. Kansliet bedriver samverkan med andra
museiföreningar, organisationer och
med Försvarsmakten, producerar
handledningar, broschyrer och referenslitteratur samt deltar i mässor,
konferenser och genomför publika
evenemang.
Museerna är spridda över hela
landet – från Abisko i norr till
Kristianstad i söder – och berättar
huvudsakligen om Sveriges försvar
under kalla kriget. Många har
en specialinriktning som artilleri,
sjöstridskrafter, stridsfordon, flyg
eller infanteri. Andra visar upp fasta
anläggningar som fästningar, kustbatterier eller berghangarer. Några
av dem berättar även om äldre tider.
Det handlar om att ge en någotsånär heltäckande bild av det militära
4WFSJHFVOEFSGSBNGÕSBMMUUBMFUT
senare hälft. Vad ett museum inte
klarar av, klarar drygt tjugo museer
desto bättre. Q

Pedagogisk tankeverksamhet.
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Radarns
barndom
i Sverige

En artikel i två delar,
del 2 publiceras i nästa
nummer av TIFF.

– Del 1 egenutvecklade system
I denna historiska artikel i två
delar får vi i den första delen ta
del av egenutvecklade system.

D

et finns många historiska
exempel på att en uppfinning görs parallellt på
flera ställen samtidigt, men
knappast något bättre än radarn.
Arbete med att utveckla radar
startades nämligen praktiskt taget
TBNUJEJHUBWCÇEF&OHMBOE 
5ZTLMBOEPDI64" IFMUPCFSPFOEF
och helt utan kännedom om varandra. I alla tre länderna var det militära tillämpningar som var drivkraften, först och främst att upptäcka
flygplan på långt håll, men även att
upptäcka och mäta in sjömål.
Faktum är att motsvarande
utveckling även skedde i Frankrike,
men här var inriktningen helt civil,
att ta fram ett marint system för att
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undvika kollisioner med isberg och
andra fartyg nattetid och i dimma.
Märkligt nog tycks fransmännen
aldrig ha insett de militära möjligheterna, och deras resultat publicerades därför tämligen öppet, i motsats
till de övriga tre länderna där allt
som rörde radar omgavs av extrem
sekretess.
I England och Tyskland drevs
utvecklingen på av det alltmera
överhängande krigshotet och i båda
länderna blev de första spaningsradBSUZQFSOBPQFSBUJWB*&OHMBOE
forcerade man utbyggnaden av en
radarkedja längst östkusten som i
stort sett var klar vid krigsutbrotUFU.BUFSJFMFOWBSWJTTFSMJHFO
tämligen primitiv, enligt den maxim
TPNGPSNVMFSBEFTBW"+8BUTPO
8BUUTPNMFEEFSBEBSVUWFDLMJOHFO
”Give them third best, second best
takes too long, and the best never
comes”. Tyskland låg i många avseenden före rent tekniskt, men hade

inte alls kommit lika långt när det
gällde den taktiska användningen av
radar och integreringen av radarn
NFEBOESBTUSJETNFEFM*64" TPN
faktiskt startade utvecklingen något
före England och Tyskland) kändes
krigshotet mindre tryckande och
den första operativa radarn, den
NBSJOB$9". LPNJCSVLGÕSTU
TPNNBSFO
Första kända försöket i Sverige
Det kända försöket att utveckla
radar i Sverige kom från Torsten
&MNRWJTUQÇ4WFOTLB"#5SÇEMÕT
Telegrafi (SATT). Han kände till de
franska experimenten och började
helt privat att experimentera med
uFLPSBEJPu PDIOÅSIBOTPN
reservare i marinen (mariningenjör)
blev inkallad till beredskapstjänstgöring lyckades han i början av
GÇNBSJOGÕSWBMUOJOHFOBUUTUÅMMB
upp med pengar för att utveckla en
”ekoradiospärr” som skulle varna
TIFF nr 2 / 2014

när ett fartyg passerade igenom ett
sund eller liknande zon. Ett antal
småskaliga försök gjordes, bl a mot
slädar som drogs på isen på Stora
Värtan. Försöken visade att ekoradio som princip fungerade, men
att starkare sändare krävdes för att
få praktiskt användbar räckvidd.
#MZHTBNNBGÕSTÕLNFEuFLPSBEJPu
pågick även på andra håll, bl a inom
L M Ericsson.
.PUTMVUFUBWÇSCMFWEFU
dock betydligt högre tempo på
utvecklingsarbetet. Det var FörTWBSTTUBCFOTPNJEFDFNCFS
i en skrivelse till försvarsministern
föreslog att all ekoradioutveckling
i landet skulle samordnas inom
46/ u4UBUFOT6QQàOOBSOÅNOEu 
Denna något udda myndighet hade
bildats i början av kriget för att
ta hand om och utveckla uppfinningar av betydelse för försörjning
och försvarsberedskap och fick nu
uppdraget att intensifiera och hålla
ihop den svenska radarutvecklingen.
Avsikten var att mycket snabbt få
fram en operativt användbar radar.
I januari fattade försvarsministern
CFTMVUJÅSFOEFUPDIBOTMPHø
(vilket var mycket pengar på den
tiden) för det första halvårets verksamhet.
I källorna sägs att Försvarsstaben ”hade klart för sig det stora
operativa värdet av ekoradio” och
därför drev på radarutvecklingen.
Det intressanta är hur Fst visste om
EFU.BOTLBMMNJOOBTBUUIBEF
radar över huvud taget inte nämnts
i någon öppen källa och att t o m
den tyska och engelska underrättelsetjänsten bara hade en vag uppfattning om radarutvecklingen hos
motståndaren. En rimlig gissning är
att Fst insikt kom från dekrypterade
tyska signalmeddelanden. Våren
IBEFVQQTBMBNBUFNBUJLFSO
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"SOF#FVSMJOHMZDLBUTGPSDFSBEFU
maskinchiffer (”Geheimschreiber
5"#u TPNUZTLBSOBBOWÅOEF
på fjärrskriftlinjerna genom Sverige
till Norge och Finland och från juni
UJMMOPWFNCFSMÅTUF'3"
(som vid denna tid inte ens existerade officiellt) i stort sett all trafik så
gott som i realtid. Rimligen måste
radar (”Funkmessgerät”, ”Funkmessortung”) ha nämnts ett antal
gånger både i det tyska flygvapnets
och marinens trafik.
Rent praktiskt så bildades en särTLJMEFLPSBEJPHSVQQJOPN46/PDI
verksamheten inhystes i Kungliga
Myntverkets lokaler där Myntverkets verkstad byggdes om till experiment- och prototypverkstad. Torsten
Elmqvist ”lånades ut” från SATT
för att bli teknisk chef för verksamheten. För ”fältprov” disponerade
man först ett tält, och något senare
FOCBSBDL VUFQÇ#SPNNBáZHGÅMU
De praktiska problemen var
formidabla. Den svenska elektronikJOEVTUSJOGÕSFWBSNZDLFUCMZHsam och sysslade framför allt med
att montera ihop vanliga rundradioapparater av importerade komponenter, oftast tyska eller amerikanska. Tillverkning av komplexa aktiva
komponenter som förstärkar- eller
sändarrör förekom knappast alls.
Det beslöts att utvecklingen skulle
bedrivas längs tre olika linjer kallade
ER I, ER II och ER III (EkoRadio
ett, två respektive tre). ER I var en
eldlednings- och spaningsradar för
marinen (inklusive kustartilleriet),
ER II en eldledningsradar för luftvärnet och ER III en spaningsradar med
stor räckvidd för flygvapnet. Valet
av projekt är värd att notera, för i
praktiken innebar det att man skulle
utveckla motsvarigheter till de tre vid
denna tid operativa tyska radartyperna: Seetakt, Würzburg och Freya.

I detta sammanhang kan några ord
om terminologin för ”radar” vara på
sin plats. I Sverige kallades radar allra
först för ”radioekoapparat” vilket
dock snabbt ersattes av ”ekoradio”,
förkortat ER. Denna terminologi
HÅMMEFGSBNUJMMEÇEFOFSTBUUFT
av den internationella termen ”radar”. Denna var i sin tur ursprungligen en förkortning av en amerikansk
term ”RAdio Detection And Ranging”, som ju explicit talar om vad det
är frågan om. I England användes
under krigsåren istället namnet RDF
(Radio Direction Finding), en term
som var avsiktligt intetsägande, liksom motsvarande tyska terminologi
FuMG (”FunkMessGerät”).
ER I
När det gällde principen för radarn
fanns två alternativ: pulsradar och
JOUFSGFSFOTSBEBS3FEBOIBEF
man klart för sig att pulsradar var
den tekniskt bästa lösningen, men
den förutsatte att man hade tillgång
till sändarrör som kunde generera
höga pulseffekter. Visserligen hade
46/JOMFUUVUWFDLMJOHBWLMZTUSPOSÕS
för centimetervågor, men det skulle
rimligen ta lång tid innan dessa var
färdiga, och man valde därför interferensalternativet och decimetervåglängder (där det var lättare att få tag
på komponenter) för ER I.
I en interferensradar skickas signalen ut kontinuerligt, men frekvensen moduleras i ett sågtandsmönster.
Den utsända och den reflekterade
signalens frekvenser kommer därför
att skilja sig något åt, eftersom
frekvensen hunnit ändras under den
tid det tagit innan den reflekterade
signalen kommer tillbaka. Denna
frekvensskillnad kan mätas mycket
exakt med interferometri och ger
därmed ett mått på avståndet till det
>>>
reflekterande målet.
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Till beslutet bidrog troligen att
man hade tillgång till en amerikansk
radarhöjdmätare som inköpts på
försök av flygvapnet och som arbetade enligt interferensmetoden på en
våglängd av 65 cm.
Det projekt som gick snabbast
framåt var därför naturligt nog
&3ø*3FEBOJKBOVBSJIBEF
man en testrigg klar, som arbetade
just på 65 cm våglängd och använde
ett Telefunken LS 30 sändarrör (bild
 NFEFOVUFGGFLUPNDB8WJE
den aktuella våglängden.

Bild 1. ”Kärnan” i ER I, sändartrioden
Telefunken LS 30 (”L” står för Luftwaffe och ”S” betyder att det är ett
sändarrör).

När det gällde antenn experimenUFSBEFNBONFEáFSBWBSJBOUFS :Bgiantenn, cylindrisk parabolantenn
och mattantenn. Den sistnämnda
valdes eftersom man då genom
att ha två mottagare matade från
vardera änden av antennen kunde få
två lober med något förskjutna mittaxlar och genom att vrida antennen
tills signalen var lika stark i båda
mottagarna fick man en betydligt
förbättrad riktningsnoggrannhet
än som annars var möjligt med en
rimligt stor antenn.
6OEFSWÇSWJOUFSOQSPWBEFT
denna första testutrustning ute
QÇ#SPNNBáZHGÅMUPDIWJTBEFTJH
fungera bra mot kringliggande
byggnader och även radiomasterna i
Spånga. Nästa steg var att prova om
det gick att detektera ett flygplan i
luften. Försvarsminister Sköld som
var mycket intresserad av radarprojektet beordrade personligen
flygvapnet att ställa upp med ett
målflygplan och den 16 april gjorde
FO#GSÇO'FUUBOUBMWÅOEPSÕWFS
#SPNNBQÇIÕKEFSVQQUJMMøN
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Flygplanet detekterades utan
problem på alla höjder och man
kunde konstatera att styrkan i ekot
var kraftigt beroende av flygplanets
aspekt i förhållande till antennen.
Eftersom ER I var tänkt i första
hand som ett marint system var
det också angeläget att prova mot
fartygsmål och den 17 maj flyttades
prototypen ombord på minsveparen Bredskär som marinen ställt till
förfogande som testfartyg.
1SPWFOHKPSEFTJTÕESB4UPDLIPMNT
skärgård i vattnen runt Landsort
och Mälsten och Landsorts fyr anWÅOEFTPGUBTPNuUFTUNÇMu#MBOEEF
erfarenheter man gjorde var betydelsen av hur högt antennen var monterad. När antennen flyttades upp från
fördäcket till bryggan ca 10 meter
över havsytan mer än fördubblades
räckvidden. En jagare kunde nu
upptäckas på 2700 meters avstånd
och avståndsinmätas på 2200 meter
medan motsvarande värden för ett
pansarskepp av Sverige-klass var
4500 respektive 3700 meter. LandsPSUTGZSLVOEFEFUFLUFSBTQÇøLN
avstånd.
Det kan vara intressant att se
ungefär hur långt efter stormakternas radarutveckling Sverige låg
vid denna tidpunkt, då de första
testerna ombord på ett fartyg inleddes. Det rörde sig om 4-5 år relativt
England och Tyskland och 2 år
SFMBUJWU64" NFEBO4WFSJHFGBLUJTLU
låg i stort sett lika med Japan, där
den första prototypen av den första
spaningsradarn, Typ 11, monterades
på slagskeppet HyugaKVTUJNBK
(och där kriget i Stilla Havet kanske
fått ett helt annat förlopp om man
i stället valt ett av hangarfartygen
som just förberedde sig för anfallet
mot Midway).
/ÇHPUTFOBSF VOEFSIÕTUFO 
flyttades radarn från Bredskär till ett
annat fartyg, Hjälpkanonbåt 22 Norden. Detta var trots beteckningen
ingen kanonbåt, utan ett skolfartyg
för utbildning av kustflottans eldledare. Norden var därför utrustad
med ett antal optiska avståndsmätare av olika typer vilket gjorde det
lätt att verifiera radarns prestanda
och jämföra med optiska mätningar.
Antennen kunde också monteras

högre och det fanns betydligt bättre
utrymme för elektroniken vilket
gjorde det möjligt att demonstrera
radarn för höga beslutsfattare, bl a
$IFGFOGÕSNBSJOFO BNJSBM'BCJBO
5BNN$.MÅSIBCMJWJUNZDLFUJNponerad, eftersom demonstrationen
råkade bli en dag med oväder och
obefintlig sikt, vilket ju dock inte alls
påverkade ekoradion.
ER I var nu så pass utvecklad att
Marinförvaltningen under senhösten
beställde en förserie för installation
på ett antal pansarskepp och jagare,
samt på land vid några av de vikUJHBTUFLVTUCBUUFSJFSOB46/IBEF
huvudansvaret för tillverkningen
och byggde även sändarna, medan
LM Ericsson svarade för mottagaren med avståndsindikator och
frekvensmoduleringsutrustning och
BOUFOOFOCZHHEFTBW#PGPST
Innan förserien var klar fick man
emellertid bygga ytterligare en testNPEFMMuGÕSIBOEu1BOTBSTLFQQFU
Drottning Victoria skulle nämligen
JOQÇWBSWTÕWFSTZOWJOUFSO
och man ville passa på tillfället att
då montera en radar mera permanent. Radarn monterades fast på
framsidan av stridsmärsen, ca 30
meter över havsytan, och roterade
tillsammans med denna. Detta kan
tyckas vara en udda lösning, men
den användes även i andra länder
för den första generationens marina
radar. Radarn sågs i första hand
som ett komplement till den optiska
målinmätningen och man slapp ifrån
att installera ett tungt och mekaniskt
komplicerat vridbord högt upp i
märsen.
Den nya installationen demonTUSFSBEFTGÕS'ÕSTWBSTNJOJTUFSO ¸#
och alla tre försvarsgrenscheferna
EFOKBOVBSJªUFSJHFOIBEF
man ”tur med vädret”. Det blåste
halv storm med snödrev och nästan
obefintlig sikt.
1MBDFSJOHFOIÕHUVQQFJNÅSTFO
förbättrade märkbart ER I:s prestanda. Den fortsatta utvärderingen
visade att räckvidden mot fartygsNÇMWBSDBLN SJLUOJOHTOPHHSBOOheten ±0,5 grader och avståndsnoggrannheten ±50-200 m, vilket
innebar sämre precision i sidled,
men lika bra eller bättre avståndsTIFF nr 2 / 2014

mätning än med optisk eldledning.
Man prövade även framgångsrikt
att överföra måldata från radarn till
eldledningen för skjutning i mörker.
Även om ER I var primärt avsedd
att upptäcka sjömål kunde den även
användas för att upptäcka flygplan
och radarn på Drottning Victoria användes även för att testa detta. För
detta krävdes målflygplan som flög
längs kända banor, och eftersom
extrem sekretess gällde för allt som
hade med radar att göra vidtalades
ett par av Flygförvaltningens testpi-

loter som provflög de nytillverkade
J 22 som vid denna tid slutmonteraEFTQÇ#SPNNB1Ç#SPNNBGBOOT
även några civila sportflygplan som
användes för målgång åt luftvärnet
runt Stockholm och ”radarflygningarna” gjordes med dessa målflygningar som täckmantel. Allt var som
sagt mycket hemligt, alla flygningar
gjordes nattetid, under radiotystnad
och med släckta positionsljus. Den
enda kontakten mellan flygplanen
och Drottning Victoria skedde med
signallampor. En natt när flygplanet

Bild 3. ER Ia ”pansarskeppsmodell” på pansarskeppet Sverige. Notera hur
antennen är fast monterad på stridsmärsen och saknar egen vridanordning.
Bilder på Drottning Victoria visar antennen monterad något lägre. Sannolikt
skilde det mellan prototyp- och serieinstallationerna.

Bild 4. ER Ia ”jagarmodell” på jagaren Malmö. Även denna är fast monterad på avståndsmätaren. Troligen är en antenn monterad även på Sundsvall
i bakgrunden, men bildkvaliteten är för dålig för att vara helt säker. Bildmaterialet för ER I är över huvud taget magert. Utrustningarna var strängt
hemliga och troligen togs få detaljbilder av antenner och andra enheter.
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enligt pilotens åsikt hade flugit rätt
bana hade man dock inte fått någon
kontakt med Drottning Victoria och
piloten ringde därför upp det hemliga nummer man fått för det fall att
man akut måste ta kontakt. Något
måste dock ha blivit fel, för efter frågan ”hallå, är det Drottning Victoria?” fick vederbörande en ordentlig
utskällning för sitt ”busringande” av
en argsint äldre dam.
Allt eftersom stationerna i förseSJFOCMFWGÅSEJHBVOEFSWÇSFO
placerades de på Drottning Victoria
(i stället för den ”handgjorda” prototypradarn), på jagaren Gävle och
vid kustbatteriet på Mälsten i södra
4UPDLIPMNTTLÅSHÇSE*NBST
beställde Marinförvaltningen ytterligare 15 ER I avsedda för montering
på de två andra pansarskeppen av
Sverige-klass, på jagare och ett antal
av kustartilleriets viktigaste svåra
och medelsvåra batterier. Dessa leveSFSBEFTVOEFSTPNNBSFO
ER I byggdes i två olika versioner
ER Ia för montering på fartyg och
ER Ib för kustartilleriet. ER Ia fanns
i sin tur i två versioner, med ”pansarskeppsantenn” med en sändaranten
PNEJQPMSBEFSPNWBSEFSBEJQPMFS
och mottagarantenn om 2 dipolraEFSNFEEJQPMFS"OUFOOFSOBWBS
monterade ovanför varandra och toUBMNÇUUFUCMFW × N #JME 
medan ”jagarantennen” bestod bara
av två dipolrader, sändare och mottagare, placerade bredvid varandra med
totalmåttet 4,2 × 0,75 m (bild 4).

>>>

Bild 5. En, tyvärr mycket dålig, bild av en
antennenhet ER I. På bild 4 kan tydligt
urskiljas att ”jagarmodellen” bestod av två
sådana antennenheter i bredd.
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Kustartilleriets ER Ib hade en
större antenn om 7,5 × 2 meter som
var placerad på ett vridbord som
antingen kunde rotera för avsökning
eller finriktas manuellt för noggrann
målinmätning. Tyvärr tycks vare sig
några bilder eller några prestandauppgifter för ER Ib finnas bevarade.
Att man hade helt klart för sig
vikten av radar i Kustartilleriet
framgår bl a av att när beredskapen
PGàDJFMMUBWTMVUBEFTEFONBK
och alla pågående befästnings- och
byggnadsarbeten tills vidare avbröts
HKPSEF$,"FUUFOEBVOEBOUBH
– installationen av ER Ib skulle
fortsätta.
#ÇEF&3*BPDI*CLPNEPDLCBSB
att vara i tjänst en kort tid. Mycket
snart efter krigsslutet lyckades marinen beställa bättre och modernare
materiel från England, och redan
CÕSKBEFEFTTBNPOUFSBTQÇáPUtans fartyg.
ER III
När det gällde ER III, spaningsradarn med lång räckvidd för flygvapOFUTÇBOTÇHNBOIÕTUFOBUU
arbetet på ER I framskred så bra
att man även kunde satsa parallellt
på den betydligt svårare uppgiften att utveckla en pulsradar. En
särskild ”pulsgrupp” bildades därför
JTFQUFNCFS6UWFDLMJOHTBSbetet skedde på Signalregementet i
Frösunda och fältproven återigen på
#SPNNB%JNFOTJPOFSBOEFLSBWGÕS
ER III var en räckvidd mot flygplan
om minst 100 km vilket krävde krafUJHBTÅOEBSSÕSPDIFMMFSFONZDLFU
stor antenn.

Vad beträffar sändarrör så hade
man åtminstone hjälpligt löst
problemet att få tag i sändarrör för
6,7NFEUJMMSÅDLMJHUTUPSVUFGGFLU
för att kunna bygga en pulsradar.
Detta genom att man från Tyskland
lyckats köpa ett mindre antal TeleGVOLFO-4SÕSNFEFOQVMTFGGFLU
PNDBL8WJEFOWÇHMÅOHEBW 
NFUFS CJME 6UFGGFLUFOWBSWJTTFSligen fortfarande i underkant, men
tillsammans med en mycket stor
antenn borde den räcka för en långdistans spaningsradar. Våglängden
var en kompromiss. Långa våglängder krävde mycket stora antenner,
medan rörens pulseffekt sjönk vid
högre frekvenser. Dessutom hade
man nu fått fram egenutvecklade
förstärkarrör för mottagaren med
goda prestanda för den aktuella våglängden. Det kan nämnas att i Tyskland användes samma sändarrör på
en våglängd av 53 cm i ”Würzburg
kleine” som trots en mycket kvalificerad antennkonstruktion bara hade
ca 40 km räckvidd.
Återigen övervägde man flera
BOUFOOUZQFS CMB:BHJBOUFOOFS NFO
även denna gång beslöt man sig för
att använda en dipolmatta, men en
som var mycket större än någon av
ER I-antennerna. ER III:s antenn,
var nämligen inte mindre än 20 × 6
meter. Den första prototypantennen (som inte kunde roteras) var
känd som ”ladugårdsväggen” och
monterades på prov på Mälsten i
TÕESB4UPDLIPMNTTLÅSHÇSE #JME 
Antennkonstruktionen kan tyckas
grotesk, men tekniken att använda
stora antenner för att kompensera

för brist på verkligt kraftfulla sändarrör användes även på andra håll
vid denna tid. En tysk spaningsradar
IBEFUFYFONFUFSMÇOHBOUFOO
Nästa steg blev beställning av en
prototyp i fullskala och med full
funktionalitet. Denna monterades på Nåttaröhals, också i södra
Stockholms skärgård, och började
QSPWESJGUQÇWÇSFO #JME 
Denna antenn var något mindre
(15 × 6 meter) och monterad på ett
underrede som kunde vridas på ett
cirkulärt spår. Räckvidden var över
förväntan, 140-150 km mot enstaka
flygplan och mer än 200 km för en
EJWJTJPOPNáZHQMBO%ÅSFNPUWBS
riktningsprecisionen dålig p g a den
långa våglängden som innebar en
bred sändarlob trots den stora antennen. Man kom nu också för första gången i kontakt med fenomenet
anomal vågutbredning, då ett mål
”under horisonten” genom brytning
i atmosfären blir synligt, när man
flera gånger ”såg” Gotska Sandön
och t o m Gotland vilket egentligen
inte skulle vara möjligt.

Bild 8. ER III-prototypen under
byggnad på Nåttaröhals våren 1944.

ER III ansågs nu vara så långt
kommen att man kunde beställa
serieproduktion av 7 enheter. Antalet styrdes av att man bara hade
tillgång till 14 sändarrör, och att
det måste finnas ett reservrör till
varje station. Sju stationer ansågs
kunna täcka in luftrummet längs
ostkusten ungefär från Norrköping
till Gävle. Detta ansågs nu vara det

Bild 6. Sändarröret Telefunken LS 180
som användes i ER III. Samma rör användes även i den tyska Würzburg-radarn.
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Bild 7. Den icke vridbara prototypantennen för ER III, ”Ladugårdsväggen”, på Mälsten.
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mest kritiska området. Risken för
ett tyskt anfall var numera obefintligt, och ett nattligt ryskt bombanfall mot Stockholmstrakten och
4UPDLIPMNTTLÅSHÇSEJGFCSVBSJ
hade ytterligare demonstrerat den
optiska luftbevakningens svagheter, i synnerhet nattetid, även om
det aldrig blivit klart om det ryska
anfallet berodde på ovanligt dålig
navigation, eller var menad som en
avsiktlig varning.
Seriebeställningen lades i juni
 NFOTUSBYEÅSFGUFSJOUSÅGGBEF
något som i ett slag ställde alla planer på huvudet. Som redan nämnts
var det akut brist på sändarrör och
man hade via diplomatiska kanaler
gjort påstötningar i England om
inköp av sådana.
I stället kom överraskande ett
erbjudande att köpa ett antal
kompletta spaningsradarstationer.
Dessa var visserligen föråldrade ur
engelsk synvinkel, men ändå klart
överlägsna ER III och man stoppade därmed serietillverkningen av
ER III, liksom vidare utveckling av
typen. Annars fanns planer på att
JOGÕSBFO11*JTUÅMMFUGÕSEFFOLMB
A-skopen, och t o m tankar om att
utveckla en antenn med elektroniskt
svepta lober. Den engelska radarn
”ärvde” beteckningen ER III och
kom att bli känd som ER 3b, men
mer om denna i nästa avsnitt.
ER II
Medan ER I och ER III alltså gjort
goda framsteg hade ER II inte komNJUMÇOHUQÇWÇSFOEÇTJUVBtionen plötsligt förändrades även
här. I och för sig är detta begripligt
eftersom en eldledningsradar måste
kunna mäta in målet i realtid och i
tre dimensioner med hög precision.
*NBKIBEFGÕSTÕLHKPSUTBUU
använda en modifierad ER I som
eldledningsradar på Luftvärnets
skjutfält på Väddö.
Rent tekniskt fungerade det, man
uppnådde en räckvidd om ca 3 km
mot flygplan och det var helt klart
att radarn gav betydligt bättre data
för eldledningen än optisk mätning,
men ER I var alldeles för stor och
svårförflyttad för att passa för luftvärnets behov.
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En mindre och lättare utrustning krävde kortare våglängder och
försök gjordes med klystron- och
magnetronrör (obs! inte kavitetsmagnetroner), men med nedslående
resultat. ER II hade därför egentligen inte kommit någon vart när det
JCÕSKBOBWLPNJOEJLBUJPOFS
om att inköp av tysk eldledningsradar typ Würzburg kleine var möjlig.
Man kände från svensk sida till att
denna radartyp existerade, dels från
militärattachéerna i Tyskland som
fått den demonstrerad, och troligen
också via den finska militären eftersom typen användes av luftvärnsförsvaret i Helsingfors.
När det gällde Würzburg fanns
det dessutom ingen anledning för
tyskarna att hålla igen av sekretesskäl, eftersom de allierade redan
visste det mesta om utrustningen
FGUFSLPNNBOEPSÅEFONPU#SVOFWBM
JOPSSB'SBOLSJLFJGFCSVBSJ
som genomfördes just för att komma
över de viktigaste delarna av en
8ÛS[CVSHSBEBS
Inom Arméörvaltningen gjorde
man den säkert riktiga bedömningen
att import av Würzburg skulle ge
tillgång till en operativt användbar
eldledningsradar betydligt snabbare än fortsatt egenutveckling och
ER II-projektet avvecklades därför.

När det gällde Würzburg
fanns det dessutom ingen
anledning för tyskarna att
hålla igen av sekretesskäl,
eftersom de allierade redan
visste det mesta om utrustningen efter kommandoräden
mot Bruneval, Frankrike, i
februari 1942

Även Würzburg ”ärvde” beteckningen ER II, och kom i svensk tjänst att
bli känd som ER 2b, men mer även
om detta i nästa avsnitt.
Tyvärr finns mycket litet bevarat
BWPDIPN&3*PDI&3***1SPUPUZQFOUJMM&3***TÅOEBSNPUUBHBSFOIFU #JME GBOOTUJEJHBSFQÇ
Telemuseum i Stockholm men var
den hamnade när Telemuseum lades
ned 2004 är obekant.

Bild 9. Sändtagarenheten till ER III-prototypen. Lägg märke till proppsäkringarna.
Det gällde att använda standardkomponenter så långt det var möjligt!

Text: Tommy Tyrberg
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Kuriosa
Text: Thomas Härdelin Saab AB

Tommy Tyrberg, TIFF:s meste skribent.

Tidningens meste skribent
Tidningens meste skribent är Tommy Tyrberg – vilket
OJLVOEFMÅTBPNJOVNNFS1Ç5*''TIFNTJEBÇUFSàOOT5PNNZTTBNUMJHBBSUJLMBS GSÇOm
 JFO1%'TPNàOOTQÇIFNTJEBO IUUQUJGGNJM
TFáJLu-¨/,"3m5PNNZ5ZSCFSHBSUJLFMBSLJWu 
*OVMÅHFUTÇÅSEFUDJSLBTJEPSTMÅTOJOH4ÇMÅOHF
Tommy fortsätter att producera artiklar så kommer
denna sammanställning på hemsidan att kontinuerligt uppdateras.
*OSLVOEFMÅTBSOBTUJGUBCFLBOUTLBQNFE
tidningens maskot Tiff.

Vikingaskröna
En lite annorlunda beskrivning av att modernt
fenomen i gammal tappning (eller kanske tvärtom?)
– finner man i artikeln Vikingaskröna – om materielutveckling med modeord som modellering, simulering,
insatsförband och debriefing OS TJEBm 
HM Konungen
HM Konungen har varit med på bild i TIFF minst
GFNHÇOHFSOS GSBNTJEBO OS TJEB 
EÇTWFOTLBVCÇUTWBQOFUàSBEFÇS OS TJEBO
7) i samband med artikeln Den 17 juni 2011 invigdes
Arsenalen,OS TJEBO JBSUJLFMOSödra skåningarna 200 årPDIOSJFHFOTLBQBWLSPOQSJOT
i artikeln Spärrbataljon Hemsö på sidan 11.
Statistik
"OUBMOVNNFSTUZDLFOJOLMVTJWFOS
Antal sidor totalt: 6164 vilket ger ett snitt på 41
TJEPSOVNNFS*EFUHBNMBBSLJWFU{IBSKBHEPDLCBSB
hittat ett nummer med udda antal sidor, nämligen
OS EÅSTJEBWFSLBSIBGÕSTWVOOJU&GUFSFO
djupdykning ner i pappersarkivet så kunde den saknade sidan återfinnas. Den finns nu inlagt i webbutgåvan av TIFF på sin rätta plats.

>>>

TIFF:s mascot Tiff, från nr 2/1970.

Humor
)VNPSIBSPDLTÇGÕSFLPNNJU UFYJOS TJEB
5) under rubriken Hoppsan; ”Ur en Teknisk order:
Ta bort O-ringen från rörändan, fetta in O-ringen och
därefter ändan …”.
Visdomsord på baksidan förekom under en lång
UJE1ÇTFOBSFUJEÕWFSHJDL5*''UJMMBUUQSZEBUJEOJOHens baksida med en bild (en av de roligare bildtexterOBWBSEFOUJMMOS”Snacka om uppmärksamma
kursdeltagare i teknisk tjänst i Linköping”).
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Spännande bild i artikel om hängande last i nr 3/1968 (sida 29–30).
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Ekonomisk rapport
System Fenix
Försvarsmaktens Tekniska Skola

1U

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

Galten

cUVP|WHL(NVM|

Projekt Prio

.DVWDDQNDUH

Marina Basbataljonen
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TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

Nytt blästermedel till JAS
Reparera mera
FENIX

2012

Underhållskostnad 2006
Snabbinsatsstyrka
RML P6

1U
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TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

2008

1U

Försvarsmakten – En Flygoperatör

Flygvapenmuseum

Projekt Fenix

Centrallager

2013

Materielsystemkontor Flyg

Sjukvårdsmateriel

5(60$7nU

7,))nU

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN
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Tema Marinen

Materielsystemkontor Flyg

 Lift

 Materielkontoret
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 PRIO
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TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

/St

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TIFF träffar: Mats Brattberg i Lysekil-”bunkern”

TIFF träffar: Lars Lindegårdh på P4
Nytt Centrallager i Arboga

Saab tar över underhåll

Vi b
besöker
besö
ker F 17 i Kallinge
"SN
"SNÏN
"S
SNÏN
ÏNVT
NVTFVN
"SNÏNVTFVN]3FE'MBH

Emballagehantering

TIFF träffar: Kenny Rydén på F 7
Märkning av kemikalier

2009

/St

/St

TIFF träffar Christian Åkeborg
på Saab Support and Services

2010

/St

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

/St

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TIFF träffar Per Stening
– örlogskapten som varit
försvarsmakten trogen

TIFF träffar: Niklas Wiklund
– chef för skoldivisionen

TIFF träffar: Mikael Parr
– chef på Flygvapenmuseum

t Samexistens radar – vindkraft
t Moderna regler för örlogsfartyg

t Exportkontroll
t Resursledningsstöd

t Verksamhet kring Flygbärgningsgruppen

2014
2011

Nr 2 t 2011

Nr 1 t 2011

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

TIFF träffar: Per Fredriksson,
Artilleriets Stridsskola
Ny TO – rengöring

TIFF träffar: Roland Truedsson,
FMLOG i Uppsala
Tekniska bataljonen på snabb frammarsch
Elefantbössor

Hkp 4 i luften igen
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Hemsidan: tiff.mil.se

E-tidningen.

Startsidan.

5KPDLBTUFOVNSFU/SPDIEVCCFMOVNNFS
mTPNIBEFIFMBTJEPSGBLUBTQÅDLBEMÅTning. Denna siffra har nu överträffats i och med detta
OVNNFSQÇTJEPS
Det tunnaste numret, förutom specialnumret
+VOJ +"4 IBSWBSJUOSNFETJOB
sidor.
Upplaga
Det är svårt att få tag i gamla siffror på detta, men
JOVNNFSTLSJWFSEFOOZUJMMUSÅEEFBOTWBSJHF
utgivaren att ”tidningen faktiskt sprids i ca 10 000 exemplar”PDIGSBNUJMMVQQMBHFTJGGSBOUJMMOSQÇ
FYFNQMBS6OEFSTBNNBQFSJPEIBSQFSTPOBMFO 
involverad i Försvarsmaktens tekniska tjänst, säkert
minskats med avsevärt mycket flera personer!
Den prenumerant som får flest nummer i nuläget är
4LBSBCPSHT'MZHáPUUJMK ' NFETJOBFYFNQMBS
Var hittar du gamla nummer att läsa?
1Ç5*''TIFNTJEBTÇàOOBTBNUMJHBHBNMBOVNNFS
QÇGÕMKBOEFTUÅMMF"3,*7 IUUQUJGGNJMTF QBHF@
JE 'SBNUPNOSÅSEFUJOTLBOOBEF
FYFNQMBSªSHÇOHBSOBNFMMBOmTDBOOBEFT
BW"SCPHB&MFLUSPOJLIJTUPSJTLB'ÕSFOJOH TFIUUQ
XXXBFGTFm"&'#JCMJPUFL EÅSEFUÅWFOàOOTFO
innehållsförteckning för de numren.
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Arkiv – samtliga utgåvor 1967-2014

Framtiden
Att sia om vad som kommer att ske i framtiden är
inte lätt. ”Internet är en fluga” *OFT6VTNBOÅSPGUB
felaktigt citerad för att ha sagt att ”Internet är en fluga (...)” där den åsyftade flugan var det planlösa surfande. Detta citat är i själva verket en rubrik satt av
FOSVCSJLTÅUUBSFJ4WFOTLB%BHCMBEFU NBK 
Inte heller detta citat finns det något belägg för; ”Allt
som kan uppfinnas är nu uppfunnet och därför är det
lika bra att lägga ner patentverket”$IBSMFT)%VFMM 
DIFGGÕSBNFSJLBOTLBQBUFOUWFSLFU ÇS NFOEFU
är ju roligt att det fortfarande lever kvar. Även jag
brukar använda mig av denna!
TIFF har för avsikt att uppleva och överleva sin
50-årsdag, 2017 – så fortsätt leverera in artiklar och
artikelförslag! Q
Begrepp
ADL
DSU
emilia
IETP
Insidan
IP
QR
RFID
URL

Avancerat distribuerat lärande
Datorstödd utbildning
FM intranät, tidigare benämnd emil
Interaktiv elektronisk teknisk publikation
FMV intranät
Internet Protocol
Quick Response
Radio Frequency Identification
Uniform Resource Locator, på svenska kallat webbadress

81

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

Vårnöten
Vem kommer först fram?

,BNQFOCMFWIÇSàO NFMMBO1FSTTPOJTJO1BUHCPDI(VTUBGTPOJTJO
Galt, men det visade sig att Galten
LPNNFSGSBNTFLVOEFSGÕS1BUHC
Detta kan man konstatera bl a
enligt följande uträkning (Accelerationen oräknad, som några läsare
så klokt har påtalat. Inte heller har
vi tagit hänsyn till eventuell fortkörning eller eventuella felaktigheter i
verklig faktiskt maximal hastighet
de två fordonen):
1BUHCLÕSTUSÅDLBOLNQÇ
NJOPDITFL U 

Galten kör sträckan på 30 minuUFSPDITFL U &GUFSTPN
Gustafson startade 5 minuter senare
ÅS1FSTTPOTÇNÇTUFEFOUJEFOMÅHHBT
på och då blir skillnaden 6 sek till
fördel för Gustafson: (35 min +
T m  NJO T T
Vinnare av vårnöten blev
Arne Vallstedt från Örebro.
Ett bokpremium kommer med posten.

Sommarnöten
Två soldater sitter på markan, en överste och
en menig. Den menige är son till översten, men
översten är inte far till den menige soldaten!
Hur är det möjligt?
Alla godkända svar deltar i dragningen och ett
premium utlovas till vinnaren. Svaren vill vi ha
in senast fredagen den 29:e augusti till:
TIFF-redaktionen,
FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se
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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
LPOUBLUBSFEBLUÕSFOEJSFLUQÇUFMFGPO
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss” och med ledstjärnan
Teknisk tjänst i fokus – för framtiden.
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

ann-katrin.widing@fmv.se

08-782 65 80

Bo Svensson

Hkpflj

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

FMV

jan.r.lindgren@fmv.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
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Posttidning B
Anneli Gunhardson
4BBC"#
-JOLÕQJOH
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Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden
TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

