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I skrivande stund (25/5) befinner jag mig i Boden 
tillsammans med ett team från HKV PROD FLOG, 
LEDS PRIO och TIBM för att stödja och följa 
driftsättning av PRIO Införande 56 och utgöra den 
s k Extra Ordinära Supporten (EOS). Huvudstyrkan 
är utgångsgrupperad i Boden och det finns repre
sentation på plats på F21 och SkyddC. Dessutom 
finns beredskap att kunna stödja Arvidsjaur, Vidsel, 
Kiruna, Östersund och Härnösand.

De vi möter, såväl FMpersonal som FMVpersonal, 
är positiva och engagerade och många är väldigt 
duktiga på att använda PRIO, vilket är jättekul. Det 
är bra att vara på plats för att få kännedom om de 
lokala förutsättningarna (infrastruktur, verksamhet, 
lokala arbetssätt) för att kunna stödja i det lokala 
förändringsarbetet. Vi får många positiva reaktioner 
över att vi finns på plats.

Det är för tidigt att dra några slutsatser avseende 
införandet. Systemmässigt verkar PRIO än så länge 
fungera bra. Inledningsvis har varit en del problem 
med behörigheter, ett mindre antal funktionella fel 
och masterdata fel. De bekymmer vi har sett har 
varit kopplade till när Inf 3 lösningen möter Inf 56 
lösningen och omdaning försvarslogistik t ex när 
det gäller reservmaterielflödet till truppen. Det finns 
också en del utmaningar med att hantera underhåll 
på mängdmateriel. Att PRIO kommer förändra/på
verka arbetssätt är helt klart, men hur detta slår på 
verksamheten får utvärderas löpande. I många fall 
är det enklare att arbeta i PRIO jämfört med LIFT.  

Det är inte bara PRIO som påverkar förbanden i 
norr utan det är minst lika mycket omdaningen av 
försvarslogistik. Den sammantagna konsekvensen av 
detta är att det råder en hel del oklarheter avseende 
arbetssätt och vem som gör vad. För att förbättra 
den situationen genomförde HKV PROD FLOG, 
LEDS PRIO, FMV tillsammans med förbanden och 
FMLOG spel i teknisk tjänst på plats i Boden i bör
jan av maj. Metoden som vi använde innebar att vi 
gick igenom ett antal scenario steg för steg med vem 
som är ansvarig, vilka åtgärder som ska vidtagas och 
visade hur PRIO stödjer arbetsteget. Att genomföra 
spel är ett mycket bra sätt att diskutera och förankra 
arbetsätt kopplat till systemstödet och jag har fått 
önskemål om att genomföra detta på fler ställen.

I början av april genomförde Försvarslogistikchefen 
ett logistikmöte i Halmstad. Det är bra att samla 
ihop representanter inom logistiken från olika 
förband och FMV för att sprida information och 
nätverka. Jag hade en talepunkt dag två där temat 
på min presentation var ”Förmågan att tillgodose 
krigets krav på teknisk tjänst utgår från vad vi har 
här och nu”. Jag kan konstatera att vi har en hel del 
utmaningar på vägen bland annat att omhänderta 
reparation skulden, resurser för att kunna genomföra 
teknisk tjänst och den långsiktiga försörjning av 
personal i teknisk tjänst såväl i FM som till FMV.

Snart går vi in i semesterperioden och jag önskar 
er alla en skön sommar och läs TIFF i hängmattan 
eller var än ni befinner er.

Anders Steninger

Ledaren

I stormens öga eller…
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Inom projektet finns AG 
Reparation av försvars
maktsmateriel som är en 
samordnande enhet för tre 
arbetsgrupper med skilda 
arbetsområden – AG Kom
positreparationer, AG Elast/
vidhäftning och AG Repara
tion av metallstruktur. TSS 
miljö är också en av arbets
grupperna inom Teknisk Tjänst. 

Exova är extern partner som kan 
erbjuda expertkompetens inom ma
terialteknik och arbetsmiljö. Genom 
ett ramavtal med FMV erbjuder 
Exova stöd som gäller samtliga om
råden för de olika arbetsgrupperna.

– Syftet är att minska Försvars
maktens driftskostnader och öka 
tillgängligheten på materielen vid 
övning och insats, samt att minska 
miljöbelastningen, säger projektle
daren Kent Vikström. Syftet uppnås 
genom att tillämpa befintlig och ny 
kunskap samt att effektivt nyttja 
civila och militära resurser för olika 
typer av reparationsteknik och sam
ordna agerande parter. 

FMV:s roll är att leda arbetsgrup
perna. Grupperna är endast rådgi
vande och tar fram reparationsmeto
der samt tekniska underlag som till 
exempel Teknisk Order.

– Arbetsgången är att design
ansvarig på FMV kontaktas för 
klartecken att arbeta vidare med frå
geställningen, säger Kent Vikström. 
Efter klartecken utreds problemet i 
samarbete med frågeställaren. Ut
redningen avrapporteras i en teknisk 
rapport som fördelas intressenterna 
och om resultatet till exempel är 
en reparationsmetod eller ett nytt 

– Inom Elast/vidhäftning jobbar 
vi till exempel med ytbehandling, 
färger, limmer, korrosionsskydd, 
allt som har med polymera material 
att göra, säger Robert Westlund, 
Miljösamordnare och ordförande 
för AG Elast/vidhäftning. Vi kan 
ge stöd till FM och FMV genom 
att driva utredningar och förstu
dier, eller utföra prototypstudier. Vi 
utvärderar prestanda på färger och 
lim. Vi testar också hur vidhäftning 
fungerar mellan olika material som 
inte tidigare har limmats ihop.

färgsystem utfärdas el
ler uppdateras en Teknisk 
Order. När den är fastställd 
är metoden accepterad av 
designansvarig och metoden 
kan tillämpas i den dagliga 
verksamheten. 

Grupperna initierar också 
provreparationer samt ut
värderar framtagna repara

tionsmetoder när det gäller kostnad, 
miljö, kvalitet och systemsäkerhet.

Workshops
Förband och verkstäder är välkom
na att delta i olika workshops där 
arbetsgrupperna diskuterar speci
fika behov. Workshopen hålls ute i 
verksamheten och skräddarsys efter 
önskemål.

Verkstäderna definierar själva ett 
eller flera problem som de har i verk
samheten alternativt de områden 
inom vilka de önskar fördjupning. 

– Vi går under workshopen ge
mensamt igenom problemställningar 
och tänkbara lösningar, säger Kent 
Vikström.

AG Elast/vidhäftning
AG Elast/vidhäftning – är en 
expertgrupp med specialkompetens 
inom gummi, plast, färg, tätnings
medel, ytteknik och rengöring som 
också kan svara på hur man anpas
sar vidhäftning och ytbehandling 
efter givna förhållanden och vilka 
metoder som ger bäst resultat.

AG Elast/vidhäftning har även en 
roll som expertfunktion vid pro
duktval och substitution av kemis
ka produkter så som rengörings
medel, färg, lim och tätningsmedel. 

AG Reparation och TSS miljö 
ger stöd gällande reparationer 
och arbetsmiljö/miljöteknik
Projektet Vmh stöd Teknisk Tjänst leds av FMV på uppdrag av Försvarsmakten. 
Genom uppdraget finns ett nätverk av representanter från FMV, Försvarsmakten 
och industrin tillgängligt vars tjänster kan avropas.

Text: Martin Neander

Kent Vikström

Korrosionsskadad container. AG Elast/
vidhäftning arbetar med att ta fram 
lämpliga reparationsmetoder för att 
åtgärda rostangreppen och säkerställa 
containrarnas livslängd.

Korrosionsskador på underredet till 
Patgb 203.
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Projekt som AG 
Elast/vidhäftning 
är involverat i är 
till exempel gäl
lande färgsystemet 
på korvetterna. Där 
finns problem med 
att färgen åldras och 
bleks väldigt snabbt. 
Detta medför att far

tygen får ett fläckigt utseende när de 
bättringsmålas eftersom det är stora 
kulörskillnader mellan nymålade 
ytor och ursprungsfärgen. Man har 
också noterat vissa vidhäftningspro
blem mot skrovet. Man vill framöver 
ha en färg som är mer hållbar mot 
UVljus och solljus. Arbetsgruppen 
ser om det finns bättre alternativ till 
det färgsystem som används i dag.

Ett annat projekt är containrar 
som är korrosionsskadade. Det gäl
ler att säkerställa att de håller den 
livslängd som är angiven. Ag Elast/
vidhäftning arbetar med att ta fram 
lämpliga reparationsmetoder för att 
åtgärda rostangreppen och förhin
dra fortsatt korrosionsutbredning.  

Det finns även korrosionsproblem 
på vissa fordon inom markområdet, 
ett exempel är pansarterrängbil 203. 

– Vi gör även en förstudie över 
försvarsstandarder inom färgområdet 
eftersom de är gamla och många är i 
behov av uppdatering, säger Robert 
Westlund. Färgindustrin och färgtek
nologin har utvecklats och nya pro
dukter har lanserats. Framförallt har 
det skett en ökning av vattenbaserade 
färgsystem på marknaden. Samtidigt 
har många äldre färger plockats bort 
från marknaden då dessa innehållit 
miljöskadliga ämnen. Många färger 

innehållande kromater riskerar 
exempelvis att bli förbjudna framöver 
till följd av strängare miljölagstift
ning. För att följa med i utvecklingen 
måste vi vara öppna för alternativa 
färgsystem och uppdatera våra för
svarsstandarder. Det är viktigt att det 
blir rätt från början när vi köper in 
ny försvarsmateriel.

TSS miljö
TSS miljö ger stöd till förbanden 
och verkstäder när det gäller arbets
miljö och hälsofarliga ämnen. 

– Det finns många krav i arbets
miljölagstiftningen om vad som 
gäller, säger Ingela Bolin Holmberg, 
produktledare miljö och drivmedel. 
Det kan vara komplicerat för för
band och arbetsmiljöingenjörer att 
göra bedömningar av produkter och 
kemiska ämnen. En del av stödet 

Robert Westlund

Ingela Bolin 
Holmberg

TO AF ALLM 900 – som tagits fram inom TSS Miljö

TO AF ALLM 900-9D Hantering av hälso- och miljöfarliga produkter.

TO AF ALLM 900-010929C SKYDDSHANDSKAR
Riktlinjer för val och användning av kemiska produkter.
Skyddshandskar för arbete med kemiska produkter.

TO AF ALLM 900-012091C HANTERING AV KOMPOSITMATERIAL
Hälso- och miljörisker, förebyggande åtgärder samt hantering av 
produktionsavfall.

TO AF ALLM 900-012506C Riktlinjer för val och användning av andningsskydd.

TO AF ALLM 900-012507B OLJOR
Skydds- och hanteringsföreskrift.

TO AF ALLM 900-015826 ÖGONSKYDD OCH SKYDDSKLÄDER
Riktlinjer för val och användnig av ögonskydd och skyddskläder 
för arbete med kemiska produkter.

Skyddshandskar med TouchNTuff vid 
provtagning av drivmedel.

>>>

innebär att det går 
att ringa om man har 
frågeställningar inom 
de här områdena. 
Exova erbjuder stöd 
och rådgivning över te
lefon. Gäller det större 
problem kan det behö
vas göras en utredning 
eller kompletterande 
utbildning.

TSS miljö tittar bland annat på 
kemiska arbetsmiljörisker där man 
måste göra riskbedömningar på alla 
arbetsmoment som kan generera en 
kemisk arbetsmiljörisk. Det gäl
ler till exempel när man hanterar 
kemiska produkter men även heta 
arbeten, som vid svetsning, då ke
miska ämnen frigörs.

– Vi har tagit fram hjälpmedel 
som mallar och utbildningsunder
lag, säger Ingela Bolin Holmberg. 

En reparationsmålad korvett (Nyköping) där kulörskillnader mellan bättringsmålning 
och ursprungligt färgskikt tydligt framgår. Kulörskillnaden uppstår till följd av snabb 
åldring av färgsystemet vilket gör att färgen bleks. AG Elast/vidhäftning arbetar 
med en förstudie inför en eventuell förändring av färgsystemet för korvetterna.
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Robert Eklund, ord
förande AG Metallre
parationer. Vi sprider 
också information 
inom Försvarsmakten 
och FMV gällande ny 
teknik för metallrepa
rationer.

AG Metallreparatio
ner håller bland annat 
på att i samråd med Saab och FMV, 
ta fram reparationslösning för att 
åtgärda korrosionslösning på vrid
bordslockets ledlagring för tiltskruv 
till radarsystem PS 870/871. Be
dömningen är att angreppen kräver 
åtgärd i 50 procent av fallen.

– Det lönar sig generellt att 
reparera jämfört med att köpa nytt. 
Kostnaderna kan ofta vara runt en 
tiondel för reparation jämfört med 
nyinköp, säger Robert Eklund. 

Ett annat pågående projekt är 
riktning av drivaxelhus pansarter
rängbil Patgb 202/203. Huvudsak
liga syftet med utförd uppmätning 
har varit att fastställa godstjocklek 
för de båda tidigare riktade axelhu
sen (20 631 och 13 554) som kommer 
att genomgå förnyad riktning.

Vi har bland annat också tagit 
fram underlag i Teknisk Order för 
skyddshandskar så att personalen 
ska kunna välja rätt skyddshandske 
till de produkter de exponeras för.

TSS miljö gör även till exempel 
genomlysning av kemiska produkter 
så att de följer lagstiftningen. De har 
bland annat gjort en utgallring av 
cirka 600 produkter. TSS miljö arbe
tar också med AG Elast/vidhäftning 
för att minska sortimentet av mindre 
lämpliga produkter inom exempelvis 
färger, lim och tätningsmedel.

AG Kompositreparationer 
AG Kompositreparationer är en 
expertgrupp med stor kompetens 
när det gäller kompositmaterial. Här 
finns produktions, reparations, 
underhålls samt avvecklingsteknisk 
kompetens avseende såväl svensk 
som utländsk försvarsmateriel 

tillverkad i komposit
material.

– Vi ska hjälpa till 
att ta fram reparations
metoder för komposit
material, säger Kenth 
Henningsson, ordfö
rande i AG Komposit
reparationer. Det gäller 
exempelvis Visbykor
vetterna, HKP14 och 

JASplan som är byggda i kolfiber. 
Vi utvecklar Teknisk Order för olika 
system som allmän kompositrepara
tion och för specifika fartyg.

AG Komposit arbetar bland an
nat med containrar i komposit. Det 
blir allt vanligare att containrar ska 
kunna transporteras med flyg och 
komposit sparar vikt.

– Vår grupp jobbar nära tillsam

mans med kompetensområdet OFP 
(Oförstörande Provning). När man 
hittar skador på komposit använ
der man olika provningsmetoder 
exempelvis ultraljud för att hitta 
skadans omfattning, säger Kenth 
Henningsson. 

En annan del för AF Komposit
reparationer och OFP är revisioner. 
Det innebär revision på verkstäder 
som jobbar med kompositreparation 
så att de följer de instruktioner som 
tagits fram. Det gäller även de kom
mersiella varv som anlitats där man 
tittar på hur skador har lagats.

– Vad gäller tekniskt systemstöd 
för de som jobbar med komposit åt 
Försvarsmakten kan de vända sig 
till FMV:s konsult Exova för expert
hjälp, säger Kenth Henningsson. 
Har Försvarsmakten en fråga inom 
kompositområdet så vänder de sig till 
Exova. Även FMV:s verkstäder och 
försvarsindustri kan vända sig dit. Är 
det en stor skada på till exempel ett 
flygplan måste det tas fram ett repara
tionsunderlag av tillverkaren. Det ska 
granskas av FMV:s utsedda personal 
som i dag finns på Exova. Vid mindre 
skador har vi instruktioner hur det 
ska lagas enligt Teknisk Order.

AG Metallreparationer
AG Metallreparationer är en ex
pertgrupp som är specialiserad på 
reparation av metalliska material 
(svetsning, hård och mjuklödning)
med till exempel påläggssvetsning 
eller termisk sprutning. Samarbete 
sker med underhållsindustrin för 
olika materialbearbetningar.

– Gruppen ska bevaka forsk
ning, utveckling och teknikforum 
nationellt och internationellt, säger 

Reparation från Marinen.

Kenth
Henningsson

Robert Eklund

Korrosionsskador VSD-aggregat 
(VattenStrålDrift) STRB 90.
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Ett par andra projekt för AG Me
tallreparationer är metoder som är 
framtagna och som finns i drift:

 Vattenstråledrift till Stridsbåt 90 
har tagits fram för att reparera kor
rosionsskador.

Tätningshylsa till fartygsaxel som 
kan repareras med termisk sprutning. 

– En viktig bit är naturligtvis 

också det tekniska stödet 
för underhållsindustrin 
och Försvars makten som 
kan ringa till Exova och 
ställa frågor, säger Robert 
Eklund.

Exova ger expertstöd
Exova har ett ramavtal med 
FMV gällande material
tekniska tjänster. När det gäller de 
olika arbetsgrupperna har Exova ett 
antal delkoordinatörer: AG Metall
reparationer: PerOlof Persson (Ca
milla Söderström efter sommaren). 
AG Kompositreparationer: Mattias 
Nestor. AG Elast/vidhäftning: Fred
rik Reithe och Khalid Hannan. TSS 
miljö: RoseMari Gyllensten. 

– Vi stöttar inom de olika teknik
områdena, säger Birgitta Wistfors, 
samordnare för hela TSS uppdraget 
gentemot Exova. I de flesta fall har 
Exova själva kunskapen. I vissa delar 
har vi dock kontakt med underleve
rantörer om det är något specifikt 
som behövs och som vi inte erbjuder. 

Exova stöttar i framtag
ning av reparationsunderlag 
gentemot verkstäder och 
förband. 

– Utifrån reparationsde
larna tar vi fram underlag 
och stöttar så att det kan bli 
en Teknisk Order i slutänden, 
säger Birgitta Wistfors. Det 
är många gånger Exova som 

tar fram underlag för Teknisk Order. 
Vi tar också fram underlag för att 
hålla seminarier.

Exova ger som nämnts tidigare 
tekniskt stöd på telefon. Förbanden 
och verkstäderna ska kunna ringa 
och ställa frågor.

– Ibland blir mindre frågeställ
ningar till ett utredningsärende. 
Exova kan uppmärksamma att 
något är problematiskt och det kan 
leda till en större utredning. Det kan 
uppkomma frågor under utbild
ningar som vi håller och då tar vi 
med dessa till de olika arbetsgrup
perna. Det leder också ibland till en 
utredning. n

Birgitta Wistfors

Bearbetning av anslutningsfläns VSD-aggregat STRB 90 
efter svetsreparation av korrosionsskador.

Svetsreparation av sprickor i rotorkåpa till framdrivnings-
system för minsvepare typ Landsort.

Tätningshylsa till fartygsaxel med 
slitspår från tätningsringar.

Tätningshylsa efter utförd reparation 
med termisk sprutning.

TSS temadagar 2015
Vill du veta mer om Tekniskt Systemstöd och det arbete som bedrivs inom 
AG Reparation är du välkommen att besöka det tvådagarsseminarium som 
hålls i Linköping den 14-15 oktober i år. Temat är hållbar materielförsörjning. 

Temadagarna vänder sig till de som bland annat jobbar med materielunder-
hållsfrågor, driftstöd, materielundersökningar, materielmodifieringar, reserv-
delsförsörjning och vidmakthållande av Försvarsmaktens materielsystem.

Det går att anmäla sig till Temadagarna via TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

Här finns  även all information om Temadagarna.
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En vårvintrig marsdag träffade 
TIFF två av Sjösäkerhetsinspek
tionens representanter, Per Nilsson 
och Mikael Kant, på Högkvar
teret i Stockholm. Per Nilsson är 
Inspektör sjö/Skyddsteknik och 
Mikael Kant, Inspektör sjö/Fartygs
inspektör. Bägge är marinens första 
flottiljförvaltare (OR9) med teknisk 
bakgrund.

Sjösäkerhetsinspektionen (SJÖI) är 
en del av Säkerhetsinspektionen som 
förutom SJÖI även består av Mark
säkerhetsinspektionen (MARKI) och 
militära flyginspektionen (FLYGI). 

– Man kan likna oss vid Bilprov
ningen fast för örlogsfartyg, säger 
Per Nilsson.

På SJÖI på Högkvarteret finns 
utöver en administrativ handläggare, 
ett antal inspektörer och handläggare 
som ansvarar för olika sakområden. 

– Vi har till exempel kompetens 
inom dykerisäkerhet, skeppsteknik, 
nautik, regelutveckling samt behö
righet, säger Per Nilsson som ansva
rar för Sjöskyddsteknik som bland 
annat omfattar arbetsmiljö, marin 
yttre miljö och systemsäkerhet.

Marinens fartygsinspektion (MFI) 
är en del av SJÖI där bland annat 
Mikael Kant som inspektör besikti
gar och kontrollerar örlogsfartygen 
när det gäller sjövärdigheten. Det 
motsvarar den tillsyn som Trans
portstyrelsen har för civil sjöfart för 
att kontrollera att fartygen uppfyller 
sjövärdighetskraven. Inspektioner 
och besiktningar utgör huvuddelen 
av MFI:s verksamhet.

Överinspektör MFI är Lars Ry
dén. Dessutom har MFI fem inspek
törer varav Mikael Kant är statio
nerad i Göteborg. De övriga är två 
man i Berga och två i Karlskrona.

Tre huvuduppgifter
SJÖI har tre huvuduppgifter som 
beskrivs i SJÖI:s arbetsordning. De 
är Normgivning; Tillsyn, gransk
ning; samt Stöd och samverkan.

Normgivningen innebär för SJÖI:s 
del att ta fram och tolka regler för 
örlogsfartyg. Vid behov ska dispens 
kunna ges. I vissa fall äger SJÖI 
sådana ärenden själva och i andra 
fall äger Transportstyrelsen ärendet 
som tillsynsmyndighet. SJÖI måste 
då tillfråga Transportstyrelsen om 
dispens ska ges.

Regelverket som gäller för militär 
sjöfart motsvarar de regler som finns 
för civil yrkessjöfart. Reglerna är 
anpassade till militära förhållanden 
och specifika krav. 

– Regeltolkning kan vara en 
betydligt större uppgift än vad man 
kan tro, säger Mikael Kant. Man kan 
tycka att det inte kan vara så svårt 
att tolka regler. Men med funktions
baserade regler där alltså funktioner 
ska uppfyllas kan det ibland krävas 
mer arbete när det gäller regeltolk
ning och det kan bli omfattande. 

Det finns ungefär 600 örlogsfartyg 
i Försvarsmakten och av dem omfat
tas cirka 250 av besiktningskrav. 

– Vid besiktning går man igenom 
fartyget för att se i vilket skick det är 
och tittar på sjövärdigheten, säger 
Mikael Kant. Vi tittar på de certifi
kat som finns och att det har gjorts 
underhåll.  När det gäller till exem
pel brand och brandskydd måste det 
finnas ett certifikat som ett auktori
serat företag ska ha utfärdat. 

Jämfört med löpande besiktningar 
är det enligt Mikael Kant mer kom
plext när det gäller besiktningar gäl
lande nybyggnationer och ombygg
nationer där motparten till exempel 
kan vara FMV och varvsledningen. 

– Det blir då mer tolkningar när 
det gäller hur vi ska kunna uppfylla 
regelverket, säger han. Det är ju 
omfattande eftersom det kan handla 
om allt från elsystem och hydraulik 
till placering av livflottar. Men det 
är en fördel att man kan bolla olika 
spörsmål med kollegorna för att 
hitta lösningar.

Oberoende roll viktigt för
Sjösäkerhetsinspektionen
Sjösäkerhetsinspektionen har en 
oberoende roll genom att inte 
tillhöra förbanden eller produk-
tionen inom Försvarsmakten.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

Per Nilsson (t.v.) och MIkael Kant (t.h) är båda marinens
första flottiljförvaltare (OR9) med teknisk bakgrund.

>>>
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som gäller för örlogsfartygen. Det 
är samma rutiner som gäller för hela 
Försvarsmakten och inte bara för 
oss på sjösidan.

Innan ett beslut tas fram om an
vändning inom Försvarsmakten tas 
ett centralt systemsäkerhetsbeslut. 
Det innebär en kontroll av att de la
gar och regler som gäller för örlogs
fartygen är uppfyllda. Riskerna ska 
också ha åtgärdats på ett rimligt sätt 
på fartygen. 

– De här uppgifterna täcker in 
mer än vad besiktningen gör, säger 
Per Nilsson. Besiktningen täcker ex
empelvis inte in vapensystem medan 
systemsäkerhetsarbetet täcker in 
farlighet för egen besättning med till 
exempel en fartygsartilleripjäs på ett 
fartyg.

Teknisk tjänst
Enligt Per Nilsson har sammantaget 
allting som finns i regelverket på 
ett eller annat sätt kopplingar till 
teknisk tjänst. Han nämner fartygs
säkerhet där alla underdelar inne

Revisioner och certifiering
SJÖI gör också revisioner när det 
gäller att kontrollera att sjösäker
hetsledningssystem fungerar. Det är 
en motsvarighet till vad som även 
finns i den civila sjöfarten.

– Vi genomför revisioner för det är 
viktigt att det finns ett fungerande 
underhåll av fartygen, säger Per 
Nilsson. Vi genomför revisioner 
av alla förband med två års inter
valler för att se att man uppfyller 
de krav som följer av regelverken. 
ISMkoden (International Safety 
Management) är motsvarande civilt 
regelverk för revisioner. 

Certifiering är en annan uppgift. 
Till exempel utfärdas civila yrkes
dykarcertifikat av Försvarsmaktens 
dyksäkerhetshandläggare. 

– Grundläggande för det vi håller 
på med är sjövärdighetsbeviset som 
är fartygschefens kvitto på att farty
get är sjövärdigt och säkert att gå till 
sjöss med, säger Per Nilsson. Andra 
certifikat som vi utfärdar är till 
exempel sådana som behövs för att 

sjövärdighetsbeviset ska vara giltigt.
Vid behov görs även uppföljning 

av att systemet för avvikelserappor
tering fungerar.

– Vi kontrollerar att det finns ett 
fungerande avvikelserapporterings
system, och ibland följer vi upp 
enskilda mer allvarliga avvikelser, 
säger Per Nilsson.

– Vi har också stöd och samver
kan för till exempel FMV när det 
gäller sådant som information, 
rådgivning och utbildningar i vad 
regelverket innehåller, fortsätter 
han. 

Granskning och samråd
Granskning och samråd upptar 
mycket av Per Nilssons arbetstid. 

– Det är en av Säkerhetsinspektio
nens delar i materielprocessen, säger 
han. När det gäller Taktisk Teknisk 
Ekonomisk Målsättning (TTEM) 
– ett målsättningsdokument som 
talar om vad olika system ska klara 
av – är vi med och lämnar samråd 
när det gäller systemsäkerhetskrav 

En hel del av arbetstiden för...

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR
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håller teknisk tjänst mer eller mindre 
tydligt. Sjösäkerhetssystem där finns 
det regler som styr hur underhåll 
ska göras. Marin Yttre Miljö som 
innebär åtgärder för att förhindra 
oljeutsläpp eller andra utsläpp. Det 
medför krav som gör att man under
håller och konstruerar fartygen på 
ett visst sätt.

Livsmedelshantering och Provi
antering kräver tekniska lösningar 
för att exempelvis hålla dricksvatten 
rent men är annars ett av områdena 
med minst teknisk tjänst. Lastning 
och Barlastning har en del konstruk
tionskrav för att fartygen ska kunna 
ha last. Drift innebär tekniskt un
derhåll och är därmed teknisk tjänst 
helt och hållet.

Sjövärdighet och Bemanning har i 
viss mån teknisk tjänst för där finns 
krav på vilken kompetensnivå den 
tekniska personalen ombord ska ha. 

– Sjövärdighet med de sjövärdig
hetskrav som finns handlar mycket 
om vilken utrustning man ska ha, 
och hur man ska konstruera och 

tillverka fartyg samt om underhåll 
och arbetsmiljö, säger Per Nilsson. 
Arbetsmiljön är ju också beroende 
av den tekniska tjänsten och att 
utformningen av arbetsplatsen på 
ett örlogsfartyg uppfyller de krav 
som finns. 

Regeltolkning kan
vara en betydligt större
uppgift än vad man kan tro”

Mikael Kant

...Per Nilsson tas upp av granskning och samråd.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

Text:

Martin Neander
Foto:

Mats Jönsson, Exakta Media
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Den nya organisationen, gräns
ytorna mellan myndigheterna och 
det nya arbetssättet ska uppfylla 
kraven i luftfartslagen, så att flyg
säkerheten garanteras. Genom gott 
samarbete mellan Försvarsmak
tens Flygoperatör och FMV TFL 
(Tjänsteleveranser fortsatt luftvär
dighet) är nu verksamheten igång, 
men det finns fortfarande saker som 
måste lösas.

”Vi har lärt oss mycket
under den här resan”
Vid årsskiftet fördes verksamhet 
från Försvarsmakten MSK Flyg 
över till FMV. Detta föregicks av ett 
intensivt myndighetsgemensamt ar
bete för att bygga en väl fungerande 
organisation, vars arbetssätt följer 
krav i bl a luftfartslagen1.

– Det är en stor förändring med 
nya roller, dels mellan myndighe
terna, dels inom FMV, säger Per 
Englund, tekniskt ansvarig vid 
FMV TFL. Verksamhetsövergången 
(VöG) mellan Försvarsmaktens 
Flygoperatör, där MSK Flyg ingick, 
och FMV har hanterats i två per
spektiv. Ett är det arbetsrättsliga 
med överflyttning av personal mel
lan myndigheterna.

– Alla medarbetare, utom en, 
följde med. Det känns jättebra, det 

var viktigt att få med så många 
som möjligt. Vi är beroende av alla 
kompetenser för att få verksamheten 
att hänga ihop, säger Fredrik Holm
bom, teknisk chef vid Försvars
maktens Flygoperatör. Det andra 
perspektivet är att se till att det nya 
arbetssättet myndigheterna emellan 
följer luftfartslagen nedbrutet i Reg
ler för Militär Luftfart (RML).

– Det är en stor sak att göra. Det 
är därför Per och jag begärde ett 
år extra, jämfört med mark och 
marinarenorna, för att förebereda 
verksamhetsövergången, säger Fred
rik Holmbom.

Omdaning försvarslogistik
Det övergripande arbetet bedrevs 

under 20122014 i ett myndighets
gemensamt projekt som kallades 
Omdaning Försvarslogistik, OFL, 
som i sin tur omfattade Ledning och 
Beställning 22 (LoB 2) och därefter 
Genomförande av Ledning och 
Beställning 2 (GLoB 2).

– Där ingick alla delar – verksam
hetsövergång med allt praktiskt som 
hör till. I det myndighetsgemensam
ma delprojektet luftvärdighet, DP LV, 
utvecklades organisation, arbetssätt, 
rutiner och manualer samt analys av 
effektiviseringspotential. Inom FMV 
drevs ytterligare flera delprojekt 
för själva verksamhetsövergången. 
Verksamhets och organisationsut
veckling, personal och lokalfrågor, 
och mycket praktiskt hanterades även 

”En sådan här
verksamhetsövergång
är en stor sak att genomföra”
Den 1 januari 2015 skedde den 
sista verksamhetsövergången i 
Omdaningen av försvarslogisti-
ken, då delar av MSK Flyg gick 
över från Försvarsmakten till 
FMV. Att genomföra en sådan 
här verksamhetsövergång kräver 
mycket arbete.

Fredrik Holmbom och Per Englund.

1  Luftfartslagen har två delar, en för civil- och en för militär verksamhet. Den militära verksamheten regleras av Överbefälhavaren i Regler för militär luftfart (RML)
2  Ledning och Beställning 1, gällde överföring av FSV (FlygV, MarkV och Resmat m m)
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internt FMV, säger Per Englund. 
Samarbetet mellan FMV och FM 
Flygoperatör har hela tiden varit gott.

– Vi har en bra dialog och vi har 
god kännedom om varandras verk
samheter, som bland annat grundar 
sig på personalrotation mellan myn
digheterna. Jag anser att arbetet har 
gått mycket bra, säger Per Englund 
och Fredrik Holmbom instämmer.– 
Det har inte varit några konstigheter 
som vi inte kunnat lösa i samför
stånd. Vi har olika forum för att reda 
ut praktiska frågor inom det här 
området och vi är väldigt överens om 
vad vi ska göra, säger han.

Beslut från den myndighetsgemensam-
ma besluts- och samverkansgruppen
Uppgifter som beslutades övergå 
till FMV var bl a Fleet Manage
ment, Driftstyrning på individnivå, 
produktion av tjänster inom Fortsatt 
luftvärdighet, arbetsuppgifter inom 
Ägarföreträdarens Representant 
(ÄFR), Styrning av reservmateriel
försörjning (saldon och certifikat), 
Pooling och Exportstöd, dvs uppgif
ter som behövs för att en svensk eller 
kontrakterad utländsk flygoperatör 
ska kunna nå sin materiella till
gänglighet, vilket går att läsa i den 
myndighetsgemensamma rapporten3 
till uppdragställaren regeringen. 
Uppgiften från den myndighetsge
mensamma besluts och samver
kansgruppen till DP LV4 var under 
2014 att bistå vid all verksamhets
utveckling inom respektive myndig
het, dvs beskrivning i respektive 
verksamhetsledningssystem (VHL), 
inarbetande av SAMUF5, inarbeta 
uppgifter i Teknik och Systemkon
torsordern, bistå vid utveckling av 
FMV Generaldirektörs Verksam
hetsordningar (VO), organisations
utveckling, utbildning på individnivå 
och driftsättning vilket sammantaget 
skulle ge FM Flygoperatör ett verk
samhetstillstånd från den militära 
flyginspektionen (FLYGI) senast 
20150101 eller i samband med 
VÖG. Genom detta arbete skapades 
FMV TFL6. Det var inte någon an
nan del av FMV som skulle arbeta 
med denna verksamhetsutveckling, 
utan allt rörande Driftstyrning, Fleet 
management, ÄFR, inarbetande av 

SAMUF, Exportstöd och Pooling 
samt styrning av reservmateriel och 
därtill hörande organisationsutveck
ling skulle ske inom DP LV redogör 
Fredrik och Per för tillsammans.

Detaljerade beskrivningar
FMV och FM Flygoperatör arbe
tade med anledning av den myndig
hetsgemensamma samverkansgrup

pens beslut under 2014 gemensamt 
med detaljerade beskrivningar av 
nya delar i FMV:s verksamhetsled
ningssystem, som rör hur verksam
heten ska organiseras och genom
föras. Detta skedde i integrerade 
projektarbetsteam (IPT), där myn
digheterna bland annat utarbetade 
tjänstebeskrivningar utifrån hur alla 
uppgifter utfördes inom FM Flyg

3  Slutrapport, Genomförande projekt för lednings- och Beställarfunktioner steg 2 (GLoB 2) HKV 2014-2135:1 FMV 13FMV5116-15:1
4  Teknisk chef vid FM Flygoperatör, Fredrik Holmbom och FMV TA TFL, Per Englund var delprojektledare i GLoB 2 DP LV
5  Särskild samverkansinstruktion avseende materiel- och utbildningsfrågor inom militär luftfart mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk
6  TFL = tjänsteleverantör inom fortsatt luftvärdighet och flygunderhåll, dvs fleet management, driftstyrning, ÄFR, exportstöd, pooling av RM samt styrning av reservmaterielförsörjning 

Malin Ekenberg inspekterar ett av hjulnaven under en C-service av JAS 39 Gripen.

Servicearbete på en JAS 39C Gripen på den kanadensiska flygbasen Cold Lake.
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operatör under 2014 och tidigare.
– När vi gjorde detta visade det 

sig att det utvecklats olika arbetssätt 
inom fleet management, driftstyr
ning och vidmakthållande av olika 
flygmaterielsystem. Det försökte 
vi gemensamt att ensa, eller att be
skriva olikheterna där en likriktning 
inte var möjlig, säger Per Englund.

– Vi har grottat ned oss i verk
samheten och vi har djuplodat och 
analyserat RML. Och vi har tagit 
fram en tjänstespecifikation på 163 
tjänster som FMV TFL ska utföra 
för FM Flygoperatör, säger Fredrik 
Holmbom.

Gränsytor
En del i arbetet var att inventera och 
beskriva gränsytorna i myndigheter
nas respektive verksamhetslednings
manualer.

– Att beskriva gränsytorna varef
ter de identifieras är väldigt viktigt, 
inte minst för flygsäkerheten, säger 
Per Englund. Målet är att det ska 
fungera så lika som möjligt för olika 
tekniska system och för förbanden. 
FMV TFL och FM Flygoperatör 
har löpande möten med speciellt fo
kus på gränsytorna, där vi avhand
lar mer principiella frågor.

– Det kanske är så att det finns en 
styrning från någon annan del av 
FMV eller från den militära flygin
spektionen, FLYGI, på en gränsyta. 
Då måste det identifieras och om
händertas. Internt FMV finns också 
flera gränsytor och också där pågår 
ett intensivt arbete att reda ut allt, 
säger Per Englund.

Verksamhetsledningssystem
FM Flygoperatörs verksamhetsled
ningssystem arbetades också om, 
så att det nu består av Reglemente 
Flygunderhåll (RFU) för flygun
derhåll och Reglemente Fortsatt 
Luftvärdighet, RFL, för fortsatt 
luftvärdighet. Inom FMV har FMV 
TFL:s Procedurmanual Tjänste
leveranser Fortsatt Luftvärdighet, 
(FMV PTFL) tagits fram i sam
verkan med FM Flygoperatör och 
övriga berörda inom FMV.

– Där finns beskrivningarna för 
hur alla tjänster ska produceras och 
levereras, inklusive ansvarig utförare 
och beskrivning av gränsytan mellan 
FM Flygoperatör och FMV TFL. 
Här finns även beskrivning över 
hur FMV TFL är organiserad och 
bemannad, det vill säga vilka orga
nisationsdelar av FMV som ingår 

i FMV TFL, samt vilka resurser7 
som FMV TFL förfogar över, säger 
Per Englund. Inom FMV har flera 
verksamhetsledningsdokument fått 
justeras för att beskriva etableringen 
av FMV TFL. Bland annat har 
FMV:s generaldirektörs verksam
hetsordningar, delar av verksamhets
ledningssystemet, samordningsav
talet med Försvarsmakten och flera 
andra dokument uppdaterats.

– Vi hoppas att allt hänger ihop 
nu, det har varit många förändring
ar, säger Per Englund.

Verksamhetstillstånd
Även om det är FMV TFL som 
levererar tjänster till FM Flygope
ratör är det FM Flygoperatör eller 
något exportland som är ansvarig 
operatör och som därmed innehar 
auktorisation från den militära 
flyginspektionen, FLYGI alternativt 
exportlandets luftfartsmyndighet. I 
slutet av 2014 fick FM Flygoperatör 
sitt verksamhetstillstånd av FLYGI. 
Det medför att FMV TFL kan fung
era som leverantör av de tjänster 
Försvarsmaktens Flygoperatör efter
frågar och beställer.

– Att erhålla en auktorisation av 
FLYGI för att bedriva verksamhe

7   Ca 220 åak, vilket innebär ännu fler individer

FMV Procedurmanual tjänsteleveranser fortsatt luftvärdighet - PTFL
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ten enligt de nya verksamhetsma
nualerna och i de nya organisatio
nerna, var helt avgörande för att 
kunna starta verksamheten, säger 
Per Englund.

– Vi har lärt oss mycket under den 
här resan, hittat nya roller och nya 
arbetssätt. Det har funnits lite frus
tration, men jag ser positivt på att vi 
har fått klargöra vem som gör vad, 
vilka roller vi har och hur samspelet 
ska fungera. Det är jättenyttigt att 
genomlysa verksamheten i och med 
OFL, för hade verksamheten varit 
kvar i Försvarsmakten hade vi inte 
gjort det här arbetet, säger Fredrik 
Holmbom.

”Det finns utmaningar”
Verksamheten i den nya funktionella 
organisationen FMV TFL är sedan 
årsskiftet i full gång.

– Det har gått bra, men det finns 
utmaningar, säger Per Englund, 
tekniskt ansvarig vid FMV TFL. 
FMV TFL skapades den 1 januari 
2015 i samband med verksamhetsö
vergången, då 117 medarbetare från 

Försvarsmaktens MSK Flyg gick 
över till FMV.

– FMV TFL är en funktionell 
organisation som skapat en verk
samhetsmanual över hur produktion 
och leveranser till FM Flygoperatör 
eller andra kontrakterade opera
törer8 sker. Där ingår sektionen 
Driftstyrning Flyg och ytterligare 
drygt 100 av FMV:s sedan tidigare 
befintliga medarbetare. Nästan alla 
nytillkomna medarbetare från MSK 
Flyg har organiserats sammanhål
let i sektionen Driftstyrning Flyg, 
säger Per Englund. Med funktionell 
organisation menas att organisatio
nen inte är organiserad linjemässigt, 
utan funktionsmässigt.

– FMV TFL finns till största delen 
inom Anskaffning och Logistik, AL, 
och inom delar av System och Pro
duktionsledning, SPL, samt GRI
PEN. Vi har koll på årsarbetskrafter 
inom den funktionella organisatio
nen – hur många individer det finns, 
vad de heter och vad de ska produ
cera och leverera! Och så syr vi ihop 
helheten, säger Per Englund.

Nyfikna ingenjörer
Personalen som tillkom från MSK 
Flyg finns utspridd på tio platser 
i Sverige, de sitter kvar på samma 
plats som tidigare.

– Det gör att det finns utma
ningar. Både inledningsvis då 
inpassering, datorer och telefoner 
skulle fungera, men också över tid 
då vi till exempel vill informera eller 
utbilda medarbetarna. En viss vil
senhet finns bland personalen, men 
vi fångar upp frågor, adresserar dem 
och åtgärdar efterhand. Vi tycker 
att det börjar bli mycket bättre och 
de fina verktyg för datorkonferenser 
och distansarbetssätt som FMV an
vänder har börjat användas entusi
astiskt. Det är tur att det är nyfikna 
ingenjörer vi har att göra med, säger 
Per Englund.

Detaljerna kring vad, hur och när 
tjänster ska levereras mejslas ut i 
samverkan med FM Flygoperatör. 
Det beskrivs i verksamhetslednings
manualerna som i Försvarsmakten 
heter RFL, RFU och vid FMV 
benämns FMV VHL/PTFL.

8  Cz, Hu, Th, T&E

Rollspel och nytt arbetssätt mellan FM Flygoperatör och FMV inom flygarenan.

>>>
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– Det som inte riktigt finns på 
plats är en del arenaöverskridande 
processer, till exempel hantering 
av det som kallas Ägarföreträdar
uppgifter (ÄFR), och ett etablerat 
beställningsmönster, både från 
Försvarsmakten och FM Flygopera
tör till FMV och internt FMV från 
SPL till FMV TFL:s produktionsen
heter. En del oklarheter och friktio
ner beror på detta och på dialogen 
omkring vad som ska levereras och 
vad det ska kosta.

– Hela detta område är ju under 
omdaning och målet är att den så 
kallade Försvarslogistikplanen, 
(FLP) ska innehålla allt detta. Dock 
kommer inte en komplett FLP enligt 
ny modell att finnas förrän framåt 
2017. Det innebär att det idag kan 

uppstå ett gap mellan förväntningar, 
finansiering, beställningar, VIP:ning, 
produktion och leveranser, säger Per 
Englund. Däremot fungerar det tek
niska arbetet i materielsystemen bra, 
det vill säga FMV TFL:s produktion 
av tjänster till FM Flygoperatör och 
exportländerna.

– Vi upplever också att samarbe
tet mellan nytillkomna och gamla 
FMVmedarbetare går bra. Entusi
asmen inför att lära känna varandra 
och förstå vem som ska göra vad i 
den gemensamma produktionen av 
tjänster är stor. Vi anser också att 
ledningen vid FMV AL på ett bra 
sätt integrerat ledningen för Drift
styrning Flyg i sin befintliga led
ningsverksamhet, även om vi kan se 
vissa utvecklingsbehov, säger Per.

Inkörningsbehov
I överföringen av verksamhet har 
vissa uppgifter delats, FM Flygo
peratör gör fortsatt vissa delar och 
FMV TFL andra. Tillsammans ska 
det bli fungerande tjänster, som är 
en del av driftstyrning på individ
nivå, ÄFR och fleet management. 
Sammantaget ska detta leda till 
beställd materiell tillgänglighet på 
nummersatta flygförband.

– En sådan här verksamhetsöver
gång är en stor sak att genomföra. 
Det är inte som att slå på en ström
brytare och så fungerar allt prick
fritt från dag ett. Det är en glidande 
övergång, vi har fört över verksam
het till FMV, alla sitter fortfarande 
tillsammans, men det gäller att hitta 
sina nya roller och ett nytt samspel. 
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FM Flygoperatör och exportländernas flygoperatörer.
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Det fungerar mer eller mindre bra, 
men inte dåligt någonstans, framfö
rallt så tar vi det lugnt med ytterliga
re förändringar så att det blir stabilt 
och säkert. Den stora utmaningen är 
att hitta gränsytorna och inta de nya 
rollerna, säger Fredrik Holmbom, 
teknisk chef vid FM Flygoperatör.

– Att det finns lite inkörningsbe
hov vid en sådan stor förändring ser 
vi som naturligt. Även vi på FMV 
ligger lågt med organisations och 
verksamhetsförändringar som 
riskerar att påverka produktion och 
säkerhet, säger Per Englund.

”Viktigt att få med alla på båten”
– Det viktigaste under det här året 
är att få med alla medarbetare på 
båten och att få igång arbetet enligt 
verksamhetsledningssystemen. Att 
inte gå kvar i gamla hjulspår, utan 
ta in och arbeta efter det nya, säger 
Per Englund, tekniskt ansvarig vid 
FMV TFL. Även om verksamhe
ten vid FMV TFL är igång finns 
det områden där det återstår en del 
arbete. Det handlar bland annat om 
att åtgärda de anmärkningar den 
militära flyginspektionen, FLYGI, 
hade vid auktorisationen av verksam
heten. Detta arbetar FMV TFL och 
FM Flygoperatör gemensamt med 
att åtgärda.

– Samtidigt tittar vi på vår ut
vecklingspotential för att bli än mer 
effektiva i produktionen samt i leve

ranserna, så att skattebetalarna får 
maximalt mycket materiell tillgäng
lighet på Försvarsmaktens flygsystem 
för pengarna, säger Per Englund.

Vid FMV tittar man framförallt 
på justeringar av organisationen, att 
ännu tätare integrera medarbetarna 
som arbetar med produktion av 
tjänster med dem som arbetar med 
kommersiella frågor och auktori
serad design, så att det skapas ett 
dream team för varje flygsystem.

– Att genomföra detta ställer 
bland annat andra och större krav på 
FMV:s projektledare. Vi får skåda 
oss själva i naveln och fundera på om 
vi jobbar klokt, hur vi vill jobba och 
hur kunden vill att vi jobbar. Det 
finns ett par områden, där verksam
heten behöver ses över ytterligare.

– Ett exempel är små flygsystem, 
som UAVsystem. Det kan vara 
så att en individ har löst många 
uppgifter, som nu delas på två 
myndigheter. Vi kan inte fördela på 
två tjänster, utan får fundera på hur 
vi ska göra istället. Det här är inget 
nytt, utan det såg vi redan när vi tog 
fram en lösning. Men nu finns det 
anledning att titta över det igen, sä
ger Fredrik Holmbom, teknisk chef 
vid FM Flygoperatör.

Fokusområden
I det myndighetsgemensamma 
samarbetet finns det tre fokusom
råden. Det handlar om tjänster och 

leveranser, underhållsprogram och 
avtalsskrivningar.

– Tillsammans vill vi börja mäta 
tjänster och leveranser för att se vad 
som fungerar bra, respektive mindre 
bra, säger Fredrik Holmbom.

– Vi kommer att titta på frågor 
som: har vi bemanning, har vi börjat 
leverera och kan vi mäta det, samt 
har vi rätt periodicitet och kvali
tet enligt beställningen från FM 
Flygoperatör? FMV ska veta när vi 
ska leverera de här tjänsterna utan 
att behöva fråga FM Flygoperatör 
först. Vi ska leverera tillgänglig
het och se till att luftfartygen och 
tillhörande materiel uppnår sin flyg 
och driftsäkerhet. Statistik, säkerhet 
och ekonomi är tre parametrar i det 
arbetet, säger Per Englund.

Vad gäller underhållsprogram så 
vill FM Flygoperatör och FMV TFL 
skapa strukturer för hur flygsyste
men ska driftas över tid. Det handlar 
bland annat om att ta fram en mall 
för underhållprogrammen, fylla mal
len med systemvisa uppgifter kopplat 
till underhåll, som underlättar för 
FM Flygoperatör och för den mili
tära flyginspektionen, FLYGI.

– Vi ska göra underhållet på 
luftfartygen och tillhörande mate
riel utifrån de av FLYGI beslutade 
underhållsprogrammen. Här ska vi 
också ta hänsyn FM Flygoperatörs 
operationella särart, dvs till var de 
används, flyger de i Sahara eller på 
en plats där det är kallt och isigt så 
måste programmen anpassas! Olika 
miljöer sliter olika och det påverkar 
när och hur underhåll ska genom
föras, säger Per Englund.

Den tredje delen handlar om 
avtalsskrivningar när FMV upp
handlar tjänster eller leverantörer. 
Att inte bara se till det affärsmässiga 
utan att även bli bättre på att redan 
i upphandlingen få med de krav 
luftfartslagen via RML ställer.

– Får vi det här att börja rulla 
så blir ett plus ett lika med tre. Då 
får jag tillgång till FMV:s tekniska 
kompetens på ett annat sätt än igår. 
Det ser jag som en stor fördel, säger 
Fredrik Holmbom. n
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Radiostation 145
http://digitaltmuseum.se/things/radio-145/S-GF/GFM.000661
http://gronradio.sm7dlf.se/ra1.htm#ra145

SMHA – Edelcrantz optiska telegraf
http://www.smha.se/Sevardheter/museerna/vaxholms-fastnings-museum/www.vaxholmsfastning.se
http://digitaltmuseum.se/

Utan teknikinformation kan inte försvaret fullgöra sitt uppdrag
www.boti.se
https://www.linkedin.com/groups/BOTI-Branschorganisationen- 
f%C3%B6r-teknikinformation-6657186?trk=my_groups-b-grp-v

CeBit 2015
http://www.proglove.de/

3D-skrivare producerar delar till nya Airbus
http://www.svd.se/naringsliv/3d-skrivare-gor-delar-till-nya-airbus_4541974.svd

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
www.kamratoff.se

Sveriges militärhistoriska arv
http://www.smha.se
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Vad som är hönan eller ägget när det 
gäller UEverksamheten kan man 
alltid ha åsikter om men spindeln 
i nätet och det som styr hela den 
dagliga verksamheten är underhålls
planen (UHP). Med hjälp av UHP:n 
så regleras vem som får göra vad 
och när det ska göras samt vilken 
dokumentation som behövs för att 
genomföra aktuell åtgärd. Det gäller 
både förebyggande och avhjälpande 
underhåll samt underhållsnivåer, 

verkstäder och referenser till doku
mentation.

Bakgrund
I botten finns det regelverk, RML, 
som styr kraven på hur Försvars
makten som en flygoperatör måste 
sköta sin verksamhet för att få 
tillstånd att vara en operatör i luft
havet. RML ställer bl a krav på hur 
olika inblandade underhållsinstanser 
måste vara utformade, vilka certifi

kat/tillstånd som måste finnas, osv.
För att kunna åstadkomma detta 

har FMV upphandlat tjänster för 
genomförande av den Centrala 
UE funktionen. Hos FMV finns 
även centrala resurser för planering 
och genomförande av verksamhe
ten (AL FF DS Flyg). AL FF DS 
Flyg (tidigare MSK Flyg) sitter i 
nära anslutning till förbanden vilket 
underlättar dialoger och snabbar på 
beslutsprocesser.

UE-hantering
– från ax till limpa
Om konsten att hålla rätt på materielen under hela hanteringen av en utbytesenhet (UE) från det att den 
monteras ur t ex ett flygplan tills det kommer tillbaka en reparerad och/eller underhållen UE att montera 
in i flygplanet igen. Vi följer i denna artikel en UE:s öden och äventyr inom flygvapnet. Vi har besökt tre 
deltagande organisationer i denna verksamhet.

Förkortningar/begrepp som förekommer i artikeln förtydligas på sidan 25.

Inblandade organisationer, system och regelverk.

>>>
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Vad är en UE?
En utbytesenhet (UE) är en artikel 
som har ett individnummer som där
med kan följas upp som en individ i 
olika system. Den kan bytas ut mot 
en annan UE med annat individ
nummer förutsett att den UE:n har 
tillåten konfiguration (t ex modifie
ringsstatus).

I UHP:n framgår det vilka artiklar 
som är UE och därmed kan genom
gå angivet förebyggande underhåll 
(FU).

Central UE-Funktion
Den Centrala UEfunktionen an
svarar för administration, uppfölj
ning, poolingverksamhet samt till
gångsredovisning av UE:n. Detta 
gäller för JAS39 samt marktele, sjö 
samt strömförsörjning/bas.

I uppdraget ingår också support 
till de olika exportländerna Tjeck
ien (Cz), Thailand (Th) och Ungern 
(Hu). Varje kvartal hålls använ
darmöte med representanter från 
FMV och leverantören Saab. En 
viktig del i uppdraget är att säkra 
tillgänglighet och förebygga bristsi
tuationer säger Jörgen Johansson, 

sektionschef på Life Cycle Logi
stics inom Saab.

Pooling av UE
För att ha en optimerad tillgänglig
het på UE ingår flygvapnen i Sve
rige, Tjeckien, Thailand och Ungern  
i en gemensam UEpool. Vid brist 
av UE:n ansvarar den Centrala UE
funktionen för att prioritering görs 
och utförs enligt instruktioner från 
FMV, tidigare FM MSK.

Poolingverksamheten medför att 
UE:n skickas mellan de olika län
derna vart efter behov uppstår.  För 
att säkerställa att luftvärdigheten 
bibehålls är det viktigt att UE hante
ras rätt vilket bland annat innebär 
att de måste bokföras manuellt mel
lan de olika ländernas Fenix system. 
Vid större övningar kan det medföra 
att personal från den Centrala UE
funktionen är fysiskt närvarande för 
att kunna ge snabb och effektiv sup
port gällande UEhanteringen.

Systemöversikt
För att genomföra UEverksam
heten för flygsystemen är ett antal 
datasystem inblandade. Vi beskriver 

här de viktigaste systemen och ger 
en övergripande beskrivning av vad 
som görs i respektive system.

UEF
System UEF är ett stöd i alla skeden 
av hanteringen av UE:
• Planering/prioritering
• Styrning/prioritering av uhresurser
• Bevakning av ledtider
• Resurseffektiv avveckling.

Kunder och flöde av UE.

Mattias Elin, Christina Roghed och 
Lennart Petersson som är en del av 
Technical Records funktionen inom 
Central UE-funktion hos Saab.

Fo
to

: M
ag

nu
s 

S
tr

an
d,

 S
aa

b 
A

B

Produktion UngernTjeckien

Thailand

Central VerkstadCentral UE-funktion

Sverige



TIFF nr 2 / 2015 21

UEF håller reda på seriestatusen 
på enskilda individer med hjälp av 
dess individnummer för UE såväl 
som enskilda flygplansindivider. 
Seriestatusen på vissa UE, typ AMU 
– ACP, sköts i nuläget via UEF. 

UEF anses av brukarna som 
mycket verksamhetsanpassat och 
systemet stödjer användarna mycket 
bra. Systemet är framtaget och 
utvecklat i nära samarbete med an
vändarna. Förhoppningsvis kommer 
även motsvarande funktioner med 
till PRIO. Specificering av migrering 
av data in i PRIO pågår.

UEF ska ersättas av en modul i 
PRIO i och med införande 56 hös
ten 2016 om allt går som planerat. 
Utveckling av funktionalitet m m 
pågår med representanter från olika 
nivåer av brukare.

Fenix och Fenix(E)
Fenix är ett driftuppföljningssystem 
för all flyg och luftvärdighetsmate
riel. Fenix(E) hanterar reservdelarna 
för exportländerna. Underlaget från 
UHP matas in i system Fenix. På 
så sätt kan planering av framtida 
förebyggande underhåll göras på ett 
organiserat sätt.

Alla in och urmonterade UE no
teras kontinuerligt i systemet. På så 
sätt kan aktuell konfigurationsstatus 
för enskilda flygplansindivider alltid 
kontrolleras.

PRIO (SAP)
PRIO hanterar reservdelar (tidigare 
system DELTA) och faktureringar 
i nuläget, men kommer även i ett 
senare skede hantera UE när UEF 
försvinner under 2016.

OEM/MRO/GKN
Respektive civil uhleverantör har 
sina egna logistiksystem, som i vissa 
fall kan leverera uhinformation 
till Försvarsmaktens system t ex till 
UEF. De civila uhleverantörerna 
har i många fall egna inloggningar 
till delar av Försvarsmaktens system; 
UEF, Fenix och PRIO.

Det mesta av allt OEMunderhåll 
för JAS39, förutom motordelar som 
går via GKN, går via Saab.

Den röda tråden
Vi ska nu försöka följa ”en UE” 
i olika steg från Försvarsmakten 
tillbaka till att en reparerad och/

eller underhållen UE kommer 
tillbaka till Försvarsmakten. AO i 
hela verksamheten är ordning och 
reda – spårbarhet – Lean – var sak 
på sin plats.

FMV – materielplanerare
FMV:s materielplanerare (t ex vid 
AL FF DS Flyg) arbetar med frågor 
rörande prioriteringar av materielen 
samt med planering av förebyggande 
underhåll. Det kan röra sig om 
vilken kund som ska prioriteras eller 
planering av förebyggande under
håll och införande av modifieringar 
enligt TO.

Poolingkunderna 
Det som sägs om Försvarsmakten gäl
ler även för poolingkunderna Tjeckien 
(Cz), Thailand (Th) och Ungern (Hu). 
All materiel, oavsett OEM, går alltid 
via Saabs godsmottagning.

Försvarsmakten samt export-
kunderna (Hu, Cz och Th)
Är normalt brukaren av systemen 
och här sker även visst förbandsnära 
underhåll.

När en UE har uppfyllt något 
villkor för att behöva monteras ur 
ett flygplan så görs detta på förban
des egen underhållsresurs (Anivå). 

En JAS39 för genomförande av beordrat underhåll.

En växellåda färdig för inmontering.

Med all materiel ska det alltid följa med 
Form 1 som bekräftar att den är luftvärdig.

>>>
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I och med detta så är ett flygplan 
att betrakta som AOG. Finns det en  
tillgänglig UE på lokalt lager så kan 
den monteras in i flygplanet. Även en 
förrådsställd UE kan behöva skickas 
in för kalenderbundet underhåll.

För den urmonterade UE:n så 
skapar förbandet en Arbetsbeställ
ning/Work Order och samtidigt 
skapas en beställning i UEF av 
en ersättningsUE. UE:n passerar 
därefter via godsmottagningen för 
förpackning och iordningställande 
för utleverans till den som ska utföra 
underhållet.

Om en fungerande UE monteras 
ur ett flygplan (en så kallad ”Rob”), 
för att t ex sättas in ett annat flyg
plan, så erhåller UE:n status ”In
spection required!”. UE:n måste då 

klassificeras som luftvärdig, vilket 
görs av behörig personal som tillser 
att UE:n förses med en Form 1 om 
den skickas till en annan operatör, 
innan den får sättas in i en annan 
flygplansindivid. När underhåll 
utförs av verkstad utanför operatö
ren ska UE förses med Form 1. En 
Form 1 måste alltid finnas med på 
all materiel som skickas från Central 
UEfunktion. UE som kommer 
från brukarna är försedda med en 
individstatusrapport och en Work 

Transportlådan för växellådan öppnas 
för montering i det aktuella flygplanet.

Lokalt lager hos Försvarsmakten.

En växellåda till JAS39 som ska monte-
ras ur FPL 227.

En växellåda till JAS39 som snart sitter 
inmonterad i FPL 227.

Där inne sitter växellådan. Godsmottagningen för ut- och inleveranser.

Arbetsorder på Godsmottagningen 
hos FM på väg ut för underhåll.
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Order. UE som kommer från export
kunderna passerar alltid via Central 
UEfunktion i Malmslätt. Form 1 
förvaras som inskannade kopior i 
Fenix för varje underhållstillfälle.

För varje flygplansindivid finns det 
en pärm med dokumentation. 

Olika typer av UE
Beroende på vilken UE det är frågan 
om så styrs det förebyggande under
hållet på olika parametrar:
• Kalendertidsmateriel: Gäller t ex 
säkerhetsmateriel, batterier, skärm
packar, nödpackar och explosiver.
• Drifttid (FH).
• Andra parametrar: Antal starter 
(för t ex APU), antalet skott, antalet 
landningar, antalet tankningar, m m.
• Det finns även UE i simulatorer, de 
har dock en annan FBET.

Med hjälp av en applikation kall
lad FUSK eller med Fenix, så erhål
les utfallslistor för nästkommande 
underhåll för samtliga UEindivider. 
På så sätt underlättas underhållspla
neringen.

Underhållsplanen
UHP.n är nyckeln till vilka UE som 
får användas i olika versioner av 
t ex JAS39. UHP:n styr tillsyner och 
översyner. Med hjälp av UHP:n så 

regleras underhållsintervaller, cykler, 
osv. Det framgår även vilka olika 
uhåtgärder som behöver göras för 
respektive specifika FU samt vilken 
underhållsdokumentation som 
reglerar underhållsåtgärden. UHP:n 
reglerar även på vilken uhnivå (var) 
olika uhåtgärder ska genomföras.

När ska en UE monteras ur 
för att genomgå underhåll 
eller reparation?
Givetvis när någon felkod eller 
felfunktion har identifierats. I övrigt 
när underhållsintervall/cykel enligt 
UHP har uppnåtts detta genom 
att UE:ns  driftstatus enligt något 
system anger så. Även vid beordrat 
underhåll beroende på någon TO.

Olika sätt att få tag på en UE
När behov av en UE finns så kan 
den erhållas på följande sätt:
1. Från garnisonslagret – dvs hos 
för  bandet från det så kallade lokala 
lagret.
2. Urmontering (”Rob”) från en an
nan flygplansindivid.
3. Genom en beställning till UE
förrådet.

Gångtidsförlängning
Då det föreligger brist på UE för 

delar som faller ut för tillsyn kan 
Försvarsmakten/FMV begära 
gångtidsförlängning. Tillstånd måste 
då sökas hos typcertifikatshavaren 
(exempelvis Saab för JAS39 eller 
GKN för RM12). Gångtidsförläng
ning kan erhållas för både individer 
och på FBETnivå.

Transporter
Beställningar av all transport görs 
hos FMV Transport. Utrustningen 
transporteras av diverse olika le
verantörer till och från inblandade 
organisationers godsmottagningar. 

OEM/MRO
Under rundvandringen på verk
stadsgolvet, hos Saab i Malmslätt, 
följandes den röda tråden för UE:n 
så präglades arbetet av ordning och 
reda, ”Lean” och tydlig uppmärk
ning. En hylla för varje moment och 
statuslappar fästa vid all materiel. 
Hela tiden så letas det flaskhalsar i 
flödena. Det gäller att optimera alla 
resurser så att underhållet/stödet 
kan levereras ”Just in time”.

På nästa sida beskrivs övergri
pande de olika stegen på Central 
Verkstad för en UE:

Balkar (för yttre 
last) med individ-
statusrapport.

En individstatusrapport med gråa skuggor anger att det
är frågan om ett reparations- eller inspektionsbehov.

Även hemlig materiel 
hanteras och den förvaras 
i speciella utrymmen.

Lean.

5S (i en annan 
betydelse än 

det från SoldF!)

>>>

De har
alltid ett akut
behov av att få en UE”

Ove Lindberg, FMV AL FF DS Flyg
efter ett telefonsamtal med

en brukare efter det att de hört av
sig för ett snabbt få en UE.
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Det är inte ovanligt med att det 
första som sker är att det genomförs 
ett förprov på utrustningen. Detta 
vid osäkerhet på felorsak samt för 
att veta statusen på UE:n innan job
bet startar. Den statusen kan sedan 
användas för verifiering när arbetet 
har utförts.

Målning genomförs ”vid behov” 
och inte som förr i världen då allt 
målades så att utrustningen såg ut 
som nyskick. 

För viss utrustning genomförs 
kontroll av eventull sprickbildning.

1. All materiel som anländer in till 
Central Verkstad har en Fenix
beställning med en underhållsåtgärd 
kopplat till sig. Där ska det finnas en 
felbeskrivning av typen; fel, trasig, 
felkod XXX, läckage.

Vid godsmottagningen genomförs 
en okulärbesiktning av materielen 

samt en identifiering och en kontroll 
av eventuella transportskador.
2. Uppackning och registrering av 
utrusningen görs i leverantörens eget 
system. Koppling finns till UEF för 
vissa strategiska punkter. En klock
tid som registrerar ankomst och 
start för UE:ns hantering aktiveras. 
Klocktiden används för att kunna 
beräkna ”Turnaround time” vilket 
ingår i avtalet mot FMV.
3. Emballage sparas för att kunna 
återanvändas.
4. Placering av ankommen UE på en 
ankomstvagn för vidare transport i 
flödet.
5. Utrustningen placeras på en an
komsthylla.
6. Varje ankommen utrustning har 
sitt planerade leveransdatum.
7. Inspektion för att:
 a)  Bestämma lämplig uhåtgärd. 

Finns TO för genomförande av 
modifiering.

 b)  Kontroll mot individnummer 
och kontroll mot aktuell beställ
ning.

 c)  Bestämma vilken resurs som ska 
göra arbetet.

 d)  Bedömning om arbetet är ”kör
bart” på verkstaden.

 e)  Bestämma vilka reservdelar som 
behövs. Dessa plockas senare 
ihop kopplat till respektive spe
cifika arbetsorder.

8. Utrusningen hamnar på en 
Körbarhylla.
9. Arbetet med att underhålla UE:n 
startar i lämplig tid så att erhållet 
leveransdatum kan uppfyllas.

Godsmottagningen på Saab där det 
mesta passerar ut och in.

Lagertruck är ett mycket användbart 
redskap vid all godshantering.

Workorder för en
temperaturgivare.

Lådor på lager för återanvändning.

Ordning och reda på reservdelarna.

Fälltankar till JAS39 inne för underhåll.

Rörposten används flitigt.

Huven till JAS39 inne för reparation, 
ökningen är märkbar efter det att luft-
tankning har införts.
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Funktionalitet är huvudfokus på 
allt arbete.

Varje steg i flödet har en specifik 
hylla i logistikflödet; avbrott, körbar, 
åtgärder, reparerar, testar.

Protokoll fylls i och signeras av 
behörig personal med korrekta 
certifikat/tillstånd för de aktuella 
underhållsåtgärderna.
10. Färdig utrustning hamnar på en 
”tagghylla”.  Utrustningen taggas 
med tre protokoll;
 a)  Certifiering (Form 1); Luftvär

dighetsgodkännande.
 b)  Product repair report, Vad som 

är gjort.

 c)  Delivery note: Leveranshand
lingar.

Arbetet markeras som Report 
done i internt logistiksystem. Detta 
är en markering att stoppa klockan 
för mätning av ”Turnaround time”.
11. På godsmottagningen packas 
utrustningen i avsett emballage för 
att därefter lastas på en pallkrage.
12. Utrustningen går vidare till 
UElagret för ersättningsleverans 
till brukaren eller ”infackning” och 
förrådsställning på Central UE
funktion.
13. Utrustningen levereras till en 

ACP AUDIO Control Panel
AMU AUDIO Manag Unit
AOG  Aircraft On Ground, dvs ett flygplan som står stilla på marken 

i väntan på underhåll/UE.
APU  Auxillery Power Unit. Hjälpkraftsaggregat.
AU  Avhjälpande underhåll. Syftar till att avhjälpa fel, skador eller 

förslitning så att förnödenheter blir funktionsdugliga och 
luftfartsprodukter blir luftvärdiga.

CV Central Verkstad
LV LuftVärdighet
DITO System för DIgitala Tekniska Order
EASA European Aviation Safety Agency
FBET  Förrådsbeteckning, Försvarsmaktens egna artikelnummer för 

en förnödenhet. M- och F-nummer. Används i diverse system 
för identifiering. 

Fenix  Försvarsmaktens drift- och underhållssystem för flygunderhåll. 
Fenix används för att följa upp och bevaka uh-åtgärder på 
olika flygsystem inom FM.

Fenix(E)  Fenix-exportmodul som Poolingkunderna använder sig av.
FH Flight Hours (flygtimmar)
FU  Förebyggande underhåll. Indelas i tillsyn och översyn.
GKN  Guest Keen Nettlefolds (före detta Volvo flygmotor). 

Är leverantören av RM 12 (motorn som sitter i JAS39). Det 
som beskrivs i denna artikel gäller i princip även för motor-
detaljer, fast allt går då via GKN Aerospace istället.

Lean  Lean har sitt ursprung från Toyotas utvecklingsstrategi inom 
Toyota Production System (TPS). Lean är ett samlingsnamn 
för olika verksamhetsutvecklingsstrategier som härstammar 
från TPS samt Total Quality Management (Totalkvalitet, TQM). 
Lean syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamhe-
ten i en organisation med minskad ledtid som mål.

  Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. 
Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i 
en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. 
Enkelt uttryckt handlar det om ”Mer värde för mindre arbete”. 

MOF Material Ordering Form
MPP Maintenance plan, underhållsplan
MRO  Maintenance, Repair and Operations (underhåll, reparation 

och drift). Kan även betyda ”Maintenance, repair and 
overhaul”.

MSK Tidigare Materiel Systemkontor hos FM.
OEM  Original Equipment Manufacturer, det vill säga termen för ett 

företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas 
på den öppna marknaden.

Pooling  Gemensamt system för hantering av UE mellan länder som 
nyttjar JAS39 – Sverige, Tjeckien, Thailand och Ungern.

Pollock Materiel som är låst till en specifik exportkund och Fenix(E).
RD Reservdel
RML  Regler för Militär Luftfart. Är en sammanställning av alla 

föreskrifter som styr FM:s luftfart för att nå en hög flygsäker-
hetskvalitet. EASA:s regelverk ligger till grund för RML.

RO Repair Order
SPIND  Speciell individuppföljning, i UEF, som övervakar befintlig-

heten av hemlig materiel.
SUE  Subutbytesenhet, dvs enhet som ingår i en UE och som också 

behandlas som en UE.
TO Teknisk order
TR Technical Report
UE Utbytesenhet
UEF Utbytesenhet Försvarsmakten
WO Work Order

Förkortningar/begrepp
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Text och foto:

Thomas Härdelin, Saab ABTagghylla.

Protokollen sitter fast med en snygg 
råbandsknop till en gasflaska. Och den 
röda tråden visade sig vara grön!

brukare och levereras till väntande 
flygplan eller placeras på ett lokalt 
lager och därmed är cirkeln sluten.

Hos F 7.
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CeBit 2015
CeBit i Hannover är en av världens största IT mässor med 3 300 utställare från fler än 70 länder 
och 221000 besökare, ytan är på 450 000 m2 och mässan hålls i början av mars.

Text: Anders Svakko, FMV

Årets trender var bl a med stort fokus på säkerhet och 
då i form av ”avlyssningsskydd” från statsmakter och 
spionerande organisationer. Några av de tunga talarna 
var Kevin Mitnick en av USA:s mest eftersökta före 
detta hackare som använde sig mycket av socialise
ringsmetoder (att som exempel ringa och låtsas tillhöra 
itavdelningen och be om lösenord).

En annan som talade var Edward Snowden som 
talade om att det var den ”vanliga” medborgaren som 
var målet för vissa staters myndigheters informations
insamling. Den här trenden har skapat en ny nisch för 
säkerhetsföretag som t ex decentraliserade säkerhetsda
tabaser där all personlig information lagras på t ex ett 
smartcard och säkerhetsappar för mobiltelefoner för att 
förhindra avlyssning.

3D skrivare
Ett stort utbud av 3D skrivare och utrustning fanns 
att beskåda på mässan, bl a en ”gå in garderob” 
utrustad med en fullkroppsscanner, som dels scannade 
proportioner men även färgen på objektet. Denna 
skalades sedan ner och printades i modell och färg. 
Det gick till så att mellan varje plastlager printade 
skrivaren ett färglager i rätt kulör så att man fick en 
verklighetstrogen modell.

En funktion för att kunna bygga upp modeller utan 
hänsyn till gravitationen var att ”printa” vissa stödjan
de lager med ett material som efter produktion kunde 

smältas/tvättas bort med vatten, bilden längst ner till 
höger på sidan 27.

Mobilen tar steget in i 3:e dimensionen
3D scanningen har väl annars inte riktigt följt med i 3D 
skrivarens utveckling men en intressant produkt som 
presenterades av Tekniska högskolan Zürich var en app 
till smartphone som kunde scanna i 2D med hjälp av 
den inbyggda kameran. Funktionen var i princip lika 
enkel som att ta ett kort. Istället för att hålla kameran 
still för man den runt objektet – sedan bearbetas 3D
modellen fram direkt i telefonen.

Den ”smarta” handsken
En intressant nyhet var logistikhandsken Proglove, med 
inbyggd RFIDmottagare och streckkodsläsare, rörelse
spårning för att kontrollera arbetsmoment så dessa blev 
utförda korrekt eller i rätt sekvens. Sensorer för tempe
ratur och materialtjocklek. Till och med inbyggd sensor 
för att kontrollera hälsan på brukaren. En schweizisk 
armékniv i handskformat. Den var trots all inbyggd 
teknik förvånansvärt lätt och smidig. Handsken skulle 
implementeras i en pilot under andra kvartalet i år.
Länkadress se http://www.proglove.de/

Informativt glas!
En trend var glas framför en ledupplyst display där 
glaset fungerade som en transparent monitor men med 

Kevin Mitnick.  Foto: CeBit Edward Snowden.  Foto: CeBit
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Displayglas.  Foto: Anders Svakko

tryckfunktion. T ex som bilden, till höger visar, finns 
ett antal klockor från en känd tillverkare i montern, vid 
intresse för någon av modellerna kan den presumtiva 
kunden klicka på glaset och få en närmare multimedia 
presentation av den.

”Internet of things” 
Andra trender var ”Internet of things” som handlar om 
att fler och fler maskiner, produkter och vardagssaker 
kommer att utrustas med diverse sensorer och trådlös 
utrustning för att kunna kommunicera med varandra. 
Det europeiska telekommunikationsstandardinstitutet 
ETSI var representerade för att presentera ett datapro
tokoll som ska integrera smarta nät, självstyrande bilar 
och fabriker i Europa. Allt det här kommer naturligtvis 
att generera massiva informationsflöden som kräver 
hög hastighet på näten men framför allt ett uniformt 
kommunikationssätt.

Som exempel kommer ett av de större telekomföre
tagen i Tyskland att implementera sitt 5G nät 2020, det 
ska klara hastigheter upp mot 10 Gigabit i sekunden 
och erbjuda realtidsåtkomst.

Prototyp. Foto: Anders SvakkoFärgmodeller. Foto: Anders Svakko

3D scanner.  Foto: Anders Svakko

Proglove.  Foto: Anders Svakko

Sammanfattning
Sammanfattningsvis var mässan mer av en ”berätta 
om” än frosseri i tekniska prylar som det historiskt 
har varit. Lite ”ormtjusaren på Kiviks marknad” 
känsla får man emellanåt när många muntligt förkla-
rar hur fantastiska deras produkter är utan att kunna 
visa den faktiska produkten.

Mycket av det beror nog på att ”on the demand-
samhället” slagit igenom där presumtiva kunder 
söker upp information själva på internet.
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Funktionen hos alla mekaniska 
system är helt beroende av deras 
smörjmedel. Det är inte så att ett 
osmort mekaniskt system fungerar 
lite sämre än ett smort, det fung
erar inte överhuvudtaget. En viss 
belysning av detta ges av att man 
ibland talar om oljan som ”det 
sjätte maskinelementet”. De övriga 
fem, kända sedan antiken är kilen, 
lutande planet, hävstången, hjulet 
och skruven. Dessa lever än i allra 
högsta grad, tack vare användningen 
av smörjmedel. Det finns alltså all 
anledning att titta lite närmare på 
oljeanalys, ett spännande ämne med 
flera infallsvinklar.

temet, slitagematerial. Föroreningar
na kan påskynda oljans degradering, 
och är således intressanta ur aspek
ten oljans tillstånd. Men, genom att 
analysera oljan får vi också en viss 
indikation på tillståndet hos de me
kaniska komponenterna. Exempel 
på föroreningar är vatten, sot, och 
andra slags fasta partiklar.

SOAP utgör en del av oljeanalysen
Många inom Försvarsmakten, 
särskilt inom flygande delar känner 
till ”SOAPanalysen”. SOAP har 
använts inom Svenska försvaret un
der flera årtionden på olika Fpl och 
Hkpsystem. SOAP är en akronym 
för Spectrometric Oil Analysis Pro-
gram och myntades ursprungligen 
inom flygindustrin. Strikt handlar 
SOAP om en spektrometrisk metod 
för att mäta halterna av en uppsätt
ning grundämnen i oljan. I särskilda 
instrument s k spektrometrar, kan 
man finfördela provet, och sedan ex
citera det i t ex ett argonplasma till 
en hög energinivå. Man mäter sedan 
den elektromagnetiska strålning som 
avges när atomerna återgår till sina 
ursprungstillstånd. Genom kalibre
ring kan man så bestämma halterna 
av olika grundämnen. Av de se
naste tre meningarna drar man lätt 
slutsatsen att det hela handlar om 
ett tekniskt avancemang på mycket 
hög nivå.

I princip fungerar metoden för ett 
sjuttiotal olika grundämnen, men i 
praktiken väljer man ut och kalibre
rar för en uppsättning av tekniskt 
intressanta ämnen, kanske ett 
tjugotal. Det handlar om slitageäm
nen som aluminium, järn, koppar 
och deras olika legeringsämnen. 
Sådant som utgör komponenter 
i t ex flygmotorer och växellådor. 
Det handlar även om traditionella 
föroreningar som kisel (sand) och 

Ursprungligen användes animalie 
och växtprodukter som smörjmedel. 
Långt senare lärde man sig utvinna 
petroleum ur jordskorpan, detta 
kunde processas vidare till smörj
olja. Ytterligare senare lärde man 
sig att ”skräddarsy” en olja genom 
att på syntetisk väg framställa den 
ur enklare grundmolekyler. De idag 
använda smörjoljorna har ofta en 
bas av mineralolja, men vi ser också 
en kraftigt ökad användning av 
syntetiska oljor. Ökad miljöhänsyn 
har också lett till ett förnyat intresse 
för vegetabiliska produkter. 

För smörjning av flygmotorer och 
växlar är det cirkulerande olja som 
gäller. Likadant naturligtvis i hy
draulsystem. I vissa andra samman
hang används fett som smörjmedel. 
Smörjfett är i grunden en olja med 
tillsats av en förtjockare som ska ge 
fettet dess koncistens. Förtjockaren 
har helt enkelt till uppgift att fung
era som reservoar och att hålla kvar 
smörjmedlet vid smörjstället. Vi har 
alltså att göra med olika slags oljor. 
Många oljeanalyser går alldeles 
utmärkt att använda även på fett.

Oljeanalys
Oljan som smörjmedel har en viss 
begränsad livslängd. Vissa analyser 
syftar till att mäta oljans grad av 
degradering. Exempel på sådana 
analyser är mätning av viskositet, 
halten av organiska syror i oljan, 
eller återstående halter av s k additiv, 
alltså ämnen som avsiktligt har 
tillsatts oljan för att förbättra någon 
egenskap. Oljan utgör en del av det 
mekaniska systemet, och innehåller 
i allmänhet föroreningar av olika 
slag. Dels sådant som har funnits 
med sedan tillverkningen, eller som 
har trängt in senare utifrån och dels 
sådant som har genererats inom sys

Oljeanalyser inom Svenska  försvarsmakten
Vikten av att säkerställa funktion hos olika tekniska system betonas alltmer. Flyget var naturligtvis pion-
järer på området, i och med att en driftstörning hos ett flygande system är direkt kopplad till systemets 
säkerhet. Idag strävar man inom alla områden att minimera oplanerade driftstopp. Ett av flera verktyg 
som står till buds för övervakning av mekaniska system är oljeanalys.

Text och foto: Hans Karlsson, Exova FLT Malmen

Partiklar i tryckolja.
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additiv. Exempel på de senare kan 
vara zink, bor och fosfor. Kugg
hjulen som ingår i Turbomecamo
torerna på Hkp 15 har en exklusiv 
ytbeläggning som innehåller silver, 
därför tittar man på förekomst av 
bl a silver i dessa prov. Vissa grund
ämnen kan vara mer svårbedömda. 
Aluminium kan naturligtvis komma 
från slitage av någon komponent. 
Men aluminiumoxid används 
också i slipverktyg och aluminium 
kan alltså även vara spår från en 
tillverkningsprocess. Aluminium 
är dessutom en av de vanligast 
förekommande beståndsdelarna i 
jordskorpan  och kan därmed även 
associeras med yttre föroreningar.

Oljeanalys är så mycket
mer än bara SOAP
SOAP är en betydelsefull del av olje
analys, men den säger inte allt. Ofta 
är det intressant att titta även på 
andra parametrar. Det finns många 
olika saker som kan mätas, några 
som ofta förekommer är:

• Viskositet. Ett mått på oljans 
trögflutenhet. Om oljan är för tunn 
förmår den inte bära tillräckligt. En 
onödigt tjock olja kan orsaka ener
giförlust och/eller temperaturökning. 
Viskositeten ska ligga inom ett visst 
intervall.

• Vattenhalt. Vatten i smörjmedel 
är aldrig bra. Det försämrar oljans 
förmåga att bilda smörjfilm, det 
kan orsaka korrosion och påskynda 
degradering av oljan.

• Syratal. Ett mått på mängden 
organiska syror i oljan. De bildas ge
nom naturliga oxidationsprocesser i 
oljan. Normalt tillsätts olika additiv 
(antioxidanter) för att fördröja oxi
dationsförloppet. När antioxidan
terna är förbrukade ökar syratalet 
med ökande drifttid.

• Partiklar i oljan kan orsaka skador 
på noggrant bearbetade ytor. Särskilt 
rullningslager är mycket känsliga i 
det avseendet, men även många an
dra komponenter bearbetas idag till 
hög ytfinhet och därmed ökad käns
lighet. Vissa partiklar kan orsaka 
repor och erosion, andra partiklar 
kan vara mjuka, men på grund av 
sin storlek sätta igen filter och trånga 
passager. Partikelräkning är särskilt 
vanligt på hydrauloljor. Figur 4 
(nedan) visar spån från en havererad 
hydraulpump till en helikopter.

• Klorhalt. Vissa tillverkare av hy
draulsystem föreskriver mätning av 
klorhalt. Rester av klorhaltiga ren
göringsmedel har förekommit efter 
rengöring av hydraulsystem och man 
känner till fall där det har orsakat 
korrosion på komponenter.

Krav & Standarder
För att oljeanalysen ska bli värde
full, så måste man ha en uppsätt
ning krav att jämföra mot. Det är 

Oljeanalyser inom Svenska  försvarsmakten

Figur 4. Spån från en havererad 
hydraul pump.

SOAP.

ju först då man kan bedöma om de 
uppmätta storheterna ligger högt 
eller lågt. Kraven sätts i allmänhet 
av systemets tillverkare. Tillverka
ren har konstruerat systemet med 
tanke på en viss funktion givet vissa 
förutsättningar, t ex ett visst smörj
medel. Tillverkaren är alltså den 
som specificerar vad som är högt, 
lågt eller acceptabelt. Systemtillver
karen har ofta utgått från krav som 
smörjmedelstillverkaren har ställt 
på sin produkt i en viss tillämpning. 
Systemets ägare kan slutligen välja 
att komplettera tillverkarens krav. 
Man kan ha olika skäl att skärpa de 
ursprungliga kraven. Att gå emot 
tillverkarnas rekommendationer 
och släppa på uppställda krav är 
naturligtvis ingen klok strategi. 
Flygindustrin ligger före övriga när 
det gäller krav på sina produkter. 
Men i många andra fall saknas krav 
från tillverkare. I så fall kan man 
bygga upp en erfarenhet genom att 
göra en serie oljeanalyser, studera 
trender över tid och senare fastslå en 
uppsättning krav. Likadant om man 
av något skäl ska byta från ett av 
tillverkaren rekommenderat smörj
medel till något annat. Då måste 
man kunna visa att det alternativa 
smörjmedlet fungerar lika bra som 
det ursprungliga. En annan viktig 
aspekt är att de olika analyserna 
måste göras efter standarder som 
beskriver hur mätningen ska utföras. 
Ett uppmätt värde i sig säger ju inte 
så mycket om man inte samtidigt 
talar om hur mätningen har gjorts. 
I oljeanalyssammanhang är det 
mycket vanligt att man använder 
s k ASTM (American Society for 
Testing and Materials) eller ISO-
standarder. Välrenommerade labo
ratorier är ackrediterade av något 
ackrediteringsorgan för sina analys
metoder. Det innebär att man upp
fyller krav som ställs på verksamhe
ten, man talar i sammanhanget om 
ISO 17025-ackreditering (General 
requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories). 
Dessutom medverkar labben i inter-
laboratoriejämförelser, s k Round 
Robintester. Det handlar då om att >>>
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man jämför analysresultat som har 
gjorts på samma prov, men av olika 
laboratorier. Allt för att upprätthålla 
hög kvalitet.

Hur oljeanalys går till
Förbanden rekvirerar provtagnings-
satser från laboratoriet. Satserna 
innehåller specialdiskade flaskor, 
provtagningskort och emballage så 
att provet sedan kan skickas tillbaka 
till labbet för analys. På förbandet 
tar sedan teknikerna ut prov enligt 
föreskrifter för respektive system. 
Detta är en mycket viktig del av pro
cessen. Provet ska vara representativt 
för olja i drift och ska därför tas 
ut så snart det är praktiskt möjligt 
efter t ex en flygning. Det är också 
viktigt med renhet vid provtagningen, 
vi vill ju inte att provtagningen i sig 
ska kontaminera provet. På flygande 
system är det vanligt med särskilda 
provtagningsventiler för just olje
provtagning. Det ska bidra till att 
provet ”tas på samma sätt” varje 
gång. När provet så anländer till 
laboratoriet registreras det med sina 
uppgifter i ett laboratoriedatasys
tem och får ett unikt provnummer, 
det går därefter vidare till de olika 
analysinstrumenten.

Analyserna i sig är ofta automa
tiserade, men processen innebär 
ändå mycket handarbete vid prov
beredningen. Man kontrollerar att 
lämnade uppgifter verkar rimliga. 
Vid oklarheter tas kontakt med 
provlämnaren. Flera analyser kräver 
noggrann uppmätning av prov

volym, andra prov ska spädas, osv. 
Löpande kontrolleras genom kon
trollprov att mätinstrumenten ger 
värden inom tillåtna gränser. När 
alla analyserna för ett prov är körda 
förs de olika resultaten över från 
databasen till en skriftlig rapport. 
Rapporteringen kräver ytterligare 
handarbete i form av redigering 
och bedömning av resultaten. Varje 
rapport granskas manuellt innan 
den skickas ut till respektive kund. 
Oftast blir resultatet godkänt enligt 
uppsatta krav, men i några fall pas
seras satta gränser, då tas särskild 
kontakt med berörd chefsingenjör 
eller annan kontaktperson, som 
vidtar åtgärd. Många provs görs 
”på rutin” efter fastställda intervall, 
andra görs på förekommen anled
ning. Det kan vara en driftsstörning, 
igensatta filter eller spån på en mag
netplugg. I sådana fall är det ofta 
intressant att försöka utreda orsaken 
till problemet, dvs försöka ta reda 
på vad partiklar och annat som man 
har hittat består av. Granskning 
i ljusmikroskop är många gånger 
kraftfullt, men det finns också 
betydligt skarpare verktyg. Metall
partiklar och spånor kan studeras 
i svepelektronmikroskop eller med 
hjälp av ferrografi. Med hjälp av 
sådana metoder kan man bestämma 
legeringsinnehåll eller avgöra om en 
stålpartikel kommer från ett rull
ningslager eller ej. Ickemetalliska 
material kan studeras med infraröd-
spektroskopi. Det är en metod som 
går på molekylnivå, olika molekyl

bindningar svarar olika på excitering 
av infrarött ljus, man får ett kemiskt 
fingeravtryck som kan säga en hel 
del om en partikels innehåll.

Oljeanalys inom
svenska flygförband
Oljeanalys har gjorts under flera 
årtionden inom svenska flygvapnet, 
SOAP har varit särskilt vanligt. I 
nuläge gör man oljeanalyser framför 
allt på de olika helikoptersystemen, 
men också på Gripensystemet. Om
fattningen varierar, beroende på att 
olika tillverkare ställer olika krav på 
sina produkter.

Några exempel
• Hkp 10 görs SOAP på motorer och 
växlar, samt partikelhalt på hydraul
oljorna.
• Hkp 14 mäter man partikelhalt, 
viskositet, klorhalt och vattenhalt på 
hydruloljorna.
• Hkp 15 görs SOAP på motoroljor 
och partikelräkning på hydraul
aggregat.
• Hkp 16 görs SOAP, vattenhalt, vis
kositet, syratal och partikelräkning 
på växlar och APU.
• Gripen görs SOAP, viskositet och 
syratal på motoroljor, SOAP på 
APU och växellåda, samt partikel
räkning på hydrauloljor.

Styrande dokument är respektive 
systems underhållsdokumentation, 
Maintenance Manuals, i vissa fall 
kompletterade med en Teknisk Order.

Avslutningsvis
Oljeanalyser är inget man gör istället 
för, utan gärna tillsammans med an
dra proaktiva åtgärder för tillstånds
kontroll. Det ligger i allas intresse 
att få ut så mycket försvarsnytta 
som möjligt av våra gemensamma 
resurser. n
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Teknikinformation har funnits ända sedan vi 
började utveckla tekniska produkter. Men själva 
definitionen av branschen och yrket är fortfarande 
något diffus. Det vill BranschOrganisationen för 
TeknikInformation, BOTI, ändra på.

Text: Magnus Eriksson, Combitech AB

Försvarsmakten är en tekniktung organisa
tion med mängder av komplexa system.

– Vi är mer beroende av teknik än 
någonsin tidigare, säger Mats Lundgren, 
major vid artilleriregementet A9. Det 
ställer höga krav på lättillgänglig och 
tillförlitlig teknikinformation. Utan den 
skulle vi i många fall inte kunna fullfölja 
vårt uppdrag. För en upphandlande or

ganisation som FMV är det viktigt att ha kunskap om 
teknikinformation, även om det är leverantörerna som 
producerar den. Att förstå hur och i vilka situationer 
den ska användas kan vara svårt för leverantörer att 
sätta sig in i. Att kravställa den tekniska informatio
nen är minst lika viktigt som att ställa krav på den 
tekniska produkten. Med teknikinformation menas 
information som gäller tekniska produkter, allt från 
visst marknadsmaterial till eftermarknadsinformation. 
Kärnområdet innefattar bruksanvisningar, monte
rings/ installationsanvisningar, service och under
hållsanvisningar samt eftermarknadsinformation som 
t ex reservdels kataloger. 

– Gränsdragningen mot marknadsinfor
mation kan vara hårfin, men grundregeln 
är att faktabaserad information som pro
duktblad betraktas som teknikinformation 
medan t ex företagsfoldrar med renodlat 
”sälj” inte faller inom området, säger 
Kristian Niklasson, nytillträd styrelseord
förande för BOTI.

Med tekniska produkter menas allt från mjukvara till 
verkstadsmaskiner, elektronikprodukter och medicinska 
instrument – egentligen alla produkter där det krävs 
information för att den ska kunna installeras, användas 
och underhållas under hela dess livslängd. Det är denna 
bransch som BOTI vill synliggöra. Organisationen vill 
också medverka till bättre teknikinformation och ef
fektivare hjälpmedel för produktion och distribution av 
informationen. 

– I en värld med allt mer komplexa tekniska produk
ter, kommer effektiv teknisk information att vara en 
förutsättning för framgång både för tillverkaren och för 
användaren, säger Kristian Niklasson. BOTI vill lyfta 
fram potentialen i bra teknikinformation på både natio
nell som internationell nivå. Det görs genom samverkan 
mellan BOTI:s medlemmar. Medlemmarna är företag 
och organisationer som arbetar med eller har intresse av 

teknikinformation, bl a är Försvarets materielverk med 
i BOTI.

– BOTI vill också höja statusen för teknikinformation 
så att det ses som en del av produkten och inte något 
som bara måste finnas för att andra bestämt det.

Med bra teknikinformation görs en produkt mer 
konkurrenskraftig och får en lägre livscykelkostnad. 
Teknikinformation har utvecklats till att bli ett konkur
rensmedel på marknaden, så det finns all anledning 
för företag att producera anpassad teknikinformation 
för ökad kundnöjdhet och optimal användning av sina 
produkter. Genom att få människor inom branschen att 
träffas och utbyta erfarenheter hoppas BOTI att med
vetenheten kring teknikinformation ska öka. BOTI vill 
också bidra till att nya utbildningar skapas och utveck
las, så att fler lockas till yrket och branschen.

Branschen idag
Branschen för teknikinformation består i dag dels av 
avdelningar inom företag och dels av ett antal konsultfö
retag. På företag med egen produktion kan teknikinfor
mationstjänster antingen utgöra en egen avdelning eller 
ingå i andra avdelningar som t ex utveckling, teknik, 
eftermarknad eller marknadskommunikation. De 
konsultföretag som erbjuder teknikinformationstjänster 
kan antingen vara helt specialiserade på området eller 
ha teknikinformation som ett av flera tjänsteområden. 
Även översättningsföretag räknas till teknikinforma
tionsbranschen.

En bransch i förändring
Teknikinformation har fram till 2000talet huvudsakli
gen bestått av böcker i pappersformat. 

– Idag pratar vi hellre om t ex reparationsanvisningar 
i stället för reparationshandböcker, på grund av att 
teknikinformationen ofta distribueras digitalt i stället 
för i tryckta utgåvor, säger Kristian Niklasson. Idag 
kan teknikinformationen vara en multimediaprodukt 
som integreras i en maskin eller teknisk utrustning. 
Den utvecklingen av smartphones och läsplattor vi ser 
idag öppnar också för nya möjligheter att publicera 
och tillgängliggöra teknikinformation. Teknikinforma
tionen förändras allt snabbare, i takt med att tekniken 
utvecklas. Från att ha varit en ganska statisk bransch är 
den nu väldigt dynamisk och under ständig utveckling.

– Inom branschen arbetar vi kontinuerligt med att 
hitta bättre teknik för att ännu effektivare nå ut med vår 
teknikinformation. Utvecklingen av produktionsverktyg 
i form av programvaror går också snabbt framåt, säger 
Kristian Niklasson. Alla företag och organisationer 
med professionell verksamhet att hantera teknisk infor
mation kan bli medlemmar i BOTI. Ju fler vi blir desto 
större blir våra möjligheter att vara med och utveckla 
teknikinformationsbranschen på ett positivt sätt för alla 
intressenter, avslutar Kristian Niklasson. n

Mer information finns att läsa på www.boti.se

https://www.linkedin.com/groups/BOTI-Branschorganisationen-f%C3%B6r-teknikinformation-6657186?trk=my_groups-b-grp-v

Utan teknikinformation kan inte
försvaret fullgöra sitt uppdrag

Magnus Eriksson

Kristian Niklasson
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Sveriges flygvapen har idag sex Hercu
lesflygplan i drift och samtliga är sta
tionerade på F 7 Såtenäs.  Den första 
kom till Sverige 1965 med fennumret 
841 och är numera avställd. Sverige 
blev faktiskt den första Herculesopera
tören i Europa. 

Under andra halvåret i år finns det ett par möj
ligheter att se Hercules i aktion under flygdagarna 
på F 7 Såtenäs den 4 juli samt Flygfesten i Dala 
Järna 8 – 9 augusti.

Hur kommer det sig då att inget 
annat flygplan har tillverkats under så 
lång tidsperiod som C130 Hercules? 
Ja, några av skälen är god lastförmåga, 
lätt att lasta och lossa, kan operera 
från grus och gräsbanor tack vare 

lågtrycksdäcken och har god förmåga att verka i 
miljöer med höga berg. Kort start och landnings
sträcka bidrar också till användarvänligheten.

Elefanter till kungen, torkad fisk till barnen i Biafra, komik och tragik, allvar och skämt.
De som flugit med transportplanet C-130 Hercules har upplevt mycket mellan himmel
och jord de 50 år som planet varit i den svenska Försvarsmaktens tjänst.

Text: Martin Neander  Foto: Mats Jönsson, Exakta Media

>>>

En luftens trotjänare fyller  halvsekel i svensk tjänst

1965-2015

TP84
C-130 Hercules

50år
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En luftens trotjänare fyller  halvsekel i svensk tjänst
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TP84 från 1965 med amerikanska flygvapnets nummer på fenan. 
Detta nummer behölls ett halvår så länge Sverige hyrde det.

”Gustav 71 och 72 köpta september 
1965 respektive maj 1969.

– Det är en multirollmaskin med 
stor flexibilitet och många olika 
konfigurationer när det gäller las
ten. Dessutom är det en underbar 
maskin att meka med, säger Herbert 
Hartmann, flygmaskinist och tek
niskt ansvarig ombord på Hercules. 

Hercules är som gjort för taktiskt 
transportflygning. Att flyga en upp 
till 80 mil lång sträcka från en flyg
plats utanför en oroshärd och sedan 
flyga in i ett kris eller krigsområde 
är Hercules specialitet och snabbt 
landa – lossa – lämna.

Ersatte DC-3
Hercules blev en ersättare för DC3 
i det svenska flygvapnet. Thorbjörn 
Engback, pensionerad pilot som har 
flugit Hercules fler gånger än de flesta 
och som nu också skrivit en bok om 
flygplanet, Tyngdlyftaren i flygvap
net, TP84 Hercules  50 år i svensk 
tjänst, berättar att man också kikade 
på kanadensiska Caribou som dock 
ansågs vara för liten. Dåvarande 
tekniske chefen Lars Olausson och 
Dan Laurell som var divisionschef 
föreslog i stället Hercules. 

– Tre förare, en navigatör, lastmäs
tare och tekniker åkte till flygbasen 
Dobbins i Marietta i Georgia, för ut
bildning, säger Thorbjörn Engback.  
De löste till och med en skarp uppgift 
genom att hämta en Cariboumotor i 
Kanada när de flög det första flygpla
net på väg hem till Sverige. Fram till 
1980 utbildades all personal ombord 
på Hercules i USA.

1968 var det dags för hjälpflyg

ningar i republiken Biafra som hade 
brutit sig ur Nigeria, vilket ledde till 
inbördeskrig. Flygplanet 841, som 
då hade siffrorna 71 på fenan, flög 
under ett par månader för Röda 
Korset och var under den perioden 
civilregistrerat.

Ej krigsduglig
– Vi var egentligen inte färdiga att 
åka dit och var för dåligt utbildade 

på förarsidan. Besättningen var inte 
krigsduglig, säger Thorbjörn Engback. 
Därför anlitades en kanadensare, 
Mike Renault, som flög vår Hercules 
i Biafra. Sex man i besättningen flög 
varje natt för det nigerianska jakt
flyget var bara igång på dagen. 

Maten till befolkningen som luft
transporterades från Röda Korset 
bestod av torkad fisk.

– I värmen gjorde fisken att det blev 
maskar och skalbaggar som infek
terade hela flygplanet. Det luktade 
dessutom vedervärdigt, berättar 
Thorbjörn Engback.

Det kommer fler
1969 kom nästa Hercules i E2stan
dard. Nummer tre kom 1975: C130 
H1 som man modifierade till E2
standard.

Sex år senare kom ett erbjudande 
om att köpa fem stycken. De leverera
des under första halvåret 1981. 1982 
bytte man motorer på de två äldsta 
till A15 motorer. Samtliga Hercules 
i svensk tjänst fick H2standard runt 
millennieskiftet. 

Många hjälpinsatser med svenska 
Hercules har gjorts i länder framför 
allt i Afrika och Asien, men även i Eu
ropa som till exempel i samband med 
luftbron till Sarajevo under början 
av 1990talet. Efter orkanen Katrina 
2005, flögs mobiltelefoniutrustning till 
Little Rock i Arkansas, USA.

Hästar och elefanter
Bland de mera udda uppdragen är 
då man flög hästar från Frankfurt 

Herbert Hartmann.

Thorbjörn Engback.

1965
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Röda Korset i Luanda och Angola i september 1976.

till Stockholm Horse Show. Djuren 
var försäkrade för många miljoner 
kronor och det krävdes veterinär i 
närhet av hästarna. Det är inte till
låtet i civilregistrerade flygplan så 
därför fick svenska flygvapnet rycka 
in med Hercules. 

Från Frankfurt till karantän 
i Norrköping har också svenske 
kungens elefanter transporterats för 
att slutligen hamna på Kolmårdens 

djurpark. Thorbjörn Engback minns 
fortfarande det sällsamma gungan
det som de flera ton tunga elefant
kropparna skapade i planet. 

De Hercules som finns kvar i dag 
i svensk tjänst är fortfarande högst 
dugliga men visst finns det orosmoln.

– De problem som finns är obso
leta delar och till vissa system har 
man helt enkelt svårt att hitta delar, 
säger Roland Borg, ställföreträdande 

Hercules är som gjort för taktiskt transportflygning. Det kan snabbt landa – lossa – lämna.

Thorbjörn Engback med flera tusen flygtimmar ombord på Hercules har skrivit en bok om flygplanets 
historia i svensk tjänst.

>>>

1969 1976

Vill du se Hercules i aktion? 
• Flygdagarna på F 7 Såtenäs, 4 juli
• Flygfesten i Dala Järna, 8-9 augusti
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olika utgångsdatum – det kan skilja 
på flera år – på bränsledunkar som 
kommer i samma parti från cen
trallagret i Arboga. Roland Borg 
påpekar att det i värsta fall kan leda 
till haveri med fel reservdelar.  

– Det är också problematiskt med 
de stödsystem där vi registrerar. Det 
är ofta trögjobbade och sega, säger 

Roland Borg. Det kan innebära 
en flygsäkerhetsrisk då infor

mation ibland inte uppdateras eller 
förloras. Det här är något som måste 
tas på allvar och förbättras.

Bra med rekrytering
Roland Borg framhåller också att 
det finns bra saker som till exempel 
lokalerna för flygunderhållet. 

– Vi har nu också bra rekrytering, 
säger han. För tio år sedan ville alla 
till JAS Gripen men i dag är det 
bättre för vår del. När jag senast 
var på flygskolan i Halmstad ville 
de flesta till TP84. Det är så klart 
positivt med alla nya men samtidigt 
väntar ett generationsskifte. Det blir 
inte så många erfarna ”rävar” kvar. 
Det är en utmaning att överföra 
kompetensen till de kommande ge
nerationerna. Det gäller att dela med 
sig av kunskapen och ta med både 
rutinerad och ny personal på samma 
jobb där den rutinerade utbildar. 
Sedan gäller det för de nya att läsa 
på extra och ifrågasätta hur man lär 
sig. Det viktigaste är att lära sig att 
man gör fel och att det är helt ok.

kompanichef för flygunderhållet. 
Det är framför allt vissa delar till 
instrumenten som inte nytillverkas. 
En av begränsningarna ombord är 
avioniken (flygelektroniken) som inte 
uppfyller kommande standarden. 
När det gäller navigeringshjälpmedel 
har de inte heller tillräcklig nog
grannhet. Vi måste göra något åt det 
annars blir det begräsningar inom 
några år.

Finns problem
Det faktum att flottan har minskat 
från åtta Herculesplan till sex gör 
också att belastningen blir högre 
och planeringen svårare. 

– Det gör att det blir svårare med 
underhållet och det blir minst lika 
många reparationer som tidigare 
med åtta flygplan, säger Roland 
Borg. Det blir också brist på utby
teseneheter. Mekaniken blir svårare 
att underhålla.  

Ett annat problem är 
reservdelarna där det 
till exempel kan vara 

För tio år sedan ville alla till JAS Gripen men i dag är det Hercules som är populär bland de nyutbildade flygteknikerna.

Roland Borg.
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Underhållsprogram
Fredrik Gustavsson, C Systemingen
jör TP84, berättar att underhållspro
grammet för C130 Hercules bygger 
på tillverkaren Lockheed Martins 
underlag fullt ut. 

– Man har tagit fram ett under
hållsprogram åt oss med hjälp av 
våra egna siffror, säger Fredrik Gus
tavsson. Det består av två B och en 
Ccheck. En Bcheck efter ett år och 
ytterligare en Bcheck efter ytterli
gare tolv månader. Cchecken är en 
tredje check som sker med treårsin
tervaller eller max 1500 flygtimmar. 

Bchecken tar två till tre veckor att 
göra och de görs här på F 7 eller på 
Marshall ADG i Cambridge. De gör 
också alla Ccheckarna. 

– Vi gör även strukturkontrol
ler. Tiderna på strukturkorten är 
uträknade utifrån vårt nyttjande av 
flygplanen, säger Fredrik Gustavs
son. Cchecken är den mest omfat
tande där vi gör flest kort. Vi har 
också underhållsprogram för våra 
utbytesenheter. Det är det förebyg
gande underhåll som finns.

– Vi har också en egen motorverk
stad där vi går ner på en djup nivå 
när det gäller avionik och moto
rer och vi ligger långt fram med 
kapaciteten i hangaren jämfört med 
övriga Europa. Det är grunden till 
flexibiliteten att vi har så hög kun
skap på teknikerna. Det kommer 
till nytta när man är ute på insatser. 
Vi vet hur en motor ser ut när den 
är isärplockad, avslutar Fredrik 
Gustavsson. n

Fredrik Gustavsson.

Hercules i mått mätt
Tomvikt:  33 ton
Max TOW: drygt 70 ton
Max last: 20 ton
Höjd: 11,7 m
Längd: 29,8 m
Spännvidd: 40,4 m
Spännvidd stab: 16 m
Lastrummet: 12 x 3 x 2,75 (h)
Lastvolym:  125 m²
Marschhast: 540 km/t
Stall hast: 185 km/t

TP84 och C-130 är olika 
benämningar på samma plan.

Underhållsprogrammet för C-130 
Hercules bygger på tillverkaren 

Lockheed Martins underlag fullt ut.
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Vad var då den optiska telegrafen 
för en märkvärdig apparat? Optiska 
signaler hade använts sedan antiken, 
men den första riktigt praktiska tele
grafen byggdes 1792 av fransmannen 
Claude Chappe. År 1793 byggdes 
den första optiska telegraflinjen 
enligt Chappes system, mellan Paris 
och Lille, en sträcka på 21 mil vilken 
krävde 22 telegrafstationer.

Chappes system var analogt (ett 
tecken för varje ord eller uttryck) 
och tänkt för militärt bruk. Det 
bestod av master med semaforlik
nande vingar, som kunde vinklas 
på olika sätt med hjälp av linor och 
trissor. Det gick att sända 92 olika 
ord eller uttryck. Ungefär samti
digt utvecklade svensken Abraham 
Edelcrantz ett eget digitalt telegraf
system med fällbara luckor, som 
var enklare att avläsa och nästan 
dubbelt så snabbt som det franska. 
År 1794 genomförde Edelcrantz det 
första försöket med sin optiska tele

som ödelade ångkvarnen 1878.) 
Edelcrantz förblev ogift. När han 
dog 1821 utslocknade den adliga 
ätten med honom. Efter de första 
lyckade försöken 1794 uppfördes 
telegraflinjer mellan Stockholm och 
Drottningholm, till Karlberg samt 
till Fredriksborgs och Vaxholms 
fästningar. År 1796 förlängdes 
linjerna till Grisslehamn och över 
Ålands hav, via Signildsskär, till 
Eckerö. Telegrafen bemannades av 

graf i Sverige, då han den 30 okto
ber skickade en födelsedagshälsning 
till Gustav IV Adolf, från Kata
rina kyrktorn till Drottningholms 
slott. Sverige och Frankrike var de 
två första länderna som utveck
lade optiska telegrafnät. Abraham 
Edelcrantz föddes den 29 juli 1754 i 
Åbo. Han var skald, uppfinnare och 
medlem av Svenska Akademien. 
Under åren 18011804 reste han till 
England, Tyskland, Holland och 

militär personal ur lantvärnet vilka 
skulle kunna läsa och skriva siffror. 
Huvuduppgiften var att varna för 
eventuellt fientligt (ryskt) angrepp 
över Bottenhavet. Därefter etablera
des telegraflinjer också mellan Gö
teborg och Marstrand, vid Helsing
borg samt mellan Karlskrona och 
dess kringliggande befästningar.

I samband med Finska kriget 
1808 prioriterades utbyggnaden av 
optiska telegraflinjer till strategiska 
platser på östkusten, men efter fre
den 1809 fick telegrafnätet förfalla. 
Under 1830talet blev den politiska 
situationen i Europa åter spänd; 

Frankrike för att skaffa sig bredare 
kunskap inom det tekniska området. 
Efter sina resor beundrade Edel
crantz England, engelsmännen och 
allt engelskt, men tyckte däremot 
illa om fransmännen. Edelcrantz ur
sprungliga efternamn var Clewberg, 
men han adlades till Edelcrantz 1789 
av Gustav III. Edelcrantz arbetade 
tillsammans med engelsmannen 
Samuel Owen som följt med honom 
från England och de konstruerade 
den ångkvarn som låg på Kungshol
men där Stockholms stadshus nu 
står. (Uttrycket ”inte sedan eldkvarn 
brann” härstammar från den brand 

Krigsbudet nådde Stockholm via den optiska telegrafen från Åland och Grisslehamn 
den 1 mars år 1808. Det finska kriget, eller 1808-09 års krig, hade brutit ut.
När freden slöts 1809 hade bortåt 35 000 man stupat.

Text, illustrationer och foto:
Leif Nilsson, Sveriges Militärhistoriska Arv

Edelcrantz optiska  telegraf

Chappes optiska telegraf med dess 
semaforarmar.
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år 1836 befallde därför Karl XIV 
Johan att de optiska telegraferna i 
Stockholms, Göteborgs och Karls
kronas skärgårdar skulle återupp
byggas. Linjerna mellan dessa städer 
togs åter i bruk och telegrafnätet ut
vidgades. 1837 öppnades nätet även 
för civil trafik. I mitten av 1800talet 
tog det nya elektriska telegrafnätet 
succesivt över och år 1871 lades den 
sista optiska telegraflinjen i Sverige 
ned. Den gick mellan Göteborg och 
Vinga. Då kunde man sedan 1866 
telegrafera från Sverige till USA 
via en telegrafkabel på Atlantens 
botten.

Den optiska telegrafens funktion
Systemet bestod av luckor, som 
kunde ställas horisontellt så att de 
inte syntes på avstånd eller verti

Edelcrantz optiska  telegraf

Telegrafstationer på östkusten under 
finska kriget.

kalt så att de syntes väl. Luckornas 
läge kunde avläsas på långt avstånd 
med hjälp av kikare. Den ensamma 
luckan överst kallades A. De 9 
luckorna därunder betecknade tal, 
som kunde tolkas med hjälp av en 
kodbok. Luckorna var placerade i 
tre vertikala rader. Den första raden 
från höger visar hundratal, den an
dra tiotal och den tredje ental. Varje 
synlig lucka på den övre horisontella 
raden hade värdet 1 (dvs 100, 10 el
ler 1), var och en av luckorna på den 
mellersta raden hade värdet 2 medan 
luckorna på den nedre raden hade 
värdet 4. Talet A367 (bild 3) signa
lerades alltså genom att 8 luckor 
vändes så att de blev synliga.

Totalt kunde man på detta sätt 
sända 512 olika siffertal inom span
net 000 – 777. Tal som innehöll siff

rorna 8 och 9 kunde inte användas, 
men ändå sändas som kod (Koden 
200 betydde 8). Telegrafisten kunde 
också, genom att visa eller inte visa 
luckan A ovanpå ramen, öka antalet 
kombinationer från 512 till 1024. 
Edelcrantz telegraf kunde därför 
överföra 1 024 olika tresiffriga tal, 
vilka i sin tur var kopplade till med
delanden, ord och fraser, samman
ställda i en signalbok. Konstruktio
nen bygger på ett binärt talsystem 
och liknar därmed moderna data
språk. Vid avläsningen användes 

Kopia av telegrafstation uppförd i 
Grisslehamn. Telegrafen visar ko-
den A747, vilket betyder: ÖR, enligt 
Edelcrantz chiffertabell från 1795. I 
1808 års signalbok betyder signalen 
”Fienden landstiger”.

Telegrafen ovan förmedlar koden 546, 
som enligt 1796 års signalbok betyder 
”Skepp”. Som komplement kunde man 
också signalera varje enskild bokstav. 
Signaltabellen upptog totalt 20 080 
olika uttryck.

Bild 3. Schematisk bild av luckorna. Här 
för tydlighetens skull försedda med 
siffror vilka inte fanns på telegraferna. 
Telegraframen visar koden 367, vilket 
enligt 1795 års chiffertabell betyder: 
MED. När det gäller siffror lade man år 
1795 till en nolla om A-luckan visades. 
Koden 100 gav siffran 7. Om A-luckan 
visades blev talet istället 70. 
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telegrafstationerna var cirka en mil. 
Längs sträckan StockholmGävle, 
som var runt 30 mil, fanns det 24 
stationer. En postryttare behövde 
dock två dygn för att tillryggalägga 
samma sträcka. Telegrafen manöv
rerades och avlästes av vakterna.

Det var ett ansträngande arbete 
att med kikare hålla kontinuerlig 
uppsikt på motstationernas signaler. 
Ouppmärksamhet kunde bestraffas 
hårt! Det gav upphov till en inof
ficiell kod för ”privat signalering” 
mellan vakterna: ”Pass på. Inspek
tör är på väg!” Nattetid och vid 
dimma blev det naturligtvis förbin
delseavbrott. En manöverapparat, 
”regering”, för en optisk telegraf 
finns utställd i Vaxholms Fäst
nings Museum. På Dalarö skans 
rekonstruerades den ursprungliga 
optiska telegrafen 1989, liksom på 

Fredriksborgs fästning. En nybyggd 
Edelcrantzstation installerades på 
Ladugårdsgärde utanför Tekniska 
museet i Stockholm i samband med 
firandet av 200årsminnet 1995. 
2014 togs telegrafen ner och flyt
tades till Grisslehamn. På http://
digitaltmuseum.se/ kan man finna 
1,6 miljoner föremål från 38 museer. 
Där kan man också hitta en modell 
av Edelcrantz optiska telegraf. n

Källor:
Afhandling om Telegrapher. A N Edel-
crantz. 1796
Ord i sikte - Den optiska telegrafen 
i Sverige 1794-1881 av K. V. Tahvanainen
Försvarets historiska telesamlingar 
Krigsarkivet
Tekniska museet
Wikimedia Commons
Illustrationer och foton, Leif Nilsson

kikare och kodböcker som kontinu
erligt måste förnyas för att bevara 
sekretessen. Signalen 272 betydde 
galit och skickades när man råkat 
sända fel signal. Det förekom också 
”chiffergaller” med vilka meddelan
den kunde förvrängas. Stationerna 
måste då använda likadana galler.

Några fler exempel ur 1808 års 
signalbok
A000 = Stationen är bemannad
A242 = Mindre Örlogsfartyg synas
A545 = En kanonad höres
A555 = Action begynnes (strid)
A707 =  Man ser fientliga fartyg 

fastnade på grund
A737 = Fienden nalkas stranden
A747 = Fienden landstiger
A757 = Fienden är nära telegrafen
A717 =  Action har utslagit till vår 

fördel
A777 = Meddelande kommer strax

Vid god sikt kunde man, via 
mellanstationerna, sända ett kort 
meddelande från huvudstationen 
vid Mosebacke torg i Stockholm till 
Furusund på 7 minuter. Telegrafe
ringshastigheten var ca 12 tecken 
per minut, så ett längre meddelande 
som t ex. ”Nu kommer ryska flottan 
och styr ner mot Öregrund” kunde 
ta 45 minuter att överföra från Gävle 
till Stockholm. Avståndet mellan 

Chiffertabell från 1796. En sifferserie 
används på dagen och en på natten.

Telegraf på Fredriksborgs fästning nära Vaxholm. Signal A636 visas, vilken enligt 
1808 års signalbok skall betyda ungefär: ”Allmän uppmärksamhet fordras”. 
Enligt Edelcrantz egen ”Chiffer Tabell” från 1795, är betydelsen: T-Ä.

Sveriges
militär-

historiska arv

Vaxholms Fästnings Museum 
Vaxholms fästnings historia inleddes i början av 1500-talet med ett blockhus 

på Vaxholmen, byggt av riksföreståndaren Svante Nilsson Sture. Gustav 
Vasa uppdrog 1548 åt ståthållaren på Stockholms slott att uppföra en ny och 
kraftigare fästning i Vaxholm, samt att blockera sundet Oxdjupet med sten. 
Den gamla fästningen revs och ersattes med det nuvarande Kastellet under 
åren 1833-1863. Den snabba vapenteknologiska utvecklingen innebar dock 
att Kastellets murar inte höll, vilket visade sig 1872 då en provskjutning mot 

fästningen genomfördes. Museet skildrar fästningens och skärgårds - 
för svarets historia från 1500-talet och framåt.

Sommarsäsongen 2015
6-18 juni: öppet 12.15–16.00. (OBS! 7 juni öppet 11.15–17.00).

19-21 juni: Midsommar stängt. 22 juni-31 augusti: öppet 11.15–17.00.
5-6 september: öppet 11.15–17.00.

www.vaxholmsfastning.se
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Gubben i lådan – krönika

Här kommer nästa krönika från vår gamle medarbetare Palmqvist. Kaj har haft ett långt yrkesliv 
inom logistik och underhåll(ning)sbranschen i försvarsmaktens tjänst och är full av dråpliga 
anekdoter som han nu återigen vill dela med TIFF:s läsare.

Trevlig sommarläsning! /Red

Gubben i lådan – krönika

”UFO-logen”
För länge sedan fanns det på CVM (Cen
trala Verkstaden i Malmslätt) en anställd 
som trodde på utomplanetariska varelser 
och deras verksamheter. Han kallades för 
”Vaisaren” för han kom från Västervik och 
idrottsklubben där hette VAIS.

Vaisaren trodde blint på att det fanns 
UFOvarelser som ofta besökte jordklotet. 
Han sades sig ha många kamrater/vänner 
som hade träffat på dessa utomjordinger 
och de hade även fått följa med på flygturer i 
deras farkoster. Vaisaren själv hade dock inte 
haft turen att få följa med eller träffa någon 
från andra planeter. 

kastade sig in i en taxi för att bege sig till 
platsen, men väl framme så visade det sig att 
farkosten redan hade lämnat jordytan. Men 
han kände värmestrålningen från marken så 
han var dock säker på att de hade varit där. 
Efter detta så började han planera för utom
jordingarnas framtid här på jordklotet. 

Således ringde han till chefen för F 3 
(Östgöta flygflottilj, Malmslätt) och begärde 
landningstillstånd för utomjordningarnas 
farkoster. Samtidigt skrev han också ett brev 
till företagsledningen på CVM där han för
klarade att för CVM:s vidkommande skulle 
det inte bli några problem med sysselsätt
ningen utan de skulle få bli serviceverkstad 
för utomjordingarnas farkoster. Det enda 
som skulle förändras var att ledningen skulle 
bytas ut. Ledningen ansåg efter detta att det 
nog var något psykiskt fel på Vaisaren, så de 
kallade in honom tillsammans med chefen 
för CVM, facklig representant, personal
ansvarig, etc för att de tyckte att han borde 
genomgå en psykiatrisk undersökning. Han 
svarade då kort och gott ”Så länge ni inte 
kan bevisa att jag har fel så kan det lika 
gärna vara ni som ska åka på den där under
sökningen!”. 

Det blev därför ingen psykiatrisk under
sökning för någondera parterna.

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

En sen natt så ringde telefonen hemma 
hos Vaisarn och en kamrat påtalade att en 
farkost skulle åka iväg om cirka 20 minuter 
från en plats en dryg mil från bostaden. Han 
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tt undantag finns dock, 
1956 och 1958 gjorde det 
amerikanska flygvapnet och 
CIA två storskaliga försök 
att använda ballonger för 

strategisk fotospaning över Sovjet
unionen och Kina. 

Tre olika omständigheter låg 
bakom Projekt Genetrix och 
Projekt Melting Pot
För det första var det amerikanska 
underrättelseläget beträffande Sov
jetunionen katastrofalt dåligt i bör
jan på 1950talet. Stalintidens Sovjet 
var ett extremt slutet samhälle där i 
princip allt var hemligt, och där inga 
officiella källor, inte ens kartor, gick 
att lita på. USA hade ett kraftigt 
övertag när det gällde kärnvapen, 
men minimal information om var 
de viktiga målen fanns. För västra 
Sovjetunionen var de viktigaste 
underrättelsekällorna faktiskt tyska 
spaningsfoton från 194145. När det 
gällde mera avlägsna områden i Ural 
och Sibirien fick man bygga på vaga 
hörsägner från avhoppare och fri

Upp som en sol…
Förankrade och friflygande ballonger har använts för många olika ändamål i militära  
sammanhang ända sedan slutet av 1700-talet. Artillerieldledning/närspaning och passivt 
luftförsvar (spärrballonger) har väl varit det vanligaste, men ballonger har också använts för 
att bära radio- och radarantenner, för att störa fientlig radar, för ubåtsspaning, som luftminor, 
för transporter (från det inringade Paris 1870-71), för att sprida propagandamaterial och t o m 
som bombbärare (se TIFF 1-2 -2007). Däremot har friballonger av naturliga skäl inte använts 
för fjärrspaning. Eftersom man inte kan styra vart vindarna för dem kan man inte rikta dem 
mot något speciellt mål, och än mindre få dem att landa på en förutbestämd plats.

E givna krigsfångar. När det gällde det 
sovjetiska kärnvapenprogrammet 
utgjordes faktiskt en av de viktigaste 
källorna av en pälsmössa som CIA 
köpt av en avhoppare från Tomsk i 
västra Sibirien. Analys av dammet 
i mössan visade att det innehöll avse
värda mängder uran, och att detta 
hade något högre halt av isotopen  
U 235 än naturligt uran, vilket 
bevisade att en urananrikningsan
läggning måste finnas någonstans 
i närheten av Tomsk (och att den 
dessutom uppenbarligen var ganska 
otät).

För det andra hade den s k jet
strömmen upptäckts på 1940talet. 
Detta är en zon med kraftiga och 
ihållande västvindar i övre delen av 
troposfären i anslutning till gräns
zonen mellan polarluft och varmare 
luft (polarfronten). Polarfront
sjetströmmen hade framgångsrikt 
använts av japanerna för att sända 
ballonger med bomber från Japan 
till USA 194445, trots att ballong
erna var skäligen primitiva (se TIFF 
12 2007). 

För det tredje hade uppfinningen 
av polyetenplast gjort det möjligt att 
framställa mycket starkare, lättare 
och tätare ballongmembran än som 
någonsin funnits tidigare. Detta 
gjorde det för första gången möjligt 
att bygga ballonger som kunde nå 
höjder på 2030 000 m med en avse
värd last, och vad som var viktigare, 
bli kvar där under ett antal dygn. 
I slutet av 1940talet hade både 
US Navy och US Air Force aktiva 
program för att utveckla sådana bal
longer, populärt kända som ”Sky
hooks”. Förutom för meteorologisk 
och geofysisk forskning kunde 
sådana ballonger även användas för 
att upptäcka och studera sovjetiska 
kärnvapenprov. Vid denna tid var 
absolut allt som hade med kärn
vapen att göra kvalificerat hemlig 
information och ballongprojekten 
omgavs därför av en hel del hemlig
hetsmakeri. I själva verket så tycks 
en mycket stor del av de ”flygande 
tefat” som rapporterades i USA 
i slutet av 40talet och början av 
50talet ha varit just Skyhook 
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gondolen, men efter flera allvarliga 
olyckstillbud då röret vådautlöstes 
före ballongens start avlägsnades 
den patronen. Det kompletta bal
longsystemet fick den öppna be
nämningen WS119L. Namnet var 
i sig missledande vilket säkert var 
meningen. För det första rörde det 
sig ju inte om ett vapensystem (som 
WS står för) och numret ”119” val
des troligen för att det hänsyftade på 
C119 planen som ju ingalunda var 
den viktigaste delen av systemet. Det 
gick dock inte att genomföra någon 
”ballongkampanj” vintern 195455. 
Alltför få ballonger var färdiga och 
dessutom var ”bärgningsflygplanen” 
långtifrån klara.

Utbildningen av besättningarna 
kom inte igång förrän på våren 
1955 och det blev snart klart att 
sommaren och hösten definitivt 
skulle behövas innan ”Drag Net”
flygplanen och deras besättningar 
var intrimmade. Det fanns tre olika 
varianter av ”bärgning”. Huvudal
ternativet var att fånga gondolen i 
luften. I bästa fall hann man göra 
tre eller fyra försök medan gondolen 
singlade ned under sin fallskärm. 
Misslyckades detta eller om gondo
len (som flöt i vatten) inte lokalisera
des förrän efter att den landat kunde 
den i princip även ”plockas upp” 
från marken eller havsytan. Detta 
krävde dock en anflygning med låg 
fart på mycket låg höjd och en kraftig 
upptagning i exakt rätt ögonblick. En 
förutsättning var att gondolen landat 
på slät mark alternativt att det var 
måttlig sjögång, och proceduren var 
långt ifrån riskfri. Blev upptagningen 
för hård stallade det föga manövrer
bara C119planet och höjden var 
i det läget för låg för att häva stal
len. All extra utrustning och bränsle 
innebar dessutom att flygplanen vid 
starten och i början av flygningen inte 
kunde hålla höjden på en motor.

När man började öva med ”skarpa” 
ballonger sommaren 1955 uppen
barade sig ett nytt problem. Många 

ballonger, som kunde se mycket 
olika ut beroende på fyllnadsgrad 
och belysning. Vid åtminstone ett 
tillfälle när man förlorat kontakten 
med en försöksballong lär man ha 
lokaliserat den till trakten av Waco, 
Texas genom att ringa till en nyhets
byrå och fråga om det just kommit 
in några uppgifter om flygande tefat.

>>>

Bild 1. En Genetrix-ballong startar. De 
flesta bilder som anges visa Genetrix-
ballonger gäller i verkligheten andra 
projekt som använde liknande Sky-
hook-ballonger men denna verkar vara 
äkta. I den mycket tunna luften på hög 
höjd blir ballongen klotformig och de 
större modellerna hade då större volym 
än t ex luftskeppet Hindenburg.

Ballongspaning
I samband med Koreakrigets utbrott 
1950 blev behovet av underrättelse
data akut och tankarna på ballong
spaning fick konkret form i två pro
jekt ”Moby Dick” och ”Gopher”. 
”Gopher” skulle utveckla och testa 
en ballonggondol med en automa
tisk spaningskamera medan ”Moby 
Dick” var ett forskningsprogram för 
att lära mer om luftströmmarna på 
hög höjd och som samtidigt skulle 
fungera som täckmantel för ”Goph
er”. Den ursprungliga planen var att 
”Gopher”ballongerna skulle vara 
klara till vintern 1951/52 vilket dock 
visade sig vara mycket optimistiskt. 
Jetströmmen är starkast och mest 
förutsägbar vintertid, så de ”skarpa” 
spaningsflygningarna måste göras 
under vintern.

Så småningom kom ytterligare 
två parallella ballongprojekt igång, 
ett som skulle utveckla en sig
nalspaningsgondol och ett för en 

Bild 2. En komplett Genetrix-last. Två 
ballastlådor (ytterst), kontrollåda och 
kameragondol.

bombfällande(!) ballong. Signalspa
ningsgondolen hade samband med 
Sovjetunionens allt aggressivare 
inställning till signalspaningsflygplan. 
”Catalinaaffären” var nämligen ingen 
engångshändelse. Tillsammans blev 
mer än ett dussin amerikanska, eng
elska och svenska signalspaningsplan 
nedskjutna 195054, nästan alla på in
ternationellt vatten. Det gick så långt 
att USAF en tid bara flög signalspa
ningsuppdrag nattetid, eftersom man 
visste att Sovjets nattjaktsförmåga 
var mycket begränsad. ”Bombbal
longerna” var däremot ett mycket 
långsökt projekt eftersom ballongerna 
inte kunde styras, och det övergavs 
när man vid ett prov bara fick 24 % 
”träffar” i ett målområde om 600 × 
900 km(!) på 3000 km avstånd. Först 
i augusti 1954 hade utvecklingen av 
”Gopher”gondolerna kommit så 
långt att serieproduktion kunde sättas 
igång. Gondolerna innehöll en K17 
spaningskamera med 150 mm telelin
ser som tog snedbilder åt sidorna för 
att täcka så stor yta som möjligt.

Gondolen roterade långsamt så 
att bilder togs horisonten runt. En 
fotocell stängde av kamerasyste
met nattetid. En automatisk timer 
slog på kamerorna vid en tidpunkt 
när de beräknades komma in över 
sovjetiskkontrollerat område och 
en annan timer slog på en radiofyr 
några timmar efter att ballongerna 
beräknades ha korsat Sovjetunio
nen. Tanken var att ett ”bärgnings
flygplan” sedan skulle lokalisera 
ballongen, och när man hade den 
i sikte skicka en kodad radiosignal 
som utlöste en krutpatron som fri
gjorde kameragondolen och utlöste 
en fallskärm. Till en början fanns 
det en andra krutpatron som utlöste 
ett horisontellt teleskoprör som 
skulle göra det lättare att ”fånga” 
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Bild 3. Kameragondol och tillhörande kontrol-
låda. Dessa exemplar hade hamnat i Polen.



TIFF nr 2 / 201544

ballonger sprack i ett tidigt skede. 
Delvis berodde det på att solvärmen 
fick vätgasen att expandera snabbare 
än vintertid då ballongerna egentli
gen var avsedda att användas, men 
det var tydligt att en starkare ballong
typ behövdes. En sådan fanns (typ 
66CT), men den opererade på mellan 
14 och 18 000 meters höjd vilket var 
betydligt mindre än de 23 till 26 000 
meter som var normalhöjd för den 
ursprungliga 128TTballongen. Man 
bytte dock ballongtyp för hälften av 
de operativa ballongerna trots att det 
innebar att dessa ballonger därmed 
i princip blev möjliga att nå för sov
jetiskt jaktflyg. Man hoppades dock 
att den sovjetiska radarn inte skulle 
kunna följa ballongerna p g a deras 
små radartvärsnitt.

Genetrix
De många problemen ledde till en 
sista förskjutning av datum då den 
”skarpa” ballongkampanjen (med 
kodnamnet ”Genetrix”) skulle 
börja, från 1 november 1955 till 
1 januari 1956. Tanken hade hela 
tiden varit en kort men koncentrerad 
kampanj, både med tanke på de po
litiska komplikationer som oundvik
ligen skulle uppstå och för att inte 
ge det sovjetiska luftförsvaret tid att 
reagera. 

Hösten 1955 började ”Genetrix
förbanden” att placeras ut, 6926th 
RS(M), ett radiospaningsförband, 
placerade ut 10 lyssnarposter öster 
om Sovjetunionen från Filippinerna 

till Alaska för att kunna kryss
pejla ballongernas radiofyrar. 456th 
Troop Carrier Wing som skulle 
bärga kamerakapslarna baserades 
på Okinawa, fyra flygbaser i Japan 
och två i Alaska medan 1110th ASG 
som skulle sända iväg ballongerna 
flyttades till de fem utvalda ”start
platserna” väster om Sovjetunionen: 
Gardermoen i Norge, Evanton i 
Skottland, Giebelstadt och Oberpfaf
fenhofen i Tyskland och Incirlik i 
Turkiet. I absolut sista minuten gjor
des ett tillägg till planerna och mark
baserade sändare som kunde frigöra 
gondolerna placerades ut i Japan. 
Detta på grund av att ”flygbärgning” 
bara kunde göras i dagsljus och det 
fanns en riska att 66CTballongena 
som drev på lägre höjd och därmed 
snabbare kunde hinna passera hela 
Japan under en och samma natt. 

I slutet av 1955 godkände president 
Eisenhower att ”Genetrix” inleddes 
och den 10 januari lyfte de 9 första 
Genetrixballongerna, åtta från 
Incirlik och en från Giebelstadt. Det 
sovjetiska luftförsvaret upptäckte 
dem omedelbart. Genom ett olyckligt 
sammanträffande hade metallstången 
som de olika gondolerna hängde 
från fått en längd som var en jämn 
multipel av den våglängd som den 
viktigaste sovjetiska spaningsradarn 
använde och gav därmed ett mycket 
kraftigt eko. 

Den 13 januari slog tre av bal
longerna på sina radiofyrar i Fjärran 

Östern och alla tre bärgades fram
gångsrikt. Samtidigt hade de övriga 
”startplatserna” trätt i funktion och 
man nådde snabbt upp till och höll 
den planerade takten om tio ballong
er per dygn som sedan steg till 20 per 
dag efter en vecka. En del ballonger 
havererade dock strax efter starten, 
tre hittades i Norge, två i England 
och en i trakten av Hedemora. En 
stor del av ballongerna gick förlo
rade av okända orsaker, men under 
de första två veckorna nådde mellan 
10 och 45 % fram till bärgningsom
rådena i Fjärran Östern, vilket var 
fullt tillfredsställande. Den 25 januari 
höjdes ”dagskvoten” till 30 ballonger 
och den 28 januari till 40. Nu hade 
emellertid det sovjetiska luftförsvaret 
hunnit reagera. Av 30 ballonger som 
startade 25 januari kom 4 fram, den 
sista den 1 februari. Ingen av de 112 
som startade 2630 januari nådde 
Fjärran Östern.

I Washington började Utrikesde
partementet bli oroliga och ifråga
satte om det var värt att fortsätta, den 
4 februari protesterade Sovjetunionen 
officiellt mot ballongflygningarna och 
den 6 februari beslutade president 
Eisenhower att avsluta projektet.  
Ironiskt nog dök faktiskt ytterligare 
fem ballonger som startat 13 februari 
upp efter stoppbeslutet. 

Samtidigt visade Sovjetunionen 
den 9 februari upp resterna efter 
ett femtiotal Genetrixballonger för 
världspressen. 

Totalt sändes 448 Genetrixbal
longer iväg varav troligen 379 nådde 
sovjetkontrollerat territorium, 121 
av dessa hann slå på sina radiofy
rar, men bara 66 av dessa nådde 
bärgningszonerna och 44 av dessa 
bärgades framgångsrikt (ytterligare 
två hittades 1957 respektive 1958). 

Av de totalt 46 återfunna gondo
lerna innehöll 40 användbara bilder, 
inalles 13813, som täckte ca 2,9 
miljoner kvadratkilometer, eller 8 % 
av Sovjetunionens och Kinas totala 
yta. Fördelningen var dock ojämn, 
huvuddelen av bilderna var från 
Sovjetiska Centralasien och norra 
Kina. Av de 44 bärgade gondolerna 
kom nämligen 30 från Turkiet, 13 
från Tyskland, en från Skottland 
men ingen från Norge. Ballongerna 
från de nordligare baserna hade 
betydligt längre väg att tillrygga
lägga och passerade områden med 

Bild 4. En C-119 fångar upp en filmkapsel. I detta speciella fall rör det sig om en 
kapsel från en Corona-satellit, men flygplanet och ”fångstarmarna” är identisk 
med de som användes för Genetrix. Det verkar inte finnas några autentiska bilder 
av en ”Genetrix-fångst”.
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bättre radartäckning och starkare 
luftförsvar. 

Totalt var alltså Genetrix knappast 
det totala fiasko som det ofta brukar 
utmålas som, även om de optimis
tiska planerna att fotografera större 
delen av Sovjetunionen kom på skam. 
Ironiskt nog kom även det tillsynes 
fatala misstaget att bygga en bärstång 
som låg i resonans med sovjetisk 
radar att ge värdefull information. 
Det var inte bara det sovjetiska 
luftförsvaret som hade lätt att upp
täcke ballongerna. Även den västliga 
signalspaningen kunde fånga upp 
de reflekterade radarsignalerna från 
ballongerna och därmed approxima
tivt lokalisera ett stort antal radar
stationer långt inne i Sovjetunionen 
som normalt bokstavligen låg under 
radarhorisonten.

WS-461L ballonger
Eisenhower hade alltid varit mycket 
tveksam till Genetrix och andra 
spaningssystem som innebar att man 
var tvungen att tränga in i sovjetiskt 
luftrum, och det verkade därför 
osannolikt att någon ytterligare bal
lonspaning skulle komma till stånd. 
USAF överförde emellertid alla 
kvarvarande medel från WS119L 
till ett nytt ballongprojekt WS461L. 
Detta byggde på en ny och större 
ballong, kapabel att flyga på höjder 
över 30 000 meter under flera veckor, 
och en ny ytterst avancerad spanings
kamera HYAC (”high acuity”) som 
lyckades förena de tillsynes oförenliga 

kraven på mycket stark förstoring 
och extrem vidvinkel. Detta skedde 
genom att hela kameraobjektivet 
svängde fram och tillbaka 60 grader 
på båda sidor om nadir medan de 
exponerade bilderna projicerades på 
en filmbana som också löpte i en 120 
graders cirkelbåge.

Det hela krävde mycket snäva 
toleranser och en vibrationsfri miljö, 
men kunde då uppnå en upplösning 
på 100 linjer per mm (2500 dpi med 
dagens digitala terminologi). Avgö
rande för projektet var emellertid en 
upptäckt som gjorts inom ”Moby 
Dick”projektet, nämligen att under 
vårvintern och våren gick en mot
riktad östlig luftström på hög höjd 

(> 30 000 meter) ovanför polarfront
sjetströmmen över Eurasien. 

Om en ballong startades i rätt om
råde i norra Stilla Havet skulle den 
därför driva västerut över  
Sovjetunionen och kunna bärgas över 
Västeuropa. Risken för upptäckt var 
liten på så hög höjd, allrahelst som 
ballongen rörde sig i ”fel” riktning, 
och ballongen skulle dessutom vara 
helt utom räckhåll för alla tänkbara 
motmedel. Östvinden var emellertid 
betydligt svagare än jetströmmen och 
det skulle ta minst två veckor för bal
longen att korsa Sovjetunionen. 

I början av 1958 begärde därför 
USAF tillstånd att starta ett antal 
WS461L ballonger. Eftersom starten 
måste ske i ”rätt” område i Stilla  
Havet skulle ett modifierat eskort
hangarfartyg Windham Bay TCVE92, 

Bild 5

Bild 5. Genetrixgondolerna var försedd med texter på flera språk som utlovade 
belöningar för inlämning av upphittade gondoler. Dessa bilder var avsedda för 
gondooler som hamnade i områden där befolkningen var analfabeter.

>>>

Tekniska data:
Fotogondol DMQ1: mått 
914×762×1448 mm vikt: 173 kg, 
material: glasfiberarmerad plast och 
polystyrenskum (isolering), kameror: 
En K17 spaningskamera med två 150 
mm objektiv i motsatta riktningar 
(kameravinkel 34,5 grader nedåt). 
En 16 mm kanonkamera för oriente-
ring. Filmformat (spaningskamera) 
229×229 mm, film för 500 bilder. 
Täckning: 80 km på vardera sidan av 
ballongens väg. 
Bildhastighet: inställbar (oftast en 
bild per 6 eller 12 minuter). 
Minimibelysning: 750 lux (foto-
cellstyrt).

Bild 6. En WS-461L ballong startar från Windham Bay.
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Gissa bilden

Text: Tommy Tyrberg

användas som ”startplatta”. Eisen
hower var föga hågad, men behovet 
av spaningsdata från Sovjetunionen 
var extremt våren 1958. Den inter
nationella situationen var spänd och 
i oktober föregående år hade Sovjet 
sänt upp ”Sputnik 1”, den första 
artificiella satelliten. ”Missilgapet”, 
Sovjets förmodade försprång när det 
gällde interkontinentala robotar var 
därför den mest brännande utrikes 
och inrikespolitiska frågan i USA.

I juni 1958 godkände Eisenhower 
därför efter lång tvekan WS461L 
(”Project Melting Pot”), men med 
flera reservationer, bl a att inga 
automatiska timers fick användas, 
eftersom ballongerna under inga 
omständigheter fick hamna i Sov
jetunionen. Den 1 juli gick Windham 
Bay följaktligen till sjöss och under 
perioden 2 till 20 juli startades 13 bal
longer från fartygets däck (bild 6). En 
av ballongerna fick tidigt tekniska fel 
och sprängdes genom en radiosignal. 
Värre var att av skäl som aldrig har 
fått någon riktig förklaring hade den 
automatiska timern blivit aktiverad 
på tre av ballongerna, och vad värre 
var ställts in på 400 timmar, en siffra 
som hade varit korrekt under våren 
men alltför kort under högsommaren 
då vindarna var svagare. Alla tre bal
longerna landade i Polen. 

President Eisenhower som nor
malt var en fridens man blev rasande 
då han fick veta att hans order inte 
hade åtlytts. Han var ju från början 
yrkesmilitär och dessutom ex officio 
överbefälhavare och han betraktade 
det som skett som ren insubordina
tion, och förbjöd med omedelbar 
verkan all vidare ballongspaning. 

Även om inte Genetrix – och än 
mindre Melting Pot – blev några  
succéer så kom delar av den teknologi 
som utvecklades för projekten att bli 
betydligt viktigare och mera lång
livad än projekten i sig. Bara några 
år efter Melting Pot (1960) sände 
USA upp den första framgångsrika 
spaningssatelliten i Coronaserien 
(under täcknamnet ”Discoverer 13”). 
Den kamera (KH XX) som användes 
i denna första spaningssatellit var 
en lätt modifierad HYACkamera, 
och samma flygplan och ”fångstar
mar” som utnyttjades för att fånga 
in Genetrixkapslarna användes för 
att fånga upp filmkapslarna från 
Coronasatelliterna. I själva verket så 

kom samma teknik att användas så 
länge USA använde sig av spanings
satelliter med konventionell film, 
alltså åtminstone till 1987, även om 
de motorsvaga och svårflugna C119 
ersattes av starkare och betydligt 
robustare C130 Hercules redan på 
1960talet. 

Märkligt nog kom även en del av 
Genetrixbilderna att användas till
sammans med satellitspaningsbilder 
under 1960talet. Det är en truism 
inom fotospaning att upprepad täck
ning av samma område har mycket 
större underrättelsevärde än en enda 
serie bilder. Det klassiska exemplet 
är när RAF i början av april 1940 för 
första gången lyckades fotografera 
Bremen, Hamburg och Lübeck och 
kringliggande områden. Fototolkarna 
konstaterade att många fartyg låg 
i de tre hamnarna och att ett stort 
antal transportflygplan fanns på 
flygbaser i området, men kunde i brist 
på tidigare täckning inte avgöra om 
detta var normalt eller inte. Några 
dagar senare visade det sig att det 
var i högsta grad onormalt. Vad man 
hade fotograferat var i själva verket 
uppladdningen inför Unternehmen 
Weserübung, den tyska invasionen av 
Danmark och Norge. 

När de första satellitbilderna bör
jade droppa in i början av 1960talet 
kom därför Genetrixmaterialet till 
användning. När man upptäckte 
någon svårbedömd anläggning kunde 
man ibland gå tillbaka till Genetrix 
och se om den fanns redan 1956, eller 
var anlagd eller ombyggd i sen tid. 

En sista episod från Genetrix kan 
vara värd att nämna, 1958, två år 
efter att projektet avslutats hittades 
en ilanddriven Genetrixgondol av 
personalen på en radarstation på 
Aleuterna. Genom ett lyckligt sam
manträffande hade chefen för radar
stationen tjänstgjort inom Genetrix 
och visste vad det var frågan om, och 
var klok nog att förvara gondolen 
i nollgradigt vatten tills specialister 
kunde ta hand om filmen. Denna 
visade sig vara framkallningsbar trots 
det långa kallbadet och visade sig 
innehålla några av de mest värdefulla 
bilder som kom fram från Genetrix. 
Ballongen hade nämligen passerat 
över Krasnojarsk, en av Sibiriens vik
tigaste industristäder. En anläggning i 
närheten av byn Dodonovo blev man 
emellertid inte klok på. Det rörde sig 

om mycket stora anläggningsarbe
ten, och enorma sprängstenshögar 
fanns i närheten. Den mest rimliga 
förklaringen var att det rörde sig om 
en gruva och anläggningen döptes till 
”the Dodonovo mining site”. Anlägg
ningen kom naturligtvis att satellitfo
tograferas många gånger, men någon 
klarhet om vad det egentligen rörde 
sig om fick man aldrig. Vaga rykten 
om en jättelik berganläggning med 
milslånga tunnlar i närheten av  
Krasnojarsk nådde de västliga under
rättelsetjänsterna, men det var först 
efter Sovjetunionens kollaps 1991 
som man fick klarhet i vad ”Kom
binat 815” eller ”Krasnojarsk26” 
egentligen var. Det rör sig om en 
komplett plutoniumfabrik med 
produktionsreaktorer och kemiska 
separationsanläggningar, allt skyddat 
av 250 meter berg. 

Åtminstone i detta fall drog alltså 
det sovjetiska hemlighetsmakeriet 
det längsta strået trots all avancerad 
spaningsteknologi.

Bild 7. En Skyhook-ballong som startar 
från hangarfartyget Valley Forge ger en 
uppfattning om hur stora ballongerna 
kunde vara. Denna bild brukar ofta 
påstås gälla en Genetrix-ballong, men 
troligen tillhör denna mycket stora  
ballong ett annat hemligstämplat  
projekt som samlade in stoft i strato-
sfären från sovjetiska kärnvapenprov.
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Gissa bilden

Svaren vill vi ha in senast fredagen 28:e augusti helst till:
tiff.info@fmv.se eller skicka post till: 

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

Vårbilden
Denna gång var det återigen lättare för nu fick vi in många svar.  
Detaljen var på frekvenspresentationen till Ra 145.
Se även http://digitaltmuseum.se/things/radio145/SGF/GFM.000661 samt  
http://gronradio.sm7dlf.se/ra1.htm#ra145 
Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst är  
Pär Jonsson från Linköping. Ett bokpremium kommer med posten. 

Sommarbilden
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.
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Semestertips!

Pansarmuseet i Munster. Museet har 
ungefär 150 fordon i tidsspannet 1917 
fram till modern tid. Här finns även 
uniformer, vapen och en del obepans
rade fordon så som motorcyklar.

I den första delen som börjar med 
1:a världskrigsmaterial finns en A7V 
(Allgemeines Kriegsdepartement, 
7. Abteilung, Verkehrswesen) som 

dock är en replik (finns idag inga 
överlevande äkta exemplar). Den är 
uppställd i ett tidstypiskt diorama.

I den andra och största delen 
kommer man till andra världskrigets 
fordon där det bl a fanns en inlånad 
Tiger som ägs av en privatperson, 
denna vagn sattes ihop av 3 skrotade 
Tigrar som fanns på en skrottipp i 
Frankrike, anekdoten är att perso
nen köpte hela skrottippen för att 

komma över dessa vagnar. Helt ärr
fri var dock inte vagnen, en fullträff  
i sidan fanns (notera zimmeriten 
som var till för att man inte skulle 
kunna fästa magnetminor på strids
vagnen). Förutom Tigern är de flesta 
”katt”vagnarna representerade. 

En imponerande vagn är Sturmti
gern, med sin 38 cm RW (raketkas
tare) och byggd på Tiger chassit, i 
bakgrunden skymtar en Tiger 2 eller 
Kungstiger som den även kallades.

I den tredje avdelningen får man 
följa den parallella utvecklingen av 
kalla krigets fordon. Där man även 
kan se vår svenska stridsvagn 122:s 
förfäder.

Vid den tyska pansarskolan i Munster Tyskland finns Bundeswehrs museum för bepansrade fordon. 
Muséet drivs av kommunen i Munster men de flesta föremålen ägs av Bundeswehr. TIFF gjorde ett
besök i Munster och fick ett gott mottagande och en trevlig genomgång av ett välskött 
och intressant museum av Julia Engau.

Text och foto: Anders Svakko, FMV

A7V.

Tiger.

SturmTiger.

Projektilskadad Tiger.
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Även vissa utländska vagnar fanns 
på museet, den alltid uppseende
väckande svenska svagnen, kanske 
ingen exportsuccé på sin tid men nu 
eftersökt som museiföremål. Även 
en Merkava Mk1 som på sin tid var 
annorlunda med sin frammotor.

Är man intresserad av pansar och 
militärhistoria så är ett besök på 
pansarmuseet i Munster ett måste, 

framför allt 2:a världskrigets myt
omspunna kattdjursvagnar är impo
nerande. Så om ni passerar Munster 
på väg till kontinenten rekommende
ras ett besök.

Museet är öppet tissön 1018 och 
inträdet kostar 7 euro, artikelförfatta
ren kan rekommendera varma kläder 
då allt stål gör så att hallarna är gan
ska kalla även då det är varmt ute.

Café och välfylld souvenirbutik 
finns också i lokalerna.

Kom ihåg att inte förväxla Mun
ster med staden Münster som ligger 
ca 20 mil ifrån varandra. n

Merkava.

Vapenavdelningen.

S-vagnen.

Uniformsavdelning.

Kalla kriget.

T72 och Leo forna fiender.

Munster

TYSKLAND
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Vårnöten
Hur långt är ett snöre? Eller allt har en ände utom korven för  
den har två!

Tänka sig att omkretsen skulle finnas med i lösningen även denna  
gång, precis som delar av lösningen som presenterades i nummer 4/2014.  
För att räkna ut det hela så behöver man känna till formeln för omkretsen  
på en ”cirkel” (jordytan skulle ju betraktas som en perfekt svär).

(Formeln för beräkning av en omkrets (O) = 2 × r × π = Diametern (d) gånger π

  π ≈ 3,14

Sätter vi då in detta i uppgiften så blir  
det för ingångsvärdet 2 × 6378000 × π ≈ 80148,312 km

Sätter vi sedan in detta i varianten då  
radien ökas med 1 m så blir det  2 × 6378001 × π ≈ 80148,318 km

Slutsats av detta blir att för varje meter  
man lägger på oavsett vad utgångsvärdet  
är så blir det en ökning med värdet X × (r × π) 2 × (r + x) × π 2 × π per meter

Rätt svar är 2π meter (≈ 6,28 m)

Vinnare av vårnöten blev Thord Möller från Östervåla. Ett bokpremium kommer med posten.

Sommarnöten
Fyra trianglar
Du disponerar 6 tändstickor. Med hjälp av 
dessa ska du skapa 4 liksidiga trianglar.  
Längden på varje triangelsida ska vara lika 
med stickans längd. 
Hur gör man?
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Artiklar om verksamheten ute på våra förband, det gäller både armé, marin och flyg, lyser ofta med sin 
frånvaro. Rapportera gärna något om er verksamhet med fokus på teknisk tjänst eller något som är unikt 
för er del. Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera TIFFläsarna kontakta 
gärna någon av nedanstående kontaktperson för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också bra 
att kontakta redaktören direkt på telefon 08782 64 00.

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

 Anders Steninger HKV anders.steninger@mil.se 070-653 41 01

 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

 Björn Axelson Saab AB bjorn.axelson@saabgroup.com 073-437 12 08

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

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

 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 013-243 388

 Per Lundgren Sjöstridsskolan per.lundgren@mil.se 0455-861 71

 Thomas Härdelin Saab AB thomas.hardelin@saabgroup.com 073-437 63 73
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Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden

Försvarsmaktens tekniska skola
Det är tio år sedan arméns, marinens och flygets skolor gick ihop till FMTS.

Ett jubileum som kommer att firas med öppet hus, lördagen 19 september på FMTS i Halmstad.

TIFF gratulerar i förskott!
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