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Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden

Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
Jag hoppas att alla haft en skön sommar och fått
ladda sina batterier. Hustrun och jag tog det säkra
före det osäkra och åkte till medelhavet för att säkerställa såväl B- som D-vitamin intaget.
Jag kan konstatera att den tekniska tjänsten under
senare år gjort en baklängesresa, den så kallade
strategiska timeouten har även slagit på den tekniska
tjänsten. Nu när vi ska ändra kurs från internationellt till nationellt så är det mycket vi behöver ändra
på. Jag hör från företrädare inom alla arenor om
bristen på tekniker och tekniska officerare på alla
nivåer. Utan att exakt veta, så är bilden jag får att
fler tekniska officerare och specialistofficerare går i
pension eller slutar än vad som utbildas. För att fler
ska kunna utbildas så krävs fler utbildningsplatser
och fler lärare. Dessa lärartjänster behöver bemannas från förbanden som redan idag har ont om
personal för att kunna bedriva den tekniska tjänsten
på förbandsnivån, det blir snabbt katten på råttan
osv. En annan utmaning är att skapa och beskriva
olika karriärvägar inom den tekniska tjänsten. Kan
vi inte göra detta kommer vi inte kunna behålla den
tekniska personalen som vi behöver för att kunna
försörja med teknisk kompetens på olika nivåer.
Vi behöver få till långsiktig försörjning av teknisk
personal för såväl FMs som FMVs behov. I större
utsträckning måste personalen som arbetar med teknisk tjänst också tillåtas arbeta i sin huvudtjänst för
att dels bygga upp sin kompetens och dels genomföra mer underhåll.
Ytterligare en utmaning är att komma tillrätta
med är den så kallade reparationsskulden. Under ett
antal år har vi av olika skäl låtit bli att reparera materiel som har gått sönder eller underhålla materiel
enligt underhållsföreskrifter. Detta gäller både materiell i bruk och i förråd. Har till exempel ett fordon
gått sönder och där reparation har bedömts dyrbart
så har vi hellre plockat ut ett funktionellt fordon ur
förråd och ställt in det inkuranta fordonet. En del
materiel har vi bara ställt i den ”blå hallen” som
har medfört materielförstöring. Vi har redan idag
ett läge där det är svårt att behovstäcka förbandens
materielbehov och nu när vissa förband ska expandera, till exempel så ska vi sätta upp en stridsgrupp
på Gotland så ökar behoven av materiel.

ska omhändertas och det har tillskjutits medel inom
FM för att beställa åtgärder av FMV för att minska
reparationsskulden. Självklart så skulle jag önska
mig att allt blev ordnat på en gång, men vi får vara
realistiska och inse det kommer ta lite tid att ändra
kurs. Det viktiga är att förändringen är påbörjad och
att vi alla måste hjälpas åt för att uppnå den.
PRIO Inf 5-6 rullar vidare, nu pågår förberedelserna inför nästa utrullning i norr den 23 november.
I maj så rullades cirka 10 stycken tekniska system
och all mängdmateriel och i november är det dags
för resterande drygt 250 stycken tekniska system. En
av utmaningarna är att säkerställa att masterdatan
har en tillräcklig bra kvalité för att kunna migreras.
Där LIFT var förlåtande avseende felaktig masterdata är PRIO absolut. Fel i masterdatan medför stor
risk för stopp i flöden.
För några veckor sedan genomfördes FM seminarium teknisk tjänst vid FMTS i Halmstad (se artikel
i tidningen). Jag hade förmånen att vara med en dag
och hade en föredragning om vikten av att vi genomför mer underhåll själva i FM.
Under några dagar i vecka 40 genomförde Försvarslogistikchefens sin fältövning i Halmstad där
tyngdpunkten låg på nationell försvarsplanering i
grundberedskap.
Jag får många positiva kommentarer om TIFF,
hoppas även ni tycker detta nummer erbjuder bra
och intressant läsning.
Anders Steninger

Vi har alltså en mängd utmaningar framför oss.
Det som är bra är att detta finns på Försvarslogistikchefens agenda, uppgift har ställts till C TrängR att
analysera personella resurser och behov av kompetens. Avseende reparationsskulden har uppgift ställts
till C FMTS att analysera hur reparationsskulden
TIFF nr 3 / 2015
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Regelverk och tillsyn är
huvuduppgifterna för FLYGI

TIFF TRÄFFAR

Militära flyginspektionen (FLYGI) utarbetar de föreskrifter som behövs när det gäller säkerheten inom
militär luftfart. FLYGI utövar också tillsyn över flygsäkerheten samt stödjer standardiseringen inom den
militära luftfarten och ge stöd vid verksamhetsutvecklingen inom Försvarsmakten.
Text och foto: Martin Neander

När TIFF träffar Anders Janson på
FLYGI i Högkvarterets lokaler har
han ganska nyligen tillträtt tjänsten
som Flygsäkerhetsinspektör.
– Tidigare har jag bland annat varit chef för Flygsäkerhetssektionen
som hanterar operativa flygsäkerhetsfrågor i sju år och sedan chef för
Luftfartssektionen under närmare
nio år, säger Anders Janson.
FLYGI bildades 1997. Sammantaget är det femton personer som
i dag är anställda inom FLYGI.
Bakgrunden till att FLYGI kom
till var kopplat till haveriet med
en JAS 39 Gripen i Stockholm
1993. Det framkom att det fanns
oklara ansvarsförhållanden mellan
Försvarsmakten, FMV, Saab och
övriga industrin.
För att tydliggöra ansvarsförhållandena bildades FLYGI - Militära
Flyginspektionen 1997 med uppgift
att vara en oberoende tillsynsfunktion för det militära luftfartssystemet i vilket både Försvarsmakten,
Saab, FMV och övriga industrin
ingår. FLYGI fick i uppgift att skapa
regler för militär luftfart (RML).
FLYGI skulle även svara för en
oberoende tillsyn av den militära
luftfarten. Tillsynsfunktionen och

regelverksutvecklingen för den militära luftfarten låg inom Försvarsmakten.
Direkt under ÖB
2010 kom det till en ny luftfartslag
och luftfartsförordning. Samtidigt
som RML arbetades fram pågick
parallellt ett arbete med att tydliggöra frågor gällande statsluftfarten,
det hann dock inte klarläggas före
förordningen trädde i kraft 2010. I
samband med arbetet gällande stats
luftfarten fanns synpunkter på oberoendet av den tillsyn som Försvarsmakten (FM) genomförde över sin
egen verksamhet. Bakgrunden var
bland annat ett antal haverier under
2000-talet säger Anders Janson.
Regeringen uppdrog åt FM att
redovisa hur oberoendet av tillsynen
skulle kunna garanteras. Svaret från
FM var att Flygsäkerhetsinspektören med FLYGI inte längre skulle
vara en del i Säkerhetsinspektionen
utan bli direkt underställd ÖB.
Vidare skulle man tydligt skilja
ansvaret för driften av det militära
luftfartssystemet och tillsynsfunktionen. Regeringen ansåg inte att detta
var tillräckligt enligt Anders Janson
utan skärpte oberoendet ytter

ligare. I den senaste ändringen av
instruktion till FM förtydligas att i
sin tillsynsroll är inte Flygsäkerhets
inspektören underställd ÖB.
Den nya instruktionen innebär
att Regeringen utser Flygsäkerhetsinspektören (FSI) efter hörande av
FM.
ÖB är fortsatt den som är högst
ansvarig för det militära luftfartssystemet och ansvarig för regleringen
av militär luftfart. Arbetet med att
utveckla RML hanteras av FLYGI.
Försvarsmaktens verksamhet,
däribland militär luftfart är till sin
natur mer riskfylld än civil luftfart.
Försvarsmaktens flygverksamhet ska
dock inte utsätta det civila samhället för onödiga risker när militär
verksamhet genomförs.
Devisen ”As civil as possible - as
military as needed” beskriver det
väl.
Tillstånd
En av uppgifterna för Flygsäkerhetsinspektören är att utfärda tillstånd
för aktörer som ska flyga eller i
övrigt operera inom det militära
luftfartssystemet. För att få tillstånd
kan man till exempel vara en flyg
operatör som Försvarsmakten, eller >>>

Anders Janson tillträdde tjänsten som
Flygsäkerhetsinspektör på FLYGI tidigare i år.
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en flygplanstillverkare och designorganisation som Saab.
Produkter som flygsystem måste
också inneha tillstånd. Alla som har
fått tillstånd har visat att de uppfyller de krav som krävs enligt RML.
I stort handlar det om tydlig fördelning av ansvar; det ska finnas en tydlig ledning, utpekade ansvarshavare,
en beskrivning av verksamheten,
rätt utrustning, rätt utbildning, rätt
underlag och en intern kvalitets
övervakning.
Underhållsorganisationerna får
tillstånd genom att visa på att de har
rätt förutsättningar att genomföra
underhåll på ett säkert sätt. Tekniker som jobbar med flygplan och
materiel måste ha certifikat för att

få tillgång till det militära luftförsvarssystemet. Skolor som FMTS
i Halmstad har också fått tillstånd
att bedriva utbildning och därmed
också tillgång till det militära luftförsvarssystemet.
FLYGI består av en certifieringsoch en operationell sektion. Personalen är hälften militär och hälften civil.
Certifieringssektionen
– Certifieringssektionen inom
FLYGI består av sju personer,
säger Anders Janson. De jobbar
med certifiering av produkter som
bland annat kan vara flygplan och
motorer. Som exempel kan nämnas
certifiering av nya Gripen E där
designorganisationen måste visa att

Försvarsmaktens lydnadsförhållanden

flygsystemet uppfyller ställda krav
vilket i sin tur ger förutsättningar för
en säker verksamhet hos operatören.
Operationella sektionen
Operationella sektionen jobbar
främst gentemot flygoperatörerna
med operativa flygtjänstfrågor och
underhåll – fortsatt luftvärdighet.
Det senare är ett stort och viktigt
område att hantera för FLYGI förutom certifieringsarbetet. Sektionen
hanterar även militära flygplatser,
stridsledning och luftbevakning.
– Alla nya centrala ”ansvarshavare” med tydligt utpekat ansvar inom
det militära luftfartssystemet som
exempelvis flygchef och teknisk chef
ska godkännas av FSI säger Anders
Janson. För att de ska kunna tillträda befattningen måste de ha rätt
kvalifikationer. Det gäller för övrigt
hela det militära luftfartssystemet.
Personalen ska ha rätt kvalifikation
för att utföra tjänsten. Det militära
luftfartssystemet bygger på att personal, olika system, och verktyg ner
till minsta o-ring är luftvärdiga.
Flygsäkerhetsinspektören genomför tillsyn med ett intervall mellan
ett och tre år på förbanden, på Saab
och FMV men även på andra organisationer inom och utom landet.
Det genomförs även tillsyner på
andra aktörer, exempelvis underhållsorganisationer. Om en aktör
inte visar sig kunna hantera tillståndet på rätt sätt kan Flygsäkerhetsinspektören i värsta fall begränsa
eller dra in tillståndet vilket innebär
att verksamhetsutövaren inte får
fortsätta bedriva sin verksamhet.
Tillståndet kan dock återfås när
man vidtagit åtgärder och rättat till
avvikelserna.
Europeiska kontakter
FLYGI har en motpart i Transportstyrelsen som ansvarar för regleringen och tillsynen av den civila luftfarten på liknande sätt som FLYGI
ansvar för den militära. FLYGI och
Transportstyrelsen samverkar i hög
grad med varandra. Framförallt gäller det hanteringen av det i Sverige
gemensamma civil/militära luftrummet och frågor rörande flygtrafiktjänst.
– FLYGI har även mycket kontakter med europeiska luftfartsor-
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ganisationer. Till exempel European
Defence Agency (EDA), säger
Anders Janson. Vi ser över möjligheterna att arbeta fram ett gemensamt
regelverk – framför allt frågor som
gäller hanteringen av luftvärdighet.
Meningen är att det ska bli lättare
att godkänna varandras arbete
genom ett så långt som möjligt
enhetligt regelverk.
– Vi arbetar också tillsammans för
att i framtiden försöka arbeta fram
ett gemensamt luftrum, fortsätter han. Den civila och militära
flygverksamheten måste samsas
eftersom det blir allt fler civila och
militära flygplan i samma luftrum.
Koordineringen av den civila och
militära luftfarten är en nyckelfråga
för att få tillgång till luftrummet på
det mest effektiva sättet. I det fallet
jobbar vi med flera europeiska organisationer som till exempel NATO
och EUROCONTROL och EU
kommissionen.
Enkel, förstådd, accepterad
Eftersom RML är från 1997, med
vissa delar utvecklade senare, kommer FLYGI under en tvåårsperiod
att utveckla och modernisera regelverket. Målet är att det blir mindre
till storleken och mer anpassat till
dagens verksamhet.
– Vår plan är att nya RML ska
vara klart om två år, säger Anders
Janson. Det är offensivt men det
är målet. RML visar redan i dag
ganska tydligt vem som har ansvar
och vad som ska göras. Det är dock
inte helt lättläst och ska därför göras
enklare. En förenkling räknar vi med

gör att RML blir lättare att förstå
och accepterad.
Regelverksutveckling
Anders Janson påpekar att huvud
fokus på FLYGI med de resurser
som för närvarande finns är att
lägga kraft på att få till en bra regelverksutveckling.
– Det är prioriteringen. Vi anpassar tillsynsverksamheten så att den
blir tillräckligt bra, säger han. I
stället för tillsyn vartannat år så kan
det bli vart tredje hos vissa aktörer
men tätare intervall för vissa andra.
Vi får dock aldrig äventyra tillsynsverksamheten. Det vi gör är att vi
anpassar tiden mellan tillsynerna
efter mognadsgraden och riskbidraget hos tillsynsobjektet. Vi ska ha

tillräckligt bra tillsyn för att kunna
lägga fokus och resurser för att
utveckla regelverket. Det är viktigt
att ha en bra dialog med alla aktörer
och inte uppfattas vara stelbenta.
Däremot måste FLYGI vara mycket
tydliga i vår tillsynsroll, vilket ibland
kan uppfattas tufft.
FLYGI ska följa med i utvecklingen och regelverket måste kunna
ändras över tiden för att kunna
anpassas efter den utveckling som
sker inom luftstridskrafterna.
Det är alltså mycket som står på
FLYGI:s och Anders Jansons agenda. Han tycker att jobbet är mycket
inspirerande och kul. Den stora
mängden frågor som inte är helt lätta
att lösa i ett första skede gör jobbet
till en utmaning, menar han. n

Rättelse till TIFF nr 2/2015
I artikeln ”Oberoende roll viktigt för Sjösäkerhetsinspektionen” har ett fel
smugit sig in angående FLYGI.
På sid 8, andra stycket står det att militära flyginspektionen (FLYGI) hör
till säkerhetsinspektionen. Det är mer än 1½ år sedan FLYGI blev självständig enhet, direkt under ÖB. Skälet var att FLYGI legala stöd och uppgifter är helt andra än de för SÄKINSP, bland annat sträcker sig FLYGI
verksamhetsområde långt utanför såväl Försvarsmakten som Sverige.
Redaktionen beklagar detta fel. Förhoppningsvis kommer artikeln
”TIFF träffar” på sidorna 4-7 att reda ut begreppen. n
TIFF nr 3 / 2015
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Seminarium i teknisk
tjänst i Halmstad gav
idéer för framtiden
Teknisk tjänst under insatser i Adenviken, Afghanistan och Mali, logistikinformation, transportflyg med
C-17 Globemaster och digital arbetsmiljö. Det var huvudpunkterna under seminariet i teknisk tjänst som
hölls 17-18 september vid FMTS i Halmstad. I flera av föredragen gjordes återkopplingar till vad som
fungerade och vad som kan göras bättre framöver.
Text: Martin Neander
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är att se över utbildningssystemet
och kunna erbjuda fler kurser eftersom efterfrågan är så stor.
Öden och äventyr i Adenviken
Joakim Nyström, teknisk chef för
driftstödsgruppen under ME04 höll
föredrag om ME04 och insatsen i
Adenviken – Operation Atalanta –
under våren 2015.
Insatsuppgiften var att eskortera
handelsfartyg utanför Somalias
kust, skydda båtarna som tillhörde
FN:s Världslivsmedelsprogram samt
förhindra piratattacker. Insatsen
gjordes tillsammans med den holländska marinen med basen ombord
på det holländska försörjningsfartyget Johan de Witt.

Sverige bidrog bland annat med
två Stridsbåt 90 och två Helikopter
15. Insatsen upprättades av Amfibieregementet (Amf 1) med stöd av
Helikopterflottiljen (Hkpflj) med
flera.
Väder och saltvatten visade sig
vara stora utmaningar. Ändå klarade sig båtarna över förväntan och
de hade hög tillgänglighet.
Vapnen tog mycket stryk i klimatet. Det gjordes underhåll två gånger
per dag annars blev det rostbeläggningar. I de förtätade underhållsintervallerna ingick att stridsbåtarna
och motorerna skulle spolas rena
med färskvatten varje dag.
Arbetsmiljön i dockan på Johan
de Witt var också pressande med

Fotograf: Mattias Nurmela, Combat Camera/Försvarsmakten

Runt ett hundratal åhörare från
samtliga försvarsgrenar samlades bägge dagarna i aulan på det
gamla flottiljområdet i Halmstad.
Efter första dagen kunde eventuellt
knorrande magar mättas i mässen
där kvällens grillbuffé hade dukats
upp för några timmars samvaro och
middag.
Temat för seminariet var underhållslösningar inom den tekniska
tjänsten, nationellt och internationellt.
Chefen för FMTS, Stig-Olof
Krohné, inledde första dagen med
att hälsa välkommen. Han påpekade
att en av den tekniska tjänstens viktigaste uppgifter är att hjälpa till att
bygga upp och förstärka effekterna
av olika insatsoperationer. Målsättningen med seminariet var därför att
seminariet skulle sprida kunskaper
och erfarenheter av underhållslösningar mellan försvarsgrenarna.
Utveckling, utbildning och insats
är de tre benen som FMTS står på,
sa Stig-Olof Krohné, som också
berättade att det finns ett enormt
behov av produktion av teknisk
tjänst inom Försvarsmakten. Ett
behov som inte är lätt att fylla och
som också utmanas av personalförsörjningen där många tekniker
närmar sig pensionsåldern. Det tar
exempelvis fem år att få ut en färdig
flygtekniker i tjänst.
Från att bara varit centrerade till
Halmstad finns FMTS nu också på
flera håll i landet. Under förra året
levererade FMTS 848 kurser och
6 620 studerande. En stor utmaning

Stridsbåt 90 under Operation Atalanta våren 2015.
TIFF nr 3 / 2015

värme, fukt, mörker och oväsen från
motorerna. De tjocka overallerna
skyddade bra men andades inte väl.
Avsteg fick därför göras med klädsel
i bara kängor, t-shirt och shorts.
Sammanlagt var det fler än 70 fel
på de bägge båtarna. De var delvis
trasiga redan innan de kom till insatsområdet. Därför fanns det alltid
något som behövde åtgärdas. Bland
annat gummi som torkade och
sprack när det utsattes för saltvatten
och sol, avfuktaren i styrhytten var
underdimensionerad för klimatet, ett
antennfäste rostade sönder på bara
en vecka och det var GPS-problem
med otillräcklig kontakt med satelliterna.
Andra fel som borde ha lösts
redan i Sverige var för låg effekt på
ena båten som därmed fick gå på
lägre hastighet. Ett fel som inte gick
att laga på plats. AC fungerade bara
bra på en båt och det var läckage
genom vindrutetorkarna. Samtliga
dessa fel kunde ha åtgärdats om båtarna hade fått provköras i Sverige.

Behovet av kompetent helikopterstöd i Afghanistan har ökat under
åren. Därför köptes amerikanska
Black Hawks av modellen M. Det
var bråttom och man hade bara
drygt ett år på sig att införa materielsystemet och ta sig till Afghanistan.
Uppgift till Försvarsmakten var
att ha tre stycken Hkp 16 klara för
Medevac-insats i Afghanistan med
stöd från Sverige. En enhet på 40
personer skapades med tio personer
i hkp-underhållspluton.
USA bidrog med besättningsstöd
och tekniskt stöd. Ett gäng med
amerikanska instruktörer hjälpte till
under året med tekniska och operativa förberedelser.

Black Hawk till Afghanistan
Anders Forslöf, Stf lokal flygunderhållschef och kapten Tobias Wedner
föreläste sedan om Hkp 16 i Afghanistan 2013-2014.
Anders Forslöf började med att
säga att insats är en materielsport.
Mycket reservdelar och en väl fungerande logistikkedja krävs.

Fotograf: Jimmy Croona, Combat Camera/Försvarsmakten

Viktiga lärdomar. En viktig lärdom
är att alltid ha med dokumentation
på alla system som används. Något
som delvis saknades under ME04.
Det försvårade arbetet. Tack vare
satellittelefoner och internet kunde
Joakim Nyström be om stöd och det
fick han göra ungefär var tredje dag.
Resursledningsstöd för främre
insatsledning (RSF) användes under
insatsen. I RSF skrevs alla fel in,

tekniska anpassningar, beställningar
och vad som åtgärdades på båtarna.
Reservdelar kunde också beställas.
Ett otroligt bra och användarvänligt
system, enligt Joakim Nyström. Via
RSF kunde även bilder och filmer
skickas och det hjälpte i felsökningsprocessen. RSF ska så småningom
integreras i PRIO är det meningen.
Språkförbistring var ett annat
problem då många holländska
soldater inte pratade engelska utan
bara officerarna. Insatsen präglades
också av tidsbrist med bland annat
logistik- och utrymmesproblem som
följd ombord på Johan de Witt. En
annan erfarenhet som gjordes var
bristen på svets- och kylkunskap i
gruppen.
Fast det är ändå roligt att vara
tekniker på insats, menade Joakim
Nyström. Det är prioriterat att meka
och man får tid och resurser till det.
Insatsen gick också bra på det stora
hela. På högre nivå var samarbetet
bra – dock inte alltid på lägre nivå.
Både stridsbåtarna och helikoptrarna var emellertid operativa när det
skulle genomföra operationer.

Hkp 16 på uppdrag i Afghanistan 2013-2014.
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Underbemannade. Organisationen
var underbemannad med för få
som hade certifikat för att kunna
arbeta som man ville. Det skulle
ha behövts fler färdmekaniker från
början med ytterligare en per besättning.
Införandet blev forcerat. Sverige
hade totalt 1 463 timmar flygtid på
Hkp 16 jämfört med amerikanerna
som hade runt 7 000 – 10 000 timmar per maskin.
Man började flyga redan vecka
ett. Det är väldigt mörkt nattetid
i Afghanistan och Tobias Wedner
har aldrig flugit i sådant mörker.
Andra synpunkter från piloterna
var svårigheter med konturer i sanddynerna och trafikledning på bruten
engelska med dålig radioförbindelse.
Återställningen av helikoptrarna
innebär att 24 månader efter en
ökeninsats ska de nollställas. Det
innebär kopiöst mycket jobb. Av de
fyra helikoptrarna är två klara, den
tredje blir klar under hösten 2015
och den fjärde under våren 2016.
Det tar cirka sex månader att göra i
ordning en helikopter efter insats.
Jävla skitsystem
Många i seminariepubliken hummade igenkännande när Jonas
Söderström på företaget InUse
Experience berättade att 40 procent
av de anställda har problem med
datasystemen varje vecka och 20
procent varje dag. Det är den största
källan till frustration på jobbet,
menar han.
Jonas Söderström jobbar med
digitala lösningar och har skrivit
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Foto: Christian Lövgren, Informatör,
FÖRSVARSMAKTENS TEKNISKA SKOLA

boken Jävla skitsystem! som handlar
om problemen i den digitala arbetsmiljön.
Långsamma webbapplikationer,
datorn och skrivaren ligger högst
upp på listan över saker att vara
missnöjd med på jobbet, före chefen
och lönen. Det är till och med så att
välfungerade IT-lösningar har gått
om hög lön som det som många
anser vara viktigast i en anställning.
Det är paradoxalt att vi skapar
teknik för att den ska avlasta oss och
ändå verkar vi bara bli mer och mer
stressade av den, sa Jonas Söderström.
Stressen kommer sig av att man
vill kunna klara av sin uppgift utan
att göra en massa klick i ett system.
Det skapar frustration och tar tid

från det man som anställd ska fokusera på.
Jonas Söderström illustrerade det
med ett par datorbilder i kontorsmiljö – en från 2000 och en från i år.
Den enda egentliga skillnaden var
att skärmen var plattare på 2015-bilden. Gränssnitten som de bägge
användarna möttes av i programmen
var skrämmande lika. Jämför med
gränssnitten i en Nokia från 2000
och en iPhone i dag! Som konsumenter åtnjuter vi en himmelsk tillvaro men i arbetet så är den snarare
helvetisk, menar han.
Utbildning är ett annat problem.
Det tar åtminstone två år av utbildning för att klara av att flyga ett
flygplan. Det anses bara behövas två
dagars utbildning för att klara av ett
dataprogram. Trots att båda sakerna
kan vara nästan lika komplexa i sin
helhet.
IT-system arbetsmiljöfara
Snittet ligger på cirka 30 minuter
förlorad tid per dag på grund av strul
med IT-system. Jonas Söderström
menar att dåligt fungerande IT-system är en arbetsmiljöfråga som har
haft frikort under en alltför lång tid.

Arbetsmiljölagen fastslår att
teknik ska utformas så att den inte
skapar ohälsa. Den ska varken ge
fysisk eller psykisk belastning. En
bra digital arbetsmiljö ska därför ha
stabila, enkla och intuitiva system
som är lätta att hitta i. Systemen ska
ha fokus på kärnuppgiften och ha
enklare administration.
Skyddsombuden behöver därför
utbildas i att kartlägga IT-system
och genomföra IT-systemronder på
arbetsplatserna. I ett systematiskt
arbetsmiljöarbete får användarna
vara med och ge sina åsikter. Lösningen är mindre detaljreglering och
inte nya digitala tjänster, avslutade
Jonas Söderström den första dagen.
Omdaning försvarslogistik
Den andra dagens föreläsningar
inleddes med att Anders Steninger,
processledare materielunderhåll och
tekniskt systemstöd, PROD FLOG
FÖRBAND (även TIFF:s ansvarige
utgivare), pratade om omdaningen
av försvarslogistiken.
Han berättade att man är i fasen
att ta fram en materielförsörjningsplan. Dessutom pratade han om
underhållsresursplanen.

Jonas Söderström påpekade att IT-system kan utgöra en fara för hälsan.
Foto: Christian Lövgren, Informatör, Försvarsmaktens Tekniska Skola
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– Vad kan vi göra för eget underhåll i egen regi? Det är svårt att få
balans mellan materielen vi plockar
ut och pengarna vi betalar för det.
Vi har mer materiel ute än det finns
pengar. Det innebär en risktagning
att balansera detta. Det finns inte
pengar att underhålla materielen
som finns ute. Med de
resurser vi har själva
måste vi göra mer
underhåll, sa Anders
Steninger.
Syftet är att bygga
upp egen teknisk
kompetens för att
Anders
göra mer eget underSteninger
håll och därmed spara
pengar. Styrkan med planen är att
använda pengarna på rätt sätt för
att underhålla materielen. Genom
underhåll blir det pengar över till
mer materiel.
FMLOG sammanställer Försvarsmaktens totala underhållsproduktion med kommenterarer till väsentliga avvikelser genom Teknikenheten
för vidare avrapportering månatligen till HKV PROD FLOGFÖRB.
C-17 inifrån och ut
En gedigen lektion i vad det innebär
att flyga med det enorma transportplanet C-17 Globemaster gav Urban
Rosberg som varit tekniskt ansvarig/
flying crew chief ombord på C-17
många gånger.
I några år var han stationerad i
ungerska Pápa på det multinationella flygförbandet Heavy Airlift
Wing (HAW). Han gjorde då service
på C-17 både före, under och efter
flygningen. Under flygning hade
piloterna möjlighet att rådgöra med
honom ifall tekniska fel uppstod.
Urban Rosberg berättade om
utbildningen på C-17 som han och
hans kollegor fick på McChord
basen i staten Washington i USA.
Där fanns utbildningsstationer med
till exempel bara landningsstället i
en stor utbildningshall.
Han visade också bilder från flight
control trainern. C-17 klarar att
sjunka med 19 000 fot i minuten.
Klaffsystemet är extremt tåligt för
att klara hög fart.
C-17 har också en väldig kapacitet. Man har utgått från lastgolvets
utrymme när planet konstruerades.
Stora skillnaden är att den tar 75 ton
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datasystem som ska fungera ihop
och som man ska hålla koll på i servicen av planet. Crew chiefen behövs
bland annat också för att nollställa
och uppdatera systemen.

Urban Rosberg

last jämfört med Hercules 16-17 ton.
C-17 kan alltså ta tung last långa
sträckor. Lastutrymmet är också
väldigt flexibelt och lätt att bygga
om. Det finns rullbanor som gör det
möjligt att ställa lastpaletterna på
olika sätt på längden och tvären.
C-17 kan ta 113 ton bränsle som
mest. Urban Rosberg berättade att
han på 1 600 timmar har tankat mer
bränsle än på de 7 000 timmar som
han tankade till Hercules.
Systemen ombord på C-17 är
också mer komplexa än på Hercules. Enligt Urban Rosberg är det
en process på 60 steg att få igång
strömmen på C-17 jämfört med ett
steg på Hercules. Det finns nio olika

Med toppluva i Mali
Ola Berggren, bataljonsstaben på
FMTS 1 Tekn bat pratade om insatsen MALI01.
Regeringen beslutade i mars 2014
att ge Försvarsmakten uppgiften att
planera och vidta förberedelser för
att stödja den FN-ledda stabiliseringsinsatsen i Mali, Minusma.
Ola Berggren berättade bland annat om det skiftande klimatet i Mali
med stark hetta dagtid och inte mer
än fem plusgrader under nätterna.
Det var lätt att först skratta åt toppluvorna som ingick i respackningen
men de kom tveklöst till användning
på plats.
Bland de erfarenheter som kunde
dras efter insatsen var att det återstår att klarlägga ett flertal gränsytor där ansvarsfördelningen mellan
myndigheterna är otydliga. Till
exempel organiserade SWECON
dagligen flera av FMV:s uppdrag.
Avsaknad eller fel i underhållsutrustning medförde att vissa reparationer inte gick att genomföra
fullt ut. Erfarenheter från tidigare
insatser var inte heller omhändertagna och implementerade. Följden
blev minskad operativ effekt.
Bristande effektivitet och koordination när det gäller transporter var
ett annat problem. Utan fungerande
transporter fungerar inte logistikflödet inom tekniskt tjänst. Funktionen
får då svårt att lösa sin huvuduppgift att se till att upprätthålla den
tekniska tillgängligheten när exempelvis reservdelar saknas. n

Foto: Anton Thorstensson, Combat Camera/Försvarsmakten

MALI01. ÖB besöker färjeläget längs Niger utanför
Timbuktu där huvuddelen
av den svenska utrustningen transporteras över.
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Pansarterrängbil 360
– snabb och lättrörlig med vissa barnsjukdomar
Pansarterrängbil 360 (Patgb 360) tar sig fort fram såväl i terrängen som på vägar. P 7 i Revingehed har
fått 113 sådana trupptransportfordon levererade till sig från finska försvarskoncernen Patria. De rullar på
bra även om inkörningsperioden tekniskt sett har varit lång.
Text: Martin Neander Foto: Per-Olof Rydzén och Henrik Frost/Försvarsmakten

Med drift på alla åtta hjul tar sig
Patgb 360 fram i många olika miljöer. Motståndskraften mot minor
och beskjutning är mycket bra och
den har blivit något av en favorit
bland flera länders försvarsmakter.
Inte minst i samband med internationella insatser.
Den största yttre skillnaden mellan Försvarsmaktens två pansarter-

rängbilar är att 360 har åtta hjul
medan 203:an – som 360:n har ersatt
– har sex.
Chassit är gemensamt för en rad
olika varianter av fordonet. Detta
kan sedan kompletteras med olika
vapensystem, sensorer och annan
utrustning. De svenska fordonen
har till exempel en förstärkning som
gör att de klarar minexplosioner och

improviserade sprängämnen på ett
bättre sätt.
Individuell upphängning av de
åtta hjulen och välbalanserad hydropneumatisk fjädring är det som ger
känslan av lättkördhet och hög komfort även i svår terräng. Meningen
är att vem som helst ska kunna köra
fordonet om den ordinarie föraren
blir skadad.

Patgb 360 är lättkörd i svår terräng tack vare den individuella upphängningen av de åtta hjulen och den välbalanserade
hydropneumatiska fjädringen.
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Fordonet har bakhjulsstyrning som minskar svängdiametern med drygt fem meter.

Hög skyddsfaktor
– Patgb 360 är en trupptransport
med hög skyddsnivå, säger Henrik
Frost, teknisk chef på 71. motoriserade skyttebataljonen på P 7. När
det gäller minskydd och motstånd
mot IED (improvised explosive
devices) så står sig 360:n extremt
väl såväl nationellt som internationellt. Det som också skiljer den mot
exempelvis 203:an är att 360 har en
dedikerad plats där all utrustning
kan spännas fast. Inget ska ligga löst
och kunna flyga runt inne i vagnen.
– Det går också otroligt fort att
flytta ett förband, tillägger kollegan
Håkan Nilsson som är teknisk handläggare på markverkstaden. Den är
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väldigt lättkörd trots sin storlek. Där
hjälper bakhjulsstyrning till och den
kan behövas eftersom vi har valt att
förlänga vagnen jämfört med hur
den levererades.
Håkan Nilsson berättar att
markverkstaden har varit inblandad
sedan årsskiftet 2013/2014.
– Från första delen av 2014 började vi genomföra grundtillsyn 1 på
Patgb 360, säger han. Vi har också
börjat förrådsställda fordon.
Patgb 360 finns i fyra olika varianter: trupptransport, ledning, reparation och ambulans.
– Den svenska vagnen har skillnader jämfört med övriga länders pansarterrängbilar. Den är ett fordon

med ”extra allt”, säger Henrik Frost.
Den har förlängts med 40 centimeter
för att få plats med all utrustning
och är längre än den finska eller
polska varianten. Bakhjulsstyrning
är vi dessutom ensamma om att
ha fått installerad. Detta minskar
svängdiametern från 24,5 till 19
meter. Fordonet är också försett
med höjdjusteringssystem, centralt
däckpumpningssystem och kameror
i alla riktningar.
Förseningar i projektet
Hösten 2012 hölls en första instruktörsutbildning för svensk personal
på fordonet i Finland.
– Därefter har det varit förseningar
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i projektet men runt påsk 2013 så
anlände de första tre fordonen hit
till oss, säger Henrik Frost. De togs
emot på verkstaden och vi installerade vapensystem 01 och sambandsutrustning.
Efter påsken startade instruktörskurs nummer två i finsk regi
med deltagande personal från P 7,
Markstridsskolan och LogS.
– Efter sommaren 2013 började
den första helt svenska instruktörskursen på P 7 med tio elever, säger
Henrik Frost. Parallellt genomfördes
en teknisk kurs i Halmstad.
Under senare delen av 2013
började det komma runt tio fordon i månaden. Det behövdes för
att kunna dra igång utbildningen i
större skala i början på 2014.
Många prövningar
Cirka 52 besättningar gick utbildningen som hölls under våren 2014.
Målet var att hela bataljonen skulle

utbildas samtidigt. Utbildningen
var indelad i tre utbildningslinjer för
att hålla ner volymen på klasserna.
Därefter var bataljonen ombeväpnad till Patgb 360.
– Utbildningen innebar på många
sätt en prövning, berättar Henrik
Frost. Materielsystemet var nytt
och det var stor brist på teknisk
personal. Det var omöjligt att få
reservdelar den rätta vägen. Nu är
det bättre. Det var också trångt att
utbilda så många vagnsbesättningar.
Det kräver ju mycket utrymme.
– Under första halvåret i år har
detta varit vårt huvudfordon, fortsätter han. De har också körts långt
för att vara ett stridsfordon, vissa
fordon har redan rullat 700 mil. Det
har varit många småproblem men
generellt sett har tillgängligheten varit god till mycket god på fordonet.
Under hösten fanns 68 stycken
Patgb 360 med under övning i Skillingaryd och Kvarn. Under de elva

dagarna fick två fordon fel som
gjorde att de inte kunde rulla, de
kunde dock snabbt repareras. Alla
kördes både dit och hem för egen
maskin. För fordonen innebar det
cirka 150 mils färd.
Infördes för snabbt
Enligt Henrik Frost har man kämpat med många frågor som inte
skulle ha hamnat på P 7 utan som
borde ha lösts av FMV och hos
industrin innan fordonen levererades
till förbandet.
– Ett problem har varit att 360
infördes väldigt snabbt på bataljonen,
säger han. Det är inte bara så att vi
har infört ett nytt fordon utan vi har
också infört vapenstationen. Nu har
vi cirka 50 fordon med vapenstationer
men före det hade vi bara några få.
Patgb 360 har även ett helt nytt
sambandssystem KomNod som
tillverkas av Thales Group i Nederländerna.

Från vänster: Henrik Frost, teknisk chef på 71. motoriserade skyttebataljonen på P 7, Emil Svedin, tekniker, Håkan Nilsson,
teknisk handläggare och Carl-Johan Ekstrand, tekniker.
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1.	Scaniamotor som utvecklar
550 hästkrafter
2-3.	Förvaring, inget ska ligga löst
och kunna flyga runt inne i
vagnen

1.

4.	Bra komfort

3.

5.	Patgb 360 är lätt beväpnad
men i gengäld väldigt snabb

2.

4.

6.	Den svenska versionen av
Patgb 360 är förlängd med
40 cm för att få plats med all
utrustning

– Det är ett helt nytt system för
svensk del, säger Henrik Frost. Det
är modernt och har bra kapacitet.
Gamla system är enklare men sambandssystemet KomNod kan göra
mycket mer. När man väl lärt sig det,
har det större möjligheter än andra
sambandssystem som finns i dag.
När det gäller integrationen mellan vapenstation och fordon samt
sambandssystem och fordon har det
varit brister. Det saknades tidigare
kompetens och de har inte fungerat
tillsammans. Ett exempel har varit
att det har varit svårt att få reservdelar. Patria har haft support på plats
i Revingehed med ett par mekaniker
som bland annat hjälpt till att få
fram reservdelar.
– Utan deras hjälp hade vi inte
klarat av den första tiden med Patgb
360. Vi började använda fordonen
runt påsk 2013, men de första reservdelar som vi fick levererade från
garnisonslagret kom först vid jul
>>>
2014, säger Henrik Frost.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

7.	Förarplats
8.	Skytten sitter bakom föraren
9.	Bra belysning behövs för
mörkerkörning
10-11. Ambulansversionen
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Den första svenska instruktörskursen hösten 2013.

Andra problem gäller dokumentationen där det ännu inte finns någon
fastställd utgåva. Det har jobbats
under våren i år med att rätta till det.
Instruktörskurs
I augusti 2015 började en instruktörskurs som håller på till i slutet
av november. Det är elever från P 7
och från Livgardet som går kursen.
När den är klar är eleverna färdiga
instruktörer för fordonet.
– Allt som vi lärt oss den svåra vägen kan vi lära ut till instruktörerna
från Livgardet så att de inte behöver
göra om våra misstag, säger Henrik
Frost.
Carl-Johan Ekstrand och Emil
Svedin är bägge tekniker på Patgb
360, och har bakgrunder som
tekniska chefer. De är tekniker och
instruktörer på instruktörskursen
som just nu genomförs.
– Vi stödjer de som är instruktörsutbildare så att de själva kan hålla
lektionerna och sedan är vi med och
16

Foto: Foto: Henrik Frost/Försvarsmakten

bidrar med detaljkunskaper och
fördjupningar. Vi svarar på frågor
och hjälper till, säger Carl-Johan
Ekstrand. Ett annat uppdrag är att
se till att fordonen fungerar och rul�lar. Vi tar in felrapporter, reparerar,
beställer reservdelar, och dokumenterar i våra datasystem så att
fordonen har så hög tillgänglighet
som möjligt.
Saknat djup
– Vi har gått ett antal tekniska
Patgb 360-kurser i både Sverige
och Finland, säger Emil Svedin.
Under utbildningen har man inte
gått tillräckligt djupt utan det har
stundtals varit för ytliga kunskaper
som förmedlats.
Han får medhåll av Henrik Frost
som menar att de tekniska kurserna
har varit av blandad kvalitet:
– Det har genomförts tre kompletteringskurser i Finland för att rätta
till det ytliga och de har varit så där.
Det hade inte varit ett problem om

vi hade haft bra dokumentation.
Marksystem på FMTS har beslutat att de inte utbildar fler tekniker
förrän det är tillrättat. Det är en
arbetsmiljöfara att inte kunna lita
på dokumentationen.
För att kunna fortsätta utbilda
teknisk personal har ett antal tekniker från P 7 och FMTS arbetat med
att kontrollera och utveckla dokumentationen.
Brandsäkerhetsbrist
Ett exempel där den bristande dokumentationen leder till frågetecken inträffade dagen innan TIFF:s besök
på P 7 där det hade uppstått ett fel
på brandsläckningssystemet.
– I motorutrymmet finns det åtta
sensorer. När det blir 180 grader
varmt så indikerar sensorerna att
det är brand i motorutrymmet, säger
Emil Svedin. Samtidigt ska kylfläktarna stängas av för att det inte ska
bli genomströmning av luft och efter
fyra sekunder så ska släckmedel
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utlösas. Vi har inte fått kylfläktarna
att stängas av. Det går inte bara att
återställa brandsläckningssystemet
utan fordonet måste nollställas. Det
krånglar till hela hanteringen när vi
saknar dokumentation kring det här.
– Det går alltid bra att ringa till
Patria och få hjälp och vi vet vilka
som har svaren hos dem fast vi
skulle vilja ha tillgång till dokumentation precis när vi behöver den,
fortsätter han.
Blir bättre framöver
Henrik Frost tycker det är naturligt
att ett nytt system har barnsjukdomar.
– Även om det finns småfel på alla
vagnar så rullar de ändå, säger han.
Man får räkna med att när man
beställer ett fordon med extra allt så
tar det tid innan alla funktioner har
satt sig och barnsjukdomarna har
rättats till. Det har gjorts kontinuerliga modifieringar av fordonen sedan
de kom till P 7 och Patria har fått
ändra i konstruktion, bland annat
TIFF nr 3 / 2015

med ny programvara. Nu i somras
genomförde vi den senaste modifieringen och nu ska fordonen ha
samma konfiguration.
Underhållet på Patgb 360 är dock
inte helt lätt med många smörjpunkter och skivbromsar där det kan
samlas lera.
– Den är ibland svår att få ren
undertill. Det är många ställen där
smuts kan samlas. Det är också
viktigt att kolla så att det inte har
fastnat stenar vid styrstagen vid
exempelvis fastkörningar, säger
Emil Svedin. Vagnen är försedd
med pansarförstärkningar i form av
kompositskydd. Dessa ger ett gott
skydd mot eldgivning men man får
vara försiktig med att dra vagnen
mot träd eller husväggar.
En annan intressant reflektion
gjordes i Finland hösten 2012.
– Rörligheten och farten är fantastisk och med hjälp av den kan man
faktiskt manövrera ut en eventuell
fiende och strida med de som sit-

Fakta
Pansarterrängbil 360 har en
marschhastighet på 100 km/h.
Fordonet har drift och individuell hydraulisk fjädring på
alla åtta hjul och en tolvliters
Scaniamotor som utvecklar
550 hästkrafter.

ter där bak, avslutar Carl-Johan
Ekstrand.
När brukarna summerar vagnens
egenskaper är de ändå övervägande
positiva. Vagnen är lättkörd och
rör sig smidigt och snabbt på såväl
landsväg som i terrängen. Soldaterna som sitter bak i stridsutrymmet
uppskattar komforten och möjligheten att kunna packa sin utrustning på dedikerade platser. 360:n är,
barnsjukdomar till trots, uppskattad
av de som använder den. n
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Hantering av allergiframkall
Föreskriften AFS 2014:43 Kemiska
arbetsmiljörisker ersätter AFS
2005:18 Härdplaster från den
1 juni 2015.
Text: Åsa Nilsson,
Exova Materials Technology AB,
Birgit Ramfjord, FMV på uppdrag av
Ingela Bolin Holmberg, FMV.

Bakgrund. En härdplast är en plast
som efter härdning har en tvärbunden struktur och som, vid uppvärmning, sönderdelas utan att först
smälta. Många ämnen som används
vid tillverkning av härdplaster är
mycket irriterande för hud och slemhinnor och kan också orsaka allergi.
Samma risker kan finnas vid hante-

ring av ofullständigt härdade plaster
och avfall från härdplaster. Vid
uppvärmning bildas ämnen som kan
innebära stora hälsorisker. Tidigare
har en särskild förskrift funnits om
härdplaster, 2005:18. Genom AFS
2014:43 införs en del ändringar som
är viktiga och som bland annat gäller
härdplaster.
Kemiska arbetsmiljörisker
– allergiframkallande ämnen
Det finns fortfarande regler för
härdplastarbete men dessa ingår nu
i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker (2014:43).
När man har en kemisk produkt
som är allergiframkallande ska man
bedöma om arbetet som ska utföras
kan medföra om man som arbetstagare exponeras.
Då en riskbedömning visar att
det finns risk för exponering av
allergiframkallande kemiska
produkter ska bestämmelser
i § 37 b -37 g tillämpas om
man arbetar med:
1. Kemiska produkter
som är märkta med
faroangivelser H317
eller H334.
2. Lim eller andra
kemiska produkter
som innehåller etyl-
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2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat. Exempel på denna typ av
produkt är till exempel lim av typen
”snabblim”.
3. Arbete som innebär termisk
nedbrytning av material som frisätter isocyanater eller processer som
frisätter formaldehyd. Svetsning i
polyuretanlack är ett exempel på
process som kan frisätta isocyanater.
Det finns särskilda krav på riskbedömningarnas dokumentation,
krav på skyltning – i anslutning till
arbetsplatsen/på dörrar till lokaler.
Arbetsledare och arbetstagare ska
ha fått information om riskerna vid
hanteringen och om de åtgärder som
ska vidtas enligt riskbedömningen.
Utbildning
Krav på utbildning och läkarundersökning gäller endast för utpekade ämnesgrupper och processer.
(§37 e-g)
Utbildning krävs för de som leder
arbetet eller sysselsätts i ett arbete
där de kan exponeras för följande
kemiska produkter om de är märkta
med H317 eller H334 på grund av
innehåll av:
• Diisocyanater.
• Epoxiplastkomponenter.
• Organiska syraanhydrider.
• Formaldehydhartser.

Luftvägssensibiliserande

Fara
H334: Kan orsaka allergi eller astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning

Hudsensibiliserande

Varning
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion
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ande ämnen – nyheter
• Metakrylater märkta med H317
eller H334.
• Akrylater märkta med H317 eller
H334.
Utbildning krävs även vid:
• Arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.
• Arbete med processer som frisätter
formaldehyd.
• Arbete med produkter som
innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakryl som pågår
längre än 30 minuter per vecka.

Exempel på ”snabblim” som inne
håller metyl-2-cyanoakrylat respektive
etyl-2-cyanoakrylat.

Nytt är att utbildningsintyget
inte får vara äldre än 5 år.
Den arbetsgivare som inte kan
uppvisa giltigt utbildningsintyg
för de arbetstagare som leder eller
sysselsätts i arbete med de kemiska
produkter och processer som omfattas ska betala sanktionsavgift på
10 000 kr per arbetstagare.
Läkarundersökning och
tjänstbarhetsbedömning
För läkarundersökning finns det två
kravnivåer.
37 f §: Arbetsgivaren ska erbjuda
läkarundersökning för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer
att sysselsättas i arbete där de kan
exponeras för kemiska produkter
som är märkta med H317 eller H334
på grund av att de innehåller något
av följande:
• Epoxiplastkomponenter.
• Formaldehydhartser.
• Metakrylater.
• Akrylater.
37 g §: Arbetsgivaren ska se till att
periodisk läkarundersökning med
tjänstbarhetsbedömning genomförs
för de arbetstagare som sysselsätts

eller kommer att sysselsättas i arbete
där de kan exponeras för:
• Kemiska produkter märkta med
H334 på grund av att de innehåller
diisocyanater.
• Kemiska produkter märkta med
H334 på grund av att de innehåller
organiska syraanhydrider.
• Kemiska produkter innehållande
etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka.
• Kemiska produkter innehållande
metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet
pågår mer än 30 minuter per vecka.
• Isocyanater som frisatts genom
termisk nedbrytning. n

Regler
• Kemiska arbetsmiljörisker, AFS
2014:43, som är en ändring med
omtryck av AFS 2011:19.
• TO AF ALLM 900 000006 härdplast som behandlat regler kring
härdplaster kommer att dras in. Den
kommer att ersättas av TO AF ALLM
900 00009 hantering av hälso- och
miljöfarliga produkter.

Vill du läsa TIFF som E-tidning?
Gå in på tiff.mil.se under fliken ”Arkiv”
Där hittar du samtliga nummer från 1967 till 2015!

Är du intresserad av att prenumerera?
TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt
till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m fl.
För mer information gå in på http://tiff.mil.se under fliken ”Prenumeration”.
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med supportgruppen
JAS39 i Tjeckien
TIFF-redaktionen, har via telefon, fått en lite pratstund med den
nuvarande personalen i Supportgruppen JAS39 på plats i Tjeckien.
Vi får en liten sammanfattning av den tiden som har varit samt att
vi får reda på vad som ska hända när verksamheten på plats
avvecklas den 30:e september 2015.
Text: Thomas Härdelin, Saab AB Foto: Försvarsmakten

I TIFF nummer 3/2011 besökte
TIFF personalen på plats i Tjeckien. Denna gång är det dock via
telefonkonferens som vi kontaktar den kvarvarande personalen,
Martin Lennartsson, Lars Keller
(tidigare Norbäck för den som läser
den gamla artikeln) och Thomas
Ljungqvist, på flygbasen. Vi fick
reda på vad som har hänt sedan
dess samt en summering av de
gångna tio åren på plats i Tjeckien.
Supportverksamheten på plats ska
avvecklas och det har lagts mycket
fokus på slutförandet.

Personal under åren 2009 – 2010
från vänster Roger Saxin, Harri
Aaltonen, Adam Karlsson,
Oskar Lans och Björn
Johansson.
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Verksamheten har pågått
under tio år i Tjeckien
I april 2005 påbörjades uppdraget
på plats i Tjeckien. Gruppen har sedan dess varit baserade på flygbasen
i Časlav. Redan i juli 2005 så ingick
det tjeckiska flygvapnet med sina
JAS39-flygplan i sin första incidentberedskap med JAS39-flygplan.
Historik
Från början var det 13 personer
med familjer på plats. Det var
personal från svenska flygvapnet,
en från Saab och en från Volvo

Uppslag från TIFF
nr 3/2011 (artikeln
i sin helhet finns
åtkomlig via TIFF:s
hemsida – Arkiv)

flygmotor (GKN) (som under de
första fyra åren pendlade mellan
supportgruppen i Tjeckien och
Ungern). Därefter har det minskats
till sju personer, till fem personer
för att under de sista två åren ha tre
personer på plats.

Personal under åren 2010 – 2012 från
vänster Adam Karlsson, Lars Keller,
Oskar Lans, Harri Aaltonen och
Roger Saxin.
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Personal under åren 2012 – 2013 från
vänster Adam Karlsson, Lars Keller,
Roger Saxin, Thomas Ljungqvist och
Martin Lennartsson.

Från början lades fokus på utbildning och stöd till den tjeckiska
skvadronen och deras tekniker.
Grundläggande utbildning för den
tjeckiska personalen hade dessförinnan genomförts på FMTS i Halmstad.
Allt eftersom behoven förändrades så har personalen minskats.
Från början jobbade man enbart
i system Fenix(S), UEF och DIDAS. Numera, med Fenix(E), så
kan de hantera saker på egen hand
när de har kontroll över sina egna
(leasade) flygplan. Numera har de
även tillgång till stödmodulen ARM
(Analysis and Report Module, som
är en ersättare till GDU) i Fenix(E).
Tross- eller stabsvägen?
Från början löstes många frågor och
uppgifter på enklaste och snabbaste
(?) sätt via den så kallade trossvägen.
Det är något vi har lagt tyngdpunkten på, att skaffa rutiner för båda
länderna att undvika trossvägen. En

Martin Lennartsson på plats i Čáslav.
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Personal under åren 2013 – 2015 från vänster Martin Lennartsson, Lars Keller
och Thomas Ljungqvist.

svensk handläggare har det varit lätt
att ringa, för att till exempel göra en
liten inventering av reservmateriel.
Numera är dock båda inblandade
parterna inkörda på den officiella
och korrekta stabsvägen för lösande av alla uppdrag. Stort stöd
till rutinerna är varje lands template
(kontaktlista) som uppdateras med
jämna mellanrum och distribueras
till båda parterna.
10-årsjubileet
Supportgruppens tio år på plats firades i april med att alla som har varit
verksamma på plats under åren blev
inbjudna med sina familjer. Totalt
har 25 personer varit inblandade i
verksamheten. Denna reunion sam-

manföll i samband med övningen
Lion Effort där JAS 39 Gripen från
Sverige, Ungern och Tjeckien övade,
samt personal från Thailand deltog.
Tjeckerna slog på stort och firade
även de att Gripen hade varit 10 år
i landet. Helgen avslutades med en
”Open Day” där en mängd flygplan
och helikoptrar visades, både i luften
och på marken, för allmänheten.
Open day var som vanligt välbesökt
och uppskattningsvis 80 000 personer tittade på uppvisningar och
statiska utställare.
Under den sista perioden har de tre
på plats delat på arbetsuppgifterna
mellan sig. Det har fungerat mycket
bra. Gripen User Group-övningen
Lion Effort har avslutats med gott >>>
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Arbete på kontoret, från vänster Lars Keller, Vladimir Ruzicka och
Thomas Ljungqvist.

resultat från alla fyra operatörerna
(Se, Cz, Hu & Th). Haveriet med den
Ungerska två-sitsaren, Fpl 851 (taktiskt nr 42), tog en hel del uppkommen arbetstid från supportgruppen.
Stöttning i form av sambandsofficer
mellan de olika parterna (Ungerska

operatören, Čáslav AFB, Haverikommissionen och FXM).
Klara sig självständigt
från oktober 2015
I det nuvarande kontraktet mellan
Tjeckien och FMV/FM så ingår

en supportgrupp på plats. I det nya
kontraktet så ska den tjeckiska organisationen fr o m 2015-10-01 klara
sig själva utan stöd på plats.
Även Ungern har ett liknande
upplägg som Tjeckien, men de ligger
ett halvt år efter så där blir den sista
dagen med personal på plats 201603-31.
Det senaste halvåret har supportgruppen i Tjeckien tillämpat
ett annat användarupplägg kallat
”alternativ support”. Det som ett led
i deras övertagande det har gått till
som så att den tjeckiska personalen
på egen hand har löst sina erhållna/
uppkomna uppgifter. Den svenska
personalen har fungerat som ”observatörer” och bollplank i bakgrunden. Dock har vi inte suttit sysslolösa, vi har känt att vi varit tvungna
att gå in aktivt i många ärenden
och hjälpa både tjeckiska operatören samt svenska organisationen i
många frågor, för att upprätthålla en
bra tillgänglighet på flygplansflottan. Vi har också försökt att stänga
många gamla ärenden som inte är
slutförda än. På de ärenden som vi
inte lyckats få till ett avslut på, är
det viktigt att rätt person fortsätter
handläggandet. Det kan vara både

Deltagare vid återträffen Från vänster Robert Johannesson, Einar Savolainen-Grön, Carl-Johan Wallberg, Dan Eriksson,
Jonas Gustafsson, Lars Keller, Harri Aaltonen, Thomas Ljungqvist, Adam Karlsson, Tomas Johansson, Stefan Jacobson,
Roger Saxin, Oskar Lans, Anders Olsson, Johan Melin-Porsgaard, Anders Lundgren och Martin Lennartsson.
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Minnestavla över samtlig personal som
överlämnas i samband med avveckling.

på tjeckisk eller svensk sida – så där
har vi jobbat med ett informations
överlämnande.
Arbetsuppgifter
CzAF har deltagit i Baltic Air
Policing 2009 och 2012 samt i IAP
(Icelandic Air Policing) 2015, i ett
sent skede efter det att det kanadensiska flygvapnet drogs sig ur med
kort varsel. Det är en ganska så bra
prestation att kunna göra detta med
endast 14 flygplan, varav två är Dversion och används ej i beredskap.
Livet i Tjeckien
Huvuddelen av personalen har hela
tiden bott i Pardubice, vilket ligger
45 minuter från flygbasen i Čáslav.
De har trivts mycket bra och de har
hela tiden blivit vänligt bemötta.
Staden består av ca 95 000 invånare,
och har ett bra utbud av evenemang,
sporttillställningar, kultur, knutpunkt för järnväg i Centraleuropa,
shoppingmöjligheter med mera.
Prags flygplats ligger på endast 90
minuters avstånd, så vi har goda
möjligheter att ta oss snabbt till
Sverige om det skulle behövas. De
samhällsfunktioner vi nyttjat har
fungerat mycket bra. Under årens
lopp har det fötts sju svenska barn
här nere. Samtliga har varit nöjda
TIFF nr 3 / 2015

Thomas Ljungqvist (till höger) och Marian Brett vid motrokörningsplatsen i Čáslav.

med allt från sjukvård till förskola.
Ingen av Martin, Lars eller Thomas ångrar att de hoppade på detta
uppdrag. Det har fungerat mycket
bra med att ha familjen på plats, annars hade det inte blivit lika långvariga vistelser som nu blev fallet. De
säger att de verkligen kan rekommendera andra att ta chansen om
liknande typer av arbetsuppgifter
dyker upp i framtiden.
Att flytta till Tjeckien har inte
varit ett så stort steg och svenskar
har ett gott rykte (trots vår svenska
historia från 1600-talet) i Tjeckien.
Under hela perioden har man haft
en bra kontakt med den svenska
ambassaden och gruppen har årligen
blivit inbjudna på diverse arrangemang för att upprätthålla de svenska
traditionerna som midsommar- och
luciafirande.
Framtiden
Den tjeckiska personalen är mycket
kompetent, anser den svenska supportgruppen som fortfarande befinner sig på plats i Tjeckien. När de
den 1:a oktober helt tar över verksamheten på egen hand så kommer
detta även att påverka arbetssättet
för svensk personal på hemmaplan.
Den nya uppdelningen som redan
har införts mellan FM och FMV

Varken Martin,
Lars eller Thomas
ångrar att de hoppade på detta
uppdrag. Det har fungerat mycket
bra med att ha familjen på plats”

anser den nuvarande svenska supportgruppen i Tjeckien kommer att
underlätta arbetet mot exportkunderna än innan uppdelningen.
Ett kontor kommer att lämnas kvar i
Čáslav att kunna användas av svensk
personal när de (FMV och Saab)
kommer ner i framtiden.
För den svenska personalen är
det till att börja med föräldraledighet som gäller efter återkomsten till
Sverige. Nuvarande tidigare placering är två personer på F 7 och en
på F 17. Det finns flera förslag på
tilltänkta arbetsuppgifter efter hemkosten med diverse olika alternativ
att välja mellan för Martin Lennartsson, Lars Keller och Thomas
Ljungqvist. n
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Källa: Marinbloggen (http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen)

Visbykorvett.

Visbyprojektets
avslutningsseminarie
5 juni genomfördes vid Sjöstridsskolan ett erfarenhetsseminarium av FMV projekt
Visby inför projektets avslutning. Det är nästan 20 år sedan projektet startades och
det kommer att avslutas den 15 september i år.

Vid seminariet talade FMV projektledare, systemprovledaren kommendör (pensionerad, PA) Göran Frisk
och leveranskontrollanten kommendör av 1:a graden
Olov Andersson (pensionerad). Dock kunde inte konteramiral Thomas Engevall, den andre projektledaren i
ordningen, numera försvarslogistikchef närvara.
Seminariet sammanhölls av den sista projektledaren
örlogskapten Stefan Svensson vid FMV AL MF (Anskaffning och Logistik, Marinförbandsmateriel). Kommendörkapten Mats Agnéus var moderator. Närvarade
gjorde även FMV generaldirektör Lena Erixon.
Ann Bäckman chef för FMV avdelning för anskaffning och logistik av marinförbandsmateriel hälsade
välkomna och berättade att projekt Visby avslutas den
15 september. Erfarenhetsseminariet är en del i de aktiviteter som föregår projektets avslut.
Det som också återstår fram till september är att
arkivera 20 års projektarbete inom FMV, det är en
grannlaga uppgift i sig. Projekt Visby har ju varit ett
långt projekt och med en dynamik i sig och ett projekt
som till del varit en ”motor” på sjösidan på FMV där
man kunnat hitta stöd i kompetens, rutiner och få hjälp
vid behov. Men nu är det alltså snart slut.

Fotograf: Hans Ivarsson FMV

Text: Per Lundgren, FM/SSS.

Vid seminariet deltog GD FMV Lena Erixon, här
flankerad av PA flottiljamiral Lars Salomonsson
till vänster och PA kommendör Göran Frisk.

QR-kod (http://www.fmv.se/Projekt/KorvettVisby/) till FMV projektsida om Korvett Visby.
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Flottiljamiral
Lars Salomonsson
Pensionerade amiralen och til�lika chefsingenjören på FMV Lars
Salomonsson berättade om projektets början med de olika alternativ
som var aktuella vid 90-talets början
såsom ytstridsfartyg större, YSS
av korvett storlek och ytstridsfartyg mindre, YSM, i storlek som en
robotbåt. Våren 1990 fastslogs att det
skulle vara ett YSM som dock skulle
kunna allt. Att bygga ett sådant
fartyg inom ett litet deplacement
visade sig enbart vara möjligt om ett
nytt skrovmaterial användes. Anders
Lönnö vid FMV föreslog att skrovet
skulle byggas i kolfiberlaminat. 1994
döptes arbetsnamnet om till YS 2000.
Lars menade att senfärdigheten,
både internt inom Försvarsmakten
samt på den politiska nivån avseende beslut om byggnation bäddade
för att projektet senare skulle drabbas och dålig ekonomi eftersom man
från Kockums sida påbörjade projektet ett par månader innan beslut

om byggnation kom från regeringen.
Det ledde senare till att projektets
sex fartyg 2001 fick omförhandlas
till att bli fem med option på det
sjätte skrovet, en option som aldrig
utlöstes, dock med den multifunktionalitet som minröjning, ubåtsjakt
och ytattack innebar för alla fem
fartygen. I de tidigare beställningarna så fanns det två delserier, en med
minröjning och ubåtsjakt kapacitet
samt en med ubåtsjakt och ytattackkapacitet.
Enligt Lars så är ett flerfunktionsfartyg det mest kostnadseffektiva
fartyget enligt 1988 års analys.

(Fotograf: Hans Ivarsson FMV)

Kommendör Göran Frisk
Göran Frisk, pensionerad kommendör och tidigare systemledare för
Visbyprojektet, berättade frispråkigt
och färgstarkt om bakgrunden och
projektets uppstart bland annat
nämndes ”Slaget vid Nynäshamn”
där Visby korvettens olika funktioner
fastslogs. Vidare gjorde Göran en exposé med ubåtjaktförmågan i centrum från jagarnas avveckling med
marinplan-60 genomförandet där
1972 års försvarsbeslut innebar en avveckling och den fartygsburna ubåtsjakten och fram till grundstötningen
av U137 och 1980-talets kränkningar
av svenskt vatten med den succesiva
uppbyggnaden som då skedde. Göran berättade vidare att målet då var
att skapa ett fartyg som kunde vinna
en fiktiv duell mot svenska ubåtar
vilka då, som nu räknas till världens
tystaste ubåtar. Göran uttryckte även
belåtenhet över fartygets funktioner
men vill ge politikerna ett underbetyg
i att fartygen inte har utrustats med
luftvärnsrobot.

Vid seminariet deltog ett sextiotal inbjudna från FMV och FM, här redogör
PA flottiljamiral Lars Salomonsson om sina erfarenheter av projektet.
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Kommendör Peter Haglind
Kommendör Peter Haglind är
numera FM CIO, motsvarande
Försvarsmaktens IT-chef vid PROD
LEDUND. Peter var projektledare
nummer tre under åren 2004 till
2005, Peters bakgrund då var som
nybliven civilingenjör och delprojektledare för stridsledningssystemet
CETRIS. Under Peters ledning genomfördes förhandlingar med Kockums som ledde fram till kontraktsändring 10 vilken banade väg för SP
och slutförandet av Visbyserien.
En erfarenhet av det långa utvecklingsprojektet är kravglidningen. Under projektets gång växte
regelsystemet RMS (reglemente för
marin sjöfart) fram ur det tidigare
CM NORM.
För helikopterfunktionaliteten
krävdes dessutom att RML (reglemente för militär luftfart) skulle
implementeras, krav vilka ibland
stod mot varandra.
Mats Elofsson
Projektledaren nummer fyra med
bakgrund i luftvärnet (LV 4 i Ystad)
var Mats Elofsson, numera ansvarig
för ytsidan på SPL M. Mats var projektledare mellan 2005-2010. Under
Mats ledning genomfördes förhandlingar med TKMS-Kockums om
SP, d v s färdigställandet av fartygen

>>>
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klimat vilket bland annat gjorde att
förhandlingslösningar tog längre tid
än innan.
Det var också en utmaning för
myndigheten FMV att vara systemintegratör och att man måste hålla
fokus på huvuduppgiften. Slutligen
framhärdade Mats att även om det
finns ett kontrakt är det ändå de
inblandade parternas vilja att lösa
de problem som dyker upp under
projektets gång som gör resultat i
slutändan.
En av de många kloka saker Mats
sade var: – ”Man ska skilja på
projektet Visby, där finns det en del
att ha åsikter om och på produkten
korvett av Visbyklass, som är ett helt
fantastiskt fartyg!”

Anders Nilsson
Nästa är projektledare, nummer fem
i ordningen var Anders Nilsson.
Anders började sin bana som sonartekniker på marinverkstäderna,
Muskö och var tidigare delprojektledare för Hydra. Under Anders tid
som projektledare genomfördes SP
vilket innebar färdigställandet av
fartygen till version fem, omfattande
bland annat regelverksanpassningar,
miljöanpassningar, installation av
sjömålsrobotsystemet samt minröjningsförmåga. Under 2012 genomfördes de första robotskotten samt
överlämnades de två första fartygen
i version 5, HMS Visby och HMS
Nyköping, till Försvarmakten.

QR-kod (http://www.fmv.se/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2012/
FMV-levererar-Visbykorvetter/) till FMV nyhetssida med film.

Foto: Hans Ivarsson, FMV

till version 5. Förhandlingar som
efter låsta positioner ledde till ett så
kallad ”Bok och Räkningskontrakt
med Incitament”.
Leverantörsbyte för ubåtsjaktsystemet Hydra genomfördes då det visade sig att leverantören GDC, ”General Dynamics Canada” inte kunde
uppfylla eller slutföra kontraktet,
– citat ”It’s not a viable business
option to fulfil the contract”. Efter
förhandlingar tog Saab över kontraktet och har sedermera genomfört både hårdvaru- och mjukvaruuppgraderingar av systemet vilka
väsentligt har förbättrat systemets
tillförlitlighet och prestanda. Mats
erfarenheter varför det tagit så lång
tid med projektet är att arbeta fram
kostnadseffektiva lösningar som
också är signaturreducerande. Dels
tog man också en hög risk avseende teknologins mognad för vissa
delsystem när kontraktet skrevs.
Den yttre påverkan på projektet har
varit försvarsindustrins omvandling
med ett förändrat kommersiellt

Vid seminariet deltog samtliga FMV Projektledare under året utom kam Thomas Engevall som tyvärr hade förhinder, från
vänster Anders Nilsson, Lars Salomonsson, Stefan Svensson, Mats Elofsson samt Peter Haglind.
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Stefan Svensson
Den sjätte och siste projektledaren
för Visbyprojektet är örlogskapten
Stefan Svensson som började sin
bana inom projektet vid Provturskommandot 1999 och blev Stf
delprojektledare för delprojekt
fartygsystem (FAS) 2005 och delprojektledare FAS 2008. Stefan tog
över som projektledare Visby 2013.
Under Stefans tid som projektledare
har projekt Visby levererat HMS
Karlstad, HMS Helsingborg och
med leveransen av HMS Härnösand
till Försvarsmakten den 30 mars
så avslutas Visbyprojektet. Sedan
omförhandlingen 2009 har projektet
hållit sin ekonomi och sina leveranstider. Stefan berättade bland annat
om den svåra balansen mellan sekretesskrav och behovet av att få ut
information om Visbyklassen, vilket
lyckades genom publiceringar i lokalpress, Internet och TV-reportage.
Kontroversiellt blev de två djuplodande artiklarna på IDG hemsida
men de bedömdes efter noggrann
granskning inte innehålla sekretessklassad information och kunde
därefter publiceras. De beskriver
korvetten och dess delsystem på
djupet och journalisten har kombinerat ett besök ombord med öppen
information från andra öppna källor
enligt sitt bedömmande.
QR-kod (http://www.idg.
se/2.1085/1.567321/att-seutan-att-synas--korvett-typvisby--del-1) till IDG artikel,
del 1.
QR-kod (http://www.idg.
se/2.1085/1.567480/att-seutan-att-synas--korvett-typvisby--del-2) till IDG artikel,
del 2.

Kommendörkapten
Nils Grandin
Kommendörkapten Nils Grandin,
FMV systemprovledare berättade om
verifiering och validering av korvettsystemet. Som systemprovledare var
Nils ansvarig för de systemprover
som har gjorts för att validera fartygets och vapensystemens prestanda
mot specifikation och målsättning.
Under respektive delprojekt har
verifieringar genomförts mot byggTIFF nr 3 / 2015

nadsspecifikation vid: FAT (factory
acceptance test), IK (installationskontroll), HAT (Harbour acceptance
test) och SAT (Sea acceptance test).
Enligt Nils klarar fartyget väl de
specificerade signaturkraven på magnetik, akustik radarmålarea, infraröd
signatur och elektriska signaturer
bland annat. Nils berättade vidare
om de olika systemprov som genomförts dels i varmare vatten i Medelhavet samt vinterprover, sprängprov
och helikopterprov. Resultatet är att
fartyget kan lösa sina huvuduppgifter men att det finns ett fåtal tekniska
restpunkter kvar för närvarande, det
slutliga resultatet, ska vara klart den
15 oktober i år.
Kommendör av första
graden Olle Andersson
Kommendör Olle Andersson har i
nästan 15 år varit projektets leveranskontrollant och i den rollen varit
den som har avgjort om fartygen är
tillräckligt färdigbyggda att levereras
till FMV från varvet. I uppgiften har
även ingått att hitta de ca 5 till 7 %
som inte är bra i fartygen samt att
skilja ut det som FMV ansvarar för.
Olle berättade, inte utan humor, om
de olika erfarenheter han gjort och
de ibland absurda situationer han
hamnat i samt de ibland tråkiga beslut han tvingats ta då han tvingats
stoppa leveranser vilka har inneburit
vite samt att deltaga i bortförhandlingen om fartyg nummer sex. Olle
berättade vidare om de subtila
kulturskillnader det finns i arbetsklimatet mellan Stockholm och
Karlskrona. En av de mest intressanta uppgifterna har dock varit att
följa ett världsunikt fartygsprojekt
från studier till leverans.
Kommendörkapten
Per Öhrstedt
Kommendörkaptenen Per Öhrstedt
var fram till årsskiftet fartygschef
på HMS Visby och deltog med sitt
fartyg i underrättelseoperationen i
Stockholms skärgård i höstas. Per
lovordade fartygets låga signaturer
och många funktioner men gav även
rådet att man måste tänka på fartygets grundinställningar med krav
på konfigurationsstyrning. Vidare
måste det långsiktiga behovet av
reservdelar tillgodoses.
Med ett fartyg med så många

funktioner är besättningens antal
och kunskap vitalt för kapaciteten.
En vakans slår hårt inom många
funktioner ombord eftersom varje
besättningsmedlem genomför en
mängd olika uppgifter utöver sin huvudtjänst såsom till exempel FRBbesättning, rökdykare, helikoptermottagare och så vidare. Korvetten
Visby kräver sin besättning och
kräver mycket av sin besättning.
Kommendör Håkan Magnusson
Kommendör Håkan Magnusson var
den förste fartygschefen på HMS
Visby under provturerna 2002.
Håkan är i dag chef över stridskraftsavdelning marinen i Högkvarterets produktionsstab. Håkan berättade om trendbrottet med ökad
tilldelning av medel till Försvarsmakten och att budskapet från den
politiska nivån därvid är glasklar: –
”Försvarsmakten skall påvisa ökad
effekt av de tillförda medlen inom
fem år, annars kan de glömma att få
mer tillförda medel i framtiden!”.
Håkan berättade vidare om planerade modifieringar och anpassningar
som kommer göras på fartygen på
kortare och längre sikt samt de vägval
som kommer behöva göras framgent.
Därefter följde en diskussion om
framtida stridsfartygs utveckling och
vikten av denna för nationen.
Generaldirektör Lena Erixon
Generaldirektören för Försvarets
materielverk Lena Erixon avslutade
dagen med att påminna om att man
ska skilja på projektet korvett Visby
och fartygen, nu är fem korvetter i
världsklass levererade. De innehåller
spjutspetsteknologier där stora projektrisker togs på 90-talet. I ett sådant här långt projekt är det viktigt
att hela tiden ha målen för projektet
med sig. Att kunna versions- och
riskhantera är viktigt samt att ett
fungerande förhållande med leverantören måste finnas över tiden.
Lena sa också att forskning och
utveckling är viktigt framöver, inte
minst för att hålla kunskaper och de
immateriella rättigheterna för de av
staten utvecklade spjutspetstekno
logierna inom Sveriges hägn. n
Förkortningar
FRB
SP

Fast Rescue Boat
Särskild Period
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Ändringar gällande märkning
och skyltning för kemiska
produkter och risker

Samma diskmedel
men olika märkning.
Den högra är märkt
enligt nya systemet.

Från den 1 juni 2015 gäller nya
regler om märkning och skyltning för kemiska produkter på
arbetsplatser.
Text: Åsa Nilsson,
Exova Materials Technology AB,
Birgit Ramfjord, FMV på uppdrag av
Ingela Bolin Holmberg, FMV.

Bakgrund. Ändringarna är en anpassning av reglerna om märkning
och skyltning på arbetsplatser till
förordning (EG) nr 1272/2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
(CLP-förordningen) vilken reglerar
kemiska produkter som släpps ut på
marknaden.
Märkning kemiska produkter
Senast 1 juni 2015 ska alla kemiska
produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och
klassificerade enligt CLP.
Undantag gäller dock för fram till
1 juni 2017 för kemiska produkter
som förpackats och märkts enligt
äldre regler och som släppts ut på
marknaden före 1 juni 2015.
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Exempel på utformning av märkning
Faropiktogram

Alkanol 041, M0758-041xxx

Produktnamn

Fara

Signalord

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig
Faroangivelser
ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga, heta
ytor. – Rökning förbjuden.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska
förvaras väl tillsluten.
Undvik att andas in ångor.
Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp.

Skyddsangivelser

Innehåller 2-propanol.

Innehåll

Kemiföretaget AB. Kontaktuppgifter (adress, telefon etc.).

Leverantör
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faropiktogrammet för gas under
tryck. Varningsskylten för gasflaska
kan lämpligen förses med följande
text: ”Gasbehållare - förs i säkerhet
vid brandfara”.

Manuell blandning av lim.

Kemikalieförpackningar med
äldre märkning (orangefärgade farosymboler) som finns på arbetsplatser
behöver alltså inte märkas om nu.

Skylt som gäller från och med
1 juni 2015

En rekommendation är att rörledningar har färgmärkning enligt
svensk standard SS 741.
Faroklassen ”gas under tryck”
CLP-förordningen innehåller en ny
faroklass kallad ”gas under tryck”.
Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En
i övrigt ofarlig gas, till exempel luft,
med 200 kPa övertryck klassificeras
som en farlig kemisk produkt enligt
CLP och ska därför märkas med
faropiktogrammet för gas under
tryck användas. Piktogrammet
behövs inte om faropiktogram för
brandfarligt eller giftigt anges. n

Skyltning för kemiska produkter
Skyltning behövs där de kemiska
produkterna kan förvärra brand
eller läckage eller kan medföra
hälsorisker.
Skyltar som varnar
för kemiska risker
Skyltar som varnar för kemiska
risker ska vara faropiktogram enligt
CLP från den 1 juni 2015. Fram till
1 juni 2019 får trekantiga gula och
svarta varningsskyltar användas om
de finns med i den äldre utgåvan av
AFS 2008:13 om skyltar och signaler. (Se även 20a §, AFS 2014:43).
På Arbetsmiljöverkets hemsida
kan man se hur de nya skyltarna ser
ut via länken: http://www.av.se/publikationer/skyltar/varningsskyltar.aspx
Varningsskylten för gasflaskor
måste bytas
Varningsskylten för gasflaskor
måste bytas och gäller från den 1
juni 2015. Varningsskylt ska finnas
utanför utrymme där flaskan står
uppställd samt även vid flaskans
uppställningsplats om den inte är
väl synlig. Som varningsskylt ska
TIFF nr 3 / 2015

Rörledningar
Synliga rörledningar som innehåller
en farlig kemisk produkt ska vara
märkta med:
• produktens namn
• faropiktogram
• en pil för strömningsriktningen

Frätande

Regler
• Skyltar och signaler, AFS 2014:40, som är en ändring av AFS 2008:13.
• Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, som är en ändring med omtryck av
AFS 2011:19
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Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar och
aktuella publikationer, är det något ni vill tipsa om så
skicka in förslag till tiff.info@fmv.se. Alla inskickade
publicerade förslag premieras med den unika TIFF pennan!
Veteranflottiljen
https://www.youtube.com/watch?v=BUOaV3DdvB0
ottiljen.se/
http://veteranfl

Visbyprojektets avslutningsseminarie
http://www.fmv.se/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2012/FMV-levererar-Visbykorvetter/
http://www.idg.se/2.1085/1.567321/att-se-utan-att-synas--korvett-typ-visby--del-1
http://www.idg.se/2.1085/1.567480/att-se-utan-att-synas--korvett-typ-visby--del-2
Nöten och gissa bilden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetraeder
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigsbro_5
http://www.fm

v.se/Projekt

Biggin Hill 75th anniversary

/Korvett-Vis
by

/

http://www.av.se/publikationer/skyltar/varningsskyltar.aspx

Ändringar om märkning och skyltning
för kemiska produkter och risker
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
www.kamratoff.se
Sveriges militärhistoriska arv
http://www.smha.se

http://www.av.se/pu

blikationer/skyltar/v

arningssk yltar.aspx

m.se

orsvarsmuseu

www.gotlandsf

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

Teknisk tjänst i fokus – för framtiden
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Målsättningsarbete i ny
modell och H Mål Tek Syst 2015
Omdaning Försvarslogistik (OFL) har haft konsekvenser för målsättningsarbete i Försvarsmakten och på
FMV. Begreppet ”Målsättningsarbete i ny modell” har sakta vuxit fram hos gemene man i myndigheterna.
Den stora verkan av förändringsarbetet har dock hittills främst berört gränsdragningen för vilken myndighet som ska göra vad avseende målsättningsarbete för tekniska system. Målsättningsarbetet i sig – det vill
säga de uppgifter och grundläggande begrepp samt den systemsyn som är relaterad till arbetet – har legat
fast. Denna artikel beskriver utvecklingen och planen för ”Målsättningsarbete i ny modell” samt
H Mål Tek Syst 2015 med grundläggande begrepp och systemsyn vid målsättningsarbete.
Text och bild: Andreas Lörinc, Mats-Olof Olsson och Helena Granlund. FMV.

AG Målsättning och målsättningsarbete i ny modell
Omdaning Försvarslogistik (OFL)
innebär ett förändrat arbetssätt mellan
FM och FMV. Det arbete som gjorts
tidigare ska till stor del göras även i
framtiden om än på annat sätt och
med ändrade gränsytor.
Kravarbete ska ske på en annan nivå
än tidigare mellan myndigheterna.
Nu ska FM förmedla sina behov på
verksamhets- och funktionsnivå. FMV
ska utifrån behoven ta fram krav,
funktionskedjor, funktionsobjekt och
tekniska system.
I kravarbetet som myndigheterna
genomför behövs spårbarhet. Dels ska
behov kunna relateras till krav på system och dels ska krav på system kunna
härledas till de behov som gett upphov
till kraven. Det är nödvändigt att FM
och FMV mer än tidigare arbetar tillsammans för att skapa så bra underlag
som möjligt. Dock är det viktigt att
vara tydlig med vem som är ansvarig
för arbetet i de olika faserna. Förenklat
kan detta beskrivas som att FM har ansvaret för underlag som tas fram inom
FM med stöd av FMV inför beställning
till FMV och att FMV ansvarar för
underlag som FMV tar fram med stöd
av FM efter beställning från FM.
Ett första steg i det förändrade
arbetssättet var att FMV från årsskiftet 2014/2015 tog över ansvaret för att
ta fram Taktisk Teknisk Ekonomisk
Målsättning (TTEM). FM är dock
fortsatt stödjande och beslutande.
Den myndighetsgemensamma (FM
HKV PROD och FMV SPL) arbetsgruppen AG Målsättning skapades
i syfte att beskriva kravarbetet på
olika nivåer så att FM och FMV kan
uppnå samsyn avseende spårbarhet,
TIFF nr 3 / 2015

Handböcker som berör målsättningsarbete för förband och
tekniska system.

och i förlängningen av denna samsyn
skapa ett effektivt och genomförbart
arbetssätt.
Utöver AG Målsättning finns ytterligare en arbetsgrupp, AG Krav, vilken leds av FM HKV LEDS. Denna
arbetsgrupp har som främsta uppgift att ta fram ett FM gemensamt
arbetssätt för att identifiera behov av
förmågor och formulera dessa på ett
ensat sätt.
AG Målsättning och AG Krav har
representation i varandras arbetsgrupper för att åstadkomma en gemensam
syn på hur processen skall utformas
från behov till tekniska system. Gemensamt har arbetsgrupperna tagit

fram ett utkast till ny mall för kravsammanställnig.
Det nya arbetssättet inklusive nya
mallen för kravsammanställning är
tänkta att börja gälla från årsskiftet
2015/2016 och innan dess kommer
utbildning att ske för berörda inom
båda myndigheterna.
Som stöd finns idag handböckerna
H Mål Förb 2011 och H Mål Tek Syst
2015 samt FMV:s verksamhetsledningssystem. För både publikationerna och verksamhetsledningssystemet
planeras revideringar under hösten.
Grundläggande begrepp och systemsyn presenteras i den följande texten. >>>
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Grundläggande begrepp i mål
Utgångspunkten för ett målsättningsarbete i militära sammanhang är att det finns behov av förändrad förmåga, vidmakthållande av förmåga eller avveckling av förmåga. Dessa
behov kan medföra att ett tekniskt system anskaffas eller
avvecklas.
Orsaker bakom behoven att förändra förmågan kan vara
politiska, utgöras av förändringar i hotbilder, ekonomi samt i
metoder och processer.

H Mål Tek Syst
Det är nödvändigt att de som deltar
i hanteringen av Försvarsmaktens
system delar en gemensam systemsyn och förstår de begrepp som
tillämpas. I samordningsavtalet 2015
mellan Försvarsmakten och FMV
anges att en gemensam livscykelmodell, baserad på ISO/IEC 15288 och
motsvarande Nato tillämpning AAP
48, ska tillämpas.
H Mål Tek Syst 2015 är en försvarsmaktsanpassad handbok avseende ISO/IEC 15288 som förklarar
grundläggande begrepp för hanteringen av tekniska system och delar
av den gemensamma systemsynen.
H Mål Förband 2011 beskriver
motsvarigheten för förband. De två
handböckerna kompletterar varandra och bör läsas gemensamt.
Hur målsättningsarbetet ska bedrivas beskrivs inte i handböckerna
utan regleras för Försvarsmakten i
årliga direktiv och instruktioner och
för FMV i deras verksamhetsledningssystem.

Behov
Behov uppstår när någon behöver
något för att utföra en uppgift eller
nå ett mål. Ofta inbegrips i behovet
en önskan om en kvarstående nytta
efter att uppgiften är utförd. Med
systemutvecklingstermer kallas ”någon” för en intressent, ”något” är
ofta ett system och ”nyttan” kallas
för effekt.
Behov kan upplevas som motstridiga. De är svårgripbara, oordnade
och finns där hos intressenterna. De
går stick i stäv med varandra och
med olika intressenter… men… behov är absolut väsentliga vid systemutveckling, eftersom det är de som
ligger till grund för alla systemkrav
och därmed avgör att rätt system
kommer att utvecklas.
Behov kan ordnas i tre kategorier,
basbehov, uttalade behov och omedvetna behov. Basbehov är nödvändiga och intressenterna tar för givet
att dessa ska tillgodoses. Om systemet inte tillgodoser dem blir intressenterna djupt missnöjda. Uttalade
behov är behov som intressenterna
inser att de måste kommunicera med
dem som ska realisera systemet. Om
systemet tillgodoser dem blir intressenterna nöjda. Om de som ska
realisera systemet inser att ett uttalat
behov inte kommer att tillgodoses
av systemet ska de vara tydliga med
detta inför intressenterna så att
intressenternas förväntningar hålls
på en rimlig nivå. Omedvetna behov

berör behov som intressenterna inte
kan förutse att de har men som ger
mycket nöjda användare om det
utvecklade systemet uppfyller dem.
Identifiera behov
När behov identifieras ska alla
kategorier av behov - basbehov, uttalade behov och omedvetna behov
- lyftas fram. Det innebär att rätt
intressenter behöver frågas och det
kräver lyhördhet. Vid intressentkontakter gäller det att inte tala om för
intressenterna vad de behöver, utan
att istället lyssna och vara medveten
om att intressenter gärna uttrycker
sig i form av lösningar, problem och
önskningar. Uttrycken är inte behov
i sig, men genom att fråga ”Varför?”
och genom att försöka hitta vilken
effekt intressenterna eftersträvar så
ökar chansen att hitta de egentliga
behoven som döljer sig bakom lösningar, problem och önskningar.
Formulera behov
Eftersom behov är något som intressenterna har så är ”formulering”
av behov svårt. Ibland behövs mer
omfattande textstycken. Ibland kan
modeller, bilder, textur- och ljudprover hjälpa till. Oberoende av sätt att
formulera ska behovet uttrycka:
• Vad behovet är.
• Vem som har behovet.
• När behovet finns.
• Var behovet finns.
• Varför det är ett behov – vilken
effekt som eftersträvas.
• Prioritering av hur viktigt det är
att behovet tillgodoses.
• Källan/vem som gett uttryck för
behovet.
Funktionskedja
Verksamhetsfunktionskedjor beskriver genomförandet av verksamheter
och är ett av de sätt som kan användas för att identifiera behov.
I en verksamhetsfunktionskedja
beskrivs funktioner och hur dessa

För att målsättningsarbetet ska fungera krävs en spårbarhet mellan den ursprungliga uppgiften, med
dess styrningar och ingångsvärden, till den slutliga designen av det tekniska systemet. Målsättningsarbetets identifierade behov, systemkrav och systemdesign samt kontraktet mellan beställare och
leverantör utgör element mellan vilka spårbarhet kan definieras.
Spårbarheten innebär att behov och krav måste vara unikt identifierbara genom exempelvis numrering. Även styrningar till målsättningsarbetet som dokument, beslut och mötesprotokoll ska vara
identifierbara.
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sättningsarbete
relaterar till varandra. När en verksamhetsfunktionskedja bryts ner till
mer detaljerade kedjor kan funktionerna i dessa analyseras. Vid analysen identifieras behov, som i sin tur
ligger till grund för systemkrav och
tekniska funktionskedjor.

Vid en anskaffning av ett personaltransportfordon har intressenterna en mängd behov som är grund
till systemkrav.
• Ett av basbehoven är att fordonet ska ta sig fram på svenska och europeiska vägar.
Detta basbehov ger funktionella krav som att ”Fordonet ska ha en framdrivning” och icke-funktionella krav som att ”Fordonet ska uppfylla europeiska lagar för fordon”.
• Ett av de uttalade behoven är att fordonet ta sig fram på vägar motsvarande svenska privata
skogsvägar i alla väder. Detta uttalade behov ger funktionella krav som att ”Fordonet ska ha en
4-hjulsdrivning” och icke-funktionella krav som att ”Fordonet ska väga högst 2 ton”.

Systemkrav
Systemkrav specificerar vad ett
system ska åstadkomma och vilka
egenskaper systemet ska ha. Systemkrav tas fram utifrån fastställda
behov, styrande dokument och
andra ingångsvärden från arbeten
som utförts tidigare.
Systemkrav ska efter analys vara
motsägelsefria. De formuleras och
granskas enligt givna kriterier. För
större och komplexare system behöver systemkraven dokumenteras i
databaser eftersom antalet krav kan
blir stort.
Systemkrav kan ordnas i två kategorier, funktionella krav och ickefunktionella krav. Funktionella krav
är krav på de funktioner som systemet ska ha för att uppfylla behoven.
Icke-funktionella krav beskriver
vilka egenskaper och begränsningar,
till exempel kostnader, som gäller
för det tekniska systemet. Det finns
många typer av icke-funktionella
krav, till exempel systemsäkerhets-,
användbarhets- och utbildningskrav.
Formulera systemkrav
Systemkrav ska formuleras så att

de utgör ett entydigt underlag för
systemets fortsatta utveckling. De
ska vara möjliga att validera mot
behoven och de ska ligga till grund
för verifiering av systemet.
Entydighet innebär att tydliga
prestandamått ska anges, till exempel hastighet, räckvidd och responstid, samt att vaga ord som ”snabb”,

Behov med
effektmått

• Ett av de omedvetna behoven är att passagerare ska vara på bra humör när de använt fordonet.
Detta omedvetna behov ger funktionella krav som att ”Fordonet ska vid alla passagerarplatser ge
tillgång till internet” och icke-funktionella krav som att ”Fordonet ska säkerställa att passagerare
inte skadas vid för fordonet avsedd drift”
Effekten i basbehovet är att personalens normala arbetsuppgifter kan genomföras på alla allmänna
destinationer som intressenten inte ens reflekterat över.
Effekten i det uttalade behovet är att personalens arbetsuppgifter kan genomföras på de kritiska
destinationer som intressenten identifierat.
Effekten i det omedvetna behovet är att personalen, direkt vid ankomst, på ett bättre sätt är redo för
sina uppgifter.

”effektiv” och ”robust” undviks vid
formuleringen. Det är också bra om
tvetydiga ord definieras i en ordlista
som hör till kravmassan.
Även kravets form bör beaktas vid
formulering av systemkrav. Analys
och granskning av kraven underlättas om de är skrivna enligt en given
mall. Detta innebär att varje krav
ska uttryckas för sig. Punktlistor,
voluminös text, bisatser och ord
som ”och” samt ”eller” är tecken på
att ett uttryck innehåller flera krav.
Krav ska i möjligaste mån endast
uttrycka funktioner och egenskaper
hos det tekniska systemet, alltså vad
som ska utformas i systemet. Krav
ska helst inte uttrycka hur detta ska
utformas.
Systemdesign
En systemdesign specificerar en
konstruktion av det tekniska
systemet och visar hur systemkraven ska tillgodoses genom krav på
respektive systemdel. Designarbetet
innebär att kraven på systemdelar
och deras relationer balanseras, så

Tekniskt system

Verifiering

Systemkrav

Verifiering

med systemeffekt

Validering genom
t ex prototyp eller simulering
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integrerat i förband

Systemelementkrav
med tekniska parametrar

Verifiering

Tekniska system

Delsystem

att den samlade systemeffekt de når
uppfyller behov och systemkrav
inom fastställda ramar.
Validering och verifiering
Validering och verifiering säkerställer att det tekniska systemet
motsvarar intressenternas behov
(validering) och uppfyller definierade systemkrav (verifiering).
Validering utförs i två moment.
Dels valideras systemkrav mot
intressenternas behov och deras
förväntade effekt. Denna validering
görs i samverkan med intressenterna
så att återkoppling kan erhållas.
Dels valideras det färdiga tekniska
systemet mot behov och förväntad effekt. Det är fördelaktigt om
valideringen kan utföras i den miljö
och under de förutsättningar som
systemet är avsett för.
Verifiering syftar till att kontrollera att det tekniska systemet uppfyller definierade systemkrav dels
genom verifiering av systemdesignen
och dels genom verifiering av delsystem under integrering av systemet.
Hur validering och verifiering
genomförs beror på när i det tekniska systemets livscykel – koncept-,
utvecklings- eller produktionsskede
- de utförs och om det är en modell,
prototyp eller det slutliga tekniska
systemet som hanteras. Metod och
tidpunkt för validering och verifiering planeras tidigt och beskrivs i
systemets livscykelplan. Resultatet
dokumenteras och återkopplas till
berörda inom anskaffningen av det
>>>
tekniska systemet.
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Systemsyn
Gemensam systemsyn
Att ha en gemensam syn på vad sys-

tem är och vad de kan bestå av är
viktigt för dem som deltar i hanteringen av system. Systemsynen är
grundläggande för hur Försvarsmaktens resurser betraktas, den
stödjer kravställning av system och
den tydliggör relationer mellan ett
system och dess omgivning. För
tekniska system gäller att:
• System kan definieras och kostnadsuppskattas.
• System har en livscykel med
skeden.
• System drivs framåt i sin livscykel
av aktiviteter som är organiserade i
processer.
• System har en relation till uppgiften systemet syftar till att lösa.
Påverkansområden
Beroende på val av systemlösning
kommer systemets behov av olika
typer av resurser att variera under
dess livscykel. Därför måste både
tekniska, mänskliga och ekonomiska
systemdelar beaktas i målsättningsarbetet för tekniska system. Detta
fångas med begreppet ”ett tekniskt
systems påverkansområden”.
Påverkansområden syftar till att
åskådliggöra behov och kostnader
för system under hela deras livscykel.
Det innebär att krav från eller på alla
påverkansområden måste beaktas
vid definitionen av ett system. Påverkansområden har inga tydliga gränser. De påverkar, ingår i, överlappar
och har beroenden till varandra.
Försvarsmaktens tekniska system
ska ses som att de ingår i ett eller
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Systems engineering – systemutveckling – är en profession, en process och
ett perspektiv.
Nyckelorden vid systemutveckling är helhet, socioteknisk, iterativ och inter
disciplinär. Det innebär att utveckla hela system – inte delar, att utveckla
system som ska användas i en omgivning, att arbeta top-down systematiskt
– men iterativt och att alla befogade intressenter ska vara med.
System ses som modulära och har egna livscykler där de går från diffusa
(konceptskede) till väldefinierade (användningsskede). Då system sätts
samman i systemstrukturer blir dessa lätt komplexa och systemledning
kommer att dominera över fackmannaarbetet…
… och jobbet tar aldrig slut.

flera förbandssystem och förbandens
påverkansområden har inverkan på
definitionen av tekniska system.
Påverkansområden för ett tekniskt
system är träning, materiel, personal, information, doktrin, organisation, infrastruktur och anläggningar, logistik samt interoperabilitet.

Systemdefinition
Gränsdragningen mellan vad som
ingår i ett system och vad som
tillhör dess omgivning är inte någon
inneboende egenskap hos systemet
utan görs av den som är ansvarig för
arbetet.
När gränsdragningen är gjord har
system-i-fokus definierats. Beskrivningen av ett system-i-fokus omfattar användningssituationer och
materiel, både för systemet i sig
och eventuell produktionsmateriel.
Användningssituationer omfattar
verksamhetsprocesser,
mänskliga faktorer och mänskliga
systemdelar. I detta
inkluderas bland
annat påverkansområdena organisation, personal och
träning samt den
informationshantering
och den underhållstjänst
som behövs för att handha
systemet.
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Materiel beskrivs ofta i hierarkiska strukturer eller listor. Hur dessa
ser ut och hur detaljerad de är beror
i huvudsak på vilken materiel som
beskrivs och vilken syfte beskrivningen har.
Funktionsobjekt är system som
har definieras i ett bestämt syfte, till
exempel för att att förenkla behovssättning till eller konfigurering av
ett nummersatt förband. Funktionsobjekten byggs upp av namngivna
och numrerade konfigurationer av
tekniska system samt definieras på
en lämplig nivå för att beskriva ett
förbands behov av tekniska system.
Livscykel med skeden
Livscykelmodeller beskriver system
från första idé till avveckling i termer av livscykelskeden, beslutsgrindar, processer och aktiviteter.
Under sin livscykel drivs systemet framåt i livscykelskeden med
hjälp av aktiviteter som organiseras
i processer. Under aktiviteterna
används resurser såsom personal,
materiel, infrastruktur, tjänster och
information.
Tekniska systems livscykelmodeller utgörs vanligen av sex skeden;
koncept, utveckling, produktion, användning, underhåll och avveckling.

Analys av
ingångsvärden

Konceptskede

Startgrind

Process

Utvecklingsgrind

Koncept

Utveckling

Produktion

Användning/
underhåll

Avveckling

Behov- och
kravanalys

Systemdesign

Verifiering
och validering

Avveckling

Ett exempel på hur intensiteten hos aktiviteter kan fördelas över ett systems livscykelskeden.

Processer
Målsättningsarbete för tekniska
system ingår i ett urval av de processer som utgör systemutveckling, till
exempel behovs- och kravanalys,
systemdesign, validering, verifiering
och avveckling.
Processaktiviteterna utförs med
varierande intensitet under hela livscykeln för tekniska system. Aktiviteterna utförs återkommande och på
olika nivåer för att behov, systemkrav och systemdesign ska kunna
förändras över tiden, till exempel då
styrningar och ingångsvärden eller
möjliga lösningar ändras.

Utvecklingsskede

Målsättningsarbete, såväl som
designarbete samt arbete inom
validering och verifiering bedrivs
i någon form under alla skeden i
systemets livscykel.
Livscykelskedena avgränsas av beslutsgrindar. I beslutsgrindarna kontrolleras att genomfört systemarbete
är tillräckligt för att systemet ska
kunna föras vidare till nästa skede
eller om ytterligare arbete krävs.
Dokumentation över systemet
utarbetas under livscykelskedena
och fastställs sedan i efterföljande
beslutsgrind. Omfattningen av dokumentationen är beroende av det
tekniska systemets komplexitet. Dokumentationen utgör beslutsunderlag och är nödvändig för spårbarhet
i målsättningsarbetet.
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Livscykelskeden

Användningsskede

Produktionsskede

Huvudgrind

Underhållsskede

Användnings- och
underhållsgrind

Avvecklingsskede

Avvecklingssgrind
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Den första luftland
Om man frågar någon som är intresserad av flyghistoria när och var luftlandsatt trupp första
gången användes kommer man mest troligt att få svaret att det var vid den tyska erövringen av fortet
Eben Emael i Belgien 10 maj 1940. Mindre troligt är att vederbörande kommer att nämna Petsamo i
Nordfinland där Röda Armén landsatte ett fallskärmsjägarförband under vinterkriget i december 1939,
eller möjligen Turkmenistan där likaså Röda Armén luftlandsatte en mindre styrka under striderna mot
Basmatjirebellerna i maj 1928. Nästan säkert kommer man inte att få det korrekta svaret, som faktiskt
är att det hände i Estland den 13 oktober 1917.

E

fter marsrevolutionen 1917
hade disciplinen och stridsmoralen i den ryska armén
och flottan successivt kollapsat och stridsverksamheten längs
östfronten var minimal. Tyskarna
hade en tid frivilligt avhållit sig från
offensiva operationer i hopp om en
snar separatfred med Ryssland, men
fram på hösten tröttnade de på att
vänta. USA hade inträtt i kriget i
april 1917 och Oberste Heereslei
tung var väl medvetna om att om
Tyskland skulle kunna vinna kriget
måste det ske innan några större
amerikanska förband hann anlända
till Europa. Det brådskade alltså
med fred i öster och överföring av
förbanden där till en avgörande offensiv på Västfronten.
I mitten av oktober genomfördes
därför Operation Albion, en storskalig amfibieoperation för att besätta de båda öarna Ösel och Dagö
utanför den estländska kusten och
ta kontroll över Moonsundet mellan
öarna och fastlandet. Detta skulle
ta de ryska trupperna i Estland och
Norra Lettland i flanken och i förlängningen direkt hota huvudstaden
Sankt Petersburg.
I samband med denna operation kom även den lilla ön Runö på
tapeten. Trots att Runö ligger nästan
exakt i mitten av Rigabukten hörde
den av ålder till Estland och beboddes av en estlandssvensk befolkning.
Ön saknade en riktig hamn och var
därför ointressant som flottbas, men
läget med överblick över nästan hela
Rigabukten gjorde att den ändå
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En bild från huvudlandstigningen i Taggabukten på Ösels västkust den 12 oktober.
Amfibietekniken var som synes ganska primitiv.

Det tycks inte finnas några genuina bilder från Runöoperationen. Denna bild visar
i alla fall ett Friedrichshafen-hydroplan, den flygplanstyp som användes vid operationen. Typen användes för övrigt under några år även av det svenska marinflyget,
och flögs då bl a av den legendariske Albin Ahrenberg.
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sättningen
hade ett visst värde såhär långt före
radarns tidevarv, och den tyska flottan ville därför om möjligt ockupera
ön i ett tidigt skede av operationen.
Problemet var att ta sig dit.
Irbensundet, inloppet till Rigabukten mellan Ösel och Domesnäs, var
spärrat av omfattande mineringar
och ryssarna hade dessutom byggt
ut starkt kustartilleri på Sworbehalvön som sticker ut på sydsidan av
Ösel. Någon kom därför på idén att
Runö skulle kunna besättas av trupp
som flögs dit.
Företaget var sannolikt inspirerat av en operation som utförts av
ett antal sjöflygplan från marinflygbasen Windau i Kurland den
15 juni samma år. Dessa hade då
genomfört ett bombanfall mot en
rysk kustradiostation på Runö.
Som oftast var fallet med dåtidens
primitiva teknik missade de flesta
bomberna, och några av planen
genomförde då i stället ett högst
okonventionellt anfall. De landade
på vattnet, taxade in till stranden
och gick helt enkelt iland och tände
eld på radiostationen. Den ryska
bemanningen drog sig undan utan
att bjuda motstånd och de tyska
marinflygarna kunde återvända

till Windau utan att ha lidit några
förluster.
Den 13 oktober, Operation
Albions andra dag, flög därför sex
sjöflygplan från marinflygbasen i
Windau (som ligger utanför Irbensundet) till Runö, en sträcka på drygt
100 km. Ombord fanns 16 man,
under befäl av en marinlöjtnant, och
4 kulsprutor.
Flygplanen landade utanför
Korskirkestranden, där några fiskare
hjälpte tyskarna att dra iland flygplanen. Vid horisonten syntes två ryska
jagare, varför åtta man med de fyra
kulsprutorna gick i ställning längs
stranden för att avvärja ett eventuellt
ryskt försök till motlandstigning,
medan de övriga under löjtnantens
befäl avmarscherade mot kyrkbyn.
Bröllopsfirande på Runö
Väl där visade det sig lägligt nog att
nästan hela öns befolkning om 280
personer var samlade för att fira ett
storbröllop. Tyskarna mottogs av
byäldsten och klockaren varefter
den tyska flaggan hissades och en
proklamation på svenska upplästes
för menigheten. Man kan undra hur
mycket de egentligen begrep av innehållet. Runödialekten var, och är,

Platsen för världens första luftlandsättning, Kirkholmsstranden, som den ser ut idag.
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nämligen berömd bland språkforskare som den i särklass ålderdomligaste av alla svenska dialekter, med
mängder av ord och former som på
andra håll föll ur bruk redan under
senmedeltiden.
När denna så att säga officiella
del av ockupationen var avklarad
inbjöds tyskarna artigt att delta i
det fortsatta bröllopsfirandet vilket
de gärna tackade ja till, i synnerhet
som livsmedelsbristen vid denna tid
redan var svår i Tyskland.
Det visade sig att befolkningen på
Runö hade föga kännedom om den
pågående ryska revolutionen. Det
ryska marinflyget hade en depå på
ön, men all rysk militär hade lämnat
Runö sedan anfallet i juni. Två dagar senare fick den tyska styrkan
därför order att flyga vidare till den
mindre ön Abro som ligger närmare
Ösel. Den tyska huvudstyrkan hade
nu ockuperat större delen av Ösel
och förberedde sig att inta kustforten på Sworbehalvön från landsidan
och förmodligen ansåg man därmed
en observationspost på Abro vara
viktigare än på Runö.
Därmed avslutades den första, och
troligen också den mest idylliska,
luftlandsättningen i historien.
På ett strategiskt plan blev Operation Albion en framgång. Några
veckor senare (den 6 november)
genomförde bolsjevikerna den
statskupp som felaktigt är känd som
oktoberrevolutionen och slöt snabbt
vapenstillestånd med Tyskland. Det
hjälpte dock inte. Den stora tyska
våroffensiven i väster misslyckades
och Tyskland tvangs begära vapenstillestånd i november 1918. n

Text: Tommy Tyrberg
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Sveriges
militärhistoriska arv

Att flytta ett
helt museum!
Nu har vi hunnit till Gotland i vår serie om Sveriges militärhistoriska arv (SMHA).
Gotland har ett strategiskt läge mitt i Östersjön och genom tiderna har försvaret av
ön varierat i omfattning och betydelse. Nu har den militära närvaron på Gotland efter
de senaste decennierna av nästan total nedläggning åter hamnat i fokus. Men det
händer också en hel del i Gotlands omfattande museivärld!
Text: Nils-Åke Stenström Foto: Gotlands Försvarsmuseum

Nils-Åke Stenström på Gotlands Försvarsmuseum berättar
om den marina delen och hur den nyligen flyttade från Fårösund till Tingstäde fästning. Nu är Gotlands Försvarsmuseum komplett i den centrala befästningen som byggdes vid
sekelskiftet och under Första Världskriget och kan leva upp
till devisen, militärhistoriskt centrum på Gotland.

Bakgrund. KA 3 invigde sitt förbandsmuseum i Fårösund år 1988 inför KA 3 50-årsjubileum. Samlingarna
lokaliserades till den byggnad som kallas Franska
kasern. I anslutning till förbandsmuseet fanns även

Fårösunds salutstation. Så länge KA 3 fanns kvar sköttes driften av museet av förbandet. Efter KA 3 nedläggning övertogs ansvaret av kamratföreningen som också
ansvarade för att en ”pjäspark” byggdes upp och där
de pjäser som tillhört Gotlands kustartilleri, kunde
beskådas.
När museet på Visborgsslätt flyttade till Tingstäde
erbjöds KA 3 att ingå i det som nu blivit Gotlands
Försvarsmuseum. Av detta blev dock inget – då, de
starkare krafterna ansåg, förståeligt nog, att museet
med marin anknytning hörde hemma i Fårösund där
förbandet hade haft sin förankring.

Konstnären Erik Olsson (1919-2006) tjänstgjorde under
beredskapen vid KA 3. Han kom att måla flera tavlor med
marin anknytning som han skänkte till KA 3 kamratförening.
Här ser vi en målning av ett fältdop vid Batteri Hultungs.
I bakgrunden skymtar eldrören till tre 21 cm kanon m/1898.
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Sveriges
militärhistoriska arv

lämnat sin nöjdförklaring. Det blev
bråttom med beslutet, men det stod
klart att Tingstäde var det enda alternativet om museet skulle räddas.

Skylten som mötte besökaren vid infarten till KA 3.

Men att driva ett museum kostar
pengar, även om arbetsinsatserna
är ideella. I samband med KA 3
avveckling såldes området till en
entreprenör. Med denna har KA 3
Kamratförening haft ett utmärkt
samarbete och man har bytt tjänster
på ett för museiverksamheten gagneligt sätt. Men kostnader har ändå
funnits, och under de senaste åren
har SFHM, via Gotlands Försvarsmuseum, gått in med bidrag under
en period medan framtiden för KA 3
museum utreddes. SFHM var måna
om att hitta en bra lösning, huvuddelen av materielen tillhör ju staten
med där åtföljande ansvar. Under
hösten 2013 meddelade SFHM
att det bara fanns två alternativ;

antingen total nedläggning och
skrotning av museet, eller flyttning och inkorporering i Gotlands
Försvarsmuseum i Tingstäde. Såväl
SFHM som Försvarsmakten var beredd att vid flyttning gå in med stöd
och pekuniära medel. Kravet var då
att museiverksamheten i Fårösund
skulle vara helt avvecklad den 31 dec
2014 och att samtliga intressenter

Till Tingstäde
Gotlands Försvarsmuseums huvuddel ligger i den sekelgamla Förrådsgården i centrum av samhället.
Den ingick i Tingstäde fästning
som bestod av en huvudskans och
fyra mindre infanteriskansar. En av
dessa, Skans IV, ligger längs visbyvägen, innan man kommer in i samhället. I skansen finns åtta ”skepp”,
tre av dessa tillhör sedan ett par år
Gotlands Försvarsmuseums flygdel.
Nu var fyra skepp lediga och kunde
erbjudas KA 3 museum.
Dessutom medgav det kringliggande området att de fasta pjäserna
kunde grupperas på lämpliga fundament. Men materielstocken var
omfattande, och en större byggnad
är planerad att påbörjas hösten
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När man i folkmun talar om ”Tingstäde
fästning” så åsyftas oftast endast
Skans I, eller ”Fästet” som det också
kallas. Men Tingstäde fästning var i
verkligheten hela ytan på kartbilden som
inlemmas av den 6 km långa försvarsgördel som inringar fästningsområdet.
Skans I är den enda skansen som är
kanonbestyckad. Den visas av Tingstäde
Hembygdsförening. Övriga var infanteriskansar med kulsprutebeväpning. Gotlands
Försvarsmuseums huvuddel (armédelen)
finns i Förrådsgården som pilen pekar
på. I fästningens sydvästra hörn ligger
Skans IV. Där finns nu Gotlands Försvarsmuseums Flyg & Marindel. Det är den
enda av infanteriskansarna som man
har tillträde till. Övriga finns kvar, men är
förseglade. Karta: Sven-Olof Lindquist.
TIFF nr 3 / 2015
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2015. Av ekonomiska skäl kommer
den inledningsvis att bestå av bara
ett tak, medan väggarna får vänta
tills ekonomin tillåter.
Planering
KA 3 Kamratförenings arbetsgrupp,
med ordföranden Rutger Bandholtz
i spetsen, planlade under hösten
2014 uppbyggnaden av museet på
den nya platsen, samtidigt som det
gamla museet avvecklades. De fyra
”skeppen” är planerade att användas
enligt följande:
Skepp nr 1: Historiken och försvaret
av Fårösund och norra Gotland,
innan KA 3 bildades 1938. Rollen
under Krimkriget och positionsbatteriernas tillkomst under 1880-talet.
Fårösund kustposition och kustartilleridetachement 1902-1919, KA 3
under beredskapen och ”Kalla

kriget”, fram till nedläggningen år
2000. Krigsorganisationsutvecklingen som förutom de territoriellt
bundna kustförsvarsförbanden även
omfattade utbildning av amfibiekompani.
Skepp nr 2: Mininstrumenteringar
och därtill hörande kontrollerbara
minor från m/ä och framåt. Fartyg
och båtar tillhörande KA 3.
Skepp nr 3: Artillerieldledningssystem 719, 724, robot 52 och 17, samt
granatkastare m/62.
Skepp nr 4: Sammanställningsplats
m/ä för tungt batteri med bl a skjutbord m/33-37, sid- och längdkorrektionsbord m/38, lodbas, 4-meters
inbasmätare och PA 31. Eldledningsplats från batteri Ljugarn med
artillerieldledningssystem 710.

Den nya pjäsparken rekades, det
planerades och mättes. Det var inga
småsaker i pjäsväg det handlade om,
det var 15,2/51 från batteri Bungenäs, 15,2/98 från batteri Trelge,
12/70 från batteri Slite 1 (Hammarslandet), 15,2/37 från 7. kabatteriet,
12/94 från batteri Slite1 (Mojner),
7,5/65 från 202. kabatteriet, 7,5/57
från Batteri Ljugarn (pjäs nr 1),
7,5/05-10 från batteri Tjälder, 57/89
från batteri Vialms, 40/48, 40/36
i dubbellavettage, 20/40-73 i fartygslavettage och kustrobot 08 och
mätstation 719R. Allt skulle passas
in i terrängen på det mest optimala
sättet.
Genomförande
Gjutningen av pjäsfundamenten var
klar sista veckan i oktober 2014.
Flyttningen skulle utföras av Åkericentralen, och innan november var

Delar av den tyngre marina materielen är uppställd utomhus. Under hösten 2015 påbörjas
en byggnad som beräknas bli färdigställd under 2016.
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Infarten till Gotlands Försvarsmuseums Flyg & Marindel vid Skans IV.

till ända fanns samtliga pjäser på
plats på fundamenten i Tingstäde.
Det var inga småsaker det handlade om. Det tyngsta lyftet var ett
torn som vägde 53 ton, då hade det
”strippats” på de två eldrören som
vägde 10 ton vardera!
18 december kunde en nöjd
kamratföreningsordförande anmäla
att avvecklingen av KA 3 museum

var fullbordad och alla avtal och
nöjdförklaringar undertecknade.
Det hade varit en intensiv period
för alla, inte minst för arbetsgruppens medlemmar. En svårighet var
att i slutskedet erhålla korrekta
adresser till vilka räkningarna på
av entreprenörer utförda arbeten
skulle sändas, men på årets sista dag
kunde konstateras att allt gått i lås

och alla fakturor hade lämnats till
avsedda instanser.
Slutprodukten
Nu vidtog det ”lättare” arbetet, att
inreda skeppen och måla pjäserna.
Målsättningen var att inför högsäsongens öppnande efter midsommar
ha Gotlands Försvarsmuseums Marindel ”visningsbar”, ett synnerligen
träffande uttryck som myntades
av ordförande Rolf Larsson inför
Gotlands Försvarsmuseums invigning 2009. Tiotalet ideellt arbetande
medlemmar ur KA 3 KF har under
våren och försommaren lagt ner
åtskilliga timmar för att nå målet. I
skrivande stund, midsommarhelgen,
kan konstateras att alla planer gått
i lås och Skans IV med dess Flyg &
Marindel är fullt visningsbar. n

Tingstäde fästning är en mycket
intressant plats som har spelat en
viktig roll i Gotlands försvar och
är idag ett unikt centrum för
hela öns militärhistoria.
Planera ditt besök, gå in på:
www.gotlandsforsvarsmuseum.se

15.2 cm kanon m/1898 ställs på sin slutliga plats.
TIFF nr 3 / 2015
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Södra skåningarna
– KamraToff under dubbeleken
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare (KamraToff) genomförde sitt årsmöte 2015 på Revingehed. Under några vackra vårdagar
fick medlemmarna möjligheten att träffas och få en inblick i Södra
skånska regementets – P 7 verksamhet.
Södra skåningarnas motto:
Slå snabbt och hårt

Anrikt regemente
Regementet uppsattes som Södra
skånska infanteriregementet redan
år 1811. Regementet har sedan dess
funnits och verkat på flera platser i
södra Skåne.
I samband med 1925 års försvarsbeslut flyttade regementet till Ystad
med förbandsnamnet I 7. I modern
tid så blev I 7 år 1963 pansarregemente och bytte därmed namn till
P 7 och bedrev då utbildning i Ystad
och på Revingehed.
Under 80- och 90 talen reducerades och omstrukturerades FM i ett
antal steg som också på olika sätt

Regementets maskot är
Under dubbeleken.
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Text: Jan Sandin KamraToff och Niklas Jörnsby FMTS.
Foto: KamraToff arkiv (www.kamratoff.se).

berörde P 7, men i och med försvarsbeslutet 2000 så blev regementet
återigen Södra skånska regementet.
P 7 är nu tillsammans med Skaraborgs regemente P 4 och Norrbottens regemente I 19 ett av våra tre
kvarvarande pansarregementen.
Verksamheten
Vi välkomnades av stabschefen, Per
Nilsson som gav oss en grundlig genomgång av P 7 organisation, verksamhet och pågående utveckling.
Det ogynnsamma omvärldsläget
präglar hela FM verksamhet och fokus är nu på det aktuella försvarsbeslutet och dess konsekvenser. Det är
naturligt om huvudintresset i media
hamnar på antalet Ubåtar och JASplan men det händer mycket intressant även på marken. För P 7 del är
inriktningen att kunna utveckla och
vidmakthålla en stående bataljon
med Ptgb 360 och en kontrakterad
bataljon med strv 122 och strf 90.

Sammanfattningsvis så sätter P 7
upp sex bataljoner:
• 71. bat, stående mekaniserad bataljon med i huvudsak heltidstjänstgörande soldater, 2014 var alla 400
soldaterna på plats.
• 72. bat, kontrakterad mekaniserad
bataljon med i huvudsak deltidstjänstgörande personal, över 900
man där soldaterna tjänstgör endast
under övningar och insatser.
• 46, 47, 48 och 49. bataljonerna som
ingår i de nationella skyddsstyrkorna i Skåne och leds av Militärregion
Syd-MRS. MRS stab är förlagd till
Revingehed.
Pansarterrängbil 360, Patria
AMV (Armored Modular Vehicle)
Patgb 360 är ett multifunktionellt
militärfordon som tillverkas av den
finländska försvarsmaterielkon
cernen Patria, i originalversionen
heter den XA-360 AMV. Den och
dess föregångare har sedan de första

P 7 är huvudansvarig för Patgb 360 införande i svenska försvaret och nu blir det
också en efterlängtad comeback för Stridsvagn 122 Leopard.
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Här är hela gänget samlat utanför Markverkstad Revinge. I bakgrunden syns
Patgb 203. Den tydligaste yttre skillnaden mellan FM två pansarterrängbilar är att
360:an har åtta hjul, till skillnad från gamla 203:an som har sex.
Under sakkunnig ledning från P 7 får
vi här en grundlig presentation och
demonstration av försvarets nya Patgb
360 förmåga och prestanda och inte
minst en efterlängtad möjlighet att
bekanta oss med tekniken i vagnen
och den modulära designen.

leveranserna 2003 blivit en storsäljare bland europeiska försvarsmakter,
inte minst för tjänstgöring i samband med internationella insatser.
Hela fordonet präglas av modulär
formgivning och ger med olika torn,
vapen, sensorer och kommunikationssystem ett antal olika versioner
för olika ändamål, som pansarterrängvagn för mekaniserat infanteri,
stridsledning, ambulanstjänst och
olika eldunderstödsversioner.

Patgb 360 är ett omfattande
materielsystem som kommer att
ha stor betydelse för det svenska
försvaret och som är verkligt
central för P 7 verksamhet.
Materielsystemet kräver definitivt
en fördjupande artikel i TIFF om
fakta/erfarenheter och själva
införandet som P 7 har huvud
ansvaret för. Och ja vi får en sådan
TIFF-info omgående, se särskild
artikel på sidan 12!

Markverkstäderna
Ett givet besöksmål på Revinge för
tekniker är givetvis markverkstaden
och här händer det mycket. En helt
TIFF nr 3 / 2015

ny organisation etablerades 2013 när
FMV – FSV (Förråd Service Verkstäder) bildades och huvuddelen av
FMLOG verksamhet fördes över till
FMV som då växte från 1500 till ca
3300 anställda. En huvudanledning
till förändringarna och pågående
utveckling är naturligtvis kostnadsbesparingar. Många av besökarna
har arbetat på verkstadssidan och är
naturligtvis nyfikna på hur det går
idag. Nu fick vi direkt av verkstadschefen Sven Wildmark en beskrivning av utvecklingen under de två
åren som gått men även att en del
återstår för att full effekt ska uppnås
2017.
Markverkstäderna har nu en plattare organisation och verksamheten
är koncentrerade mot kostnadseffektivitet och kundtillfredsställelse.
Viktiga mål för markverkstäderna år
2015 är att leverera 750 000 timmar
med en debiteringsgrad på 76 % och
hålla timpriset på 700 kr.
En stor utmaning är ersättning av
verkstädernas gamla produktionsledningssystem VD LIV med PRIO.
Problemen och erfarenheterna med
reservmaterielförsörjningen som
uppstod när system DELTA ersattes
med PRIO har inneburit att ersättning av VD LIV nu görs i etapper.
Införandet har nyligen påbörjats
med verkstäderna i Norr och följs
naturligtvis med spänt intresse av
alla berörda, så och i Revinge, vilket
vi erfor vid vår rundvandring i verkstaden.

Främre Underhållsstöd (FUS)
Omdaningen av den svenska
försvarslogistiken rullar på och ett
viktigt steg som togs nu under våren
är avvecklandet av FUS och bildandet av kundytor anpassade till lokala
förutsättningar.
Alla medlemmar i vår förening
arbetar eller har arbetat i försvarets
logistik och tekniska tjänst och där
hamnar naturligtvis också fokus när
vi får möjligheten till ett förbandsbesök, särskilt när det händer så
mycket som det gör nu inom detta
område.
Försvarsstrukturutredningen
(FSU år 2011) förslag har efter
riksdags- och regeringsbeslut resulterat i att FMLOG förråd, service
och verkstäder överförs till FMV
år 2013 och från 2014 har ledningsoch beställarfunktioner överförts till
FMV.
FM och FMV ansvar kan kortfattat
beskrivas enligt nedan:
FMV
• Har fokus på försvarslogistik
• Genomför upphandling
• Ansvarar för materielens hela
livscykel
• Utövar fleet management
Försvarsmakten
• Har fokus på krigsförbanden
• Ställer krav på försvarslogistiken
• Äger materielen
• Äger anslagen

>>>
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Omdaningen av försvarslogistiken
är således omfattande på alla nivåer
och nu fick vi chansen att träffa
många på den lokala nivån som bytt
arbetsgivare men i huvudsak sysslade med samma saker som tidigare.
Genomgående kan man konstatera
att den nya logistikmodellen med
renodlade roller och funktionsinriktade dialoger har tagits emot positivt
och satt sig, åtminstone på P 7,
och nu väntar mycket arbete innan
man kan plocka hem de förväntade
besparingarna.

Här får en besöksgruppgrupp en
förevisning av containerlösningar för
det främre underhållet av Chefen för
Tekniska bataljonen vid FMTS, Niklas
Jörnsby. som nedan (Teknisk tjänst på
Revingehed) beskriver samarbetet i den
tekniska tjänsten mellan FMTS och P 7.

Teknisk tjänst på Revingehed
Den dagliga tekniska tjänsten på
Revingehed bedrivs förutom av
Markverkstaden även av dels 71.
Mekbataljonens reparationspluton
och dels av 9. Tekniska pluton ur
1. Tekniska bataljon. Som en del
i kamratföreningens besök presenterade chefen för den tekniska
bataljonen, överstelöjtnant Niklas
Jörnsby, vad tekniska bataljonen är
och vilken verksamhet som bataljonen genomför. 1. Tekniska bataljon
har sin bas vid FMTS i Halmstad,
där bland annat bataljonsledningen
är grupperad. Bataljonen består
ett tekniskt kompani som i sin tur
innehåller att antal teknisk plutoner. Plutonerna bemannas av både
heltids- och deltidstjänstgörande
personal och det är de heltidstjänstgörande soldaterna, de så kallade
kontinuerligt anställda soldaterna,
som tillsammans med sina befäl
bedriver den dagliga tekniska tjänsten. Bataljonen har idag 85 stycken
heltidstjänstgörande soldater på sex
orter i landet; i Boden, Kungsängen, Eksjö, Skövde, Halmstad och
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Tillfälle ges bedrivs och övas det i fälreparationstjänst. Här får en Mercedes Geländewagen en hjälpande hand.

på Revingehed. Förutom huvuduppgiften, att bygga upp krigsförbandet, så är understödet med
teknisk tjänst till övriga förband
på dessa orter en viktig uppgift
för bataljonen, detta för att öka tillgängligheten på deras materiel.
Den tekniska plutonen på
Revingehed är en av plutonerna som
levererar stöd med teknisk tjänst och
som därmed är med och bidrar till
att övriga förband kan använda sin
materiel för att utbilda, träna och
öva.
Chefen för 9 Tekniska pluton,
kapten Robin Wahl, redogjorde för
hur han tillsammans med övriga
befäl på plutonen leder och genomför sin verksamhet. Plutonen består
i dagsläget av 15 heltidstjänstgörande soldater och fyra befäl. De
har upprättat sin reparationsplats
i Tekniska avdelningens verkstads
lokal, och i nära anslutning har man
uppställningsplats för sina fordon
och tekniska utrustningar. Detta gör
att man alltid är beredd att rycka ut
och stödja såväl de två mekaniserade
bataljonerna som de hemvärnsbataljoner som finns vid P 7 med teknisk
tjänst.
9. Tekniska pluton har under
senaste året även utgjort en viktig
del av den Nordic Battlegroup som

Sverige ansvarat för och som stått i
beredskap under första halvåret 2015.
Årsmötet
Årsmötet samlade drygt 70 deltagare. Mötesprotokoll och foton från
vårt besök finns i vanlig ordning på
www.kamratoff.se. Särskilt intressant på dagordningen var frågan hur
vi tillsammans med Saab. BAESYSTEMS och ÅF ska hantera
resestipendierna till specialistofficersutbildningen på FMTS. Artikel
planeras i kommande numer av
TIFF.

Här överlämnar avgående styrelseordf.
Jan Sandin ordförandeklubban till efterträdaren Per Gunnar Persson (mitten).
KamraToff byter också föreningsordf.
avgående är Stig-Olof Krohné (ej med
på bild), tillträdande är Torgny Henryson.
Torgny är C FMLOG och P G är chef för
genomförandeenheten på FMLOG.
TIFF nr 3 / 2015

Gemensam middag avnjöts i Revingeheds klassiska mässmiljö och i glada
vänners lag.

Kulturellt besök i Lund
Vi hinner alltid med lite kulturhistoria
i anslutning till våra årsmöten. När vi
var så nära Lund hade det varit snudd
på tjänstefel att inte besöka staden
och då var Domkyrkan och friluftsmuseet Kulturen givna besöksmål,
som fick avrunda vårt besök i Skåne.
Lunds domkyrka började byggas
redan under tidigt 1100-tal när Lund
blivit säte för Nordens ärkebiskop.
Kyrkan är byggd i romansk stil av
sandsten och har utsetts till ett av
Sveriges sju underverk, med över
700 000 besökare varje år.
Kulturen i Lund
Kulturen är det största museet i
Skåne och näst äldsta friluftsmuseet i
världen efter Skansen som också kan
sägas varit direkt och indirekt en förebild. Museet grundades redan i slutet
av 1800-talet av Georg J:son Karlin
som såg gamla miljöer försvinna
och ville rädda byggnader, redskap,
möbler och kläder till eftervärlden.
På två stadskvarter mitt i Lund nära
domkyrkan ryms nu ett trettiotal
hus som visar hur människor bott
och verkat genom tiderna. Här fick
vi på vår guidade tur se exempel på
bostäder och miljöer från den gamla
riksdagsindelningen i de fyra stånden:
adel, präster, borgare och bönder. Det
är omöjligt att på några rader göra
Kulturen i Lund full rättvisa, men här
kommer några glimtar och ett besök
rekommenderas om tillfälle gives! n
TIFF nr 3 / 2015

Lunds domkyrkas krypta är arkitektonsikt sett, i stort sett orörd sedan
kyrkan byggdes. Kryptan präglas av
sina många och tätt ställda pelare. Den
mest kända pelaren är den som Jätten
Finn klamrar sig fast vid. Enligt sägen
om Finn var det ju jättarna som byggde
kyrkan. De flesta kommer ihåg sagan
från skolan och nu fick vi höra den igen
av våra duktiga guider.

Bland alla intressanta saker i Lunds
domkyrka är det berömda astronomiska uret, åtminstone för en tekniker,
det mest intressanta. Uret ingår i en
grupp senmedeltida astronomiska
praktur som finns på fler platser i norra
Europa. Under årens lopp har mycket
hänt med uret men det är en fantastisk skapelse som förutom tiden visar
månens och solens positioner och
faser. Naturligtvis visas också olika tilldragelser i kyrkoåret som påsk, pingst,
fastan etc. Uret spelar också upp en
scen, dagligen med Maria och Jesusbarnet till orgelmusik, ett skådespel
som är mycket uppmärksammat.

Två olika exteriörer som representerar stad och land, välmående borgare
och bonde. Den undre är en gård från
1500-talets Malmö riven och återuppförd. Korsvirkeshuset kallas för
Borgarhuset. Blekingegården visar en
bondgård från tidigt 1800-tal. Då var
man i praktiken självförsörjande och här
finns den gamla allmogemiljön bevarad
inomhus och till del även utomhus.

Två olika interiörer den ena från ett
professorshem och den andra ett typiskt
arbetarhem som ligger i en fastighet som
köptes av Kulturen 1924 och beboddes
fram till 1960-talet. Den trångbodda miljön
var typisk för svenska städer med, uthus
och dass och flera av besökarna fick något
nostalgiskt i blicken.
Ett stort tack till alla på P 7, FMV och
FMTS som gjorde vårt besök på
Revingehed till en mycket fin och
givande upplevelse.
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Veteranflottiljen
De organisationer som bedriver verksamhet på Gålö i dag är Veteranflottiljen och Gålöbasens Båtklubb.
Veteranflottiljen räknar sitt ursprung från Föreningen Mtb-Veteraner som bildades 1987 för att stödja den
då nyligen renoverade motortorpedbåten T26. Flera fartyg har anslutit under åren och tillsammans bildar
de Veteranflottiljen.
Text: Lennart Törnberg.

Bakgrund
1987. Föreningen Mtb-Veteraner
bildades den 9 februari av ett antal
entusiaster som kände behovet av
att starta en intresseförening knuten
till utvecklingen som skett inom motortorpedbåtsvapnet inom marinen.
Ursprungsidén föddes i samband
med att motortorpedbåten T26 köptes av Lennart Segerström. T26 blev
alltså det ”levande objekt” som satte
allt i rullning.
2009. Tack vare tillkomsten av fler

fartyg så ombildades föreningen
Mtb-Veteraner vid årsmötet 2009 till
Veteranflottiljen. Den “nya” föreningen omfattar nu 12 fartyg.
Veteranflottiljens ändamål är:
• att forska i och på olika sätt
dokumentera svenska torpedbåtsvapnets samt svenska örlogsfartygs
historia samt att verka som stöd och
sammanhållande aktör gentemot
myndigheter, organisationer etc för
de fartyg och föreningar som årsmötet beslutat skall vara anslutna till
föreningen.
• att samla personer med anknytning
till eller med intresse för svenskt
torpedbåtsvapen samt svenska
örlogsfartyg för utbyte av erfarenheter, studium av Mtb och andra
örlogsfartyg samt deras utnyttjande
genom åren.
• att tillvarata och bibehålla Mtb
och övriga örlogsfartyg samt
materiel till dessa i, så vitt möjligt,
fungerande skick.
• att demonstrera och för allmänheten visa upp Mtb och andra örlogsfartyg samt att genom föredrag,
filmvisning etc stimulera ett, även
utanför föreningen, mera allmänt
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intresse för örlogsfartygshistoria och
därmed bredda allmänhetens kunskaper om marinens verksamhet.
• att på samma sätt som beskrivet
ovan, omfatta även andra farkoster
som nyttjats i svenska marinen samt
andra marinanknutna verksamheter
som årsmötet beslutar skall anslutas
till föreningen.

Motortorpedbåten T46
Längd: 23 m
Bredd: 5,9 m
Djupgående: 1,4 m
Deplacement: 45 ton
Huvudmaskineri: 3 st Isotta Fraschini IF184C á 1500 hk
Fart: 40 knop (i nuvarande drift)
Besättning: 16 man

Vad har hänt och hur?
Sammanhållning, framåtanda,
otroliga historier samt nostalgi har
genom åren varit signifikativt för
Mtb-folk. I och med att motortorpedbåtarna utgick ur marinens
organisation och försvann ur kustflottan i mitten av 1970-talet trodde
väl många att Mtb snart bara skulle
vara ett minne blott för dem som
varit involverade i verksamheten.
MEN SÅ ICKE!
Intresset har tvärtemot alla
föraningar istället kraftigt vuxit
sig allt starkare kring allt som rör
den forna verksamheten. Detta har
bland annat verifierats genom det
stora intresse som publikationerna
MOTORTORPEDBÅT och ATTACK TILL SJÖSS som utgivits av
föreningsmedlemmarna, framlidne
Curt Borgenstam och Bo Nyman,

rönt hos såväl allmänheten som före
detta “chappar” (uttryck i Flottan
om Mtb-folk).
1985 hände det som blev startskottet för den verksamhet som föreningen idag bedriver. Då lyckades Lennart
Segerström “komma över” motortorpedbåten T26 som i ombyggt skick
under ett par decennier drog mål för
robotskjutningar på Vättern.
Lennart Segerström, som har ett
brinnande intresse för den militära
utvecklingen, har inom flera områden försökt att bevara intressanta
objekt till eftervärlden. Projektet
T26 har utvecklats mycket positivt
bland annat genom ett mycket gott
samarbete med statens försvarshistoriska muséer. Således har T26 genom
idogt arbete av ett antal entusiastiska
medlemmar och ett gott samarbete
med marinen och andra försvarsmyndigheter idag, mer än 70 år (!)
efter sjösättningen 1942, i huvudsak
helt återställts i ursprungligt skick.
Därmed tror och påstår vi att
T26 är världens enda, i ursprungligt
skick, “operativt körbara” motortorpedbåt med mer än 70 år på nacken.
Det är åtminstone vi stolta över!
Föreningen bestod vid starten 1987
av 40-talet medlemmar huvudsak

Motortorpedbåten T26
Längd överallt: 20 meter
Bredd största: 5 meter
Deplacement: 27 ton
Bestyckning: 2 st 53 cm torped
tuber, 1 st 20 mm automatkanon
Motorer: 2 Isotta Fraschini, 18 cyl/
st, 57 liter, 1500 hk/st
Fart: 50 knop
Besättning: 11 man
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T26. (Foto: Veteranflottiljen)

Södra hamnen.

ligen “tunga Mtb-namn”. I maj samma år hade föreningen glädjen och
äran att få se såväl H M Konungen
som framlidne HKH Prins Bertil
som hedersmedlemmar i föreningen.
H M Konungen i egenskap av ägare
till motortorpedbåten T46 byggd
1956, och framlidne HKH Prins Bertil med anledning av de pionjärinsatser som han gjorde vid skapandet av
Mtb-vapnet under krigsåren.
Föreningen har idag strax över 500
medlemmar och två Hedersmedlemmar i H M Konungen och Lennart
Segerström.
Gålöbasen
Gålö är historisk mark. Hårsfjärdenområdet har varit flottans hemvist
långt innan Sverige blev en nationalstat och är i dag hemvist för 4:e
Sjöstridsflottiljen, Amfibieregementet och inte minst Veteranflottiljen.
Motortorpedbåtarna utnyttjar den
norra hamnanläggning som byggdes
under brinnande krig år 1942. En av

de drivande för skapandet av en torpedbåtsbas på Gålö var HKH prins
Bertil som tillsammans med några
fartygschefskolleger promenerade
över isen från Bergaområdet för en
rekognosering.
Den södra hamnen anlades under
1950-talet när ”motortorpedbåt
större”, det vill säga Plejad-klassen,
tillfördes flottan och bildade 11:e
Torpedbåtsdivisionen. Utvecklingen
av effektiva stridsfartyg gav oss så
småningom Spicaklassen som här
och nu representeras av T121 Spica
och sin efterföljare R142 Ystad.
Motortorpedbåtarna ersattes
under 1970-talet av patrullbåtar av
Hugin-klass. Dessa arbetshästar är
mest kända för sina insatser under
1980-talets ubåtsjakter varav den
kanske mest kända ägde rum i vattnen utanför Gålö, Hårsfjärden.
Flottan är ingalunda någon
nykomling vid Hårsfjärden och
Muskö.
Våra första noggrannare uppgifter

Gålöbasen 1984.

Norra hamnen.
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(Foto 1. Hkpdiv)

(Foto: Föreningen Svenska Robotbåtar)

om farleder och ankarplatser kring
Berga och Muskö härstammar från
1200-talet. I den äldsta seglingsbeskrivningen över ostkusten som
ingår i Konung Waldemars Jordebog
nämns både Aelesnap (Älvsnabben)
Mälsten och förstås Gålö.
Sista eller kanske rättare, ”senaste” gången en svensk sjöstyrka låg
vid Hårsfjärden och Älvsnabben var
1678 då Hans Wachtmeister mönstrade den flotta som senare invigde
Karlskrona. Vi har nyligen upplevt
att flottans huvudstation ännu en
gång flyttats till Karlskrona. Senast
detta hände, tog det 35 år innan
Stockholm och Hårsfjärden åter
blev huvudstation för flottan. Det
återstår att se hur lång tid det tar
innevarande århundrade.
Dagen före midsommarafton 1951
förtöjde T101 Perseus på Gålö. 1954
började T102-typen (Plejad) tillföras. År 1958 var pirarna i Djupviken (Södra hamnen) klara och den
nybildade 11:e Torpedbåtsdivisionen

>>>

(Foto: Marinens pressdetalj)
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anslöt till den sedan 26 år etablerade motortorpedbåtsdivisionen.
11:e Torpedbåtsdivisionen tog över
som ”storebror” på Gålö. Stabsbyggnaden, en fyrkantig koloss,
blev jämförelsevis gigantisk och fick
förstås namnet Pentagon. Torpedbåtarna och senare robotbåtarna hade
Gålö som hemmahamn till 1985 då
Örlogshamnen Hårsfjärden stod
klar att ta emot divisionen.
Flottiljens operationsområde är
inte bara Östersjön utan är, genom
medlemskapet i Historic Naval
Ships Association (HNSA), världsomspännande. HNSA räknar in
över 150 historiska örlogsfartyg i 15
länder där Sverige, sett till antalet
fartyg, är tredje största nation efter
Storbritannien och USA.
Veteranflottiljens verksamhet ställer förstås krav på medel. Försvarsmakten har varit, och är, generös
med att förse Veteranflottiljen med
reservmateriel i stället för att skrota
den. Vår hyresvärd är FortV, som
gör ett fantastiskt jobb med att hålla
byggnader, kajer, pirar och slip på
Gålö i skick.
För att nå uppställda mål är Veteranflottiljen beroende av stöd från
T121 Spica
Byggnadsvarv: Götaverken AB
Sjösatt: 1966-04-24
Utrangerad: 1989
Skrov: Stål
Längd överallt: 42,5 m
Största bredd: 7,1 m
Djupgående: 2,6 m
Deplacement: 210 ton
Maskiner: 3 st Bristol-Siddeley
gasturbiner á 4250 hk
Propellrar: 3 st KaMeWa (hydrauliskt ställbara propellerblad)
Fart: drygt 40 knop
Besättning: Krigsbesättning 30 man,
hälften befäl, hälften värnpliktiga
Bestyckning:
1 st 57 mm Bofors allmålspjäs
6 st 53 cm trådstyrda torpeder
2 st 7,62 mm kulspruta M/58
lys- och remsraketer, minor och
sjunkbomber
Radar: Navigeringsradar PN 610,
spaningsradar PS 57 och eld
ledningsradar PE 57

T121 Spica. (Foto: Föreningen Svenska Robotbåtar)

samhället och näringslivet. En del i
denna strävan är att erbjuda möjlighet att utnyttja fartygen för kundträffar, företagsträffar, trevlig samvaro och den fantastiska upplevelse det
innebär att ombord på en torpedbåt
uppleva skärgården i torpedbåtsfart
och förstås att avnjuta en delikat
middag i fartygets mässar.
Veteranflottiljens vision 2020
År 2020 är Gålöbasen med Veteranflottiljen en del av ”Gålö örlogsmarina kulturcentrum”. Utställningshallar och konferenscentrum har
skapats.

Det finns sektioner för:
• Kungl. Flottan under andra världskriget och det kalla kriget
• Övergången till den lätta flottan
• Radio och kommunikation:
Från telegrafi till datalänk
• Ubåtsjakt
• Vapen: Artilleri, torpeder, robotar
och minor
• Motorer: Isotta Fraschini och Bristol Siddeley Proteus/Rolls Royce
• Guidade turer i Hårsfjärden
området
• Kurser i ledarskap, samarbete och
sjömanskap n

Veteranflottiljen i dag
Fartyg

Ägare

Anm.

Motortorpedbåten T26

Stiftelsen T26

Drivs av Veteranflottiljen.
Hemmahamn Gålö

Motortorpedbåten T46

Motortorpedbåtsklubben T46

Drivs av Föreningen T46 Vänner.
Hemmahamn Gålö

Motortorpedbåten T56

Stiftelsen T56

Drivs av Föreningen T56 Vänner.
Hemmahamn Gålö

Motortorpedbåten T38

Statens Maritima Museer

Drivs av Föreningen T38 Vänner.
Hemmahamn Karlskrona

Torpedbåten T121 Spica

Stiftelsen T121 Spica

Drivs av Föreningen T121 Spica Vänner.
Hemmahamn Gålö

Robotbåten R142 Ystad

Statens Maritima Museer

Drivs av Föreningen Svenska Robotbåtar.
Hemmahamn Gålö

Robotbåten R136 Västervik

Statens Maritima Museer

Museiobjekt vid Marinmuseum i Karlskrona.
Vårdas av HMS Västerviks vänner

Motoryachten Triton

Föreningen Tritons Vänner

Drivs av Föreningen Tritons Vänner.
Hemmahamn Gålö

Vedettbåten Sprängaren

Stiftelsen Sprängaren

Drivs av Veteranflottiljen.
Hemmahamn Gålö

Motorslupen Moses

Bosse Furén

Privatägd.
Hemmahamn Gålö

Minsveparen M20

Statens Maritima Museer

Drivs av Föreningen M20.
Hemmahamn Stockholm

A213 Nordanö

Stiftelsen Nordanö

Drivs av Föreningen Ekipageveteraner.
Hemmahamn Gålö

Radiomuseet

Drivs av Föreningen Torpedbåtsgnistarna

Baskompani Gålö

VÄLKOMNA OMBORD!
Se en kort presentation av Veteranflottiljen och Gålö på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BUOaV3DdvB0
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Foto: Försvarets bildbyrå

Gissa bilden

Sommarbilden
Denna gång var det tydligen inte lika många ”sjömän” som läste tidningen
för det kom inte in så många svar.
Detaljen var från exercis på helikopterplattformen under långresan med Carlskrona 2005.
Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst är Rikard Gustafsson från
Umeå. Ett bokpremium kommer med posten.

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

Svaren vill vi ha in senast måndagen 26:e oktober helst till: tiff.info@fmv.se eller skicka
post till TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
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Parasitjägare
Parasitjägare (parasiterande jaktflygplan) är ett fastslaget begrepp i USA (parasite fighter). Det betecknar
jaktflygplan som är dockade på eller till ett moderflygplan eller – luftskepp och som vid ett eventuellt
angrepp kan kopplas loss. Det speciella med parasitjägare är att de inte bara kan ingå i luftstrid utan
att de även efter insatsen åter kan docka till moderfarkosten.

L

uftskepp och jaktflyg. De av
greve Zeppelin utvecklade
styrbara stela luftballongerna
eller luftskeppen var i början
av första världskriget den
klart överlägsna vapenbäraren när
det gällde bombuppdrag. Den var
också överlägsen vid spaningsuppdrag, då den kunde stanna uppe i
luften utan motorkraft, motorerna
behövdes bara vid förflyttning. I
takt med att flygplanen utvecklades
till att kunna flyga snabbare, längre
och högre blev man tvungen att
utföra angreppen med luftskepp på
högsta höjd och på natten, för att
undvika upptäckt och bekämpning.
Detta försvårade dock för båda
parter – luftskeppen hade svårt att
navigera och luftvärn och jaktflyg
hade problem att hitta dem. Till slut
lyckades en Sopwith Camel tillhörande RAF skjuta ner zeppelinaren
L53 på högsta höjd, vilket även blev
den sista zeppelinaren som förstördes under kriget.
Tyskarna hade tankar på att ta
med ett jaktflygplan på luftskepp
som skulle skyddas från angrepp,
men längre än till planer kom
det aldrig. Däremot genomförde
engelsmännen framgångsrika prov
sommaren 1918 med att kopplas loss

Luftskeppet R23.

50

och docka till ett luftskepp.
Detta användes dock aldrig i strid.
Men, det var första rudimentet till
en parasitjägare.
Styrbara ballonger eller flygplan?
Under 1920-talet hade utvecklingen av flygplan lett till att det vägde
ganska jämnt mellan flygplanens respektive luftskeppens för- och nackdelar. USA hade ett stort behov av
spaningsplattformar för att övervaka
Atlanten och Stilla havet. Goodyear
tillverkade små luftskepp, s k ”blimpar”, som var utmärkta för spaning.
Amerikanska marinen funderade
på luftskepp med större kapacitet.
Sådana hade bara tyskarna tillverkat, och dessa fick inte bygga sådana
längre, sedan de förlorat kriget.
När kriget tog slut fick inte tyskarna bygga luftskepp eller flygplan.
Hugo Eckener, VD:n för Luftschiffbau Zeppelin GmbH i Friedrichshafen, fick då idén att som skadestånd
till USA bygga en stor zeppelinare,
och så få igång verksamheten igen
på hemmaplan. USA gick med
på detta, och arbetet med LZ 126
startade 1922, byggledare var Karl
Arnstein, en statiker som tidigare
byggt broar. Efter förhandlingar
med Goodyear skapades Goodyear
Zeppelin Corporation, och 1924 var

Luftskeppet
R23 med
Sopwith
Camel
N6814.

så LZ126 färdig för leverans. Hon
blev det första luftskeppet som flög
över Atlanten.

Los Angeles vid Panama 1929.

Efter ankomsten döptes hon om
till USS Los Angeles. Karl Arnstein
flyttade till USA året efter.
Flygande hangarfartyg
Efter några års väntan att få bygga
ett stort luftskepp kom så en beställning på 2 luftskepp åt marinen. De
skulle bli bland de största flygfarkosterna i historien (Hindenburg var
litet större): över tre kölar som var
förbundna med stödringar skulle ett
aluminiumskelett med 6,6 miljoner
nitar bilda ett luftskepp med 239
meters längd och 40 meter genomskärning. Åtta stycken Maybachmotorer på 560 hästkrafter skulle ge
skeppet en maxhastighet på över 130
km/h. Propellrarna hade vridbara
axlar vilket skulle underlätta manövreringen.
När man vill minska lyftkraften
hos ett luftskepp kan man släppa ut
gas. Eftersom de båda luftskeppen
skulle fyllas med helium (194 000
m3), som var mycket dyrt, så var
detta inte att tänka på. Därför
monterade man kondensatorer för
att återvinna vattnet i avgaserna och
på så sätt återvinna massa så att inte
TIFF nr 3 / 2015

Foto av USS Macon. Hängande i
hangaröppningen skymtar en parasit
jägare. Som lodräta band ovanför
propellrarna ser man kondensatorer för
vattenåtervinning från avgaserna.

luftskeppen stiger i takt med att man
förbrukar drivmedel. Detta vatten användes sedan som barlast på
sedvanligt sätt.
Luftskeppen kunde ta 83 ton last
och 76 man besättning. Men på en
punkt skilde de sig från alla andra
luftskepp i historien – de kunde ta
med jaktplan, som förvarades i en
hangar, hissades ner, kopplade loss,
återvände efter insats, ”landade”
eller dockade med luftskeppet och
hissades ombord igen. Ett ”flygande
hangarfartyg” eller ett hangarluftskepp!

Ritning av hangaren. Fyra uppställda
plan och ett hängande i trapetsen i
öppningen.

Ritning av ”trapetsen” med en Curtiss
”Sparrowhawk” hängande i den.

En Curtiss F9C med landningshjul
hängande i USS Akrons trapets.

Planet har dockat. Motorn är fortfarande igång för att inte belasta trapetsen i
fartvinden.

Flygplanen utgjordes i början
av Curtiss XF9C-1 och -2 (utan
landningshjul och med extratank)
och N2Y-1 (2-sitsig, ursprungligen
Consolidated Model 14). Piloterna
övade losskoppling och dockning
med luftskeppet Los Angeles
medan bygget av de andra
pågick. Piloterna var
riktiga ”gullgossar”
och behandlades med
överdriven respekt.

Upphissning.

Sprängskiss av USS Macon. I hangarutrymmet som inte hade några
gassäckar bodde också besättning och
officerare, ett logement skymtar nere
till höger. En ”sittpinne” för ett flygplan
skymtar akter om hangaröppningen.

I hangaren fanns det plats för fem
plan – fyra uppställda och ett hängande i ”trapetsen”. Senare monterades minst ytterligare två ”sittpinnar”
på utsidan för ytterligare plan.
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En F9C-1 närmar sig för att ”landa” på
USS Akron.

Planet hängande i trapetsen i hangaren
på USS Akron.
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Man övade spaningsuppdrag
där man flög ut från luftskeppet
i 60° vinkel, vände samtidigt som
nästa plan startade från luftskeppet
och flög ut på samma sätt. Halvvägs möttes de, sedan tankade det
återvändande planet medan det
andra vände längst bort osv. På så
sätt överlappade man varandras
spaningstrianglar, detta skedde både
styrbord och babord om luftskeppet. Det avspanade området blev på
så sätt oerhört mycket större än om
luftskeppet spanade ensamt.
Den 8/8 1931 ägde dopet av luftskeppet USS Akron (ZRS-4) rum,
den 23/9 anträdde hon sin jungfruresa. Det skulle bli 73 resor ytterligare
tills hon störtade den 4/4 1933 på
grund av dåligt väder och felnavigering. 73 besättningsmedlemmar dog,
tre överlevde.
Den 11/3 1933 döptes luftskeppet
USS Macon (ZRS-5), jungfrufärden
ägde rum den 24/6, 10 veckor efter
att USS Akron störtat. Det skulle bli
ytterligare 50, mycket aktiva, resor.
Man hade lärt sig av misstagen med
USS Akron när det gällde konstruktionsdetaljer, men p g a kravet att
man skulle ha fri sikt mellan huvud
kommandogondolen och bakre
kommandogondolen så försvagades
fenornas fästen som inte längre var
förbundna med sin tidigare stödring.

En Tupolev TB-1 med två Tupolev I-4
på vingarna.
USS Macon återfanns på havsbotten
efter 55 år. På bilden tagen av en undervattenskamera på en fjärrstyrd ubåt
syns lämningarna av en Sparrowhawk
med övre vingens ribbor och sittbrunnen med teleskopsiktet.

Zveno
I Sovjetunionen började Vladimir
Sergeyevich Vakhmistrov i Flygvapnets vetenskapliga testinstitut att
arbeta med olika kombinationer av
jaktflygplan fastmonterade på tunga
bombplan. Systemet skulle
1. leverera jaktplan bortom deras
egen räckvidd,
2. förse bombplan med jakteskort,
3. använda jaktflygplan för störtbombning med bomber tyngre än
vad de själva skulle kunna bära,
4. använda extra dragkraft för att
få en tungt lastad bombare upp i
luften.

USS Macon vid tiden för störtningen. Man ser två sittpinnar akter om
hangaren, kondensatorerna vid motor 3 och 4 hade monterats bort.

USS Macon bröts sönder av en
sidokastby som rev av övre fenan
den 12/2 1935 och störtade i havet
utanför Point Sur. 81 personer överlevde, två dog. Detta betydde slutet i
USA för stela luftskepp, så även för
luftskeppsburna parasitjägare. Man
använde hädanefter endast ”blimpar” för spaning, och så började
även radar komma till användning.
Man råkade tyvärr stänga av den
strax innan anfallet på Pearl Harbor.
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Systemet gick under projektnamnet ”Zveno” alla plan var försedda
med piloter och alla plan hade sina
motorer igång. Och man övade åtminstone dockning eller ”landning”
i luften med moderskeppet, även om
det aldrig i praktiken skedde under
stridsflygning.
Zveno-1 flög framgångsrikt den
3/12 1931 då en Tupolev TB-1 som
moderskepp bar två Tupolev I-4
ovanpå vingarna.

De två jaktplanen påverkade inte
nämnvärt bombplanets styrning.
Samma gällde för Zveno-2, där
en Tupolev TB-3 som bar på tre
Polikarpov I-5-jaktplan också flög
relativt obehindrat trots de påmonterade jaktplanen.

En Tupolev TB-3 med
tre Polikarpov I-5 på vingarna.

Före start rullades de två yttre
planen uppför en ramp och upp
på vingen för att sedan låsas fast,
medan planet i mitten fick lyftas på.
I Zveno-3 bar en TB-3 på två
Grigorovich I-Z-jaktplan under
vingarna.

En Tupolev TB-3 med två Grigorovich
I-Z under vingarna.

Grigorovich I-Z.
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Då jaktplanen hade fixa landningsställ så hade man problem
vid starten då deras hjul nuddade
marken. Man experimenterade med
en flytande upphängning som sedan
skulle låsas så fort man kommit i
luften – annars skulle bombplanet
bli tämligen svårt att kontrollera.
Problemet med en säker montering
under vingarna löstes 1937, då
Vakhmistrov lanserade Zveno-SPB
(SPB: Sostavnoi Pikiruyuschiy Bombardirovschik, kombinerad störtbombare) som bestod av ett Tupolev
TB-3-4AM-34FRN moderskepp och
två Polikarpov I-16 Typ 5 jaktplan.

Polikarpov I-16 med spansk märkning.

sta med pilvinge (enligt Göttingens
rapporter). Projektet som startade
1940 innehöll ett långdistansbombplan som skulle kunna flyga till
USA:s ostkust för att göra störande
bombangrepp mot markmål resp.
mot formerande konvojer till havs.
För att kunna avvärja fientliga motangrepp skulle jaktplan medföras
ombord.

En Tupolev TB-3 med två Polikarpov
I-16 under vingarna.

Zveno-SPB fick liten men ändå
framgångsrik användning främst
under tysk-sovjetiska kriget. I början
av konflikten uppdrogs åt svarta
havsflottans flyg att förstöra industrimål i det tyskallierade Rumänien.
Viktigast var Kung Karl I-bron över
Donau som uppbar Ploieşti-Constanţa
oljepipelinen. Efter flera misslyckade
försök gavs uppdraget till Zveno-SPBdivisionen. Först skulle Constanţadepån angripas. Den 26/7 1941 angrep
två Zveno-SPB-ekipage framgångsrikt depån i dagsljus utan förluster.
Jaktplanen kopplade loss 40 km från
målet och återvände till hemmabasen
för egen motor. Den 10/8 och 13/8
bekämpades broarna framgångsrikt
av två respektive tre Zveno-PSB. Men
– när Messerschmitt Me 109 uppträdde på scenen så kom Polikarpov
I-16-planen till korta.
Projekt Messerschmitt P.1073
Av alla parasitjägarprojekt som
uppstod i Nazityskland under andra
världskriget väljer jag ett enda
som är intressant ur flera aspekter.
Projekt Messerschmitt P.1073 var
ett projekterat långdistansbombplan med parasitjägare. Projektet
planerade för Messerschmitts första
projekterade reaflygplan och det förTIFF nr 3 / 2015

P.1073B var ett ensitsigt jaktflygplan avsett att förses med en BMW003-reamotor. Det var pilvingat, för
att spara plats kunde vingarna vikas
upp vid vingroten. Planet ombord
behövde ett utrymme i tvärsnitt på
1,73 × 1,71 meter. Jaktplanet hade
en släkting, först utvecklad hos DFS
(Deutsche Forschungsanstalt für
Segelflug) och fick beteckningen Me
328 (som projekt 1079 skulle Me 328
vara parasitjägare med Heinkel 177
eller Junkers Ju-390C som moderskepp, tre stycken skulle tas med).

Me 328 testflögs först genom bogsering, den startade från en vagga med
hjul som sedan kastades när planet
lyfte. Vaggan skymtar under planet till
vänster.

Projekt 1073 - bombplan och
parasitjägare.

Fjärrbombaren med beteckningen
P.1073A skulle ha åtta Junkers
JUMO-motorer med vardera 2500
hästkrafter. Tre jaktplan ombord
med beteckningen P.1073B skulle
medföras.
Me 328 på ett museum idag. Under
vingarna ser man Argus-pulsjetmotorer, sådana som drev V-1-bomben.
Försök gjordes med Argus-rör vilket
inte slog väl ut alls, det skakade sönder planet.

Parasitjägaren Me P.1073B.

P.1073B skulle troligen flugit
mycket bra om det hade byggts med
reamotor. Parasitjägarna, tre till
antalet, skulle fästas på en skena
i bombarens utrymme, för att vid
insats släppas ner.
”Landningsmanövern” efter insats
skulle ske med hjälp av en bogserlina som skulle dra in jaktplanet till
bombaren, därefter kopplas till en
trapets och sedan hissas in i lastrummet. Lufttankning skulle ske under
flykt.

>>>
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Me P.1073B innan vingarna fällts ut.

Tre jaktplan vore väl lite som
skydd mot angripande fientliga
jaktplan. Med sina 128 ton startvikt skulle bombaren varit sin tids
största landbaserade flygplan.
Som de flesta andra projekt så blev
det aldrig något genomförande fram
till 1945. Undantagen var inga rena
parasitjägarprojekt utan kombinationer med ett styrande jaktplan hopmonterat med ett ombyggt bombplan
fullt med sprängmedel, som av jaktplanet skulle styras mot målet och
strax före nedslaget skulle kopplas
loss. Även glidflygplan som bogserades av andra plan sattes in skarpt
under kriget. Självmordsplanen Reichenberg Fieseler Fi 103 byggdes i och
för sig, men sattes aldrig in. De var
heller inga regelrätta parasitjägare.

Tekniska Data
P 1073 A (Fjärrbombplan)
Höjd: 6,10 m
Längd: 39,30 m
Vingyta: 330 m²
Maxhöjd: 13 000 m
Spännvidd: 63 m
Maxhastighet: 600 km/h
Motorer: 8 × Jumo 223 med 2500
hk vardera
Max. startvikt: 128 000 kg
Räckvidd: 17 950 km
Beväpning: 6000 kg bomber + 3
parasitjägare och 6 grupper med
automatkanoner

XF-85
Långdistansbombare såsom Convair
B-36 visade att ett sådant flygplan
omöjligen kunde eskorteras under
hela flygtiden. Jaktplanens räckvidd
var för kort och lufttankning hade
ännu inte etablerats. Därför utvecklades under 1940-talet McDonnel
XF-85 ”Goblin”, den första parasitjägaren skräddarsydd för att skydda
B-36.
Martin Aircraft Company hade ett
konkurrerande parasitjägarkoncept
som kallades ”Mighty Mite” med
ungefär samma vingkonfiguration
som McDonnels Goblin.
Jaktplanet skulle förvaras i bomb
schaktet på bombaren, piloten
måste inte hela tiden uppehålla sig
i cockpiten. Vid insats skulle en
trapets sänka ner planet, vingarna
fällas ut och planet släppas.

McDonnel XF-85 ”Goblin” på ett ställ
med utfälld dockningskrok.

XF-85 ”Goblin” i trapetsen under
moderskeppet.

Planet var svårt att hantera, så
projektet ställdes in 1949.
FICON-projektet
En XF-85-liknande kombination
flög för första gången 30/3 1953, då
en ombyggd version av Republic
F-84 (egentligen YF-96A, senare
YRF-84F) hängde i en dockningsanordning i flygkroppen hos en
GRB-36F.

Republic F-84 i trapetsen under
moderskeppet.

Parasitjägaren hade i detta fall inte
enbart uppgiften att eskortera, utan
skulle även ha egna uppdrag över
fientligt territorium, såsom spaning
och bekämpning av sekundära mål.
YRF var för stor för att kunna
halas in helt, vingarna tittade fram
under bombaren. Sammanlagt 11
B-36 byggdes om till bärare av YRF84F, men bara en enda YRF-84F
med serienummer 49-2430 finns
registrerad. Då YRF-84F var ett
konventionellt jaktplan, så var
prestanda tillräckliga för sådana insatser. Om moderplanet gick förlorat
kunde parasitjägaren landa för egen
maskin. Slutet för detta projekt var
den snabba utvecklingen av lufttankning, 1956 ställdes projektet in.
Tom-Tom-projektet
På 1950-talet startade också TomTom-projektet. Inblandade var

P 1073 B (Parasitjägare)
Motor: 1 × BMW 109-003 med 600
kp (5,9 kN)
Spännvidd: 4,4 m
Längd: 5,9 m
Höjd: 1,81 m
Vingyta: 6,5 m²
Totalvikt: 1620 kg
Maxhastighet: 935 km/h (beräknad)
Flygtid: 31 min (vid 50 % pådrag)
Beväpning: 2 × MG 151/20
Pilvingevinkel: 35 grader

”Goblin” och ”Mighty Mite” till höger om ”Goblin”.
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”Tom-Tom”-projektet med två YRF-84
fästa vid vingspetsarna på en B-36.

samma flygplanstyper som i FICONprojektet. Skillnaden låg i att inget
jaktplan transporterades i bombrummet utan vid vingarna.
Parasitjägarna var utrustade med
en tångliknande anordning vid vingspetsarna, som kunde docka med en
anordning på bombplanets vingspetsar. På så vis blev lastrummet fritt,
däremot kunde jaktpiloterna inte
lämna cockpit.
Start och landning av flygplanen
fick ske åtskilt från varandra, då
kopplingarna inte tålde de höga
belastningarna och spännvidden i

Dockningsmekanismen vid
vingspetsarna.

Dockningsmekanismen vid
vingspetsarna.
TIFF nr 3 / 2015

Dockningsmekanismen vid vingspetsarna.

kopplat tillstånd uppgick till knappt
100 meter.
En annan nackdel var att piloterna även i kopplat tillstånd var
tvungna att spaka sina egna plan
manuellt. Ett automatiskt styrsystem skulle avhjälpa detta, men när
man testade ett sådant styrsystem
så fungerade det inte och piloterna
omkom vid försöket. Mycket tyder
på att projektet löpte parallellt med
FICON-projektet och att båda ställdes in samtidigt, 1956.
Är det slut med
parasitjägardrömmen?
I en studie från 2005 av Col. George D. Kramlinger (Narrowing the
Global-Strike Gap with an Airborne
Aircraft Carrier, Air & Space Power
Journal – 1/6 2005) diskuteras och
argumenteras för fördelarna med
en vapenbärare för långa distanser
som kan ta med stealth-jaktplan och
förarlösa stridsflygplan. Skälen för
dessa är
• att USA vill vara oberoende av
stöd från vänligt sinnade makters
baser för att nå mål runt om i världen,
• att enskilda långdistansbombare är
sårbara,
• problem med jakteskort då man
inte vill planera in mellanlandningar,
• att en jaktplanspilot klarar stridsflygning under lång tid dåligt – med
parasitjägarkonceptet kan jaktplanet
göras stridsberett kort före ankomsten,
• att med fler parasitjägare kan flera
mål bekämpas samtidigt med en
bombare.

För att avhjälpa detta föreslås
en flotta av flygplansbärande plan
(AAC) för att förse stealthjaktplan
och obemannade stridsflygplan
(UCAV) att skydda och stödja sin B2-flotta. Som AAC föreslås Boeing
747-400 som moderfarkost med ett
stealth-jaktplan på ryggen och ett
förarlöst stridsflygplan undertill.
Lufttankning ska förlänga flygtiden
för AAC:n till flera dygn varje gång.
Dockningsanordningar ska möjliggöra flera insatser för parasitjägarna
(stealth- och förarlösa jaktplan).
Många fler detaljer nämns i det
föreslagna konceptet men tas inte
upp här.
Slutsatsen när man läst detta dokument tycker jag blir, att parasitjägarkonceptet i framtiden kan verka
attraktivt för en stormakt som vill
kunna agera oberoende av allierade
nationer vid flyginsatser strategiskt i världen. För övriga nationer
bör parasitjägarkonceptet vara en
intressant detalj som förpassats till
flyghistorien. n

Text: Kjell Norling
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Gubben i lådan – krönika

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 höstläsning! /Red

I begynnelsen av DIDAS FLYG
I mitten av 70-talet så skulle det nya datasystemet DIDAS FLYG lanseras. Projektledningen hade svårt att övertyga flygvapnets
personal om systemets förträfflighet gentemot
den då förekommande korthanteringen. Till
att börja med så skulle man försöka påverka
flygvapnets planeringsingenjörer om det nya
systemet.
Planeringsingenjörerna kallades, för information, till ett fint hotell. I konferensrummet
hade projektledningen låtit installera ett antal
terminaler anslutna till huvuddatorn i Arboga.
Informationsmötet började med en teoretisk genomgång av systemets uppbyggnad.
Därefter så skulle praktiska förevisningar ske
på terminalerna. Som vanligt på den tiden så
bröts ju förbindelsen med huvuddatorn varvid

Kaj och flera medarbetare då för hand fick
rita bilder i bildskärmsstorlek med hur resultaten skulle se ut. Dessa bilder gick de sedan
runt bland deltagarna och hängde framför
terminalerna så att planeringsingenjörerna
skulle får en uppfattning om systemets förträfflighet.
Frågan är om det var någon av planeringsingenjörerna som åkte hem från denna informationsträff med höga tankar om DIDAS
FLYG?

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

Från det första numret av TIFF nr 1/1967.
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Kära läsare!
När ni knäckt nöten/bildgåtan kan ni emaila in svaren på tiff.info@fmv.se
eller om ni så önskar skicka ett brev till redaktionen, se adress nedan.
/Red

Vårnöten
Fyra trianglar
Lägg en triangel på bordet. Placera därefter de övriga tre stickorna så
att de bildar en pyramid med den första triangeln som golv/bas. På så
sätt har vi skapat en tetraeder (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetraeder).
Det kom många svar och många av dessa var det även med en tillhörande
bild. Vinnare av sommarnöten blev Kjell Björnfors från Halmstad. Ett
bokpremium kommer med posten.

Höstnöten
Viktproblem
Ammunitionsförrådet har upptäckt att det är en patron som väger för
lite i en hög med 27 stycken 5,56 mm patroner. De har bara tillgång
till en balansvåg och man får ha hur många patroner som helst i varje
vågskål.
Hur gör de för att väga med så få vägningar som möjligt och
samtidigt få reda på vilken patron som väger för lite?

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Svaren vill vi ha in senast måndagen 26:e oktober helst till: tiff.info@fmv.se
eller skicka post till TIFF-redaktionen,
FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
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Kontaktmannaträff i Eksjö
Delar av TIFF-redaktionen framför stadshotellet i Eksjö vid kontakmannaträffen 2015. I den bakre raden från vänster ser vi;
Bo Svensson, Per-Olof Rydzén (Exakta Media), Björn Axelson, Jan Sandin, Per Lundgren och Thomas Härdelin.
I den främre raden från vänster står; Ann-Katrin Widing, Anneli Gunhardson (prenumerationsregistret, Saab AB),
Lena Lindgren och Anders Svakko. (Foto: Thomas Härdelin, Saab AB)
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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 TIFF-läsarna kontakta
gärna någon av nedanstående kontaktperson för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också bra
att kontakta redaktören direkt på telefon 08-782 64 00.
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss” 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

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

Lars Håkansson

FMTS

lars.h.hakansson@mil.se

070-607 58 45

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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Posttidning B
Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Jonas Söderström föreläser vid seminariet i teknisk tjänst, FMTS Halmstad.
Läs mer på sidan 8!

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden
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