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Året 2015 börjar lida mot sitt slut och jag kan göra 
en summering vad detta år har inneburit för mig se
dan jag tillträde i början av januari. Jag kan konsta
tera att det i huvudsak är omdaning försvarslogistik 
och PRIO Inf 56 som har fyllt mina dagar. Från att 
jag tidigare lite betraktat omdaningen försvarslogis
tik från sidan hamnade jag plötsligt mitt uppe i den. 
AG Kundyta FM – FMV hade tagit fram en rapport 
som behövde fastställas och implementeras.

Beslutet om Förbandsnära försvarslogistik innebar 
att FUS:arna avskaffades och det skapades en lokal
kundyta där FMV Lokal driftstyrning (LDS) är en 
central aktör. Även om AG Kundyta hade gjort ett 
jobb för att beskriva arbetsätt så behövde detta bry
tas ned ytterligare för att beskriva vem som gör vad 
och hur. Uppgiften jag fick från Försvarslogistik
chefen var att ta fram en ”kokbok”. Modelleringar 
av olika scenarior inom materielunderhållstjänsten 
t ex genomföra av avhjälpande materielunderhåll 
har genomförts och dokumenterats i form av sk 
”Rutinbeskrivningar”. Inom Arena Mark (mark
bunden materiel) har just andra utgåvan fastställts 
och arbete pågår för att ta fram en första utgåva för 
Arena Ledningssystem respektive Arena Sjö. Inom 
Arena Luft har motsvarande dokumentation tagits 
fram tidigare. För att implementera rutinbeskrivning 
Arena Mark genomför vi spel i teknisk tjänst med 
alla berörda aktörer på en garnisonsort, med delta
gare såväl från FM som FMV. Vi har börjat i norr 
eftersom det finns starka kopplingar med införandet 
av PRIO Inf 56 som i sin tur också påverkar arbets
sättet. Under 2016 kommer vi fortsätta med spel i 
övriga Sverige i takt med att PRIO Införande 56 
rullas ut. Även om det ”brinner till” först när PRIO 
Inf 56 kommer, så har den lokala kundytan införts 
runt om i landet i varierande grad. Under 2016 så 
kommer FM och FMV tillsammans att utvärdera 
konceptet lokal kundyta.

Det är viktigt att vi alla stödjer införandet av 
PRIO Inf 56. För att kunna arbeta i ett sådant 
system räcker det inte med att kunna knappa, det 
måste till en mängd verksamhetsregler, rätt behörig
heter behöver delas ut etc. Inför driftsättningen i maj 
krävdes det en mängd förberedelser, bl a så besökte 
vi berörda förband i norr och gav dem information i 
olika omgångar och efter driftsättningen följde och 
understödde vi förbanden och FMV i norr under två 
veckor. Inför utrullningen i november i norr så har 
motsvarande arbete skett. Om det tidigare fanns för
band i norr som endast var marginellt påverkade av 
utrullningen i våras så har nu alla förband OE mate
riel i PRIO. Det blir ett helt annat tryck att lära sig 
och arbeta i PRIO. Jag tycker att det finns en mycket 
positiv inställning bland de människor jag möter att 

ta till sig PRIO och se fördelarna.  Det jag ser som 
ett bekymmer är att det generellt saknas teknisk 
personal för att genomföra arbetsuppgifterna, detta 
gäller främst på förbanden men även LDS omfattas. 
Under 2016 är planen att övriga förband i landet 
ska in i PRIO Inf 56, förutom för den kvalificerade 
flytande materielen och den flygande materielen som 
kommer 2017.

I HKV har det under hösten pågått ett intensivt 
arbete med att få till en materielfördelningsorder 
(MFO) och ta fram en materielunderhållsbudget. 
Dessa två dokument måste vara i balans med var
andra. Kommer det in nya önskemål som påverkar 
MFO, så behöver materielunderhållsbudgeten vägas 
av igen. Utöver detta har vi tillsammans med FMV 
arbetat med Anvisning Teknisk tjänst 2016 och krav 
på de tjänster som vi köper från FMV. 

För er som undrar vad som händer med delar av 
FM TeK/MSK som blev kvar i FM så kan jag glädja 
er med att vi är inne på slutvarvet med att färdig
ställa en Arbetsordning (ArbO) för dem. Tanken är 
att det kommer en artikel i ett senare TIFFnummer 
om detta.

I mitten av oktober så genomfördes Temadagar 
om Hållbar materielförsörjning. Jag hade förmånen 
att hålla inledningsanförandet och deltog under res
ten av dag ett, mycket intressant. Läs gärna artikeln 
i tidningen.

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God Jul och 
Gott Nytt År och jag hoppas att ni får chans vara lite 
lediga och ladda batterierna inför nästa år.

Anders Steninger

Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
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Genomför utveckling med
ett verksamhetsperspektiv
Fredrik Finér är regementsförvaltare och Stefan Nordgren är flottiljförvaltare på FMTS i Halmstad.
Deras huvuduppgift är att vara den främsta företrädaren för specialistofficerarna och soldaterna på
förbandet samt att vara förbandschefens förlängda arm.

Både Stefan och Fredrik är i grun
den flygtekniker och har tjänstgjort 
länge vid förbandet i olika befatt
ningar. Fredrik valde att för ett antal 
år sedan att byta inriktning och bli 
teknisk officer inom markarenan 

och har tjänstgjort vid 1. Tekniska 
bataljon fram till utnämningen. 

Stefan kommer närmast från ett 
arbete i ledningen för FMTS Utbild
ningsenhet.

Att det är två förvaltare beror på 

att FMTS spänner över hela bred
den i teknisk tjänst som exempelvis 
mark, luft och sjö. Initialt begärde 
FMTS att få rekrytera tre OR 9, en 
för varje arena, men det beslutades 
att förbandet fick rekrytera två.

Fredrik Finér (till vänster) och Stefan Nordgren, två flygtekniker i grunden som nu är förvaltare.
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Titeln förvaltare är dock något 
missvisande. Det handlar mer om 
att genomföra utveckling och att ha 
ett verksamhetsperspektiv, menar 
Stefan.

– Vi ska se till att det blir ett sam
manhållet karriärutvecklingssystem 
för specialistofficerare och soldater 
och stödja den utvecklingen, berät
tar han. Vi gör det naturligtvis inte 
själva utan vi deltar i försvarsmakts
gemensamma grupper som håller på 
med det arbetet.

– Huvuduppgiften för oss två är 
att vi ska vara den främsta företrä
daren för specialistofficerarna och 
soldaterna här på förbandet, tilläg
ger Fredrik. Vi är förbandschefens, 
StigOlof Krohnés, förlängda arm 
och rådgivare.

Militär tjänstegrad
Regementsförvaltare är en militär 
tjänstegrad inom svenska armén 
och amfibiekåren. Graden infördes 
1 januari 2009 och är den högsta 
specialistofficersgraden. Motsva
rande grad i flottan och flygvapnet 
är flottiljförvaltare. 

Tjänsteställningsmässigt för rege
mentsförvaltaren är graden placerad 
mellan major och överstelöjtnant. 
För flottiljförvaltaren är graden 
tjänsteställningsmässigt placerat 
mellan örlogskapten och kommen
dörkapten i flottan och mellan ma
jor och överstelöjtnant i flygvapnet.

Såväl regementsförvaltaren som 
flottiljförvaltaren är av Försvars
makten inplacerad i specialistoffice
rarnivån OR 9.

Det är en mycket omfattande ut
tagningsprocess för att bli OR 9 – i 
princip samma som gäller för den 
som ska bli överste. Under uttag
ningsprocessen genomförs bland an
nat språkanalys, psykologtester och 
säkerhetsprövningar av både MUST 
och SÄPO. 

– Det var en pärs. Vi visste inte om 
vi ens var godkända när vi åkte upp 
till utnämningen i december förra 
året, säger Fredrik. Under första 
halvåret efter utnämningen gick vi in 
för att försöka lyssna och lära innan 
vi började verka fullt ut i rollen.

Utnämnda av ÖB
Stefan påpekar att de blev ut
nämnda direkt av ÖB och att det är 
bra att Försvarsmakten nu har ett 

system där det gäller att hitta spe
cialister i sina befattningar. Tvåbe
fälssystemet möjliggör att man kan 
göra karriär utan ständigt behöva 
byta grad. Det är stora skillnaden 
mot det tidigare systemet NBO (Ny 
befälsordning).

– Vi är uttagna till tjänsten baserat 
på vår personliga lämplighet och 
inte för att vi till exempel skulle ha 
flest förtjänstmedaljer från utlands
insatser, säger Stefan.

– Ja, tvåbefälssystemet tillåter 
verkligen att man får utvecklas som 
specialist, tillägger Fredrik. 
Det gäller att få till personalflöden 
och karriärutveckling i tvåbefälssys
temet och det är fortfarande under 
utveckling. Det är spännande i sig.

För både Fredrik och Stefan var 
det nytt att arbeta i förbandsledning
en och därför var det mycket som de 
behövde läsa in sig på när det gäller 
politiska, styrande och strategiska 
dokument och inriktningar. 

– Att förstå hela sammanhanget 
var en utmaning för oss under 
våren i år, säger de. Vi har dock fått 
utrymme att göra det och fått tiden 
att sätta oss in i allt det viktiga som 
vi behöver veta. Fredrik arbetar i 
huvudsak med teknisk tjänst när det 
gäller specialistofficerare och solda
ter inom område mark.

Utveckla utbildningssystemet
Det gäller nu också att utveckla ett 
utbildningssystem som omfattar från 
att vara mekaniker till dem som har 
många års erfarenhet och har djupa >>>

– Vi har försökt lyssna och lära innan vi 
började verka fullt ut våra roller, säger 
Fredrik Finér.

– Det är viktigt att vara ute i verklig-
heten och inte bara sitta på kontoret, 
menar Stefan Nordgren.
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specialistkunskaper. Helt enkelt en 
utbildning som tar någon från me
kaniker till mästare inom funktionen 
teknisk tjänst, menar Fredrik.

– Vi har en roll när det gäller 
personalen och det är en viktig del 
att arbeta tillsammans med HR
funktionen när det gäller personal
försörjningssystemet, säger han. 
Den delen kommer dock sannolikt 
att sjunka i omfattning för vår del 
framöver.

Bägge har också en direkt roll i 
den tekniska tjänsten. Fredrik vill 
arbeta mer för att specialistoffice
rare och mekaniker som står nära 
produktionen på förbanden ska få 
arbeta mer med sin huvuduppgift 
som är teknisk tjänst.  Det behövs 
för att de ska kunna utvecklas, få 
fördjupade kunskaper och för att 
skapa högre tillgänglighet i materiel
systemen. 

– Det behöver vi göra eftersom 
vi har en reparationsskuld på över 
400 000 timmar som står och väntar, 
säger han. Materielsystem har för
rådsställts och det saknas under
hållsåtgärder. Det kan vara alltifrån 

att den senaste smörjningen inte har 
gjorts till ganska stora fel som måste 
tas om hand innan materielen kan 
tas i bruk. Vår personal måste få fler 

tillfällen att kunna arbeta med mate
rielen. Det är ett prioriterat område 
för försvarslogistikchefen att minska 
den skulden.

Helikopter 10, Eurocopter AS 332 Super Puma. Är en tung helikopter som i första 
hand användes för flyg- och sjöräddningsuppdrag. Helikopterns huvuduppgift var 

räddning, men den har även använts till trupptransport och militär havsövervakning.

Fredrik Finér vill att specialistofficerare och mekaniker som står nära produktionen på förbanden ska få arbeta ännu mer
med teknisk tjänst. FMTS spänner över hela bredden i teknisk tjänst som exempelvis mark, luft och sjö.
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Stefan jobbar något mer med 
utbildningssystemet och Fredrik 
lite mer mot bataljonen och insats
förbandet. De kommer dock in på 
varandras områden ibland. 

– Det ser inte jag som något 
problem – snarare tvärtom, säger 
Fredrik. Vi hjälps åt och det gör 
att man inte blir oumbärlig i vissa 
situationer.

– Vi har också representations
roller och kommer det besök som 
har en stark koppling till armén och 
markarenan hit så är det naturligtvis 
Fredrik som är med och represente
rar. Är besöken riktade mot luftare
nan så är det jag som har representa
tionsrollen, säger Stefan.

Båda är ute mycket i verksamhe
ten för att överbrygga känslan av 
glappet ”de där uppe, vi där nere”. 
Det är viktigt att de är ute i ”verk
ligheten” och inte bara sitter på 
kontoret.

Bra nätverk
Stefan berättar att det är ett mycket 
starkt nätverk som involverar alla 
OR 9 i Försvarsmakten. 

– Det är mycket bra och behövlig 
information som går mellan oss 
i nätverket, säger han. Det är en 
bra grupp med alla OR 9 och en 
stor dynamik med mycket duktiga 
människor. 

Enligt Stefan arbetar de båda inte 
bara inom FMTS utan de jobbar 

i Försvarsmakten och medelåldern 
är ganska hög. 

– Från 2013 har vi dragit ner 
på personal men nu har vi fått 
börja anställa både civil och militär 
personal och det är positivt, säger 
han. Det känns därför att det finns 
framtidstro på förbandet och det 
märktes nu när vi firade tioårsjubi
leum på FMTS i höstas. Det finns 
arbetsglädje nu och det är roligt 
med tanke på all kompetens som 
finns här.

även med övriga Försvarsmakten 
inom funktionen Teknisk Tjänst. 

– I övningsverksamheten har vi 
med funktionsövningsledning för 
den tekniska tjänsten, säger Fredrik. 
Det är för att funktionskedjorna ska 
fungera på alla nivåer. Vi ska även 
vara stöd till teknisk personal på 
förbandet. Det gäller att verka för 
att få fram en kåranda som gör det 
så trevligt att personalen stannar 
kvar. Vi måste kunna behålla och 
nyrekrytera teknisk personal. Då 
ska det också vara roligt att jobba.

Stefan menar att de danar elev
erna in i den tekniska tjänsten. 

– Här på förbandet ska vi föregå 
med de bästa exemplen och det är 
viktigt att vi utgår i från det som är 
skrivet, sagt och beslutat, säger han. 
Det är bara när du vet vad den rätta 
vägen är som du kan göra avsteg 
från den på ett bra sätt.

Utveckla traditioner
En annan huvuduppgift är att 
de båda ska lämna förslag till att 
utveckla traditioner för soldater och 
specialistofficerare.  Det kan vara till 
exempel soldatmiddagar, informa
tionsträffar och medaljceremonier. 
De jämför med vad de andra förban
den gör, som har kommit längre på 
det området.  

Fredrik menar att det finns en 
stor utmaning för FMTS eftersom 
teknisk personal är en stor bristvara 
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Text:

Martin Neander
Foto:

Mats Jönsson, Exakta Media

Helikopter 3, Agusta Bell 204C. Användes för transport av materiel och människor.
Den rymde upp till åtta utrustade soldater. Flygvapnet använde den som flygräddningshelikopter.

Brandbekämpning var ett annat område liksom sjuktransporter. (C betyder att rotorbladen är 48 ft mot normalt 
44 ft samt att stjärtbommen är förlängd direkt vid infästningen. Även kallad UH-1 Iroquois eller ”Huey”.)
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Senast temadagarna hölls var i Lin
köping 2012 med temat ”reparation, 
miljö och insatsverksamhet”. Nästa 
tillfälle är planerat att ske någon 
gång under 2017.

Årets temadagar hölls 1415 okto
ber i Linköping Konsert & Kongress 
med såväl plenarföredrag som kor
tare specifika föreläsningar. Konfe
rensdeltagarna gavs också tillfälle att 
besöka en utställning med utställare 
från försvarsindustrin och interna 
projekt inom Försvarsmakten och 
FMV.

Ökad kunskap om hållbar ma
terielförsörjning ska bland annat 
innebära att det blir lättare att 
genomföra besparingar i hela för
svarslogistikkedjan. Omdaningen av 
försvarslogistiken innebär att FMV 
får ett större ansvar för materielens 
hela livscykel. Därför var en av te
madagarnas målsättningar att skapa 
en dialog mellan olika intressenter 
med anknytning till hållbar materiel
försörjning. 

Temadagarna är tänkta att vara 
ett forum för att förmedla, diskutera 
och utvärdera det arbete som be
drivs inom ramen för Tekniskt Sys
temstöd (TSS). Det blev också ett 
antal spontana frågor och diskussio
ner i samband med föredragen bland 
de engagerade mötesdeltagarna.

Första dagen inleddes med att An
der Steninger, processledare materiel
underhåll och tekniskt systemstöd, 
PROD FLOG FÖRBAND, hälsade 
välkommen. Han tog upp vikten av 
att reducera materielkostnaden ge
nom ett effektivt underhåll. Det gäl
ler också att skapa kontakter mellan 
FMV, Försvarsmakten och industrin 
för att hitta en hållbar och långsiktig 
materielförsörjning.

Omdaningen av försvarslogistiken 
innebär många frågor när det gäller 
vem som gör vad och hur. Införan
det av PRIO 56 och att försörja 
med tekniska officerare i framtiden 
var andra utmaningar som Anders 
Steninger tog upp.

Hållbar materielförsörjning med syftet att öka tillgängligheten av 
funktionsduglig försvarsmateriel för Försvarsmakten och samtidigt 
reducera materielförsörjningskostnader genom effektiva underhålls-
reparationer. Det var temat för de två dagar i mitten av oktober som 
AG Reparation anordnade inom ramen för uppdraget Vmh stöd FM 
Teknisk Tjänst (MS 520:37).

Text: Martin Neander Foto: Mats Jönsson, Exakta Media

Anders Steninger

Bo Persson

Kjell-Åke Sjöberg

Peter Fagrell Några av de många åhörarna på plats.

TEMADAGAR med hållbar materielförsörjning i sikte
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Bo Persson, teknisk chef, FMV, 
fyllde på med att FMV håller på 
att göra en resa och får ett tydligare 
ansvar när det gäller drift, underhåll 
och avveckling jämfört med tidigare. 

Tekniskt systemstöd
KjellÅke Sjöberg, produktledare, 
FMV, gav en introduktion till tek
niskt systemstöd och en historielek
tion som förklarade varför mötes
deltagarna hade samlats just i den 

konstellation som var på plats. 
Peter Fagrell, chefsingenjör, 

FMV, berättade om vidmakthål
lande stöd till genomförande av 
FM tekniskt tjänst och MS 520:37. 
Det framgick att det uppdraget inte 
stödjer alla delfunktioner och are
nor utan att det är för ”flygtungt”. 
Det görs en analys över vad som 
kan förbättras.

Därpå föreläste Per Englund, 
FMV, om omdaning försvarslogis

Per Englund Robert Westlund var med och
arrangerade årets temadagar.

Några av de många åhörarna på plats.

tik och hållbar materielförsörjning 
kopplat till flygområdet. 

Han pratade bland annat om be
greppet fortsatt luftvärdighet som är 
en grundförutsättning för att få flyga 
över huvud taget. De olika roller 
som designers och operatörer har i 
detta belystes.

– Flygområdet har fått sitt elddop 
liksom FMV de senaste åren och vi 
är mitt uppe i vårt förändringsar
bete, sa Per Englund.

Linköping Konsert & Kongress var platsen för temadagarna den här gången.

>>>

materielförsörjning i sikteTEMADAGAR med hållbar materielförsörjning i sikte
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Skadeundersökning på djupet
Vad är skadeundersökning? Jo, det 
är grunden till reparationsprojekt 
berättade Camilla Söderström, 
Exova Materials Technology.

Hon tog som exempel hur Exova 
skulle genomföra en skadeundersök
ning på en gräsklippare med brustna 
knivblad. Först undersöks hållfast
het med dragprov och hårdhetsana
lys. Mikrostrukturen kontrolleras 
med svepelektronmikroskop och 
även den kemiska sammansättning
en av materialet. Resultatet skulle i 
det här fallet visa på sprickbildning 
i knivbladen som orsak till skadan. 
Något som kan förebyggas med 
termisk insprutning.

AnneMarie Esemark Sjöbeck in
formerade om Saabs arbete med att 
upprätthålla en hållbar materielför
sörjning ur ett REACHperspektiv. 
EU REACH är den europeiska 
kemikalielagstiftningen. 

Bland Saabs strategiska miljömål 
finns utfasning av kemiska ämnen. 
Till exempel när det gäller utfas
ningen av sexvärt krom har Saab för 
ett par år sedan startat ett gemen
samt nätverk gällande provningar 
och kunskapsutbyte. Det gäller 
att hålla reda på vilka produkter 
som innehåller krom och mängden 
delsystem. Dessutom vilka artiklar i 
delsystemen som innehåller sexvärt 
krom och i vilken form i artikeln.

Hennes kollega Jonas Arwidson 
berättade sedan om Saabs projekt 
gällande blyfria produkter. Blyfria 
produkter är oundvikliga för Saab 

eftersom nya elektronikkomponen
ter är blyfria. Hålla kvar vid bly 
leder därför till höga kostnader och 
är inte bara dåligt ur ett miljömäs
sigt perspektiv.  Saabs kunder kräver 
att produkterna ska ha adekvat 
livslängd under hela livscykeln. Cer
tifieringsmyndigheter har också krav 
gällande blyfria produkter.

Kemiska riskbedömningar
RoseMarie Gyllensten, Exova 
Material Technology, talade om 
bedömningen av kemiska arbetsmil
jörisker (krav och erfarenheter) samt 
aktuella förändringar inom kemika
lielagstiftningen.

Det framkom att kraven har blivit 
mer detaljerade under åren.  Att göra 
kemiska riskbedömningar innebär en 
systematisk granskning av kemiska 
riskkällor som ska leda till beslut om 
åtgärder att begränsa riskerna. 

Bo Gustavsson, ArbetsMiljö
kontoret (tidigare Försvarshälsan, 
Såtenäs) kompletterade med att 
berätta om praktiska erfarenheter 
av kemiska riskbedömningar i sam
band med limning av täcklappar på 
flygplansskrov. Bland fördelarna 
med riskbedömningen finns till ex
empel en ökad förståelse för befint
liga risker i den egna hanteringen.

Avslutade riskbedömningsblocket 
gjorde Birgit Ramfjord, teknisk 
expert kemi inom miljö och ar
betsmiljö, FMV, med att tala om 
behovet av stöd inom miljö/arbets
miljö och att det exempelvis ges 
stöd med information om kemiska 

Bo Gustavsson

Rose-Marie Gyllensten

Jonas Arwidson

Anne-Marie Esemark Sjöbeck

Camilla Söderström

Birgit Ramfjord Lovisa Engström
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riskbedömningar, utbildning och 
rådgivning.

Mätning med måtta
Att meteorologi är läran om vädret 
(egentligen jordatmosfärens fysik 
och kemi) vet nog de flesta men att 
metrologi är läran om mätningar var 
kanske en nyhet för några. Lovisa 
Engström, Exova Metech AB, gav 
en lektion i varför det är viktigt att 
kalibrera och efter det föredraget 
kände nog många att det inte går att 
lita på en mätning i första taget.  

Resultatet av en mätning inne
bär egentligen endast en skattning 
av mätresultatets ”sanna värde”. 
Åhörarna fick också veta mer om 
mätosäkerhet enligt GUMmetoden 
(Guide to the Expression of Uncer
tainty in Measurement).

Första dagen avslutades med att 
Annica Myrskog, Exova Material 
Technology, pratade om kvalitets
säkring av drivmedel. Något som 
infördes i Försvarsmakten efter erfa
renheter vid internationella insatser.

Syftet är att säkerställa att driv
medlet uppfyller kraven i respektive 
standard och att undvika funktions
störningar på aktuella farkoster.

Det finns både fördelar och nack
delar att drivmedel har förändrats 
över åren. Sänkt svavelhalt är bra 
miljömässigt, men leder till ökad 
risk för mikroorganismer och sämre 
smörjförmåga.

Grafen starkare än det mesta
Dag två inleddes av Per Reinholds

son, Exova Material Technology, 
vars föredrag handlade om hälsoris
ker och skyddsåtgärder vid expone
ring för luftburna föroreningar.

Det finns risker bland annat vid 
svetsning, målning och blästring, 
hantering av kompositmaterial, 
arbete på haveriområden, samt med 
nanopartiklar.

2010 års nobelpris i fysik gick till 
två forskare för banbrytande expe
riment med grafen. Steven Savage, 
FOI, berättade mer om ämnet som 
är en allotrop av grundämnet kol.

Grafen är 200 gånger starkare än 
vanligt stål. Det är dessutom genom
skinligt, böjligt och har en mycket 
god elektrisk ledningsförmåga, 
vilket ökar användningsmöjlighe
terna för materialet. Grafen är även 

ogenomträngligt för både gaser och 
vätskor. Fasta föremål kommer inte 
heller igenom det tunna lagret.

Grafens böjlighet möjliggör form
mässigt flexibel elektronik såsom 
trycksensorer för tryckkänsliga 
skärmar, elektroniskt papper och 
böjbara smarttelefoner, lättare och 
mer energieffektiva flygplan, fartyg 
och fordon.

Övriga millitära tillämpningar 
kan vara kroppsskydd, bränsleceller, 
batterier, superkondensatorer, sen
sorer för svåra miljöer och flexibelt 
kamouflage.

Kortare föreläsningar
Under förmiddagen hölls det också 
tolv kortare föreläsningar som gick 
igenom olika ämnesområden som 

Annica Myrskog Per Reinholdsson Hans Karlsson

Thomas Härdelin marknadsför två artiklar i TIFF nummer 2/2015 i samband
med ett föredrag.

>>>
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till exempel komposit och repara
tion, polymera material, introduk
tion till korrosion, och pågående 
reparationsutveckling.

Vikten av att göra oljeanalyser 
inom svenska försvarsmakten talade 
Hans Karlsson, Exova Material 
Technology, om. Han påpekade att 
man lätt förbiser mellanrummet 
där kraft/effektöverföring sker för 
där genereras slitagematerial och 
friktionsvärme.

En helt avgörande parameter i 
oljeanalysen är oljans viskositet. 
Hög viskositet ger bra bärighet men 
också högt motstånd och mer frik
tionsvärme.

Systemavveckling
av vital betydelse
Kent Johansson, Saab visade att sys
temavveckling med framförhållning 
innebär framgång och ekonomisk 
vinning. Han använde bland annat 
37 Viggen och SK 60 som referens
objekt.

Olika verktyg för analysstöd och 
underhållsstöd presenterades. Han 
visade också på olika vitala punkter 
vid avveckling.

Systemavvecklingen av Viggen star
tade som ett projekt 1995 och avslu

tades 2007. Det gällde att genomföra 
en kostnadseffektiv avveckling av 
material samt resurser. Sammantaget 
gjordes mycket stora kostnadsbespa
ringar som resultat av projektet.  

Att etablera och vidmakthålla 
camper i Mali kan vara en utma
ning. Det framgick då Eric Holm
berg berättade om sina erfarenheter 
från tre månaders tjänstgöring i 
området som FMV:s representant 
och site manager.

Bland erfarenheterna fanns att när 
det gällde ledning så var det oklar 
styrning och otydlig kravställning 
mellan FMV och Försvarsmakten. 
Det visade sig vara svårt att leda två 
platser – i huvudstaden Bamako och i 
Timbuktu – med 80 mil emellan dem. 

Planering av insatsen och logis
tiska utmaningar med till exempel 
materielförsörjning var andra saker 
som togs upp under föredraget.

Kent Vikström FMV avslutade 
sedan med att knyta an till olika 
reflektioner som gjorts under de 
två dagarna. Hans mest retoriska 
frågeställning med en blinkning till 
föredraget om mätningar var nog: 
”Varför ska jag hålla min vikt när 
inte ens standardkilogramvikten kan 
hålla sin”? nKent Vikström

Eric Holmberg

Kent Johansson

Har du lärt dig något nytt under temadagarna?
Hans Granström, FMV
Att det är viktigt att ha kontinuerlig 
utbildning och uppföljning vart femte år 
när det gäller vissa kemikalier. Vi måste 
få in det i vår verksamhet när det gäller 
utbildning av personal inom FSV.

Marie Ålund, FMV
Det var intressant att få veta mer om 
Grafen och dess egenskaper. Speciellt att 
Grafen inte släpper igenom vare sig vat-
ten, ljus eller föremål till exempel.

Hans Forsman, Saab Kockums
Att det finns så många kunskaper inom 
FMV fick man ännu en gång bekräftat. 
Det finns mycket kompetens på olika 
nivåer. Det var intressant med föredraget 
om drivmedel och de problemområden 
som finns där var delvis nya för mig.

Åsa Nilsson, 
Exova Materials Technology
Att få veta ännu mer om de ändringar 
som är på gång i rollerna mellan FMV 
och Försvarsmakten. Grafen och de 
tunna datorskärmarna var också spän-
nande att få höra om.
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Vem är C FSV Förs?
Martin Johansson startade sin bana 
i verkstadsförvaltning Väst 1988 
och 2004 tillträdde han som lager
chef vid Mv Karlsborg 2004. Han 
var med när Garnisonslagren (GL) 
överfördes till Saab 2007, där han 
verkade som lagerchef för region 
Götaland. 1 april 2013 gick gar
nisonslagren in i FSV och så även 
Martin, men nu som Produktionsle
drare GL i FSV MarkV. 

Martin tillträdde som C FSV Förs 
i samband med att FSV Försörjning 
skapades den 1 januari 2015, först 
som tillförordnad chef och från 
och med 1 september som ordinarie 
chef.

Finns det något du
brinner för utanför arbetet?
Martin är engagerad i föreningslivet 
på hemorten Fagersanna som ligger 
i Tibro kommun, där han även har 
ett hus från 1924. Det är mycket 
snickeri och andra hantverksarbe
ten som upptar tiden när han är på 
hemmaplan.

– Föreningslivet och hantverket 
har minskat på grund av veckopend
lingen, men helgerna är fullteck
nade.

På frågan om det finns planer på 
att flytta till Arboga, blev svaret från 
Martin tydligt:

– Nej.

FSV Förs huvuduppgift
och utveckling
Huvuduppgiften är att leverera 
materiel när och där den behövs och 
vara den självklara leverantören, det 
är den devis FSV Förs arbetar efter.

I dagsläget går det ut cirka 
200 000 leveranser från centrallagret 
och av dessa blir det fel på ungefär 
två promille. När man ser på omvär
den är det ett imponerande resultat 
och FSV Förs arbetar hela tiden för 
att bli bättre!

Hur ser du på FSV Förs kortsiktiga 
utveckling under 2016?
– På grund av sammanslagningen, 
kommer arbetet med att få persona
len att känna att vi är ett FSV Förs 
att fortsätta. 

Martin har även ett personligt mål 
för 2016 och det är att besöka samt
liga arbetsplatser i FSV Förs.

– Detta har tyvärr blivit eftersatt 

under nuvarande år, men jag kom
mer att planera in dessa besök direkt 
vid mötesplaneringen för 2016, till
lägger Martin.

Hur ser du på FSV Förs
långsiktiga utveckling?
– Vi kommer naturligtvis att följa 
förändrade utredningsbeslut om ut
veckling, som tas på grund av bland 
annat en förändrad världsbild.

– Logistikmässigt och rent 
strategiskt kommer ett arbete att 
starta med utgångspunkt från tidi
gare nämnd devis, materielen skall 
finnas där den behövs. Materielen 
skall ligga i rätt hylla oberoende av 
var i landet denna hylla finns.

C FSV Försörjning, ”ny” i  tjänsten
FSV Försörjning ingår i FMV Affärsområde Förråd, service och verkstäder (FSV) som överfördes från 
Försvarsmakten 2013-01-01. FSV Försörjning (FSV Förs) är inte så gammal i denna konstellation, 
1 januari 2015 slog man ihop FSV Resmat och FSV Lager och transport. Ledningen är placerad i Arboga, 
med personal i Arvidsjaur, Boden, Bråvalla, Hällefors, Hälleforsnäs, Karlskrona, Kortfors, Räppe, Sala, 
Tenhult, Uppsala.

Text och foto: Ann-Katrin Widing

C FSV Försörjning, Martin Johansson.
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– Vi kommer att arbeta med att få 
bort gränserna internt FMV för att 
integrera och utveckla lager och för
sörjningsverksamheten. Vi kommer 
även att visa vad vi kan i dag, på 
ett helt annat sätt både inom övriga 
FMV och internt FSV.

Reservmaterielen fördes in i PRIO i 
och med införande 3-4. Det har varit 
några hårda år för materielhandläg-
garna. Hur tycker du att det fung-
erar nu?
– Det fungerar mycket bra! Vi har 
en hög kompetens i PRIO både vad 
gäller Materielbeställning och lager
funktionen. Under första året efter 
införandet anskaffade vi materiel 
för cirka 350 miljoner och i år har 
vi anskaffat materiel för cirka 550 
miljoner och då är året inte slut än. 
Vi har nått samma beställningsnivå 
som innan införande 34. 

Vi kommer att se över arbetsflöden 
och få ett ensat arbetssätt, genom att 

C FSV Försörjning, ”ny” i  tjänsten använda LEAN som verktyg, för att 
förbättra oss än mer.

Som tidigare anställd vid Resmat 
och nu i FSV MarkV finns det två 
frågor som jag känner att jag måste 
få ställa innan intervjun avslutas.

Hur fungerar initialanskaffningen nu, 
är ni med tidigare i processen?
– Vi har genomfört en första 
initialsanskaffning på uppdrag av 
FMV AL. Det har gett bra resultat, 
bland annat har 
problemet med 
B1blanketten 
(”BETTAN”, se 
TIFF nr 1/2015 
sidan 12) lösts 
ut med automa
tik. Sammarbe
tet kommer att 
utvecklas inom 
initialanskaff
ning under 
2016.

Verkstäderna kommer att börja köra 
tvåskift under 2016, för att minska 
Reparationsskulden i FM, hur kom-
mer FSV Förs att beröras av detta?

– FSV Förs planerar inte att införa 
skiftgång. Däremot kommer anpass
ningar att ske när vi ser effekten av 
att verkstäderna inför skiftgång. 
Om beställningar läggs före 12.30 
i dagsläget, så sker leverans på 
förmiddagen dagen efter. Skulle vi 
ha ytterligare en leverans så skulle 
den stopptiden behöva vara vid 
14.30, vilket skulle innebär 2 timmar 
extra beställningstid och ytterli
gare en leverans ger en kostnad på 
cirka 115 000 kr per månad. Så, 

nej, vi kommer inte att införa 
skiftgång, men däremot kom
mer eventuellt förändringar 
av arbetssätt vid plockning att 
ske för att eventuellt kunna 
förlänga beställningstiden.

FSV Förs är en leverantör 
som precis som MECA, SCA
NIA och Volvo, kommer avtalen 
att skrivas om så att de kan 
leverera två gånger per dygn?

Denna motfråga får tas i ett an
nat forum, för här kan Martin och 
jag bara spekulera.

Jag vill passa på att tacka Martin 
för att han tog sig tid att sitta ner 
och prata med mig. n

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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TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

KamraToff
på Revingehed Avslut projekt Visby

TIFF träffar Anders Janson,

Flygsäkerhetsinspektör

Pansarterrängbil 360

– snabb trupptransport med

hög skyddsnivå

Pansarterrängbil 360

– snabb trupptransport med

hög skyddsnivå

TIFF nr 1/2015 sidan 12.



FMTS 
Stipendieresa 2015

– Tre specialistofficerare från tre stridskrafter
1:e serganterna Ali Jawadi-Asad, Mattias Eriksson och Filip Granbom, tre tekniker från Helikopter-
flottiljen, 4. Sjöstridsflottiljen och 1. Tekniska bataljon var de första att få det nyinstiftade resestipendiet 
(se artikel i TIFF 1/2015). De premierades under examen 2014 av FMTS och Kamratföreningen försvarets 
tekniska officerare. Här är deras upplevelser under en vecka i London och på försvarsmässan DSEI.

Text och foto: Ali Jawadi-Asad, Helikopterflottiljen, Mattias Eriksson, 4. Sjöstridsflottiljen, Filip Granbom, 1. Tekniska Bataljon/FMTS.

Vi hade höga förväntningar inför 
resan, inte minst då för att uppleva 
en stor försvarsmässa. Det hade 
tidigare sagts att ”Oavsett var ditt 
intresse ligger så har DSEI något för 
dig!” – det var inte någon lögn.

Nu var det äntligen dags att få njuta  
av belöningen. Resmålet London 
med allt vad en världsmetropol kan 
erbjuda ihop med en stor försvars
mässa under 5 dagar i 
mitten av september.

Defence Security and Equipment 
International (DSEI) är en militär  
mässa som hålls vartannat år i 
London. Det började 1993 då brit
tiska armén och flottan slog ihop 
sina utrustningsmässor. Sedan dess 
har den brittiska regeringen valt att 
privatisera utställningen och den är 

idag en av världens största militära 
mässor med över 32 000 deltagare 
och mer än 1 600 utställare från 54 
olika länder.

Det föreföll snabbt en omöjlighet 
att för varje individ ta in hela mäss
san, därför beslutade vi att dela på 
oss för att fokusera på den arena var 
och en av oss representerade. Vi har 
därför nedan beskrivit upplevelsen 

ur respektive 
perspektiv uti
från den strids
kraft vi dagligen 
jobbar i.

Tre stipendiater f v. 
 Filip, Mattias, Ali 
och kursC för SOU 
(specialistofficers-
utbildningen) kn 
Thomas Larsson och 
reseansvarig örlkn 
Marcus Wallberg, 
inför mässbesöken.

16 TIFF nr 4 / 2015



TIFF nr 4 / 2015 17

Markarenan 
Mässan var ett dignande smör
gåsbord av modern försvars och 
krigsteknik där jag som mark
tekniker fann många intressanta 
områden. Vissa montrar var över
väldigande, medans andra var något 
mer modesta. Där fanns allt från 
enskilda komponenter som kulor, 
krut och eldhandvapen, vapen till 
kompletta system som stridsfordon 
med ingående sensorer, motmedel 
och vapensystem. Dock skall man 
inte döma boken efter omslaget, 
det som jag blev mest hänförd av, 
var en av de mindre montrarna med 
företaget CBJ Tech AB som dess
utom råkade vara svenskar. Det var 
inte utan att man blev stolt över sina 
landsmän när man insåg att pro
dukten de presenterade var av aldrig 
tidigare skådat slag. Produkten de 
lyckats ta fram var alltså en helt ny 
kaliber, anpassad för mindre typer 
av vapensystem i kategorin pistoler 
och kulsprutepistoler/personliga 
försvarsvapen (engelska PDW).

Den bygger på en mycket enkel 
princip som i sig är välkänd och 
välanvänd, vi återfinner den både i 
form av SLAP/Ukal (saboted light 
armor penetrator) i mindre system, 
samt i pilprojektil för större system. 
Det jag pratar om är givetvis prin
cipen att avfyra en underkalibrerad 
projektil av mycket hårt material i 
hög hastighet. Detta är det tidigare 
ingen som lyckats med i mindre 
kalibrar, inte heller i halv eller helau
tomatiskta system. Jag blev mycket 
imponerad!

Saab förevisade, bland annat, RBS 
70 NG (new generation) som är en 
uppgraderad version av det väl
kända Lvsystemet RBS 70. NG ver
sionen har försetts med ett nytt sikte 
med IRkamera vilket medger att 
man kan verka med systemet dygnet 
runt. Dessutom har den en målfölj
ningsfunktion som underlättar för 
skytten och då laserstyrningen av 
roboten fortfarande sitter i aktern så 
är den inte heller störningskänslig. 
Möjligheten att fordonsmontera 
och fjärrstyra systemet finns också, 
vilket gör det flexibelt och modulärt. 
Ett välbeprövat flexibelt system där 
man nu också lyckats eliminerat 

några av de svagheter det tidigare 
haft.

En tillverkare av optik och bild
förstärkare hade lyckats ta fram ett 
kombinationsinstrument som im
plementerade både bildförstärkare, 
IRkamera och optisk förstoring  
tillräckligt kompakt för att montera 
på ett personburet vapensystem. 
Funktionen medgav inte bara en 

växling mellan de olika gränssnit
ten utan även en kombination utav 
dem; en optiskt förstorad bild med 
förstärkt ljus och förstärkta kon
turer kring de objekt som hade en 
värmedifferans, mycket användbart 
när man tittar på mål bakom t ex 
skyl, där värmeskillnaderna är så 
små att man knappt uppfattar dem 
på bilden.

BAE Hägglunds presenterade sin nya bandvagn Bv S10 ”Beowulf” på mässan. 
Kraftigt förenklat skulle man kunna beskriva den som en något civiliserad version 
av den vagn som vi i svenska försvarsmakten känner som BV 410.

Jag såg särskilt fram emot helikopterutställningen då jag själv är helikoptertekniker. 
Jag blev inte besviken, här sitter jag i en Apache-helikopter.

>>>
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Bärgare, minröjnings och fältar
betesmaskiner fanns det gott om, 
modulära påhäng och så vidare, där 
fanns spännande och intressanta 
system kopplat till varje funktions
område.

Luftarenan
Luftarenan var ett väldigt brett 
område. Här visades allt från ammu
nition, automatkanoner och ”air to 
air missiles” till de senaste hjälmarna 
för stridspiloter och en uppsjö av 
kabeldon.

På plats fanns US Army med en 
splitter ny CH47Chinook och en 
AH64 Apache Longbow. Royal Air 
force och Navy bidrog med AW101
Merlin, SA330Puma och SH3 
Sea King där just SH3:an bär på 
en intressant historia. Just denna 
individ är, trots sina 12 000 flygtim
mar samt att den har blivit nedskju
ten fyra gånger, fortfarande i tjänst. 
Reflektionen jag drog av det, är det 
enorma arbete och kompetens det 
måste ha krävts för att hålla denna 
helikopter flygduglig. Detta är något 
jag tycker vi ska eftersträva för att 
bli ännu bättre inom vår tekniska 
tjänst.

En annan höjdpunkt på mässan 
var när vi fick en guidning i Saabs 
paviljong där ett CBRNfordon stod 
i rampljuset utrustad med de senaste 
sensorerna för upptäckt, identifie
ring och varning för CBRNhot (C 
kemiska  Biologiska Radiologiska
Nukleära).

Den generella trenden verkar vara 
en fortsatt digitalisering av både flyg

plan och pilotens utrustning för att 
tillsammans agera som en bärande 
plattform för nya, smartare och mer 
träffsäkra vapen med allväderska
pacitet. Detta möjliggörs genom 
det ökande informationsflödet som 
ges bland annat genom ”helmet 
mounted displays”, som då gynnar 
pilotens beslutscykel.

Sjöarenan
De marina utställarna var ett myl
ler av marina vapen, sensor och 
kommunikationssystem vilket passar 
alldeles utmärkt för mig som sys
temtekniker i marinen.

Något som börjar bli väldigt ut
brett är UAV:er eller så kallade drö
nare. De är mycket lämpliga för ett 
fartyg att skicka iväg på spanings
uppdrag. Detta har gjort att det 
även har börjat dyka upp motmedel 
mot dem. Det mest iögonfallande 
motmedlet var en fartygsbaserad la
ser med en pulseffekt på hela 30 kW 
ämnad att skjuta ned drönare med. 
Idéerna som fanns i Ronald Reagans 
SDIprojekt börjar realiseras!

Under mässan bjöds det även på 
en uppvisning av en brittisk bord
ningsstyrka från 43. Commando 
Royal Marines som under strålande 
sol bordade ett av den brittiska 
marinens övningsfartyg som var 
övningsmässigt kapat av terrorister.

Utanför mässhallarna låg åtta 
fartyg förtöjda. Det fanns möjlig
het att boka guidade turer på dessa 
och jag passade på att besöka en 
nybyggd indisk fregatt vid namn 
INS Trikand. Fartyget är byggt på 

varvet i Kaliningrad och togs i bruk 
2013. Det är konstruktionsmässigt 
snarlikt de nya ryska fregatterna av 
Admiral Grigorovichklass som just 
nu är under leverans till den ryska 
flottan. Det var intressant att jäm
föra konstruktionen på denna med 
västerländska dito. Det var mycket 
detaljer i 50 och 60talsdesign 
varvat med moderna sensorer och 
vapensystem.

Det andra fartyget jag besökte 
var en kanadensisk Halifaxfregatt 
vid namn HMCS Winnipeg, som 
firade 20 år i tjänst. De byggdes 
ursprungligen för kalla krigets krav 
på ubåtsjakt och ytstrid, men har nu 
fått utökade uppgifter såsom asym
metrisk krigföring, vilket innefat
tar små och snabbt inkommande 
farkoster. Fartyget har nyligen 
genomgått en halvtidsmodernisering 
och utrustats med ett nytt lednings
system, uppgraderat robotsystem, 
uppgraderad pjäs med mera.

Trots två heldagar på mässan, var 
det långt ifrån allt jag hann se! I Saabs paviljong fick vi ett antal fina guidningar, här av Niclas Asada.

Ombord på INS Trikland.
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Mässan som helhet
Mässan gav en god inblick i indu
strin idag, och möjligtvis en finger
visning om vad framtiden kommer 
att bära med sig. Helt klart är att 
produkterna försvarsindustrin er
bjuder blir allt mer högteknologiska, 
detta ställer höga krav på oss som 
tekniker och vår verksamhet. Kravet 
och förmågan att utveckla och öva 
teknisk tjänst ökar, och kravet på 
materiel i form av specialverktyg, an
passade lokaler och reservdelar ökar. 
Detta mynnar i vår mening ut i högre 
krav på Försvarmaktens logistiska 
förmåga, en het potatis i dagsläget 
som är svår att hantera och lösa.

Resan
London har enormt mycket att 
erbjuda, svårigheten är att välja! Vi 
hann med en stadspromenad genom 
London. På vägen till Imperial War 
Museum, som var målet, stannade 
vi till vid Buckingham Palace, Big 
Ben och London Eye. Allt enligt 
turistens lilla checklista.

Museet har storartade utställning
ar om både första och andra världs
kriget, Storbritanniens roll i dessa 
samt fram till nutida konflikter. De 
hade även en våning med konst
närliga tolkningar av krig, allt från 
tavlor till skulpturer. De har lyckats 
med att visa många detaljer från 
världskrigen där ett exempel är ett 
skevroder till ett tyskt jaktplan från 
andra världskriget där man har satt 
ett märke för varje lyckat uppdrag. 
Utställningen om Förintelsen var en 
del av utställningarna som ingen kan 
lämna utan att bli berörd.

Skillnaden mellan då och nu blir 
mycket påtaglig när man ena dagen 
befinner sig på DSEI och ser det 
absolut senaste inom tekniken, för 
att sedan uppleva hur det var för 
inte så länge sedan, utvecklingen har 
verkligen gått i rasande fart.

Eftermiddagar och kvällar spen
derade vi tiden tillsammans med 
Thomas Larsson, kurschef på SOU 
och Marcus Wallberg som var rese
ansvarig från FMTS. Detta gav en 

mycket givande möjlighet att disku
tera och reflektera kring mässan och 
upplevelserna och inte minst sprida 
kunskap mellan de olika arenorna 
och vapenslagen.

Avslutning
Vi känner oss hedrade över att fått 
möjlighet att delta i denna första 
stipendieresa. Vi vill framföra ett 
särskilt tack till Saab med Niclas 
Asada i spetsen som tog emot oss på 
mässan, ÅF, BAE Systems och Kam
ratföreningen försvarets tekniska of
ficerare som gjorde resan möjlig och 
FMTS som genomfört den.

Resesällskapet och upplevelserna 
har verkligen lämnat starka intryck  
ett minne för livet kort och gott. n

Ombord på INS Trikland.

 Imperial War Museum var en fantastisk upplevelse.

 Vi hann också med en avskedsmiddag på en Libanesisk restaurang.
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Det har gått tio år sedan Försvarsmaktens tekniska 
skola invigdes. Olika skolor med tekniska utbildning
ar för armén, flygvapnet och marinen slogs samman 
för att effektivisera och skapa synergieffekter. Ett 
inte helt okomplicerat uppdrag. Det vet FMTS första 

chef, Örjan Nilsson, som var på plats under jubileet.
– Jag är mycket imponerad. Dels över hur FMTS 

utvecklats på tio år, och dels över dagens arrange
mang. Det är kul att vara tillbaka och jag önskar 
skolan lycka till för nästa tio år.

Den 19 september firade Försvarsmaktens tekniska skola tio år och lockade många
besökare till evenemanget Teknik i Försvarsmakten – En upplevelsedag på FMTS.
Med allt från spika-i-en-spik tävling till flyguppvisningar visade FMTS upp hela sin bredd.

Text och foto: Christian Lövgren, FMTS

Klättra på stridsvagn är alltid ett populärt inslag. Bästa stället att se markstridsuppvisningen på?

FMTS första chef, Örjan Nilsson,
var imponerad.

Provkörning av en dykrobot. 

Grundläggande teknik, slå i en spik. En bassäng med radiostyrda båtar var ett populärt inslag för barnen.

Flaggan i topp på FMTS, och vilket
väder det var!

Jubileum med tekniken i centrum
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Jan och Joel Sjöström hade tagit sig till Halmstad 
från Ängelholm för att besöka evenemanget. En väl 
spenderad lördag tyckte de både.

– Vi har en mycket trevlig dag här, berättade Jan. 
Här finns en väldigt bra kombination av information 
och saker att testa på.

– För mig är flyguppvisningen höjdpunkten, förkla
rade Joel Sjöström, som också erkände att tankarna 
finns på en framtid i Försvarsmakten.

Mycket folk besökte evenemanget. Exakt hur 
många går inte att säga, men uppskattningsvis 

var där mellan 6000 och 8000 besökare.
Joel och Jan Sjöström från Ängelholm

uppskattade bredden på jubileet.

Markstridsuppvisning med stridsfordon 90
och Stridsvagn 122. 

Spring ett varv i full stridsutrustning var en
utmaning. Bara att få på sig allt var jobbigt.

Speciallektionssal med den senaste teknik-
simulatoranläggningen till Helikopter 14.

FMTS chef Stig-Olof Krohné (till vänster) och 
ställföreträdande chef Jan Kinnander hade en 

”fantastisk dag på jobbet”. 

Jubileum med tekniken i centrum

– För mig är det helheten, sa Jan Sjöström. Med 
marinen, armén och flygvapnet, alla representerade 
är det bredden som är kul att se.

FMTS chef, StigOlof Krohné, höll tal och berät
tade kort om resan fram till idag, framtiden och om 
verksamheten vid skolan.

– Det är svårt att på några få minuter beskriva den 
komplexa verksamhet som idag bedrivs här, erkände 
han, men gjorde ändå ett försök. >>>

FMTS 2005-2015

FÖRSVARSMAKTENS
TEKNISKA SKOLA
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Markutställning.MC-flygarna Mats och Alexander bjöd på show.

Flyguppvisning SK 61.

Jas 39 Gripen visade upp sig. Gripen var flyguppvisningens ”Grande  finale”, och gjorde ingen besviken.

Amerikanska P 51 Mustang och engelska Spitfire sida vid sida.

Klassiska J 35 Draken kunde beskådas och beundras. Som en del i showen landade Gripen efter uppvisningen, tankade och 
lyfte sedan igen för att flyga tillbaka till F 7 Såtenäs.



TIFF nr 4 / 2015 23

– FMTS är Försvarsmaktens största skola 
som varje år utbildar cirka 6000 elever för
delat på över 800 kurser. Vi utbildar teknisk 
personal till alla försvarsgrenarna. Vi har 
också ett eget krigsförband, den tekniska bataljo
nen, som till stor del består av anställda soldater och 
dagligen verkar över hela landet från Boden i norr till 
Revinge i söder.

Efter chefens tal med fyrfaldigt leve för jubilaren, 

startade flyguppvisningen. SK 60 öppnade 
uppvisningen. De gamla klassiska strids
flygen Spitfire och P51 Mustang gav ifrån 
sig ett fantastiskt muller. Därefter följde en 

uppvisning i segelflyg av den dubble världsmästaren, 
Johan Gustafsson. Jas 39 Gripen blev en uppskattad 
final.

– Vilken fantastisk dag på jobbet, summerade Stig
Olof Krohné. n

Nya helikopter 14 flögs ner från Helikopterflottiljen för att visas upp.

FMTS 2005-2015

FÖRSVARSMAKTENS
TEKNISKA SKOLA

Flyguppvisningen ville ingen missa.

Gripen var flyguppvisningens ”Grande  finale”, och gjorde ingen besviken. Dubble världsmästaren i segelflyg Johan Gustafsson, bjöd på en mycket vacker flygning.

Jas 39 Gripen var på plats. Till höger skymtar också en av de ungerska 
elever (som just nu utbildas till flygtekniker för Gripen på FMTS)

tillsammans med lärare från Luftsystemavdelningen.
Hur funkar en jetmotor? Det var en fråga besökarna kunde få svar på.
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BOTI 2015
– från information till kommunikation

Minnesgoda TIFFläsare känner 
igen denna konferens från TIFF nr 
4/2012, 4/2013 och 4/2014 – där man 
kan läsa vidare om det nu avslutade 
TICprojektet (ett EU 2projekt), 
som tidigare har varit värd för kon
ferensen.

Sedan TICprojektets avslutning 
har nu ”verksamheten” övertagits av 
BranschOrganisationen för Teknik
Information (BOTI).

Mycket blir en repetition av tidi
gare år. Ungefär samma personer 
och företag som tidigare, men alla 
föredragshållare, förutom konferen
sens moderator, var däremot nya.

BOTI
Visionen är ”BOTI – Mö
tesplatsen för företag och 
organisationer där teknikinforma
tionsbranschen i Sverige utvecklas”. 

BOTI:s ändamål är 
att genom samverkan 
mellan teknikinfor
merande företag och 
organisationer lyfta 
potentialen med bra 
teknikinformation på 
nationell och interna
tionell nivå och skapa 
större kunskap om 
och en positiv inställ
ning till branschen.

BOTI strävar efter 
att, genom teknikinformation, göra 
livscykeln hos en produkt mer kon
kurrenskraftig.

För att uppnå detta ändamål fo

I anslutning till konferensen så var 
det även en mässa där utställare från 
branschen visade sina produkter och 
tjänster. 

kuseras arbete mot följande aktivite
ter och engagemang:
• BOTI ska vara en naturlig mötes
plats för företag och organisationer 
som arbetar med teknikinformation 
genom:
 –  En informativ och interaktiv 

hemsida.
 – Konferenser.
 – Registerkatalog.
 –  Erbjuda utbildningar och kur

ser, interna och externa.
 – Erfarenhetsutbyte.
 – Nätverk.
 – Intern nyhetsspridning.
 –  Kopplingar till andra 

nätverk och föreningar.
• Utbildningar som 
lockar fler till yrket eller 
branschen.

• Opinionsbildning kring teknikin
formation och dess fördelar.
• Utveckla standarder och gemen
sam begreppsapparat.

Medlemskap
Alla företag och organisationer med 
professionell verksamhet att hantera 
teknisk information kan bli medlem
mar. Verksamheten ska vara regel
bunden under minst två på varandra 
följande bokslut. Det är med andra 
ord inte enskilda personer (som 
för t ex FTI, Föreningen Teknisk 
Information) som kan bli medlem
mar i BOTI utan organisationer. För 
närvarande är det (fortfarande) 17 
företag, myndigheter och lärosäten 
som är medlemmar.

Sociala medier
BOTI:s hemsida har denna adress; 
http://www.boti.se/ 

BOTI har även en LinkedInsida 
som BOTI uppmanar intresserade 
att aktivera sig i.

Konferensen
Den 4 – 5 november 2015 samlades 
ett cirka 120 teknikinformationsin
tresserade personer, myndighetsre
presentanters och ett 10tal utstäl
lare för en konferens på ett hotell i 
centrala Stockholm. 

För sjätte gången arrangerades det en konferens om teknikinformation. Detta är andra året som bransch-
organisationen BOTI var arrangör. Syftet med konferensen var att skapa en inspirerande mötesplats runt 
teknikinformation. Bland föredragshållare fanns BOTI:s ordförande Kristian Niklasson, Sverker Johans-
son, som har producerat flest Wikipediaartiklar i världen och t ex ”kända” namn som Karin Adelsköld.

Se även artikeln 

om BOTI

i nr 2/2015.

Tre lyckligare vinnare blev det i utstäl-
laren FTI:s lotteri under konferensen.

På Twitter användes ”#boti2015”, för den som 
är intresserad av att läsa vad som flödade i 
social media under och efter konferensen.
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Noteringar från några föredrag
Inledningen
Konferensens moderator inledde 
med en tillbakablick till gamla testa
mentet (1. Mos. 11:1.9) och berät
telsen om Babels torn. ”De är ett 
enda folk och har alla samma språk. 
Detta är bara början. Nu är ingenting 
omöjligt för dem, vad de än föresätter 
sig. Låt oss stiga ner och skapa förvir-
ring i deras språk, så att den ene inte 
förstår vad den andre säger.”. Oavsett 
eventuell tro eller inte så är ju språk
förbistringen något mänskligheten 
fortfarande lider av. Från bibeln gick 
vi vidare mot informationsexplosio
nen och den framtida utmaningen 
med det uppkopplade samhället som 
redan är mycket aktuellt.

The Internet of Things
Ett bra exempel på det uppkopplade 
samhället är The Internet of Things 
(IoT) vilket beskrevs målande av 
Helena Holmström Ohlsson och 
Romina Spalazzese från Malmö uni
versitet. De beskrev en pågående stu
die. ”Smart wellbeing” är något som 
många av oss känner igen, dvs det 
att vi ständigt är uppkopplade via di

verse ”hälsoappar” för att följa upp 
våra aktiviteter. Även inom ”Smart 
cities” och ”Smart homes” finns det 
många fungerande tillämpningar 
redan nu. Mycket av deras forskning 
gick även ut på att ta med männis
kors agerande tillsammans med IoT 
vilket innefattas av uttrycket IoTaP 
(… and People). Eller som Romina 
citerade Kevin Ashton (som är den 
som myntade begreppet IoT) ”The 
Internet of Things has the potential to 
change the world, just as the Internet 
did. Maybe even more so.”

Några nyckelord:
• Allt som drar nytta av att vara 
ansluten kommer att anslutas!
 – Anslutningar är allmänt före
kommande.
 – Tekniken är prisvärd.
• 50 miljarder enheter som är anslut
na till Internet senast 2020 (Cisco & 
Ericsson).
• 500 miljarder enheter fram till 2030 
antas när man utvecklar 5G.

Helena Holmström Ohlsson

Sverker Johansson är känd för att han 
har producerat fler Wikipedia-artiklar än 
någon annan, drygt 3,5 miljoner.

Kan en robot skriva
teknisk information?
Ett mycket intressant föredrag fick 
vi uppleva när Sverker Johansson 
(Högskolan Dalarna) talade om hur 
man gör för att automatgenerera 
text till Wikipediaartiklar. Detta 
gör han med sin egen skapade ”bot” 
(Lsjbot). Att automatisera skrivan
det går att göra för viss typ av in
formation (geografiska platser, djur, 
insekter, fåglar, osv) om saker som 
går att hämta från olika databaskäl
lor. Informationen skapas med hjälp 
av standardiserade fraser där sedan 
den specifika informationen byts ut 
för respektive objekt. >>>
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På sidan www.rikstermbanken.se, 
som är öppen och gratis, går det att 
söka efter termer och dess definitio
ner. Vi fick även reda på att det finns 
ett XMLbaserat utbytesformat 
”TBX” för terminologisk data. Se 
upp för oanvända termer. De termer 
som används bör lagras för återan
vändning.

Sammanfattning av TNC:s trend
spaning:
• Nya verktyg och nya arbetsmeto
der tack vara ny teknik.
• Textfokus om man vill följa språket 
och som underlag för vidare arbete.
• Begreppsfokus om man vill nor
mera och återanvända.
• Strukturerad information nödvän
dig för återanvändning.
• Termhanteringsverktyg med bra 
datamodell behövs.
• Fler kan medverka i (delar av) 
arbetsprocessen.

Wikipedia, som drivs av den icke
vinstinriktade stiftelsen Wikimedia 
Foundation, har som syfte att ha 
med artiklar om sådant som redan 
är känt. Ofta är det viktigt att ha 
med flera källor. 2/3 av alla artik
lar är automatskrivna. Det finns 
artiklar på 280 olika språk och flest 
är antalet engelska. Det finns cirka 2 
miljoner artiklar på svenska.

Våga vara tråkig – en spaning i den 
terminologiska omvärlden
Två representanter från Terminolo
gicentrum (TNC), Karin Dellby och 
Henrik Nilsson, berättade för oss att 
TNC jobbar enligt ett regeringsupp
drag från Näringsdepartementet. 

BOTI:s styrelse och dess råd
Kristian Niklasson, redogjorde vad 
BOTI gör och har gjort under det 
senaste året. Vi fick reda på att man 
har skickat ut en enkät till ett 100tal 
företag inom branschen och analys 
av resultatet pågår. Man har tillsatt 
ett antal arbetsgrupper, så kallade 
råd och de redovisade delar av resul
tatet från sitt arbete.

Humor och kommunikation – bli en 
roligare teknikinformatör
Dag 2 började på allra bästa sätt 
med att Karin Adelsköld (ståupp
komiker, programledare, föreläsare 
och författare) på ett fängslande sätt 
försökte inspirera deltagarna till att 
försöka bli roligare teknikinformatö
rer. Några noteringar; ”Där det finns 
mest allvar finns det mest humor”. 
”Humor behöver inte vara att 
tramsa”. ”Humor är ingen talang – 
det är en färdighet”. ”Humor är det 
ultimata sättet att kommunicera på”.

Vad skrattar vi då åt enligt Karin?
• Det krävs ingekänning.
• Det måste finns en överraskning/
timing.
• Det måste finnas äkthet. Självupp
levda saker kan ju aldrig någon ta 
ifrån dig!

Förändringen av antalet artiklar, om 
platser, på Wikipedia under de 45 mi-
nuter som Sverker talade på BOTI 2015 
som har producerats av hans ”bot”.

Karin Dellby och Henrik Nilsson från 
TNC, vågade vara tråkiga.

BOTI:s ordförande, Kristian Niklasson.

BOTI i kortform. 
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Humorns egenskaper:
• Fysiska; endorfiner frigörs, blod
flödets stimuleras, skelettet hjärta 
och muskler påverkas.
• Sociala; gemenskap, trygghet, när
het, distans till det jobbiga.
• Forskningen visar; glada patienter 
svarar bättre på behandlingar, glada 
anställda presterar bättre på jobbet, 
medarbetare som har roligt känner 
minskad stress, humor gör att man 
kommer ihåg bättre det man har lärt 
sig och glada kunder köper mer.

Roliga tweets sprids mest! Tag 
med humor i strategin för att sprida 
ett budskap. Roligast vinner!

Vita unga män,
som är nördar, i väst utgör
huvuddelen av artikelförfattarna.”

Sverker Johansson om vilka som
skriver de flesta artiklarna på Wikipedia

Karin Adelsköld in action.

Tomas Sandén Mathias HagsérMaria Lundgren Terése Karlsson

Beslut – varför är det så svårt?
Tomas Sandén och Maria Lundgren 
från Knowit resonerade hur olika 
beslutsprocesser ser ut och vad vi 
egentligen grunder dessa beslut 
på och redogjorde för något som 
psykologerna Keith Stankovich och 
Richard West har benämnt System 1 
och System 2.
• System 1 fungerar snabbt och 
automatiskt. Instinkt.
• System 2 är långsammare och är 

en mera ansträngande intellektuell 
aktivitet.

Beroende på dessa två olika 
”systems” skillnader fattar vi beslut 
på olika grunder. Vi letar ofta efter 
orsaker av det vi ser. 

Vi fick också reda på ”risken med 
experter” eftersom de inte alltid har 
rätt beroende på diverse orsaker 
kopplat till detta. Inför våra beslut 
så ska vi vara uppmärksammade på 
att det ofta planteras ankare (med
vetet införd information i syfte att 
påverka oss) i presenterad informa
tion vilket ofta påverkar våra beslut/
gissningar. 

Långt mellan produkt och skribent 
i globala projekt – kan nackdelarna 
vändas till fördelar? 
Mathias Hagsér och Terése Karlsson 
från Saab AB redogjorde för sina 
erfarenheter från ett aktuellet och 
pågående projekt (Mitsubishi Regio
nal Jet, MRJ). Hur är det att jobba 
i ett projekt där produkten, som ska 
beskrivas, finns i Japan och då de 
som ska skapa informationen sitter 
i Sverige och Storbritannien. Vi fick 

trationer och för att lättare kunna 
beskriva det nya flygplanet MRJ 90. 
Man har även arbetat hårt med att ta 
fram strukturerade stödsystem. Ut
maningar har bl a varit tidskillnaden 
och de kulturella skillnaderna. Även 
avståndet inom Sverige med folk 
på en mängd olika orter i projektet 
är ibland rätt så långt. Det är dock 
inget problem tack vare att anpass
ningar redan gjorts för att hantera 
detta. 

reda på vikten av att dokumentera 
alla beslut. Jobba på ett strukturerat 
och välorganiserat sätt med fastställ
da rutiner. Att jobba med en teknisk 
standard för strukturerad dokumen
tationshantering (S1000D) har varit 
en förutsättning för att kunna klara 
ett så här pass komplicerat projekt. 

Man har byggt upp en plattform 
för informationsdelning. Språkliga 
regler bygger på Simplified Technical 
English (STE) och man satsar myck
et på att bygga upp termhantering. 
De tekniska skribenterna kan hämta 
3Ddata direkt från tillverkningsun
derlaget för framställning av illus

>>>

Hellre konsekvent fel än
att variera begreppen i en text!”

Henrik Nilsson under föredraget
om Våga vara tråkig
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Text och foto:

Thomas Härdelin, Saab AB

Morgan Ericsson Eddie Freij

Från forskning till affärsnytta
– show me the money!
Morgan Ericsson (Linnéuniver
sitetet) och Eddie Freij (Softwerk 
AB) talade om hur de resonerar 
om man ska gå från ett dokumen
tationsarv till att jobba med struk
turerad information i deras fall 
enligt XMLstruktureringsmodellen 
DITA. Med hjälp av verktyg så kan 
befintlig informationsstruktur och 
kvalitet analyseras för vidare beslut 
om fortsatt konvertering till en mera 
strukturerad form.

Andreas Espeborn och
Agneta Weisberg

Teknisk information som en
samverkande plattform
Under konferensens sista föredrag 
berättade Andreas Espeborn och 
Agneta Weisberg om sina erfaren
heter från ett stort dokumentations
projekt inom Atlas Copco. Under 
fyra år har man gjort stora inves
teringar inom hela företaget, som 
har 40000 användare av det färdiga 
systemet DocMine. De har valt ett 
XMLbaserat ”Topicbaserat” struk
tureringsformat kallat ST4. Atlas 
Copco kan numera hantera doku
mentation ned på serienummernivå 
till sina leveranser.

Presentationer från konferensen
Denna typ av sammankomster är 
mycket givande då personer, myn
digheter och företag från olika om
råden och med varierande bakgrund 
får möjligheten att träffas för att 
utbyta erfarenheter. Har du möjlig
het och är intresserad av teknikin
formation så uppmanas du ta del av 
presentationerna från konferensen 
som finns på BOTI:s hemsida www.
boti.se/boti2015/ samt även att in
komma med förslag på föredrag till 
nästa års konferens.

Framtiden
Även nästa år planeras det att ge
nomföra en konferens. Fram till dess 
så uppmanas vi till ett aktivt delta
gande i t ex BOTI:s LinkeInsida.

Under 2016 kommer det även att 
starta webinars i BOTI:s regi.



1. Det är alltid kul att se vilka ord och 
fraser som är ”hetast” just nu, i år 
var det mycket tal om augmented 
reality och the internet of things. Jag 
tycker det är bra att flera föreläsare 
tryckte på vikten av att arbeta med 
terminologi. För mig som jobbar på 
Semantix så är det mycket enklare att 
leverera bra översättningsprojekt om 
kunden arbetar aktivt och långsiktigt 
med sina termer tillsammans med 
oss. 
2. Två fina dagar i gott och givande 
sällskap, härlig spännvidd mellan 
föredrag om att våga vara tråkig ena 
dagen och om humor och kommuni-
kation andra dagen. 
3.
– Inspiration att utveckla vårt arbets-
sätt internt för att dra nytta av alla 
kollegors olika egenskaper.
– Flera intressanta nya kontakter att 
jobba vidare med.
– Fina minnen av goda samtal, god 
mat och inspirerande föredrag.

1. En höjdpunkt för mig var Atlas 
Copcos beskrivning av sitt arbete 
med teknikinformation, då de på 
många sätt har stått inför samma 
utmaningar som FMV gör. Deras 
integration av individanpassade 
publikationer, reservdelskataloger 
och beställningsfunktion för reserv-
materiel var mycket intressant, något 
att sträva efter. 
Ett annat litet guldkorn var Termi-
nologicentrums föreläsning – den 
talade till både ordningsmannen och 
språknörden i mig.
2. Jag tycker att BOTI-konferensen 
alltid ger en bra känsla för vad som 
händer inom teknikinformations-
området, både i Sverige och i världen. 
Detta gör oss förhoppningsvis till 
bättre beställare. 
3. En positiv känsla av att branschen 
verkar vara medveten om de utma-
ningar man står inför och är väl rustad 
för att möta dem.

1. Att BOTI är så starkt på gång med 
påverkan på industrin för att öka in-
sikten om teknikinformationens stora 
värde och betydelse, känns spän-
nande och extra intressant.
2. Man lär sig alltid något man har 
nytta av genom att lyssna på olika 
föreläsare. Framförallt blir jag stärkt i 
övertygelsen att rätt och ensad termi-
nologi underlättar både vår och våra 
leverantörers arbete och förståelse 
för vad vi menar och avser med en 
viss benämning.
3. Att det är lika viktigt att våga vara 
tråkig som att ha humor (som en 
ingrediens) i det vardagliga arbetet.

Johanna Padoan Vintersved
– Semantix Språkcentrum AB

(Lösningsarkitekt för översättning)

Jonas Leander
– FMV (CI UH/LOG SPL Marin)

Peter Renström
– FMV (Systemingenjör ILS)

Reflektioner från deltagare
Samma snabba tre frågor, som tidigare år, till några av deltagarna på konferensen:

1   Var det något som var speciellt intressant under konferensen?

2   Vad har denna konferens givit dig?

3   Vad tar du med dig hem från denna konferens?

LÄNKTIPS
• www.boti.se

• https://www.linkedin.com/groups/BOTI-Branschorganisationen-f%C3%B6r-teknikinformation-6657186?home=&gid=6657186

• www.rikstermbanken.se  •  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bot_(program)

Medlemsskap BOTI BOTI LinkedIn Rikstermbanken Wikipedia - Bot
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En komplikation under utvecklingen 
var att FV beslutade att det nya 
skolflygplanet även skulle användas 
som lätt attackplan, vilket innebar 
att starkare motorer än de ur
sprungligen tilltänkta väl beprövade 
Turbomeca Marboré krävdes. I detta 
register var det ont om lämpliga mo
torer och det enda alternativet var 
Turbomecas helt nya och oprövade 
Aubisquemotor.

Den ofta omtalade skrönan att 
Aubisquemotorn egentligen var 
avsedd som en stationär gasturbin 
för oljefält tycks vara just en skröna, 
men däremot är det riktigt att den 
inte från början var avsedd som 
en jetmotor, utan utvecklades som 
gasgenerator för turbopropmotorn 
Bastan. Detta innebar att motorn 
hade en del egenheter, bl a ett ex
ceptionellt högt tomgångsvarv. Det 
gälla kompressorljud detta ledde 
till var bakgrunden till det ibland 
hörda påståendet att RM9 var den 
enda jetmotorn i världen med högre 
ljudnivå framför än bakom motorn. 
Mera problematiskt var dock att 
motorn hade rätt stor dragkraft även 
vid marktomgång och SK 60 var 
därför försedd med två dragkrafts
bromsar som fälldes ut och avledde 
jetstrålen utåt, eftersom det annars 

fanns risk att flygplanet skulle börja 
”krypa” framåt på tomgång om 
bromsarna inte var i förstklassigt 
skick.

Provflygningar
Den första prototypen 1051 flög 
första gången den 29 juni 1963. 
Provflygningarna var inte pro
blemfria och en del modifieringar 
krävdes för att få tillfredsställande 
flygegenskaper, bl a en bukfena, två 
stallfenor på varje vinge och små 
sidofenor, ”hyllor”, på bakkroppen. 
Dessutom måste luftintagen byggas 
om och förlängas för att undvika 
turbulens i motorinloppen. Den för
sta prototypen havererade för övrigt 
i juni 1966 då den hade byggts om 
till SK 60Butförande (lätt attack). 
Haveriet inträffade vid ett prov med 
ryggspinn som visade sig omöjlig att 
komma ur varför piloten fick skjuta 
ut sig. Det hela var överraskande 
eftersom SK 60 tidigare visat sig 
vara mycket ”snäll” i ryggspinn. 
Förklaringen låg i vapenbalkarna 
som i ryggspinn hamnade ovanpå 
vingarna och därmed fungerade 
som stallfenor och stabiliserade den 
annars turbulenta strömningen över 
vingarna vilket ledde till en mycket 
flat spinnrörelse varvid sidrodret helt 
skärmades av den toppmonterade 
stabilisatorn. Inga åtgärder vidtogs 
dock, eftersom ryggspinn ansågs 
extremt osannolikt för flygplan som 
flög som lätt attack (=med vapenbal
kar monterade).

Det första serieflygplanet SK 60A 
001 flög första gången 27 augusti 
1965 och levererades till FV 19 
januari 1966 så typen har nu varit i 
tjänst i 50 år, som nämns i rubriken. 

Totalt byggdes 150 serieflygplan för 
det svenska försvaret som leverera
des mellan januari 1966 och februari 
1969. Av dessa byggdes 75 stycken 
om för lätt attack 197073 (45 SK 
60B och 30 SK 60C). Mer om detta 
nedan. Dessutom modifierades så 
småningom fyra flygplan till fyr
sitsiga (SK 60D) och tio andra till 
likaså fyrsitsiga SK 60E avsedda för 
utbildning av trafikflygare. 

De första planen levererades under 
1966 till F 5 i Ljungbyhed där de 
från och med 1967 ersatte de vid det 
laget rätt ålderstigna J28B och J28C 
Vampireplanen som ”Skolflygplan 
typ 2”.

Flygutbildning
Flygutbildningen i Sverige (och de 
flesta andra länder) hade ända sedan 
1920talet byggt på två olika typer 
av skolflygplan, här i Sverige ofta 
kallade ”typ 1” och ”typ 2” och i 
anglosaxisk terminologi ”primary 
trainer” respektive ”basic trainer” 
alternativt ”advanced trainer”. ”Typ 
1” skulle i princip vara så billig och 
enkel att flyga som det bara var 
möjligt medan ”Typ 2” användes för 
mera avancerade övningar och som 
en förberedelse för inflygningen på 
”riktiga” stridsflygplan. SK 60 kom 
emellertid ända från början använ
das som ett skolflygplan ”Typ 1,5”. 
Tidigare hade eleverna flugit ungefär 
lika många timmar (8090) på SK 50 
Safir och J 28 Vampire, men nu blev 
det bara 30 timmar SK 50 (senare 
SK 61) och 130 timmar i SK 60. Det 
första skedet med ”typ 1” hade alltid 
till stor del varit till för att identifiera 
och eliminera elever som var direkt 
olämpliga som flygförare, men med 

En trotjänare fyller
SAAB 105, som så småningom skulle bli SK 60 började egentligen i slutet på 
1950-talet som ett koncept för ett jetdrivet affärsflygplan. Ursprungligen var typen 
tänkt att ha deltavinge och en tid även nosvinge, men då Saab även började inrikta planerna mot att upp-
fylla det svenska flygvapnets behov av ett nytt skolflygplan insåg man att en mera konventionell layout 
skulle komma att krävas. Resultatet blev så småningom ett högvingat flygplan, två motorer, svag pilform 
på vingen och toppmonterad stabilisator. Litet reminscenser av ursprunget som affärsflygplan har dock 
blivit kvar, framför allt den rymliga kabinen vilket gör att det ganska enkelt går att konvertera planet till 
fyrsitsare om man byter ut de skrymmande katapultstolarna mot fasta stolar.

Foto: Peter Liander, (Copyright Saab AB).
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50 bättre psykologiska testmetoder 
som t ex DMTtest blev dessa allt 
fåtaligare och 1986 gick man över 
till ”GFU 86” vilket innebar att 
eleverna började utbildningen direkt 
på SK 60 och flög ca 125 timmar på 
typen. Detta vållade till en början 
en del förvåning och misstro ut
omlands, men numera har de flesta 
flygvapen följt efter.

Den svaga punkten för SK 60 var 
länge RM9motorn, som dels var i 
svagaste laget och dels hade en hel 
del tillförlitlighetsproblem, i synner
het i början, och det finns (fanns?) 
otaliga anekdoter som bygger på 
detta tema, som t ex att ”enda an
ledningen att en SK 60 lyfter är att 
jordytan är krökt”. Detta må vara 
överdrivet, men däremot lär det vara 
sant att när en SK 60B/C skulle lyfta 
med två akankapslar hängda satt 
navigatören bokstavligen med tum
men på nödfällningsknappen. Detta 
var det tyngsta lastalternativet (710 
kg) och enmotorflygning var därmed 
helt omöjlig.

Det var också en hel del problem 
med underhållet av RM9 särskilt i 
början, med återkommande svårlo
kaliserade fel (ofta abnorm oljeför
brukning) och svårigheter att få ut 
föreskriven dragkraft i provbocken. 
Sålunda berättas det att en montör 

en gång kom in till verkmästaren 
och sa: ”Nu har jag kommit på vad 
det är som är felet med motor num
mer siellerså”. ”Jaha vad är det 
då” sa verkmästaren glatt överras
kad (för den aktuella motorn hade 
varit inne åtskilliga gånger utan att 
man fått någon rätsida på den). ”Jo, 
det måste vara kronskylten som är 
trasig, för det är det enda vi inte har 
bytt nu”. Det berättas också om 
motorer som man tjuvhöll på och 
sedan provkörde en kall och dimmig 
höstmorgon för att få ut föreskriven 
dragkraft.

Inte enbart skolflygplan
SK 60 var emellertid inte enbart 
avsedd som skolflygplan, utan även 
som lätt attackplan, och av de 150 
flygplanen byggdes 45 om som 
SK 60B, med vapenbalkar under 
vingarna och siktes och vapenelek
tronik installerad, och ytterligare 
30 som ”långnosade” SK 60C, som 
därutöver hade en panoramakamera 
SK 29 installerad i nosen. I fredstid 
fanns bara en lätt attackdivision 
(vid F 21) och de övriga SK 60B/C 
användes som skolflygplan, utan 
att ha vapenbalkar monterade, 
men vid mobilisering skulle fem 
divisioner sättas upp och utgångs
baseras i Övre Norrland. Till detta 

åtgick samtliga 75 SK 60B/C samt 
5 SK 60A för samband/transport. 
Utöver detta skulle emellertid också 
fem spaningsgrupper med vardera 
6 SK 60A sättas upp, en för varje 
militärområde med kust. Dessa 
skulle bemannas främst av flyglä
rare från F 5, som (förutom med 
vad amerikanarna brukar kalla för 
”Eyeball Mk I”) utrustades med 
de handkameror (HK 101) som 
användes för incidentberedskapen 
i fredstid. Meningen var att dessa 
spaningsgrupper, som disponerades 
av respektive milobefälhavare, skulle 
komplettera de kvalificerade SH 37 
för ”enklare” övervakning och spa
ning i kustzonen.

Till dessa operativa förband åtgick 
alltså inalles 110 SK 60, och ”över
skottet” planerade man att använda 
för samband och lättare transporter 
i ett skarpt läge.

Med ständigt sjunkande försvars
anslag sköts en nyanskaffning av 
skolflygplan in i en oviss framtid, 
och man blev tvungen att i två om
gångar livstidsförlänga flygplanen 
genom att förstärka vingarna, först 
från 3500 till 5500 flygtimmar (1988
91) och i en andra omgång till 6500 
flygtimmar (2006). Flygkroppen är 
så robust att några större åtgärder 
inte erfordrades.

”En sexa Skåne”.
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SK 60 har alltid varit ett säkert 
flygplan. Exklusive provflygplanet 
1051 har inalles bara 11 haverier 
(10 dödsoffer) inträffat, det senaste 
1996, alltså för nästan 20 år sedan. 
Ett tolfte flygplan fick dock kas
seras som icke reparabelt efter en 
motorsprängning 1990, trots att det 
kunde landa normalt efter händel
sen. Planet levde dock kvar ”delvis” 
eftersom bakkroppen användes för 
att reparera en annan SK 60 som 
skadats vid en kollision i luften.

Ingen diskussion av SK 60 och 
flygsäkerhet är komplett utan ett 
omnämnande av den legendariska 
malör som gjordes av den belgiske 
översten Jacques Dewaelheyns som 
vid en demonstrationsflygning 1971 
råkade dra i utlösningshandtaget till 
katapultstolen när han skulle dra åt 
grenremmen.

I SK 60 fungerar katapultstolarna 
helt oberoende av varandra eftersom 
man sitter sida vid sida, och utskjut
ningen görs genom huven, så föraren 
kunde följaktligen ”flyga cabriolet” 
tillbaka till F 5. Det påstås att han 
därefter skrev en synnerligen lako
nisk DA om händelsen: ”På 4 km 
höjd lämnade passageraren oväntat 
flygplanet”. Detta är kanske apo
kryfiskt, men däremot känner jag 
personligen en av de som demonte
rade de aktuella motorerna och hans 
uppfattning var att det egentligen 
inte borde ha gått att flyga med dem, 
eftersom de sugit in stora mängder 

akrylglas som smält och bl a satt 
igen flera tryckgivare.

Ny motor
RM9 blev som redan nämnts aldrig 
helt tillfredsställande och 1996 då 
SK 60 flugit 500 000 timmar (och 
motorerna alltså gått 1 miljon tim
mar) gjorde man till sist slag i saken 
och bytte motorer.

Valet föll på den amerikanska 
Williams FJ441C som bl a använ
des i Cessna Citation. RM15, som 
motorn kallas inom FM var denna 
gång alltså redan beprövad. På 
papperet var den nya motorn bara 
knappt 15 % starkare (847 kp mot 
742), men i praktiken presterade 
RM 9 numera knappast ens 700 
kp, så det reella krafttillskottet blev 
drygt 20 %. Med ett krympande 
flygvapen minskade också behovet 
av skolflygplan, och därför installe
rades den nya RM15motorn bara i 
106 av de vid denna tid 135 återstå
ende flygplanen. Trots en del strul i 
början innebar den nya motorn ett 
stort ”lyft” för SK 60, både prestan
damässigt och tillförlitlighetsmässigt 
och kostnaden för motorbytet (ca en 
miljard) lär ha tjänats in redan efter 
femsex år.

Den (hittills) sista stora modifie
ringen av SK 60flottan gjordes 2012 
och innebar en omfattande moder
nisering av framförallt radio och 
navigationssystemen (”avionikmod
den”).

De senaste åren har dessutom 
SK 60systemet fått fungera som 
”försökskanin” inom FM för PBL 
”Performance Based Logistics”, det 
allra nyaste modet när det gäller att 
kontraktera underhåll. Detta går 
ut på att underhållsleverantören (i 
detta fall Saab) tar över i princip 
hela det tekniska ansvaret för ett 
system och i stället för konven
tionellt underhåll ”levererar” ett 
specificerat antal flygplan på linjen 
vid specificerade tidpunkter, och där 
uppfyllandet av kontraktet knyts till 
vissa förutbestämda nyckeltal. Det 
tycks fungera tämligen bra, även om 
användarna tyckt att flexibiliteten 
blivit något sämre.

Inga konkreta planer finns ännu 
för hur SK 60 skall ersättas, så rimli
gen kommer denna trotjänare att bli 
kvar i tjänst ännu ett antal år, även 
om det är osannolikt att den blir 
kvar ända till ”pensionsåldern” 65.

För den som vill veta mer om 
SAAB 105/SK 60 rekommenderas 
varmt boken ”SAAB 105” utgiven 
av Flyghistorisk Revy 2013.

Text: Tommy Tyrberg
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Sveriges nya artilleripjäs (Archer)
http://www.fmv.se/Projekt/Archer-/
http://www.svd.se/har-ar-forsvarets-nya-kanon/om/naringsliv

Krigsbro 5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigsbro_5
 
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
www.kamratoff.se

Vårdsystem FM
http://mvif.se/index.htm

BOTI 2015
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bot_(program)
www.rikstermbanken.se
www.boti.se
https://www.linkedin.com/groups/BOTI-Branschorganisationen-f%C3%B6r-teknikinforma-
tion-6657186?home=&gid=6657186

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

http://mvif.se/index.htm

www.rikstermbanken.se

www.artillerimuseet.se
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Halvtidsmodifiering av  ubåt typ Gotland
De internationellt välrenommerade ubåtarna i gotlandsklassen har hunnit bli lite till åren.
Båtarna designades under andra halvan av 80-talet, byggdes under perioden 1990-1997 och levererades 
efter taktisk utprovning till Försvarmakten 1999. Ursprunglig livslängd på 30 år förutsätter att ubåtarna 
någonstans mitt i livet genomgår en uppdatering för att kunna möta långsiktiga målsättningskrav.
Samtidigt finns ofta behov att möta nya lagar och förordningar.

Eftersom livslängdsklockan normalt 
startar när ubåtarna driftsätts första 
gången planerades initialt halvids
modifiering, HTM, av ubåtarna i 
gotlandsklassen runt 2010. De första 
studierna rörande HTM inleddes, 
om än i blygsam omfattning, redan 
2003 då även Försvarsmaktens 
kravdokument, PTTEM (Preliminär 
Taktisk Teknisk Ekonomisk Mål
sättning), fastställdes. Ambitionerna 
från FM var högt ställda och ett 
arbete med att balansera krav mot 
budget samt att utarbeta konceptu
ella alternativ vidtog. Samtidigt var 
det under perioden ett visst vacuum 
från politiskt håll beträffande hur 
ubåtsförmågan skulle se ut framö
ver och hur försvarsbudgeten skulle 
fördelas. Konceptarbetet skedde på 
sparlåga fram till 2008 då projektet 
skapades ”på riktigt” med uppgift 
att fullfölja HTM på två av tre 
ubåtar i Gotlandklassen. Nu 2015 
har det äntligen blivit dags för själva 
modifieringen. Två av ubåtarna 
kommer under åren 20162020 att 
genomgå relativt omfattande modi
fieringar vid Saab Kockums varv i 
Karlskrona.

En stor utmaning när det gäller 
genomförandet av den relativt stora 
modifieringen är att försöka hålla 
varvstiden nere utan att äventyra 
projektsäkerheten. Då antalet ope
rativa ubåtar idag är fyra stycken 
innebär det stor ansträngning för 
förbandet när två ubåtar tas ur ope
rativ drift. Väljer man att genom
föra modifieringen på båt 2 först 
efter att båt 1 färdigställts förloras 
möjligheter till rationell produktion, 
projektkostnaden stiger. Samtidigt 
ökar risken med tiden på grund av 
resurskonflikter i och med uppram
pad varvsproduktion för de två nya 
ubåtarna typ A26, där produktionen 
också startat men först kommer 

igång i stor omfattning 2018. Valet 
har blivit att låta ubåtarna påbörja 
HTM med ett års förskjutning.

Historik
Under åren 20082011 genomfördes 
Projektering/Förkonstruktion vid 
Kockums AB/TKMS AB varefter 
konstruktionsarbete vidtog under 
åren 20122014. Det var under den 
sistnämnda perioden som det blev 
uppenbart att parterna, FMV (Sve
rige) och TKMS AB:s tyska ägare, 
inte hade förenliga målsättningar 
med projektet och ubåtsproduktion i 
Sverige i stort, inte minst genomför
andet av projekt A26.

Efter alla turer kring ägarfrågan 
och slutligen Saabs köp av Kockums 
(TKMS AB) fick projektet åter fast 
mark under fötterna hösten 2014 
då konstruktionsarbetet återupp
togs, nu med Saab Kockums AB 
som leverantör. I grund och botten 
kunde emellertid tidigare framtagen 
designbaseline nyttjas som utgångs
punkt för det fortsatta arbetet.

20150630 var det dags för 
nästa stora steg. Då tecknades avtal 
mellan FMV och Saab Kockums 

avseende byggnation av två stycken 
HTM ubåt typ Gtd (samt två 
stycken ubåtar typ A26). Produk
tionen har redan ”tjuvstartat” med 
förtillverkning av bl a de två skrov
sektionerna. Detta för att kunna 
hålla nere produktionstiden och 
vara väl förberedda när den första 
ubåten anlöper varvet nu i december 
2015. I övrigt är designen ”fryst” 
och framtagandet av produktionsrit
ningar är i full gång så att underla
gen ska finnas framme allteftersom 
de behövs i produktionen.

Omfattning HTM Gtd
I praktiken handlar halvtidsmodifie
ringen väsentligen om att möta mil
jö/arbetsmiljökrav och säkerhets
krav som förändrats sedan ubåten 
byggdes, åtgärdande av utrustningar 
som är föråldrade och bedöms svåra 
att hålla i drift under resterande livs
tid (End of Life, EOL), uppdatering 
av ubåtens befintliga förmågor för 
att möta nya hotbilder samt att ge 
ubåtarna enstaka nya förmågor.

 Ibland krävs åtgärder av lite 
större dignitet för att kunna bemöta 
problem relaterade till EOL och som 

Ubåt typ Gotland. (Foto: Saab Kockums AB)
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Halvtidsmodifiering av  ubåt typ Gotland
då är lämpliga att ta om hand vid 
en HTM. Vidare utvecklas ju om
världen där nya hot och spanings
sensorer dyker upp som man måste 
kunna bemästra. Även här kan det 
då behövas lite större insatser vilket 
ger att en HTMperiod med fördel 
utnyttjas för detta.

För att möjliggöra efterfrågade 
förändringar förlängs ubåten med 
två meter akter om mellersta tank
sektionen (tryckfast avdelning unge
fär mitt i ubåten med bl a räddnings
sluss). Varför då bemöda sig med att 
förlänga med ynka 2 meter, kanske 
någon undrar?

Valet att förlänga ubåten byg
ger på det faktum att ubåtar av sin 
natur är välpackade för att inte 
storleken skall dra iväg samt att 
förhållandet vikt/volym måste hållas 
inom givna marginaler. Detta för 
att ubåten skall förbli viktneutral i 
uläge och för att kunna uppträda 
säkert både på och under ytan. 
Vidare är det viktigt att bibehålla 
den taktiska manöverförmågan i 
uläge. Tillför man vikt måste man 
kompensera med deplacement. Att 
då göra större förändringar bland 
befintlig utrustning inombords såväl 
som utombords drar lätt iväg och 
till synes enkla modifieringar kan få 
oanade konsekvenser. För att ge 
ett exempel så finns vid HTM 
Gtd behov att förbättra ubå
tarnas kommunikations
möjligheter  då dagarna 
med uppträdande 
som ensamvarg i 
många stycken 
är förbi. Antennelement som löser 
kravställningens olika delar finns att 

tillgå på marknaden. Tyvärr finns 
de inte sammanbyggda till en enhet 
som får plats i ett ubåtstorn av typ 
Gotlands storlek eller för den delen 
klarar ubåtarnas dykdjup. Att bygga 
en trycktät enhet är trots allt inte så 
komplext utan det låter sig göras. 
Att däremot tillse att alla elementen 
hamnar ovanför ytan vid hissning på 
periskopsdjup (observationsdjup blir 
det nu för tiden när periskopen snart 
är ett minne blott, mer om det längre 
ner i artikeln) kräver en komplex 
mast som tar utrymme. Därutöver 
skall den klara de stötkrav som gäller 
för ubåtar och då drar även vikten på 
masten iväg. Tornstrukturen påver
kas, hydrauliken påverkas i och med 
att grövre rör erfordras. Dessa skall 
passera genom skrovet och tryckfasta 
skott. Tillförd vikt högt upp behöver 
för bibehållen stabilitet kompenseras 
genom omballastning. Räcker inte 
det behöver lågt placerad vikt tillfö
ras. Tyvärr blir då ubåten för tung. 
Det är här som extra deplacement 
i form av en skrovsektion skapar 
möjligheter. Skrovsektionen möjlig
gör samtidigt att ny större utrustning 
kan samlas i den nya skrovdelen och 
det angränsande Stirlingrummet som 
omdisponeras. Modifieringsarbe
tet inombords underlättas avsevärt 
genom att man kan arbeta med fri 

Skrovsektioner under tillverkning.
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Stirlingrum inklusive ny skrovsektion 
och snitt nederst i bild. (Bild: FMV)

Ny mastkonfiguration. (Bild: FMV)

access i och med det snitt som görs, 
till skillnad från att vara hänvisad till 
ordinarie nedgångs och serviceluck
or som är begränsade till ca en meter 
i diameter.

Ubåtarna är förberedda för att 
kunna kapas och sammansättas igen, 
med eller utan tillagda skrovsektio
ner. Exempelvis utprovades Stir
lingsystemet till sjöss första gången 
genom att en extra provsektion 
tillfördes ubåten Näcken 1988. Efter 
lyckosamma prov togs beslut att in
föra systemet på ubåtstypen Gotland 
1989, en bra bit in i designarbetet. 
För att inte börja om från början 
infördes en specifik Stirlingsektion i 
Gotlandsdesignen innan hon gick till 
produktion. Motsvarande Stirling
sektion tillfördes även två av ubåtar
na i Västergötlandklassen i samband 
med den HTM som de genomgick 
kring millenniumskiftet. Att kapa 
och förlänga är således inget nytt. 
Det som bl a begränsar förlängning
en denna gång är sjösäkerhetskrav 
på reservdeplacement, ett mått på 
ubåtars flytkraft i ytläge. Förlängs 
Gotlandsubåten mer än två meter 
erfordras extra ballasttankar som 
gör att det drar iväg några meter till, 
vilket påverkar manöverförmågan 
som kräver ytterligare modifieringar 
o s v, ”you get the picture (?)”. >>>
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Ny mastkonfiguration
Som antytts ovan ersätts periskopet 
med ett optroniskt system baserat på 
digital kamerateknik istället för op
tisk strålgång hela vägen ner till ma
növerrum, d v s ett skrovpenetreran
de rör som hissas. Ett antal kameror 
packas samman i ett sensorhuvud 
vilket möjliggör lågljusförmåga och 
högupplöst video i realtid, olika 
typer av ”overlays” och bildanpass
ningar samt stora möjligheter till 
efterbehandling. Masten behöver då 
inte längre vara skrovpenetrerande 
vilket ger en friare placering och 
enklare disposition av manöver
rum. En möjlighet som nu ges är att 
kunna göra väldigt snabba rundsvep 
och därefter efteranalysera i lämplig 
takt utan att exponera sig ovanför 
ytan. Många fördelar finns med de 
nya systemen men ögats optiska 
förmåga och människans ”direkt
kopplade” reaktionsförmåga är ändå 
inte helt lätt att fullt ut ersätta med 

ett skärmbaserat interface. Detta 
innebär utmaningar där arbetssättet 
i manöverrum kommer att påverkas 
och förändringen måste genomföras 
med omsorg. Ubåtsflottorna världen 
över anammar emellertid tekniken 
som mognar efterhand. Det är nu
mera svårt att hålla liv i och uppgra
dera klassiska periskop.

Ett annat väsentligt område som 
förändras rör ubåtens huvudsen
sorer, de passiva sonarerna, som 
får sig en rejäl uppdatering. Det är 
idag svårt eller omöjligt att kunna 
garantera tillgänglighet på befintligt 
system intill 2025, eller bortom, be
roende på åldrande utrustningar och 
avsaknad av reservdelar. Slutsatsen 
blev att byta stora delar av systemet 
men med bibehållande av grundkon
figurationen. 

På skeppssidan handlar modi
fieringarna mestadels om EOL
uppgraderingar, arbetsmiljöför
bättringar som exempelvis klimat 

och buller, förbättrad prestanda 
avseende omgivande temperaturer i 
vatten och luft, uppgradering till en 
ny generation av Stirlingsystemet, 
signaturoptimerande åtgärder samt 
vissa nya förmågor.

De befintliga Gotlandsubåtarna 
har under årens lopp genomgått 
enklare modifieringar för att kunna 
klara övningsverksamhet i bl a 
Medel havet och i USA. Detta efter
som ubåtarna ursprungligen byggts 
och optimerats för svenska farvatten. 
Nu är det emellertid dags att ta ett 
helhetsgrepp på de installationer 
som krävs för efterfrågad tillförd 
prestanda, både ur ett arbetsmiljö
perspektiv såväl som ett operativt 
perspektiv. Vidare planeras ett nytt 
system för luftrening införas. Det nya 
systemet är ursprungligen framtaget 
för rymdindustrin och bygger på en 
regenererbar process och skall ersät
ta det befintliga kalkreningssystemet, 
dels för att erhålla bättre prestanda 
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Valet att förlänga ubåten bygger på det faktum
att ubåtar av sin natur är välpackade för att inte 
storleken skall dra iväg samt att förhållandet
vikt/volym måste hållas inom givna marginaler.”
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Text: Hans Egonsson,
FMV Projektledare HTM Gtd

Fakta ubåt typ Gotland

Sjösatt: 1995
Längd: 60,4 m
Bredd: 6,2
Deplacement: ca 1400 ton i 
ytläge, 1500 ton i uläge
Maxfart: 10 knop i ytläge, 20 knop 
i uläge
Framdrift: 2 dieselmotorer, 
2 Stirlingmotorer, en propeller
Max dykdjup: 150 m
Besättning: 18-22 officerare, 6-10 
sjömän, max 35 man
Bestyckning:
Tunga torpeder Typ 613,
lätta torpeder Typ 431/451, minor

Hans har en bakgrund som marin-
ingenjör inom ubåtssystemet och är 

verksam vid FMV sedan 2002. 
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Väsentliga systemmodifieringar under HTM Gotland. (Bild: FMV)

men även för att förbättra arbetsmil
jön ombord. Systemet är emellertid 
så nytt att leverantören har svårt 
att möta erforderliga leveranstider. 
Förberedelser görs därför för att 
senare kunna installera systemet vid 
en kortare underhållsperiod. När 
det gäller signaturer så är de förstås 
helt avgörande för ubåtens operativa 
förmåga. Dessa kan ofta optimeras 
och fintrimmas utifrån erfarenheter 

och mätresultat som dras under den 
operativa verksamheten. Ett sätt att 
utöka uthålligheten på Gotlands
ubåtarna utan att utöka tillgängliga 
förråd, och som införs vid HTM, är 
att ta hand om den restvärme som 
produceras i Stirlingsystemet för 
olika uppvärmningsbehov ombord.

Ett bidragande urvalskriterium 
vid val av systemlösning för de 
mer kostsamma delsystemen som 
omsätts eller uppgraderas har varit 
möjligheten till samordnad anskaff
ning med projekt A26. På så sätt 
kan anskaffningskostnaden minskas 
samtidigt som slutanvändaren erhål
ler klara fördelar vid utbildning, 
operativ drift samt underhåll. Detta 
är särskilt påtagligt beträffande 
delsystem inom ledningssystemom
rådet. Exempel på delsystem som 
anskaffats samordnat med A26 är; 
Passiva sonarer, Aktiva sonarer, 
Sambandssystem, Ledningsstödssys
tem, RadarESM, Optroniksystem 
och Navigationssystem. I vissa fall 
kommer A26 att få ”vassare” system 
men systemen har ändå väsentliga 
likheter.

I samband med införandet av nya 
ITsystem ses även ITarkitekturen 
över samtidigt som ITsäkerhet är 
ett område som kräver extra omsorg, 

i synnerhet då nya system samman
kopplas med befintliga system. Det 
är lätt att se fördelar med att system 
sammankopplas i nätverksstrukturer 
men det är inte lika lätt att värdera 
de risker det samtidigt kan medföra.

Sammantaget innebär genomför
andet av HTM Gtd att de erkänt 
välpresterande ubåtarna i Gotlands
klassen fortsatt skall kunna vara det 
åtminstone intill 2025 men sannolikt 
även bortom det. Sveriges ubåtflotta 
kommer då att bestå av två stycken 
ubåtar typ Gotland (HTM) samt två 
stycken typ A26, såvida inte poli
tiska beslut förändrar dagens plan.
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Dessa nätverksmöten kommer att 
genomföras två gånger per år och 
detta var det första. Det huvudsak
liga syftet med dessa nätverksmöten 
är att:

• Ge GL personalen en gemensam 
grund att stå på, genom ett enat 
arbetssätt.
• Skapa kontaktytor för informa
tionsutbyte inom GL funktionen.
• Kompetensutveckling.

Vad är då Heikkis roll som 
Produktionsledare GL?
Som representant i FSV MarkV 
Ledningsgrupp, lyfter Heikki upp 
ärenden för att få beslut och in
riktningar som kan utveckla GL 
verksamheten.

Heikki är även FSV MarkV kon
taktyta mot FSV Försörjning (FSV 
Förs) som är den avdelning som bär 
det centrala funktionsansvaret för 
reservmaterielförsörjning inom FSV. 
Han deltar även i utvecklingsprojekt 
inom FSV, FMV och FM.

Utmaningar
Den största utmaningen för GL 
funktionen under 2016 är att inte
grera de förändringar som PRIO 
införande 56 innebär, ett exempel 
på det är att skapa interna utbild
ningstillfällen inom detta nätverk. 
Men, även mer centralt planerad 
utbildning i FSV POL som är FSV:s 
interna del inom PRIO 56 projektet. 

Kort från mötet
• GL funktionen kommer inom kort 
att få en egen funktionssida på FSV 
MarkV SharePoint yta.

• En kort genomgång i GOFWeb 
genomfördes, nu kvarstår att söka 
behörigheter.
• Genomgång av FSV MarkV VHL 
system och en genomgång av GL 
anvisningar genomfördes.
• Vad gäller PRIO funktioner dis
kuterades bland annat justering av 
min/maxpunkter och systemvård 
i form av utsökning av vissa doku
menttyper, bland mycket annat.

• Deltagarna hann även med ett 
besök vid FM centrallager.

Heikkis avslutning
– Alla medarbetare på alla delar i 
FM/FMV har sedan PRIO infördes 
haft en spikrak utvecklingskurva 
uppåt och den resa många gjort har 
varit imponerande att bevittna. 

Det finns många duktiga med
arbetare inom alla delar i FMV, 
exempelvis FSV Försörjning och 
funktionen Lokal Driftstyrning 
ute på förbanden. Ett exempel på 
kompetens i egen organisation är att 
en av medarbetarna från garnisons
lagren, Richard Landelius finns med 
som lärare vid denna träff.

Jag som jobbar med garnisons
lagren vill lyfta fram medarbetarna, 
som de skickliga yrkespersoner 
de är. Förutom ordinarie reserv
materielhantering, stöttar de med 
reservdelsberedning och sedan en 
tid tillbaka avropar de även från 
externa leverantörer. Deras funk
tion är numer en av de viktigaste 
för att lokalt möjliggöra en så ef
fektiv reservmaterielhantering som 
möjligt. n

Ständiga förbättringar
vid garnisonslagren
FSV MarkV Produktionsledare 
Garnisonslager (GL) Heikki 
Virolainen, samlade hälften 
av FSV MarkV GL personal i 
Arboga, för information och 
utbildning.

Text och foto: Ann-Katrin Widing

Heikki Virolainen, Produktionsledare GL vid FSV MarkV.

Richard Landelius, Mv Skövde, ställde 
upp som lärare vid denna träff.
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Bakgrund. I samband med avtalet mellan Thai
land och Sverige avseende köp av JAS 39 Gripen, 
340/AEW 890 samt kringutrustning, support och 
utbildningspaket ingick också en supportgrupp 
på plats i Thailand. Från början var avtalet på 2 
år men har förlängts i olika omgångar och nu är 
vi inne på vårt 5:e år.

Den första gruppen som åkte ner bestod av 12 
personer med både stöd mot Gripen avseende 
teknik samt pilotstöd, och på SAAB 340/ AEW 
890 avseende teknikstöd.

Den thailändska basen som vi jobbar på heter 
Wing 7 och ligger i södra Thailand nära staden 
Surat Thani. Vår uppgift här är egentligen på sikt 
att göra oss onödiga. I starten präglades mycket 
av vår verksamhet på stöd med ”hands on” 
uppgifter, mycket tid ägnades i hangaren och ute 
på linjen där flygverksamheten bedrevs. För våra 
pilotinstruktörer åtgick mycket tid att planera 
fortsatt flygutbildning för de thailändska skva
dronerna 701 och 702.

Efter några år
på plats i Thailand
Swedish Air Force Support Group Thailand (SwAFSG TH) har varit på plats på basen 
Wing 7 i södra Thailand i snart 5 år. Från början bestod gruppen av 12 personer men 
bemannas idag av 3 personer.

Text: Per Arntsberg Chef supportgruppen i Thailand  Foto: Privat

Ursprungliga gruppen på 12 personer i början på 2011.

>>>
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Nutid
Efterhand har supportgruppens storlek succe
sivt minskat och består nu av endast 3 personer. 
Pilotstödet avvecklades efter ca 3 år och sam
tidigt valde RTAF (Royal Thai Air Force) en 
annan supportlösning för grundflygplanet Saab 
340. Och FMV hade bara kvar supporten AEW 
890 systemet och vår supportpersonal riktat mot 
dessa flygplan lämnade då Thailand, mot Sverige.

Idag inriktas vår support mestadels på flygun
derhållsplanering samt ingenjörsstöd och logistik 
på 39 Gripen.

Nu är det ju inte så att vi på plats inte på långa 
vägar hanterar all support mot RTAF utan det 
hanteras av olika aktörer i Sverige då med FMV 
Projekt Gripen för Thailand som huvudman. I 
grunden är det en poolinglösning som i princip 
fungerar på samma sätt som mot ett förband i 
Sverige. En skillnad är att materielen UE/RD är 
i svensk ägo ända tills RTAF plockar ut den ur 

det lokala förråd som är placerat på Wing 7. Det 
ställer också då krav på det svenska åtagandet 
att ha svensk materiel i ett thailändskt förråd bl a 
klimat, renlighet, ordning och reda.

RTAF har utvecklats en hel del under åren som 
gått och nu planeras ett ökat flyguttag framö
ver. Fortfarande finns en hel del skillnader hur 
Thailand och Sverige bedriver flygverksamhet 
och framförallt flygunderhåll. Mycket beror på 
kulturella skillnader där hierarkin är en stor 
skillnad. Man delegerar inte på samma sätt i 
Thailand och det innebär att planering ofta behö
ver göras om när nya ingångsvärden kommer 
”ovanifrån”. En annan svårighet som RTAF har 
är de personalförflyttningar som sker en gång per 
år. Detta innebär att mycket av de erfarenheter 
som de samlar på sig försvinner. En ytterligare 
följd är att skvadronen tappar folk och många av 
de utbildade har fått andra arbetsuppgifter vilket 
innebär en viss personalbrist.

Hela kontingenten under Pitch Black 2014.

De deltagande stridsflygplanen under Pitch Black. Australiensiska F-18 Hornet under ”Thai Boomerang 2015”.
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701 skvadronen baserar ganska mycket på 
andra baser, ca 1012 veckor per år. Gripen 
skvadronen har fått mycket bra renommé vid de 
övningar som genomförts både nationellt och 
internationellt. Som support har vi deltagit i de 
allra flesta baseringar och övningar och själva 
fått ta del av den goda feedback som andra 
förband och nationer gett. Detta gör att man är 
stolt över den produkt vi levererat till Thailand.

Störst internationell uppmärksamhet fick nog 
701 skvadronen vid den internationella övningen 
”Pitch Black 2014” som gick av stapeln i Darwin, 
Australien under augusti månad 2014. Nationer 
som deltog var Australien (F18 samt F18 Super 
Hornet), Singapore (F16 samt F15), UAE (Mi
rage 2000), USA (F15) samt Thailand med JAS
39 Gripen. Utöver detta deltog AWACS (Airbor
ne Warning And Control System), tankers samt 
andra specialflyg. Övningen genomfördes under 3 
veckor där första veckan präglades av mindre för
band för att därefter succesivt öka i storlek. De 

sista två veckorna bestod flygningarna av stora 
förband med ett dager och ett mörkerpass. Flera 
länder var imponerade av både tillgänglighet, 
logistik samt Gripens förmågor i luften. Fram
förallt en tillgänglighet på över 98 % (1 avbrutet 
pass innan start och 1 pass avbrutet i luften av 
totalt 251 flygtimmar) samt EWSsystemet för 
Gripen gav gensvar hos de övriga nationerna. 
Totalt var RTAF på basering i ca 5 veckor med 
mellanlandningar i Singapore samt Bali under 
ferryflighten.

Ytterligare övningar med internationellt del
tagande är de årligt återkommande övningarna 
”Cope Tiger” samt ”Thai Boomerang”.

Avslutningsvis vill jag påstå att RTAF har gjort 
stora framsteg under åren och även om en del små 
snaggar återstår menar jag att hela konceptet med 
leveranser, poolingavtal, support på plats varit 
framgångsrikt och på de reaktioner vi hör från 
RTAF är de nöjda med produkten som helhet. n

Avtackning av Harri och Monica (i mitten). Övriga som är kvar:
Jesper med familj till vänster, jag själv och min fru till vänster och höger om

Harri/Monica och Lars-Åke med fästmö till höger.



TIFF nr 4 / 201542

Materielvårdsscheman för förråds
ställd materiel skulle ha omarbetats 
under år 2007. P g a bristande resur
ser vid FMV har inte omarbetning 
av äldre materielvårdsscheman ut
förts för huvuddelen av materielen.

Vårdsystem FM gäller för all 
materiel inom Försvarsmakten utom 
fartyg, flygplan och helikoptrar, 
samt viss kringutrustning till dessa. 
Med detta menas i princip all mark
bunden materiel, förutom materiel i 
fasta anläggningar. För materiel un
dantagen från Vårdsystem FM finns 
andra regelverk för underhåll.

Utredning pågår
Tidigare i år påbörjade AL LGM 
VSP (Anskaffning och Logistik 
Verksamhetsstöd Produktdata) 
inom ramen för MS 520 en genom
lysning av hur Vårdsystem FM kan 
anpassas i takt med bland annat ett 
nytt personalförsörjningssystem, 
fler komplexa tekniska system och 
förändring i gränsytorna mellan 
Försvarsmakten och FMV.

För att skapa ett tillräckligt starkt 
beslutsunderlag omfattar analysen 
att diskutera och lyfta frågeställ

Fordon på verkstaden i Bjerkvik. Cold 
Response 14.

AK5 från ledningspluton Arméövning 15.
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Anpassning av Vårdsystem FM till 
dagens och framtidens försvar
fordrar ledarskap och samordning
HKV tog beslut om införande av Vårdsystem FM år 2005. Vårdsystem FM skulle i huvudsak vara infört 
under 2006. Med detta avsågs att materielvårdsscheman för materiel i bruk, som fanns i Vårdsystem 80 
och på tekniska order, skulle omarbetats enligt Vårdsystem FM-principer och publiceras i MVIF.

Text: Ludvig Lövgren, Rote Consulting
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ningar med personer vid förband 
och i produktionsmiljön. Projekt
gruppen, som genomför utredning
en, har under hösten besökt flera 
garnisoner och träffat personal från 
förband och FMLOG, samt mark
verkstäder för att diskutera frågor 
med anknytning till förebyggande 
underhåll och Vårdsystem FM.

– Vi har noterat ett mycket stort 
engagemang från deltagarna, som 
har kommit med många intressanta 
förslag på för
ändringar, säger 
Håkan Schweitz.

Genomlys
ningen har ett 
större scoop 
avseende Förebyg
gande Underhåll 
och Vårdsystem 
FM än endast 
den verksamhet 
som är direkt relaterad till förban
den. Den ser över vårdfilosofin i 
grunden, uppdaterar utbildnings
metodiken och kommer även göra 
prognoser på förväntat utfall vid 
förändrade tillsynspunkter.

– Alla dessa delar ger förutsättningar 
för god underhållsberedning och har 
verkan på tekniska system genom hela 
livscykeln, säger Ludvig Lövgren.

Vi har identifierat 
några trender som 
förefaller vara
överensstämmande”

Det är ännu för tidigt att bottna i 
slutsatserna, men det börjar framstå 
än mer tydligt att det inte endast 
handlar om att ändra tillsynspunk
ter i materielvårdsscheman, säger 
Urban Holm, PL MS 520:01.

Tre av de trender  
som hitintills identifierats
Vårdsystem FM behöver anpassas  
till dagens försvar och samtliga  
förbandstyper
• Det gäller allt från utbildningspa
ket för soldater, sjömän, officerare 
och civil anställda till metodstöd för 
design och ILS ansvariga vid UH
beredning. Vårdsystemet är flexibelt 
men inte fullt ut tillämpbart för 
den variation av förbandstyper som 
existerar idag.

Teknisk personal är en sinande  
bristvara med ogynnsam 
rekryterings prognos
• Personalförsörjningssystemet 
tillför inte tillräcklig kvalitet eller 
kvantitet för att hantera det växande 
antalet (och mer komplexa) tekniska 
system.

Förbandskultur och ledarskap  
har förändrats på sätt som orsakar 
signifikanta kostnader för materiel
underhåll
• Yrkesförsvarets ledarskapskultur 
och arbetstidsreglering föder inte 
de förutsättningar som resulterar i 
ordentlig vård.

• Krigsförbanden ska utformas för 
att möta ett väpnat angrepp, men 
idag kan de utan större överdrift 
beskrivas som utformade att möta 
ekonomiska målsättningar. Inte hel
ler förbandens ledarskapskultur och 
arbetstidsreglering föder den innebo
ende motivation som under värn
pliktstidens arbetsuttag resulterade 
i ordentlig vård – eller kvällstjänst, 
säger Mikael Hedman.

Målsättningen
Den övergripande målsättningen 
med projektet är att skapa operativ 
effekt för försvarsmaktens förband. 
En av faktorerna för att skapa det 
handlar om att harmonisera till
gängligheten av tekniska system på 
ett kostnads och verksamhetseffek
tivt sätt utan att påverka systemsä
kerheten.

Projektet ska överlämna ett 
beslutsunderlag till FMV Tekniske 
Direktör i april 2016. Nytt utbild
ningspaket och förändringar i doku
mentation av vård ska även de vara 
klara vid denna tidpunkt.

Fortsättning följer…
– När beslutsunderlaget är framta

get börjar arbetet med att se över de 
åtgärder som rubriceras. Det blir en 
gemensam strävan för Försvarsmak
ten och FMV eftersom båda myn
digheterna har en stor ansvarsroll i 
materiel som regleras av Vårdsystem 
FM, avslutar KjellÅke Sjöberg, PrL 
MS 520. n

Håkan Schweitz, 
Autotech Teknik-
information AB.

Mikael Hedman, Actea Consulting  
& Ludvig Lövgren, Rote Consulting.

Sjukvårdsbandvagn i fält, 2015.
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När 35 ton artilleripjäs närmade sig Stockholm var det nog en och 
annan som funderade på vad det var för farkost som rullade fram på 
vägarna. Det 14 meter långa fordonet är den första serieproducerade 
Archer-pjäsen av 24 som FMV ska leverera till Försvarsmakten.

Text och foto: FMV Infostab

Vagnchefen Nora Söderby som är 
specialistofficer vid A 9 och även 
utbildar soldater på bland annat Ar
cher visade pjäsen vid en pressträff  
och för FMVanställda i Stockholm.

– Trots att den är så pass tekniskt 
avancerad så går det relativt snabbt 
att lära sig hantera pjäsen, säger hon.

Inne i förarhytten sitter Nora 
omgiven av två operatörer, en för 
vapenstationen som används för 
att skydda pjäsen och en för själva 
pjäsen där operatören håller koll på 
målet för pjäsens granater. Framför 
dem sitter föraren.

– Det bästa med Archer är att den 
är så snabb, jämfört med tidigare 
system med pjäser som man drar 
efter ett annat fordon så är det här 
något helt annat. Vi behöver ex
empelvis inte gå ur fordonet förrän 
vi befinner oss i någorlunda säker 
miljö, säger Nora Söderby.

Komplext utvecklingsprojekt
Archerprojektet startade på allvar 
2006 efter ett antal olika förstudier 
och diskussioner om hur man skulle 
utforma det nya artillerisystemet. 
Projektledaren Jan Nee har varit 
med på hela resan.

– Det har varit fantastiskt att få 
vara med om ett så här komplext 
och tekniskt avancerat utvecklings
projekt. Det har naturligtvis inte 
varit utan problem, problem som vi 
har löst. Nu är vi mycket nära leve

rans och självklart känner jag mig 
väldigt stolt över vad vi i projektet 
har åstadkommit.

Sedan en tid tillbaka har Försvars
makten kunnat utbilda och öva med 
fyra förseriepjäser som FMV har 
ställt till förfogande. Men i februari 
2016 kommer FMV att lämna över 
de första fyra serieproducerade pjä
serna till Försvarsmakten.

– Vi kommer bland annat att 
genomföra leveranskontroll och 
komplettera systemen med en del 
underhållsutrustning samt göra ett 
antal tester och eventuella juste
ringar innan vi lämnar över de första 
Archerpjäserna, och sedan fortsät
ter vi med två pjäser per månad. 
Alla 24 pjäserna ska vara slutlevere
rade hösten 2016, säger Jan Nee.

Sveriges nya  
artilleripjäs

Finslipning av Archer
Text och foto: Ola Jacobsen

På övningsfälten utanför 
Boden håller världens 
mest avancerade artil
lerisystem på att ta sin 
slutgiltiga form. Sedan 
i höstas utbildar och 
övar två artilleribatal
joner med en förserie av 
fyra Archerpjäser. De 35 ton tunga 
pjäserna tillhör fortfarande FMV 
och genom att låta Försvarsmak
ten använda dem skarpt kan FMV 
upptäcka och åtgärda eventuella 
brister i systemet innan det går till 
serieproduktion. 

FMV:s personal följer noga hur 
systemet används. Både genom 
rapportering och genom att vara på 
plats när det händer.

– Vi jobbar med utveckling, så det 
finns inga färdiga svar på hur systemet 
ska designas. Därför är det viktigt att 
vara med och se hur det nu används i 
praktiken, så vi kan göra finjusteringar 
innan projektet går in i serieproduk
tionsfas, säger David Leopold, system
ingenjör i Archerprojektet.

Extra tydligt blir det när 92. artil
leribataljonen övar med Archer. Den 
består av deltidssoldater.

Archer i Stockholm.

FMV:s projektledare för Archer, Jan 
Nee, tillsammans med Therese Råvik 
som är biträdande projektledare.

Granater lastas i magasinet.
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Finslipning av Archer
Text och foto: Ola Jacobsen

Fakta

Archers ammunitionshanterings-
system är containerbaserat. 
Olika typer av granater och ladd-
ningar transporteras och förbereds 
i lastbilsburna containrar och lastas 
i pjäsens magasin genom att for-
donen dockar i varandra.

Artillerisystem Archer

Archer är ett modernt artillerisys-
tem inom området indirekt eld. 
Framträdande egenskaper är snabb-
het, rörlighet och precision.
Archersystemet innefattar själva 
pjässystemet (se bild) och ammuni-
tionshanteringsenheter. I dagsläget 
finns inga motsvarande system på 
marknaden vilket gör Archerprojek-
tet till ett omfattande och komplext 
utvecklingsprojekt.
Totalt levereras 24 stycken Archer-
system inklusive underhållssystem 
till Försvarsmakten.

Fakta Archer:

Totallängd: 14,3 meter
Vikt: ca 35 ton 
Motoreffekt: 340 hk
Maxhastighet: 65 km/h
Aktionsradie: 500 km
Eldrör: 155 mm/L52
Maximal skottvidd: 30 - 50 km 
Eldhastighet: 8-9 skott/minut
Magasin: 21 granater
Bemanning: 3-4 operatörer
Utrustad med ballistiskt skydd och 
minskydd

Mer om Archer:

http://www.fmv.se/Projekt/Archer-/
http://www.svd.se/har-ar-forsvarets-
nya-kanon/om/naringsliv

– De som utbildar de här soldater
na säger att de lär sig väldigt snabbt 
och att systemet är enkelt att använ
da. Men det är samtidigt i kontakten 
med de här personerna som brister i 
systemdesign eller utbildningspaket 
blir tydliga.

Chans att förbättra
– Eftersom deltidssoldaterna inte 
hanterar militär materiel till vardags 
kompenserar de inte automatiskt för 
brister i systemet på samma sätt som 
en van användare gör. Det ger oss en 
bra chans att upptäcka förbättrings
potential, säger Marcus Hansson, 
biträdande projektledare för Archer
projektet.

Det unika med Archer är att det 
är helautomatiskt, så att personalen 
är i skydd inne i fordonet under hela 
förloppet. Artillerisystemet Archer 
består förutom av själva pjässys
temet med bärare och skjutande 

system av ett containerbaserat am
munitionshanteringssystem.

Ammunitionen, olika typer av gra
nater och laddningar transporteras 
och förbereds i lastbilsburna conta
inrar och lastas i pjäsens magasin ge
nom att fordonen dockar i varandra.

– Vid själva lastningen såg vi hur 
soldaterna avvek från hur vi har 
tänkt att de ska använda till exempel 
kranen. Då kan vi efteråt gå in och 
be dem berätta varför de gjorde som 
de gjorde och se om det handlar 
om brister i utbildningspaketet eller 
om systemet måste anpassas för att 
fungera optimalt för användarna, 
säger Marcus Hansson.

Nytänkande inom artilleri
Den 17 juni 2014 slöt FMV ett 
ändringsavtal med BAE Bofors. Nu 
ska de viktigaste erfarenheterna från 
förserien införas innan produktionen 
av de beställda 24 pjäserna börjar.

De första serieproducerade 
systemen kommer att levereras till 
Försvarsmakten i början av 2016.

– Unikt med Archerprojektet för 
FMV:s del är att det är ett ut
vecklingsprojekt från grunden. Vi 
använder också helt nya metoder 
som möjliggör nya sätt att använda 
artilleri. Känslan bland oss som 
varit med på den här resan, nu när 
man ser maskinen som står framför 
oss och skjuter, är helt fantastisk, 
säger Marcus Hansson. n

Archer pjäs, skjutning.

Lastningen av 
de över 40 kilo 
tunga grana-
terna görs med 
en flexibel kran 
som är monte-
rad längst bak i 
containern.

Krutladdning-
arna sätts ihop 
i olika långa 
paket för att få 
olika räckvidd 
på granaterna.

http://www.svd.se/har-ar-forsvarets-nya-kanon/om/naringsliv http://www.fmv.se/Projekt/Archer-/
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Sveriges
militär-

historiska arv

Museet för hela Sverige. När beslut 
kom om att Wendes artillerirege
mente, (A 3), 1994 skulle flyttas till 
Hässleholm kom museifrågan upp. 
Det fanns tidigare inte något rege
mentsmuseum. Hela Kristianstads 
centrum påminde om gamla A 3 
vilket ansågs tillräckligt. En ideell 
förening Wendes Militärhistoriska 
Förening (WMF) bildades 1993. Det 
fattades då ett beslut, som visade 
sig bli avgörande för framtiden, att i 
Kristianstad inrätta ett länge saknat 
Artilleriets museum omfattande hela 
den tekniska funktionen och inte ett 
regementsmuseum.

Det bör påminnas om att nuva

rande Armémuseum i Stockholm 
intill 1932 var landets Artillerimu
seum vilket starkt påverkar innehål
let i dess äldre samlingar. Vi fick i 
Norra Åsum en plats i torr och fin 
miljö vilket tidigare varit en del av 
A 3 förrådsområde.

Militärhistoriskt arv
Den statliga utredningen ca 2005, 
”Försvar i förvar”, med uppgift att 
leta fram ett militärhistoriskt arv 
att bevara för framtiden efter alla 
nedläggningar, ville ha kvar det som 
var av nationellt intresse och inte 
lokalt bundet. Vårt museum klarade 
de ställda kraven. Vi kom med i den 

exklusiva skaran som blev Sveriges 
militärhistoriska arv som samlades 
tillhörande Statens Försvarshisto
riska Museer (SFHM) under Kul
turdepartementet. Samlingarna har 
utökats så att de nu representerar en 
nationell teknisk Rikssamling, den 
enda i landet av det tekniska syste
met indirekt eld. Artilleriet har över 
tiden alltid tillhört det mest tekniskt 
avancerade truppslaget i armén. Fö
remål tillkommer fortlöpande. Efter 
Armémuseum, innehåller museet 
idag, en av de största försvarshisto
riska samlingarna i landet. Vi täcker 
tidsperioden från 1800 fram till våra 
dagar.

Sveriges
Artillerimuseum

i Kristianstad
På TIFF-läsarnas färd genom Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) har vi nu hunnit till 
Artillerimuseet i Kristianstad. Här får vi information om museet och guidning genom en 
månghundraårig utveckling av våra artillerisystem av museichefen Leif Mårtensson. Leif har 
också lovat oss en artikel om Haubits 77, så mer spännande artillerihistoria i nästa nr av TIFF.

Text och foto: Leif Mårtensson
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Sveriges
militär-

historiska arv

Verksamheten
Namnet blev Artillerimuseet, som 
blev artilleriets truppslagsmuseum. 
Museet biträder SFHM med han
tering av eldrörsvapen över landet 
genom att ha tekniskt utbildad per
sonal. Verksamheten har ett starkt 
aktivt ideellt ”arbetarstöd” från mer 
än 30 av medlemmarna, vid arrange

mang många fler. Museet har de se
naste åren tagit steg mot ett alltmer 
välinrättat museum genom nyordna
de lokaler, skyltning, presentation av 
samlingarna samt nya utställningar. 
Färdigt är det inte och skall heller 
inte bli. Mottot är vidareutveckling. 
Grunden är att bevara och utveckla 
det historiskt tekniska och organisa

toriska kulturarvet avseende indirekt 
eld samt att bygga upp och vid
makthålla kunskaper om detta. Vi 
vill belysa, även för en yngre publik, 
försvarets betydelse som medfört 
att vi så länge kunnat leva i fred. Vi 
kopplar ihop historien med nutiden 
och framtiden. Vår strävan är att bli 
Nordens största artillerimuseum.

6-pundig kanon m/1795 för Wendes Ridande artilleri,
typ Carl von Cardell.

Stort intresse visas för vår största kanon, 15,5 cm
bandkanon.

Utvecklingen av centralinstrument från handdrivet via
mekaniska till senare tiders datoriserade.

En tre-tons bandtraktor under avlastning från sin speciella 
tippkärra dragen av halvbandtraktor.

>>>
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Årlig specialutställning
Varje år sätts upp en stor specialutställning: för 2015 valde 
vi minnet av Andra Världskriget för 7075 år sedan. Vårt 
namn blev: ”Det sista stora kriget, om Andra världskriget 
och Sverige”. För 2016 planeras en utställning om den 
allmänna värnplikten.

Uppvisningsenhet för artilleriet
Museet är det enda inom SFHM som också har verksam
heter inom Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska 
Förening. Denna organisation uppstod på 1990talets slut, 
efter en samling i Kristianstad genom WMF, av ideella 

Två trotjänare, en gengasbil och en ”rundnos” från 
början av 40-talet. Alla museets fordon är körklara.

Den klassiske fältmässige eldledaren redo för insats.

Ett unikt ekipage av en 21 cm
haubits m/17 med sin eldrörsvagn.

SAMLINGARNA
Samlingarna har stor bredd och omfattar främst:

•  teknisk utrustning för tiden från ca 1800 till nutid,

•  ca 120 eldrörsvapen: kanoner, haubitser, granat-
kastare, mörsare och pansarvärnskanoner, 
inklusive instrument och många verktygs- och 
reservdelssatser (alla Bofors armépjästyper finns 
representerade),

•  ca 40 motorfordon: bilar, bandfordon och motor-
cyklar kopplade till artilleriets organisation, samt-
liga körklara. Huvudintresset är 1940-talet,

•  ca 20 hästfordon tillhörande artilleriets organisa-
tion,

•  åskådningsammunition från 1600-talet och framåt,

•  sambandsmateriel, främst för artilleriet och armén 
upp till nivån regemente/brigad samt en egen 
aktiv kortvågsstation,

•  instrument och utrustning för eldlednings- och 
batteriplatstjänst, fältmättjänst, artilleriunderrättel-
setjänst inklusive radarstationer,

•  personlig utrustning inklusive en mycket stor 
specialsamling uniformsmärken, gradbeteckningar 
och knappar för hela försvarsmakten,

•  utrustningar tillhörande hantverk, sjukvård, 
utbildning och förläggning.

•  Ett militärhistoriskt referensbibliotek på ca 15 000 
band/handlingar etc vilket hösten 2016 avses att 
öppnas för forskning. En unik katalog i text och 
bild finns, främst över tunga vapen och fordon.
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föreningar knutna till försvarets 
traditioner och kultur. Mest kända 
då var Smålands karoliner. Vår verk
samhet består av Wendes Ridande 
Batteri, som bevarar traditionerna 
efter det hästdragna artilleriet. Bat
teriet uppträder främst med landets 
enda militära 6spann (8 cm kanon 
m/1863). Dessutom finns Wendes 
Salutbatteri; för detta kan särskilt 
nämnas den årliga saluten vid 
doktorspromotionen i Lund. Museet 
har också ett trossbatteri som kan ut 
och laga mat med kokvagn. n

Öppethållning, arrangemang etc 
framgår av vår hemsida
www.artillerimuseet.se

Museet är anpassat för besökare 
med funktionshinder, stor parkerings-

plats, lekplats med unikt innehåll, 
butik samt möjligheter för att få 

kaffe m m.

Vi kan också ge plats för andras 
arrangemang. Besökare som vill se 
och uppleva museets permanenta 

utställningar och årliga tema-
utställningar bör avdela 
några timmar för detta.

Vi hälsar alla välkomna till oss!
I Artillerihallen finns det fantastiska 6-spannet för ridande artilleri 1850 i skala 1:1.

På museet finns landets största samling av verktygs- och reservdelssatser.

Rör från enkla av trä från äldsta tid till 
nutida tekniska underverk.

Bild från den stora sambandsmaterielsamlingen.
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Det har ju på senare tid varit en hel del protester mot skjutfält vid Vättern och ”militarisering” av sjön. 
Vilket visar på hur dåliga de historiska kunskaperna är i vårt land, för Vättern har varit en mycket ”milita-
riserad” sjö i snart 200 år nu. Ända sedan Karlsborgs fästning byggdes i början av 1800-talet har artilleriet 
använt sjön som kulfång, och redan på Flygkompaniets tid använde flyget Hästholmen som övnings- och 
skjutplats, medan F 6 använde sig av Kråks skjutfält på den andra stranden sedan 1930-talet. Lägg till det 
att alla svenska torpeder provskjutits i Motalaviken sedan CTV (Centrala Torpedverkstaden) flyttades till 
Motala från Karlskrona 1941, och att en stor del av den tidiga robotutprovningen i Sverige skedde vid RFK 
norr om Karlsborg, så är det tveksamt om det finns någon insjö i världen över och i vilken det skjutits så 
många robotar och torpeder.

et räcker emellertid inte 
med detta, för faktum 
är att det även byggts 
örlogsfartyg vid Vättern 
hur underligt det än kan 

låta. Anledningen till detta är i sista 
hand Göta Kanal. När den blev 
färdig 1832 blev det möjligt att för
flytta mindre fartyg mellan öst och 
västkusten via Vättern och Vänern. 
Dessutom hade kanalbygget lett 
till att Motala Verkstad grundades 
1822. Motala Verkstads uppgift 
var ursprungligen att tillverka och 
underhålla den utrustning som 
behövdes för bygge och drift av 
kanalen. I nutiden kan kanske hand
drivna slussmaskiner, rullbroar av 
smidesjärn och enkla ångmaskiner 
och ångslupar te sig högst primitiva, 
men på 1820talet var det spetstek
nologi av högsta klass, och Motala 
Verkstad var troligen Sveriges mest 
avancerade verkstadsindustri.

Motala Verkstad byggde faktiskt 
redan 1831 – innan kanalen ens var 
färdig – ”posthjulångfartyget” Mota-
la åt Kungliga Postverket och det var 
närmast oundvikligt att varvet även 
skulle bli engagerat när svenska flot
tan på 1850talet så smått började 
gå över från segel till ånga. Varvets 
första leveranser till Kungliga Flot
tan blev fyra ”kanonångslupar” 

Hogland, Svensksund, Carlsund och 
Motala som levererades 185660. De 
totalt tio fartygen i klassen, senare 
omklassade som ”2klass kanon
båtar” var faktiskt svenska flottans 
första ångdrivna stridsfartyg som 
var byggda som sådana, och inte 
konverterade segelfartyg.

En kanonångslup, i detta fall Gunhild.

Typen ansågs för övrigt mycket 
lyckad och några av fartygen blev 
mycket långlivade, trots att de hade 
träskrov på järnspant. Det sista, 
Gunhild, minsprängdes under min
svepning utanför Skagen 1918.

Ett svårt men oundvikligt hinder 
för att utveckla Motala Verkstads 
varvsverksamhet var dock att farty
gen måste kunna ta sig genom Göta 
Kanals slussar och alltså maximalt 
kunde vara 35 meter långa, 7 meter 
breda och med 3 meters djupgående. 
Det enda undantaget från denna 
regel var den berömda ångbåten 

Motala Express, ”Vätterns fånge”. 
Motala Verkstad hade därför tidigt 
startat ett varv för större fartyg i 
Norrköping, ett varv som kom att 
spela en stor roll när det gällde 
svenska flottans första generation 
av pansarfartyg. Alla de fyra stora 
monitorerna i John Ericssonklassen 
byggdes där 186569, liksom fem 
av de sju mindre monitorerna av 
Hildurklass 187375. Därefter blev 
det inte fler Motala Verkstadbyggda 
pansarfartyg, men däremot kom 
ångmaskinerna i de svenska pansar
skeppen även fortsättningsvis i stor 
utsträckning från Motala Verkstad.

Ett pansarfartyg kom dock fak
tiskt att byggas även i Motala, näm
ligen ”pansarkanonbåten” Garmer. 
Den leverades 1868 och var avsedd 
för försvaret av ”de inre skärgår
darna och de inre vattenvägarna”. 
Garmer var en mycket underlig 
skapelse, beväpnad med en 26,7 cm 
kanon och kraftigt bepansrad trots 
ett tonnage om bara ca 270 ton, och 
den har beskrivits som ”en flytande 
lavett”.

Kanonen var fast monterad och 
riktades genom att hela fartyget 
svängdes. Kaptenen hade mycket att 
göra eftersom han personligen inte 
bara styrde fartyget (och därmed 
riktade in kanonen) utan även apte

D

När det fanns  
ubåtar i Vättern
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rade och avfyrade kanonen! Det vi
sade sig dock att det inte var någon 
lyckad ide att försöka bygga pansar
fartyg som kunde gå genom Göta 
Kanal. Garmer fick inga efterföljare 
och kasserades redan 1893.

Sveriges första ubåt
Under de följande årtiondena kom 
Motala Verkstad att bygga yt
terligare ett antal örlogsfartyg (se 
faktaruta), men av naturliga skäl 
var det bara de minsta fartygen som 
kunde komma ifråga, som t ex ”2:a 
klassens torpedbåtar”.

1907 blev det dock frågan om 

något betydligt mera ambitiöst. 
Sveriges första ubåt Hajen (1909 
omdöpt till ”Undervattensbåt Nr 
1”) hade blivit färdig 1904. Den 
var konstruerad av mariningenjör 
Richson på Kungliga Marinförvalt
ningen, men byggde i stor utsträck
ning på de samtida amerikanska 
ubåtarna av ”Holland”typ. Båten 
hade en del barnsjukdomar, men 
efter några år hade man kommit 
så pass tillrätta med dessa att man 
1907 beslöt att beställa ytterligare 
tre ubåtar av förbättrad Hajentyp, 
som (inte alltför inspirerat) döptes 
till Undervattensbåt Nr 2, 3 respek

tive 4. Dessa båtar var ungefär fem 
meter längre än Hajen och Hajens 
opålitliga fotogenmotor hade bytts 
ut mot en 225 hk Atlasdiesel, vilket 
gav 1 knop högre fart och 25 % 
längre aktionsradie.

Alla tre båtarna byggdes av Mota
la Verkstad. De sjösattes under 1909 
och levererades till flottan från okto
ber 1909 till oktober 1910. Dessa två 
år gick alltså ubåtar faktiskt provtu
rer och leveransprov i Vättern.

Det specificerade maximala dyk
djupet var så pass blygsamt som 30 
meter, så det var inga problem att 
utföra även dykproven i den djupa 
Vättern.

Egentligen så skulle de här ubå
tarna inte kunna gå igenom Göta 
Kanal, eftersom de hade ett normalt 
djupgående på 3,3 meter, men efter
som ubåtsskroven var så smala var 
det möjligt att med ett par pontoner 
”lätta” båtarna några decimeter 
under utpassagen genom kanalen.

Ubåtarna hade på grund av sin 
litenhet naturligtvis begränsat 
stridsvärde. De kunde bara avfyra 
en torped i taget och aktionsradien 
var bara 800 sjömil. Däremot var de 
kända för att vara lättmanövrerade 
och, p g a det väl genomtänkta trim
tanksystemet, lätta att trimma ut i u
läge, något som definitivt inte gällde >>>

Pansarkanonbåten Garmer. När man 
ser fribordet inser man att den pas-
sade bäst i insjöar och innerskärgårdar!

Andra klass torpedbåten Nr 83 på stapelbädden i Motala 1903. Observera luckan
för den fasta torpedtuben i stäven. Foto: Motala Industrimuseum

Ubåten Nr 2 i lummig kanalmiljö i Motala.  Foto: Motala Industrimuseum
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Gissa bilden
för alla samtida svenska ubåtar. De 
kom därför att användas flitigt som 
skolubåtar och i tjugo års tid gjorde 
de flesta svenska ubåtsbesättningar 
och ubåtschefer sina första lärospån i 
dessa båtar. De blev därför trots sina 
blygsamma prestanda ganska långli
vade och kasserades först 192930.

De tre ubåtarna blev dock prak
tiskt taget Motala Verkstads svane
sång som örlogsvarv. Samtidigt med 
ubåtarna byggde Motala Verkstad 
även Boren, den svenska flottans 
första vattenbåt, men därefter skulle 
det bara bli tre örlogsfartyg till, 
nämligen minsveparna Sökaren, Sve-
paren och Sprängaren.

Bakgrunden till dessa fartyg var 
ganska speciell. Strax före första 
världskriget utbröt en häftig politisk 
strid om det svenska försvaret då 
den liberala Staafministären bl a 
drog in anslagen för att bygga det 
första pansarskeppet av Sverige
klassen, då känd som ”Fbåten”. 
Högerpartiet drog då igång en stor 
insamling som faktiskt lyckades 
samla ihop tillräckligt mycket peng
ar för att bygga pansarskeppet Sve-
rige, som ”Fbåten” kom att döpas 
till. När ”Sverige” levererats 1917 
visade det sig t o m att det blivit en 
del pengar över. Under tiden hade 
första världskriget brutit ut och de 
omfattande mineringarna både i 

Östersjön och i Västerhavet innebar 
väldiga problem för den svenska 
sjöfarten. Flottan hade ännu inga 
riktiga minsvepare, utan tvingades 
nödtorftigt bygga om diverse mindre 
fartyg, t o m 60 år gamla kanonslu
par som redan nämnts. Det beslöts 
därför att bygga flottans tre första 
minsvepare (eller ”vedettbåtar” som 
de ursprungligen kallades) för de 
överblivna pengarna. Resultatet blev 
de tre fartygen av Sökarenklassen 
som levererades under 1918 och 
kom till god nytta under efter
krigssvepningarna. Som man kan 
förvänta sig av det första försöket 
att bygga en helt ny fartygstyp blev 
dock fartygen inte helt lyckade som 
minsvepare, bl a var djupgåendet 
på 3 meter definitivt i största laget 

 Namn År Tonnage Fart Dimensioner Bestyckning Besättning Anmärkning

 Hogland 1856 179 8 29,4 × 6,7 × 2,2 2-226, 10-41 40 kanonångslup
 Svensksund 1856 179 8 29,4 × 6,7 × 2,2 2-226, 10-41 40 kanonångslup
 Ran* 1858 170 8 30 × 6 × 2 1-457TT, 1-381TT  torpedövningsfartyg
 Carlsund 1860 194 8 30,4 × 6,7 × 2,1 2-226, 10-41 40 kanonångslup
 Motala 1860 194 10 30,4 × 6,7 × 2,1 2-226, 10-41 40 kanonångslup
 Garmer 1868 271 6,6 28,5 × 6,8 × 1,7 1-267 20 pansarkanonbåt
 Sköldmön 1868 73 10 31 × 4 × 1,2   hjulångslup
 GE 1 1902 54 8 22 × 5 × 1,7 1-37  minkabelbåt
 GE 2 1902 54 8 22 × 5 × 1,7 1-37  minkabelbåt
 No 83 1903 49 20 33 × 3,9 × 1,85 2-37 2-381TT 14 2:a kl torpedbåt 
 No 85 1903 49 20 33 × 3,9 × 1,85 2-37 2-381TT 14 2:a kl torpedbåt
 Nr 12 1908 59 20 32,4 × 3,9 × 1,8 2-37 2-457TT 14 2:a kl torpedbåt
 Nr 14** 1908 59 20 32,4 × 3,9 × 1,8 2-37 2-457TT 14 2:a kl torpedbåt
 Nr 15 1908 59 20 32,4 × 3,9 × 1,8 2-37 2-457TT 14 2:a kl torpedbåt
 No 2 1909 138 8,8 / 6,6 26,8 × 3,6 × 3,3 1-457TT(3) 10 2:a kl ubåt 
 No 3 1909 138 8,8 / 6,6 26,8 × 3,6 × 3,3 1-457TT(3) 10 2:a kl ubåt 
 No 4 1910 138 8,8 / 6,6 26,8 × 3,6 × 3,3 1-457TT(3) 10 2:a kl ubåt 
 Boren 1910 260 7 28 × 7 × 2,4   vattenbåt
 Sökaren 1918 227 10 27,8 × 7,0 × 3 1-57 16 minsvepare 
 Sveparen 1918 227 10 27,8 × 7,0 × 3 1-57 16 minsvepare  
 
Örlogsfartyg byggda i Motala. I bestyckningsfältet betyder t ex ”2-37” två 37 mm kanoner och ”1-457TT(3)” en 45,7 cm torpedtub med tre 
torpeder. I Fart-fältet betyder 8,8/6,6 maxfart i övervattenläge 8,8 knop och i u-läge 6,6 knop.
* Byggd som postångfartyget Polhem, senare överlåten till flottan
**Någon Nr 13 fanns inte!

för en minsvepare. 1930 omklas
sades de därför till tendrar och kom 
som sådana att göra trogen tjänst 
ända in på 1960talet. Sprängaren 
gjorde därefter ”civil karriär” som 
hamnbogserare men ingår numera i 
Veteranflottiljen på Gålö (se TIFF 
Nr 3/2015), veterligen det enda som 
finns bevarat av de Motala Verkstad
byggda örlogsfartygen. n

Minsveparen Sveparen som nybyggd i Motala 1918. Foto: Motala Industrimuseum

Text: Tommy Tyrberg
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Svaren vill vi ha in senast måndagen 1:a februari helst till: tiff.info@fmv.se eller skicka 
post till TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.

Höstbilden
Denna gång var det bl a flera ”ingenjörer” som kände igen detaljen – från dessa fick vi mycket  

bra och detaljerad information. Detaljen var på LANSBALKSEKTION KB5 (M5561857010) 
ingående i krigsbrosystem 5. Vi tackar för alla bilder som har inlämnats och delar av dokumentation 

till krigsbro 5 som vi har fått. Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigsbro_5
Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst är Lars Arltoft från Östersund.  

Ett bokpremium kommer med posten.
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Julbilden
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. Fo
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Kära läsare!
Då var det dags för mig att fortsätta livets resa bortom 
FMV och TIFF med nya utmaningar inom det privata 
näringslivet. Under 5 år har jag fått arbeta med och 
utforma TIFF och det är nog bland det roligaste upp
drag jag haft under mitt yrkesverksamma liv. Framför 
allt kommer jag att sakna kontakten med engagerade 
och kunniga läsare, våra redaktionsmedlemmar och 

alla som hjälper till och gör TIFF till vad det 
är och står för (teknisk tjänst i fokus för 

framtiden).

Vid tryckningen av den här tidningen är det inte i 
dagsläget fastställt vem som kommer att ta över som 
redaktör, men det är alldeles säkert ordnat till nästa 
nummer!

PS! Kom ihåg att det är Ni läsare som skapar tidningen, 
så fortsätt skicka in era artikelförslag.

Med vänlig hälsning
Anders Svakko

Höstnöten
Viktproblem

Många föreslog maximalt fyra stycken vägningar (Vilket i så fall skulle kunna ha gjort 
att det räckte med en vägning, men det är ju ingen garanti att 13 + 13 ger att den kvarva
rande patronen är den felande länken. Inte en eventuellt andra vägning skulle heller ha 
garanterat rätt resultat.), men det räcker med maximalt tre vägningar om du gör så här.
Dela upp patronerna i tre högar och börja med nio i vardera vågskålen. Väger de jämnt så finns patronen 
bland de nio ovägda. Nästa vägning utförs genom att du delar upp de nio tänkbara patronerna i tre delar om 
tre patroner. Utför sedan vägningen på samma sätt som den första gången. Slutligen finns det bara tre patroner 
kvar att väga och då avgör den sista vägningen vilken av de tre patroner som väger för lite.
Vinnare av sommarnöten blev Gunnar Westermark från Luleå. Ett bokpremium kommer med posten.

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Svaren vill vi ha in senast måndagen 1:a februari helst till: tiff.info@fmv.se

eller skicka post till TIFF-redaktionen,
FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.

Julnöten
En rättvis fördelning?

De hungriga amfibiesoldaterna Jan Söderlund 
och Christer Carlsson skulle precis börja äta 
då kamraten Mikael Lundström kom förbi och 
frågade om de inte kunde dela broderligt på Sö
derlund och Karlssons brödranson då Lundström 
hade tappat sina mackor på berghällen. Jan hade 
3 smörgåsar och Christer hade 4 smörgåsar. De 
beslutade sig för att dela dessa 7 smörgåsar jämt 
mellan sig och Mikael lovade att betala 7 kronor 
för det hela och de skulle dessutom få en rättvis 
ersättning beroende på hur stor del de gav bort. 

Hur gjorde de tre amfibiesoldaterna detta för att 
alla skulle bli nöjda?

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

2008-04-01 Tchad. Matplats.
(Foto: Johan Lundahl/Combat
Camera/Försvarsmakten)

Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
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Artiklar om verksamheten ute på våra förband, det gäller både armé, marin och flyg, lyser ofta med sin 
frånvaro. Rapportera gärna något om er verksamhet med fokus på teknisk tjänst eller något som är unikt 
för er del. Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera TIFFläsarna kontakta 
gärna någon av nedanstående kontaktperson för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också bra 
att kontakta redaktören direkt på telefon 08782 64 00.

Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss” och med ledstjärnan 
Teknisk tjänst i fokus – för framtiden.

Redaktören

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

 Namn Organisation E-post Tfn

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

 Anders Svakko FMV tiff.info@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



Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

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

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden

Thomas Härdelin diskuterar TIFF med Charlotta Olsson (miljöingenjör från
TIFF Träffar nr 1/2015) under TSS Temadagar, läs mer på sidan 8!


