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Det har väl knappast undgått någon som har följt 
debatten i media att det är lite stökigt med För-
svarsmaktens budget kopplat till den tillväxt som 
såväl Försvarsmakten och våra folkvalda vill. Vi har 
deltagit i arbetet att analysera och väga av krigs-
organisationens utveckling, materielanskaffning 
och finansiering av planerad verksamhet inom den 
ekonomiska ram som regeringen anvisat. Det har 
varit ett grannlaga och komplext arbete för att få till 
en förmågeutvecklingen till år 2025 där nuvarande 
obalanser i organisationen minskar och krigsförban-
dens uthållighet ökar inom både armén, marinen 
och flygvapnet. Efter 2025 bedöms förmågan ta 
ytterligare kliv framåt varje år till 2030.

Jag kan för den tekniska tjänsten konstatera att 
den under en lång tid varit inriktad på fredsmässig 
produktion och internationella insatser långt borta. 
Det har styrt hur vi har dimensionerat den tekniska 
tjänsten organisatoriskt och lösningar för att hantera 
underhåll på ett fredsrationellt sätt. Nu har vi helt 
nytt läge som ställer andra krav på den tekniska 
tjänsten för att kunna stödja försvar av hela Sverige. 
Det finns en lång rad av områden som behöver ses 
över t ex dimensionering av vår egen verkstadspro-
duktion, mängden reservmateriel och var den ska 
lagerhållas, vår förmåga att bedriva teknisk tjänst 
ute på förbanden etc. 

I början av mars genomfördes Anvisning Logistik-
dagar i Enköping. Syftet med mötet var att infor-
mera om hur förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst 
och transport av materiel och förnödenheter ska 
genomföras under 2020 utifrån centrala styrningar. 
En annan viktig del är att möjliggöra ett utbyte av 
kunskaper och erfarenheter mellan olika aktörer 
som är berörda av förnödenhetsförsörjning, teknisk 
tjänst och transport samt skapa nätverk. Över 200 
personer ur olika delar av Försvarsmaktens logistik-
organisation deltog. Det blev två mycket bra dagar 
med givande diskussioner och får mycket positiv 
feedback att vi genomförde dessa dagar.

I detta nummer av TIFF möter ni Laci Bonivart 
teknisk chef Flyg på FMV.

Det finns en ny säkerhetslagstiftning som trädde i 
kraft i förra året. Den kommer Försvarsmakten att 
behöva förhålla sig till. Att vi lever i en värld där 
IT-hoten är en realitet är nog de flesta medvetna om. 
Dock är det så att vi efter att ha levt i den ”eviga 
fredens tid” även haft fredsmässigt synsätt på hur vi 
hanterar våra IT-system och skyddar informationen 
i dessa. Jag tycker att det är bra att den nya lagen har 
kommit som ställer krav på oss att skydda vår infor-
mation. Om detta och mycket mer kan ni läsa 
i detta nummer av TIFF.

Additiv tillverkning är något som jag definitivt tror 
kommer på sikt. I den civila världen så har teknikut-
vecklingen inom detta område kommit långt, men att 
vi inom Försvarsmakten har avvaktat. Hur Försvars-
makten tillsammans med FMV har tänkt gå vidare 
inom detta område kan ni läsa mer i tidskriften. 
I sammanhanget vill jag påpeka vikten av att tidigt 
klara ut frågor kopplat till systemsäkerhet och rätten 
att tillverka egna reservdelar i de fall där Försvars-
makten inte äger rättigheterna. Jag vill påstå att detta 
är en förutsättning för att nå framgång.

I Stockholmstrakten har snön lyst med sin från-
varo denna vinter, så det har varit rätt mörkt. 
Nu börjar dagarna blir längre och ljusare, vilket är 
skönt. Hoppas ni ska finna nöje och ljusglimtar av 
att läsa detta nummer av TIFF.

Anders Steninger

Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
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Laci Bonivart har en bakgrund som 
flygingenjör inom flygvapnet och 
han började jobba som helikopterin-
genjör på F 21 1990. Ganska snart 
började han även arbeta deltid åt 
Statens haverikommission som tek-
nisk expert och utredare av militära 
helikopterolyckor, en bisyssla han 
hade fram till 2007. 1993 började 
han på FMV för första gången, då 
på provningsavdelningen i Linkö-
ping. Där jobbade han bland annat 
som provansvarig för mörkerförmå-
geutveckling på helikoptrar – något 
som då var helt nytt inom Försvars-
makten. Efter det kom han tillbaka 
till F 21 för att bli chef för Versions-
kontor helikopter som då fanns där. 
Han har sedan också varit teknisk 
chef för FRÄD-divisionen (Flyg-
räddning) och för Svea helikopterba-
taljon, vilket var en organisation där 
huvuddelen av personalen kom från 
Marinflyget. 

– På den tiden var det inte vanligt 
att man flyttade personal mellan för-
svarsgrenarna, men min tid på Berga 
var oerhört positiv och utvecklande 
på många vis, och jag tror att vi 
lärde oss mycket av varandra på ett 
bra sätt, säger Laci.

I början av 2000-talet fick han nytt 
jobb, denna gång som teknisk chef 
på F 21 i Luleå där han stannade 
i knappt sex år. Därefter blev det 
återigen jobb inom FMV, som plats-
chef på Vidsel test range. Nästa steg 
i karriären blev som Försvarsattaché 
i Ungern med sidoackrediteringar i 
Kroatien och Bulgarien mellan 2013 
och 2017. Efter tiden i Budapest blev 
Laci chef för infrastrukturavdelning-
en på Högkvarteret. 

För tredje gången kom han sedan 
tillbaka till FMV och är sedan ja-
nuari 2019 teknisk chef Flyg. 

– Det är verkligen en häftig känsla 
och en stor ynnest att så här sent i 
min karriär få komma tillbaka och 
återigen syssla med de kärnfrågor 
som jag en gång startade med och 
som fick mig att välja den här yrkes-
banan från första början, berättar 
Laci. Jag började ju med flygteknik, 
luftvärdighet och flygsäkerhet och 
det var också det som jag en gång 
utbildade mig till, på Farkosttek-
niklinjen på KTH. Det är också en 
väldigt intressant tid just nu, inom 
både Försvarsmakten och FMV.

På vilket sätt är det
en intressant tid just nu?
Jag skulle vilja säga att det är ett 
paradigmskifte som sker, drivet av 
den försämrade säkerhetssituationen 
i vårt närområde, vilket medför att 
försvarspolitiken, ekonomin,  roll-
fördelningen och tänkesättet blivit 
någonting helt annat. Dessutom 
förändras även regelverket och förut-
sättningarna för FMV verksamhet. 
Summan blir en otroligt dynamisk 
tid och våra insatser känns viktigare 
än nånsin.

Försvarsberedningen har föreslagit 
en rejäl ökning av försvarsanslaget, 
vilket innebär mer pengar till FMV 
att anskaffa materiel och det finns 
en politisk enighet när det gäller 
att bygga upp ett starkt försvar. 
Försvarsmakten är inte en margi-
nalverksamhet utan står högt upp 
på den politiska agendan. Det här 
slår igenom på alla nivåer och det är 
mycket som händer, på alla arenor.

Inte nog med att det bara blir en 
stor tillväxt som påverkar materi-
elanskaffningen, som till exempel 
nya flygsystem, det är också en stor 
transformering av ansvar mellan 
Försvarsmakten och FMV där vi 

håller på att hitta formerna för hur 
vi ska arbeta. Syftet är hela tiden att 
det ska leda till ett starkare försvar 
av Sverige, att vi ska bli farligare för 
fienden och bidra till en krigsavhål-
lande tröskeleffekt.

Vad kommer att hända
inom flygområdet?
Det är bland annat ett nytt regelverk 
på gång. RML (Regler för militär 
luftfart) upphör att gälla och ersätts 
den 1 mars i år av ett nytt regelverk, 
benämnt FFS 2019:10 (Försvarets 
författningssamling om militär 
luftfart, se sidorna 24-27). De nya 
reglerna är redan fastställda men 
börjar gälla från 1 mars.

När det sedan gäller ren hård-
vara pågår som bekant utveckling 
och kvalificering av ett nytt strids-
flygplan, JAS 39 Gripen E. Det är 
något som inte inträffar särskilt 
ofta och det är naturligtvis ett stort 
och oerhört viktigt projekt. Dess-
utom ska versionerna C och D av 
Gripen också drivas vidare – enligt 
Försvarsberedningen rapport – och 
inte ersättas av Gripen E – vilket 
tidigare var planen. Det innebär en 
utmaning för både Försvarsmakten, 
FMV och industrin att parallellt 
driva två stridsflygssystem, särskilt 
eftersom stridsflygssystem ständigt 
är – och måste kontinuerligt vara – 
under omfattande utveckling för att 
fortsatt vara relevanta i en föränder-
lig hotbild. 

Ett annat stort och viktigt mate-
rielprojekt rör TP 84 Hercules där 
det just nu görs en stor upphand-
ling som gäller livstidsförlängning 
(LTF) av systemet. Vi förbereder 
även anskaffning av ett nytt militärt 
flygutbildningssystem (MFUS) för 
att ersätta SK 60 som har tjänat ut. 

Full fart för flyget
De närmaste åren är det mycket som kommer att hända inom det militära flygområdet. 
Bland några saker kan nämnas nytt regelverk för militär luftfart, nytt stridsflygssystem och 
utveckling av materiel till ett flygvapen i balans. Laci Bonivart, teknisk chef Flyg på FMV,
har fullt upp när TIFF träffar honom i början av det nya decenniet.

Text & foto: Martin Neander
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Dessutom är två nya UAV-system 
på gång – UAV 06 och UAV 07 och 
stora satsningar inom flygbasma-
terielområdet, för att nämna några 
saker. Listan kan göras lång.

FMV kommer att behöva öka sin 
personal med omkring 350 personer 
fram till 2025 och dubblera investe-
ringsvolymen avseende materielan-
skaffning till ca 30 miljarder kronor 
från dagens nivå på omkring 15. En 
del av dessa ökningar kommer att 
hamna inom flygområdet och det 
krävs rejäla krafttag och nya arbets-
sätt för att klara detta och leverera 
system med rätt kravuppfyllnad 
och kvalitet till Försvarsmaktens 
förband. 

Sammantaget är det en otroligt 
stimulerande utmaning. Det är 
verkligen inte ofta under min rela-
tivt långa tid inom Försvarsmakten 
och FMV som det har hänt och ska 

hända så många saker på så kort 
tid.

Innebär inte allt som händer
att det kommer att bli vissa
stora utmaningar?
Det kommer att bli tufft att växa 
tillräcklig snabbt när det gäller 
nya medarbetare och FMV jobbar 
intensivt för att hitta metoder för att 
kunna lösa detta. I grunden är det 
dock positiva utmaningar – känslan 
är definitivt att glaset är halvfullt 
snarare än halvtomt. Det är ingen 
känsla av maktlöshet, eller att det 
kommer att bli för svårt. 

Men det kommer att ta lite tid 
och det gäller att vara ödmjuk inför 
uppgiften och inse att det är system 
vi utvecklar där säkerhetsfrågorna 
utgör fundamentet för allt. Även 
om viljan är maximal att åstad-
komma förändring så visar inte 

minst efterkrigshistorien att det tar 
tid att bygga upp en robust försvars-
förmåga på bredden, så det gäller 
att arbeta tålmodigt, systematiskt 
och med uthållighet. Vi står inför 
en period där vi vill höja förmågan 
snabbt och det kommer att leda till 
viss växtvärk som vi måste hantera. 

Vilka framgångsfaktorer
vill du lyfta fram för att
lyckas med uppbyggnaden?
Det som är viktigt i utmaningen som 
vi står inför är att FMV och För-
svarsmakten gör det här tillsammans. 
Jag och min motsvarighet inom 
Försvarsmakten (tekniske chefen för 
flygvapnet) måste vara helt i synk 
med varandra. Det är väldigt viktigt 
att vi är det för vi måste ha kontroll 
på det vi gör och inte börja ändra 
våra arbetssätt utan att förändring-
arna är fullständigt implementerade 

Det är verkligen inte ofta 
under min relativt långa tid inom 

Försvarsmakten och FMV som det har hänt 
och ska hända så många saker på så kort tid”

Säger Laci Bonivart

Laci Bonivart blickar fram mot ett intressant år för det militära flygområdet.
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i respektive organisation. Försvars-
makten och FMV driver alla de här 
flygmaterielsystemen i nära samver-
kan med varandra, så alla föränd-
ringar måste hänga ihop i båda 
myndigheternas styrdokument och 
processer. 

Vi har efter MLU förra årsskiftet, 
(Materiel och logistikutredningen, 
SOU 2016:88 - Logistik för högre 
försvarsberedskap, även benämnt 
Wahlbergs utredningen), börjat 
ändra en del arbetssätt. Detta främst 
inom ramen för tekniska ordrar 
och materielpublikationer, där den 
absoluta bulken av designbeslut 
fattas i den löpande verksamheten. 
Där har vi gjort så att vi har pratat 
ihop oss och tagit fram speglad 
dokumentation som ska styra hur vi 
ska jobba i varje organisation. På ett 
givet klockslag har vi sedan ”tryckt 
på Enter” så att alla i våra respektive 
organisationer har fått ”startordern” 
samtidigt. Full kontroll på skeendet. 
En tajt kommunikation och en syn-
kroniserad utveckling är det väsent-
ligaste för att vi ska kunna arbeta på 
ett säkert sätt och att ha kontroll på 
det vi gör. Jag tycker också att vi har 
ett bra grepp på den helheten och 
jag känner mig trygg i de arbetssätt 
och metoder som vi nu har och ser 
det som viktigt att vi fortsätter sam-
arbeta på samma sätt, nära.

En annan viktig framgångsfaktor 
som jag vill lyfta fram är flygets 
kärnvärden. Det finns vissa kärnvär-
den som det gäller att alltid komma 
ihåg oberoende av hur mycket vi har 
att göra och hur bråttom det än är 
med olika saker. Vi ska inte glömma 
att våra erfarenheter och regel-
verk många gånger är resultatet av 
haverier och allvarliga tillbud. Man 
brukar säga att reglerna är skrivna 
i blod och det ligger tyvärr massor 
med sanning i den formuleringen. 
Olyckor har inträffat och utretts, or-
saker har identifierats och tagits om-
hand med ändrade föreskrifter och 
procedurer som följd, för att täppa 
till just det problemet. Steg för steg 
har så ett rigoröst och omfattande 
regelverk vuxit fram. Det är därför 
flygbranschen är dyr, hårt reglerad 
och komplicerad till sin natur, och 
det måste vara så. Det krävs minu-
tiös kontroll och dokumentation av 
alla processteg i allt som skett och 
allt som sker med alla delsystem 
och komponenter som används för 

att hålla flygsystemet i luften på ett 
säkert sätt. Det måste alla inse och 
acceptera. Genar man i kurvorna 
blir det förr eller senare dåligt och/
eller farligt och vi kommer inte att 
bli så farliga för en potentiell angri-
pare som vi bör vara.  

Säkerhetsfrågorna är därför hela 
tiden framför våra ögon och ett sätt 
för mig och andra att hålla detta 
levande är att då och då besöka flyg-
vapnets minneshall i Tre Vapen. Jag 
arbetar i en del av Tre Vapen där jag 
ofta passerar förbi minneshallen och 
brukar då och då rikta blicken mot 
dörren och påminns om det som 
ytterst gäller i vårt jobb – att sätta 
flygsäkerheten främst.

Vilka utvecklingsområden
vill du lyfta fram som viktigast
inom ditt ansvarsområde?
Ja, det finns några tydliga utveck-
lingsområden som vi satsar extra 
hårt på att förstärka just nu.

Det första är ett skifte i synen på 
kvalitetssystem. Det fanns en tid 
då vi kanske i lite för stor utsträck-
ning förlitade oss på leverantörernas 
interna kvalitetskontroll. FMV som 
kund till industrin lade över mycket 
av kvalitetsarbetet på leverantören. 
Det var och är en bra tanke – och 
utgör naturligtvis en helt vital del 
av det samlade kvalitetssystemet 
– men man bör inte gå för långt i 
det tänkandet. Det är viktigt att vi 
inom FMV återigen ökar vår egen 
kontroll av kvaliteten så att vi ser 
till att Försvarsmakten får det som 
vi har beställt i alla avseenden, både 
vad avser funktionalitet och kvali-
tet. Och detta blir ännu viktigare i 
det skede vi nu är inne i med stora 

ökningar i materielle-
veranser på kort tid. Vi 
litar naturligtvis fortfa-

rande fullt ut på godkända 
leverantörers kvalitetskontroll, 

men skillnaden är att vi nu strävar 
efter att ännu mer noggrant verifiera 
att vi faktiskt får det vi ska ha. Trust 
but verify. Inte misstro, men verifie-
ra, för att ytterligare bidra till ökad 
säkerhet och undvika de olyckor 
ingen vill ha. Vi förstärker därför 
FMV:s kvalitetsorganisation inom 
flygområdet personellt och konso-
liderar alla kvalitetsresurser inom 
flyget på FMV under en enda chef. 
Det gör att det blir mer resurseffek-
tivt och förbättrar möjligheten att 
utveckla arbetsmetodiken så att vi 
arbetar på ett enhetligt sätt när det 
gäller de här bitarna.

Ett annat viktigt område rör 
informationssäkerhet och cyber-
hot. Denna typ av hot och attacker 
är en realitet mot hela vårt sam-
hälle idag, och försvarssektorn och 
flygområdet är naturligtvis inget 
undantag. Det är nog sannolikt 
det mest resurseffektiva medlet för 
en potentiell angripare att utöva 
påverkan och makt mot Sverige och 
hotet från detta område ökar hela 
tiden och blir mer och mer sofisti-
kerat. Vi måste anskaffa materiel 
så att Försvarsmakten ska kunna 
skapa helhetssystem som klarar 
av att stoppa försök att komma in 
i och påverka eller hämta känslig 
information. Detta är superviktigt 
och arbetet sker i nära samverkan 
med Försvarsmakten, bland annat 
MUST, som ställer säkerhetskraven. 
FMV ska leverera system med rätt 
informationssäkerhetsnivå till den 
omfattande materiella uppbyggna-
den som pågår. Området är utma-
nande på många sätt, inte minst 
eftersom vi även måste hantera de 
här frågorna för de flygsystem som 
exporterats till andra länder inom 
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ramen för mellanstatliga affärer. Vi 
har därför förstärkt vårt fokus och 
vår organisation även inom det här 
området.

Du nämnde exporterade flygsystem. 
Hur fungerar det när det gäller
ansvaret för dem?  
FMV fortsätter ju att leverera 
tjänster till Försvarsmakten i stor 
omfattning för att de ska kunna 
ta det tekniska designansvaret för 
överlämnad materiel i vidmakthål-
landefasen, vilket gick över till dem 
vid förra årsskiftet. Vi ska dra igång 
ett stort kartläggningsarbete för att 
gå igenom alla tekniska system och 
dela in dem i kategorier baserade på 
hur komplexa de är. Vi ska sedan 
komma överens om vilka tekniska 
designuppgifter som ska göras av 
Försvarsmakten själva och vilka de-
lar som FMV ska göra. Syftet är att 
i enlighet med MLU åstadkomma 
en balans så att Försvarsmakten får 
den rådighet över sin materiel man 
behöver för att få maximal opera-
tiv förmåga, samtidigt som FMV:s 
kompetens att upphandla nya sys-
tem och modifieringar av befintliga 
system måste upprätthållas över tid.

Nu svar på din fråga. Ett undan-
tag från inriktningen i MLU om 
tekniskt designansvar gäller den 
materiel som exporterats till andra 
länder i enlighet med mellanstatliga 
government-to-government (G2G) 
avtal. I de avtalen är staten Sverige 
företrädd av FMV som kontrakts-
part gentemot de olika länderna. 
Detta gäller JAS 39 Gripen som 

Tjeckien, Ungern och Thailand 
nyttjar, samt flygsystemen TP100 
och S100/ASC890 (flygande spa-
ningsradarn) som Thailand nytt-
jar. För dessa system har inte det 
tekniska designansvaret överförts 
till Försvarsmakten utan där är 
det FMV som är tekniskt design-
ansvariga och har direktkontakten 
med operatörerna i de tre länderna. 
Dock styrs designledningen i den 
verksamheten i nära samverkan 
med Försvarsmakten, i enlighet med 
gällande samordningsavtal mellan 
myndigheterna. Detta är viktigt av 
många skäl, inte minst för att hålla 
ihop konfigurationsutvecklingen 
mellan de exporterade och svenska 
systemen och för att dela och utbyta 
driftserfarenheter.

Är det någonting annat som
du vill nämna som är viktigt
för det flygtekniska området?
Ja, svaret på den frågan vill jag nog 
i så fall rubricera med två begrepp: 
”Högre systemnivåer” och ”Balans”. 

Vi måste bli duktigare igen att 
tänka systemledning på högre sys-
temnivåer inom flygarenan. Vi var 
ganska bra på det för ett antal år 
sedan. Vi hade ett flygvapen som var 
synkroniserat avseende sina olika 
delkomponenter och utvecklingen 
inom delområdena flyg-bas-ledning-
logistik-taktik skedde i balanserade 
steg så att de olika delkomponen-
terna utgjorde en balanserad helhet 
av förmågor. Det gjorde att det 
fanns ett helhetstänk som var i 
balans. Men under de många åren av 
minskade försvarsanslag tvingades 

man prioritera vissa verksamhets-
områden, delvis på bekostnad av 
helhetsbalansen i systemet.  

Tack vare att Försvarsmaktens 
strävan hela tiden varit att behålla 
förmågebredd så finns det nu ändå 
rätt så goda förutsättningar att 
börja bygga upp det här igen, då det 
mesta tyder på att försvarsanslagen 
kommer att öka, så att vi åter kan 
få ett flygvapen i balans, version 2.0. 
Från och med det senaste årsskiftet 
har vi en sammanhållen systemled-
ningsavdelning inom VerkO Flyg, 
där en systemplaneringskompetens 
ingår. Flygvapnet är väldigt ange-
lägna att ”få till” det här med balans 
och synkroniserad utveckling av 
olika delområden och vi diskuterar 
ofta frågan med Flygstaben inom 
ramen för begreppet ”Luft T” där vi 
håller på att starta igång ett syste-
matiskt gemensamt arbetssätt för 
att få igång frågorna. Syftet där är 
att bryta ner förmåge- och utveck-
lingsplaneringen till en planering för 
tekniska systems framtagande, vilket 
så småningom ska resultera i en 
balanserad materielplan för luftför-
svarsarenan. Det vill säga att vi ser 
till att anskaffa den materiel som 
behövs i den takt som ekonomi och 
förmåga möjliggör, för att uppnå en 
balanserad tillväxt av helhetsförmå-
gan vid flygvapnet. 

Ytterligare ett led i att förverk-
liga strävan efter koordinering på 
högre systemnivåer är att vi på 
FMV håller på att inrätta ett CCB 
Flyg (Configuration Control Board 
för flygarenan) för att koordinera 
sådana förändringar som påverkar 
fler flygmaterielsystem än det egna. 
Syftet är att uppnå ett arbetssätt för 
att systematiskt synkronisera kon-
figurationer på systemnivå 1 inom 
flygarenan, och inte bara på system-
nivå 2 som är huvudfokuset idag. 

Tror väldigt mycket på att de här 
delarna kommer att vara till stor 
nytta för flygvapnets förmåga på 
sikt. Men även här gäller att det inte 
finns några snabba lösningar, det 
gäller att hålla riktningen och arbeta 
uthålligt, målmedvetet och systema-
tiskt, utan att gena i kurvorna, och 
att ha säkerhetsfrågorna för ögonen, 
tills man är klar. Då blir det bra re-
sultat, färre fel, rätt från början och 
därmed även mer resurseffektivt och 
kostnadsbesparande i ett livscykel-
perspektiv. 

Ekonomisk utveckling för
investeringar på materielområdet

(exklusive vidmakthållande)Miljarder
SEK
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FMTS Specialisto
samt Försvarsmaktsgemensam examensceremoni 
för specialist officersutbildningarna 2019

Den 10 december genomförde Försvarsmaktens tekniska skola 
(FMTS) högtidlig avslutningsceremonin för Teknisk specialist- 
officersutbildning 2018-2019.

Text: Niklas Jörnsby/FMTS  Foto: Christian Lövgren/FMTS, Axel Öberg/MHS H

Avslutningsceremonin genomför-
des av chefen Utbildningsenheten 
(UtbE), Mikael Larsson med C 
FMTS, överste Annelie Vesterholm 
och förbandsförvaltare Stefan Nord-

gren närvarande. Även kamratför-
eningar och industrin var represen-
terade.

Det var 57 stolta och nöjda kadet-
ter som i omgångar fick gå upp på 

podiet och ta emot utbildningsbevis 
och gratulationer av C UtbE.

Bäste studerande premierades 
och fick motta gåvor av C UtbE och 
från Kamratföreningen Försvarets 
tekniska officerare, för sina framstå-
ende studier vid utbildningen.

Bäste studerande blev de nyli-
gen utnämnda sergeanterna: John 
Nordqvist F 21, Alexander Holm, 
Trängregementet, Dennis Eriksson 
Luftstridsskolan och Alexander Jo-
hansen 4. Sjöstridsflottiljen. Ett stort 
grattis till 2019 års nyutexaminerade 
sergeanter!

Examinering av kadetterna ur SOU Mark Mekanik.

C Utbildningsenheten, Mikael Larsson 
läser motivering till bäste studerande 
inriktning sjö, Alexander Johansen 4. 
Sjöstridsflottiljen.

KamraToff representant, Niklas Jörnsby 
överlämnar gåva till bäste studerande 
inriktning luft, John Nordqvist F 21.

Bäste studerande SOU 18/19, från höger: John Nordqvist F 21, Alexander Holm, Trän g-
regementet, Dennis Eriksson LSS och Alex ander Johansen 4. Sjöstridsflottiljen. 
Längst till vänster, C SOU 18/19 Fredrik Morén.
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fficersavslutning 

– Alla dessa nya specialistofficera-
re, som representerar ett trettiotal 
olika professioner i Försvarsmak-
ten, innebär ett betydande och 
oerhört viktigt bidrag till För-
svarsmaktens tillväxt och Sveriges 
ökade försvarsförmåga – nu och i 
framtiden, konstaterar Anders Cal-

Under fredagen den 13 december fick Sverige ett starkare försvar. Fler än 200 nya 
specialistofficerare utnämndes på fredagen till sergeanter vid en värdig, festlig och 
välbesökt ceremoni, arrangerad av Militärhögskolan Halmstad, på Halmstad arena.

lert, Försvarsmaktens utbildnings-
chef och dagens examensförrättare.

Krigsförband i samtliga försvars-
grenar och stridskrafter kommer att 
få ett tillskott av nya specialistof-
ficerare efter dagens examen. Den 
tre terminer långa grundläggande 
specialistofficersutbildningen vid 

Försvarsmaktens olika skolor och 
centrum är till ända. Nu väntar 
fortsatt lärande och handledning på 
förbanden för att skaffa den djupa 
yrkesskicklighet som kännetecknar 
en riktigt duglig specialistofficer. 

Drygt 200 stolta kadetter befordrades 
till sergeanter vid den Försvarsmakts-
gemensamma specialist officersexamen 
på Halmstad arena fredagen den 
13 december.

200 nya specialistofficerare
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Garnisonspastorn Magnus Aasa 
hälsade oss välkomna till kyrkan 
och önskade oss en skön och av-
kopplande stund.

Marinens musikkår inledde med 
stämningsfull julmusik, som fick oss 
att varva ned och börja reflektera 
över vad som hänt under året som 
gått.

Chefen för Försvarsmaktens tek-
niska skola (FMTS), överste Annelie 
Vesterholm, höll sitt andra jultal till 
sina medarbetare.

– Vi har blivit ett år äldre och 
berikat oss med ytterligare ett års 
erfarenhet och nu när året går mot 
slutet så är det dags att städa i såväl 
relationer som på arbetsplatsen. När 
vi gör det så kommer minnena till-
baka över allt vi åstadkommit under 
året, inledde chefen.

2019 har varit ett år av stora 
förändringar för FMTS, vid årsskif-
tet förstärktes FMTS med nästan 

FMTS Julavslutning 2019

Då var ännu ett år snart till ända och precis som traditionen 
bjuder samlas FMTS personal i S:t Nikolai kyrka för att 
avnjuta årets julavslutning.

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

1000 nya medarbetare. Dessa kom 
i huvudsak från FMV och tillhör 
Markverkstadsenheten (MvE) och 
Besiktningsenheten (BesE). Tillväx-
ten har självklart krävt stora insatser 
vid FMTS för att förbereda och ta 
emot all ny personal och sätta sig in 
i den nya verksamheten. Efter en nå-
got trevande start under första delen 
av 2019 kan vi nu konstatera att det 
mesta har kommit på plats och att 
både MvE och BesE har producerat 
något fler materielunderhållstim-
mar och fler besiktigade fordon än 
vad man gjorde under 2018. Med 
det sagt, vi är på rätt väg genom att 
samla stora delar av den tekniska 
tjänsten under FMTS ledning även 
om vi har en bit kvar innan alla 
bitar fallit på plats.

För ”de gamla” enheterna vid 
FMTS har 2019 inneburit en ökad 
leverans av utbildningar och delta-
gande i utvecklingsverksamhet. Vid 

årsskiftet går FMTS krigsförband, 
1. Tekniska bataljonen i ”graven” 
men återuppstår 1 januari som 
1. Operativa logistikbataljonen. 
Bataljonen kommer att utvecklas till 
en resurs som ska stödja de stridan-
de förbanden inom armén, flygvap-
net och marinen med både teknisk 
tjänst och förnödenhetstransporter.

Avslutningsvis uppmanade 
C FMTS oss att känna stolthet för 
vad vi har presterat under 2019 och 
att vi nu ska ta en välförtjänt paus 
från jobbet.

Efter att musikkåren spelat ”Karl-
Bertil Jonsons jul” var det dags för 
julbetraktelsen där garnisonspastorn 
talade om hur ”Karl-Bertil Jonsons 
jul” tog hand om och ville hjälpa 
alla de som inte själva hade möjlig-
het att fira en traditionell jul. På 
samma sätt var det människor som 
hjälpte Maria och Josef när de var 
på flykt. Likaså kan man säga att 
vi som arbetar i Försvarsmakten 
känner ett kall att arbeta för att 
åstadkomma fred och försoning och 
skydda värnlösa, en kallelse som 
kommer från vår högste chef, och 
pastorn menade då inte vår Överbe-
fälhavare utan något större.

Nikolai kyrka var välfylld 

av FMTS medarbetare.
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Att vi får sjunga psalmen ”Nu 
tändas tusen juleljus” hör ju till en 
julavslutning och så blev det även i år.

Utmärkelsen ”För nit och redlig-
het i rikets tjänst” (NOR) delades i 
år ut till 14 medarbetare som var på 
plats i kyrkan, men det var totalt 66 
som under året tjänstgjort i statlig 
tjänst i 30 år. Många av de som fick 
ta emot utmärkelsen var påtagligt 
berörda av stunden och det var nog 
många tankar som påminde var och 

en om hur fort tiden går och hur 
mycket man faktiskt hunnit med 
under sin yrkeskarriär.

Efter utdelning av NOR kallade 
C FMTS fram de tre soldater från 
1. Tekniska bataljonen som tjänst-
gjort i Försvarsmakten under minst 
96 månader och därmed gjort sig 
förtjänta av FM tjänstgöringsmedalj 
i guld för rikets försvar.

Avslutningsvis medaljerades 
regementsförvaltare Fredrik Finér 

C FMTS, överste Annelie Vesterholm.

Första NOR-gänget från vänster: Anders Bengtsson, Göran Ekman, 
Jörgen Hylén, Sven-Erik Johnsson, Fredrik Morén, Roger Mossber-
ger och Per Möller.

Andra NOR-gänget från vänster: Anders Norén, Håkan 
Nyberg, Anders Olsson, Magnus Sollerhed, Tommy 
Soporek, Johan Sundstedt och Henrik Wennberg.

Pedro Fortea mottog FMTS 
förtjänstmedalj i silver.

Fredrik Finér mottog FMTS 
förtjänstmedalj i silver.

Göran Larsson, Petra Hagdahl och Stefan Persson  
mottog FM tjänstgöringsmedalj i guld för rikets försvar.

Marinens Musikkår bjöd på mycket fin underhållning.

och löjtnant Pedro Fortea. Båda fick 
motta FMTS förtjänstmedalj i silver 
för sina insatser att stärka FMTS 
varumärke.

Innan det var dags att lämna 
kyrkan och därefter ta sig an den 
välsmakande julmaten i flottiljområ-
des restaurang spelade musikkåren 
FMTS marsch och till sist tackade 
C FMTS sin personal för det ge-
nomförda året och önskade oss en 
skön och avkopplande julledighet. 



TIFF nr 1 / 202012

Kraven på flygdrivmedlet flygfoto-
gen jämfört med fordons- eller far-
tygsdrivmedel har länge varit högre 
avseende dess egenskaper till följd 
av den risk för ett haveri som skulle 
kunna inträffa. 

Skillnader civilt/militärt
Den flygfotogen som använts civilt 
i västvärlden är väldigt lik det 
militära drivmedlet. Det som främst 
skiljer är additiven, i den civila 
flygfotogenen saknas generellt sett 
dessa tillsatser medan ett eller flera 
additiv krävs i det militära flygdriv-
medlet. De additiv som det vanligen 
rör sig om är smörjande/ korro-
sionsinhibitor, antistatadditiv samt 
antiistillsats. 

Inom Försvarsmakten använder 
vi främst flygfotogen 75 (FF75) vars 
kvalitetskrav styrs av den svenska 

försvarsstandarden FSD 8607. 
Denna har ett antal särkrav mot an-
dra kravspecifikationer, bl a att FF75 
inte får innehålla lika höga svavelhal-
ter. Motiven till att Försvarsmakten 
och Försvarets materielverk beslutat 
att behålla en egen svensk försvars-
standard är att säkerställa flygdriv-
medlets lagringsstabilitet, persona-
lens arbetsmiljö och yttre miljön. 
För försörjning av flygfarkoster från 
fartyg används dock inte FF75 utan 
istället en flygfotogen kallad NATO 
F-44, p g a dess högre flampunkt. 
I tabell 1 summeras de vanligaste 
flygdrivmedlen, ingående additiv och 
tillhörande standard som kan vara 
aktuella för Försvarsmaktens perso-
nal. Ytterligare information gällande 
flygrelaterade produkter finns även i 
Produktkatalog Försvarets Drivme-
del på FMV:s hemsida.

Ytterligare en skillnad mellan 
civil flygfotogen och FF75 är att det 
civilt tillåts inblandning av syntetiskt 
flygdrivmedel, dvs flygdrivmedel 
framställd från biomassa, naturgas, 
kol mm. Beroende på vilken krav-
specifikation och typ av syntetiskt 
flygdrivmedel tillåts man idag blanda 
in olika mängd syntetiskt flygdriv-
medel i den konventionella flygfo-
togenen. Ambitionen är dock, både 
internationellt och nationellt, att 
öka mängden inblandad syntetiskt 
flygdrivmedel för att minska utsläp-
pen från flyg. För att det syntetiska 
flygdrivmedlet ska få användas 
som ett flygdrivmedel måste det 
vara kvalificerat och godkänt enligt 
ASTM D4054, men i dagsläget finns 
tyvärr inte möjlighet att producera 
de volymer syntetiskt flygdrivmedel 
som efterfrågas och kostnaderna är 
avsevärt högre.

Nationellt gjorde regeringen en 
utredning 2018-2019 gällande syn-
tetiskt flygdrivmedel från biomassa 
även kallat biojet, ”biojet för flyget” 

Flygdrivmedel – i Försvars
Det vanligaste flygdrivmedlet är flygfotogen. Här beskrivs en del av 
de kvalitetssäkrande rutiner som gäller inom Försvarsmakten samt 
skillnader på civilt och militärt flygdrivmedel.

Tabell 1. Vanligaste flygdrivmedlen, ingående additiv samt tillhörande standard.
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(SOU 2019:11). Ett av utredningens 
förslag för att öka mängden biojet 
i flygdrivmedlet är att införa en 
reduktionsplikt1 för flygfotogen som 
redan idag finns för fordonsdrivme-
del. Försvarsmakten, förutom för 
statsflyget, är undantagen denna re-
duktionsplikt. I utredningen föreslås 
att Försvarsmakten och FMV får till 
uppgift att utreda förutsättningar för 
användning och inhemsk produk-
tion av biojetbränsle för Försvars-
maktens ändamål.

Motivet till att Försvarsmakten är 
undantagen från reduktionsplikten 
är bl a att samtliga Försvarsmaktens 
luftfarkoster behöver vara kvalifice-
rade för att flyga med inblandning 
av syntetiskt flygdrivmedel/biojet, att 
Försvarsmakten långtidslagrar flyg-
drivmedel samt att Försvarsmakten 
har egen försörjningskedja.

Försvarsmakten, FMV och Saab 
har dock redan 2017 provflugit 
Gripen med 100 % biojet, som första 
enmotoriga stridsflygplan i världen. 

Kvalitetssäkring av flygdriv-
medel inom Försvarsmakten
För att säkerställa flygdrivmedlets 
kvalitet genom hela drivmedel-
skedjan i Försvarsmakten anges 
minimiåtgärderna som ska utföras 

i TO Kvalitetsuppföljning LUFT 
(TO LUFT), TO AF DRIVM 060-
019020. NATO länderna har samma 
krav på rutiner för kvalitetsåtgärder 
som anges i den. Under 2019 har 
ett arbete pågått där TO LUFT 
har uppdaterats och en ny utgåva, 
utgåva D, fastställdes 2019-12-04. 

Årlig kvalitetssäkring i Försvars-
maktens drivmedelskedjor

Enligt TO LUFT ska utöver de 
vanliga rutinproven och kontrollerna 
ytterligare provtagning och analys 
göras en gång per år. Denna provtag-
ning utförs i tre punkter i drivmedel-

skedjan på varje flottilj i september 
eller oktober. Provtagningen görs 
under hösten för att säkerställa driv-
medelskvaliteten inför vintern i hela 
Sverige. Resultaten från 2019 visar 
återigen genomgående bra drivmedel-
kvalitet genom hela drivmedelskedjan 
på samtliga flottiljer. Detta visar på 
att det stora kvalitetssäkrande arbetet 
som utförs av personalen genom hela 
drivmedelskedjan resulterar i att den 
goda drivmedelskvaliteten bibehålls 
ända från depån fram till flygfarkos-
terna. Till följd av detta minskar även 
risken för driftstörningar. 

maktens luftfarkoster

Text och foto: 

Ingela Bolin Holmberg  
(FMV)

Text och foto: 

Annica Myrskog  
(Element)

Kontaktuppgifter
Ingela Bolin Holmberg

(Produktledare miljö och drivmedel)
FMV-Försvarets materielverk

Telefon: 08-782 41 76  
e-post: ingela.bolin.holmberg@fmv.se

Annica Myrskog
(Materials Engineer, Fuels & Lubricants)

Element Materials Technology
e-post: annica.myrskog@element.com 
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1   Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen från flygfotogen genom att 
blanda in biodrivmedel. Utredningen har lagt fram förslag på reduktionsnivåer för åren 2021 att motsvara ungefär 
1 volymprocent till att motsvara ungefär 30 volymprocent 2030.

Foto taget när FPL39 2017 flög med 100% biojet.

Visualisering av kvalificeringsprocessen av syntetiskt flygdrivmedel
enligt ASTM D4054.
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Förstärkt ubåtsjaktförmåga med

Spanbåt typ Djärv
Marinens Bevakningsbåtsystem genomgår modifiering till spaningsbåtar. Syftet är att stärka 
marinens förmåga till inomskärs ubåtsjakt. Modifieringen innebär att gamla delsystem i fartygen 
uppgraderas och nya delsystem installeras. Projektet drivs framåt genom ett bra samarbete 
mellan så väl industri, FMV som Sjöstridsskolan Provturskommando Marinen och förbanden.

Text: Anna Öhrn (C PTK M, Provturskommando Marinen)

Efter regeringens inriktningsbeslut 
för Försvarsmaktens verksamhet 
2016-2020 beslutades att sex bevak-
ningsbåtar typ 80, även kända om 
Tapper-klass, skulle modifieras till 
bojbåtar som senare fick klassbe-
täckningen Spanbåt typ Djärv. Tra-
ditionsenligt döptes klassen efter det 
första fartyget i serien HMS Djärv 
(82). Syftet med den nya fartygsklas-

sen är att stärka Försvarsmaktens 
förmåga till inomskärs ubåtsjakt.

Produktionsfasen går sedan tredje 
kvartalet 2019 på högtryck och 
först ut från modifiering blev HMS 
Dristig som levererades till För-
svarsmakten redan i november 2019. 
Ytterligare fem fartyg ska i rask takt 
levereras till Försvarsmakten under 
2020.

Modifieringen omfattar an-
passning och installation av pas-
siva sonarsystem med tillhörande 
analyssystem. Även omsättning av 
huvudmotorer, hjälpmotorer samt 
livstidsförlängning av luftkondi-
tioneringssystemet omfattas av 
projektet.

Provturskommando Marinen 
(PTK M) roll vid införande av 

HMS Trygg på Hasslövarvet är under slutförande för leverans till Försvarsmakten.
Foto: Försvarsmakten
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marin materiel är att stödja FMV 
med marinspecifik kompetens och 
agera Försvarsmaktens kravställare 
vid mottagandet av materiel från 
industrin. FMV uppdrar åt PTKM 
att tillsammans med förbandens 
besättningar prova av och säker-
ställa funktion enligt kravspecifika-
tion (KEL – kravelementlista) innan 
leverans till Försvarsmakten sker 
(MÖL – materielöverlämning mel-
lan FMV och FM). Att samspelet 
mellan industri – FMV – PTK – 
förband fungerar bra är en avgö-
rande parameter för att marinen ska 
erhålla fartygssystem eller delsystem 
som fungerar fullt i den operativa 
kontexten.

Projektet leds av FMV, PL Len-
nart Klingenstierna, VerkO Marin 
Amfibie-, stöd- och bassystem 
(ASB), och i marinen leds projektet 
av PTK M och Delprojektledare 
kapten Michael Langhard med två 
besättningar från 4. Sjöstridsflottil-
jen på Berga, Haninge. Leverantörer 
är Ö-Varvet AB i ett kommersiellt 
samarbete med Stockholms repa-
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Projektmöte på Hasslövarvet inom Projekt Spanbåt – representation 
från Ö-varvet, Hasslövarvet, FMV och Provturskommando Marinen.

HMS Dristig förtöjer Örlogshamnen Karlskrona (ÖHK) och tas emot
av C 33. mröjdiv Johan Månsson, C PTK Anna Öhrn som första leverans

– FC Dristig Fredrik Rönnblad och 1.O Dristig Anders Wranå.

ÖVRIGT
Individerna i klassen:

HMS Djärv (82) HMS Trygg (85)
HMS Dristig (83) HMS Modig (86)
HMS Händig (84) HMS Hurtig (87)

Spaningsbåt typ Djärv

Antal fartyg i klassen: 6 st
Längd: 22 m
Bredd: 5,6 m
Djupgående: 1,9 m
Deplacement: 58 ton
Maxfart: 25 knop
Sensorer: Sonarsystem 911 
med sonarbojar.
Bestyckning: 2 st KSP 58 i 
lavett samt minräls.
Bemanning: 8 personer
Uppgift: Ubåtsjakt 
Slutleverans: 2020

rationsvarv AB (SRVAB). Fartygen 
produceras på tre produktionsplatser 
parallellt vilket är en förutsättning för 
snabb leverans. Varven är belägna på 
Öckerö norr om Göteborg, Hasslö 
sydväst om Karlskrona samt på Beck-
holmen i Stockholm.

Efter leveransen kommer tre fartyg 
att stationeras vid 
4. Sjöstridsflottiljen 
på Berga och tre 
fartyg kommer 
att stationeras vid 
3. Sjöstridsflottil-
jen i Karlskrona. 
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Beskrivning för
genomförandet av
en pilot med S1000D

Bakgrund

Stridsfordon 90
Stridsfordon 90 utvecklades tillsammans med HB 
(Hägglunds & Bofors) och första fordonet (9040 A) 
var klart och överlämnades 1994. Totalt finns det 
idag 474 stycken fordon i stridsfordonsfamiljen.

Stridsfordon 90 har utvecklats och anpassats i 
totalt sex olika versioner (9040, Epbv, Stripbv, Lvkv 
och Grkpbv) för olika ändamål. Versionerna har 
med tiden utvecklats och finns idag dessutom i flera 

I denna femte artikel i serien om S1000D beskrivs hur ett pilotprojekt vid FMV gjorde med 
sin S1000D-information. Erfarenheter från detta har därefter mynnat ut i en webb-visare 
med inleveransspecifikation som beskrevs i TIFF 4/2019.

Text och bild:

Maina Anter-Sagerström (Systemingenjör, FMV),
Mats Ireby (Techdoc Manager Strf 90, Syntell AB),
Kristoffer Rehnstedt (ILS Manager Strf 90, FMV),

Thomas Härdelin (Saab AB)
och Joakim Lundqvist (Saab AB).

Stridsfordon 90 under framryckning i vintermiljö.
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varianter som betecknas med en bokstav efter ver-
sionsnamnet. Dessa är (totalt 16 st):
• Stridsfordon 9040 (A, C, D1, D2)
• Bärgningsbandvagn 90 (A, C, D)
• Eldledningspansarbandvagn 90 (A, C, D)
• Luftvärnskanonvagn 90 (A, C, D)
• Stridsledningspansarbandvagn (A, D)
• Granatkastarbandvagn 90

D-varianterna ovan (6 st) är resultatet av ett 
RENO där man bland annat tillfört ett nytt led-
ningssystem. Dessa kommer att levereras fram till 
och med 2022 eftersom RENO för STRF 90 fortfa-
rande pågår.

Stridsfordon 90 eller Combat Vehicle 90 används 
av flera länder med en mindre 35 mm automatkanon. 
Dessa länder är:
• Norge
• Danmark
• Estland
• Schweiz
• Holland

Länkar
•  www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/

materiel-och-teknik/mark/stridsfordon-90/
• www.fmv.se/sv/Projekt/Stridsfordon-90/
• http://public.s1000d.org/Pages/Home.aspx

S1000D
Då detta är den femte artikeln ni serien om S1000D 
– redovisas här vad det går att läsa om S1000D i de 
tidigare artiklarna:
1.  1/2019 – S1000D för nybörjaren: Här presenteras 

publikationsproduktion med hjälp av S1000D. 
2.  2/2019 – S1000D för Amfibie – en projektstudie: 

Ett S1000D-projekt för Stridsbåt 90H och Lätt 
trossbåt presenteras.

3.  3/2019 – S1000D organisation och 
utveckling: Här beskrivs S1000D:s 
organisation och specifikationens 
utveckling.

4.  4/2019 – S1000D på FMV: FMV 
beskriver vad de gör och vilka 
stöd det finns till projekt inom 
S1000D-området.

Vad är XML?
XML är det märkordsspråk som används för att 
strukturera S1000D-informationen. Här kommer 
några länkar:
•  http://ebooks.exakta.se/tiff/tiff_1901/TIFF_1_2019.

pdf (sida 18)
• https://sv.wikipedia.org/wiki/XML
• https://www.w3schools.com/xml/default.asp 
• https://www.w3.org/TR/xml11/

Struktur på underlaget
Leverantören (Hägglunds/Bofors) har levererat do-
kumentationen för nuvarande fordonspark som en 
S1000D-leverans baserad på Issue 4.1 av S1000D.

Underlaget bestod av 333 st publikationsmodu-
ler (PM) och 5959 datamoduler (DM) samt 6322 
tillhörande bilder (i diverse olika mediaformat, 
t ex CGM, TIFF och JPEG). Målet var att kunna 
använda webb-visaren som en ersättare för den 
fastställda Strf90-dokumentationen som idag ges 
ut med en IBOK-CD och en Tekniker-CD. För att 
åstadkomma detta var FMV tvungna att själva 
återskapa en struktur på publikationerna så att 
användaren skulle känna igen sig, samt att tillföra 
dokumentation i form av pdf-filer på sådant under-
lag som låg utanför S1000D-leveransen från H-B, 
t ex reservdelskatalogen. 

Anledningen till att underlaget bestod i så pass 
många PM är att dokumentationen inte optimerats 
och anpassats efter de möjligheter som finns till-
gängliga idag med S1000D och XML. Istället har 
det vuxit fram en lång rad av parallella strukturer 
med i stora delar identiskt innehåll. Detta är något 
som leverantören och FMV sedan dess har jobbat 
med. Det pågår nu ett arbete med att få ner antalet 
publikationsmoduler genom att använda data-
modulernas möjligheter smartare, t ex genom att 

Exempel på av FMV
tillförda relaterade dokument 
presenterade i webb-visaren.

>>>
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tagga information smartare med hjälp av s k ”app-
licability”. Med ett mindre antal datamoduler och 
publikationsmoduler blir det enklare att underhålla 
dokumentationen och förutsättningarna för att hålla 
en god kvalité på dokumentationen som helhet ökar. 
Lyckas man med detta innebär det dessutom att 
FMV och industrin kan spara mycket tid och pengar 
i underhållet av Strf90-dokumentationen över tid.

CGM-bilder
Vissa av bilderna i underlaget är i formatet CGM 
(Computer Graphics Metafile), vilket är ett vekto-
riserat bildformat som bl a möjliggör inläggning av 
hotspot-länkar och zoomning i bilden utan att bil-
den blir otydlig. Kräver att en särskild plugin finns 
installerat hos klienten. Denna finns tillgänglig för 
både FM och FMV:s miljöer. Denna programvara 
kan hittas via FM/FMV helpdesk (IsoView 7).

•  https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Grap-
hics_Metafile

ligt bra för att täcka projektens behov men också 
att försöka se vad en mer långsiktig lösning skulle 
behöva innehålla. Frågorna inriktades på underhåll, 
utbildning och generella frågor kring handhavande, 
navigering samt funktioner i webbvisaren. Ett under-
lag togs fram med information och instruktioner för 
själva testet och ett utvärderingsformulär.

När piloten var upplagd på webben för granskning 
fick de utvalda granskarna ett mejl med instruktio-
ner och ett test att genomföra. Testet var upplagt så 
att granskarna fick genomföra olika uppgifter som 
bland annat att:
• Navigera.
• Söka information och följa instruktioner.
• Kontrollera länkar.
• Öppna en mediefil.
•  Pröva mejlfunktionen som är kopplad till varje 

datamodul.

Efter genomfört test fick granskarna sedan svara 
på ett utvärderingsformulär länkat i Piloten. Där fick 
de svara på frågor kring användbarhet, navigering, 
sökfunktion och övriga funktioner. Eftersom vi ville 
undersöka under vilka omständigheter man utför 
underhåll och service ställde vi även frågor kring vilka 
underlag man använder sig av som till exempel papper, 
bärbar dator, läsplatta eller mobil. Intressanta syn-
punkter som kom fram var till exempel önskemål om 
länkning till specialverktyg i verktygskatalogen och 
sökbarhet på elscheman ända ner till komponentnivå. 
Svar erhölls på i form av Word-filer enligt ett formulär.

Utvärdering och önskemål från 
granskarna utmynnade i flera åtgärder:
• Bättre bildhantering.
•  En leveransspecifikation för att underlätta vid 

leverans av xml-filer för publicering.
• Förbättrad sökfunktion.
•  Borttagning av högermarginal för att få större 

visningsyta.
• Vissa fält med ”pop-up” funktion borttagna.
•  ZIP-paket inlagt för nedladdning av komplett pdf-

paket av Strf90.

Var finns pilotunderlaget tillgängligt
För de som har åtkomst till intranäten hos Försvars-
makten (emilia) eller på FMV (Insidan) så finns 
denna information åtkomlig på följande sökvägar:
•  emilia: http://info.fmlog.mil.se/fmvpubl/remiss/

strf90/index.html
•  Insidan: U:\Bibliotek\Flygreferensbiblioteket\Flyg-

underhåll\FuhM\strf90\index.html

Som ett resultat av piloten har FMV tagit fram en 
inleveransspecifikation. Information om detta finns 
på Logistikportalen ”http://logistikportalen.fmv.
se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/
WEBB-visare-S1000D.aspx”. Detta finns beskrivet 

Vad har gjorts
Under hösten 2018 föddes idén om att skapa en 
webb-visare av enklare gränssnitt för att tillgodose 
de större projektens behov av att kunna publicera sin 
tekniska information i S1000D-format på webben. 
Arbetsupplagan fick namnet ”Piloten”.

Ett samarbete med Strf90 inleddes och en tidplan 
för ”Piloten” arbetades fram. För att kunna utvär-
dera webbvisaren anlitades flera olika granskare från 
FMV, projektet Stridsfordon 90, Markstridsskolan i 
Kvarn, FMTS, Leopard 2, Marin SystL och Gripen.

Fokus för oss i projektet var dels att fånga upp om 
Piloten var möjlig att använda, om den var tillräck-

Exempel på hur det ser ut med en CGM-bild i textflödet. 
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ytterligare i TIFF nr 4/2019 (sida 
8 – 9). 

Kortfattad teknisk beskrivning:
•  Denna webb-visare kräver ingen 

installation för att fungera och det 
kräver ingen specifik programvara 
utöver Internet Explorer. Den funge-
rar både på intranäten hos Försvars-
makten (emilia) och på FMV (Insi-
dan). Den fungerar även att köras 
fristående direkt från t ex en cd-rom 
(eller annat leveransmedium). 

•  Sökfunktionen: Enkel sökning 
enbart på text- 
innehållet. Inga avancerade sök-
funktioner (AND, OR *, ?, osv).

Exempel på hur det ser ut i Webb-visaren – startsidan för en 
publikation.

Exempel på sökning.

•  Komplett bokpaket finns åtkomligt 
för nedladdning (se bild ”exempel 
på sökning”).

•  Med i webbgränsytan finns även 
PDF:er för behovsutskrift (eller för den som hellre 
vill läsa underlaget via det formatet). För den som 
har PDF-läsaren Acrobat Reader finns även en 
möjlighet att söka efter innehållet i den medföl-
jande PDF-indexeringsfilen.

•  Innehållsförteckningar; Expanderbart innehåll. 
Till viss del dynamiskt beroende på vilken PM som 
aktiveras.

Exempel på ett PDF-uppslag med inline applic.

Exempel på expanderad Innehållsförteckning med efter-
följande textsökning (”9040A”) i den aktuella DM.

>>>
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•  Den tekniska lösningen, som används, är den-
samma som för flera andra publikationer som finns 
åtkomliga på emilia respektive på Insidan. I och 
med detta kan även inarbetade och väl beprövade 
publiceringsrutiner användas.

•  Med i underlaget finns möjligheten att ladda ner 
hela bokpaketet i form av en ZIP-fil. När det är 

Erfarenheter
Är det användbart?
Granskarna hade olika synpunkter på Webbvisarens 
användbarhet. Ibland behövs papper och ibland 
fungerar digital presentation bättre beroende på 
situation. Flera granskare föreslog en utveckling av 
den digitala presentationen med till exempel små 
korta instruktionsfilmer. Utöver det kunde alla se en 
utveckling av användargränssnittet med förbättring 
av sökbarhet och navigation som en stor fördel. Som 
en tillfällig lösning är Webbvisaren fullt tillräcklig 
för att lösa akuta publiceringsbehov.

Fördelar
Fördelar med denna enkla webb-visare är:
• Kräver ingen installation.
•  Ingen licenskostnad för den som tittar på informa-

tionen.
• Går att distribuera på vilket media som helst.
•  I brist på en avancerad webb-visare anpassad för 

S1000D så är detta en mycket bra ersättning tills 
FM och FMV har tillgång till en avancerad webb-
visare.

•  Användare kan se informationen layoutad i stället 
för som ren XML (se bilder på sidan 18 
i TIFF nr 1/2019). 

•  Kräver inget dokumenthanteringssystem eller lik-
nande för att få fram ett publikationspaket.

Exempel från Stridsfordon 90 på hur det ser ut vid sökning i en PDF-indexerad fil på ordet ”Vikbult”.

Stridsfordon 90 står uppställda innan TOLO under VÅRELD17.
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gjort så kan även avancerad sökning i ingå-
ende PDF-filer göras. (Sökning går nämli-
gen inte att göra med förindexerad PDF-fil 
på emilia och om man inte använder sig av 
Acrobat Reader som PDF-visare).

•  Informationen produceras med en inter-
nationell specifikation (se TIFF nr 1/2019 
sidan 18-21)

Nackdelar
Nackdelar med denna enkla webb-visare är:
•  Det går inte att utnyttja möjligheter till 

filtreringar beroende på metadata i de olika 
XML-filerna.

•  Sökningen i informationen är mycket 
enkel.

Nästa steg
Projekt stridsfordon 90 har fått en hel del 
positiv respons från användare i Försvars-
makten och planerar att fortsätta testerna 
med webb-visaren. I nästa steg hoppas man 
kunna publicera ett nytt S1000D-underlag som 
förhoppningsvis består av ett mindre antal datamo-
duler och publikationsmoduler, men som ger minst 
lika bra information för användaren. Dessutom har 
”Inline Applicability” börjat användas i produktio-
nen av datamoduler. Det innebär att man kan tagga 
information för olika varianter av Strf  90 inom 
samma datamodul. Är det exempelvis något i data-
modulen som skiljer mellan en 9040A och en 9040C 
så kan man välja att lägga in två olika bilder och 
märka dessa med respektive variant så att använda-
ren enkelt kan se vilken skillnaden är (se bild). Detta 
är något som potentiellt kan ge ett stort mervärde 
för användaren, samtidigt som det blir färre datamo-
duler att underhålla.

Framtid av webb-visare
för S1000D för FM och FMV
Just nu lever strategin gällande visningsverktyg och 
produktionsmiljö ett parallellt liv med projekt Norma 
och Siemens PLM-system Teamcenter. Det är ännu 
oklart om Teamcenter kan uppfylla de krav och behov 
som finns för teknisk information och S1000D. 

Kontakt S1000D FMV
Om du vill veta mer om S1000D eller FMV:s arbete med S1000D 

så kan du vända dig till: ilsstod@fmv.se. 

Kontaktperson på FMV: Maina Anter-Sagerström, 

Materieldata, Logistik.

Exempel från Stridsfordon 90
på hur det ser ut i webb-visaren
vid sökning på ordet ”Vikbult”.

Exempel på hur det ser ut i webb-visaren med ”inline-applicability” 
för Giltighet: EpbvC  resp Giltighet: Lvkv, LvkvD.
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Enligt den nya ordningen måste alla 
verksamhetsutövare som ska kom-
municera säkerhetsskyddsklassifice-
rade uppgifter utanför sin kontroll 
skydda uppgifterna med kryptogra-
fiska funktioner som har godkänts 
av Försvarsmakten. Kryptografiska 
funktioner omfattar kryptosys-
tem, kryptonycklar, utbildning och 
regelverk. När Must granskat och 
godkänt dessa benämns de signal-
skydd. 

Den springande punkten är vad 
som är ”utanför sin kontroll”
– Det vanligaste är att man har ett 
nätverk på flera fysiska platser och 
att man knyter ihop detta nätverk 
med hjälp av så kallade VPN-krypto 
över internet. Ett annat exempel kan 
handla om att man har outsourcat 
en del av verksamheten och att det 
företaget finns på en annan plats 
så man måste skicka uppgifter dit, 
säger Peter Eidegren, sektionschef 
på Avdelningen för krypto- och IT-
säkerhet vid Säkerhetskontoret på 
Must. 

Det kan även handla om att verk-
samheten är placerad i en fastighet 
där det finns andra hyresgäster och 
att det därmed inte går att ha full 
kontroll över sin information. Det 
viktigaste att tänka på är att där 
obehöriga kan avlyssna en förbin-
delse, där krävs det signalskydd. 

Försvarsmakten godkänner inte 
bara krypteringsutrustningen utan 
ger också ut föreskrifter vilket är ett 
bra stöd för den egna signalskydds-
verksamheten.

Tidigare har krav på signalskydd 
endast omfattat statlig verksamhet, 
men i och med den nya lagen och 
förordningen omfattas alla verk-
samhetsutövare, både offentliga och 
privata. Anledningen är den vidgade 
synen på vad Sveriges säkerhet inne-
bär och den höga digitaliseringsgra-
den som gör oss sårbara för yttre 
påverkan. Om skyddsvärd informa-
tion hamnar i fel händer skulle det 
kunna få stora konsekvenser för 
Sveriges säkerhet. 

Men vad är egentligen 
skyddsvärd information? 
Ur säkerhetssynpunkt är en mängd 
information värd att skyddas mot 
obehörig insyn och påverkan. 
Däremot behöver inte all informa-
tion som kommuniceras skyddas 
med signalskydd. För att fastställa 
om det behövs signalskydd krävs en 
övergripande genomgång av vilken 
information som kommuniceras. 

Det finns alltså inget generellt svar 
på vilken information som, om den 
kom på avvägar, skulle kunna hota 
Sveriges säkerhet. 

– Vad som måste skyddas ska 
framgå av en säkerhetsskyddsanalys, 

säger Peter Eidegren. Det skulle na-
turligtvis vara enklare om det fanns 
ett facit, men vilken typ av informa-
tion det handlar om beror helt och 
hållet på omständigheterna. 

Ny säkerhetsskyddslag
Hanterar du skyddsvärd information av betydelse för Sveriges säkerhet? Då kan du vara skyldig 
att använda en kryptolösning som granskats och godkänts av Must. Det är en av konsekvenserna 
av den nya säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordning som trädde i kraft i fjol.

Text och foto: Elisabeth Bitterlich (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten)

VPN-krypto. (Business Security heter numera Advenica).

Bild från Avencia

Robot mobil. 
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Höghastighetskrypto 10 GB.

Som exempel på vilken informa-
tion det skulle kunna handla om kan 
nämnas uppgifter om försvarsplane-
ring, samhällets infrastruktur såsom 
telekommunikationer, IT-system 
och energiförsörjning som om de 
hamnar i orätta händer skulle kunna 
hota Sveriges säkerhet. Andra 
områden där det också skulle kunna 
finnas säkerhetskänslig verksamhet 
är civil luftfart liksom säkerhets-
skyddsklassificerad information om 
nyckelpersoner. En stor mängd öp-
pen, men inte uppenbart skyddsvärd 
information, skulle kunna bli det om 
den sammanställs på rätt sätt. 

Det främsta säkerhetshotet 
mot Sverige, Försvarsmakten och 
försvarssektorn är utländsk under-
rättelseinhämtning. Den pågår hela 
tiden och är en del av normalbilden. 
För närvarande bedriver ett tiotal 
nationer sådan verksamhet. Det 
handlar bland annat om intrång i 
IT-system och signalspaning i syfte 
att stjäla, kopiera, förstöra och för-
vanska information. 

– Det förrädiska med signalspa-
ning i etern eller kabel är att den 
inte går att upptäcka, säger Pia 
Gruvö, chef för Avdelningen för IT- 
och krypto vid Säkerhetskontoret, 
Must. IT-angrepp går att upptäcka 
eftersom de lämnar spår efter sig, 
men signalspaning sker utan att det 
märks. Det innebär att man överhu-
vudtaget inte vet om man förlorat 
information eller inte. 

Så – vilka formella krav ställer
den nya lagen och förordningen? 
Alla som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet ska inledningsvis göra 
en analys av verksamheten. Därefter 
ska en plan tas fram där det framgår 
hur säkerhetshoten ska hanteras. 
Slutligen ska ett antal säkerhets-
skyddsåtgärder vidtas. 

I förordningen om totalförsvar 

och höjd beredskap framgår att 
Försvarsmakten ska tillhandahålla 
signalskydd till Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Försvarets 
forskningsinstitut, Rekryterings-
myndigheten, Fortifikationsverket 
och Försvarshögskolan. Dessa myn-
digheter kan vända sig till Försvars-
makten för råd och stöd.

Om Försvarsmakten inte tillhan-
dahåller signalskydd till ens verk-
samhet och den egna verksamheten 
inryms inom begreppet totalförsvar 
och höjd beredskap ska man kon-
takta Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB). De 
beslutar om tilldelning, genom nytt-
janderätt, av signalskydd och kan 
även ge råd och stöd inför driftsätt-
ningen av det nya signalskyddssyste-
met. Försvarets radioanstalt (FRA) 
kan även de ge praktiskt stöd i hur 
man går till väga när verksamheten 
väl fått tillgång till ett signalskydds-
system. 

Under processens gång kan Must 
ge råd och stöd kring bland annat 
regelverk och tolkningar. Must nås 
enklast genom att maila till: 
signalskydd@mil.se

Innan man får tillgång till signal-
skyddssystemet och kryptonycklarna 
måste det även finnas en signal-
skyddschef på plats. Denne ska ha 
genomgått en utbildning på Total-
försvarets signalskyddsskola (TSS). 
När väl signalskyddschefen har fått 
sin utbildning behöver denne bygga 
upp en egen organisation och i en 
signalskyddsinstruktion beskriva hur 
verksamheten ska bedrivas. 

Peter Eidegren betonar att alla steg 
i processen måste ske i rätt ordning. 
Ett misstag vissa verksamhetsutövare 
gör är att köpa en kryptolösning ”på 
stan” och därefter ber de Must att 
granska och godkänna den. 

– För att få det signalskydd som 

krävs måste man följa den process som 
finns. Den finns där av en anledning. 

Det finns många olika krypto-
lösningar, men det är alltså endast 
krypton som granskats och god-
känts av Must som får användas i 
det här sammanhanget. 

I huvudsak finns tre olika kryp-
tolösningar: datakomkrypto för 
exempelvis VPN- eller länkkrypto, 
talkrypto för till exempel krypterad 
mobiltelefoni och meddelandekrypto 
för bland annat krypterad filöverfö-
ring. Systemen finns vanligen på två 
nivåer, signalskyddsgrad Restricted 
för skydd av begränsat hemlig infor-
mation och signalskyddsgrad Secret/
Top Secret för skydd av hemlig och 
kvalificerat hemlig information.

Signalskydd ger sekretesskydd 
vilket innebär att ingen obehörig ska 
kunna dekryptera informationen, 
det vill säga att den ska vara oläs-
lig för obehöriga. Signalskydd ger 
även integritetsskydd vilket innebär 
att informationen är riktig, det vill 
säga att utomstående inte ska kunna 
påverka den. 

Avslöjandet om att USA och 
Tyskland under hela efterkrigstiden 
kunnat läsa enorma mängder av an-
dra staters krypterade information 
aktualiserar behovet av svenska och 
noggrant kontrollerade krypton. 

Svensk kryptoindustri och svenskt 
signalskydd har också ett gott rykte 
i världen. Och den pågående hög-
konjunkturen inom säkerhetsbran-
schen märks även inom det svenska 
signalskyddet. Under senare år har 
ett antal krypto- och IT-säkerhets-
specialister rekryterats till Must och 
behovet framöver är fortsatt stort.

Läs mer om signalskydd
• www.forsvarsmakten.se/signalskydd 
• www.informationssakerhet.se 

Höghastighetskrypto 10 GB.

Bild: © Sectra Communications AB
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Ny Försvarsmaktens föreskrifter om 
militär luftfart är fastställd 2019-12-
20 av ÖB via FFS 2019:10. Den har 
publicerats 2020-03-02 på FM in-
tranät (emilia) och på FMV intranät 
(Insidan) som en webbpublikation 
samt på Internet (www.forsvarsmak-
ten.se/sv/om-forsvarsmakten/doku-
ment/regler-for-militar-luftfart/) som 
PDF:er. I detta paket ingår även 
sexton blanketter (i PDF-format). 

FFS 2019:10 som ÖB har fastställt 
är uppdelad i sexton kapitel och tre 
bilagor. Till detta kommer FLYGI:s 
Särskilda bestämmelser och till-
lämpningsbestämmelser (fastställd 
av C FLYGI, Vidar FM2020-1921:1) 

som beskriver hur föreskriften kan 
tillämpas av berörda parter (FM, 
FMV, FLYGI och industrier som är 
involverade i verksamhet som berör 
området “luftsäkerhetspåverkande 
verksamheter och produkter”). 
Uppdelningen på Särskilda bestäm-
melser och tillämpningsbestämmel-
ser motsvarar kapitelindelningen i 
FFS 2019:10 förutom ”Kapitel 6. 
Luftvärdighet (Särskilda bestäm-
melser SE-EMAR)” som är upp-
delat i underdelar (SE-EMAR 21, 
SE-EMAR M, SE-EMAR 145 och 
SE-EMAR 66, SE-EMAR 147 samt 
EMAR Forms och ytterligare fem 
delar).

Anders Janson som är chef för 
Försvarsmaktens militära flygin-
spektion säger ”ÖB beslutade om 
föreskrift för militär luftfart FFS 
2019:10 den 20 december. Den 
träder i kraft den 1 mars 2020 och 
ersätter samtliga RML delar utom 
RML-T (Trafikregler), RML-F 
(Konstruktion av flygplatser) och 
HFFG (Hantering flygtransport av 
farligt gods). Den nya föreskriften 
tillsammans med vidhängande till-

RML ny utgåva är
fastställd och publicerad

RML

Äntligen säger säkert de av TIFF:s läsare som har läst om att en ny RML är på gång.
Nu är vi där för en ny utgåva av ”RML” har sett dagens ljus. Detta i form av en FFS samt till-
lämpningsbestämmelser och SE-EMAR (European Military Airworthiness Requirements). 
Vi får här en beskrivning av vad det innebär och var det går att få tag på den nya utgåvan.

Text: Thomas Härdelin (Saab AB) och Carl Johan Frödin (FLYGI)

Från vänster projktledaren Göran Andersson, C FLYGI Anders Janson
och ÖB Micael Bydén i samband med att ÖB fastställde FFS 2019:10. 
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Sida 1 av FFS 2019:10
”Försvarsmaktens föreskrifter 
om militär luftfart”
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lämpningsbestämmelser och SE-
EMAR som utvecklas och beslutas 
av C FLYGI bildar nya RML. 
Utvecklingen av nya RML började 
för två år sedan och har producerats 
av FLYGI med stöd av framförallt 
representanter från flygvapnet och 
LEDS JUR. Det nya regelverket är 
efterfrågat. Målsättningen under 
framtagandet har varit att göra re-
gelverket giltigt för samtliga aktörer 
inom det militära luftfartssystemet, 
mera förståeligt och lättanvänt. Ett 

krav har även varit att regelverket 
ska vara anpassat för samtliga kon-
fliktnivåer där ÖB kan besluta om 
anpassning av verksamheten utifrån 
en tolerabel risk samt mer målsty-
rande än idag. Under 2020 kommer 
FLYGI att stödja med utbildning i 
det nya regelverket med början inom 
Högkvarteret. Vi kommer besöka 
verksamhetsutövare och anordna 
branschdag/-ar för att nå ut med 
information om regelverket så brett 
som möjligt.”.

Vad är nytt i förhållande 
till den gamla utgåvan 
(FFS 2016:1)?
Några nyheter är att för Försvars-
makten och FMV i instruktionen 
till dessa myndigheter redan fått 
tillstånd av regeringen att bedriva 
militär luftfart. Myndigheten ska 
ändå ha Försvarsmaktens flygsäker-
hetsinspektör (FSI) godkännande. 
Detta fås genom att myndigheten 
ska anmäla till FLYGI vilket verk-
samhetsområde som myndigheten 

RML

Vem som ger ut vad.

Den förra TIFF-artikeln om
RML från nr 1/2017.

Uppbyggnad av FFS 2019:10. 

>>>

Bild: Johan Brunnberg, FLYGI

Bild: Johan Brunnberg, FLYGI
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avser bedriva verksamhet inom och 
hur de uppfyller tillämpliga krav. För 
annan än statlig verksamhetsutövare 
utfärdar FSI tillstånd enligt tidigare.

Översiktlig beskrivning
av FFS 2019:10
Föreskriften för militär luftfart be-
står av 16 kapitel – här med delar av 
texten infogad:
• 1 kap. Inledande bestämmelser
•  2 kap. Registrering, nationalitet 

och märkning
•  3 kap. Tillstånd och godkännande 

för verksamhetsutövare och 
personal

•  4 kap. Lednings- och besluts-
processer

• 5 kap. Flygtjänst
• 6 kap. Luftvärdighet
• 7 kap. Flygstridsledningstjänst
• 8 kap. Flygplatstjänst
•  9 kap. Fjärrmanövrerat luftfartygs-

system
• 10 kap. Fallskärmstjänst
•  11 kap. Sambands- och informa-

tionssystemtjänst
•  12 kap. Bestämmelser om fysio-

logiska förutsättningar och 
medicinska krav

• 13 kap. Tillsyn

• 14 kap. Militära flyginspektionen
• 15 kap. Övrigt
• 16 kap. Undantag
•  Samt tre bilagor; Bilaga 1 Be-

greppsförklaringar, Bilaga 2 
Verksamhetsområden inom militär 
luftfart och Bilaga 3 Signaler 
från kontrolltorn till personer på 
marken.

Verksamhetsområden inom militär 
luftfart:
1. Flygtjänst
2. Luftvärdighet
 a.  Konstruktion av luftfartyg, 

motor, propeller och delar.
 b.  Tillverkning av luftfartyg, mo-

tor, propeller och delar.
 c.  Ledning av fortsatt luftvärdig-

het
 d. Flygunderhåll
 e.  Utbildning av personal för luft-

fartygsunderhåll
3. Flygstridsledningstjänst
4. Flygplatstjänst
5.  Tjänst med fjärrmanövrerat luft-

fartygssystem/Remotely piloted 
aircraft system

6. Fallskärmstjänst
7.  Sambands- och informationssys-

temtjänst

Beskrivning av innehållet i 
Särskilda bestämmelser och 
tillämpningsbestämmelser 
Tillämpningsbestämmelser utgör ett 
stöd för hur en verksamhetsutövare 
kan uppfylla de krav som återfinns 
i FFS 2019:10. I SE-EMAR finns 
också särskilda bestämmelser. 

Övergångsbestämmelser
Även om den nya regleringen träder 
i kraft 1 mars 2020 finns det över-
gångsbestämmelser. I FFS 2019:10 
kapitel 16 finns bland annat hur 
länge som befintliga tillstånd och 
certifikat baserat på den tidigare 
regleringen är giltiga.

Utformning på
webbpublikationen
På Försvarsmaktens och FMV:s 
intranät publiceras RML som en 
webbpublikation. Detta innebär att 
alla information presenteras i form 
av HTML-filer.

PDF:er för behovsutskrift finns 
tillgängliga i webbgränsytan. Blan-
ketter för verksamhetsutövare finns 
tillgängliga. Vissa delar (gamla från 
RML: RML-T, RML-F och HFFG 
samt fem delar ”European military 

RML

Bestämmelser och särskilda bestämmelser.

Bild: Johan Brunnberg, FLYGI
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airworthiness document”) finns 
endast som PDF-filer.

Innehåll/utformning på Internet
På internet (https://www.forsvars-
makten.se/sv/om-forsvarsmakten/
dokument/regler-for-militar-luft-
fart/) publiceras underlaget enbart 
som PDF-filer. Till detta finns även 
de blanketter som ska kunna använ-
das av verksamhetsutövare.

Blanketterna
Blanketterna som är tillgängliga ska 
användas av verksamhetsutövarna 
när de vill ansöka om inträde och 
förändringar i verksamheten. Det 
finns även blanketter för internt 
bruk. De är utformade som ifyll-
nadsbara PDF:er.

Var finns RML med till hörande 
blanketter åtkomligt?
•  emilia; http://info.fmlog.mil.se/

tjanster/flygpubl/rml/index.html 
•  Insidan: U:\Bibliotek\Flygreferens-

biblioteket\Flygunderhåll\FuhM\
rml\index.html

•  Internet: https://www.forsvarsmak-
ten.se/sv/om-forsvarsmakten/doku-
ment/regler-for-militar-luftfart/ 

RML

Startsidan för ny RML tillgängligt på emilia respektive Insidan.

Uppdelning mellan olika delar i RML-paketet.

Bild: Johan Brunnberg, FLYGI
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Vid industrimässan i Hannover 2011 
föddes begreppet ”industri 4.0” som 
är Tysklands strategi för den 4:e 
industriella revolutionen.

Vid samma mässa 2019 konstate-
rades att maskininlärningstekniken 
är mogen och används i ett flertal 
applikationer inom industrin, exem-
pelvis för att förutse underhåll för en 
specifik maskin. 

I två tidigare artiklar har prin-
ciperna för maskininlärning och 
neurala nätverk presenterats. 

Ett neuralt nätverk är en modell 
som kan implementeras i en dator 
och tränas upp för att utföra vissa 
specifika uppgifter, exempelvis be-
döma huruvida det finns en hund i 
en bild eller om det finns avvikelser i 
en tidsserie med data. 

Det finns flera andra metoder för 
maskininlärning men just nyttjande 
av neurala nätverk har visat sig ge 
bra resultat och kan betraktas som 
ett genombrott för det som kallas 
artificiell intelligens. 

Traditionellt sätt
Ett traditionellt sätt att program-
mera datorer är att programmera-
ren anger ett antal villkor som en 
dator sedan cykliskt kontrollerar. 
Beroende på villkorens status kan 
datorprogrammet leverera olika 
typer av resultat. Exempelvis kan ett 
datorprogram återkommande läsa 
av en temperatursensor och om det 
blir kallare än fem grader kan en 
värmefläkt startas. 

Datorer har med ett sådant pro-
gram ingen förmåga att ”lära sig” 
eller förbättra sin förmåga på något 
vis. Den gör det som programmera-
ren bestämt och inget mer. 

Neurala nätverk
Att använda neurala nätverk är ett 

annat sätt att programmera dato-
rer där programmerare skapar ett 
program som faktiskt kan lära sig 
och ständigt bli bättre på att utföra 
en uppgift. 

Inlärningen sker genom att datorn 
matas med en stor mängd data och 
därefter ges ”belöningar” om den 
kan skapa utdata som anses vara 
”rätt”. Exempelvis att den kan iden-
tifiera en hund i en bild. På så sätt 
tränas det neurala nätverket att bli 
bättre och bättre på att lösa en speci-
fik uppgift. Nackdelen med denna 
metod är bl a att det krävs avsevärda 
mängder data för att träna upp det 
neurala nätverket. Detta är samti-
digt en av anledningarna för genom-
brottet för neurala nätverk då stora 
datamängder blir alltmer tillgängliga 
på internet. 

Dagligen redovisas fantastiska ge-
nombrott som baseras på maskinin-
lärning och datorer kan numera 
överglänsa människans förmåga på 
områden som för 10-20 år sedan 
vore otänkbart. 

Ett exempel i mängden är enligt 
tidningen Ny Teknik (2020-01-02) 
Googles deepmind (en AI plattform) 
som nu är bättre än läkare på att 
identifiera bröstcancer. Det finns 
dock exempel där deepmind missade 
bröstcancern medan läkare identi-
fierad den, men i huvudsak var det 
tvärtom. 

Mot bakgrund av de genombrott 
som gjorts och de applikationer 
som uppenbart fungerar inom ett 
flertal områden kan man ställa sig 
frågan, ”vilken nytta kan man ha av 
dessa genombrott inom den tekniska 
tjänsten?” 

Nytta med AI
Ett område där AI och maskinin-
lärning förefaller kunna nyttjas är 
att prediktera underhållsåtgärder. 
Flertalet läsare av TIFF vet att 
förebyggande och avhjälpande 
underhåll är synnerligen kostsamt 
men en nödvändighet för att skapa 

teknisk tillgänglighet. I alla tider har 
man försökt klarlägga det optimala 
och mest kostnadseffektiva sättet 
att underhålla en viss maskin och 
hur mycket och hur ofta exempelvis 
förebyggande underhåll ska ske. 
Likväl förekommer det med stor 
sannolikhet helt onödigt förebyg-
gande underhåll för att man vill vara 
”på den säkra sidan”. 

Det som kallas tillståndsbaserat 
underhåll är en annan variant där 
man försöker detektera ”hur bra 
maskinen mår” och därmed om det 
är dags att underhålla eller ej. Ett 
exempel på tillståndbaserat under-
håll är när motorlampan i bilen 
tänds som indikerar att ett motor-
fel har detekterats. Bilen fungerar 
fortfarande men det krävs någon 
typ underhållsåtgärder för att inte 
motorn möjligen ska haverera, eller 
så är det enbart en felindikering? 

I dagens fordon tänds motor-
lampan sannolikt av en dator som 
övervakar vissa sensorer och som 
tänder lampan om en enskild eller 
en kombination av sensordata över- 
eller underskrider ett visst värde. 
Men vad händer om den tända 
motorlampan är en felindikering? 
Vad händer om en gigantisk pap-
persmaskin eller kärnkraftverk 
felindikerar? Maskinen tas ur bruk 
och de ekonomiska konsekvenserna 
blir avsevärda. Kanske kunde maski-
nen fortsatt varit i drift och avvaktat 
kalenderbundet underhåll eller så 
sker verkligen ett större haveri. 

Således behövs det system som 
kan övervaka en komplex maskin 
och med så hög sannolikhet som 
möjligt ”förutse” verkligt behov av 
underhåll. 

Träna neurala nätverk
Neurala nätverk kan tränas med det 
som kallas tidsseriedata (exempelvis 
data från en sensor) från en speci-
fik maskin och helt enkelt lära sig 
att ”om data strömmar på ett visst 
sätt är allt frid och fröjd”, dvs ett 

Artificiell intelligens 
och maskininlärning
Nu har vi kommit till del tre i 
delserien om artificiell intelli-
gens (AI). Denna gång fördjupar 
vi oss i maskininlärning.
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Lars Håkansson (FMTS)
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normaltillstånd. Om dataströmmen 
avviker från detta normaltillstånd 
kan maskininlärningsalgoritmen 
upptäcka detta och slå larm om att 
något inte är normalt. 

Att använda maskininlärning för 
analys av tidsseriedata bygger på 
att det neurala nätverket kan skapa 
ett ”minne” av hur det strömmande 
data såg ut och därefter prediktera 
hur data bör se ut ett antal steg 
framöver. I praktiken förutse fram-
tiden genom det som kallas regres-
sion. Om de verkliga uppmätta 
värdena avviker från det som predik-
terats kan det tyda på att maskinen 
helt enkelt håller på att gå sönder 
och därför uppvisar ett onormalt 
beteende. 

Inom maskininlärning är detta 
ett stort forskningsområde och den 
teknik som förefaller ge bäst resultat 
i dagsläget för att analysera ström-
mande data kallas Long Short Term 
Memory och förkortas LSTM. 
Tekniken är en vidareutveckling av 

Recurrent Neural Network (RNN) 
och bygger på samma grundkoncept 
men har en mer avancerad bearbet-
ning av information i varje nod.

LSTM är något mer komplext än 
enklare neurala nätverk men ett bra 
blogginlägg som förklarar LSTM 
finns på länken: https://colah.github.
io/posts/2015-08-Understanding-
LSTMs/.

Militära sammanhang
I militära sammanhang kan tek-
niken användas för att analysera 
den data som produceras av mo-
derna krigsmaskiner och prediktera 
underhåll, behov av reservmaterial 
m m. US Army testar maskininlär-
ning för att förutse underhåll på 
bl a Bradley stridsvagnar M2A3. En 
av förutsättningarna för detta är 
tillgång på data där US Army Brad-
leymotorer har körts ca 230 miljoner 
timmar vars data kan användas för 
de neurala nätverken att analysera. 

På samma sätt redovisar samma 
företag (Uptake) på sin hemsida 
(nov 2019) att de fått en order att 
testa prediktion av underhållsåt-
gärder med maskininlärning för 
bärgningsbandvagn M88. 

Liknande initiativ finns inom US 
Air Force där maskininlärning testas 
för att förutse underhållsåtgärder på 
såväl C 130 som F 35.

Reducering av felaktigheter
En speciell utmaning när det gäller 
att analysera data från sensorer är 
att det inte sällan uppstår brus, sig-
nalspikar eller helt enkelt felaktiga 
data från sensorer. 

Märkligt nog kan maskininlärning 
även användas för att ”tvätta” data 
från vissa sådana felaktigheter. 

Tekniken kallas autoencoders och 
innebär i praktiken att ett neuralt 
nätverk används för att ta emot data 
och förenkla eller komprimera den i 
den utsträckning som krävs. En va-
riant på detta är självkörande bilar 
vars kameror läser av omgivningen 
men i praktiken endast är intres-
serad av var vägkanten finns och 
om det finns några hinder (kraftigt 
förenklat). Att då analysera ström-
mande video i realtid kan innebära 
många missuppfattningar med fåg-
lar, hundar, gatumarkeringar, broar, 
reklamskyltar osv. Istället skickas 
videosignalen genom autoencodern 
som filtrerar bort allt som inte är av 
intresse för den självkörande bilen. 
Kvar blir en kraftigt förenklad bild 
av verkligheten med den informa-
tion som krävs för att algoritmen för 
den självkörande bilen ska fungera. 
På samma sätt kan autoencoders 
”tvätta data” från sensorer på 
motorer eller andra maskiner och 
därmed förenkla för den efterföl-
jande maskininlärningsalgoritmen 
att prediktera underhållsbehov. 

Inom området teknisk tjänst och 
maskininlärning finns det ytterligare 
något intressant exempel tillgängligt 
på internet. I en DHL rapport re-
dogörs för hur IBM Watson (moln-
tjänst för maskininlärning) används 
för att identifiera och klassificera 
skador på järnvägsvagnar i sju olika 
skadeklasser, exempelvis korrosions-
skador, avsaknad av detaljer eller 
rena skador. Klassificeringen använ-
der videodata som inhämtas löpande 
när tågvagnar passerar. Resultatet 
skickas till underhållsorganisationen 
som kan planera och förbereda för 
reparationer av olika slag. 

Understanding LSTM
https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/

Ny teknik
www.nyteknik.se/digitalisering/googles-ai-battre-an-lakare-pa-att-hitta-brostcancer-6982975 

AI in logistics
www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-trend-report-artificial-intelligence.pdf

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: 

www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-trend-report-artificial-intelligence.pdf

Artikelserie
Kommande artikel handlar bland annat 

om Sveriges AI strategi, säkerhet 
och olika juridiska aspekter 

på AI tekniken.
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I serien om vårt militärhistoriska arv, SMHA, besöker vi i den sista delen 
militär- och flygmuseet i Östersund.

Text och foto: Rickard Wahlström

Välkommen
till Teknikland,
militär – och flygmuseet i Östersund

TIFF nr 1 / 202030
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Historik. För er som inte känner till 
Teknikland sedan tidigare så bygg-
des det upp i samarbete mellan tre 
ideella föreningar; Militärmuseiför-
eningen i Jämtlands län (Milmus Z), 
Svensk flyghistorisk förening Jämt-
land/Härjedalen (SFF J/H), Jemt-

lands veteranbilklubb (JVBK) samt 
Jämtlands läns museum (Jamtli). 
Jamtli är huvudägare i det nuvaran-
de bolaget Jämtland Teknikland AB, 
Teknikland är alltså ett dotterbolag 
till Jamtli med inflytande från både 
region Jämtland/Härjedalen såväl 

som Östersunds kommun. Platsen 
för museet är Optands flygfält, ett ti-
digare hemligt gammalt krigsflygfält. 
Museet invigdes 2010 med pompa 
och ståt, något som finns beskrivet i 
TIFF nr 4 från 2010.

Flygbild över Tekniklandsområdet tagen vid Springmeet 2018. Husen markerade i bilden är
1: Kafe Kronan, 2: Garaget, 3: Garnisonen, 4: Flyg & Lotta.

>>>
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Ändring av bolagsform och sam-
mansättning skedde 2012 och sedan 
dess har museet fortsatt utvecklats 
och årligen ökat i besöksantal till 
idag drygt 8 000 besökare på en 
säsong.

Teknikland har under 
åren utökat delägarskaran, 
till nu totalt 10 delägare 
(Stiftelsen Jamtli, Militär-
museiföreningen i Jämtlands 
län, Jemtlands fältartilleri, 
Jemtlands radioamatörer, 
Järnvägsmuseiföreningen i 
Jämtland, Jemtlands vete-
ranbilklubb, Curt Sillström 
Entreprenad och fastighet 
AB, Östersunds flygklubb, 
Östersunds fallskärmsklubb, 
Östersunds modellflygklubb) 

och har som mål att samla samtliga 
aktörer runt Optands flygfält för 
enklare samordning och kraftsam-
ling.

Vad får man på Teknikland
En typisk dag börjar vid receptionen 

i ”Kafe Kronan”, där 
också restaurang, 
konferens och butik 
finns. Här möts man 
av receptionsper-
sonalen som hälsar 
välkommen och 
förklarar det man 
önskar veta innan 
man kastar sig ut 
bland utställningarna. 

Garnisonen
Här finner ni Östersunds garnisons 
historia, framförallt tiden från kalla 
kriget, men även delar som sträcker 
sig ända till Carl Gustaf Armfeldts 
karoliner och år 1718. Här går att 
fördjupa sig i detaljer runt utställ-
ningar rörande såväl utlandstjänst-
göring som kurirverksamhet och 
värnplikten.

Det är Milmus Z (bildat av per-
sonal från tidigare I 5, F 4, A 4 och 
ATS) som står för idé, planering och 
genomförande av utställningarna 
i ”Garnisonen”. Den volontära 
verksamhet de står för innefattar 
utöver utställningsarbetet även pro-
jektarbeten och husvärdskap under 
själva säsongen. Utan den tappra 
styrka volontärer som ställer upp 
på detta sätt skulle det vara svårt 
att genomföra besöksverksamhet på 
Teknikland.

Ett av de årligt återkommande 
projekten utöver arbete med ut-
ställningar är det som man kallar 
Föremålsprojektet. Inom ramen för 
det projektet inventeras, dokumen-
teras och digitaliseras samlingarna 
från I 5, F 4, A 4 och ATS (Arméns 
Tekniska Skola) och förs in i data-
basen PRIMUS.

TIFF nr 4/2010 (sida 28-29).

Sveriges
militär-

historiska arv

De föremål som inte befinner sig i utställningarna eller 
förrådsdelen på Teknikland förvaras i torrluftad miljö 
i Lockneberget, ett tidigare hemligt bergrum som 
fortfarande ägs och drivs av fortifikationsverket.

Del ur utställningarna i ”Garnisonen”. Sambandsdelen i utställningarna i ”Garnisonen”.
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Flyg & Lotta
På samma sätt som i ”Garnisonen” 
så bygger utställningarna inne i 
”Flyg & Lotta” på ideella krafter. 
Här är det SFF J/H, som tillsam-
mans med Östersund-Frösö Lot-
takår, presenterar flygplan och 
helikoptrar tillsammans med övrigt 
flygrelaterade utställningar och 
berättelser om en svunnen tid. ”Flyg 
& Lotta”-delen är av Flygvapenmu-
seum utsett till Sveriges officiella 
Viggenmuseum. Det finns inte min-
dre än fem stycken Viggen samt två 
framkroppar, varav en är ombyggd 
till flygsimulator för besökare att ta 
en provtur i. Utöver Viggen finns 
många olika modeller av flygplan, 
både civila och militära, av vilka 
många är landade på flygfältet innan 
införande i utställningarna. Det 
föreningen arbetar med just nu är att 
restaurera en Beechcraft Beech 18R, 
som även den ska ingå i utställning-
arna.

Lotta-delen i utställningen är upp-
förd i en av de ursprungliga byggna-
derna för det gamla krigsflygfältet 
och återspeglar den verksamhet som 
Lottakåren bedrev för den tiden.

Flygfältet är idag ett aktivt flygfält 
med mycket verksamhet, både från 
privata flygare, fallskärmshoppare 
och modellflygare. Utöver det så 

används och hyrs flygfältet ut till 
olika andra aktiviteter under året, 
bland annat ett välbesökt årligt åter-
kommande veteranbilsevenemang 
– SpringMeet.

Garaget
Längst in i byggnaden ”Garaget” 
finner man Östersunds kommuns 
gamla veteranbussar, bland an-
nat en Brockway från 1927 som är 
unik i sitt slag, inte bara för att den 

tidigare stått inbyggd som som-
marstuga på Frösön utan även för 
att den enligt utsago är den enda av 
årsmodellen bevarade Brockway-
bussar i världen. Återkommande i 
Tekniklands utställningar är att det 
i alla delar finns lekytor och instal-
lationer för de mindre, så även i 
”Garaget”.

Teknikland har under några år 
med stöd från Östersunds kommun 
även bedrivit ungdomsverksamhet 

Sveriges
militär-

historiska arv

Del ur Karolinerutställninngen i ”Garnisonen”.

Här kan man prova sikta med KSP 
m/36, hittar ni flygplanet? Del av 

vapenutställningen i ”Garnisonen”.

Viggenhallen i ”Flyg & Lotta”, här med ett drivpaket urplockat.

>>>
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inriktad mot teknik, bland annat 
har man kunnat prova på att skapa 
i 3D samt bygga och programmera 
en robot i LEGO. Den verksamhe-
ten flyttas under sommarsäsongen 
in i museet och blir tillgänglig för 
besökarna.

Framtiden
Det finns en framåtanda på Tek-
nikland där man hela tiden vill ut-
veckla och förbättra den verksamhet 
och de utställningar man har. Det 

är precis klart att man genom Jamtli 
kommer att ta över ”Laxvikens 
Skogs och Flottarmuseum”. Genom 
detta kommer Teknikland att ytter-
ligare utveckla och bredda utställ-
ningarna med en mängd intressanta 
föremål och modeller. 

En idé om att bygga ut och 
tillföra museet en veteranbilshall är 
också under arbete, något som både 
kan bredda besökarskaran och även 
möjligheten till utökat öppethål-
lande. 

För öppettider

och mer information

www.teknikland.se
www.facebook.com/teknikland/
www.instagram.com/teknikland/

Sveriges
militär-

historiska arv

Lottornas kök i ”Flyg & Lotta” Här kan man bland 
annat lyssna på inspelning från en av Lottorna

på den tiden det begav sig.

Stora flyghallen i ”Flyg & Lotta”, totalt finns det ungefär
30-talet flygplan i samlingarna.

Beechcraft Beech 18R under restaurering, Viggenhallen i ”Flyg & Lotta”.

Brockway årsmodell 1929 på besök vid den plats den
tidigare stått inbyggd som sommarstuga,

bilden tagen sommaren 2019.
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Vad jobbar du med (vad har du
jobbat med) som du gärna vill dela 
med dig av till TIFF:s läsare? 
Jag började min flygkarriär på 
Flygskolan i Ljungbyhed 1982. 
Efter genomförd grundutbildning 
och därefter typinflygning på 
37 Viggen i Söderhamn blev jag 
placerad på F 13 i Norrköping 
där jag genomförde GFSU på JA 
37 Viggen 1984-1986. Jag tjänst-
gjorde på Jaktdivisionen fram till 
1993 då jag rekryterades till Saab 
för att tjänstgöra som testpilot 
inom JAS 39 Gripen-projektet. 

Jag är oerhört glad och tack-
sam över de tolv år jag fick 
tillbringa i flygvapnet. Vi flög 
mycket, minst 150 flygtimmar 
per år, gemenskapen var fantas-
tisk och vår uppgift under det 
kalla kriget var motiverande och 
stimulerande. Flygtrafiken från 
både Nato och Warszawapakten 
var intensiv över Östersjön och vi 
hade ständig incidentberedskap där 
vi bevakade och skyddade vårt terri-
torium. I luften hade vi ofta kon-
takt med utländska jakt-, attack-, 
spanings- och bombflygplan från 
både Warszawapakten och Nato. Vi 
övade flitigt och tillbringade många 
veckor per år på olika flygbaser i 

Sverige från Jokkmokk i norr till 
Ljungbyhed i söder. Flera veckor 
per år genomfördes också skarpa 
skjutövningar i Norrland.

Jag kom till Saab sent 1993 under 
en turbulent period kort efter det 
andra haveriet med JAS 39 Gripen. 
Knappt åtta år blev det heltid inom 

utvecklingen och utprovningen 
av JAS 39 Gripen innan jag runt 
millenniumskiftet blev tillfrågad 
om att ta ett chefsjobb inom 
dåvarande Saab Aerosystems. 
Jag hade tidigt signalerat till 
företagsledningen på Saab att 
jag var intresserad av ledarskap 
och företagsledning och att detta 
intresse i kombination med min 
erfarenhet från Försvarsmakten 
och operativa flygerfarenhet bor-
de passa bra hos en chef inom 
försvarsindustrin. Flygtjänsten 
skulle jag behålla i den omfatt-
ning jag själv kunde klara av. 

Chefsjobb är tidskrävande 
varpå flygtjänsten minskade 
i omfattning över tiden men 
jag tyckte att det var oerhört 
stimulerande att utveckla min 
förmåga inom affärer, ekonomi, 
ledarskap, marknadsföring och 
företagsledning. 

Mellan åren 2008 och 2018 var 
jag divisionschef/affärsenhetschef 
inom affärsområde Saab Aerotech 
(numera Saab Support and Services) 
där jag har haft ansvaret för olika 
affärsenheter med uppemot 600 
medarbetare som sysslar med det 
mesta inom det militära- och civila 
flygområdet – flygoperationer, flyg-

Den tolfte läsaren som vi får träffa är Torsten ”Totte” Öhman. Denna gång efter ett möte 
i Stockholm då vi sprang på varande i vakten till Tre vapen mellan två möten. Han har ett 

förflutet som stridspilot i flygvapnet, testpilot på Saab och har numera en bred chefs-
befattning på Saab med fokus på ledning av militär och civil flygverksamhet.

Torsten Öhman

>>>
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utprovning, underhåll, modifiering-
ar, utbildning, utveckling, materiel 
och produktion. Affärerna och verk-
samheterna finns i både Sverige och 
internationellt. 

Ett mycket roligt arbete där 
jag har haft stor nytta av min 

utbildning, min erfarenhet 
från flygvapnet samt i 

kombination med min 
erfarenhet inom 
Saab. För att få 
genomföra denna 
verksamhet har vi 
flera verksamhets-
tillstånd (från 
FLYGI, EASA 
och Transport-
styrelsen) vilket 
också har inne-
burit frekventa 
myndighets-
kontakter och 
mycket fokus på 
flygsäkerhets-
frågor för mig 
som ansvarig 
chef och AM 
(Accountable 
Manager). 

Sedan 2018 är jag vice chef för af-
färsområde Support and Services på 
Saab. Ett affärsområde med totalt 
ca 2000 medarbetare i Sverige och 
utomlands och en årlig omsättning 
(fakturering/försäljning) på ca 6 
miljarder kronor.

Jag är gift med Anna sedan 1988. 
Vi har två döttrar, fem barnbarn och 
två hundar. Förutom att umgås med 
familjen på fritiden, håller jag mig 
i form med gymträning, golf  och 
hundpromenader.

Egna reflektioner
Det är inte bra att hotbilden mot 
Sverige har ökat men jag är nöjd 
med Försvarsberedningens ana-
lys och förslag samt politikernas 
enighet som tycks innebära ökade 
anslag till bland annat det militära 
försvaret. Förhoppningsvis ser vi 
framför oss en förstärkning och 
början på en återuppbyggnad av 
Försvarsmakten.

En annan reflektion är att jag 
under mina år på Saab alltid har 
arbetat mycket nära både flygvapnet 
och FMV. Självklart i rollen som 
testpilot men de senaste 15 åren 
även i flera kommersiella samman-
hang, kontraktsåtaganden samt 
olika strategiska samarbeten inom 
området flyg. Detta har gett mig 
förtroendefulla relationer samt 
värdefulla erfarenheter och insikter 
om hur myndigheterna arbetar samt 
hur viktigt det är att staten och 
industrin samarbetar för att nå våra 
försvarspolitiska mål. Våra roller 
skiljer sig men vi har en gemensam 
uppgift och ett gemensamt mål – att 
skapa ett starkt svenskt försvar som 
kan försvara vårt territorium i såväl 
fred som ofred – försvarsindustrin 
är i detta sammanhang en viktig 
aktör. 

Hur länge har du läst TIFF?
Jag har läst (ibland ”skummat”) 
TIFF så länge jag kan minnas. 
Tidskriften har haft en bra spridning 
och finns lite varstans såväl i kor-
ridorerna i Försvarsmakten som hos 
oss på Saab. Dessutom finns den ju 
numera digitalt så tillgången är god.

Varför läser du TIFF?
Den är allmänbildande och mycket 
aktuell vilket ger mig en god över-
blick om vad som är på gång. Torsten ”Totte” Öhman.



TIFF nr 1 / 2020 37

Återkommande artikelinslag i TIFF

Vi uppmanar dig som läsare att höra av dig till redaktionen (lämpligen via 
tiff.info@mil.se) om du är intresserad av att få ett besök för en kortare intervju. 

Motivera även varför du tycker att TIFF ska besöka just dig! Text och foto:

Thomas Härdelin, Saab AB

Finns det några spännande eller 
intressanta anekdoter som du vill dela 
med dig av till TIFF:s läsare?
Oj, det finns många.

– En första anekdot år från min 
tid i flygvapnet mot slutet av 80-talet 
då sovjetiskt stridsflyg var mycket 
aktivt över Östersjön och hade 
permanenta flygbaser i de Baltiska 
länderna. Under incidentberedskap 
fick jag och min rotetvåa startorder 
mot sovjetisk jakt som hade startat 
från en flygbas i Baltikum med kurs 
mot Gotland. När vi efter en hastig 
stigning och acceleration till ca 8000 
m höjd fick kontakt såg vi att det 
var en fullt beväpnad Su-27 Flanker 
som kom emot oss. Vår uppgift var 
att identifiera flygplanindividen (typ 
registreringsnumret) vilket var lättare 
sagt än gjort. En Su-27 har en ex-
tremt god manövreringsförmåga och 
dubbla motorer med mycket goda 
prestanda. Ryssen uppträdde lekfullt 
(offensivt men inte hotfullt) med 
mycket kurvande vilket ledde till 
flera minuters manövrering (”pap-
perskorg” kallas det på ”jaktspråk”) 
innan vi löste uppgiften och kunde 
återvända till Visby med en spän-
nande och intressant kontakt att 
rapportera om (det ska väl tilläggas 
att vi behövde tanka också).

– Nästa anekdot är från min tid 
som testpilot på Saab. Då radar-
roboten AMRAAM integrerades på 
JAS 39 skulle jag provskjuta den för-
sta roboten uppe på RFN i Vidsel. 
Flygningen och skjutningen var i sig 
spännande men det som var utöver 
det normala med denna skjutkam-
panj var den säkerhetsapparat som 
omgärdade hela skjutkampanjen. 
Detta var den första skarpa prov-
skjutningen som hade genomförts 
utanför USA varpå bevakningen var 
rigorös. Förutom underrättelse- och 
säkerhetsexperter från Försvarsmak-
ten, FMV, Saab och Säpo, var den 
amerikanska säkerhetstjänsten och 
den amerikanska leverantören också 

närvarande. När det var dags för det 
skarpa skjutpasset blev jag hämtad 
och utkörd till mitt provflygplan i 
en van med mörka rutor. Den som 
mötte mig vid flygplanet var inte 
en flygtekniker som jag var van vid 
utan en amerikansk säkerhetsvakt 
typ marinkårssoldat – kortklippt, 
vältränad, beväpnad och med mörka 
solglasögon. Han följde mig på 
nära avstånd när jag gjorde min 
okulärbesiktning innan jag hoppade 
ner i kabinen. Jag gjorde mitt jobb, 
skjutningen gick bra och efter land-
ning blev jag omhändertagen för den 
efterföljande debriefingen som också 
den var spännande.

–En sista anekdot handlar om job-
bet som pilot på Saab vilket också 
innebar många utlandsflygningar. 
En resa jag minns särskilt är en till 
Sydafrika i slutet på 90-talet innan 
kontraktet var tecknat och JAS 39 
Gripen skulle förevisas på olika flyg-
baser. Vi var tre piloter som deltog i 
kampanjen men det som var speciellt 
för mig var det faktum att jag och 
min familj hade bott i Sydafrika 
mellan åren 1968 till 1975. Drygt 20 
år senare är jag tillbaka för första 
gången bakom spaken på en JAS 39 
Gripen och flyger över Table Moun-
tain, Cape of Good Hope, Robben 
Island etc. Dessutom flög vi upp från 
Kapprovinsen till en flygbas utanför 
Johannesburg i norra Sydafrika. 
Det var helt fantastiskt och känslan 
av att komma hem var påtaglig och 
känslosam.

Vad tycker du om TIFF:s innehåll
nu jämfört med i begynnelsen?
Fin bredd och djup i artiklarna som 
numera är försvarsmaktsövergri-
pande vilket är positivt. Av naturliga 
själ är jag mest intresserad av artik-
larna som berör flygområdet. Det är 
viktigt med fokus på ”människan i 
systemet” vid sidan av de tekniska 
artiklarna.

Har du några favoritområden
i innehållet när det kommer
ett nytt nummer i brevlådan?
Jag ser fram emot att läsa om den 
fortsatta utvecklingen och upp-
byggnaden inom Försvarsmakten 
och inte minst det som sker inom 
flygvapnet. Utvecklingen av mate-
rielsystemen, teknikutvecklingen, 
operativa förmågor, organisations-
utvecklingen men också att få 
läsa om ”människan i systemet”, 
om soldater, officerare och andra 
befattningshavare som verkar i 
Försvarsmakten, på FMV och inom 
försvarsindustrin.

Saknas något som du gärna skulle
se att vi tar upp i framtiden?
Det jag nämnde sist i föregående 
stycke tål att repeteras. Personalen 
utgör grunden varpå det är viktigt 
och intressant att följa hur resurser 
ska säkras, utbildas och utvecklas.

Som representant för försvarsindu-
strin vet jag att vi har en viktig roll 
i den framtida utvecklingen av För-
svarsmakten, något TIFF bör belysa 
i kommande nummer anser jag.

Avslutande ord
Avslutningsvis tackar jag för möj-
ligheten att få min röst hörd genom 
TIFF. 

Jag har tillbringat nästan 40 år av 
mitt liv inom ”flyget”. Det har varit 
en fantastiskt spännande och rolig 
resa i olika roller och befattningar 
och hela tiden med en tydlig uppgift 
– att säkra ett starkt svenskt försvar 
och en stark svensk försvarsindustri.  

Om jag får avsluta med ett ledord 
till alla som läser så blir det ordet 
”samarbete”. Förmågan att kunna 
samarbeta är avgörande i alla sam-
manhang. Försvarsmakten, FMV 
och Saab måste fortsätta att utveck-
la samarbetet om vi ska lyckas med 
vår uppgift. 
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Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar och aktuella publikationer. 
Är det något som ni vill tipsa om så skicka in förslag till tiff.info@fmv.se.

Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

Beskrivning för genomförandet av en pilot med S1000D

http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/WEBB-visare-S1000D.aspx

ilsstod@fmv.se

www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/stridsfordon-90/

www.fmv.se/sv/Projekt/Stridsfordon-90/

http://public.s1000d.org/Pages/Home.aspx

http://ebooks.exakta.se/tiff/tiff_1901/TIFF_1_2019.pdf (sida 18)

https://sv.wikipedia.org/wiki/XML

https://www.w3schools.com/xml/default.asp

https://www.w3.org/TR/xml11/

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Graphics_Metafile

Sveriges militärhistoriska arv 
– Välkommen till Teknikland, 
militär- och flygmuseet i Östersund

www.smha.se/museer/teknikland/ 

www.teknikland.se 

Mejla till TIFF  

(tiff.info@fmv.se) 

och tala om vad  

du tycker om  

QR-koderna!

Teknikland

S1000D

w3schools.com
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Kompetenscenter Materialteknik

https://sv.wikipedia.org/wiki/Friformsframst%C3%A4llning

TIFF möter en läsare Torsten Öhman

https://sv.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM

https://sv.wikipedia.org/wiki/Suchoj_Su-27 

Viribus unitis

https://sv.wikipedia.org/wiki/SMS_Viribus_Unitis 

RML (FFFS 2019:10)

www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/dokument/regler-for-militar-luftfart/

SOU examen FMTS och FMTS julavslutning

www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-tekniska-skola/

Flygdrivmedel – i Försvarsmaktens luftfarkoster

https://fmv.se/sv/Verksamhet/Drivmedel1/

https://fmv.se/FTP/Drivmedel%202018/SV/webb/default.htm 

Nöten
www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/minrojningsfartyg-koster/

Teknisk tjänst i fokus – för framtiden

Tycker ni länkarna är på tok för långa att skriva av, 

kan Ni gå in på TIFF:s hemsida (http://tiff.mil.se) och 

klicka på länkarna i den webbpublicerade tidningen. 

Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna 

QR-koden ovan för att komma till TIFF:s hemsida.

Kompetenscenter Materialteknik

FMTS

RML

http://tiff.mil.se
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A tt man i krigstid råkar anfalla 
och sänka fel fartyg, eller tom 
ett fartyg tillhörande fel flotta 

har hänt åtskilliga gånger, men att 
man sänkt rätt fartyg men tillhö-
rande fel flotta har troligen bara 
hänt en enda gång i sjökrigshisto-
rien. Dessutom var det också första 
gången attackdykare var i strid, fast 
i strikt mening var de ju inte attack-
dykare, men mera om detta nedan.

Den gamla Habsburgska dub-
belmonarkin Österrike-Ungern 
var definitivt inte någon utpräglad 
sjömakt, men man höll sig dock med 
en relativt respektingivande flotta, 
även om den var den i klart minsta 
av stormaktsflottorna. Den hade 
tom besegrat den betydligt större 
italienska flottan i slaget vid Lissa 
1866, och lyckades under första 
världskriget framgångsrikt både för-

svara den långa och sårbara dalma-
tiska kusten och skydda den viktiga 
kustsjöfarten.

Huvudmotståndaren var åter den 
avsevärt starkare italienska flottan, 
men trots styrkeövertaget nådde 
italienarna egentligen bara en större 
framgång. Kärnan i den österrikiska 
flottan var de fyra moderna slag-
skeppen av Viribus Unitis-klassen 
(Bild 1). Egentligen var meningen 
att den skulle ha hetat Tegethoff-
klassen, efter befälhavaren vid Lissa, 
men kejsar Franz Josef beordrade 
personligen att det första fartyget 
istället skulle ha namn efter hans 
valspråk som kejsare, viribus unitis, 
vilket på svenska blir ungefär ”med 
gemensamma krafter”. Den 10 juni 
1918 lyckades en italiensk motor-
torpedbåt MAS 15 (Bild 2) sänka 
det fjärde fartyget i klassen Szent 

István utanför Premuda, första (och 
faktiskt enda) gången en motor-
torpedbåt lyckats sänka ett större 
örlogsfartyg i öppen sjö (Bild 3). 
Namnet betyder förresten ”Sankt 
Stefan” (Ungerns skyddshelgon) på 
ungerska.

Österrikisk-ungerska
flottans huvudbas Pola
För det mesta låg dock slagskeppen 
i den österrikisk-ungerska flottans 
huvudbas Pola vid sydspetsen av 
Istrien-halvön. Pola hade en ut-
märkt hamn som var väl skyddad 
både av kustartilleri och minfält, och 
där dessutom samtliga inlopp var 
spärrade med bomhinder bestående 
av stockar, kättingar och stålnät för 
att hindra ubåtar och torpedbåtar 
att ta sig in i hamnen. 

I maj 1918 gjorde den italienska 

Viribus unitis
I denna historiska artikel berättar Tommy om marinhistoria från första världskriget.

Bild 1. Tre fartyg av Viribus Unitis-klass liggande för ankar i Pola.
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flottan ett försök att forcera spär-
rarna med en Grillo, en ”klätterbåt”, 
ett sorts mellanting mellan en mo-
tortorpedbåt och en amfibiestrids-
vagn (Bild 4). Försöket misslyckades 
dock, båten upptäcktes när den höll 
på att forcera bomstängslet och den 
blev beskjuten och sänkt och besätt-
ningen togs till fånga (Bild 5). 

Italienarna gav dock inte upp 
planerna på ett anfall mot Pola. 
Nästa försök skulle istället göras 
med en bemannad torped. Idén kom 

ursprungligen från marinläkaren 
Raffaele Paolucci som fick hjälp av 
mariningenjören Raffaele Rossetti. 
Denne hade byggt om en B57-torped 
för just denna typ av anfall. Strids-
spetsen hade ersatts med två 170 
kilos trotylladdningar och torpeden 
hade försetts med reglage så att den 
kunde styras av två man (Bild 6). En 
tryckluftmotor gav en maxfart om 
fyra knop och en räckvidd av 8-10 
sjömil med två knops fart. Högre 
fart än så visade sig besvärligt att 

hantera för ”besättningen” som 
måste hålla sig fast utvändigt på 
torpeden. Besättningsmännen hade 
gummidräkter, men lätta syrgasut-
rustningar för dykare fanns inte 
ännu vid denna tid, utan de måste 
hela tiden hålla huvudena över vat-
tenytan. Rosetti döpte sin farkost till 
”Mignatta”, igeln.

Innan anfallet han sättas in hade 
det emellertid hunnit bli oktober 
1918, och dramatiska ting var 
på gång. Den 29 september hade 
Bulgarien slutit vapenstillestånd, 
och centralmakternas sydfront hade 
därmed ohjälpligt kollapsat. Fran-
ska, engelska och serbiska trupper 
marscherade norrut mot Donau, 
rikets ekonomiska pulsåder, nästan 
utan att möta något motstånd, och 
dubbelmonarkin där försörjnings-
läget började bli desperat var stadd 
i snabbt sönderfall. Den 6 oktober 
hade en sydslavisk nationalkommitté 
bildats i Zagreb, och den 29 okto-
ber förklarade den Kroatien för en 
självständig stat. Kejsar Karl (som 
efterträtt Franz Josef två år tidigare) 
och som nu framför allt försökte att 
undvika ett inbördeskrig och ytter-
ligare blodsutgjutelse, gav order till 
flottan att den skulle underställa sig 
nationalkommittén.

Överlämning av hela
flottan till Kroatien
Det kan kanske tyckas litet märk-
ligt att överlämna hela flottan till 
Kroatien, som ju var en rätt liten 
del av Österrike-Ungern, men dels 
låg nästan hela dubbelmonarkins 

Bild 2. Motortorpedbåten MAS 15. Dessa tidiga motortorped-
båtar var byggda i trä och hade av viktskäl inga torpedtuber 
utan torpederna fälldes på sidan av båten.

Bild 3. Szent István just innan fartyget kapsejsade. Bild ur 
en film tagen från Tegethoff. Szent Istváns förlisning var 
för övrigt troligen den första någonsin som filmades.

Bild 4. ”Klätterbåten” Grillo. Lägg märke till torpedfästet på ”sidoväggen” 
och banden med ”huggtänder” avsedda att fästa i bomhindren och dra 
båten över dem. >>>
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kuststräcka i Kroatien, och dels var 
Kroatien den enda delen av riket 
som hade en marin tradition, även 
om den kanske inte var helt fläckfri. 
Kroatiska pirater, uskoker kallade, 
var nämligen i många århundraden 
ett plågoris i hela Adriatiska havet. 

Den 31 oktober 1918 anlände 
representanter för nationalkommit-
tén till Pola och krävde att flottche-
fen, den ungerske amiralen Horthy 
skulle överlämna flottan. Denne var 
beredd att lyda kejsarens befall-
ning men frågade vem han skulle 
överlämna befälet till. Detta hade 
tydligen ingen tänkt på, men Horthy 
föreslog fartygschefen på flagskeppet 
Viribus Unitis, kommendören Janko 
Vukovic som var kroat. Detta ac-
cepterades efter en stunds diskussion 
och Vukovic utnämndes på fläcken 
till viceamiral och flottchef. Därefter 
halades den österrikiska flaggan för 
sista gången medan den österrikiska 
kejsarhymnen spelades och den 
kroatiska flaggan hissades medan 
amiral Horthy tog den hoprullade 
fanan under armen och gick iland. 
Klockan var fem på eftermiddagen 
den 31 oktober.

Strax efter klockan tio samma 
kväll sjösatte Rossetti och Paolucci 
sin Mignatta från motortorpedbå-
ten MAS 95 strax utanför hamnen. 
Enligt planerna skulle operationen 

ta fem timmar och motortorpedbå-
ten skulle hämta upp dem på samma 
plats kl. 0300 den 1 november.

Klockan halv elva nådde de den 
första bomspärren. Eftersom de 
inte hade syrgasutrustning kunde de 
inte dyka under den utan måste dra 
torpeden över hindret, vilket tog tid 
och gav upphov till en del oväsen. 
Lyckligtvis var bevakningen tydli-
gen dålig, förmodligen för att man 
trodde att kriget var slut. Därnäst 
stötte de på vågbrytaren som skyd-
dade Polas hamn – uppenbarligen 
var de för långt söderut. Efter att 
följt vågbrytaren norrut hittade de 
så småningom hamninloppet – och 
i det ytterligare en bomspärr som de 
måste släpa torpeden över. Lyck-
ligtvis hade det nu börjat regna och 
hagla kraftigt vilket både försämra-
de sikten och överröstade det oväsen 
de åstadkom.

Nu, vid ettiden på natten var de 
äntligen inne i hamnen och fann 
till sin förvåning att fartygen inte 
var mörklagda, åter för att man 
trodde att kriget var slut. Efter ett 
par hundra meter stötte de på ett 
tredje hinder – ett torpednät. Efter 
ett långt sökande lyckades de hitta 
en lucka i nätet, men när de väl var 
igenom var klockan redan tre, och 
de skulle egentligen ha varit tillbaka 
på mötesplatsen med MAS 95. De 
fortsatte längs raden av fartyg mot 
Viribus Unitis som låg längst in i 
hamnen. När 
de var framme 
vid fartyget var 
klockan 0430. 
Dessutom började 
torpeden krångla, 
men de armerade 
den första av de 
två laddningarna, 
ställde in tiduret 
på två timmars 
fördröjning och 
fäste den magne-
tiskt mot skrovet 
vid fartygets bog.

När de därefter 
sökte sig bort från 
fartyget blev de 
dock upptäckta 
och förföljda 
av sjömän i en 
roddbåt. Tryck-
luften i torpeden 
var nu nästan slut, 

men när de insåg att de skulle bli 
upphunna armerade de den andra 
laddningen och släppte iväg torpe-
den ”på egen hand”. Rosetti och 
Paolucci togs till fånga och fördes 
ombord på Viribus Unitis där de för-
hördes av Vukovic. De berättade att 
de placerat ut en mina men vägrade 
att avslöja exakt var eller exakt när 
den skulle explodera.

Vukovic trodde dem och beordra-
de att fartyget skulle överges, men 
då ingenting hände vände en stor del 
av besättningen inklusive Vukovic 
tillbaka ombord och tog med sig de 
båda italienarna. Då, klockan 6:44, 
exploderade laddningen. Viribus 
Unitis-klassen hade dåligt undervat-
tensskydd, och det byggde dessutom 
till stor del på att kolet i kolboxarna, 
som låg utmed fartygssidorna, skulle 
dämpa effekten av en träff. Men det 
var ont om kol, liksom på nästan 
allt, i Österrike-Ungern. Kolbox-
arna var nästan tomma och fartyget 
fick snabbt kraftig slagsida (Bild 7). 
Vukovic beordrade åter besättningen 
att lämna fartyget. Några av besätt-
ningsmännen ville att de båda italie-
narna skulle lämnas kvar ombord, 
men Vukovic gav dem personligen 
tillstånd att följa med besättningen. 
Själv sågs han senast lugnt ståede 
på akterdäcket på det sjunkande 
fartyget. Han kom bara att vara chef 
för den kroatiska flottan i fjorton 
timmar.

Bild 5. Österrikarna bärgar resterna 
av Grillo. De blev så pass imponerade 
av konceptet att de byggde en egen 
kopia, som dock aldrig hann komma till 
användning.

Bild 6. Det tycks finnas ytterst få bilder av ”Mignatta”. Denna 
är tyvärr tagen ur en olycklig vinkel, men det mörka partiet 
som skymtar längst bort är de båda fällbara laddningarna. 
Lägg märke till att det inte finns några säten eller liknande för 
”besättningen” utan bara ett par handtag att hålla sig fast vid.
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Text: Tommy Tyrberg

Strax efter den första explosionen 
kom ännu en, och det österrikiska 
handelsfartyget Wien började också 
sjunka. Den herrelösa ”igeln” hade 
gått, eller drivit några hundra meter 
och genom ett otroligt sammanträf-
fande hamnat under ytterligare ett 
fartyg.

Otursskepp
Man kan konstatera att Viribus 
Unitis verkligen tycks ha varit ett 
otursskepp från början till slut. Fyra 
och ett halvt år tidigare hade hon 
transporterat den österrikisk-unger-
ske överbefälhavaren och tronfölja-
ren ärkehertig Franz Ferdinand och 
hans hustru på en inspektionsresa 
till Bosnien, och några dagar senare 
fått föra deras kistor i motsatt rikt-
ning efter skotten i Sarajevo (Bild 8).

Nu kom det inte att spela så stor 
roll för Kroatiens/Jugoslaviens del 
att Viribus Unitis sänktes. Seg-
rarmakterna vägrade att erkänna 
överföringen av flottan till Kroatien 
och tog större delen av fartygen i be-
slag, men de flesta skrotades ganska 
snart.

Och naturligtvis har det blivit 
gräl mellan serbiska och kroatiska 
historiker om detaljerna i händel-
seförloppet. I 70 år hette det att det 
var den jugoslaviska flaggan som 
hissades och att det var den jugosla-
viska flottan som övertog fartyget, 
men nu påpekar kroatiska historiker 
att Jugoslavien faktiskt inte bildades 
förrän den 1 december 1918, och ef-
tersom det inte fanns någon jugosla-
visk flagga den 31 oktober så måste 

det ha varit den kroatiska flaggan 
som hissades.

Den officiella italienska versionen 
att man före anfallet inte hade en 
aning om vad som pågick i Pola 
har också ifrågasatts. Den tjeckiske 
marinhistorikern René Greger, den 
främste kännaren av den österrikisk-
ungerska flottans historia, har dragit 
fram flera indicier som pekar mot 
att den italienska ledningen faktiskt 
visste mer än man medgav.

Rosetti och Paolucci blev fria re-
dan efter en vecka vid det ”officiella” 
krigsslutet och tilldelades sedermera 
tapperhetsmedaljen i guld, Italiens 
högsta utmärkelse för tapperhet. 
Paolucci, som blev motstådare 
till fascismen, fråntogs visserligen 
senare medaljen för sitt stöd till den 

Tekniska Data 

Viribus Unitis: kölsträckt 24.7 1910, 

sjösatt 20.6 1911, i tjänst 6.10 1912. 

Standarddeplacement 20548 ton, med 

full last 21591 ton. Längd över allt 

152,2 m, i vattenlinjen 151,4 m, mellan 

perpendiklarna 143 m, bredd 27,3 m, 

djupgående 8.2 meter, maskineri 

12 Yarrow-pannor, 4 Parsons ångturbi-

ner, 25000 axelhästkrafter, toppfart 20 

knop, räckvidd 4200 sjömil med 10 knop, 

skydd: sidopansar 280 mm, däck 48 mm, 

stridstorn 280 mm, kanontorn 280 mm, 

kasematt 180 mm. 

Beväpning: 12 30,5 cm kanoner L/45 

i trippeltorn, 12 15 cm kanoner L/50 i 

kasematt, 12 6,6 cm kanoner L/45, 

4 53 cm undervattenstorpedtuber, 

besättning 1046 man.

MAS 15: i tjänst: juli 1916, Standard-

deplacement 16 ton, längd över allt 

16 m, bredd 2,63 m, djupgående 1,2 m, 

maskineri två 450 hk Isotta-Fraschini 

bensinmotorer, två Rognini 10 hk elek-

triska ”smygmotorer”, toppfart 25 knop 

(elmotorer 4 knop), räckvidd 160 sjömil 

med 25 knop, elmotorer: 20 sjömil med 

4 knop. 

Beväpning: 2 45 cm torpeder, alterna-

tivt 1 4,7 cm kanon L/40, 1 till 3 6,5 mm 

ksp och 4-6 sjunkbomber, besättning 8 

man.

Grillo: Standarddeplacement 8 ton, 

längd över allt 16 m, bredd 3,1 m, 

djupgående 0,7 m, maskineri två Rognini 

10 hk elmotorer, toppfart 4 knop, 

räckvidd 30 sjömil med 4 knop. 

Beväpning: 2 45 cm torpeder, 

besättning 5 man.

Bild 7. Viribus Unitis i sjunkande tillstånd.
Bilden är återigen tagen från systerfartyget Tegethoff.

republikanska sidan i Spanska In-
bördeskriget, men återfick den efter 
Mussolinis död 1945.

Och amiral Horthy blev så 
småningom statschef, ”regent”, 
i konungariket Ungern som han 
styrde tämligen enväldigt fram till 
1944, och blev känd som amiralen 
utan flotta som styrde en monarki 
utan kung. 

Bild 8. Ärkehertig Franz Ferdinands 
och hans hustrus kistor tas ombord på 
Viribus Unitis i hamnen i Ploce den 30 
juni 1914. I förgrunden centralsikte för 
ena sidans 15 cm pjäser.
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NötenNöten

Julnöten
Flygplansflytt
Denna gång har vi glädjande nog fått in 
flera svar och en del har kommit fram till 
rätt antal förflyttningar. Så här tänkte vi 
oss att det skulle gå till för att erhålla så få 
förflyttningar som möjligt:

Uppgiften var att svara på följande; Flytta runt JAS 
39 i en flyghangar. Hangaren består av sex rum och 
i fem av dessa så står det varsin JAS 39. De olika 
rummen har inte exakt samma utrustning och för 
att kunna genomföra planerade underhållsåtgärder 
behöver flygplan nummer 274 och 807 byta plats. … 
Det får endast plats ett flygplan i varje rum. Efter-
som rum 2 är tomt så går det att lösa, med så få 
förflyttningar som möjligt. Hur gör man och hur få 
steg går det att få till?

t JAS

Det rätta svaret är att göra så här; Det minsta antal 
steg som krävs är 17. Detta genom att flytta flygpla-
nen i följande ordning;  274  807  834  274 

 250  224  274  834  807  250  834  
274  224  834  250  807  274.

Vinnare av julnöten blev Carl Gustafsson från
Göteborg. Ett bokpremium kommer med posten.

Vill du läsa TIFF
som E-tidning?

Gå in på tiff.mil.se under fliken ”Arkiv”
Där hittar du samtliga nummer från 1967!

Är du intresserad av att prenumerera?
TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt  

till enskilda prenumeranter, 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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Vårnöten
Minröjning
Befälhavaren ombord på HMS Koster 
får uppdraget att, från sin startposi-
tion  enligt bilden, svepa alla minor 
markerade med en  . Detta ska göras 
i fjorton raka kursben. Det sjunde benet 
måste sluta i den röda minan  innan 
”giren” görs. Det fjortonde och sista 
svepet ska sluta i den ursprungliga start-
positionen . Detta kräver ett visst 
mått av sjömanskap för att få till.

Minröjningsfartyget HMS Koster.
Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Alla godkända svar deltar i dragningen och 
ett premium utlovas till vinnaren. Svaren vill 
vi ha in senast måndag 20:e april  helst till: 

tiff.info@fmv.se eller skicka post till
TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.

Presentera gärna ditt rätta svar genom att rita upp de 
olika stegen med tillhörande nummer.

Tre exempel på olika 
startvarianter där 
de två första benen 
ritats ut.
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Svaren vill vi ha in senast  måndag 20:e april helst till:  tiff.info@fmv.se  
eller skicka post till

TIFF-redaktionen,  FMV, 115 88 Stockholm.

Julbilden
Det rätta svaret är att detaljen 
var på säkringsmekanismen 
till en SHGR m/56.

Det mest utförliga svaret och det 
som har utfallit med vinst var 
Peter Ljungkvist från Genarp.
Ett bokpremium kommer med 
posten.

Kast med spränghandgranat 
m/56 på Härads skjutfält.
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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.



TIFF nr 1 / 2020 47

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

 Namn Organisation E-post Tfn

 Anders Steninger HKV anders.steninger@mil.se 08-788 75 00

 Kent Vikström FMV kent.vikstrom@fmv.se 08-782 58 96

 Caroline Genfors (föräldrarledig) FMV caroline.genfors@fmv.se 08-782 66 01

 Ann-Katrin Widing FMTS ann-katrin.widing@mil.se 070-305 04 05

 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 FMTS jan.lindgren@mil.se 035-266 22 98

 Lars Håkansson FMTS lars.h.hakansson@mil.se 070-607 58 45

 Lars Unnerfelt Arméstaben lars.unnerfelt@mil.se 0500-46 51 31

 Lena Lindgren Saab AB lena.lindgren@saabgroup.com 073-437 61 05

 Per Englund Flygstaben per.englund@mil.se 070-712 54 46

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

 Petra Larzénius FMTS petra.larzenius@mil.se 035-266 26 06

 PG Persson KamraToff per-gunnar.persson@kamratoff.se 070-610 86 78

 Thomas Härdelin Saab AB thomas.hardelin@saabgroup.com 073-437 63 73

Rapportera gärna om något som ni är duktiga på eller något som är unikt för er del.
Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera TIFF-läsarna kontakta gärna 
någon av nedanstående kontaktpersoner för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också  
bra att kontakta redaktören, Kent Vikström.

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

Redaktören



Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

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

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden
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