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Rättelse
I föregående nummer publicerades en artikel om additiv tillverkning. Delar
av den artikeln är utdrag ur den kommande FOI-rapporten Militärteknik 2045
– Ett underlag till Försvarsmaktens perspektivstudie. Då denna rapport ännu
inte publicerats begärde FOI att webversionen av artikeln i sin helhet togs
bort vilket också gjordes i slutet av april.

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden
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Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
Precis som för många andra har verksamheten
under våren påverkats och präglats av den pågående pandemin Covid-19 som har drabbat Sverige
och övriga världen. Försvarsmakten blev i mitten
av mars kontaktad av Socialstyrelsen om vi kunde
stödja samhället i denna kris enligt stödförordning, stöd till samhället. Insatsstaben drog igång
ett forum, ett så kallad Joint Action Team (JAT)
för att samordna stödet till samhället där vi har
haft en förbindelseofficer som har deltagit vid deras
dagliga möten. För att skapa lite ordning och reda
bestämdes det att alla stödbegäran som avser stöd
till samhället först skulle godkännas av Socialstyrelsen. Den stödbegäran som godkändes överlämnades
sedan till Insatsstaben som i sin tur överlämnade,
om det berörde materiel, till oss på HKV PROD
RPE LOG för att tillsammans med samtliga Teknik- och vidmakthållandekontor (TVK) analysera
Försvarsmaktens tillgångar och ge råd/förslag till
Insatsstaben huruvida vi kan stödja samhället med
materielen. Efter Insatsstaben beviljat stödbegäran
så har vi tillsammans med TVK, Logistikenheterna
(LogE) och FMLOG tillsett att materielen blivit levererat till en plats där militärregionerna har hämtat
materielen och överlämnat det sjukhus, vårdcentral
m fl som har begärt materielen. Under våren har vi
lämnat ut en stor mängd materiel såsom skyddsmasker, sjukvårdstält, skyddsutrustningar, ventilatorer
m m. En del av materielen är sådan som Försvarsmakten förväntar sig få tillbaka och en del är av
karaktären förbrukningsvaror. Enligt stödförordningen så ska Försvarsmakten ha kostnadstäckning
för det stöd som ges. Därför har vi lagt stor vikt att
dokumentera hur mycket och till vem materialen
har lämnats ut till.

I detta nummer av TIFF möter ni Jan Petterson
från TVK Log. Jan och jag känner varandra sedan
tidigare. Jan är en av de eldsjälarna vi har i Försvarsmakten och han brinner för sitt område.
I förra numret av TIFF beskrev MUST den nya
säkerhetslag som trädde i kraft i förra året och hur
den påverkar Försvarsmakten. I detta nummer följer
MUST upp med en artikel om krav på säkerhets
förmågor – KSF.
Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS)
redogör i en artikel i tidskriften om den Studie –
Teknikutveckling som har genomförts. Det är bra att
vi lyfter blicken och tittar framåt och se hur vi kan
tillvarata den teknikutveckling som pågår.
Även om semestern ser ut att bli lite annorlunda
kopplad till de begräsningar som Covid-19 har
medfört, så ska det ändå bli skönt att äntligen vara
ledig och ladda batterierna. Att läsa TIFF är bra
avkoppling. Jag vill passa på att önska er alla en
skön sommar.

Anders Steninger

Utöver att lämna ut materiel har vi även varit
delaktiga i att Försvarsmakten kunnat stödja med
transporter av Coronapatienter med våra ambulanser och helikoptrar. Vi fick tyvärr ställa in försvarsmaktsövningen Aurora på grund av pandemin, men
genom denna insats har vi prövat vår organisation
som infördes som en del av Ledning för ett starkare
Försvar. Vi har identifierat delar som kan förbättras men i stort kan vi konstatera att organisationen
fungerar vid högre krisnivåer.
Parallellt under våren har arbetet med försvarsmaktplaneringen fortsatt. Vi har fördjupat beskrivningar för att få bättre underlag inför beslut på
de olika förbättringar vi vill göra för att skapa ett
starkare försvar. I skrivande stund är politikerna inte
överens om ramarna, men vi arbetar på för att inte
tappa tempo när de väl blir överens.
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Logistik är något som ligger Jan Pettersson, chef för Förvaltning/Förnödenhetsredovisning
på Teknik- och vidmakthållandekontor logistik (TVK Log) i Boden, varmt om hjärtat.
Sedan han inom FMLOG och dåvarande försörjningsenheten från 2015 tog över
ansvaret för förnödenhetsredovisningen har han haft två fokusområden.
Text: Martin Neander

– I tiderna med Covid-19 som accelererade under våren 2020 så ligger
emellertid allt fokus på att stödja
vårt samhälle, berättar Jan. Inom
TVK Log handlar det om att inventera och få fram rätt förnödenheter,
där bland annat området sjukvårdsmaterial ligger inom TVK Logs
ansvarsområde. Vi ska även stödja
Högkvarteret med rätt lägesbild
inom ramen för Logistikledning.
Jan Pettersson började sin resa
inom Försvarsmakten under tidigt
1980-tal i första NBO-kullen vid
I 19.
– Bland mina första militära minnen finns då jag som ung fänrik med
krigsuppgiften att öppna väg för
stridsvagn 103 samtidigt skidtolkade
bakom en bandvagn 202 i minus 30
grader i januari månad.

Jan blev sedan lärare vid dåvarande stridsskola Nord med utbildning av blivande infanteriofficerare.
Därpå blev det fokus på logistiken
inom brigaden med utbildning och
träning av olika logistik- och sjukvårdsplutoner och kompanier inom
dåvarande underhållsbataljonen.
– Jag har varit chef inom samtliga
nivåer inom brigadorganisationen,
till och med tjänsteförättande kvartersmästare på brigadnivå. I slutet
av 1990-talet var jag kvalitetschef
vid MekB 19.
Vintrigt fokus
Under första decenniet på 2000-talet
hade Jan befattning som projektledare logistik vid Försvarsmaktens Vinterenhet. Där deltog han i
arbetet med framtagande av utveck-

lingsplanen för vinter och subarktisk
förmåga. Han var också projektledare för vinterutbildningar för
logistikofficerare och projektledare i
fem år för Försvarsmaktens projekt
Kallt väder.
– 2009 Lämnade jag I 19 och
började arbeta inom FMLOG
med fokus på logistik för Försvarsmaktens internationella insatser.
Jag ledde den svenska logistiken i
Afghanistan vid FS 20 2010-2011
som ställföreträdande chef Nationell
stödenhet (NSE) med Michael Nilsson (nuvarande FM Logistikchef)
som kontingentschef. Det var en tid
med hög konfliktnivå och uppbyggnad. Även vår nuvarande ÖB Micael
Bydén var på plats med en ledande
befattning i den internationella
staben under Tysklands ledning. En

FS 25 i Afghanistan, Jan Pettersson lämnar över chefsbrickan för NSE till Anders Eriksson.
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Jan Pettersson och en av den svenska Försvarsmaktens verkliga trotjänare, Stridsvagn 103 (Stridsvagn S).

speciell händelse i vårt nära samarbete var efterbörden av massakern
i Mazar-e-Sharif under början av
2011. Min andra mission var som
chef för NSE FS 25 2013 med dess
fokus på nedtrappning av Sveriges
insats i Afghanistan.
Efter hemkomsten till Sverige tog
Jan befattning inom FMLOG som
ställföreträdande chef vid Försörjningsavdelning Norr som sedermera
blev 3. NSE Nord.
– I samband med det kan jag nämna införandet av WM lagerstruktur
som pilotprojekt i Boden. Det var
också början på min erfarenhet
avseende förnödenhetsredovisning i PRIO. Jag började då också
använda mig av min erfarenhet av
TIFF nr 2 / 2020

I dag tittar vi på hur vi ska fortsätta att
utveckla samarbetet mellan Försvarsmakten
och FMV i de nya rollfördelningar vi har sedan 2019”
Säger Jan Pettersson

förnödenhetsredovisning från de
internationella insatserna i Lift US.
Då formades även mina tankar om
hur de två ledningssystemen PRIO
och Lift (Ledning och informationssystem för Förnödenhetsförsörjning
och teknisk tjänst) skulle kunna fås
samman i en helhet.
Två fokusområden
Inom FMLOG och dåvarande
försörjningsenheten tog Jan Pet-

tersson från 2015 över ansvaret för
förnödenhetsredovisningen med två
fokusområden.
Det första fokusområdet innebar
stöd till Högkvarteret med uppdatering och förvaltning av inventeringsrutiner samt rutiner för tillkomst
och avgångshantering. Inom den
uppgiften togs rutiner fram för både
Lift och PRIO i syfte att skapa en
helhet.
Utmaningen 2015 var att det blev

>>>
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Logistik har
präglat Jan
Petterssons
arbetsliv.

en omstrukturering när det gällde
redovisningen. Fullt fokus låg på att
PRIO skulle införas och att det inte
längre skulle satsas på Lift.
– För mig blev det viktigt att arbeta för att PRIO och Lift tillsammans
skulle skapa en gemensam helhet,
säger Jan. Mitt sätt att omfamna
bägge systemen var att uppdatera
Försvarsmaktens inventeringsrutiner
och avgångshantering. Att alltså se
till att rutinerna implementerades på
ett sätt som gjorde att redovisningen
blev bättre.
Dikeskörning
Runt 2016 menar Jan att PRIO så
att säga körde i diket och den vision
som fanns för SAP nådde inte den
avsedda nivån. Det hamnade på den
lägre klassningen.
– Vi var då tvungna att tänka
om och då blev det viktigt igen att
upprätthålla Lift tills vi skulle kunna
ta nästa steg. Det är i det läget vi
är idag och där vi kontinuerligt
uppdaterar Lift. Vi jobbar också på
att PRIO ska bli mer användarvänligt och samtidigt lyfta det mot den
högre säkerhetsnivån.
Det andra fokusområdet handlar
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om att vidmakthålla verksamhetsförvaltning genom att stödja MOA
508 inom MO Logistikledning som
Centralt funktionsansvarig Lift.
– Jag har där jobbat tätt ihop med
FMV eftersom FMV har en naturlig
koppling till den verksamhetsnära
förvaltningen av Lift, berättar Jan.
I dag tittar vi på hur vi ska fortsätta
att utveckla samarbetet mellan
Försvarsmakten och FMV i de nya
rollfördelningar vi har sedan 2019.
Större ansvar
– I och med att vi på Försvarsmakten har tagit över designansvaret så
behöver vi ta ett större ansvar att
hålla ihop saker och ting, fortsätter han. Försvarsmakten ska stå på
egna ben när det gäller designansvaret och FMV har nu en hjälpande
roll. Det är en del i den kartläggning
som vi nu gör gemensamt för att få
svar på hur helheten ska se ut. Jag
är ödmjuk inför det faktum att det
fortsättningsvis kommer kräva ett
jättebra samarbete för att det här
ska fungera och för att vi ska förstå
uppgiften på rätt sätt.
Enligt Jan handlar det bland annat också om att ta reda på vilken

uppbyggnad av kompetens som
behövs för att axla designansvaret
korrekt.
– Vi är nu helt enkelt på en resa
när det gäller hur det kommer att se
ut. Vi är mitt inne i en utmanande
och omdanande tid som man måste
ha ödmjukhet inför och att det tar
tid att genomföra förändringarna
fullt ut.
I dag efter 2019 års omorganisation, där Jan är en av sex avdelningschefer och chef för Förvaltning/
Förnödenhetsredovisning med 19
personer med spetskompetens inom
Lift och PRIO, inryms dessa uppgifter inom TVK Log och förvaltningsstödet till Högkvarteret är mot
Jonas Wikman, chefen för Resursoch produktionsenheten.
Närmare förbanden
– Fördelen med den nya organisationen är att logistiken kommer mycket
närmare förbanden och att var
och en av de 20 garnisonscheferna
förstår att de verkligen har ansvaret
för att logistiken implementeras på
förbanden, säger Jan. Lite skämtsamt kan man säga att de inte har
någon att gnälla på längre. Det är ett
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pedagogiskt sätt att få hela organisationen att förstå att utan logistik så
fungerar det inte. I dag finns det helt
klart ett fokus på logistik samtidigt
som det är frustrerande för vi är i en
uppbyggnadsfas.
Jan menar vidare att det i dagsläget också är viktigt med metod- och
systemstöd när det gäller logistikfunktionen på de olika förbanden.
Det är även ett område som har
varit eftersatt
cip och som det nu jobbas
rin att återuppbygga.
vidarePmed
– En del i det jobbet är att det
RPE
Log
finns information i både
PRIO
och Lift som vi måste ta vara på.
I och med att Lift har den högre
säkerhetsklassningen så har det
varit ”mastersystemet” i det arbetet.
Uppgiften med krigsplacering utgör

ett exempel på vikten av att fånga
information från både Lift och
PRIO och få det att hänga ihop i en
helhet.
Fortsatta utmaningar
Det finns naturligtvis också fortsatta
utmaningar. Ledorden att hålla sig
till är ”Rätt förnödenhetsredovisning ger operativ effekt”.
Bland utmaningarna finns det
utvecklade samarbetet med VerkO
Log
vid FMV när nu designansvaret
Leder
övergått till Försvarsmakten.
Log ar– Det nuvarande TVK
gemensamma
betet
mellan
TVK
Log,
VerkO
Log,
Bereder
MOA
508
och
förvaltningsledarna
Genomför
vid RPE Log, med kartläggning av
Rapporterar
MO 508 Logistikledning, kommer
att hjälpa oss med det, menar Jan.

FSG

TVK Log

FM LOG
TVK

(Funkstyr inom givna format)
Stödjer
Följer upp
Samverkar (TVK)

Internt inom Försvarsmakten är
utmaningen att ha gått från en logistikledning inom FMLOG med ledning i fyra regioner till upprättande
av 20 logistikenheter med 20 garnisonschefers ansvar, som leds av tre
försvarsgrensstaber samt tre stridskraftsavdelningar, samt återförandet
av logistikresurser från FMV/FSV
till FMLOG, FMTS samt HRC.
– En personlig reflektion är att
efter ha varit med om en nedmontering
av logistiken under flera decenLeder
nier är det nu fullt fokus på logistik
SKA
Log
på alla nivåer. Med
min
långa
erfarenhet
inom
brigadsystemet
ger
Bereder
det
mig
positiv
energi
i
mitt
dagliga
Genomför
arbete. Jag är ödmjuk inför att det
Rapporterar
kommer att ta tid men att vi är på
rätt väg, avslutar Jan. n

Leder
Funkleder
Följer upp

GarnC/
LogE

TVK LOG

84 befattningar
9 orter:
Boden, Stockholm, Arboga,
Skövde, Göteborg, Karlskrona,
Enköping, Uppsala och Såtenäs

FM Resursproduktionschef

HKV PROD RPE
HKV PROD RPE LOG

Funktionsleder
Resursproduktion
(Log, Led, Infra, mm)
Försvarsgren - Stridskraftchef

Försvarslogistikchef

FG/SK

Produktionsleder

TVK Mark
TVK Marin
TVA Flyg
TVK Ledsyst

GarnC
(KF LogE)
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HKV PROD LOG
TVK Log lyder under HKV PROD
avseende förnödenhetsförsörjning
och materielunderhåll

Funk
tions
samv
erkan
, koo
rdine
ring m
aterie
ldirig
ering
,m

Produktionsleder

FMLOG
Ingår i FMLOG
m

omiska förordnanden, mm
Funktionssamverkan, ekon

Teknik- och vidmakthållandekontor logistik (TVK Log)
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Kompetenscenter Materialteknik

Del 2

Reparation sparar pengar
och ökar tillgängligheten
I den andra av fyra artiklar om kompetenscenter materialteknik beskriver vi hur ett
ärende inom undergruppen metall möjliggjort stora besparingar genom att ta fram
en ny reparationsmetod och på så sätt undvika att köpa reservdelar.
FMV har en mångsidig verksamhet
som ständigt uppdagar problemställningar kopplat till material
och tillverkningstekniker. I utvecklingsskedet av ny materiel behövs
kompetens kring kravställning på
materialval, ytbehandling, korrosionsskydd med mera. Efter att
materielen tas i bruk uppstår med
tiden skador, vilket ställer krav
på kompetens inom provning och
reparationsmetoder. Ett exempel
på driftskador är de sprickor på
mellanaxelröret på pansarterrängbil 180 som vid översyn under 2015
upptäcktes på ett flertal fordon. Ett
relativt stort utfall indikerade att
det kunde bli ett framtida problem.
Skadeutredning på det spruckna
röret visade på orsaken till felet och
en reparationsmetod togs fram.
Skadeutredning
Ett av de spruckna rören skickades
för skadeutredning till Exova Materials Technology (numera Element
Materials Technology). Röret har en

påsvetsad fläns och sprickor fanns
både i flänsen och i röret.
Sprickor kan ibland åtgärdas
genom reparationssvetsning, då man
slipar ur skadat material och gör
en ifyllnad av nytt material. Vid en
sådan åtgärd måste man dock först
säkerställa att inga andra defekter
finns, så att nya sprickbildningar
inte uppstår.
När röret kapades kunde det inre
av svetsen undersökas. Det blev då
tydligt att bindningen mellan svets
och fläns var bristfällig - även i områden där ingen spricka kunde ses
på ytan. Det innebar att en reparationssvetsning av synliga sprickor
skulle vara otillräcklig och därmed
behövdes någon annan reparationslösning för mellanaxelrören.

Tvärsnitt genom rör och fläns i område
där inga sprickor syntes på ytan. I det
inringade området syns tydligt att svetsen inte har skapat fullständig bindning
mellan rör och fläns, ett s k bindfel.

Reparationsmetod
Flera reparationsmetoder diskuterades och det alternativ som bedömdes
mest lämpligt var att kapa röret
strax ovanför flänsen, svarva fram
en reservdel som består av kort rör-

del med fläns och svetsa fast denna
på röret. På så sätt flyttas svetsen
från det område där sprickbildning
har uppkommit och svetsen blir
enklare att inspektera.

Fläns

Rör
Svets

Sprickor på motsatta sidor av rörets omkrets, den ena
i flänsen (vänster) och den andra i röret (höger).
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METALL

Foto: Martin Westerlund Element Materials Technology

Serie i 4 delar

Mellanaxelröret kapades och ny kort rördel med fläns tillverkades.
Bilden visar delarna innan svetsning.

Återmontering av reparerade rör
Reparationsmetoden testades först på
Exova. Efter vissa justeringar gjordes
en tekniköverföring till markverkstaden i Skövde där de övriga rören reparerades. Kostnaden för reparationen
uppskattas till under 10 000 kr/rör.
Enligt uppgift är reservdelskostnaden
för ett helt nytt rör 100 000-120 000
kr, vilket ger en besparing på minst
90 000 kr per utförd reparation. Antalet rör som är aktuella för reparation
är inte känt i detalj, men om det rör
sig om 20 stycken av totala antalet
så är besparingen minst 1,8 miljoner
kronor. Hittills har två reparerade
mellanaxelrör återmonterats i fordon
och är i drift. Inga nya skador på de
reparerade rören har rapporterats.
KC Materialteknik genererar
årligen stora besparingar åt
Försvarsmakten
För att stötta projekten och arbeta
med frågor kring materialteknik och
materialval så driver
FMV Kompetenscenter Materialteknik på
uppdrag av Försvarsmakten med grupper

för metall, komposit, vidhäftning
och additiv tillverkning. Syftet
med arbetsgrupperna är att minska
Försvarsmaktens driftkostnader, öka
tillgängligheten på materielen och
minska miljöbelastningen i fred och
vid insats.
Kompetenscentren styrs av en
koordineringsgrupp där projekt
och ärenden fördelas till respektive
område. Koordineringsgruppen
leds av produktledare 508 och där
ingår även ordförande för respektive center samt representant från
Försvarsmaktens tekniska skola
(FMTS). Styrgruppen fattar beslut
om strategisk inriktning och om
vilka projekt som ska bedrivas. Ordförande för KC Additiv Tillverkning
är Kristofer Hjelmtorp, för övriga
grupper pågår rekrytering.
KC Metall ingår i KC Materialteknik och är den expertgrupp som är
specialiserad på metalliska material
och metalliska konstruktioner. KC
Metall kan utnyttjas
vid såväl skadeutredningar som framtagning av svetsunderlag
eller vid reparationer

Fakta

TEKNISK TJÄNST
LUFT • SJÖ • MARK
Kluster 508

materialteknik@fmv.se

med till exempel påläggssvetsning
eller termisk sprutning. Nuvarande
ordförande för KC Metall går i pension 2020-05-31.
Alla inom FM och FMV kan
kontakta Funktionsbrevlåda KC
Materialteknik materialteknik@
fmv.se som vidarebefordrar frågor/
synpunkter för handläggning till
respektive grupp; Metall, Komposit,
Vidhäft eller Additiv tillverkning. n

Ordförande PrL 508

Ordförande för respektive
materialområde
FMTS

Text: Gunilla Helmersson
Element Materials Technology AB

Så här hänger de olika grupperna ihop under en koordinerande funktion.
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Foto: David Hjertsén
Element Materials Technology
(där ej annat anges)
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Modifiering av grk m/41 D
Här kommer en högst personlig
berättelse om glädje och
motgångar under många
års verksamhet.

S

å här har det varit. Nu ska jag
berätta för er en lååång historia
på ”några” rader. En helt personlig berättelse.
Redan i slutet på 80-talet började
man se på en uppfräschning av grk
m/41 D. De äldsta dokumenten
var en tidig TOÄ (teknisk orderändring) i slutet på 80-talet då man
kompletterade tillbehören. En något
yngre handling var en som rörde en
utvärdering som Bofors gjorde runt
1991. Denna rapport är idag i salig
åminnelse. Man tog även fram Tekniska bestämmelser för planerade
åtgärder. Eldrören skulle kontrolleras avseende hur metallens kemiska
sammansättning såg ut för att sedan
ligga till grund för vilka tryck röret
skulle klara m m.
Trafiklagstiftningen hade kommit
ikapp oss med skärpta lagar även för
försvarets fordon.
Så började man i början av 90-talet att modifiera 25 pjäser med sina
kärror. 25 st eldrör, lavetter, plattor
och 5 kärror åtgärdades på Motala verkstad. Klara runt medio av
90-talet. 20 kärror modifierades på
Markverkstad Karlsborg. De pjäser
som nu var modifierade fick benämningen m/41 E.
Plötsligt händer det
Så plötsligt hände det som inte man
vill ska hända mitt i en produktion.
MSL (Materielsystemledaren) drar
sig tillbaka. Han går hastigt bort.
Därmed hamnade projektet i stå.
Detta hände runt 1996.
När jag skulle gå i pension 2001
ringer telefonen. Det var FMV som
undrade om jag kunde tänka mig gå
in som konsult och sammanhållande
mot verkstaden i Karlsborg (Kbg)
under en ny MSL – som inte hade
alltför mycken tid för detta. Int´t
kunn´ man sitt still vid pension! Jag
högg på kroken. Jag är inte vapen
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ingenjör i botten. Motor var huvudspåret. Men med skickliga personer
ute på verkstäderna skulle det nog
gå att genomföra verksamheten
tänkte jag. Och så bidde det. På den
vägen är det fortfarande.
Vad har hänt under dessa år?
Genomförande verkstad (vst) skulle
vara MV Kbg. En kartläggning behövdes för att ta tillvara erfarenheter.
Vi besökte Motala vst för att få
höra deras historia. Här hade man
inte en susning vad man gjort. Inga
handlingar, produktionsplaner, överblivna delar eller mallar m m fanns
kvar. Det var rensopat. Mycket
besynnerligt tyckte vi (jag och f d
C MV Kbg Tommy Karlsson). Det
var bara att gilla läget.
De skämdes nog lite för detta. Vad
vi var ute efter var hur man kontrollerade rören.
Samma frågor ställdes till Bofors
för att få veta hur de resonerat i början av projektet. Även här kammade
vi noll. Inga skrivelser eller underlag
kunde dom hitta. Som gammal ”räv”
under 90-talet då vi snurrade runt på
våra vst och försökte kvalitetssäkra
dom, var ju dokumentation livsviktig. Men våra stora drakar, hur var
det ställt hos dem? Vi fick fundera
både en och två gånger hur vi skulle
köra igång på ett bra sätt.

Parallellt undersökte jag om det
fanns felrapporter inrapporterade
till Försvarets sjukvårdsstyrelse,
FMV samt HKV. Här fanns det
några sporadiska rapporter. Alla
gällde ett klantigt hanterande av
pjäskärran vid av- och pålastning på
dragkroken samt lossning av stödplatta från kärra. Alltså klämskador
i händer eller fötter. Ingen rapport
gällde materiella skador. Vid de
regelbundna träffarna på Kvarn med
vapenoff från resp förband ställde
vi frågan vad de ville se i form av
förbättringar. Här framkom inget
nytt som vi inte redan kände till och
tagit hänsyn till.
Vi visste att de pjäser vi valde
kunde vara rätt slitna. Underhållet
utöver själva modifi.. f´låt, renoveringen ville vi minimera. Jag reste
landet runt från Kiruna i norr till
Skånes slätter och skakade hand
med varje pjäs. Några fick vi inte
befatta oss med. De tillhörde de
bataljoner som skulle skeppas till
Baltikum. Det skulle ställa till det
om vi ville byta ut några av dessa.
Man var ju i tidsnöd att tömma förråden… Aja baja, inte röra det som
förrådspersonalen planerat!
Sedan valde vi ut de vi trodde på.
Utan att veta hur kvaliteten var
på eldrören när pjäserna kom till
vst. Första åtgärd bidde att mäta

Som sagt, 65 cm krokhöjd.
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Bäddad finsk stödplatta.

innerdiametern i rören. I teknisk beskrivning (TB) fanns angivna max/
minmått. Nu föll ett antal rör bort.
Slitaget var större än angivna mått.
Dom som klarade fas ett sågade vi
av toppringen på för att skicka till
materialanalys. Vi visste att tillverkningen av eldrören hade skett på
Tampella i Finland, Gevärsfaktoriet
i Eskilstuna samt Motala verkstad.
Resultatet var inte lysande. Nu föll
fler rör ifrån. Seghärdigheten var för
dålig. Fler rör fick kontrolleras. Till
slut fann vi att de bästa rören fanns
med individnr mellan 501-699. Vem
som tillverkat dom visste vi inte - då.
Nu kunde vi gå vidare när vi hade
tillräckligt med rör för nästa batch.
Nu kunde Karlsborg löpa hela linan
ut från start till färdig pjäs.
Nästa problem
Då kom nästa problem. När jag
gjorde stickprov av produktionen
och kontrollerade dokumentationen,
fann jag att man lite ”genat i kurvan” i sina anteckningar. De mått
som skulle mätas hade max/min utsatt i TB. Vst skulle notera uppmätt
mått. Vst skrev bara ”OK”. Därmed
visste vi inte hur slitaget såg ut
Samma problem dök upp vid
målningen. Färgen skulle hålla viss
tjocklek både i primer och täckfärg.
Här mättes det inte till en början.
Flera kärror fick backning. Här var
det även civil vst inblandad med
samma resultat. Jag uppfattade
det som man målade ”på känn”…
Fläckvis bara halva tjockleken.
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Uppmätta mått noterades inte.
”Börja om. Gör rätt” blev ordern.
Så skedde med lite knorrande.
Personalen var inte van att föra
anteckningar och läsa instruktioner. De var för kunniga och visste
vad dom gjorde. Så arbetet var det
absolut inget fel på. Men dokumentationen…
Nu fick kvalitetsansvarige från
MV Skövde, Torbjörn Malmgren,
rycka in och rätta upp. Han hade lite
besvärligt att få rätsida med de trilskande. Men han lyckades – efter ett
tag och flera sittningar med berörd
personal.
Nu rullade vi på
Redan från början hade man inte
klart för sig hur många pjäser vi
skulle åtgärda. Det var ju rätt turbulent de första åren på 2000-talet.
Hur skulle förbandsorganisationen
se ut? Därmed kom vi att jobba i
etapper. Man ska inte ha pansarutbildad personal på HKV som tar
besluten. – Fort men fel…
Men Markverkstad Karlsborg är
ingen vst som helst. Deras inkommande beställningar från sin
huvudkund har hög prioritet enligt
FM och går före det normala bruset.
Därmed uppstod förseningar. Vilka
arbeten på våra verkstäder har inte
råkat ut för det? Tillhör nog vardagen. Men Kbg kunde trolla och
fixade till det hela rätt smidigt.
Nu hade utgallringen av försvarsmaterielen även nått KA och dess
grkpjäser som i huvudsak fanns vid

våra ERSTA-batterier. Tillverkade
på 1970-talet. De hade vi full kontroll på avseende materialsammansättningen. De tål högre tryck än
D-rören. Samtliga dessa rör lade vi
beslag på. På ett antal m/41 D pjäser
bytte vi eldröret till KA-rör och fick
då beteckningen M/41 F.
När vi började jaga extra D-rör
fanns det ett antal i våra förråd.
Dem hade vi koll på. Men i system
DELTA fanns inga extra rör av KArören M/41-75… Märkligt tyckte vi.
Men alla organisationer har en
”djävel med falkögon”. Denne
upptäckte de reservrör vi saknat i
redovisningen under alla år. De låg i
ett hörn i ett bergförråd salig i åminnelse åminnelse. Vi har bara att buga
oss för Åke Stenlund i Boden. En
bättre snokare finns inte. Nu kunde
vi få fler F-pjäser på detta sätt.
Under tidigare år hade man tagit
beslut att kärrorna skulle kunna
dras av olika fordon. Det betydde
att man demonterade nitförbandet
som höll dragöglan på plats på
kärran och satte ett skruvförband.
En mindre ögla tillfördes och fästes
i hållare i vagnskorgen. Detta hade
man tydligen inte genomfört genomgående. Tur var nog det. Så hände
det som inte får ske. En dragögla
släpper ute på Kvarns övningsfält.
Kärran i diket och dragfordonet
kvar på vägen. Då ska man veta
att ekipaget som ingick i ett förband, timmarna före hade rullat
genom Linköpings centrum… Nu
tvingades vi ta ett totalgrepp om de
kärror som hade skruvförband. Vi
skickade ut nya bultar och muttrar
med order att montera dessa med
angivet åtdragningsmoment. Även
pjäserna i utlandstjänst på Balkan
berördes. Beslut togs sedan att man
skulle återgå till nitade förband. Berörda kärror kunde i produktionen
bytas ut utan åtgärd. Sen kom nästa
problem.
Nästa problem
Redan runt 2005 fick vi signaler
om att man kopplat kärran efter en
patgb 203 som hade en krokhöjd på
90 cm. Markplattan kom ibland att
bli en slags plog när man kom in i
terrängen. Dessutom såg man inte

>>>
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En sorgens dag 2011-05-06 – Det var inte den röken man ville se.

pjäsen när man backade (hur ofta
har du sett att andreföraren gått ur
och leder föraren vid backningen?).
Skador rapporterades på stödplattans infästning i kärran. Samma
skadebilder som uppstod när kärran
tidigare på 80-talet drogs efter tgb
30 eller tgb 40. Då beslutade man att
den skulle transporteras upplastad
för att undvika skador. Eftersom
nya tgb 16 (Galten) mer och mer
infördes i FM kom den att dominera
i organisationen. Detta fordon har
en dragkrok på 65 cm.
Under en period fanns även bandvagn som dragfordon. Bägge dessa
hade fördelen att föraren kunde
se kärran vid backning. Därmed
beslutades det att man bara får dra
kärran efter fordon som har en dragkrok på högst 65 cm höjd (se bilden
på sidan 10).
Vid modifieringen av kärrorna i
omgång 2 kom nästa överraskning.
De hjulaxlar som var monterade på
kärrorna i omg 1 tillverkades inte
längre. Nya måste fram och axlar
till omgång 1 måste bytas ut för ha
samma typ och reservdelsnr.
12

Så ringer en representant dagarna
före julafton 2007 från den bat som
skulle gå i beredskap internationellt
1/1 2008 i 6 månader. ”Var är våra
reservdels- och verktygssatser vi ska
ha för 12 cm grk m/41?” Utan någon
kontakt med FMV hade man tagit
fram U-tabeller för förbandet.
Det fanns inga satser vid denna
tid för ombyggda pjäser. Ingen
hade börjat fundera i de banorna.
De satser som hade reservdelar och
verktyg var vktsats och rsdsats för
lättare pjäs (utgallrad på 90-talet),
en vårdsats med mtrl för D-pjäs. I
all hast fick vi ta fram en rsdsats och
2 vktsatser. Vi hade på oss dagarna
efter julhelgen till trettonhelgen.
Satserna skulle byggas, emballage
tillverkas och satslistor tas fram
och fastställas. MEN vi gjorde det
med en vst som ställde upp till 100
% i mellandagarna. Men vi var inte
nöjda med rsdsatsen. Det var en
nödlösning pga tidspressen. Vi tog
vad vst hade tillgång till.
När jag skickade upp bilder på
satserna till Åke i Boden kommer
omedelbart en reaktion. ”Ni har må-

lat fel fbet och fben på lådorna. Ni
har kastat om dom!” Varken jag, vst
eller snickeriet hade upptäckt att vi
märkt reservdelssats med verktygssats beteckningar på emballaget och
tvärt om. Kanske beroende av stressen? Så ska ni ha slutkoll på något,
koppla in ”Hawkeye” i Boden. Gör
om, gör rätt…
Resterande pjäser skäras ner
Så kom tiden då man beslutade att nu
skulle resterande pjäser skäras ner.
Men samtidigt skulle ytterligare en
omgång pjäser tas in för renovering.
Då tog vi alla kvarvarande pjäser till
det tidigare miloförrådet i Tibro som
nu stod tomt. Här tog vi tillvara alla
brukbara tillbehör, valde ut de som
skulle bipackas renoverade pjäser och
sände in resten till Resmat. Samtidigt
beslutade FM att resterande pjäser
skulle skäras ner till skrot. Ett beslut
vi i projektet nog sörjer idag. Reservdelstillgången kunde blivit högre om
vi fått ta delar som reservdelar till
Resmat. Men från beslut att gallra ut
till alla låg i skrotningen gick fortare
än en grisblink.
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De sista renoverade pjäserna
levererades 2015. Därefter tog vi
oss an att bygga reservdelssatser
och verktygssatser samt slutligen att
renovera alla de övriga delar vi hittat
i bortglömda förråd så att det kan
levereras in till Resmat.
Om det tidigare var segt att genomföra tidigare produktioner så
är det nu mångt värre. Den största
förseningen uppstod efter årsskiftet
2018/2019. När parhästarna FM
och FMV gick skilda vägar uppstod
ett vacuum avseende på beslutsvägar och ekonomi. Inte förrän under
sept 2019 kunde vi komma igång
igen om än i mindre takt (9 månader
i stå). Nu var vst än mer belastad
av arbete. MEN det rullar på – i
myrsteg – och tjatande… Det som
idag förvånar mig är att mångt fler
pjäser verkar vara i bruk. De ”väller
in till vst” för GT (grundtillsyn).
Periodvis kan de inte ta emot pga
kösituationen. De får vänta på hemmaplan innan vst kallar på dem.
Och givetvis ska alla vara klara ”i
morgon eller nästa vecka”… Känns
det igen?
Att det tagit så lång tid beror på;
• Att man inte från början hade
klart för sig hur stort behovet var i
framtiden.

Hej å hå, I bingen nu vi gå!
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• Att vst kapacitet i Kbg inte är så
stor. De flesta grk 8 och 12 genomgår GT på vst.
• Vst har även GT på alla ”BISSAR” (Övningsvapen 25 mm
strf 121/122) Här finns den bästa
kunskapen.
• Pensionsavgångar där FMTS i
Halmstad inte kunnat möta upp
med kurser för att utbilda nya
pjäsmekaniker. Sedan flera år är
det endast en pjäsmek för denna
verksamhet i Kbg.
• Vst ska även stödja alla provverksamhet som genomförs på Hammarnäset.
Vad har vi gjort på materielen?
Pjäskärran har fått ny hjulaxel. Den
gamla axeln med VW-fälgar gick
inte att anskaffa sedan många år.
Nu är det MB-fälgar. Ersatt den lösa
fordonsbelysningen med fast montage, regskylt med belysning.
Monterat ny tillbehörslåda i
vagnskorgen. Tillfört nya tillbehör
och rsd.
För eldrör med bakstycke har vi målat dessa i svart epoxifärg i två lager.
Modifierat bakstycket.

På lavetten har vi modifierat rekylhäminrättningen genom att förlänga
fjäderpaketet, bytt flera skruvar till
rostfria, bytt alla rörnitar, försänkt
några skruvar för att de inte skall
skadas. Sprickindikering av lavettbenens infästning har utförts.
Stödplattan har fått fästena till kärran modifierade, sprickindikering
har utförts. Under en period provade
vi den finska stödplattan. Men det
stannade vid det.
Idag har vi två beteckningar för
12 CM GRK M/41. En version E
som är en D-pjäs, där ringen kring
eldrörets topp är borttagen. Denna
pjäs får skjuta laddningar upp till ett
tryck av 120 MPa.
Den andra versionen är en F-pjäs.
Dessa har ringen kvar i toppen och
är ursprungligen de eldrör som kom
från KA-pjäser m/41-75. Dessa får
ha max tryck 150 MPa.
Reservdelssatser och verktygssatser för alla nivåer har tagits fram
och levererats.
Samtliga publikationer har setts
över och rättats upp.
MVIF har uppdaterats.
Sist men inte minst har ett nytt
riktsystem införts som är gemensamt
för både grk 8 och 12.
Under så här många år har jag
givetvis ”förbrukat ett antal MSL”.
På 90-talet var Janne Nee MSL för
REMO Haub 77 A och han var min
motpart i den produktionen. Idag
har han, utöver övrig verksamhet,
fått grk på sin lott. Cirkeln är sluten.
Denna produktion är inte av
någon större dignitet och har inte
inneburit stora kostnader. Men den
skulle genomföras. Det har varit en
seg historia med ett steg i taget genom åren. Det roliga har varit att få
ha kontakt med alla gamla kamrater
i verkstadsorganisationen. n

Text och foto: Hans Gerlach
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LOGGBOKSHANTERING

Nytt tekniskt journalsystem
Foto: Försvarsmakten

Detta är den andra artikeln
i serien om utökad loggboks
hantering för flygvapnet. Denna
gång får vi mera information vad
som har gjorts för flygplan 102.
Text och illustrationer: Örjan Lindström
och Björn Axelson (Saab AB)

Tycker du att det är svårt att förstå alla
förkortningar? I så fall har vi samlat
de viktigaste sist i artikeln.

Inledning. Projekt utvecklad loggbokshantering påbörjades för ca
två år sedan. Projektets mål är att
ta fram nya blanketter och rapporter i loggböckerna tillsammans
med anpassade regler och rutiner
för flygdrift som uppfyller kraven
på fortsatt luftvärdighet i enlighet
med det militära regelverket. Först
ut att få verksamheten genomlyst
var FPL 102 (Gulfstream G IV och
G 550). Loggblad, teknisk rapport
och loggbokskort anpassades efter
kraven från både verksamheten och
regelverken. Man arbetade med att
få enkelhet och tydlighet i blanketterna kopplat mot hur FPL 102
opererade. Till detta omarbetades
LFL och LFL-P, ledningsdokumenten för fortsatt luftvärdighet, för att
reglera hur den nya loggboken med
ingående blanketter och rapporter
ska hanteras.
Från 1 mars i år började den nya
FFS 2019:10 med tillhörande SEEMAR att gälla som ”ny RML”
för Försvarsmakten. Under en
övergångsperiod på två år kommer
dock båda regelverken att leva sida
vid sida för att möjliggöra en smidig
övergång från RML baserad på FFS
2016:1 till nya RML baserad på
FFS 2019:10. Den stora skillnaden
är främst att man har antagit ett
gemensamt europiskt regelverk att
gälla för luftvärdighet, vilket innebär
att dagens RML V-5, RML V-6,
RML V-7 samt RML P66 ersätts av
det europiskt gemensamma EMAR.
14

FPL102

Detta regelverk är rekommendationer vilket innebär att varje land tar
beslut hur man följer dessa. Det har
sin grund i EASA gemensamma regelverk för luftfart inom Europa och
hanteras av EDA, som är EASA:s
militära motsvarighet inom Europa
och bemannas av bl a Europas försvarsministrar. EDA har en gren som
heter MAWA, där FLYGI deltager
tillsammans med militära flyginspektörer från övriga europeiska stater.
MAWA är den del av EDA som tar
fram de gemensamma reglerna för
Luftvärdighet (EMAR). Beroende
på vilken väg man väljer från staternas regeringar eller parlament, så
är implementationen lite olika från
land till land, men grundstrukturen
om ett gemensamt regelverk finns bevarat. Sverige valde genom beslut att
anpassa EMAR till Svenska militära
författningen varvid SE-EMAR rakt
av speglar framtaget regelverk till
stora delar.
Projektet för logbokshantering
inom Försvarsmakten har i sin
slutberedning tagit höjd för det nya
militära regelverket och infört detta
parallellt med slutarbetet av blanketter och rapporter.

Mål
När den nya loggboken slutligen driftsätts för FPL 102, så ska
RML/SE-EMAR följas utefter de
förutsättningar som krävs. Målsättningen har hela tiden varit att
kunna operera helt autonomt med
loggboken där all dokumentation
finns för att tillgodose luftvärdigheten för aktuell flygning. Loggbladet
har fått en omarbetad design som
bättre följer behovet som både befälhavare och tekniskt personal har
gällande uppdaterad information.
TR har omarbetats så att underhåll
och reparationer kan utföras på TR
och luftfartyget driftsättas utan att
åtgärderna rapporterats i driftuppföljningssystemet. Detta för att
underlätta verksamhet även om inte
uppkoppling till uppföljningssystemet MYCMP kan erhållas.
Genomförande
CAMO, FUO och piloter för FPL
102 samlades redan våren 2017 för
att få en gemensam bild över hur
regelverket idag påverkade verksamheten, vilka blanketter som användes samt vilka avvikelser man hade
på systemet kopplat till tekniskt
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Bilden visar de viktigaste
blanketterna i projektet för FPL 102.
Från vänster: Loggblad, TR, Loggbokskort och
kvarstående-/MEL-anmärkningar inklusive begränsningar.

journalsystem och uppföljning. LFL
med tillhörande LFL-P genomlystes
för att anpassa rutiner och processer mot det nya arbetssättet. FOM
genomlystes samtidigt kopplat mot
de önskade verksamhetsrutiner
som togs fram. Dessutom arbetades
nya RAFU-rutiner fram som stöd
till uppföljningssystemet MYCMP,
som är det uppföljningssystem FPL
102 använder sig av. Målbilden
var att anpassa verksamheten mot
luftfartygets manualer samt hur
Försvarsmakten de facto opererar
luftfartyget.
Efter att ha erhållet en gemensam lägesbild mellan de båda
verksamhetsområdena (operativ
och underhåll) avseenden verksamhetsrutiner, påbörjades arbetet
med att beskriva förutsättningar för
tekniskt journalsystem kopplat mot
operativ verksamhet och fortsatt
luftvärdighet. Först analyserades de
blanketter som användes och vad
som behövdes förändras för att få
dem bättre anpassade mot kraven
från verksamheten och regelverket.
TRAB ersattes av en ny TR A/C
102 anpassad för MYCMP. Loggbokskortet ersattes av de som redan
TIFF nr 2 / 2020

finns i MYCMP, Pre Flight Report
samt Squawk/MEL list, och ett helt
nytt loggblad togs fram. Säkerhetsoch riskbedömningar samt genomförande av verksamhetsspel där
olika scenarier spelades upp för att
verifiera procedurerna och ingående
blanketter och rutiner utfördes
löpande och protokollfördes för
spårbarhet.
Ansökan
Försvarsmakten lämnade i mars i
år en total ansökan om förändrat
arbetssätt till FLYGI. Denna ansökan har föredragits av Flygstaben för
FLYGI redan i januari och lämnades
i sin helhet till FLYGI med alla nya
rutiner, procedurer samt härledning
av regelverk. FLYGI har utifrån
detta gett Försvarsmakten ett indirekt godkännande att gå vidare med
respektive luftfartygssystem. Till
detta läggs en revisionsplan kopplat
till respektive luftfartygssystems
införande av ny loggbok. Försvarsmakten åläggs att tydligt redovisa
respektive luftfartygssystems anpassning till ny loggbok, förändrade
blanketter och säkerhetshantering
utifrån utförda riskbedömningar.

Detta kommer ske via en gemensam
skrivelse för respektive luftfartygssystem som CT kommer vara ansvarig med tillsammans med respektive
luftfartygssystems TCM.
Utbildning
Innan verksamheten kan börja använda den nya loggboken med alla
uppdaterade verksamhetsrutiner så
ska det självklart bli en utbildning
för all berörd personal. Då kommer
regelverket beskrivas kopplat mot
nya procedurer i ledningsdokumenten samt hur de nya blanketterna
ska fyllas i och hanteras.
Driftsättning
När allt finns framtaget och utbildning är genomförd kommer CT/
TCM besluta om driftsättning av
ny loggbok samt följa nya LFL och
LFL-P. Detta kommer tidigast att
ske när LFL, FOM och APFL är
uppdaterade med de nya kraven.
Verksamheten ser dock fram mot
att få använda de nya blanketterna
som är bättre anpassade för den
verksamhet som FPL 102 har idag
då de nya blanketterna tillsammans
med nya verksamhetsprocedurerna

>>>
15

LOGGBOKSHANTERING

Daily Inspection (KF) utförs före
flygning minst en gång per 24 h
intervall.

tydligare reflekterar luftfartygets
användning, vilket ger enklare hantering och ökad tillgänglighet.
Nya begrepp som
innefattas i projektet
Pre Flight Inspection (PFI)
PFI utförs alltid inför varje ny flygning och är befälhavarens ansvar.
För FPL 102 räknas en flygning
från motorstart tills luftfartyget åter
parkerats och motorer kuperats.
PFI innehåller förutom de handgripliga åtgärderna under PFC (Pre
Flight Check, se begreppet nedan)
och/eller DI (Daily Inspection, se
begreppet nedan), även befälhavarens åtgärder för att säkerställa att
luftfartyget är luftvärdigt och redo
för planerat pass.
PFI signeras av befälhavaren på
loggbladet.
Vid signering tar befälhavaren ansvar för:
(a) Gällande ”inspections” enligt
respektive luftfartygs UFS är
fullständigt utförda.
(b) K
 ontroll av luftfartygets fortsatta luftvärdighet genom att
kontrollera underhållsstatus, senaste underhållsintyg, utfall på
underhåll, konfiguration, m m.

Fakta

TEKNISK TJÄNST
LUFT • SJÖ • MARK
Kluster 508
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Kontrollen ska säkerställa:
• att luftfartyget är luftvärdigt,
• att vikt och balans är korrekt
och finns dokumenterad,
• att planerad flygning kan
genomföras m h t tid och/eller
parameter till nästa åtgärd,
• att planerad flygning kan
genomföras m h t eventuell
MEL, begränsning eller kvarstående anmärkningar,
• att den tekniska loggen är
uppdaterad och följer procedurerna som är uppsatta
• att korrekt omborddokumentation finns med enligt FOM
(c) K
 ontroll av alla vätskor och
gaser. Att påfyllning av dessa
skett enligt manual med rätta
kvaliteter och rätta gaser/vätskor samt att detta finns rätt
uppfört i teknisk logg för
uppföljning.
Checklista för de åtgärder av PFI
som kravställts utöver AOM finns
förtryckta på flikregistret på fliken
för loggblad i respektive luftfartygs
loggbok.
Pre Flight Check (PFC)
PFC ingår som en del i PFI och är
de klargöringsåtgärder som utförs
på luftfartyget där annan personal
än befälhavare kan ta ansvar. Hit
räknas alla åtgärder som förbereder
luftfartyget för nästa flygning enligt
manual som t ex:
– tankning,
– lastning,
– oljekontroller,
– m m.
Skriftlig avlämning av PFC ska utföras i avsedd ruta på loggblad som
del av avlämning till befälhavaren.
PFC för FPL 102 delas in i enlighet med respektive luftfartygs UFS
i DI (KF) Daily Inspection, Transit
Inspection (K), Postflight Inspection.

Transit Inspection (K) utförs mellan flygningarna fram till nästa DI
(KF).
Postflight Inspection, utförs omedelbart efter genomförd flygning.
Samtliga inspektioner före och
efter flygning utförs enligt respektive
luftfartygs UFS och signeras på
loggbladet i avsedd ruta med datum,
tid och signatur. n

Förkortningar
AMC
Acceptable means of compliance
AOM
Aircraft operational manual
APFL	Administrativa procedurer fortsatt
luftvärdighet
CAMO	Continued airworthiness management organization
CT
Teknisk chef
DI
Daily inspection
EASA
European Aviation Safety Agency
EDA
European Defence Agency
EMAR	European Military Airworthiness
Requirement
FFS
Försvarets författningssamling
FLYGI
Flyginspektionen
FOM	Flight Operation Manual.
Ledning av flygtjänst.
FU
Flygunderhåll
FUO
Flygunderhållsorganisation
GM
Guidance material
ICAO	International Civil Aviation
Organization
K
Kontroll
KF
Kontroll första
LFL
Ledning fortsatt luftvärdighet
LFL-P	Ledning fortsatt luftvärdighet
procedurer
MAWA Military Airworthiness Authorities
MEL
Minimum equipment list
MYCMP	Computerized Maintenance System
(Gulfstreamsystem)
PFC
Pre flight check
PFI
Pre flight inspection
RML
Regler militär luftfart
TCM
Teknisk chef materielsystem
TRAB
Teknisk rapport arbetsbeställning
TR
Teknisk rapport
UFS
Teknisk order underhåll system
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Krav på säkerhetsförmågor – KSF
Underrättelsehotet ligger på en
hög nivå och inhämtning genom
tekniska hjälpmedel pågår hela
tiden. Företag och myndigheter
som vill överleva måste arbeta
systematiskt med it-säkerhet.
Det handlar om när – inte om –
en attack sker.
Text: Elisabeth Bitterlich
(Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten)
Foto: Försvarsmakten

Under senare år har det skett flera
allvarliga incidenter på den globala
cyberarenan. Dagligen sker dataintrång, stölder av stora mängder
information, bedrägerier, storskaligt
cyberspionage, utpressning och
andra cyberattacker.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, konstaterar dock
att den generella cybersäkerheten i
samhället är bristfällig.
– Det är positivt att se att kunskapsnivån inom it-säkerhet
generellt sett har ökat i samhället,
men fortfarande finns alltför många
osäkra system i drift. Och det sker
fortfarande kortsiktiga ekonomiska
avvägningar som i slutändan kan
bli väldigt dyrköpta. Det enda som
är säkert är när en attack sker –
inte om, säger kommendör Jan
Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

Jan Kinnander
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Must fokuserar på hotet från
statliga aktörer vilket i de flesta
fall handlar om främmande makts
underrättelse- och säkerhetstjänster
eller aktörer som kan kopplas till
dem, till exempel olika former av
hackergrupper. Den dimensionerande hotbilden som ges ut av Must
en gång per år, nu senast i maj, visar
att underrättelsehotet från främmande makt fortfarande ligger på en
hög nivå.
– Det är svårt att peka ut specifika
stater eftersom det finns väldigt
bra förutsättningar för att vara
anonym och förneka sin inblandning, säger Jan Kinnander.
Ryssland, Kina och Iran hör till de
länder som vanligen pekas ut, men
det finns betydligt fler länder och
aktörer som är aktiva. Enligt den
senaste säkerhetshotsbedömningen
bedriver ett femtontal länder aktivt
olaglig underrättelseinhämtning mot
Sverige och svenska intressen.
Till skillnad från kriminella aktörer som oftast vill komma över pengar, är statliga aktörer inriktade på att
komma åt specifik information. Om
man vet vilken information man vill
komma över finns all tid i världen att
knäcka just det it-systemet.

Statliga aktörer har tiden på sin
sida.
Just nu pågår flertalet globala,
antagonistiska cyberaktiviteter som
utnyttjar det osäkra läge världen
befinner sig i. När arbetsplatser med
hög it-säkerhet byts mot hemmakontor ökar sårbarheten ytterligare.
Trådlösa wifi-nätverk har sällan
samma säkerhet som det på arbetsplatsen och rutiner för hur sekretessbelagd information ska hanteras
följs inte alltid.
Detta, i kombination med social
manipulation, där människor luras
att dela med sig av viktig information, skapar en bra grogrund för
cyberangrepp. Motiven är allt från
skadegörelse, ren informationsstöld och kartläggning av it-system
för att i ett senare skede störa eller
förstöra.
It-attacker
CloudHopper. Under senare år har
världen drabbats av en rad uppmärksammade it-attacker. En uppmärksammat exempel är CloudHopper som avslöjades 2017. Ett stort
antal företag och myndigheter över
hela världen drabbades, däribland
Sverige.

>>>
17

Angreppet, som kunde pågå i två
år utan att det upptäcktes, gick ut
på att via sociala medier kartlägga
personer som arbetade hos it-tjänsteleverantörer. Med den informationen som grund skräddarsyddes mejl
med skadlig kod som skickades till
it-konsulter vid dessa företag.
Ett exempel är den it-konsult, til�lika tränare för ett knattefotbollslag,
som öppnade en bilaga med namnet
”Ny laguppställning” och därmed
installerade skadlig programvara
som gav administratörsrättigheter
till angriparen. På så sätt kunde
nätverket infiltreras och värdefull
företagsdata stjälas.
NotPetya. Ett annat exempel är
ransomewareattacken NotPetya
som enligt öppna källor lyckades
kryptera nästan alla av logistikbolaget Maersks datorer världen
över. Hela 45 000 datorer och 4 000
servrar tvingades ominstalleras efter
attacken. Störningen orsakade en
förlust på 300 miljoner dollar.
Hur kan man undvika haverier
Så hur kan man undvika haverier
som dessa, är det överhuvudtaget
möjligt?
Jakob Öhman är chef för systemgranskningssektionen på Säkerhetskontoret vid Must menar att ett
strukturerat it-säkerhetsarbete är
A och O.
– En av de vanligaste bristerna
är att man inte har genomfört en
tillräckligt grundlig verksamhetsanalys. Vi ser ofta att man inte alltid
har tänkt till och analyserat vilka
verksamhetskrav som finns. Om
man hoppar över det steget är risken
stor att systemet blir både dåligt och
dyrt.

Verksamhetsanalysen ska resultera
i vilka verksamhetskrav som finns.
Det handlar till exempel om att
identifiera sina skyddsvärden, vilket
man måste göra eftersom hot- och
riskanalysen annars kommer att
vara bristfällig.
När organisationen har skapat sig
den nödvändiga kunskapen måste
man ta beslut om en acceptabel
risknivå. I nästa steg hanteras de
identifierade riskerna.
Men inga system är 100 procent
säkra. Jakob säger att det handlar
om vilka risker man är beredd att ta,
vilket bör framgå av verksamhetsanalysen.
– Vi försöker skapa förståelse för
att det alltid handlar om någon form
av risktagning, men att riskerna
måste ligga på en acceptabel nivå.
Framför allt måste man veta vilken
risk man tar.
Vanliga brister, förutom att man
inte har tillräckligt bra kunskap om
vad som är skyddsvärt, är att det
saknas en fungerande förvaltning,
att det inte är någon ordning på
behörigheter och att det inte finns
någon kontroll på hur systemet ser
ut, till exempel vad gäller accesspunkter och bakdörrar.
– Vi får ibland hjälpa till att
försöka rädda havererade it-system
som inte har varit ackrediterade,
säger Jan Kinnander. I efterhand är
det lätt att se att man borde ha byggt
säkert från början, men det är så
dags då. Oftast handlar det då om
äldre system.
Framtagning av nya it-system
enligt it-processen
När nya it-system ska tas fram
inom Försvarsmakten ska det ske
i enlighet med it-processen. Inom

Försvarsmakten är det LEDS CIO
som ansvarar för ackrediteringen.
Om systemet ska hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller
säkerhetskänslig verksamhet måste
först Must yttra sig om huruvida
systemet håller en tillräcklig informationssäkerhetsnivå.
Detta är med andra ord en kompletterande granskning som utförs
utöver leverantörens egen.
Det handlar om att säkerställa att
systemen inte läcker information
så att Försvarsmaktens skyddsvärden exponeras för obehöriga.
Information är en av Försvarsmaktens viktigaste tillgångar och är en
förutsättning för att kunna bedriva
verksamhet. Därför måste informationen skyddas så att den inte
röjs för obehöriga, att den är riktig
och trovärdig, inte förvanskas eller
förstörs och är tillgänglig när och
där den behövs.
Därför är ackrediteringsprocessen
för nya it-system helt avgörande.
– Vi vill vara med så tidigt i processen som möjligt, säger Jakob Öhman. Jag vet att det finns en uppfattning att ackrediteringsprocessen ofta
tar lång tid, men det går betydligt
snabbare om vi är med från början.
Krav på säkerhetsförmågor
KSF, eller krav på säkerhetsförmågor, är ett ramverk som beskriver
hur man på ett strukturerat sätt
bygger ett säkert it-system. Här
specificeras de miniminivåer av itsäkerhetskrav som Försvarsmaktens
system förväntas uppfylla. Kraven
som ställs följer branschstandard.
Säkerhetsförmågorna ställer krav
på åtgärder för att kunna möta
aktuella hot och för att uppnå en
acceptabel risknivå utifrån sekretess,

Fakta: Nationellt cybersäkerhetscenter
I 2019 års regeringsförklaring aviserade regeringen avsikten att inrätta ett
nationellt center för att öka informations- och cybersäkerheten. Försvarets
radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen fick uppgiften att lämna förslag på hur
ett sådant center kan se ut. Utöver dessa myndigheter deltar även Försvarets materielverk (FMV), Post- och telestyrelsen (PTS) och Polismyndigheten
i arbetet. Centret är ännu inte på plats, men en fördjupad myndighetssamverkan vad gäller cybersäkerhet pågår. Kunskap om hur man bygger säkra
it-system är en del av Försvarsmaktens bidrag till arbetet.
Jakob Öhman.
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riktighet och tillgänglighet. KSF
gäller för alla informationssystem
inom Försvarsmakten oavsett informationsklassning.
KSF riktar sig till personal inom
Försvarsmakten och FMV samt externa organisationer som kravställer,
designar, anskaffar och integrerar
informationssystem för Försvarsmakten.
Även andra myndigheter använder
KSF som stöd. Att samarbeta inom
cybersäkerhetsområdet är viktigt.
Ett exempel på samarbete är den
fördjupade myndighetssamverkan
som sker genom den uppbyggnad av
Nationellt cybersäkerhetscenter som
sker just nu (se faktaruta).
Tekniken stöttar
där människor gör misstag
Men allt är inte teknik. Människor
gör misstag, hur medvetna de än är.
Så kallad social manipulation, eller
social engineering, är idag så avancerad att man som enskild medarbetare ofta inte kan se om man är utsatt
för det. Därför behövs teknik som
stöttar upp, något KSF kan bidra
med. Om man byggt systemet på ett
genomtänkt sätt går det att skydda
sig mot den mänskliga faktorn.
Ibland används insiders eller infiltratörer för att komma åt den mest
känsliga informationen. Det kan
handla om medarbetare som utsätts
för påtryckningar och övertygas att
lämna ut information eller plantera
skadliga program i nätverket som
öppnar upp bakdörrar, eller en
infiltratör som redan från början har
bestämt sig för att ta sig in i nätverket.
Hur kan ett system, även om det är
ackrediterat, skyddas mot människor
som bestämt sig för att orsaka skada?
– Genom ett strukturerat it-säkerhetsarbete kan man förhindra en
hel del. Ett av kraven i KSF är till
exempel en säkerhetsloggningsfunktion och genom en sådan kan man
upptäcka obehörig trafik i systemet.
Om man kan se vem som har gjort
vad har man åstadkommit en hel
del, säger Jakob Öhman.
Missförstånd
Det finns ett antal missförstånd
kopplat till granskningsprocessen.
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FAKTA: KSF – krav på
säkerhetsförmågor
För att uppnå en godtagbar säkerhet måste varje informationssystem inneha säkerhetsförmågor
som kan upptäcka, förhindra,
försvåra och hantera skadlig
inverkan på informationssystemet
samt obehörig avlyssning av,
åtkomst till och användning av
informationssystemet.

Ett är att Must enbart tittar på tekniken, vilket inte stämmer.
– Nej, vi tittar på systemet som
helhet, inte bara tekniken. Det är det
enda sättet att bedöma om systemet
som helhet är säkert.
Jakob Öhman och hans kollegor
granskar därför i vilken kontext systemet ska användas, vilka gränsytor
som finns, om det går att uppdatera
och underhålla och om det är testat
och dokumenterat.
– Vi tittar på skyddsaspekter i vid
bemärkelse, det vill säga både tekniska, fysiska, organisatoriska och
administrativa åtgärder.
Ett annat missförstånd är att KSF
är en checklista man kan bocka av.
Inte heller detta stämmer.
– Nej, det är ingen lista med åtgärder man kan bocka av, säger Jakob.
Det handlar om assurans och att
inte bara lita på leverantören. Man
måste ständigt ifrågasätta och ställa
sig frågan ”varför”. Att testa och
utmana systemet är resurskrävande,
men lönar sig i längden.
Han menar att det är tydligt att
pressen på leverantörerna är hård,
både vad gäller tid och kostnader,
men att det är viktigt att säkerhetsarbetet får ta tid.
Att mjukvaran i ett Gripen-plan
måste granskas ingående förstår
alla eftersom det är lätt att föreställa
sig konsekvenserna av en bristfällig

granskning. Men alla system som
ska innehålla säkerhetskänslig information måste granskas på samma
noggranna sätt. Om något går fel
kan det handla om helt andra typer
av haverier.
Sju säkerhetsförmågor
i nuvarande KSF
– Behörighetskontroll
– Intrångsdetektering
– Intrångsskydd
– Skydd mot skadlig kod
– Säkerhetsloggning
– Skydd mot röjande signaler
– Skydd mot obehörig avlyssning
Just nu pågår arbetet med en ny
KSF som är uppdaterad utifrån den
nya säkerhetsskyddslagen och tillhörande Försvarsmaktens föreskrifter
(FFS).
Den nya KSF:en innehåller elva
säkerhetsförmågor
– Autentisering och behörighetskontroll
– Intrångsskydd och intrångsdetektering
– Skydd mot skadlig kod
– Säkerhetsloggning och säkerhets
övervakning
– Obehörig avlyssning
– Riktighet
– Tillgänglighet
– Utveckling och kvalitetsstyrning
– Kontinuitets- och incidenthantering
– Fysiskt skydd
– Säkerhetsförvaltning
– Kompetens och personalförsörjning n
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En sann trotjänare
i mekanikens tjänst
Håkan Wårgren, som fyllde 70 år
i maj i år, går nu i pension efter
att ha jobbat 50 år i sträck på sin
arbetsplats i Boden. Han har till
och med haft samma parkeringsplats sedan första dagen han
började i markverkstaden.
Text: Martin Neander
Foto: Tony Lundqvist

Håkan Wårgren har jobbat som
mekaniker, verkmästare, systemingenjör och teknikhandläggare med
i stort sett alla banddrivna fordon
inom Försvarsmakten sedan 1970.
Framöver blir det dock nog mer av
hjulfordon eftersom rally är ett av
hans stora intressen.
Håkan gjorde värnplikten på
Bodens artilleriregemente A 8 och
fick bland annat jobba med 15,5 cm
Bandkanon som mekaniker. Den
bandkanonen var verksam mellan
1967 och 2003 i Försvarsmakten och
var på sin tid världens tyngsta bandartilleripjäs med den officiellt högsta
eldhastigheten i världen. Den kunde
skjuta 14 granater på 45 sekunder.
29 april 1970 slutade Håkan sin
värnpliktstjänstgöring och började
fyra dagar senare på markverkstadens stridsfordonsavdelningen,
dåvarande Miloverkstad, som stridsvagnsmekaniker.
Bland de första stridsvagnsmodeller Håkan fick jobba med var Centurion Strv 102. Relativt ny var då
också Stridsvagn 103 (Stridsvagn S),
känd för sin speciella design med
tornlöst chassi, som kom till förbandet året innan Håkan började där.
– Det var väldigt många problem med dem i början. Vi startade
motorprovningen samma år som
jag började 1970 och där var vi två
personer som jobbade. Det byggdes
särskilda motorprovrum och jag har
jobbat i sådana i många år, berät20

tar han. Det var helt nödvändigt
att ha motorprovning på grund av
att stridsvagnarna hade många fel
med till exempel läckage och annat.
Stridsvagn 103 hade mycket problem med hydraulläckage ända från
början. Det blev dock bättre med
åren eftersom olika förändringar
genomfördes i konstruktionen. Men
jämfört med Centurion som var
väldigt tungarbetad så var det ändå
en förbättring då det var lättare att
ta ur komponenter. Stridsvagn 103
hade en enda stor enhet på vilken
det bland annat satt generatorer,
gasturbin, kolvmotor och växellåda
anslutna.
Reparationshandböcker
Håkan jobbade emellertid inte bara
med underhållet av Stridsvagn 103
utan han kom också under 1980-talet att syssla med reparationsteknisk
analys och att ta fram ny dokumentation för bland annat strv 103. Orsakerna var till exempel att det sattes
in nya dieselmotorer i 103:an.
– Vi var ett 20-tal personer som
jobbade med olika områden av
stridsvagnen i samband med att ta
fram nya reparationshandböcker.
Jag jobbade med drivlinan i både
Skövde och på Bofors i Karlskoga.
De har därför blivit många hotellnätter för mig genom åren för
upplägget då var 14 dagar borta på
jobb och 14 dagar hemma. Ibland
blev det tre veckor ute på jobb.
Samtidigt menar Håkan att han
har fått vara med om ett väldigt
omväxlande arbetsliv.
– Jag har också haft tur med en
förstående fru. Jag har försökt ta
ut de dagar jag har kunnat för att
vara mer med våra tre söner men
visst har det varit mycket resande.
Det var nästan så att personalen på
Scandic hotell i Karlskoga blev som
en andra familj för mig. Jag minns
när de knackade på min hotelldörr

klockan sex på morgonen samma
dag jag fyllde 40 för att uppvakta
mig. Jag hade oftast också samma
rum genom åren så det blev en lite
speciell känsla där.
För Håkans del blev det även
arbete tillsammans med FMV när
det gällde arbetet med dokumentationen.
Stor skillnad
– Vi tog fram råmanus för leverantören som producerade reparationshandböckerna. Det var verkligen
skillnad då jämfört med hur det
är i dag när allt sker digitalt. Det
som kan ske nu i stort sett på en
gång hanterades då mer under
14-dagarsperioder. Vi fick ta bilder
med polaroidkamera där bilden
skrevs ut på en gång. Sedan fäste vi
bilderna på råmanuset. Vi tog också
mer avancerade bilder med hjälp av
Hasselbladskameror och fotolampor. Bilderna togs för att dokumentationsföretaget skulle kunna
orientera sig i beskrivningen.
Under 1990-talet blev det stort
fokus på VSL-funktionen (Verkstad
stöd landet) för Håkan på Stridsfordon 90 och det har det sedan också
varit för honom.
– När det gäller Stridsfordon 90
har jag varit med ända sedan attrappen i plywood byggdes runt 1985.
Sedan levererades Stridsfordon 90
till förbandet i Boden i mitten av
1990-talet.
Intressanta synpunkter
Det var mycket omfattande arbete
med förhandsgranskning av Stridsfordon 90 i Örnsköldsvik innan det
blev bestämt att fordonet skulle
serieproduceras.
– Det var verkligen intressant att ha
fått vara med om. Vi som var mekaniker fick lämna våra synpunkter till
konstruktörerna och det tycker jag
var bra att vi fick den möjligheten.
TIFF nr 2 / 2020

Det känns
så klart
lite konstigt att
sluta men så länge
jag får vara frisk har
jag mycket jag kan
hitta på nu”
Säger Håkan Wårgren

– Jämfört med tidigare banddrivna
fordon så är Stridsfordon 90 mycket
mera byggd för att underlätta för
mekanikerna att till exempel byta
komponenter. Reparationstiderna
har därmed klart förkortats jämfört
med hur det var tidigare.
Stridsfordon 90 togs främst fram
för att användas i norrländsk terräng. Framkomligheten i exempelvis
myrmark och i djup snö är mycket
god och fordonet klarar också låga
temperaturer. Stridsfordon 90 har
även använts vid internationella
insatser i Afghanistan och i Liberia.
– Utmaningarna var genomgående större i Liberia med regn, fukt
TIFF nr 2 / 2020

och värme. Alla delar som var i
rörelse blev naturligtvis upphettade
och det påverkade också kylvätskorna.
På uppdrag av Hägglunds har
Håkan också varit i Schweiz ett par
gånger och hjälp till med karosserireparationer på Stridsfordon 90.
Förändringar
Under de 50 år som han har spenderat inom Försvarsmakten har han
sett hur olika saker ändrats. Han
berättar bland annat att han förr fick
deltaga i repetitionsövningar varje år
och att mekanikerna även var med
på övningarna. De övades även på

att mörklägga verkstäderna.
– Det känns så klart lite konstigt
att sluta men så länge jag får vara
frisk har jag mycket jag kan hitta på
nu, menar Håkan. Jag har ju skog
att hålla på i och så har jag sysslat
mycket med rally och det kommer
jag fortsätta med. Jag körde min
första rallytävling 1968 – en månad
efter att jag tagit körkort.
När det gäller rally så är en av
Håkans främsta meriter att han
vann andra upplagan av den anrika
tävlingen Lappnatta som avgjordes
1971. Kanske blir det nya rallysatsningar framöver nu när tiden finns
för det, vem vet? n
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Studie – Teknikutveckling
Hur kan dagens teknikutveckling i samhället skapa bättre logistikflöden inom Försvarsmakten?
Hur kan bränsleceller, autonoma farkoster och AR-tekniken tas tillvara? Svar på detta
hittar du i studien Teknikutveckling logistik som genomfördes 2019.

Drivmedel

Text: Örlogskapten Rickard Antonsson,
chef Marinavdelningen Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS)

Studiens bakgrund. Studiens underlag bygger på en idébank med 26
teknikområden om den framtida
logistiken som togs fram under
studien Logistikkoncept 2035.
Logistikkoncept 2035 hade till
uppgift att ta fram och värdera
nya teknikområden.
Studien kring teknikutvecklingens logistik
Med ovanstående studie som bakgrund genomfördes en värdering
av de 26 teknikområdenas nytta
för logistiken. Sedan identifierades,
nu befintlig, teknikutveckling som
kan tillämpas inom logistikområdet framöver, under tidsperioden
2020–2045.
Med de här ingångsvärdena togs
nya utvecklingsområdena inom
logistiken fram. De har analyserats
utifrån nyttan för Försvarsmakten
och ett åtgärdsförslag har tagits
fram.
Åtgärdsförslagen innefattar förslag på forskningsområden (FoT),
studier (SoK), metodförsök och
materielanskaffning som utgår från
teknologins mognadsgrad.
Deltagare i studien
Ordförande Annelie Vesterholm
FMTS
Sekreterare Rickard Antonsson
FMTS
Operationsanalytiker Rikard
Olofsson FOI
Deltagare:
Nils-Olof Nilsson FMV
Göran Kindvall FOI, expertstöd
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Joachim Grohp HKV
Per Skoglund FHS
Krister Jakobsson
FömedC
Dan Bromander TrängR
Jörgen Eliasson TrängR
Fredrik Stenebo FMV
Marcus Tynnhammar FOI,
expertstöd
Steven Savage FOI,
expertstöd.
Genomförd verksamhet
Studiens arbete inleddes med att
ta del av den lista med teknologier
som studien skulle analysera vilken
byggde på studien LOG151602S
Logistikkoncept 2035 teknologilista
i slutrapporten. Med den ursprungliga bruttolistan som grund skapade
studiegruppen en egen teknologilista
med de ursprungliga teknologier
som grund men gruppen tillförde
även nya teknologier som vi fann
intressanta för logistiken.
Teknologiområden
Studiegruppen delade in de slutgiltiga 30 teknologierna i 5 teknikområden, syftet med detta var framför
allt för att göra dessa mer hanterbara än att teknikerna var hårt knutna
till varandra.
Område 1 – Drivmedel och energi
• Bränslecell
• Batteriteknik
• Enhetsdrivmedel
• Fossilfritt alternativ (HVO)
• Elektrisk framdrivning
• Solceller
• Vindkraft

Vindkraft och solceller

Område 2 – Autonoma system
• RPAS (Drönare, UAV)
• UGV (fordon)
• UUV (undervattensfarkost)
• USV (sjögående)
• Fordonståg
• Självkörande lastbilar
• Robotik, (medicinsk, mekaniker)
Område 3 – Beslutsstöd och nätverk
• Artificiell Intelligens (AI)
• Kvantteknologi
• Internet of Things (IoT)
• Kommunikationsnätverk med
UAV-er
• Reach-back och beslutsstöd
• Augmented Reality (AR)
• Effektivare flödes- och transporthantering i realtid
Område 4 – Material
• Additiv tillverkning (3D-printer)
• Exoskelett
• Nano-material/Grafen
• Smörjteknik
• Biomimetiska material
TIFF nr 2 / 2020

logistik
Övriga kriterier som användes i
studien blev givna i studiens uppgiftsbeskrivning FM SoK alternativt
att studiegruppen ansåg de nödvändiga för att få en så heltäckande
analys som möjligt av teknologierna.

3D-printer

Område 5 – Övrigt
• Utvecklat upphandlingssystem
(FOE-35) och systematisk integrering i flera försörjningskedjor
• Lasthantering – standard
• Förpackningsteknik
• Självpackande transporter
Metod
Studiegruppen valde bort den
traditionella DOTMLPFI-metoden
för att validera tekniska system, till
förmån för Moshe Kress sju kriterier
som han för fram i sin bok, Operational Logistics The Art and Science
of Sustaining Military Operations
(2015), där Kress lyfter fram dessa
kriterier för att analysera och validera logistiksystem.
“Structural and operational properties portray the design and the
operational procedures of an OpLog
system. These properties may be
treated as criteria according which
an operational logistic scheme can be
analyzed and evaluated at the planning stage of an operation.”

1

Kriterier som användes
från Moshe Kress
– Flexibel
[Ökar flexibiliteten för att hantera flöden och noder i logistiksystemet med den nya tekniken?]
– Tillgänglig
[Ökar tillgängligheten av varor
och tjänster i logistiksystemet?]
– Kontinuitet
[Kommer kontinuiteten öka i
flödet av varor och tjänster med
den nya tekniken?]
– Tempo
[Går det snabbare att få behov
av varor och tjänster täckta med
den nya tekniken? D v s minskar
hindertider och omloppstider?]
– Enkelhet
[Blir det enklare att få behov av
varor och tjänster täckta?]
– Robusthet
[Klarar logistiksystemet störningar och katastrofer bättre
med den nya tekniken? Sårbarhet kopplat till fred- krig.]
– Effektivitet
[Allokerar den nya tekniken
varor och tjänster till ”the last
mile”1 bättre?]
Övriga kriterier som användes var:
– Äger tekniken tillämpning inom
logistiken?
Vilket var det första kriteriet
som gruppen analyserade för att
bestämma om tekniken skulle
analyseras vidare eller förkastas.
– När 2020 – 2045?
[Mognadsgrad på tekniken när
bedöms den som mogen för
Försvarsmakten]

– Hur och var kan tekniken
nyttjas?
[Såväl inom vilken logistikfunktion och inom vilken del av funktionskedjan passar tekniken]
– Måste tekniken anpassas mot
dagens teknik och nyttjande?
– Beroenden
[Är tekniken beroende av andra
teknikområden?]
– Kostnads-nyttoanalys (effekter)?
– Försörjningstrygghet?
Genomförande
Själva analyserna har genomförts i
workshop-form där FOI-experterna
eller någon av studiedeltagarna
gjorde en genomgång av de teknologier som skulle analyseras.
För att därefter genomföra en
analys av var och en av teknikerna
för att få fram vilka av teknikerna
som skulle kunna vara lämpliga
och förbättra våra logistikkedjor i
framtiden.
Allt summerades i ett Excelark för
att kunna användas vid utvärdering
av de mest intressanta teknikerna för
logistiken.
Resultat
Sammanfattningsvis kunde studiegruppen konstatera att logistikutvecklingen går framåt i många olika
riktningar från distributionssätt,
med autonoma farkoster, via reachback (beslutstöd), till nya material
med bättre lagringstolerans och
livslängd.
Efter att samtliga tekniker var bearbetade av studiegruppen, genomfördes en systematisk utgallring av
de olika teknikerna.
Syftet med detta var att få fram de
tekniker som bedömdes som mogna
och som skulle kunna öka eller förbättra logistiken i Försvarsmakten.
Metoden som studien använde för
att få fram de mest lämpliga tekni-

>>>

Last mile avser förflyttningen av förnödenheter från ex LOGE till en överlämningsplats. Där utmaningen är att effektivt, snabbt och precist leverera till slutmottagare.
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kerna, var genom en utgallring i två
steg av de mest intressanta teknologierna. Efter den första utgallringen
kvarstod tjugo stycken tekniker av de
ursprungliga trettio. Efter den första
utgallringen fick studiedeltagarna
återigen välja ut de mest lämpliga
teknikerna för logistiken. Efter den
avslutande utgallringen kvarstod åtta
tekniker vilka redovisas nedan.
De mest intressanta teknikerna
Bränsleceller. Kan användas till
framdrivning av fordon, men även
för att driva elverk. Bränslecellstekniken bör studeras närmare för
att kunna utreda i vilken omfattning den kan ersätta dagens fossila
bränsle. Även vilket bränsle (vätgas,
metanol, naturgas) som är mest
lämpat för Försvarsmaktens bränsleceller behöver utredas. Fördelarna är
framför allt att utsläppen av koldioxid minskar samt att bränslecellstekniken är tystgående.

Fordonståg
Studiegruppen anser att det finns en
stor potential på den bakre nivån
mot stöd och förstärkningsnivån
för att kunna genomföra operativa
transporter. Systemet innebär inte
ökad flexibilitet men ger däremot
ökad kontinuitet och tempo, extrafö-

Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten

Autonoma farkoster
Studien såg potential i RPASsystem, dock är osäkerheterna
kring vilken storlek på RPAS som
är mest lämplig inom logistiken då
RPAS sträcker sig mellan små, med

startvikt upp till 7 kg, till stora där
startvikterna ligger på över 300 kg.
Exempel på stora system är den
svenska quadrocopter Thunderwasp
med en tomvikt om 230 kg, med en
diameter på 6,5 m och där maximal
vikt vid take-off (inklusive bränsle
och last) ligger på 870 kg. Ett annat
område som studiegruppsmötet
ej kom i mål med var robustheten
för RPAS-system rörande störkänsligheten av GPS, påverkan av
counter-UAV. Diskussioner fördes
kring enkelheten på RPAS, med
utgångspunkt från att en enkel och
billig RPAS är lätt att störa och att
bekämpa, men man kan samtidigt
skapa en robusthet genom att man
kan använda den i svärmar, medan
en större robustare antas svårare
att störa ut och bekämpa men kan
samtidigt bli dyrare vilket medför att
man endast kan införskaffa ett fåtal.

Flygande spaning genomförs med hjälp av drönare från TUAV (Tactical Unmanned Aerial Vehicle). TUAV är en av flera underrättelseresurser vid den svenska
Mali-styrkan. På bilden (från 11 augusti 2016) landar den obemannade flygande
farkosten efter genomfört uppdrag.
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rare i fordonståget kan vila när den
aktive föraren kör fordonståget.
Detta skapar en möjlighet att framföra fordonståget dygnet runt, med
färre aktiva förare samtidigt som
det finns personal för lastning och
lossning samt att man kan dela upp
fordonståget och personal för skydd
av fordonen. Ytterligare fördel är att
bränsleförbrukningen kan minska
då fordonen efter ledarfordonet ligger i luftfickan efter framförvarande
fordon.
AR-teknik
AR-tekniken kan användas i ett
brett spektrum av områden som
exempelvis utbildning, träning
och simulering. Tekniken kan med
fördel nyttjas som beslutsstöd för
hantering och underhåll av tekniska
system. Området skulle även kunna
nyttjas som medicinskt behandlingsstöd. Med AR-tekniken som
beslutsstöd kan generellt utbildad
personal exempelvis mekaniker,
sjukvårdare m fl lösa mer kvalificerade uppgifter på stridsfältsnivån
genom att personalen kan få stöd av
specialister eller artificiell intelligens
via AR-systemet. Detta medför i sin
tur att specialister exponeras mindre
på den främre nivån. För att nyttja
systemet fullt ut krävs uppbyggnad
av molntjänster, databaser, utbildningspaket, stödfunktioner m m.
Artificiell Intelligens
I FOI rapport FOI-R--4678--SE,
sammanfattar man den artificiella
intelligensens fördelar i Försvarsmakten enligt följande:
Artificiell intelligens (AI) handlar om intelligent beteende som
uppvisas av maskiner. I vardagliga
sammanhang används termen AI
för situationer då maskiner imiterar kognitiva funktioner som
kan associeras med inlärning och
problemlösning. Viktiga frågor inom
AI inkluderar datorers förmåga till
resonerande, planering och lärande.
I militära tillämpningar blir AI en
allt viktigare komponent i många
olika tekniska system som används
på olika militära abstraktionsnivåer
– alltifrån stridsteknisk nivå till de
taktiska och operativa nivåerna.
Utvecklingen ger bl a möjlighet till
framtagande av intelligenta beslutsTIFF nr 2 / 2020

kvantdatorer även ha tillämpningar
inom bl a:
– Sensorsystem
– Positionering, navigering och tid
– Kommunikation
– Kryptering och dekryptering
Kvantteknologi är ett teknologiområde som, om svårigheterna kan
hanteras, kan skapa förbättrade
tillämpningar inom en mängd olika
områden som exempelvis säkrare
kommunikation, effektivare krypton, förmågan att hantera komplexa
optimeringsproblem m m.
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Kvantteknologin kan förutom

Nanoteknik (grafen)
Nanoteknik innebär att materialet
är mindre än 100 nanometer [nm].
Med nanotekniken kan vi förbättra
prestanda, effektivitet m m på andra
material. I studien kom vi att fokusera på grafen som är 2-dimensionellt, dvs materialet består
av endast ett kolatomlager och som är
världens tunnaste
material.

e

Styrkor med kvantdatorer jämfört
med traditionella datorer:
– Optimering
– Modellering av molekylnivån
och förbättrad förmåga att förstå kemiska reaktioner

Robotik
Även inom robotiken är det civila
företag som driver teknikutvecklingen framåt, en av de större aktörerna
inom robotiken är företaget Boston
Dynamics som driver utvecklingen
framåt med en mängd olika typer av
”robotar”.
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Kvantteknologi
Kvantmekaniken beskriver fenomen på en nivå där ett tillstånd är
osäkert och oförutsägbart och kan
ha många olika värden samtidigt.
Ett kvanttillstånd är i själva verket
multipla överlappande tillstånd –
en superposition av varje möjligt
klassiskt tillstånd som kan existera.
Superpositionen är det som ger

kvantdatorer kraften. Om vi har ett
objekt med ett kvanttillstånd (kvantbit) så kan det beskriva många klassiska tillstånd – som en superposition av dessa. Beräkningar baserade
på dessa kvanttillstånd kommer
därför att innehålla alla överlagrade
klassiska tillstånd samtidigt. Det gör
det möjligt att göra stora parallella
beräkningar simultant istället för en
beräkning i taget.
Idag finns s k quantum annealers,
vilka är en begränsad implementering av kvantdatorteknik och nyttjar
vissa kvantfenomen för att utforska
lösningar på systemoptimeringsproblem.
Intresset knyts dock till s k universella kvantdatorer, som bedöms
komma att vara möjliga inom 10-25
år. Idag går det att åstadkomma
system med upp mot 50 kvantbitar,
medan det om ett decennium kanske
kan vara möjligt med system med
några hundra kvantbitar. Det finns
dock många utmaningar att lösa
innan en fullt användbar kvantdator
kan finnas. Kvantdatorer är känsliga för omgivningen och det krävs
felrättande koder för att hantera fel
som kommer att uppträda m m.

d ie Teknik

stödsystem som kan användas på
bataljons- och brigadnivå.
Ett motstånd att nyttja AI kapacitet fullt ut kommer troligtvis i mångt
och mycket att vara avhängigt
människans tillit till tekniken. Ett
genombrott kan vara självkörande
fordon i trafiken som skapar en tillit
och förståelse för AI-teknologin.
Det finns dock flera utmaningar, bl a
avseende verifiering och validering
av systemen, d v s att fullt ut förstå
hur de tolkar data. Vanliga exempel
för att illustrera detta är bilder som
manipulerats på ett sätt som det
mänskliga ögat inte kan se, men som
innebär att ett lärande AI-system
ser något helt annat än tidigare. Vi
behöver således lära oss att hantera
systemens sårbarheter.
Då AI-system också kräver data/
information, och helst i stora mängder, för lärande är en utmaning att
ha tillgång till sådana data. Därför
bör Försvarsmakten redan idag samla in data inom många områden för
att bygga upp databaser i syfte att
kunna använda dessa i en framtida
inlärning av AI-system.

Additiv tillverkning
Additiv tillverkning är en mogen
teknologi (avseende reservdelar,
prototyper m m) som redan idag
genomför som OMF (organisations
och metodförsök) i andra Försvarsmakter som exempelvis Norge och
Nederländerna.
Additiv tillverkning bedöms som
en teknologi med hög mognadsgrad
vilket gör att den borde föras in i Försvarsmakten i likhet med exempelvis
Norge. När det gäller additiv tillverkning inom medicinområdet sker det
en utveckling av tillverkning av proteser, biologisk/syntetisk vävnad.

S tu

Artificiell Intelligens
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Exempel på fördelar med grafen och
exempel på användningsområden är:
– Elektriskt ledande (100 ggr högre elektronrörlighet än i kisel)
– 200 ggr starkare än stål
– Böj- och töjbart
– Går att skapa radarabsoberande
material (grafen inbakat i plast)
– Ytbeläggning (coating)
Vattenavvisande
Minskad friktion (grafenoxid)
Radarabsorberande färg, m m
Korrosions- och oxidationsskydd
Antibakteriellt
– Idrottsutrustning som skidor,
racketar, klubbor m m
– Kamouflage – kameleontmaterial
– Skyddsväst
– Gastäta behållare
– Smörjmedel
– Med mera
Slutsatser
Teknikutvecklingen sker idag hos
många olika aktörer, såväl genom
traditionell forskning vid universitet
och forskningsinstitut men även
av globala företag. Inom många
teknikområden ligger den civila
forskningen långt före den militära
vilket innebär att teknikerna som
tas fram inte alltid är anpassade
för den robusthet som det militära
försvaret kräver. En stor andel av

de nya teknikerna bygger även på
nätverksteknik, vilket kräver robusta sambandssystem och en större
bandbredd än idag. De autonoma
systemen kräver till stor del idag
stöttning i navigeringen av något
positioneringssystem, GNSS, vilket
även detta minskar robustheten i
systemen.
Ett område som kan kräva särskild uppmärksamhet är behovet
av teknisk personal och mekaniker
inom den framtida logistiken. Där
många av de nya teknologierna
innebär ett minskat behov av soldater och sjömän, finns det en risk att
behovet av materielunderhåll ökar,
vilket kan innebära att där man vid
första anblicken ser en personalbesparande effekt, kan i slutändan
medföra ett större behov av teknisk
personal och mekaniker för att
omhänderta underhållsbehovet av
autonoma farkoster m m.
Ytterligare en iakttagelse som
studien har gjort är att få av de teknologier som implementeras inom
Försvarsmakten är inriktade på
att utveckla och förbättra logistikområdet. I princip är den absoluta
merparten av teknikutvecklingen
inom försvarsområdet inriktat på att
förbättra verkansområdet alternativt
skydd av personal för att därigenom
förbättra möjligheten till verkan mot
mål.

Det har därför varit en utmaning
för studien att hitta konkreta exempel på hur logistiken inom försvaret
kan ha nytta av de nya teknikerna,
men med expertstöd av FOI har
studien fått kunskap och stöd i att
utvärdera effekten och nyttan av teknikerna som vi har analyserat.
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to Operational Logistics, The Art
and Science of Sustaining Military
Operations. Cham: Springer.
FOI (2019) Hur bra kan man förutsäga teknikutveckling? FOI Memo
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Ministry of Defence (2014) Strategic
Trends Programme – Future Operating Environment 2035. Shriveham:
Development, Concepts and Doctrine Centre. n
Förkortningar
GNSS
Global Navigation Satellite Systems
OMF
Organisations- och metodförsök
RPAS	Remotely Piloted Aircraft System
Fjärrstyrt flygplansystem tidigare
benämning UAV
TUAV	Tactical RPAS, numera benämnd
TRPAS

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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T I F F
MÖ T E R E N
L Ä SA R E
Bengt Kleijn
Den trettonde läsaren som vi får träffa är Bengt Kleijn när vi denna gång tar oss igenom vakten
på Tre vapen i Stockholm för ett samtal med Bengt Kleijn som är PL på FMV Bibliotekstjänst.

>>>

Bengt visar upp FMV:s
tidskriftssamling.
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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 blev anställd 1994 för att bygga
upp vad som då kallades för FMV:s
nya bibliotek. Det handlade främst
om dokumentalistkunskaper, alltså
informationssökningar i databaser.
Vi lämnade då bort allt sådant till
KTH:s bibliotek. Införandet av
ett bibliotekssystem stod också på

agendan. Vi hade enbart kortkatalog
på biblioteket.
Något år senare tog vi in publikationerna till biblioteket, inklusive
personal. Det var hundratals pärmar
med prenumerationsuppgifter på
alla våra M-nummersatta publikationer. Vi fick tillfälligt utöka
styrkan för inknappning i vårt då
helt nya bibliotekssystem.
Biblioteket har under årens lopp

Nej något fysiskt bibliotek finns inte
längre, men däremot så har vi ett
arkiv och en tidskriftssamling”
Säger Bengt på min fråga om vi kan träffas i FMV:s bibliotek.

utökat sina arbetsområden och ansvarar idag för alla tänkbara aspekter när det gäller informations- och
publikationsverksamhet. De digitala
biblioteken har blivit en självklarhet,
det började faktiskt med det digitala
flygbiblioteket i samband med att
Gripen-publikationerna började ges
ut på CD, nu finns det åtta olika
bibliotek under den rubriken.
Biblioteket tillhör nu en enhet
tillsammans med Arkiv och vi samarbetar på de flesta områden. Vi har
tillsammans kravställt och fått igång
ett system Arkivsäkraren för digital
långtidslagring. Vi strävar mot att
vara konsekventa för vilka handlingstyper arkiv respektive bibliotek
hanterar.

Vi började intervjun nere i bibliotekets arkiv.
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Nyhetsbrevet ”Vår Omvärld” som
vi ger ut i samarbete med Marknad och Inköp (M & I) är mycket
populärt och nu finns det planer på
ett nytt nyhetsbrev som ska bevaka
tekniska nyheter.
Egna reflexioner
– Det var väldigt utvecklande år då
FSV tillhörde FMV. Första tanken
var att verkstäder kommer knappast
att påverka biblioteket. Men det blev
tvärtom och ända upp till högsta ledningen engagerade FSV sig i utvecklingen av främst Markbiblioteket. På
FM tiden var det en separat cd-server på varje verkstad, digitala markbiblioteket sparade väldigt mycket
pengar. Vi har fördelen på FMV att
tillgängliggörandet av publikationer
ligger hos biblioteket. Dels används
kompetensen som finns hos medarbetarna dels får vi god spårbarhet
ända fram till arkivering.
Hur länge har du läst TIFF?
– Oj, så länge jag jobbat här skulle
jag tro. Men det känns som den
blivit mer och mer relevant för mig.
Men om det beror på tidskriften eller på att mina uppgifter förändrats
kan jag inte säga.
Varför läser du TIFF?
– Det blir en omvärldsbevakning för
oss på biblioteket, men ibland skrivs
det om saker som berör oss direkt.
Det är inte alltför ovanligt att det är
via TIFF vi får den första signalen
om en viktig förändring. Intern information är som ni vet, svårt.
Finns det några spännande eller
intressanta anekdoter som du vill
dela med dig av till TIFF:s läsare?
– Jag gissar att de flesta inte vet att
dagens bibliotek har sitt ursprung i
Kungliga flygförvaltningens biblio-

tek. Vi har tagit över dess samlingar
och det rör sig om tiotusentals
NACA- och NASA-rapporter. Våra
sommarvikarier brukar kämpa med
att lägga in dessa i vårt bibliotekssystem Kulan.
Och apropå Kulan – namnet
kommer sig av att Biblioteket
placerades i den då nedlagda lokal
där matsalen Kulan funnits. Där
stod också den första biblioteksservern därav namnet Kulan.
I det rummet fanns också FMV:s
två första internetdatorer. Det var
ibland kö till dessa då i mitten av
90- talet.
Vad tycker du om TIFF:s innehåll
nu jämfört med i begynnelsen?
– Jag har ingen direkt åsikt om detta.
Har du några favoritområden
i innehållet när det kommer ett
nytt nummer i brevlådan?
– Läsarintevjun är alltid intressant.
Nu senast har serien om S1000D varit viktig att följa. Det har påverkan
både på hur vi tillgängliggör och
arkiverar publikationer.

https://sharepoint.fmv.se/com/C0024/SitePages/Startsida.aspx

Saknas något som du gärna
skulle se att vi tar upp i framtiden?
– Det händer mycket nu i Normaspåret (FMV:s Nya it-stöd för
ekonomi, projekt, inköp, produktledning och analys) med nya system
även för den tekniska informationen. Det vore givetvis intressant att
läsa om. Jag är såklart extra intresserad av hur man tänkt lösa frågor
om informationsägarskapet. Hur
spårbarhet och tillgänglighet ska
lösas för båda myndigheterna.
Avslutande ord
Bengt avslutar med att informera
alla som jobbar på FMV och har
tillgång till deras Intranät (Insi-

bibliotek@fmv.se

dan) om att man hittar biblioteket
här https://sharepoint.fmv.se/com/
C0024/SitePages/Startsida.aspx
eller varför inte ta och besöka bibliotekets expedition på Tre Vapen
i D-huset, rum D33. Deras mejl är
bibliotek@fmv.se. n

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!
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Text och foto:
Thomas Härdelin Saab AB
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militärhistoriska arv

20

Skånelinjen
I serien om vårt militärhistoriska arv, SMHA, besöker vi i del 33 Skånelinjen,
som blir den avslutande artikeln i serien om SMHA:s museer.
Text och foto: Emelie Petersson och Johan Dahlén, Regionmuseet i Skåne
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– nya och gamla berättelser
Regionmuseet i Skåne arbetar sedan
flera år med att dokumentera, bevara och sprida kunskap kring Skånelinjen som kulturarv. Med stöd från
Statens Maritima och transporthistoriska museer har vi gjort ett antal
olika insatser för att lyfta fram detta
mycket påtagliga byggnadsverk
som ligger längs hela den skånska
kusten. Arbetet har kretsat kring
att öka förståelsen och kunskapen
om en del av den svenska försvarshistorien som börjar försvinna ur
folks medvetande. Det är inte längre
självklart att allmänheten känner
till vad de stora betongkolosserna
på de skånska badstränderna är för
något. Kunskapen om det historiska
sambandet börjar försvinna.
Per-Albins linje
Skånelinjen, även kallad Per Albinlinjen efter dåvarande stadsministern
Per-Albin Hansson, är en mycket
påtaglig kulturlämning från andra
världskrigets och kalla krigets dagar.
Utmed hela den cirka 50 mil långa
skånska kusten ligger betongvärnen.
Emellanåt mycket tätt med bara ett
hundratal meter mellan sig.
Det var under senhösten 1938
som beslutet togs om att anlägga
en kustförsvarslinje i Skåne. Med
början i Ystad byggdes sedan under
sommaren 1939 nära trehundra värn
på sydkusten och senare samma år
befästes även öresundskusten. Arbetet fortsatte året därpå och sammanlagt byggdes 1063 värn längs hela
den skånska kusten, från Båstad i
nordväst till Vieryd i västra Blekinge.
Arbetet med att bygga försvarslinjen gick mycket fort och var
direkt kopplat till hur det militära
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Deltagare på beredskapskurs i jordbruk som gör halmmadrasser att sova på.
Kurserna pågick under två veckor med cirka 20 deltagare som delades in i arbetslag som arbetade i ladugård, häststall, förläggningens hushåll samt ute på fältet.
Arbetsveckan utgjordes av 54 timmar. Förekommande arbetsuppgifter var bland
annat handmjölkning tre gånger dagligen av gårdens 48 kor, betgallring på fälten,
hässjning, matlagning och skurning. (Materialet kommer ur Kvinnoföreningarnas
beredskapskommittés arkiv, Riksarkivet Stockholm.)

hotet utvecklade sig. Den intensiva
byggnationen på sydkusten var en
följd av att den bedömdes som mest
utsatt för möjligt tyskt angrepp. Den
snabbt och akut uppförda försvarslinjen permanentades, moderniserades och kompletterades med bl a
skyddsrum, och var en aktiv del
av det skånska kustförsvaret fram
till 1990-talet. Sedan den militära
nyttan upphört, har några värn
tagits bort och ett flertal plombe-

rats – men ännu finns de flesta kvar.
Skånelinjen är ett av Sveriges största
byggnadsverk. Det lär ha gått åt
mer betong till Skånelinjen än till
Öresundsbron!
2016 genomförde Regionmuseet en inventering av värnen längs
delar av försvarslinjen. Syftet med
denna var att få en bild av skicket
på värnen, men också ha fokus på
pedagogiska och turistiska värden
och tillgänglighet.
>>>
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Skånelinjens utbredning i Skåne och Blekinge.

Genom inventeringen kunde vi
snabbt konstatera att stora delar av
Skånelinjen var helt utan information och att kunskapen saknades om
varför betongklumparna – bunkrarna
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och skyddsrummen, ligger där de
ligger. För att nå ut till den allmänhet som inte självklart uppsöker militärhistoriska besöksmål valde vi att
fokusera på områden där värnen är

Illustration: Helene Stalin Åkesson

lättillgängliga och ligger tillsammans
med andra besöksmål. Invid Falsterbokanalen har vi tillsammans med
den lokala kulturföreningen Calluna, skyltat ett par värn och skydds-
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Skylt från ett av de skyltade värnen invid Falsterbokanalen.

rum. Här finns flera olika typer av
militära anläggningar bevarade och
i samverkan med föreningen kan
värnen öppnas och visas. Detsamma
gäller för ett värn invid Ravlunda
skjutfält i östra Skåne, som förvaltas
av Artillerimuseet i Kristianstad.
Bägge dessa miljöer är lättillgängliga, attraktiva och populära – och
med välbevarade värn som lämpar
sig väl för en fördjupande berättelse
om andra världskriget och kalla
krigets påverkan på Sverige.
Nya berättelser
Just nu arbetar vi med projektet
”Skånelinjen - Nya berättelser” i
samarbete med Skånes hembygdsförbund. Här söker vi efter ytterligare berättelser med anknytning till
linjen. Fokus ligger på vardagslivet
som pågick samtidigt som värnen
byggdes och linjen bestyckades. Hela
samhället var påverkat under dessa
dramatiska krigsår och i Skåne blev
invasionen av grannländerna Danmark och Norge extra kännbar.
Det var under arbetet med inventeringen 2016 som projektgruppen
kom i kontakt med berättelser av de
som varit med och byggt värnen och
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Kulsprutevärn 648, Ålabodarna Landskrona.

>>>

Pansarvärn 560, Barsebäck.
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de som haft sin postering där. Ögonvittnesskildringar om psykiska påfrestningar av utsatthet och ovisshet.
Kontrasten mellan dagens kulturmiljö och gårdagens försvarsanlägg-

Pansarvärn 153, Hörte, Ystad.

Pansarvärn1557, Bjärehalvön.
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ning var slående. I det pågående projektet arbetar vi utifrån antagandet
att dessa, många gånger förbisedda
personliga betraktelser, kompletterar den stora historieskrivningen

och ger den nyanser som behövs för
att ge fler människor en ingång till
kulturarvet Skånelinjen.
I arkivens gömmor
Som museum vänder vi oss bland
annat till arkiven för att få ytterligare kunskap. I detta projekt har
vi hittills besökt Riksarkivet och
Krigsarkivet i Stockholm samt
Folklivsarkivet i Lund. Materialet
som vi har tittat på ger en intressant dokumentation av ett land i
krisberedskap. Ett exempel är de
beredskapskurser i lantbruk som
kvinnor uppmanades delta i för att
avhjälpa bristen på arbetskraft inom
jordbruket. Behovet var stort då
både lantbrukare och säsongsarbetande unga män var inkallade. För
Skånes del finns en intressant dokumentation från dessa kurser genom
fotografier som visar utbildningens
olika arbetsmoment, från mjölkning
för hand till körning med häst. Att
det saknades arbetskraft i lantbruket
blir tydligt vid genomgång av arkivmaterial som finns hos Folklivsarkivet i Lund. Samlingen innehåller
svaren på en frågelista som skickades ut 1997 med rubriken “Beredskapen”. Här förtydligas situationen
med direkta beskrivningar av de
svårigheter det innebar för de som
ensamma fick sköta både familj och
jordbruk. Här återges också frustrationen hos de inkallade över att inte
kunna hjälpa till. Situationen för
lantbrukarna är bara ett exempel.

Illustration:
Helene Stalin Åkesson
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Utdrag ur ett svar på den frågelista, Beredskapen, som Folklivsarkivet i
Lund skickade ut 1997.

Utdrag ur ett svar på den frågelista, Beredskapen, som Folklivsarkivet i Lund skickade ut 1997.

Materialet är brett avseende både
regional spridning och människors
livssituation vid tiden.
En förutsättning för projektet är
de nio hembygdsföreningar som
deltar med ideellt arbete. Deras
kunskap om, och engagemang i den
lokala historien är viktig i arbetet
med att hitta platsanknutna berättelser. Projektet pågår ännu och vi
kan inte säga vad resultatet blir men
vi kan dock bjuda på smakbitar ur
arkiven. n
Utdrag ur ett svar på den frågelista, Beredskapen,
som Folklivsarkivet i Lund skickade ut 1997.

Läsa mer
För den som är kunnig i militärhistoria och som vill
veta mer om Skånelinjens olika tekniska och fortifikatoriska delar rekommenderar vi boken Skåne-linjen
(Per-Albin linjen). Det skånska kustförsvaret under
andra världskriget, skriven av Leif Högberg. Här
finns både en gedigen genomgång av det historiska
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grundmaterialet såväl som tekniska beskrivningar och
ett rikligt bildmaterial. För den som vill läsa vidare om
vardagslivet finns; Vardagsliv under andra världskriget:
minnen från beredskapstiden i Sverige 1939-1945,
skriven av Carina Ahlqvist, Annika Nordström,
Birgitta Skarin Frykman.
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Luftvärnsgevär
I denna historiska artikel berättar Tommy om vad ett luftvärnsgevär är.

A

tt försvara sig mot flyganfall
har varit ett angeläget men
svårlöst problem för marktrupper åtminstone sedan
flygplanen blev kapabla att bära en
kulspruta omkring 1915. Luftvärnskanoner fanns visserligen tidigt,
men dels var de föga effektiva och
dels tunga och svårförflyttade. För
infanteriet fanns föga att göra annat
än att använda de egna handeldvapnen och hoppas på en lyckträff.
Detta kan förvisso lyckas ibland.
Den berömde ”röde baronen”
Lothar von Richthofen dödades av
en enda kula från ett kulsprutegevär
på marken, och under slaget om
Storbritannien 1940 sköts en hypermodern Ju 88-bombare faktiskt ned
av en hemvärnspluton som brassade
loss med 180 skott från sina LeeEnfield gevär. Den japanska armén
var till och med optimistisk nog att
förse den moderniserade Modell 99
versionen av Arisaka-geväret med
ett särskilt luftvärnssikte (Bild 1).
Dock rationaliserades detta snabbt
bort efter krigsutbrottet 1941. Ett
luftvärnsvapen litet och lätt nog att
bäras och hanteras av en enskild
soldat och med en reell chans att
träffa målet kom först i och med
de bärbara IR-målsökande luftvärnsobotarna Redeye och Strela på
1960-talet.
Långt tidigare
En del intressanta försök att åstadkomma ett sådant vapen hade dock
gjorts långt tidigare.
Som beskrivits tidigare (TIFF nr
2/2011) hade den berömde finske
vapenkonstruktören Aimo Lahti på
1930-talet konstruerat ett halvautomatiskt 20 mm pvgevär (20 pst
kiv/39) som blev ett standardvapen i
den finska armén. Det var ett på flera sätt utmärkt vapen när det togs i
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Bild 1: Arisaka 7,7 mm gevär modell 99 med uppfällt luftvärnssikte. Det för en
västerlänning något udda modellåret beror på att 1939 enligt traditionell japansk
tidräkning var år 2599 sedan kejsardömet instiftades av solgudinnan Amaterasu.

Uppslag från TIFF nr 2/2011

tjänst 1939, men redan 1941 hade det
(liksom alla liknande vapen) blivit
helt föråldrat i och med tillkomsten
av starkt pansarskyddade stridsvag-

nar som T-34 och KV-1. Vapnen
fanns ju dock fortfarande på förband
och användes för diverse andra
ändamål, som prickskyttevapen på
TIFF nr 2 / 2020

Bild 2: Ett pst kiv/39 monterat på en improviserad ”luftvärnslavett”. Vapnet var av
lätt förstådda skäl även känt som ”norssupyssy” (elefantbössan).

långa håll eller för att åstadkomma
skogsbrand bakom de ryska linjerna
genom att skjuta brandammunition
med hög elevation eller som luftvärn.
Det sistnämnda krävde dock en del
märkliga ”lavettkonstruktioner”
eftersom pvgeväret var byggt för att
vara så lågt som det bara var möjligt
och att skjuta horisontellt (Bild 2).
Konstigt med ett
klumpigt vapen
Det kan tyckas konstigt att använda
ett klumpigt pvvapen som luftvärn,

men förklaringen ligger i det ryska
attackplanet Iljusjin Il-2 Sjtormovik
(Bild 3). Il-2 var ett ganska långsamt och trögmanövrerat flygplan
med vätskekyld motor som användes för låganfall mot trupp och
borde alltså normalt sett ha varit ett
tacksamt mål för luftvärn. Det var
det dock minst av allt, eftersom hela
främre delen av flygkroppen runt
motor, förarkabin och bränsletankar var byggd av 4-12 mm pansarplåt, totalt ca 700 kg, vilket tillsammans med en frontruta av 65 mm

pansarglas gjorde planet näst intill
totalt okänsligt för finkalibrig eld.
Pst kiv/39 rådde dock på Il-2 och
erfarenheterna var så pass goda att
man januari 1944 beställde utveckling av en moderniserad luftvärnsversion (20 it kiv/39-44). Det brådskade, prototypen levererades redan
i mars samma år, och modifieringen
inskränkte sig till en ”luftvärnslavett” (Bild 4) som alternativ till pvlavetten, ett primitivt luftvärnssikte
och att vapnen kunde ställas om
för automateld (20 pst kiv/39 var
halvautomatisk). Luftvärnssiktet
var fast inställt för en målhastighet
av 430 km/h, målavstånd 1200 m
och anflygningsvinkel 30-60 grader,
därutöver fick man sikta efter vart
spårljusen hamnade. Leveranserna
gick snabbt, alla 325 beställda vapen
levererades under 1944, men de
kom inte till någon större användning. Problemet var övergången till
automateld. Det visade sig att den
nästan omodifierade mekanismen
var alltför klen för automateld utan
ofta havererade redan efter några
hundra skott. Vapnen förrådsställdes därför snabbt efter krigsslutet,
och det verkar inte finnas några
säkra uppgifter om insats i strid.

Bild 4. Hur man skjuter med en 20 it
kiv/39-44. Lägg märke till den smått
geniala ”luftvärnslavetten”. Allt som
behövs är en stadig påle nedslagen i
marken, alternativt en ungbjörk kapad i
lagom höjd.

Bild 3: En Il-2 Sjturmovik. Typen var unik på flera sätt. Så var t ex pansaret inte
monterat på, eller i, flygkroppen utan ”pansarskalet” var framkroppens primärstruktur. Lägg också märke till det stora luftintaget ovanpå motorn. Normalt är
kylsystemet på en vätskekyld motor extremt sårbart men i Il-2 befann sig kylarpaketet inne i ”pansarskalet” under fötterna på piloten och luftintaget gick i S-krök
så att inte ens en träff in i själva luftintaget kunde nå kylaren.
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Förstärkta och
modifierade mekanismer
Dock gjordes en del försök med
förstärkta och modifierade mekanismer på 1950- och 60-talet. Mot den
tidens jetplan var vapnen förvisso

>>>
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totalt värdelösa, men nu hade ju
helikoptrar börja dyka upp på slagfältet, och mot dessa kunde vapnen
eventuellt komma till användning.
De flesta kasserades därför inte förrän på 1980-talet. De flesta skrotades, eller hamnade på museum
(Bild 5), men ett antal såldes till
vapensamlare i USA där de numera
lär vara mycket eftersökta, många
har dock modifierats till 12,7 mm
kaliber, som är den grövsta tillåtna
för privata vapen.
Finska armén
Det allra märkligaste med historien
är dock att finska armén faktiskt
redan hade en lvversion av 20 pst
kiv/39, och dessutom en mycket
bra sådan. Redan våren 1939
hade Aimo Lahti fått uppdrag
att utveckla en 20 mm lvakan
och hade använt sitt pvgevär
som bas. Resultatet blev 20
ItK/40, vars prototyp levererades i oktober 1939. Dock
hade det i denna skepnad

Bild 6. 20 ItK/40 i ställning vid Uuksu i Ladogakarelen i juli 1944.

förändrats och förstärkts betydligt
mera för att tåla långa eldskurar
automateld, monterats i ett reguljärt
dubbelt luftvärnslavettage och fått
ett för sin tid avancerat sikte (Bild
6). Dock var den finska industrin
överbelastad så serieproduktionen
kom inte igång förrän 1943 och bara
170 av 200 pjäser hade levererats vid
krigsslutet.
Bild 5. Närbild på en
Det var dock ett så bra vapen
20 it kiv/39-44 på
museum i Häämenlinna. att när det efter krigsslutet gällde
att bestämma vilken 20 mm akan
som skulle behållas i den finska
armén så föll valet på 20 ItK/40.
Och då hade finnarna ändå helt
unika erfarenheter och valmöjligheter eftersom de kunde välja
mellan praktiskt taget varenda 20
mm akantyp som överhuvud taget
användes under andra världskriget
(ett antal olika varianter av den
danska Madsen-kanonen, tre tyska
akan (BSW, Gustloff och Flakvierling), en variant av den schweiziska
Örlikon-kanonen och den italienska
Breda m/35) och pjäsen förblev i
bruk fram till 1988. n

Tekniska data:
20 it kiv/39-44
kaliber 20 mm × 138B, projektilvikt
150 g, pipans längd 65 kaliber
(130 cm), längd 224 cm, vikt 56 kg
(utan magasin och lavettage),
vikt lvlavettage 9 kg, vikt magasin
7 kg, Eldhastighet (max) 325 skott/
min, praktisk 80-100 skott/min,
halvautomatisk eld 15-30 skott/min,
V0=800-840 m/s, magasin 10 skott,
praktisk skottvid 1200 m,
maximal skottvidd 6500 m
20 ItK/40
kaliber 20 mm × 138B, projektilvikt
150 g, pipans längd 65 kaliber
(130 cm), vikt i ställning 652 kg, vikt
vid transport 778 kg,
Mått L×B: 425 × 130 cm,
Eldhastighet max 2 × 700 skott/
min, praktisk 2 × 250-360 skott
min (inställbar). V0=830-850 m/s,
magasin 2x20 skott, elevation -10 –
+90 grader, sidriktning 360 grader,
praktisk skottvidd 2200 m,
sikte M/Strömberg, servis 4 man

Text: Tommy Tyrberg
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Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar och aktuella publikationer.
Är det något som ni vill tipsa om så skicka in förslag till tiff.info@fmv.se.
Sveriges militärhistoriska arv – Skånelinjen
www.smha.se/museer/skanelinjen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nelinjen
www.smtm.se/
www.smha.se/museer/skanelinjen/

Modifiering av grk m/41 D

FMV – Aktuella händelser

https://sv.wikipedia.org/wiki/Granatkastare_m/41
https://sv.wikipedia.org/wiki/Granatkastare

https://www.forsvarsmakten.se/sv/sok/#!/all?query=g

Tommy Tyrberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aimo_Lahti

(FMV har även fått en ny grafisk profil på sin hemsida.)
https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Iljusjin_Il-2

Gissa bilden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robotsystem_90
www.robotmuseum.se/ROBOT/Robothistorik/09_Luftvarn/ARM_rb_90.htm

Mejla till TIFF
(tiff.info@fmv.se) och
tala om vad du tycker
om QR-koderna!

http://tiff.mil.se

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.
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Gissa bilden
Vårbilden

Foto: Försvarsmakten

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Det rätta svaret är att detaljen var på bakdelen av två utskjutningsrör till RBS 90.
Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst var Andreas Nikolausson från Visby.
Ett bokpremium kommer med posten.

Luftvärnsrobot 90 (Rb 90) avfyras mot luftmål. Skjutning med luftvärnssystemet Robot 90 (RBS 90) på
Mässtocka skjutfält (15 juni 2017, Halmstad, Sverige).

Sommarbilden
Vad är detta och vilken materiel (materielsystem eller motsvarande) tillhör objektet?

Foto: Försvarsmakten.

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Redaktionen förbehåller sig rätten att premiera det mest utförliga svaret.

Svaren vill vi ha in senast måndag 17:e augusti helst till: tiff.info@fmv.se
eller skicka post till
TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.
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Nöten
Vårnöten
Minröjning
Denna gång var det tydligen inga minörer som läste
denna uppgift i TIFF! Vi fick inte in några rätta
svar eller så var det för många girar så att alla som
försökte gick på ”grund”!
Uppgiften var att svara på följande; Befälhavaren
ombord på HMS Koster får uppdraget att, från
sin startposition
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
.

Det rätta svaret är att göra så här; Med start i position 0
så är det bara följa pilarna i nummerordning, via nummer 7
och tillbaka med det fjortonde benet till startpositionen.

Aritmetiska nian
Över till lite vanlig aritmetik, som inte kräver någon
form av goda sjömanskapskunskaper! Placera ut
siffrorna 1 till 9 i de nio cellerna. Det ska vara en
enskild unik siffra i varje cell. De utpekade “ekvationerna” ska vara korrekta. Utvärdera/beräkna från
vänster → höger respektive från toppen → botten
och ignorera de vanliga matematiska prioriteringsreglerna (multiplikation och division före addition
och subtraktion).

Exempel med principer för en lösning.

Alla godkända svar deltar i dragningen och
ett premium utlovas till vinnaren. Svaren vill
vi ha in senast måndag 17:e augusti helst till:
tiff.info@fmv.se eller skicka post till
TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.

Fyll i siffrorna 1-9 i dessa nio rutor så att ekvationerna
stämmer både vågrätt och lodrätt.
TIFF nr 2 / 2020
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Trevlig sommar
önskar redaktionen och
kontaktpersonerna

Teknisk tjänst i fokus – för framtiden
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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

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

Flygstaben

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 (tjänstledig)

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
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Posttidning B
Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Illustration: Helene Stalin Åkesson

Läs mera om Skånelinjen på sidan 30!
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