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SVANENMÄRKT Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden



Målbild för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten 
2025 – För mig handlar det om en Trovärdig och 
Tillgänglig Teknisk Tjänst.

Det gäller för oss inom den tekniska tjänsten att 
höja blicken och fokusera på vilka krav verksam-
heten ställer på den tekniska tjänsten framöver, och 
för att klara det måste vi våga ta risker i tillväxten, 
ifrågasätta gamla sanningar och hitta nya arbetssätt. 
ÖB bjöd nyligen in till samtal om hur vi skall nå 
Försvarsmaktens målbild 2025. Ett samtal som jag 
varmt kan rekommendera och som du kan ta del av 
genom filmen Tillsammans stärker vi Sveriges försvar 
som nås via Försvarsmaktens hemsida. ÖB trycker 
på att han förväntar sig att vi är kreativa och tar 
initiativ utifrån våra respektive förutsättningar, 
C Ins Michael Claesson lyfter vikten av att våga 
pröva och LogC Michael Nilsson trycker på att ett 
kraftigare försvar kräver en mer robust logistik.

Vi har alltså cheferna med oss och det är nu upp 
till oss, oavsett vilken befattning eller roll vi har, att 
vara kreativa och ta initiativ utifrån givna ramar. 
Där det finns anledning att ompröva ramarna så är 
det vår uppgift att komma med förslag som ökar 
effekten.

Ett bra exempel på utveckling inom den tekniska 
tjänsten hittar ni i detta nummer under rubriken 
TIFF träffar. Där får du bekanta dig med Per Hallin 
som idag är Teknisk chef för armén. Per beskriver 
på ett tydligt sätt vilka utmaningar och behov av 
återtagande vi står inför och som förstås inte bara 
gäller för armésystemen. Per beskriver hur man 
inom arméstaben nu bygger upp nödvändig kom-
petens inom såväl vidmakthåll som tekniskt de-
signanasvar och han trycker också på behovet av att 
fokusera på att vidmakthålla vår befintliga materiel, 
vilket jag är den första att skriva under på.

På temat att ta hand om den materiel vi redan har, 
så kan du under rubriken KVIST ser till att Visby-
korvetterna håller måttet långt i framtiden läsa om 
arbetet med livstidsförlängningen av de skeppstek-
niska systemen på våra Visbykorvetter. En artikel 
som förstås appellerar på mig då jag under flera år 
jobbade med dessa fantastiska fartyg. Björn Spång-
berg, som är projektledare på FMV, beskriver hur 
ett nära samarbete mellan Försvarsmakten, FMV 
och leverantören ger ökat förtroendet och förståelse 
för varandra, vilket i sin tur leder till ett effektivt 
samarbete när friktioner kring tid, ekonomi och 
leveranser uppstår i projektet.

I denna utgåva återfinns också ett antal artiklar 
som andas framtid. I artikeln Teknisk tjänst i Lvsys-
tem 103 (Patriot) beskriver Håkan Carlström (Lv 6) 
hur materielunderhållskonceptet för Patriot förhåller 
sig till vårt ordinarie koncept utifrån de förutsätt-
ningar som systemet för med sig. Ett exempel på 

när vi måste vara beredda att justera våra arbets-
sätt i takt med att vi får in ny materiel. I artiklarna 
Klimatneutral Försvarsmakt av Louise Sköldback 
(LedS) och Bränsleceller som kraftkälla av Rickard 
Antonsson (FMTS) beskriver författarna på olika 
sätt arbete med att förändra vårt beroende av fossila 
bränslen. Rickard beskriver också att det finns ett 
antal intressanta fördelar med bränsleceller.  

När det kommer till utvecklingen av vår tidning, 
så vill jag slå ett slag för insändaren Vårda och värna 
vår yttre uniform, som är skriven av Emil Lindberg 
(F 17). Insändaren är en del i vår nya satsning 
Tyck i TIFF, där det är tänkt att du som läsare skall 
kunna bidra med insändare, lyfta frågor eller debat-
tera och kommentera något i tidningen. Varför inte 
skriva några rader om vad just du och dina arbets-
kamrater ser att ni kan göra annorlunda kopplat till 
en Trovärdig och Tillgänglig Teknisk Tjänst 2025? 
Vi tar tacksamt emot just ditt bidrag till redaktionen 
på tiff.info@fmv.se, och på samma adress tar redak-
tionen lika tacksamt emot feedback på tidningen, 
förslag på hur vi skall utveckla vår tidning och 
naturligtvis också ris och ros.

I tidningen återfinns också en artikel baserad 
på genomförd verksamhet. Jan Lindgren (FMTS 
FunkE) beskriver i artikeln Teknisk tjänst under den 
nyligen avslutade arméövningen 2021 ett antal erfa-
renheter från övningen, som jag hoppas skall väcka 
funderingar och tankar inför vår fortsatta utveckling 
av den tekniska tjänsten.

Slutligen finns det som vanligt också ett antal 
historiska artiklar att njuta av framför brasan nu när 
mörkret faller på.

Johan Igert
PROD RPE LOG
Ansvarig utgivare

Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
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– Vi har redan som en ”aptitretare” 
under sommaren 2021 satt igång 
med att rekrytera nya medarbetare, 
berättar Per Hallin när TIFF träffar 
honom i Enköpings garnison och 
Arméstaben (AST).  

Enligt Per Hallin finns det mycket 
teknisk kompetens att hämta bland 
alla de som slutat genom de förtids-
avgångar som skett inom Försvars-
makten. Per menar att man är mycket 
intresserad av få tillbaka ett antal av 
dem som tidigare har jobbat inom 
Försvarsmakten med teknisk tjänst. 

– Vi satsar på markmaterielen 
genom nyrekrytering inom teknisk 
design och Vidmakthållande-
ansvaret (VMH), mot befattningar/
arbetsområden såsom exempelvis 
VMH-ledare, systemingenjörer, in-
köpare och ekonomer, berättar han. 
Planen är att rekrytera personal med 
placering på de platser som AST 
idag finns etablerad på. Vi ska bland 
annat försöka locka tillbaka förtids-
avgångna som idag kanske jobbar 
med annan teknik civilt och som vill 
bidra nu när Armén ska växa igen. 
Genomgående finns det inom dessa 
sektorer duktiga personer med stor 
insikt i hur den tekniska tjänsten 
fungerar. Vi ser väldigt gärna att de 
söker sig tillbaka till Försvarsmak-
ten och vi kan erbjuda dem olika 
möjligheter som gör att det kan vara 
attraktivt att söka de här tjänsterna.

Från FMV till FM
Per Hallin är Teknisk officer i bot-
ten. Han är reservofficer idag och 
återvände till Försvarsmakten och 
Armén 2019 efter att ha tjänstgjort 

33 år på Försvarets Materielverk 
(FMV) och har där huvudsakligen 
jobbat med materielanskaffning. 

– Jag har haft olika befattningar 
vid FMV. Jag har bland annat varit 
underhållsansvarig, projektledare, 
linjechef och Chefsingenjör (CI). 
Jag har även haft förmånen att 
under 1990-talet få vara med om att 
utveckla och anskaffa de dåvarande 
ledningssystemen för bland annat 
Strf  90 och Strv 122. Sista tiden på 
FMV var jag CI Ledning vid SPL 
Armé. 

I samband med verksamhetsöver-
gången (VÖG) i januari 2019, då det 
tekniska designansvaret och vid-
makthållandet för all markmateriel 
överfördes från FMV till Försvars-
makten, bytte Per också roll och 
kom därmed tillbaka till Försvars-
makten och befattningen Teknisk 
Chef Armé.

Första tiden var Per så gott som 
ensam på jobbet men idag finns det 
sammanlagt fem personer inom 
arméstaben som jobbar åt Teknisk 
Chef Armé och ansvarsområdet 
teknisk design. Det är förutom Per 
Hallin och hans ställföreträdare 
också tre chefsingenjörer. 

– Planen är att vi ska fortsätta att 
växa ytterligare de närmaste åren 
med flera CI och systemingenjörer 
(SI) som styr och leder inom teknisk 
design och VMH när det gäller 
markmaterielen.

Den nya Armén i fokus
Ett annat fokus är Den Nya Armén 
(DNA) som innebär att Försvars-
makten bygger en armé som har sin 

huvudsakliga uppgift inom Sveriges 
gränser. 

– Det är mot det målet som vi 
dimensionerar VMH, säger Per. Vi 
ska kunna reparera våra stridsvag-
nar i bland annat Boden, Skövde 
och Revinge och det ska till exempel 
finnas reservdelar på plats som gör 
att det går smidigt.

Den Nya Armén innebär också 
att Försvarsmakten kommer att 
köpa in mycket stora mängder av ny 
materiel såsom till exempel lastbi-
lar, bandvagnar, eldhandvapen och 
uniformer. 

– Vi har redan nu mer än 70 pro-
cent av den markmateriel som vi ska 
ha i Den Nya Armén. Det är alltså 
befintlig materiel som vi måste ta 
hand om och vårda. Det är viktigt 
att vi gör det och att vi verkligen 
börjar i betydligt större utsträck-
ning vidmakthålla den materielen 
som redan är levererad och i bruk, 
menar Per. Vi måste verkligen lyfta 
tillgängligheten på den befintliga 
materielen. Stridsvagnarna ska till 
exempel vara iordninggjorda och 
stå klara i mobförråden på liknande 
sätt som de gjorde tidigare. Vi har 
en ganska kort tid på oss om det 
här ska vara på plats år 2025 som 
planen är.

Säker materiel
Enligt Per Hallin så är hans vik-
tigaste uppgift i dag att se till att 
den materiel som Försvarsmakten 
har och använder i krigsförbanden 
är säker för brukarna och det sker 
därför ett omfattande systemsäker-
hetsarbete. Det gäller att minimera 
personskadorna och risken att göra 
sig illa men inte heller själva materi-
elen eller miljön får skadas. 

Försvarsmakten får en system-
säkerhetsdeklaration från FMV som 
normalt bygger på underlag från 
en leverantör, för att försäkra sig 

Nystart för teknisk tjänst 
inom armématerielområdet
Antalet personer som jobbar med teknisk tjänst inom armémateriel- 
området kommer att behöva öka kraftigt den närmaste tiden. 
Nyrekrytering står därför mycket högt på agendan för Per Hallin 
som är Teknisk Chef Armé.

Text: Martin Neander

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

>>>
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Efter 33 år på FMV är Per Hallin
tillbaka i Försvarsmakten.

Foto: Oskar Björk, Försvarsmakten
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om systemsäkerheten. Utifrån den 
deklarationen görs ett systemsäker-
hetsgodkännande (SSG). SSG, som 
fastställs av Teknisk Chef, är en av 
grundbultarna i beslut om använd-
ning (BOA).

– Det som är viktigt är att det 
systemsäkerhetsarbete som utförts 
och därmed systemsäkerhetsdekla-
rationen belyser hela systemet, säger 
Per. Oftast bygger FMV system av 
system till oss idag. Till exempel är 
ett fordon ofta utrustat med tillförda 
vapensystem, skyddssystem och 
ledningssystem. Det väsentliga är 
då att dessa delsystem ska fungera 
tillsammans och att hela systemet är 
säkert. Det finns naturligtvis en del 
utmaningar när det gäller säkerhets-
aspekterna som vi kontinuerligt 
jobbar med.

I och med att digitaliseringen av 
tekniken i Armén ökar så gäller det 
att se till att systemen fungerar bra 
ihop. Ett exempel är den nya radion 
Ra 570 tillsammans med kom-
munikationsenheten Komnod som 
fungerar som ett kommunikations-
mässigt nervsystem och ryggrad i 
plattformen i exempelvis Strf  90 (läs 
mer om Komnod i TIFF nr 4 2020). 
Komnod är en viktig del i säkerhe-
ten som en spindel i nätet i fordonen 
både för intern och extern kommu-
nikation.

Ny rutin ger bättre 
och säkrare leverans
– Nyleverans av materiel till För-
svarsmakten tas emot genom sys-
temöverlämningar (SÖL) och mate-
rielöverlämningar (MÖL) från FMV. 
Detta styrs genom en relativt ny 
rutin, vilken vi arbetar intensivt med 
att införa inom alla upphandlingar, 
berättar Per. Vid större ändringar 
av materielen genomförs i stort sett 
det omvända genom en konfigura-
tionsöverlämning (KÖL) från FM 
till FMV. Detta för att FMV ska ha 
ett tydligt startläge innan ändringen 
påbörjas och att FM ska kunna 
återfå en ny fastställd konfiguration 
efter att ändringen utförts.

I rutinen ingår som en av de 
viktigaste delarna, den så kallade 
Kravelementlistan (KEL). I KEL 
framgår de krav som Försvarsmak-
ten ställer på sina leveranser från 

FMV. KEL är ett levande doku-
ment som uppdateras och versions-
hanteras under hela tiden fram till 
överlämningen. 

– De här leveranserna är jättevikti-
ga för Försvarsmakten för att vi ska 
kunna ta vårt tekniska designansvar, 
säger Per. Avsikten med den nya ru-
tinen och KEL är också att i möjli-
gaste mån undvika restpunkter efter 
överlämningen, dvs de leverans-
punkter som ännu inte är överläm-
nade. Vi har därför ett stort fokus på 
dessa restpunkter inte minst därför 
att de innebär att vi kanske inte kan 
utbilda våra krigsförband på rätt 
sätt då restpunkterna gör att vissa 
utbildningsdelar inte blir fastställda 
slutgiltigt. 

– Vi tvingas därför utbilda på 
ett annorlunda sätt för att hantera 
undantag och det blir inte rätt i 
slutänden, fortsätter han. I och med 
att vi hela tiden håller KEL vid liv 
och versionshanterar den så kan 
vi minska antalet restpunkter och 
ambitionen är att de ska reduceras 
till ett minimum. KEL ska alltså i 
slutänden helt återspegla den leve-
rans som FMV ska leverera.

Nära samarbete 
ger bra lösningar
I SÖL, MÖL och KÖL ska alla helt 
arbeta tillsammans enligt den nya 
rutinen och det är viktigt att den 
gemensamt uppfylls så att den fyller 
sitt syfte, enligt Per Hallin. 

– Vi ska tillsammans arbeta mot 
målbilden att allt ska vara färdigt 
när leveranserna kommer. Till exem-
pel ska utbildningssystem finnas på 
plats när materielen tas i drift och 
det ska finnas reservdelar levere-
rade ihop med fordonen. Det ska 
finnas dokumentation och repara-
tionshandböcker så att FMTS kan 
utbilda våra tekniker. 

Försvarsmakten och FMV har 
därför nu och framöver många 
möten där planering görs och det 

ska bestämmas hur processen ska  
tillämpas inom olika uppdrag. Den 
nya rutinen gäller för hela Försvars-
makten och inte bara armén. 

– Samtliga fem tekniska på central 
nivå i Försvarsmakten har nu många 
diskussioner kring den nya rutinen 
och vi samverkar nära – inte minst 
restpunkterna är något som vi stän-
digt bedömer och hanterar, säger 
Per.

Vi är mycket väl medvetna om att 
Försvarsmaktens beställningar har 
ökat drastiskt under senaste tiden 
och att FMV har fullt upp med att 
hantera dessa. Restpunkterna har 
därför av naturliga skäl en tendens 
till att också öka men samtidigt 
behöver de hållas på en balanserad 
nivå för att vara hanterbara. Därför 
är det så viktigt att vi ska arbeta 
enligt den nya rutinen för att klara 
av våra respektive åtaganden.

Förbättra materielvården
Försvarsmaktens vårdsystem som 
heter Vård FM innebär att mate-
rielen hålls funktionsduglig, hel, 
ren och inte minst säker över tiden. 
Oavsett om materielen används 
dagligen, nån gång i månaden eller 
är förrådsställd så ska materielvår-
den vara anpassad till detta. Det har 
inte skett i tillräcklig utsträckning 
under de senaste tio åren, menar Per 
Hallin. 

– Vi måste tvätta och spola av 
fordonen innan de lämnas in till 
markverkstäderna. Dessutom måste 
vi i större utsträckning genomföra 
truppreparationer. Det vill säga så-
dant som kan utföras av operatörer 
och besättningar på vår avancerade 
materiel. Där fyller våra tekniska 
officerare en viktig roll, genom att 
kunna bistå, instruera och i vissa 
fall kvalitetssäkra reparationerna. 
Verkstadspersonalen ska inte behöva 
lägga tid på att tvätta stridsfordon 
eller att byta torkarblad, de är där 
för att utföra kvalificerade repara-
tioner. Per berättar vidare att det 
har inträffat olyckor på grund av 
att materielen är dåligt vårdad. 
Försvarsmakten har haft både skjut- 
och fordonsolyckor som beror på att 
Vård FM-instruktionerna inte följs. 
Därför måste materielen börja vår-
das på ett betydligt bättre sätt och 

Vi måste verkligen 
lyfta tillgängligheten 

på den befintliga materielen”
Säger Per Hallin
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att man följer instruktioner avseende 
daglig- och särskild tillsyn samt att 
detta följs upp av ansvariga befäl. 
Genom att använda sig av förhåll-
ningssätt; hel, ren och funktionsdug-
lig vid nyttjande av materiel i bruk 
så är mycket vunnet.

– När vi får materiel levererad från 
FMV så ska en underhållsbered-
ning vara gjord och som anger hur 
underhållet ska genomföras, och hur 
ofta tillsyn och hur reparationer ska 
göras. Under de senaste 20 åren har 
detta inte gjorts ordentligt och det 
gäller all slags materiel. Vi har också 
haft kravet på att underhållsbered-
ningen ska ha ett fokus på sex må-
naders drift och det har gällt utanför 
Sveriges gränser, berättar Per. 

Sverigefokus
– Nu måste vi svänga tillbaka och 
göra underhållsbredningar på all 
vår materiel med fokus här hemma i 
Sverige och den nyttjande profil som 
gäller, fortsätter han. Vi har börjat 
titta på sådant som bland annat 
verktyg, reservdelar och dokumenta-
tion, och allt behöver gås igenom. 

Per Hallin nämner några ”prov-
skott” inom exempelvis reservdels-
optimering. Det handlar om vilka 
reservdelar och utbytesenheter som 

Försvarsmakten ska ha och var 
ska de finnas för lämpligast till-
gänglighet för fordonen. Man har 
också sett över vad som ska finnas i 
mobiliserings förråden. Det handlar 
alltså om att öka tillgängligheten på 
markmaterielen. 

– Vi har valt ut Strv 122 och 
Strf 90 som testobjekt när det gäl-
ler reservdelsoptimering och med 
väldigt enkla medel skulle vi kunna 
lyfta tillgängligheten jättemycket 
på de systemen till en låg kostnad. 
Genom att ha rätt reservdelar på rätt 
ställe i Sveriges så skulle vi kunna 
höja tillgängligheten och få våra 
fordon i bruk i stället för att de ska 
stå i reparationsköer eller vänta på 
reservdelar.

– Vi behöver göra en omfördel-
ning av reservmateriel över Sverige. 
Där har vi börjat med att åter fylla 
på våra garnisonslager och det är 
verkligen viktigt att vi återskapar 
garnisonslagren. Materielen ska 
finnas där fordonen finns och inte i 
huvudsak centralt på lager i Arboga. 
Det är inte rimligt att utbildningen 
av krigsförbanden ska behöva vänta 
i dygn på en reservdel och det jobbar 
vi hårt nu med att förändra. Vi har 
också börjat köpa in viktiga reserv-
delar som har saknats. Vi kommer 

att tillämpa detta på alla materiel-
system. 

Per Hallin säger också att För-
svarsmakten även har saknat 
underhållsavtal och det har setts 
över så att man ska ha stöd från den 
civila industrin och att eventuella 
säkerhetsskyddade (SUA) avtal åter 
upphandlas.

Tydliggöra karriärvägar
– Personalen är den viktigaste in-
grediensen vi har, menar Per. Det är 
väldigt viktigt med kompetent och 
kunnig personal som trivs. Något vi 
måste jobba fram igen är att kunna 
erbjuda fortbildning och återskapa 
tydliga karriärvägar. Där ser vi att 
FMTS i Halmstad är en fortsatt vik-
tig aktör, dels i att genomföra utbild-
ning av arméns tekniska personal. 
Men även att stödja i framtagning av 
ny materiel för att säkerställa att den 
går att underhålla av våra krigsför-
band. Tillsammans med skolan har 
vi börjat planera vilken skolans roll 
ska vara framöver när det gäller att 
försörja oss med teknisk personal.

Sammantaget menar Per Hallin att 
Försvarsmakten måste vara en att-
raktiv arbetsgivare som är mån om 
personalen, för att därigenom kunna 
behålla de som vill arbeta där. n

Försvarsmaktens 
beställningar har ökat 
drastiskt under den 
senaste tiden, säger 
Per Hallin.
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Dagens flygning går till Mali för att 
ersätta det fordon som skadats av 
en vägbomb tidigare i våras samt 
leverera förnödenheter till den 
svenska utlandsstyrkan. Fordonet 
surras noggrant fast i lastgolvet 
för att klara stora G-krafter i alla 
riktningar, samtidigt som den ameri-
kanska loadmastern kontrollräknar 
och dubbelkollar lastcertifikatet nog-
grant. Efter en dryg timme är flyget 

lastat och taxar mot startbanan för 
vidare färd söderut.

Flygplanet, ett Boeing C-17 Glo-
bemaster III, är ett av tre statione-
rade vid Heavy Airlift Wing (HAW) 
i Pápa, Ungern. De tre flygplanen 
hyrs av 12 medlemsländer inom 
SAC (Strategic Airlift Capability), 
där Sverige är medlem sedan 2009. 
Sverige är näst största användare 
(sett till flygtimmar) efter USA inom 

SAC och samarbetet utgör grunden 
för Sveriges tunga och strategiska 
flygtransportskapacitet. En C-17 
kan transportera upp till 77,5 ton, 
i kontrast mot TP 84 (C-130 Her-
cules) som har en lastkapacitet på 
20 ton. Sveriges medlemskap i SAC 
möjliggör flygtransport av tung 
materiel såsom stridsvagn 122 eller 
Archer artilleripjäs. SAC och HAW 
har berörts tidigare i TIFF: I utgåva 

SAC-samarbete 
och C-17 certifiering
En varm vårdag landar en C-17 på Örebro flygplats. Den lugna stämningen som råder på 
flygplatsen under pandemitider bryts av febril aktivitet. Lastningen börjar genast, det 
inkommande flyget var försenat och man hoppas vinna tillbaka tid med en snabb turn-
around. Flygplansrampen sänks och besättningen, med ett potpurri av nationsmärken på 
axlarna, börjar tillsammans med den svenska personalen lasta materiel och förnödenheter.

Text: Albin Karlsson, FMV

En av de tre 
C-17 stationerade 
i Pápa, Ungern.
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4/2011 träffade TIFF dåvarande 
crew chief Urban Rosberg vid Pápa 
och i utgåva 3/2014 berättades det 
om projektet att etablera FM-IP till 
flygbasen i Pápa.

Inom SAC-samarbetet styr ame-
rikanska (US Air Force) bestäm-
melser vilket innebär att det krävs 
amerikanska flygtransportscertifikat 
för att flyga materiel i C-17. Ifall 
materielen som ska transporteras 
överskrider vissa givna parametrar 
så krävs ett certifikat, annars kan 
loadmaster själv ombesörja lastsäk-
ring och ingen certifiering behövs. 
Certifikat utfärdas av ATTLA 
(Air Transportability Test Loading 
Agency) som lyder under det ame-
rikanska flygvapnet. Processen för 
att utfärda ett certifikat är lång och 
komplicerad, där ett certifikat kan 
ta upp till 120 dagar innan det är 
färdigt. Det kräver framförhållning, 
något som rimmar illa med akuta 

flygtransportsbehov. För att stödja 
Försvarsmakten i certifikatsproces-
sen har det sedan flera år tillbaka 
etablerats ett stöd på FMV, i form 
av en PoC (Point of Contact) som 
sköter kontakt med ATTLA och 
håller samman alla detaljer inom 
certifikatsprocessen.

För att få ett godkänt certifikat för 
materieltransport i C-17 finns det 
en hel del krav. Det krävs detaljerad 
data om materielens vikt och mått, 
information om fordonets axeltryck, 
kontaktareor, ingående elektrisk 
utrustning (om den behöver vara 
påslagen) och mycket mer som är 
beroende av fordonstyp (en strids-
vagn har andra krav än en lastbil), 
men kanske viktigast är materielens 
möjlighet att lastsäkras. Kraven är 
att lastsäkringen minimum ska klara 
3G framåt, 1.5G lateralt samt bakåt 
och 2G vertikalt. Att materielen 
(och dess surrningsöglor) klarar 

belastningen valideras av FEM-
analys eller verkliga tester. För att 
sätta saker i perspektiv så återgår vi 
till stridsvagn 122: Med en unge-
färlig bruttovikt på 60 ton behöver 
lastsäkringen klara en belastning på 
180 ton i framåt riktning!

Certifieringsprocessen startar med 
att flygtransportsbehovet anges av 
Försvarsmakten redan i System-
målsättningen inför anskaffning av 
materiel. Kontakt upprättas med 
FMV PoC och ett certifieringsären-
de startas (om det inte redan finns 
ett certifikat utfärdat, certifikat är 
materielbundna men kan användas 
av alla medlemsländer i SAC). Ett 
UDS (Universal Data Sheet) fylls 
i med tekniska detaljer, ritningar 
samt bilder och skickas via FMV 
PoC till ATTLA för hantering. 
Certifiering kräver nära samarbete 
med RPE Log Transport, FMTPK 
(Försvarsmaktens Transportkontor), 
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Fordonet lastat och fjädringen låst. Fordonsfjädring behöver låsas under flygning. Saknar fordonet 
funktionen att låsa fjädringen fungerar träblock lika bra. 

>>>
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MOVCON (Movement Control) på 
JSS (Joint Service Support) och an-
skaffningsprojekten för att fungera. 
Behövs det flygtransportscertifikat 
för materiel i vidmakthållande tas 
kontakten via FMTPK eller MOV-
CON direkt till FMV PoC. För att 
stödja den här processen har sidan 
Flygtransport etablerats i FMV Lo-
gistikportal. Där finns information 
om certifieringsprocessen, styrande 
dokument samt en åtkomstbegrän-
sad databas av flygtransportscer-
tifikat för intressenter inom För-
svarsmakten och FMV. Ytterligare 
steg tas nu för att göra processen 
effektivare och lättare att förstå: 
under hösten kommer nya utgåvor 
av handlings- samt designregeln för 
flygtransport av materiel i C-17.

Det är lättare att certifiera mate-
riel i anskaffningsfasen, då krav på 
leverantören kan ställas att leverera 
den information som behövs för 
certifiering. Ibland krävs det fysiska 
modifieringar av materiel för att 
möjliggöra flygtransport, någonting 
som kan minimeras ifall hänsyn 
tas till flygtransport under anskaff-
ningsprocessen. En rekommendation 
är att FMV PoC involveras tidigt 
som stöd i anskaffningsprocessen, 
ifall materielen har som krav 
att kunna transporteras med 
C-17.

Sveriges deltagande i SAC 
kommer att fortsätta till 
åtminstone 2037: Detta stäl-
ler krav på långsiktighet och 
kvalité genom hela certifikats-

processen och på samarbetet mellan 
Försvarsmakten och FMV, särskilt 
när Försvarsmaktens budget och 
ambitionsnivå ökar. Är du nyfiken 
eller har frågor rekommenderas 
ett besök till Flygtransport i FMV 
Logistikportal (kräver behörighet): 
Där finns information om certifie-
ringsprocessen, handlings- samt 
designregel, styrande dokument och 
kontaktuppgifter till FMV PoC. n

C-17 Globemaster II, Pápa Airbase, Ungern.
Vingspann från vingspets till vingspets: 51,74 m. 
Längd: 53,04 m. Höjd vid stjärtpartiet: 16,79 m. 
Tomvikt: 130 ton. Maximal startvikt: 265 ton. 
Maximalt bränsle: 113 ton. Maximal last: 78 ton.
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Foto: Martin Savara, Exakta
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Klimatpolitiska åtaganden och mål-
sättningar är tongivande för utform-
ningen och utvecklingen av samhället 
i stort, däribland försvarsverksam-
heten. Försvarsmakten arbetar i linje 
med Sveriges långsiktiga klimatmål 

som innebär att Sverige inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser 
till år 2045. För Försvarsmakten är 
detta en komplex uppgift då ma-
joriteten av verksamhetens utsläpp 
kopplas till drivmedelsanvändning. 

Klimatneutral Försvarsmakt
Möjligheterna att ställa om verksam-
heten mot klimatneutralitet utan att 
göra avkall på verksamhetens hu-
vuduppdrag och operativa förmåga 
undersöks i en studie som bedrivs av 
Försvarsmakten, Försvarets materiel-
verk och Totalförsvarets forsknings-
institut. Under 2021 är målsättningen 
med studien att ta fram kort- och 
långsiktiga rekommendationer 
gällande respektive försvarsgrens 
möjlighet att ställa om till alternativa 
drivmedel. n

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut studerar möjligheterna att ställa om Försvarsmaktens 
verksamhet mot klimatneutralitet utifrån ett drivmedelsperspektiv.

Text: Louise Sköldback, Hållbarhetsstrateg, HKV LEDS TF Hållbarhetssektionen
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Försvars- 
verksamhetens 
omställning mot klimat-
neutralitet är ett omfattande 
arbete som berör fordon, fartyg 
och farkoster inom respektive 
försvarsgren.
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KVIST ser till att Visbykorvetterna 
håller måttet långt i framtiden
Projekt KVIST (Korvett Visby Installation Skeppsteknik) består av ett antal större modifieringsåtgärder 
som genomförs på alla korvetterna i Visbyklassen. Åtminstone till 2040 ska till exempel de nya 
motorerna och elverken ombord kunna fullgöra sin uppgift.

Text & foto: Martin Neander

Projekt KVIST består av ett an-
tal skeppstekniska åtgärder som 
genomförs vid Karlskronavarvet. 
Varje gång en Visbykorvett kommer 
in för sin planerade årsöversyn så 
har FMV vanligtvis ett antal mindre 
eller halvstora modifieringsprojekt 
som behöver genomföras. Ibland 
krävs större projekt och KVIST är 
ett sådant.

Björn Spångberg, som är Pro-
duktledare Skeppstekniska system 
Korvett på Försvarets Materielverk 
(FMV), jobbar enbart med Visby-
korvetterna sedan 2003. Han berät-
tar att det är många system som 

börjar bli gamla och snart faller för 
åldersstrecket på Visbykorvetterna. 
Därför behövs ett flertal punkt-
insatser göras i samband med att 
korvetterna går in på sin ordinarie 
årsöversyn. 

– Vi började 2015 med att göra ett 
studiearbete med avsikten att ta reda 
på vad som är möjligt och rimligt att 
genomföra. Vi satte också ramarna 
för den tid det skulle ta att göra de 
olika delarna och vilka kostnader 
som projektet skulle innebära, säger 
Björn.  

– Designkontraktet för projekt 
KVIST förhandlades 2018 mellan 

FMV och Saab Kockums. En mål-
bild vi hade med designkontraktet 
var att FMV och Saab Kockums 
skulle jobba nära varandra och 
öka förtroendet. Detta infriades 
och många tekniska lösningar har 
genom samverkan blivit bättre än 
vi vågade hoppas när kontraktet 
skrevs.  

Saab Kockums satte i gång med 
designarbetet under 2019 och tog 
fram alla tekniska underlag på detal-
jerad nivå så att man kunde komma 
fram till produktionsstart. 

– För oss inom FMV har det varit 
väldigt givande att få se hur Saab 

HMS Nyköping inne för skeppsteknisk översyn inom Projekt KVIST.
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Kockums jobbar med designarbetet. 
Det har skapat en väldigt bra och 
stark förståelse för hur arbetet måste 
gå till för att allt ska fungera, säger 
Björn.

Sedan tog byggnationskontraktet 
vid och det förhandlades fram under 
arbetet som pågick under design-
kontraktet. 

– Det var bra, för annars hade 
risken varit att projektet hade förse-
nats ytterligare, menar Björn. Alla 
kontraktsförhandlingar är ju omfat-
tande eftersom det är både mycket 
tid och pengar som man ska komma 
överens om, men det har flutit på 
i projektet sedan designkontraktet 
blev klart.

Större åtgärder
Ett antal större modifieringsåtgärder 
har samlats ihop i projektet KVIST. 
Hela projektet fyller en lucka i tiden 
fram till halvtidsmodifieringen av 
Visbysystemet som är planerad 
att påbörjas 2024, berättar Björn 
Spångberg. Avsikten är att rensa un-
dan en hel del av de skeppstekniska 

åtgärderna fram till halvtidsmodi-
fieringen. Vissa systemdelar tas bort 
och ersätts med nya. 

– Åtgärderna är så omfattande att 
vi måste förhandla med Försvars-
makten om att förlänga en årsöver-
synsperiod till att omfatta större 
modifieringsåtgärder, säger han. 

Enligt Björn Spångberg gäller 
det samtidigt att projekten inte blir 
för stora eftersom Försvarsmakten 
behöver få tillbaka fartygen till havs. 
HMS Nyköping kommer att ligga 
inne för produktion i KVIST fram 
till i början av februari nästa år.

– På HMS Nyköping har vi lagt 
in en stor ombyggnation i projektet 
som handlar om att byta ut hela 
kylmaskineriet och det har lett till 
att projekttiden har förlängts med 
runt 4-5 veckor, säger Björn.

Två klara
Korvetterna HMS Härnösand och 
HMS Helsingborg, som är base-
rade på Berga, har redan genom-
gått KVIST-åtgärderna och HMS 
Nyköping är nu det tredje fartyget 
som går i produktion inom projek-
tet. KVIST-åtgärderna på HMS 
Härnösand och HMS Helsingborg 
hade samma innehåll och tiden som 
lades ner var cirka fem månader per 
fartyg.

– En viktig orsak till projekt 
KVIST är att när det för FMV blir 
för komplexa åtgärder som ska 

göras så går det inte att hålla styr på 
helheten om vi inte sätter ihop ett 
projektteam som engagerar sig i det, 
säger Björn. Det är en mängd tek-
niska, praktiska och administrativa 
aspekter som ska hanteras innan 
Försvarsmakten kan skriva på ett 
BOA när fartyget väl är färdigom-
byggt. Hela den processen invol-
verar industrins designarbete till 
systemsäkerhetsarbete, fabrikstester 
av motorer, verifieringar av del-
system och kompletta system och 
slutligen valideringar för att kunna 
konstatera att fartyget fungerar 
som det ska och att exempelvis inga 
signaturer byggts bort. Vi ska kunna 
leverera det som Försvarsmakten 
har beställt. Det blir mycket arbete 
totalt sett när det gäller stora om-
byggnationer. 

Utbildning krävs
Fredrik Winkler är fartygsingenjör 
ombord på fartygen där KVIST-
åtgärderna genomförs och han fung-
erar som förbandets projektledare 
inom KVIST. 

– Som förbandet ser det så innebär 
KVIST en modifieringsperiod som 
har slagits samman med en ordinarie 
översynsperiod, säger Fredrik. Det 
krävs utbildning av besättningen 
ombord, till exempel måste vi lära 
oss hur de nya elverken fungerar 
och vilka nya reservdelar som gäller 
bland annat. >>>

Björn Spångberg (till vänster) och Jens Hedlund, Saab Kockums, konstaterar att arbetet ombord på HMS Nyköping flyter på.

Björn Spångberg Fredrik Winkler
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Efter årsskiftet går Fredrik 
Winkler över till HMS Visby, som 
är nästa fartyg som ska modifieras i 
KVIST-projektet. Till hösten 2022 
blir det HMS Karlstad som Fred-
rik och besättningen kommer att 
genomföra KVIST-åtgärderna på.

Ny motor
Nytt på HMS Nyköping blir till 
exempel motorn från Scania som 
ersätter den tidigare italienska Isotta 
Fraschini-motorn. Den motorn 
har varit en specialkomponent 
som därmed har gjort underhåll 
och reservdelsförsörjning svårare 
än Scania-motorn som är gjord i 
Sverige och som finns på många 
av Försvarsmaktens övriga fartyg 
som till exempel Kostersystemet. 
Fördelen är bland annat att så gott 
som alla sjömän har utbildning på 
Scaniamotorer och det är lätt att få 
tag i reservdelar. 

– Vi försöker nu arbeta så mycket 
som möjligt med de komponenter 
eller produkter som redan finns 
och används i Försvarsmaktens 
olika materielsystem, säger Björn 
Spångberg. Samtidigt kan det vara 
svårt att bygga motsvarigheten 
till Formel 1-bilar med standard-
komponenter. Det är en balansakt 
att använda de rätta standard-
komponenterna som inte försämrar 
fartygets prestanda. Det är många 
parametrar att hålla reda på.

En annan utmaning är så att säga 
att ”banta” fartygen eftersom de har 
blivit tyngre med åren på grund av 
att de har fått allt mer utrustning. 

– Fartyget är byggt för ett visst 

deplacement för att ha de prestanda 
som Försvarsmakten önskar, säger 
Björn Spångberg. Bygger man bara 
på ytterligare saker så blir fartygen 
instabila, farten går ner och bränsle-
förbrukningen ökar, slitaget på både 
maskiner och materiel blir större, 
vapen- och sensorsystem fungerar 
eventuellt sämre och den rätta 
vapenutrustningen kan inte instal-
leras. Vi har därför i uppdrag att 
hålla full kontroll på alla vikter som 
bärs ombord och samtliga som bärs 
av fartyget. Det blir ett gigantiskt 
viktuppföljningsarbete på fartygen 
för att kunna bedöma vad som kan 
bäras på respektive av för att kunna 
bibehålla så bra prestanda som 
möjligt. Det är ett ständigt pågående 
arbete som aldrig blir färdigt.

Specifika lösningar
Det är sammantaget väldigt många 
lösningar som är specifika för de 
olika fartygsplattformarna. Vissa 
lösningar är generella, så som att det 
kan vara likadan radioutrustning, 
men de kan då i stället vara place-
rade på olika sätt. 

– Ett modernt örlogsfartyg kräver 
säker och bra elkraftsförsörjning, 
tillräckligt med kyleffekt och ven-
tilation, menar Björn.  Vapen och 
stridsledningssystem ombord kräver 
väldigt mycket elkraft, ventilation 
och kyla och det är i mångt och 
mycket det som projekt KVIST 
fokuserar på att byta ut. 

Byggperioden på fartyget pågår 
fram till runt mitten av november 
i år och sedan övergår den till en 
testfas där systemen sätts ihop och 
prövas. Besättningen är då med i ut-
bildningssyfte för det finns ofta stora 
lärdomar att dra från de tester som 
körs igenom. Besättningen behövs 
också för att driftsätta ett stort antal 
delsystem.

Helt nya utmaningar
För Saab Kockums 
innebär också arbe-
tet i projekt KVIST 
ett antal helt nya 
utmaningar, enligt 
Daniel Nyström pro-
jektledare för KVIST 
på Saab Kockums

– Att byta ut hela system och 
komponenter som är i slutet av 
livscykeln (end-of-life) och att lyfta 
ut dem från denna fartygstyp är 
en mycket stor utmaning, då det 
innebär moment som vi aldrig 
gjort tidigare på detta sättet. Vi 
får till exempel ta upp ett stort 
hål i bogen för att kunna lyfta ut 
tung och otymplig utrustning i 
hela stycken, vilket är ett mycket 
komplext och omfattande arbete, 
avslutar Daniel. n

Modifieringsåtgärderna är omfattande på korvetterna i Visbyklassen.

Historiens vingslag känns när man går 
omkring nere i dockan där fartyg varit 
sedan flera århundraden tillbaka.

Daniel Nyström
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Nuläge. MaterielÖverLämning 
(MÖL) är planerad till november 
2021.

Den aktivitet som sker i närtid 
kallas SICO (System Integration 
and CheckOut) där USG (United 
States Government) genomför 
integrationsarbete och verifiering/
tekniska kontroller som avslutas 
med en stor systemkontroll av hela 
eldenheten. I detta arbete stöds 
USG av FMV vilka tar stöd av Lv 6 
avseende stor mängd personal. TVK 
Mark övervakar, tillsammans med 
FMV, verifieringen som sker för att 
FMV och FM förhoppningsvis skall 
ha samsyn vid MÖL.

Efter och till del parallellt med 
SICO sker NET (New Equipment 
Training) vilket kan liknas vid en 
industriutbildning med både:

• Kompletterande utbildning (eng: 
Delta training) på systemmateri-
elen då vår konfiguration är den 
absolut nyaste där våra elever har 
fått utbildning i USA på en tidigare 
konfiguration.

• Grundläggande utbildning (eng: 
Ground Up training) sker på t ex 
sambands-, krypto- och elverksma-
teriel då detta inte har ingått vid 
utbildningen i USA.

FMTS har till uppgift att vid-
makthålla de delar av utbildningen 
som är angivna som grundläggande 
i sitt kursutbud. Dialog sker fortlö-
pande med FMTS i detta ärende.

Huvuddelen av dessa utbildningar 
sker efter varje leverans av en elden-
het till FMV dvs fyra gånger.

När SICO och NET är genom-
förd kommer Sverige att få stöd av 
TAFT (Technical Assistance Field 
Team) från USG vilka hjälper oss 
att förbandsutbilda och handleda 
vår personal.

Försvarsmakten kommer också 
få stöd av Patriot-tekniker via USG 
som hjälper FM på plats vid Lv 6 
under det första året.

Översiktlig beskrivning 
av US Armys Teknisk 
tjänst-koncept för Patriot
US Armys materielunderhålls-
koncept för Patriot bygger på hög 
driftsäkerhet, automatisk felde-
tektering och modulärt (reparabel 
reservdel)-baserat system vilket 
skapar grunden för hög tillgäng-
lighet.

Uppföljande artikel avseende

Teknisk tjänst i 
Lvsystem 103 (Patriot)
För ca 9 månader sedan levererades den första uppsättningen av TTE (Tools and Test Equipment, 
Verktyg och mätinstrument) till FMV som med stöd av markverkstaden i Karlsborg har 
integrerat dessa i Repcontainrar avsedda för Lvsystem 103.

Text: Håkan Carlström, Luftvärnsregementet

FM Teknisk tjänst-koncept Mark

Författarens tolkning av US Army’s Patriot underhållskoncept kontra Sveriges Teknisk tjänstekoncept på markarenan.
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US Army använder sig av fyra 
huvudsakliga underhållsnivåer där 
de tre första ingår i Field Mainte-
nance och den sista i Sustainment 
Maintenance:

• Crew: Brukaren som genomför 
dagliga och motsvarande enklare 
särskilda tillsyner.

• Organizational: Teknisk personal 
som genomför felsökning samt 
genomför enklare RRd (reparabel 
reservdel)-byten och genomför 
kvalificerad särskild tillsyn. Hante-
rar underhållsutrustning ingående 
i ”TTE BMC” eller ”TTE BME” 
och reservmateriel ingående i ”PLL” 
eller ”spares HHB”. Levererar tek-
niskt systemstöd till nivån framför.

• Intermediate: Teknisk personal 
som genomför kvalificerad felsök-
ning samt genomför kvalificerade 
RRd-byten. Genomför tillsyner 
motsvarande grundtillsyn. Hante-
rar underhållsutrustning ingående 
i ”TTE ISE”. Levererar tekniskt 
systemstöd till nivåerna framför.

• Depot: Teknisk personal på mot-
svarande central verkstad eller för-
svarsindustri, som genomför RRd-
reparationer. Levererar tekniskt 
systemstöd till nivåerna framför.

US Army har teknisk personal 
ingående i:

• Patriot battery (sex st individer).

• Headquarter and Headquarter 
company där LvstriC 103 ingår (två 

individer) och bataljonsstaben (två 
individer).

• Maintenance company (69 indivi-
der) inkl SSA (29 individer).

Rep- och RM-containrar 
för Lvsystem 103
Nedan bild beskriver både numerär 
av specifik materiel och personal 
samt vilka underhållsnivåer de ver-
kar på för Lvsystem 103.

FM stöd till FMV i projektet
Lv 6 har av HKV fått i uppgift att 
stödja FMV i projektet inom ett 
flertal områden där FMV behöver 
specifik militär kompetens.

Detta arbetssätt är fruktbart då 
FMV kan ta fram underlag med hö-
gre kvalité som skapar krigsmateriel 
som passar in i rätt operationsmiljö 
samt att Lv 6 får insikter som gör att 
Försvarsmakten är bättre förberedda 
på att ta emot den nya materielen.

Teknisk utbildning
ADA School vid Fort Sill/Okla-
homa/USA befattningsutbildar 
samtliga Patriotnationers personal. 
Den tekniska utbildningen är mellan 
22 veckor (systemmekaniker/teknisk 
chef kompani) till 36 veckor (ut-
bildning för specialistofficerare och 
verkstadspersonal).

Bild på de amerikanska Teknisk tjänst-utrymmena Battery Maintenance Center (BMC), 
Intermediate Support Element (ISE)-shelter och SRPT (Small Repair Part Trailer).
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Vid ADA School finns både 
tillgång till stor mängd systemma-
teriel, kunniga lärare och exklusiv 
utbildningsmateriel, i form av fel-
sökningssimulatorer, för bl a teknisk 
personal. 

Övrigt
Arbetet med att ta fram Teknisk 
tjänst/ILS-koncept för Lvsystem 

103 har skett i nära samverkan 
mellan FMV och Försvarsmakten 
(HKV PROD RPE LOG, Lv 6 och 
FMTS).

Luftvärnsregementet har behov av 
mer teknisk personal för att både i 
närtid och långsiktigt skapa förut-
sättningar för att vi skall uppfylla 
högre chefs kravställda tillgäng-
lighet. n

Översättnings/ förkortnings/förklaringstabell

ADA School  Motsvaras av LvSS men de har också ansvaret för 
motsvarande specialistofficersutbildning (SOU) och Yrkes 
och Befattningskurser(YBK) Teknisk tjänst inom luftvärns-
området.

ASL  Authorized Stockage List (reservmateriel på 
US Inter-mediate-nivå).

BMC  Battery Maintenance Center (innehåller TTE för 
US Organizational-nivå för EldE 103).

BME  Battalion Maintenance Equipment (innehåller TTE för 
US Organizational-nivå för LvstriC 103).

Crew  Brukaren.
D-TCS   Dismounted Tactical Command System (del av TLC 103).
ECS  StriE 103:1.
EPP  Elverk 103.
EPU  Elvkärra 103.
GMT  Laddfordon 103.
ICC  LvStriC 103:1.
Intermediate  Vår underhållsnivå 2a-4.
ISE  Intermediate Support Equipment (Innehåller TTE för 

US Intermediate-nivå).

LRPT  Large Repair Part Transporter (transporterar delar av PLL).
Maintenance  Materielunderhåll.
MTTR  Mean Time To Repair, medeltid för avhjälpande underhåll.
LS  Lavett 103.
Lvsystem 103  Luftvärnssystem 103, PATRIOT (Phased Array Tracking 

Radar to Intercept Of Target).
Organizational  Vår underhållsnivå 2a.
PLL  Prescribed Load List (reservmateriel på 

US Organizational-nivå).
RRd  Reparabel Reservdel.
RS  Radar (PM) 103.
Spares    Reservmateriel.
SRPT  Small Repair Part Trailer (transporterar delar av PLL).
SSA  Supply & Support Activity (motsv. reservmateriellager).
TLC 103  Taktisk Lednings Central 103, består av LvStriC:2-3.
TT  Teknisk Tjänst.
TTE  Tools and Test Equipment (motsv. mätinstrument och 

verktygssatser).
UE  UtbytesEnhet.
USG  United States Government.

Repcontainrar Lv 103 med placering 
av Underhållsdator LvS 103.
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Bakgrund. Försvarsmakten har un-
der lång tid använt satser för att på 
ett smidigt och rationellt sätt kunna 
hantera utrustning som behövs i 
olika förband. Kunskapen och erfa-
renheten att utforma och producera 
satser har funnits hos ett begränsat 
antal personer. För att tillvarata 
erfarenheter och sprida kunskapen 
om de faktorer som påverkar ut-
formning har en handlingsregel för 
produktion av satser tagits fram.

Syfte
Handlingsregelns syfte är att öka 
kunskap och kännedom kring pro-
cessen vid framtagning av satser med 
vikt på designfaktorer och riktlin-
jer som påverkar utformningen av 
materielsatser.

Mål
Handlingsregeln har som mål att 
visa processen i stort där flera olika 
aktörer är inblandade.

Den ger information om olika de-
signfaktorer som bör ligga till grund 
vid utformning och vilka olika embal-
lage som är lämpliga att nyttja. Du 
kan även hitta vilka krav som finns av-
seende märkning och dokumentation.

Grunder för satsproduktion
Arbetet börjar med att Försvars-
makten tydligt anger vilken driftpro-
fil aktuell sats ska uppfylla. FMV 
tar vid och utformar en teknisk 
specifikation.

Då en sats i vissa fall är en del av ett 
större system och i andra fall en själv-
ständig produkt innebär det att både 
Försvarsmakten och FMV tidigt bör 
analysera vilka krav som ska ställas 
baserat på ett antal olika designfak-
torer. Det blir ett bedömningsarbete 
som genomförs med ingångsvärden 
från de olika faktorerna och vilka 
av dessa som ska väga tyngst vid 
utformning av krav. Rätt krav leder 
till att rätt emballage väljs och att rätt 

förutsättningar finns för att satsen ska 
kunna användas, hanteras, transpor-
teras och vidmakthållas. I handlings-
regeln finns riktlinjer för framtagning 
av teknisk specifikation och verksam-
hetsåtagande specifikation.

Satsproduktion
Satsproduktion består i sin helhet 
av framtagning av satsens innehåll, 
satspackning, val av emballage och 
framtagning av märkning, satslistor 
samt registrering av de ingående 
produkter/artiklar som satsen består 
av. Satsproduktion sker i första 
hand normalt i egen regi med nytt-
jande av Försvarsmaktens befintliga 
egna resurser på markverkstäder 
och förråd, till exempel FMTS 
MV Karlsborg och FMCL Sats-
byggnation i Arboga. Materielan-
skaffningsprojekt kravställer inom 

Ny handlingsregel för 
produktion av satser

För att underlätta och ensa både kravställning och utförande 
av olika satser har FMV tagit fram en handlingsregel för sats-
produktion. Det är inledningsvis Teknisk chef Logistik vid FMV 
som utger denna inom sitt ansvarsområde men råden och 
riktlinjerna är möjliga att följa för alla arenor. Handlingsregeln 
betonar vikten av att tidigt i anskaffningsprocessen klara ut 
vad som ska packas, vem som är bäst lämpad att göra det 
och vilka krav som ställs på emballaget för satsen.

Text och foto: Johan Plöen, TeknikKompetens i Sverige AB

TC LOG Handlingsregel nr 2 – Anvisningar och 
riktlinjer för satsproduktion. Utgiven 2020-09-22. 
Diarienummer 20FMV3440-2:1.

Definition av materielsats: 
En produkt som består av sam-
paketerade förnödenheter som 
tillsammans med sitt emballage 
och bipackad dokumentation 
utgör en materielsats. Det finns 
aldrig en enskild förnödenhet i 
en materielsats som definierar 
dess funktion eller användnings-
område.

Exempel på inredning och
märkning i sats

1.

2.

3.
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Väderskydd, korrosionsskydd, EMC 
eller EMP skydd. Även skydd mot 
skadedjur eller temperaturskillnader 
kan vara viktiga beroende på satsens 
innehåll.

Innehållets egenskaper
Ytter- och inneremballagets vikti-
gaste uppgift är att skydda satsens 
innehåll samt göra det tillgängligt 
för brukaren.

Materialet som satsens innehåll 
är tillverkat av har olika egenska-
per och påverkas därför olika av 
omgivande miljöbetingelser. Om 
det är möjligt kan man ställa krav 
på innehållets egenskaper så att det 
tål tänkt användningsmiljö utan 
special anpassat emballage.

Material/- 
förnödenhet

Miljöpåverkan Egenskap Emballage/
skyddsåtgärd

Metall Fukt Korrosion/rost Fuktskydd: avfukt-
ning, VCI-påse

Organiskt 
material; tyg, trä, 
läder etc.

Fukt Möglar Fuktskydd: avfukt-
ning, vacuum-
förpackning

Elektronik, 
kretskort

Fukt Kortslutning, 
överslag

Fuktskydd: 
avfuktning

Elektronik, 
kretskort

Elektrostatisk 
urladdning

ESD-känslig ESD-skyddat 
emballage M7038-.
Antistatbehandlad 
plan- eller bubbel-
film. ESD-påsar. 

Elektronik Skakning, 
vibrationer

Vibrationskänslig Stötupptagande 
inredning

Mekanik Föroreningar, 
partiklar

Frätning, slitage Täta emballage, 
filter

Kemikalier Temperatur 
eller fukt

Sönderfaller, 
fryser, skadas

Temperaturkontroll, 
fuktskydd

Exempel på material och dess egenskaper.

>>>

Exempel på designfaktorer som påverkar val av emballage.

stridsfältsnivån kan användningen 
ställa krav på att satsen ska bäras 
och hanteras utomhus i svåra yttre 
miljöbetingelser. Kravet på em-
ballaget blir då att det skall vara 
vattentätt och klara tuffare fysiska 
belastningar samtidigt som det skall 
vara tillräckligt ergonomiskt för att 
soldaten ska kunna bära det.

Yttre miljö
Med yttre miljö menas den plats 
där satsen ska nyttjas, förvaras eller 
transporteras. I vissa fall kan den 
yttre miljön påverkas och göras 
mer gynnsam, i andra fall behöver 
emballaget klara svåra yttre miljö-
betingelser. Exempel på skydd som 
emballaget ska kunna erbjuda är: 

(Integrated Logistic Support) under-
hållsberedning från leverantör. Med 
denna som grund anskaffas verktyg 
och reservdelar och övrigt innehåll 
till satser för olika förbandsnivåer. 
Satspackningsresurserna inom FM 
genomför därefter satspackning. I 
underlaget till satspackningsresur-
ser bör framgå hur stor volym och 
vikt som är tillgänglig på respektive 
förbandsnivå,  (BAS, T1 och T2).

Designfaktorer
En sats utformning ska ta hänsyn 
till i vilken omgivande miljö den ska 
användas samt i vilket sammanhang 
och var i organisationen den nyttjas. 
Det är även intressant att kartlägga 
den fysikaliska eller kemiska på-
verkan som materielen i satsen kan 
utsättas för.

I bilden ovan beskrivs de faktorer 
som utgör grund för val av embal-
lage.

 Vid val av emballage måste man 
värdera vilken eller vilka fakto-
rer som väger tyngst och som ska 
ligga till grund för utformningen av 
emballaget. Är det till exempel så att 
satsen primärt ska användas längst 
fram på stridsfältsnivån kan det vara 
faktorer kring taktiska nyttjandet 
som ska väga tyngst. Det kan med-
föra att emballaget som väljs inte 
uppfyller alla krav kring exempelvis 
förvaring i förråd. Detta kan då 
behöva kompenseras genom tätare 
underhållsintervaller eller särskilda 
förvaringsinstruktioner.

Taktiskt nyttjande
Satser förekommer på såväl strids-
fältsnivå som i stöd- och förstärk-
ningsnivå. Utformning av satser 
och dess emballage bör anpassas 
efter var de ska nyttjas och hur de 
då ska transporteras och förvaras. 
För mindre satser med till exempel 
funktionsutrustning som används i 

Exempel på utformning som 
underlättar taktiskt nyttjande.



I tabellen nedan redovisas några 
exempel på material och dess egen-
skaper.

Förvarings- och underhållskrav
Förvaring av satsen genomförs både 
då den är i bruk och vid längre 
förvaring då den är förrådsställd. 
Förvaringsmetoden beror på flera av 
faktorerna som nämnts ovan. Vilket 
emballage som ska användas beror 
på vilka övriga krav som ska prio-
riteras. Om innehållet i satsen ska 
förvaras i avfuktad miljö gäller det 
att emballaget antingen är utformat 
så att den torra luften kan tränga in 
i satsen eller att det tydligt framgår 
av underhållsåtgärder att satsens 
lock ska gläntas vid sådan förvaring. 
Om satsen innehåller utrustning som 
är datummärkt eller har begränsad 
tålighet mot höga eller låga tempe-
raturer ska det framgå av materiel-
vårdsscheman att sådan utrustning 

ska förvaras i särskilt utrymme eller 
helt enkelt ska plockas ur satsen och 
åter tillföras vid utlämning.

Transport- och hanteringskrav 
Materielsatser ska vara utformade 
så att FM personal kan hantera 
materielen på ett rationellt och sä-
kert sätt både i fält, i förråd och vid 
transport. 
Egenskaper så som vikt, tyngd-
punkt, infästning av handtag, lyftav-
stånd med mera måste tas i beaktan 
för att satsen ska medge god ergo-
nomi vid lyft eller bärning av sats.

Emballaget och inredningen ska 
medge att satsinnehåll packas på ett 
sådant sätt att innehållet ligger på 
avsedd plats, är skyddade samt att 
man enkelt kan inventera innehållet 
i satsen. Det är viktigt att delarna 
ligger på respektive plats även om 
satsen vickar omkull, eller tappas 
från normal lyfthöjd.

Det är viktigt att skilja på olika 
transporter. Strategiska-, operativa- 
och taktiska transporter ställer olika 
krav på satsens utformning.

Val av emballage
I handlingsregeln finns information 
om olika emballage.

Det finns ett antal generella 
egenskaper som bör eftersträvas vid 
utformning av emballage.
• Emballaget bör vara utformat så 
att det går att stapla och vara enkelt 
att transportsäkra.
• Emballage som har öppningsbara 
sidor är att föredra då innehållet är 
åtkomligt även när kollin staplas.

• Emballagen ska utformas så att 
dess volym nyttjas maximalt för att 
minimera transport av ”luft”.

Exempel på emballage
Satspackning sker med många olika 
typer av emballage. En sammanställ-
ning över olika emballage finns på 
FMV Logistikportal i Emballage-
webben.

211-systemet
Emballagesystem 211 med trälådor 
har använts inom FM i många år. 
Det är uppbyggt kring staplingsbara 
lådor med sidolock. Materialet är 
plywood och de är måttsatta enligt 
modulsystem anpassade för lastpall 
800 x 1200 (EUR-pall) samt passar 
framtagna ramar/skenor som kan 
placeras i containrar mm. 

I 211-systemet ingår även inred-
ningar i form av hyllor och gejdrar 
samt innerlådor. 

211-systemet är väl beprövat och 
kostnadseffektivt emballeringssys-
tem som möjliggör för FM att lasta 
och packa lastbärare rationellt.

 
Hårda plastväskor
Hårda plastväskor används när 
artiklarna som ska packas kräver 
en robust, vattentät, dammtät och 
kemikaliebeständig förvaring. 

Väskor av varumärket Pelican eller 
Explorer är vanligt förekommande. 

Inredningen kan skräddarsys av 
formskuren trossylen eller motsva-
rande.

I och med att emballagen är vat-
ten- och dammtäta är det viktigt 
att se till att innehållet är torrt och 
rent innan förvaring. Krav på att 
lock ska vara öppna vid förvaring i 
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Emballagesystem 211: 
exempel på storlek på lådor.

Exempel på sats med specialverktyg.

Exempel på vatten-
och dammtät väska.
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avfuktat utrymme, för att säkerställa 
luftcirkulation av satsen, ska framgå 
av dokumentationen.

 
Övriga emballage
I handlingsregeln finns ytterligare 
emballage beskrivna med vilka för- 
och nackdelar de har i olika sam-
manhang.

Riktlinjer vid satsbyggnad
När väl rätt emballage är valt finns 
det en del obligatoriska åtgärder 
som behöver genomföras.

 
Det gäller märkning av satsen 

samt information om vilken doku-
mentation som behövs och råd kring 
hur satsen ska registreras i olika 
system.

Märkning
Märkningen syftar till att beskriva 
satsens innehåll samt ge använda-
ren annan information som är av 
vikt för exempelvis hantering och 
förvaring. Märkningen ska omfatta 
så väl satsens emballage som satsens 
innehåll. Märkningen ska placeras 
på utsidan av emballaget så att den 
är lätt att läsa.

Det som beskrivs i handlingsre-
geln om märkning bygger på och 
kompletterar vad som framgår av 
svensk försvarsstandard (FSD). 
Genom att följa handlingsregeln 
undviks onödigt letande och i vissa 
fall motsägelsefulla anvisningar.

 
Dokumentation
Satsens dokumentation fyller en rad 
olika syften för olika målgrupper 
(brukare, tekniker, förrådspersonal, 

materielplanerare med flera) under 
satsens livscykel. Dokumentationen 
ska beskriva satsens innehåll, hur 
den används, underhålls, transporte-
ras och förvaras. 

Behovet av dokumentation varie-
rar beroende på hur omfattande och 
komplex satsen är.

I handlingsregeln återfinns infor-
mation om ritningar, underhållspla-
ner, teknisk order samt utformnings-
råd för satslista och instruktioner.

Materielregistrering 
och redovisning
Artiklar, inklusive emballage och 
dokumentation, som ingår i satsen 
ska registreras i GoF Reg så att det 
tydligt framgår vad satsen innehåller 
samt göra det möjligt att vidmakt-
hålla satsen. 

Registrering av artiklar sker enligt 
gällande styrningar i Designregel 
Grund- och Förvaltningsdata. 

Klassning av materiel sker enligt 
Försvarsmaktens M-kodverk, vilket 
är en metod för att ta fram förråds-
beteckning och benämning. 

Vid registrering av ny sats så bör 
även en sammanfattande beteck-
ning registreras. Detta medför bland 
annat att det går att behovsätta 
materielen utifrån sammanfattande 
beteckning och därmed allokera/till-
dela alla versioner som är kopplade 
till den sammanfattande beteck-
ningen. 

Grundregeln är att en sats ska 
vara individuppföljd. Individupp-
följning är ett krav för att Försvars-
makten under vidmakthållandet 
ska kunna följa upp TO-åtgärder, 
status på sats, underhållsinterval-
ler, kalendertidsuppföljning eller 
individuppföljning på ingående 
förnödenheter.

Summering
Handlingsregeln erbjuder stöd 
till aktörer inom FM, FMV och 
industrin. Med tydliga krav avseende 
innehåll, tänkt användning, trans-
portförutsättningar och omgivande 
miljö får satsproduktionen rätt 
förutsättningar för att tillverka rätt 
utformade satser. n

Handlingsregeln beskriver vilken märkning som 
ska utföras och var den ska placeras.

Obligatoriska åtgärder.
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För att få fram koldioxidneutrala 
alternativ har fordons- och fartygs-
tillverkare därför börjat utveckla 
batterier för lagring av energi, där 
den lagrade energin sedan kan 
nyttjas för framdrivningen genom 
elmotorer. Nackdelarna med batteri 
som energikälla för fordon är vikten 
och tiden det tar att ladda bat-
terierna. Men det finns även risker 
med litiumbatteri som kan överhet-
tas och antändas, vilket kan leda till 
okontrollerbara bränder med giftig 
rökutveckling. Dock måste det i 
sammanhanget påpekas att risken 
för bränder med elbilar idag är lägre 
än för bilar med förbränningsmo-
torer.

Med denna bakgrund är det där-
för intressant även för Försvarsmak-
ten att följa utvecklingen av bräns-
leceller, dels för att kunna möta ett 
politiskt krav på att verksamheten 
ska bli koldioxidneutral, samtidigt 
som vi ska se vilka fördelar vi kan 
få ur ett emissions- och ljudutbred-
ningsperspektiv, men även studera 
för- och nackdelar med bränsleceller 
ur ett underhållsperspektiv.

Bränslecellsteknik
Den första fungerande bränslecellen 
utvecklades av den walesiske juristen 

och fysikern sir William Robert 
Grove under 1800-talets första hälft, 
vilket gör bränslecellen jämnårig 
med stirlingmotorn (används som 
AIP-systemet på våra svenska 
ubåtar).

Bränslecellen fungerar i princip 
på samma sätt som ett batteri men 
där ingen lagring av energin kan ske, 
utan energin förbrukas i samband 
med den kemiska reaktionen (oxida-
tionen) som sker mellan två elektro-
der (en anod och en katod) mellan 
vilka ett membran (elektrolyten) 
finns placerad. Bränslet som kan 
vara av olika typer passerar anoden 
och oxiderar där de positivt lad-
dad jonerna tillåts passerar genom 
membranet till katoden, medan de 
negativt laddade elektronerna (e-) 
inte kommer igenom membranet 
(elektrolyten) utan tvingas att pas-
sera genom en ledare och bildar 
därmed elektrisk ström vid dess väg 
till katoden.

En av vinsterna med bränslecel-
ler är dess verkningsgrad som ligger 
på ca 70 %, då bränslet omvandlas 
direkt i en kemisk reaktion till elek-

tricitet, tar man dessutom tillvara på 
värmen som alstras vid den kemiska 
reaktionen i bränslecellen så skulle 
man teoretiskt kunna komma upp i 
en verkningsgrad på 90 % i en bräns-
lecell. Detta kan jämföras med dagens 
förbränningsmotorer där verknings-
grad kring ligger kring 30 %.

Under senare år har bränslecells-
tekniken utvecklats och förfinats, 
idag finns det bränsleceller som kan 
drivas av flera olika typer av drivme-
del som exempelvis:
• Vätgas
• Metanol 
• Naturgas
• JP-8 (NATO-beteckning för flyg-
bränsle)

De olika bränslecellstyperna 
har olika egenskaper, dock är det 
framför allt vätgasen med sitt rena 
energiinnehåll som har blivit attrak-
tivt som drivmedel till bränsleceller 
inom fordonsindustrin men även för 
elkraftaggregat. Vätgasen lagras i 
tryckkärl där trycket oftast uppgår 
till 700 bar, då energiinnehållet ligger 
endast på 3 kWh per kubikmeter.

Den politiska viljan idag är att påbörja en växling av förbränningsmotorer som drivs av fossila 
drivmedel i fordon, fartyg och luftfarkoster, men även andra kraftkällor som reservkraftverk, 
till koldioxidneutrala drivkällor. Med detta perspektiv måste även Försvarsmakten börja titta 
närmare på vad denna växling kommer få för påverkan på våra kraftkällor för såväl framdrivning 
som strömförsörjningen av vår materiel i fält.

Text: Rickard Antonsson, örlogskapten, FMTS

Bränsleceller som kraft- 
källa i Försvarsmakten

Sir William Robert Grove.

Metanolbränslecellens grundläggande funktion.

Koldioxid
(CO2)

Metanol
(CO3OH)
Vatten
(H2O)

Luft (O2)

Vatten (3H2O)

Membran
(elektrolyt) Illustration: Rickard Antonsson
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Användning av bränslecell 
inom försvarssektorn idag
Inom försvarssektorn har man 
hitintills sökt sig mot metanol som 
drivmedel, vilket är enklare att han-
tera och distribuera än vätgastankar. 
Den typ av bränslecell som För-
svarsmakten studerat närmare är av 
typen direkt metanolbränslecell eller 
som den vanligtvis förkortas DMFC 
(Direct-Methanol Fuel Cell). Storle-
karna på dessa bränsleceller sträcker 
sig från några watt till ca 500 W.

DMFC bränslecellerna har inom 
försvarsindustrin utvecklats för att 
kunna bäras med vid operationer 
som pågår under flera dagar och där 
man inte har möjlighet att ladda bat-
terier till gruppens eller sin person-
liga utrustning. Vilket framför allt 
ger en viktbesparingen som ligger 
upp mot 80 % i jämförelse mellan 
batteri och bränslecell vid uppdrag 
som sträcker sig mot 72 h.

Fördelar och nackdelar med DMFC 
bränsleceller inom försvarssektorn
Fördelarna med bränsleceller 
inom försvarsmakten är att de 
kan producera elkraft tyst, med en 
låg värmeutstrålning, obefintliga 
avgaser, endast utsläpp av vatten, 
vilket skulle möjliggöra att placera 
den i ex. stabstält där den kan alstra 
värme samtidigt som den ger elkraft 
till utrustningen, vilket även skulle 
bespara långa kabeldragningar. En 
stor fördel är att DMFC är i princip 
underhållsfri och autonoma så länge 
man fyller på med metanol.

En nackdel med DMFC tekniken 
är dess temperaturområde (-30 °C till 
60 °C) som bränslecellen kan verkan 
i, en annan utmaning är distribu-
tionskedjorna av metanol, men även 
kostnaderna för inköp av DMFC 
bränsleceller i jämförelse med van-
liga elkraftaggregat och batterier.

Resultat från test 
med vätgasbränslecell
Den amerikanska armén har ge-
nomfört tester där man bland annat 
genomförde prover på värmeutstrål-
ning, ljudutbredning, men man 
genomförde även ballistiska prov 
med 7,62 mm ammunition mot en 
200 bars vätgastank.

Ljudutbredning
Upptäckbarheten genom ljudut-

bredning minskade med 75 - 90 % 
genom att använda bränslecells-
drivet fordon jämfört med kon-
ventionell dieseldrivet fordon, vid 
10 km/h. Där upptäcktsavståndet 
för bränslecellsfordonet låg på ca. 
100 m medan det konventionella låg 
på 800 – 1000 m.

Värmeutstrålning
Avseende värmeutstrålningen såg 
man minskad värmeutstrålning från 
bränslecellsfordonet, dock handlar 
det mer om att integrera en minskad 
värmeutstrålning som en helhet i 
konstruktionen.

Ballistiskt prov
Slutligen genomförde man även ett 
ballistiskt prov mot en 3000 psi (200 
bar) lättviktstank med vätgas. För 
provet använde man sig av 7.62 API 
(Armour Piercing Incendiary) am-
munition, som penetrerade cylindern 
utan att den exploderade se bilder.

Bränsleceller som kraftkälla
i Försvarsmakten?
Bränslecellstekniken utvecklas i hög 
takt kommersiellt, där bland annat 
lastbilstillverkarna Daimler och 
Volvo har gått ihop i ett samarbete 
för att ta fram bränslecellsdrivna 
tunga lastbilar, i ett steg att elektri-
fiera större delen av deras marknad 
av tunga fordon. Inom personbilsin-
dustrin har Toyota länge legat långt 
framme med bränslecellsdrivna 
fordon, men idag har de flesta av de 
större bilföretagen egna bränslecells-
program. Som ett ytterligare exem-
pel så har man i Sydafrika börjat 

Övre bilderna bränslecellsfordonet, 
undre konventionellt fordon.

med strömförsörjning av fältsjukhus 
med hjälp av containerbaserade 
bränsleceller som drivs av vätgas.

Så bränslecellstekniken kommer 
oss allt närmare i vardagen, och 
frågan är då när denna teknik är 
tillräckligt mogen och robust för att 
användas inom Försvarsmakten.

I vilket fall som helst måste vi 
redan idag börja fundera på hur 
Försvarsmakten ska kunna hantera 
eldrivna fordon i framtiden, vem 
ska underhålla dem och hur ska vi 
säkerställa distributionen av energi 
i form av batteri eller drivmedel till 
bränsleceller.

Bränsleceller kommer med stor 
sannolikhet att göra intåg som kraft-
källa i militära system såväl som 
elkraftaggregat, som till framdriv-
ning av farkoster på land, sjö, luft, 
och  som redan idag, under ytan 
som på de tyska ubåtarna av 212A 
och 214-klassen. 

Därför är det viktigt att Försvars-
makten redan idag följer teknik-
utvecklingen och studera fördelar 
och nackdelarna med bränslecells-
tekniken för att vi ska kunna ta till 
oss denna på ett optimalt sätt och 
kunna anpassa tekniken till
där den ska nyttjas. n

Bild a,
Penetrering 
vänster sida, 
utgång höger.

Bild b, 
Vätgasen blåser 
ut och brinner i 
utgångshålet.

Bild c, Kvarvarande 
rester flyger ut 
genom den brin-
nande vätgasen 
(osynliga lågor).

A.

B.

C.

Entry
side

Exit
side

Behållaren efter provet.
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Tyck i TIFF 

Det militära förband som jag tillhör 
liknar, ur vissa aspekter, inte ett 
sådant längre. Vi påminner ibland, 
till utseendet, mer om ett civilt entre-
prenadföretag. När vi beger oss ut i 
fält har vi förvisso en hel del mate-
riel som är mörkgrön, men också en 
del som inte är det. Ljusgrå lastbilar, 
gula hjullastare, vinröda personbilar, 
mörkblå minibussar, mellangröna 
pick-ups, vita lastbilsskåp, svarta 
släp, ljusgrå tankbilar, vita person-
bilar, blå pick-ups med grå kapell 
– listan kan göras lång. Och det är 
bara på min enhet. Om jag tittar mig 
runt på andra förband ser jag ännu 
fler varianter av icke-militär färgsätt-
ning. Och då har jag här i princip 
endast räknat upp fordon och inte 
övrig materiel, såsom containers och 
aggregat.

”Det är inte krig nu”
Hur kunde det bli så här? När 
man ifrågasätter denna ”bridge-
blandning” får man ofta höra bl a 
att ”vi får hålla till godo med det vi 
har fått”. Skulle vi godta om FMV 
började leverera blå fältuniformer 
eller om snödräkter var det enda 
som fanns tillgängligt även sommar-
tid? Och att vi blandade dessa lite 
hur som helst inom förbandet? Nej, 
knappast! Ändå verkar vi accep-
tera att vår yttre uniform, som våra 
fordon på sätt och vis utgör, ser civil 
ut och ”lyser” i skogen. De fordon 
för transport av hundar som nyligen 
levererades till ett av våra säkerhets-
förband är vita – lätt att komma 
smygande bland gran och tall med 
ett sådant.

Ett annat ”mothugg” brukar vara 
”det är inte krig nu.” Den förbands-

typ som jag arbetar inom är san-
nolikt en av de som kommer att 
”sättas in” tidigt i ett skymningsläge 
eller en konflikt. Då har vi antagli-
gen inte tid eller resurser att måla 
vår materiel! Väderleken där ute i 
skogen kanske inte ens medger det 
på flera månader. Om vår materiel 
ska vara grön eller mönstermålad (t 
ex s k ”m/90-kamo”) i krig bör den 
målas i fredstid! Grundberedskap 
egenmaskering.

Minnesbilden av att smälta in
Detta har fler aspekter:
– En viss del av nyttan med att ha 
vissa fordon och viss materiel målad 
grön eller försedd med mönstermål-
ning  försvinner om närbelägen 
annan materiel är målad i olämplig 
färg. Dessutom försvåras maskering 
medelst tillförd maskering, t ex nät, 
avsevärt.

Möjligheten att lyckas lura det 
mänskliga öga, som i slutändan ska 
analysera den bild det ser i siktet, 
kikaren, bildförstärkaren eller flyg-
fotot, ökar avsevärt om objektet är 
målat på ett sätt som påminner om 
omgivningen. Maskerings-/mönster-
målning förbättrar effekten av mas-
keringsnät och behovet av sådana 
minskar. (Jo, jag vet att det finns fler 
aspekter på det här med signatur-
anpassning och maskering, såsom 
infrarött eller elektromagnetism.)

- Detta mischmasch riskerar att 
ge fel minnes- och målbild för alla, 
särskilt värnpliktiga. Vi tjatar under 
t ex grundutbildningen om personlig 
maskering, maskering av gruppe-
ring, m m, men accepterar tydligen 
att en del av plutonens materiel och 
fordon ”lyser” i terrängen. I flertalet 

grundläggande reglementen och 
handböcker framgår hur viktigt det 
är med att anpassa materiel och per-
sonal så att de smälter in i terrängen. 
Men ändå.. 

– Vintermaskeringsmålning 
underlättas om materielen redan är 
mönstermålad – man målar över 
vissa fält med vit färg.

Lita på en svensk 
soldat i gul uniform?
Men än mer är detta kanske en fråga 
om tilltro och trovärdighet.

– Tilltron till det egna förbandet, 
det egna fordonets synbarhet och 
maskeringsförmåga. Psykologiskt. 
Vem av oss skulle i händelse av ofred 
vilja, eller våga, vara iklädd t ex en 
gul uniform?

– Tilltron utåt mot andra förband, 
myndigheter, politiker, allierade, 
utländska försvars-/krigsmakter och 
liknande. Om vi liknar ett krigsför-
band ökar antagligen tilltron till att 
vi är ett duktigt sådant. Om vi ser ut 
som ett ”ihop-plock” dras trovärdig-
heten förmodligen ner.

Vårda och värna 
vår yttre uniform?
En bekant som hade mött mitt förband på väg till en övning 
sa till mig ”Det ser ut som ni har lånat grejor hemifrån”.

Text och foto: Emil Lindberg, Specialistofficer i flygteknisk tjänst, Blekinge flygflottilj F 17

Emil Lindberg, Specialistofficer i flyg-
teknisk tjänst, Blekinge flygflottilj F 17.
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OK enligt folkrätten?
Distinktionsprincipen och Försik-
tighetsprincipen säger att krigfö-
rande parter måste vidta alla rimliga 
åtgärder för att skilja på militära 
mål och civil egendom och personer, 
i syfte att skydda de två sistnämnda. 
”Omvänt” gäller alltså att militär 
materiel och personal ska se militär 
ut. Att även, trots att vi har materiel 
som togs fram för utlandstjänst, 
tillse att vår materiel inte ser civil ut 
borde vara en rimlig åtgärd – oavsett 
folkrätten eller ej. Kan det vara så 
att krigets krav efter den ”strategis-
ka timeouten” inom vissa områden 
är mer frånvarande än vi hittills har 
förstått?

Förr skulle allt målas!
Tidigare fanns en handbok för ”ka-
mo-målning”, nämligen den 32 sidor 
tjocka publikationen ”Anvisningar 
för mönstermålning”, utgiven 1979. 
Av den framgick att ALL materiel, 
inte enbart fordon, skulle ha någon 
form av egenmaskering, dvs mönster-
målning (i första hand och de flesta  
objekt) eller ”grönmålning”. Åtskillig 
personal utbildades i mönstermål-
ning, bl a för att snabbt och korrekt 
kunna maskeringsmåla inmönstrade 
fordon. Som övningsobjekt använde 
man materiel man redan hade på 
förbandet – pö om pö blev fler och 
fler fordon ”kamomålade”.

”Vad håller ni på med?”
Vi har från vår nivå i organisatio-
nen försökt få tillåtelse från FMV, 

teknik- och vidmakthållandeorgani-
sationen och dylikt att få förse en del 
av vår materiel med mönstermålning 
eller måla den grön. Främst materiel 
som härstammar från den interna-
tionella eran och därför är ljusgrå, 
vit och dylikt. Men ofta, och här 
och var, har vi mötts av skepsis och 
en ”vad-håller-ni-på-med”-attityd. 
Detta trots att vi har framlagt en hel 
del dokumentation och ”doktriner” 
att luta sig emot, även vad gäller 
själva målningsarbetet. Som ni kan-
ske förstår har vi inte nått så långt i 
vår strävan.

Det hela ter sig aningen märkligt. 
”Gröna” fordon verkar vara (ha va-
rit) en vedertagen eller icke uttalad 
standard. När vi nu försöker rätta 
till att någon annan har frångått 
detta möts vi av ifrågasättande och 
motstånd.

Dessutom har det varit vanligt 
att befattningshavare har hänvisat 
vidare, till någon som också denne 
har hänvisat vidare. I många fall har 
vi hamnat tillbaka där vi började. 
Detta är en av huvudanledningarna 
till denna insändare – en förhopp-
ning att detta ”träffar” någon som 
har både probleminsikt, mandat och 
vilja.

Om nyanskaffad materiel uppfyl-
ler militär standard och nuvarande 
materiel målas i tillämpliga delar 
med hjälp av teknisk personal och 
fordonsbesättningar, t ex i sam-
band med materielvård eller under 
beredskap, torde kostnaden vara 
hanterbar.

Tyck i TIFF
Har du kommentarer på insända-
ren i detta nummer, eller har du 
egna åsikter och idéer som du vill 
dela med dig av i kommande 
nummer av TIFF?
Hör av dig till 
tiff.info@fmv.se

Du kan även kommentera 
insändaren, eller numret i sin 
helhet, direkt på TIFFs hemsida: 
tiff.mil.se 

Redaktören för TIFF fick tag på PrL 
505 generell underhållsutrustning 
på FMV, Olof Johansson, och pas-
sade på att fråga honom om detta 
med färger på generell underhålls-
utrustning, och vilka riktlinjer som 
gäller egentligen:

”Jag har fått kännedom om att 
Armèchefen upprättat en skrivelse 
som syftar till att på sikt bl.a reglera 
krav på signaturanpassning, där 
färgval är en komponent. Färg kan 
ju har olika egenskaper avseende 
IR-signatur, kulör, glanstal, sanerbar-
het, miljövänlighet, miljötålighet, 
livslängd, UV-beständighet etc. 
En del egenskaper kan motverka 
andra och kompromisser kan vara 
nödvändiga.”

Olof Johansson, FMV

Har du egna åsiker att dela med dig av?  Kontakta redaktionen – tiff.info@fmv.se   

Vad vill chefen?
Den här processen borde drivas 

på betydligt högre nivå än de som 
sitter bakom ratten – om nu ”högre 
chef” önskar ha färre vita, gula, grå 
och blå objekt i sin fordons- och 
materielpark dvs det borde tas prin-
cip- och inriktningsbeslut på högre 
nivå, förbanden borde uppmuntras 
att maskeringsmåla sin materiel och 
FMV och vidmakthållandeorgani-
sationen borde stötta och underlätta 
denna process. n

Ur ”Anvisningar för mönstermålning” 1979.

Personbil

Typexempel 1
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Iakttagelser av en utvecklingsofficer:

Teknisk tjänst under 
den nyligen avslutade 
arméövningen 2021
Under vår chef, mj Johan Sundstedt (var även TC Div), var mj Per Gadestedt och jag 
(kn Jan R Lindgren) under AÖ 21 i södra Sverige för att följa upp den tekniska tjänsten 
som FÖL TT och SPI TT från FMTS FunkE.

Text: Jan R Lindgren (FMTS)

Utöver oss deltog flera kollegor från 
olika förband som FBI TT och om-
rådesansvariga för TT. Ingen glömd 
av de som jag inte tar upp här och 
det avser även de kollegor som var 
ute på de olika förbanden och var 
SPI TT eller FÖL TT m fl.

Särskilt vill vi visa vår uppskatt-
ning till en snabbt sammansatt RM-
grupp ur brigadtekniska kompaniet 
från Skövde under ledning av Petra 
Hagdahl som ryckte in och han-
terade RM-beställningar till hela 
”divisionen”, så väl blå som röd 
sida, under övningen, bra och väl 
genomfört arbete.

Detta är en första summering av 
den tekniska tjänsten i korthet och 
detta är mina personliga funderingar 
efter AÖ 21.

Teknisk tjänst består av 9 ben; 
ledning teknisk tjänst, förebyggande 
underhåll, avhjälpande underhåll, 
omhändertagande av materiel, reserv-
materielförsörjning, driftstöd, teknisk 
anpassning, modifiering och materi-
elundersökning. De fyra sistnämnda 
kommer jag inte att beröra i denna 
artikel.

Funktionen teknisk tjänst
Alla vill ha en fungerande teknisk 
tjänst men det är inte helt enkelt att 
få den att fungera, detta beror på att 
få vill lägga pengar för kostnaden 
för utvecklingen av grundplattfor-
men. Att inte ha en gemensam platt-
form att stå på för samtliga materi-

elsystem kommer att slå tillbaka om 
varje materielsystem ska optimera 
sig för sina egna behov. 

Till exempel har vi inte, inom TT, 
kranar för tunga lyft som en egen 
resurs på reparationsplutoner eller 
–kompanier utan dessa ska samsas 
om bärgningsresurserna. Detta 
innebär att endera gången kommer 
resurserna alltid vara på fel plats vid 
fel tillfälle och nere-tiden på de ska-
dade objekten kommer vara längre. 
Det vill säga det dröjer innan mate-
rielen kommer tillbaka till kriget: är 
detta acceptabelt?

Jag kommer inte att redovisa alla 
brister och tillkortakommanden 
utan det blir vad som fungerade och 
vad vi kan få att fungera bättre.

Ledning teknisk tjänst (LTT)
Denna del är lite klurig att reda ut, 
hur gick det? Har till dags datum 
inte läst igenom de order som skrevs 
eller hur reparationsgrupperna leddes 
från TC kompani – TC bataljon – TC 
Brigad. Som FÖL/SPI har det varit 
svårt att få tillgång till att läsa order 
under övningen, vilket gör att denna 
funktion blir svår att kontrollera. 
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Förebyggande underhåll (FU)
På många förband som besöktes 
pågick daglig och särskild tillsyn 
(ST). Att den delen av FU fungerar 
är glädjande. Positiva kommentarer 
om inplanerade tillfällen och att ST 
delas upp under tiden visar att order 
gått fram att så skulle ske på en del 
förband och på andra var ST redan 
klart innan övningen eller skulle 
genomföras efter övningen enligt de 
personer vi frågade. Här måste det 
bli tydligare att ST ska planeras in 
under övning så att även tid för kon-
troll och åtgärd kan genomföras som 
en naturlig del av verksamheten.

Tyvärr så förs inte kontrollboken 
på avsett sätt. Det jag reagerar på är:
• Kontroller genomförs men skrivs 
inte in på vårdkortet
• Ansvarig chef/befäl kontra signerar 
inte kontrollen
• Bevakningskortets registerdel förs 
inte alltid på rätt sätt av utlämnande 
LogE motsv.
• Reparationsjournalen beskriver allt 
eller inget men väsentliga repara-
tioner verkar ibland vara det mesta 
från glödlampsbyte till ny växellåda.
• Det städas för lite och mycket pap-
per med gammal information samlas 
i pärmen.

 
Avhjälpande underhåll (AU)
Teknisk personal arbetar effektivt 
med sina uppgifter och är positiva, 
det som håller dem tillbaka är till-
gång av dokumentation, verktyg och 
reservdelar. Att vissa reparationer 
inte genomförts finns det flera olika 
anledningar till. Dessa kan vara att:
• Reparationen tar för lång tid i 
förhållande till var i kedjan mekani-
kern är.

• Reservdelen inte kommer fram.
• Stridsuppgiften innebär att man inte 
hinner på grund av stridstempot och 
skickas bakåt i reparationskedjan.

Andra problem av mer fredsbe-
tingade orsaker är att verktygssatser 
inte är beställda eller att de är på 
fel plats. Vi kan bli bättre på att se 
till att dessa hamnar på rätt plats. 
Materielfördelningsordern (MFO) 
måste snäppas upp avseende beställ-
ningar samt att lämna in det som 
inte behövs och förbanden måste 
försöka att vara systemet troget för 
att minska felbeställningar i organi-
sationen.

Detta skrev jag i artikeln efter 
FMÖ 17 och den gäller även idag, 
satser saknas, är fel beställda eller 
bara på fel plats, så inget nytt sedan 
dess.

Omhändertagande 
av materiel (OHT)
En lördag kväll fick vi order om att 

åka ut till en långtradare som gått av 
vägen, 2 timmar senare var vi där. Vi 
kunde konstatera att inga person-
skador fanns, ekipaget var oskadat 
men vägkanten hade gett vika och 
den kom inte upp. Tyvärr var vägen 
spärrad på grund av detta men de ci-
vila som ville passera hade en positiv 
livssyn och var inte sura för att dom 
fick åka en omväg.

Men det gav mig svaret att bärg-
ningstjänsten har för få fordon och 
detta innebär att det tar för lång 
tid att få upp och iväg det nerkörda 
ekipaget, i fred under övningen tog 
många timmar innan den bärgarbi-
len var på plats. Ingen trafik, ingen 
som ville bekämpa bärgning fordon, 
inga skadade, ingen omlastning, 
inga reparationer. På sitt sätt en 
lyckad avkörning men det får mig 
att fundera, har vi tillräckligt med 
resurser för all denna verksamhet 
som krig medför med adrenalin-
stinna förare?

Bgfo lyfter motor Ingbv 120. Bärgning av TGB 40.
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Här måste FM ta tag i denna 
verksamhet för att få upp tempot 
på OHT MTRL så att resten av 
den tekniska tjänsten kan snabbt 
få igång skadade objekt och att 
leveranser kan komma fram snab-
bare för det kunde vart materiel som 
måste fram snabbt till annat förband 
med kanske kvalificerad ammuni-
tion till flyget.

Reservmaterielförsörjning (RM)
Att bara en 1/3 av alla RM-be-
ställningar inte kan levereras till 
RM-gruppen för att distribueras ut 
under övningen ska ses som att det 
finns utvecklingspotential. Var ligger 
orsaken? Saknas reservdelen på cen-
trallager? Omfördelas den inte från 
ett garnisonslager? Eller är det något 
annat som förhindrar en leverans?

Att enstaka brister kan förekom-
ma är en sak, men att flera hundra 
leveranser uteblir i fred under en 
övning, behöver vi se över. Om vi 
inte klarar av det i fred kommer vi 
klara av det i kris och krig? Är det 
de ekonomiska förutsättningarna? 
Är det oklara eller icke-genomförda 
reservmaterielsanalyser som är orsa-
ken till detta?

Här kan det finnas möjligheter 
att med gamla och moderna tek-
niker utveckla tillverkning av vissa 
reservdelar på en främre nivå, t ex 
med svarv eller additiv tillverkning 
(3D-printning). 

Vissa glädjemoment fanns även i 
denna övning då ett ingenjörskom-
pani anmälde vid frågan om hur det 
fungerande med reservmaterielför-
sörjning, fick vi till svar att de var 
mycket nöjda och överraskade att de 
hade fått nästan allt de beställt. Idel 
glada miner.

Fältreparationssatser
Fältreparationssatser är verktygssat-
ser och reservdelssatser för fältbruk.

Vi kan konstatera att nya verktygs-
satser har skickats ut till förband 
och då måste mekaniker och tekni-
ker få tid att lära sig vad som finns i 
dessa och hur verktygen används.

Att fördelning inte fungerat som 
den ska finns det som sagt många 
anledningar till och detta är något 
som vi vill göra något åt. Reservdels-
satserna måste fördelas så att de 
som har behoven ska ha dem. Inga 
förråds-drottningar är önskvärda.

Fältreparationsutrustning
All annan utrustning som repara-
tionstält, funktionscontainer, kranar 
och reparationsskydd är som fältre-
parationssatserna olika fördelade. Vi 
vet att det kommer nya reparations-
tält så småningom, vi får ge oss till 
tåls. Denna materiel ingår i det arbe-
tet MKOK 505 (MS 582) bedriver.

Fordon
En lärdom att titta på som vi försökt 
lösa i många år är att minska antalet 
olika fordonstyper på förband. 
Scania-förband, Volvo-förband 
eller MAN-förband är bra, vi 
måste jobba vidare med att få färre 
varianter och versioner på samma 
förband, vilket skulle underlätta för 
våra mekaniker och tekniker. Detta 
kortar utbildningstider och ökar 
möjligheten för att få effektivare 
materielunderhåll.

Det är viktigt att fordon och ma-
teielcontainer passar ihop och att de 
tilldelas förbanden i rätt mängd från 
början. Vår erfarenhet är förbanden 
fått lösa materielproblem i direkt 
anslutning till övningen. Bra för 
övningen men dåligt ur ett förvalt-

ningsperspektiv. Här har MOA och 
TVK stort ansvar att det blir rätt.

Personal
Att få se alla positiva mekaniker, re-
servdelspersonal och tekniker i fält är 
fantastiskt. Det ger en skön magkäns-
la inför framtiden om de vill stanna 
kvar och ta hand om vår materiel-
stock. Ett stort tack till er mekaniker 
oavsett soldater eller inte, tekniker, 
reservdelsmän och bärgarpersonal för 
en fin insats under övningen.

Vi observerade i Vaggeryd då 
stridsvagnar, stridsfordon och 
pansarterrängbilar marscherade 
genom byn, den uppmärksamhet 
och positiva attityd som barn och 
vuxna visade och hade förståelse 
trots en trafikstockning känns bra 
inför framtiden.

Sammanfattningsvis kan vi kon-
statera att på 4 år som gått sedan 
FMÖ 17 har inte mycket hänt inom 
TT, inga lärdomar är dragna och 
med det i slutänden ingen högre 
tillgång på materielen. Alla funktio-
ner måste sitta ihop för att krigsför-
banden har tillgången av materielen 
när de behöver den. Få tekniker och 
mekaniker tar inte hand om alla 
skador och fel som uppkommer vid 
övningar och då inte heller när det 
verkligen gäller i en strid.

Ni, personal i teknisk tjänst, 
tekniker, mekaniker och reservdels-
soldater som läser detta, har ni för-
slag på lösningar hur den tekniska 
tjänsten kan utvecklas utifrån era 
erfarenheter: Dela med er av dessa 
via ”Tyck i TIFF”, kommentera på 
hemsidan, eller maila till
tiff.info@fmv.se n
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Foto: Per Gadestedt

Repstrf 90 med verktygsinredning.

AU Ingbv 120.
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Sommarbilden
Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst var Jonas Olofsson.

Ett bokpremium kommer med posten.

Svaren vill vi ha in senast måndag 18 oktober helst till: tiff.info@fmv.se 
eller skicka post till TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.

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

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att premiera det mest utförliga svaret.
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Från https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/helikopter-15/

Helikopter 15 är Försvarsmaktens lättaste helikopter. 
I första hand är den avsedd för träning och utbildning, 
men den kan även sättas in i skarpa insatser både inom 
och utom landet.

För nya piloter och besättningar är det betydligt 
enklare att öva procedurer och manövrar med en lätt 
helikopter och i den kapaciteten är helikopter 15 (HKP 
15) perfekt. Med bara åtta sittplatser och en torrvikt 
på bara 2 175 kilo väger den inte ens en hälften av till 
exempel helikopter 16 (Blackhawk).

Helikopter 15 är tillverkad i Italien av det italiensk/
engelska företaget Agusta Westland 
(numera Leonardo, reds. anm), och 
är en militär variant av deras Agusta 
A109. Precis som de flesta av För-
svarsmaktens helikoptrar finns den 
i två varianter – en för land (HKP 

15A) och en för hav och sjö (HKP 15B). I dag har 
Sverige tolv stycken helikopter 15A och åtta stycken he-
likopter 15B. B-versionen är extrautrustad för uppdrag 
till sjöss, med exempelvis nödflottörer, bordningsutrust-
ning och hydrofonbojar. Den är även utrustad för att 
kunna landa och tanka ombord på fartyg.

Till exempel har helikopter 15 deltagit i tre omgångar 
av EU:s gemensamma insatser mot pirater i Adenvi-
ken, Operation Atalanta, stationerade ombord på både 
svenska och holländska fartyg.

Det rätta svaret är att detaljen 
var på en Helikopter 15.
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Helikopter 15
går in för landning.
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Stridsvagnen
i Sverige 100 år
Del 1 1921–1950
SPHF är en ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon 
och övriga militärfordon genom sammankomster, studiebesök, medlemstidning mm. Nu 2021 inträffar 
ett 100-årsjubileum som tyvärr hamnar i skymundan som så mycket annat detta andra år med pandemi.

Text och foto: Svensk PansarHistorisk Förening, sammanställt av Tommy Nilsson

Man har hittills trott att 
de tio strv m/21 (LK II) 
som köptes i delar från 
Tyskland var de första 
stridsvagnar som rull-
lade i Sverige, men så var 
det inte. Redan i juli 1921 
anländer en båt till Stock-
holm, med i lasten har den 
en liten stridsvagn, ja det 
hette inte ens det då utan 
enligt tidningsartikeln 
hette det en ”tank”.

Hur kom det sig då att 
Sverige bestämde sig för att köpa 
stridsvagnar.

Stridsvagnen gjorde sin debut i 
1:a världskriget, närmare bestämt i 
slaget vid Somme i september 1916. 
Orsaken bakom det nya stridsmed-
lets tillkomst var krigföringen på 
västfronten: där hade all rörlighet i 
operationerna upphört för att ersät-
tas av ett fastlåst skyttegravskrig, 
med kulsprutor och taggtråd som 
avgörande faktorer. I resultatlösa 
massoffensiver offrades soldater i 
hundratusental. För att försöka häva 
dödläget och nå ett avgörande kom 
engelsmännen på idén att konstru-
era ett bepansrat, bandgående 
motorfordon, som kunde ta sig 
fram i den sönderskjutna terrängen, 
bryta igenom taggtrådshindren, ta 
sig över skyttegravar, försvara sig 
själv, beväpnad med kulsprutor och 
kanoner, och därmed bana väg för 
det efterföljande infanteriet.

De första stridsvagnarna utveck-
lades av en grupp som under visst 
hemlighetsmakeri arbetade med 
”tanks” för att låta den tyska under-

rättelsetjänsten tro att de utvecklade 
vattentankar för skyttegravarna. 
Stridsvagnar kom därför att allmänt 
kallas tanks.

Första gången stridsvagnar 
insattes i strid i stor skala var vid 
Cambrai i november 1917, då 378 
brittiska vagnar bröt igenom de 
tyska linjerna. Även om framgången 
inte kunde utnyttjas, fick man en 
antydan om vad stridsvagnar skulle 
kunna åstadkomma. Det var ett 
nytt skede som nu hade inletts inom 
vapentekniken. Då 1:a världskriget 
slutade 1918 hade redan c:a 6 500 
stridsvagnar hunnit tillverkas, det 
övervägande flertalet i England och 
Frankrike.

Länge diskuterades frågan här i 
Sverige om hur svenska stridsvagnar 
skulle se ut. Meningarna var delade, 
och stor osäkerhet rådde. Uppfatt-
ningarna varierade, den dominerande 
inställningen var starkt tvivel på 
nyttan av stridsvagnen. När 1920-års 
infanterikommission skrev en ”önske-
lista” på nya vapen från världskriget 
man önskade studera fanns stridsvag-

nar med, tillsammans 
med annan materiel som 
artilleripjäser, infan-
terikanoner (senare 
benämning som pansar-
värnskanoner). Efter att 
Kungl. Majestät beviljat 
pengar för inköp av 
”tekniska hjälpmedel” i 
februari 1921 igångsat-
tes jakten på en lämplig 
stridsvagn att prova. 
Efter förfrågan hos 
franska myndigheter om 

de kunde sälja de efterfrågade vapnen 
kom ett jakande svar. Vi fick hit en 
lätt fransk Renault FT stridsvagn, 
kanoner av de olika önskade typerna 
samt en hel del ammunition till dessa. 
Efter att artilleridepartementet stude-
rat stridsvagnen klart översändes den 
1923 till stridsvagnsbataljonen på I 1.

Stridsvagn m/21
Man fick mer pengar till inköp av 
stridsvagnar och under sommaren 
1921 fick man kontakt med en firma 
som hade deltagit i tillverkningen 
som dragits igång i Tyskland i slutet 
av 1918, firman hette Wilhelm Ugé. 
De hade delar till ett antal LK II lig-
gande som de nu erbjöd Sverige att 
köpa till ett mycket lågt pris.

Affären gjordes upp mellan Ugé 
och en kapten vid namn Eliot som 
hade rest ner till Berlin med pengar 
och befogenhet att skriva på kon-
traktet.

Efter lite komplettering av de-
lar, uppdelat på flera transporter, 
kom så allt material fram med båt 
till Stockholm. Delarna sändes till 

Artikelserie
i två delar.

Renault FT stridsvagn.
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Stockholms tygstation som då var 
arméns verkstad där en tank monte-
ras ihop. Flottans Varv, som låg på 
Beckholmen, var den verkstad som 
fick uppdraget att montera resteran-
de nio vagnar. Flottans Varv fick sen 
uppgiften att härda pansarplåtarna 
till stridsvagnarna. Monteringen 
skedde under ledning av en tysk 
verkmästare från fabriken i Berlin.

Stridsvagn modell 1921 var en kul-
sprutebeväpnad stridsvagn konstru-
erad av den tyske ingenjören Joseph 
Vollmer och byggd med komponen-
ter från Daimler och Opel. Den kan 
sägas ha varit det tyska svaret på 
den massproducerade lilla franska 
tvåmansstridsvagnen Renault FT. På 
grund av krigsslutet och Tysklands 
sammanbrott hann vagnen aldrig 
användas i strid, men efter kriget 
fanns ett 10-tal oanvända kompletta 
vagnar till salu. Sverige köpte tio 
av samma typ, men i delar. Genom 
Versaillesfreden var Tyskland förbju-
det att ha stridsvagnar och detta var 
anledningen till hemlighetsmakeriet 
vid försäljningen. Tullen i Stockholm 
förde in leveransen som traktordelar 
och ångpanneplåt. Försök pågick 
sedan i många år, dels gällde det ju 
att hitta en lämplig form att använda 
dessa vagnar, och utröna hur många 
man det behövdes för att få tio 
stridsvagnar att fungera samtidigt.

Stridsvagn m/21-29
Ganska tidigt blev man klar över att 
21:orna inte längre riktigt uppfyllde 
kraven som både arméledningen och 
även bataljonschefen Burén hade. En 
lista över punkter som man önskade 
förbättrade gjordes upp och 1928 
sändes en vagn till Nohab i Trollhät-
tan för renovering (Sveriges första 
REMO projekt).

Att den svenska tveksamheten var 
stor berodde även på att de tysktill-
verkade stridsvagnarna knappast 
ingav något stort förtroende. De var 
redan vid leveransen omoderna, och 
deras svaga tekniska prestanda som 
bl a yttrade sig i oupphörliga motor-
haverier väckte tvivel hos vissa kri-
tiska bedömare. Men personalen vid 
Stridsvagnsbataljonen hos I 1 och 
senare I 2, arbetade energiskt vidare 
med entusiasm och framtidstro.

Stridsvagn fm/28
Under år 1926 och 1927 gjorde man 
flera studieresor i Europa för att 
studera moderna vagnar. Man fann 
ingen vagn som verkade helt lämpad 
för svenska förhållanden.

Under 1928 fick man höra talas 
om en ny stridsvagn som Renault 
(NC 27) hade konstruerat och som 
bl a Japan var intresserade av. Ett ex-
emplar av vagnen inköptes och fick 
den svenska beteckningen stridsvagn 
fm/28. Det visade sig snart att denna 
vagn heller inte var vad man hop-
pats på. Både växellåda och kopp-
ling gav problem. Man beslöt istället 
att försöka få fram en ny vagn inom 
landet. Men för att ha något under 
mellantiden så behövde man reno-
vera fler m/21.

Artilleridepartementets konstruk-
tionsavdelning tog fram ritnings-
underlaget och 1928 beställdes 
ombyggnad av ytterligare fyra 
stridsvagn m/21. Vagnen försågs 
med en ny svensk motor samt med 
en ny växellåda. I övrigt behölls den 
intakt bortsett från några smärre 
modifieringar av frontpansaret där 
två strålkastare monterades in.

Den första stridsvagn m/21 -29, 
som vagnen kallades, levererades 
1930. Då moderniseringen ansågs 

lyckad beställdes 1931-34 ombygg-
nad av ytterligare fyra stridsvagn 
m/21. Två av dessa byggde Nohab 
om, och två byggdes om av AB 
Landsverk i Landskrona.

De fem stridsvagnarna m/21 
-29 utgjorde tillsammans med de 
resterande strv m/21 huvuddelen av 
de svenska pansarstyrkorna fram till 
1938 då de kunde ersättas av moder-
nare vagnar.

Carden-Loyd Mk V och Mk VI
I april 1930 blev svenska armén 
erbjuden att köpa Carden-Loyd-vag-
nar från England. Avsikten var att 
använda dessa som lätta stridsvag-
nar. Armén var dock inte intresserad 
av detta, man såg sig inte ha behov 
av lätta vagnar. Under 1930 pågick 
försök med nya ”infanterikanoner” 
från Bofors - senare benämnda pan-
sarvärnskanon m/38. Då man var i 
behov av att prova dragfordon för 
dessa beslöts att två olika Carden-
Loyd-vagnar skulle köpas. Eftersom 
Carden-Loyds lätta stridsvagnar 
också gick att använda som artil-
leritraktorer föll valet på snarlika 
versioner av samma vagn.

strv fm/22.
strv m/21-29.

Carden Loyd.

>>>
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Vagnarna, en Mk V och en Mk VI 
levererades under 1931 och använ-
des till en början som var tänkt, dvs 
som dragtraktorer för de nya 37 mm 
infanterikanonerna. Båda modeller-
na var små och lätta tvåmansvagnar 
drivna av en vanlig Ford personbils-
motor. De fick först beteckningen 
traktor nr 52 och 53, vilket senare 
ändrades till Lätt stridsvagn m/
Carden-Loyd. Samtidigt med detta 
överfördes vagnarna till stridsvagns-
bataljonen där de kvarstannade till 
1939 då de överfördes till Armému-
seums samlingar.

Stridsvagn fm/31
Under 1920-talet var stridsvagnarnas 
rörlighet ett stort problem. Ett flertal 
olika tekniska lösningar togs fram, 
bl a den s k HB-vagnen (HB = hjul-
band), vilken utnyttjade hjulen vid 
längre landsvägsförflyttningar och 
banden vid terrängförflyttning. Det 
var en mycket avancerad vagn: det 
gick att växla från hjuldrift till band 
och tvärt om under förflyttning!

I slutet av 1931 beställde armén 
från AB Landsverk i Landskrona ett 
försöks-chassie med attrapptorn i trä 
av stridsvagn L 30 för att närmare 
studera denna konstruktion. 1935 
levererades chassit (armébeteck-
ning strv fm/31) men då hade redan 
utvecklingen gått ifrån vagnstypen, 
trots att den var mycket modern 
med bl a svetsat pansar. Den kom 
att provas i många år innan man 
1935 gav upp, det var helt enkelt för 
många problem och skiljaktigheter 
för att gå vidare.

Skälet till att stridsvagn fm/31 
hade blivit omodern var att man 
hade lyckats lösa problemen med 
rörligheten på annat sätt. Dels hade 

man lärt sig att göra stridsvagnar 
som tålde långa landsvägsmarscher 
på band utan att skaka sönder. Dels 
hade man med hjälp av nya fjäd-
ringssystem lyckats höja marschfar-
ten betydligt.

Efter en kort tids prov under 1935 
och 1936 togs vagnen ur tjänst och 
någon serieproduktion av vagnen 
beställdes aldrig. Vagnen finns beva-
rad på Arsenalen.

Stridsvagn m/31
Parallellt med utvecklingsarbetet av 
hjul/bandstridsvagnen Landsverk 
L 30 tog AB Landsverk också fram 
en helt bandgående stridsvagn som i 
stort överensstämde med Landsverk 
L 30. Denna vagn fick beteckningen 
Landsverk L 10, medan armébeteck-
ningen blev strv m/31. Tre vagnar 
tillverkades. Vagnen var precis som 
fm/31 svetsad och 24 mm tjockt 
pansar, hade också nymodigheten 
utsiktsprismor. Efter att ha levere-
rats först 1935 hamnade vagnarna 
snabbt i skymundan.

Stridsvagn m/37
1936 erhöll armén medel för en 
relativt betydande ökning av det 
svenska stridsvagnsbeståndet. Enligt 
beslut skulle medlen till största delen 
utnyttjas för inköp av en billig strids-
vagn som kunde anskaffas i ett så 
stort antal att möjligheter skapades 
för att utprova en för svenska förhål-
landen lämplig pansartaktik.

Efter att ha studerat ett flertal oli-
ka förslag föll valet på en utländsk 
vagn. På så sätt skulle man snabbt 
kunna tillföra armén ett större antal 
stridsvagnar.

Stridsvagnskommittén fick reda 
på att en tjeckisk firma vid namn 

CKD hade en lätt stridsvagn färdig-
konstruerad och man kunde också 
ganska snabbt starta tillverkning för 
Sverige.

Efter lite förhandlingar så beställ-
des 46 st. vagnar, plus ytterligare två 
som var tjeckisktillverkade proto-
typer medan övriga tillverkades av 
CKD hos Jungner i Oskarshamn som 
var svensk representant. Stridsvagn 
m/37 var försedd med nitat pansar, 
AB Volvo levererade motorn och 
den, tillsammans med den högklas-
siga transmissionen och bandag-
gregatet, medgav hög hastighet i 
kombination med god terrängfram-
komlighet och slitstyrka. Beväpning-
en utgjordes av två 8 mm kulsprutor. 
Stridsvagn m/37 tjänstgjorde först på 
I 2 i Stockholm, men överfördes 1939 
till I 9 i Skövde och I 10 i Strängnäs. I 
samband med skapandet av Pansar-
trupperna 1942 flyttades samtliga 
stridsvagn m/37 till I 18/P 1 G på 
Gotland. 1953 utgick Stridsvagn 
m/37 ur krigsorganisationen.

Stridsvagn m/38
Under tiden diskussionerna kring 
strv m/31 pågick hade AB Lands-

strv fm/31. strv m/31 på AB Landsverk.

strv m/37 i trakten av Åhus, 
Skåne under beredskapen.
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verk själva tagit fram en helt ny 
stridsvagn beteckning L-60, denna 
mindre och lättare vagn visades 
för Österrike och Irland, men även 
svensk militär visade intresse för 
nykonstruktionen.

Den hade svetsat chassi och var 
försedd med torsionsfjädring, vilket 
var en världsnyhet.

En viktig sak var att vagnen i ut-
förandet för Sverige var försedd med 
svensktillverkad motor, detta hade 
varit ett krav från myndigheterna.

Försvarskommissionen, som 
tillsats 1930, kom 1936 fram till att 
det behövdes anslag på sex miljoner 
kronor för anskaffning av mo-
derna stridsvagnar de närmaste tio 
åren. Anslaget prutades senare av 
politikerna till dessa 4,5 miljoner. 
Enligt deras beräkningar skulle 4,5 
miljoner räcka till för köpen av 30 
stridsvagnar avsedda för ett och ett 
halvt stridsvagnskompani! Samtidigt 
föreslog kommissionen att utöka 
organisationen vid Göta livgarde 
till två bataljoner med vardera två 
kompanier om 20 stridsvagnar!

Men beslutet blev i organisatoriskt 
avseende annorlunda, då man be-
stämde att Göta livgarde skulle läg-
gas ner och stridsvagnsutbildningen 
flyttas över till Skaraborgs regemen-
te (I 9 Skövde) och Södermanlands 
regemente (I 10, Strängnäs) i sådan 
form att vid vartdera regementet den 
ena av de båda infanteribataljonerna 
utväxlades mot en pansarbataljon 
innehållande såväl stridsvagns- som 
pansarvärnskompanier. Pengar 
fanns i anslaget till ett mindre antal 
stridsvagnar beväpnade med 37 
mm kanon, vilket resulterade 1937 
i beställning av 16 vagnar från AB 
Landsverk vilka levererades under 
1938-1939.

Dessa 16 stridsvagnar m/38 ut-
gjorde fram till början av 1941 hela 
antalet svenska stridsvagnar som 
kunde användas för bekämpning av 
fientliga stridsvagnar! (Stridsvagn 
m/37 var ju endast beväpnad med 
två kulsprutor.)

Till den nya organisationen be-
hövdes det ju fler stridsvagnar, man 
gjorde studiebesök i Tyskland 1937 
och tittade på deras Pz 1, men den 
motsvarade inte riktigt vad man ville 
ha, man undersökte möjligheten att 
få titta på deras nya vagn Pz 2, men 
den fick man inte se. Av 1941 års 

försvarsutredning framhölls bl a att 
det karakteristiska för den moderna 
krigföringen till lands var den snabb-
het med vilken anfallsoperationer 
kunnat genomföras (”blixtkriget”). 
Snabbheten hade främst åstadkom-
mits genom operativa pansarförband 
och motoriserad trupp med stor 
eldkraft, rörlighet och framkomlig-
het även i svår terräng. Stridsvagn 
m/38 tjänstgjorde först i de tunga 
stridsvagnsplutonerna i stridsvagns-
bataljonen vid Göta Livgarde men 
överfördes i samband med omorgani-
sationen 1939 till två stridsvagnsba-
taljoner vid I 9 och I 10. 1943 över-
fördes samtliga stridsvagnar m/38 till 
det nyuppsatta P 2 där de ingick i de 
lätta stridsvagnskompanierna i pan-
sarbrigaden. 1957 utgick Stridsvagn 
m/38 ur krigsorganisationen.

Stridsvagn m/39
I september 1939 bröt andra världs-
kriget ut. Det stod helt klart för den 

strv m/38.

svenska militärledningen att försva-
ret inte var vad det borde vara. Där-
för satsades nu stort på bl a materi-
elanskaffning och pga krigsutbrottet 
hade det blivit betydligt lättare att 
få anslag till försvaret. Vad man bl a 
sökte och fick pengar till var inköp 
av fler stridsvagnar, i första hand 
till förstärkning av 1. stridsvagns-
bataljonen, vilken huvudsakligen 
var uppbyggd av de tidigare inköpta 
stridsvagnarna m/37 och m/38.

Den 19 december 1939 skrevs 
kontrakt på 20 stridsvagnar för 
1. stridsvagnsbataljonen mellan 

Tygdepartementet och AB Lands-
verk. Vagnarna var av modifierad 
L 60-typ, dvs i huvudsak i samma 
utförande som stridsvagn m/38. Den 
enda yttre skillnaden var att strids-
vagn m/39 hade ett något ändrat 
torn, med kanonen i en separat 
vapensköld till vänster och två 
kulsprutor monterade till höger om 
kanonen.

Vagnarna skulle enligt kontraktet 
levereras före den 15 oktober 1940, 
men då Bofors inte kunde leverera 
kanonerna i tid blev vagnarna kraf-
tigt försenade och levererades inte 
förrän våren 1941. Då stridsvagn 
m/39 inte var kraftigare bepansrad 
än stridsvagn m/38, och då behovet 
av ett kraftigare pansar var stort 
beslöts i maj 1941 att stridsvagn 
m/39 skulle förses med en pansar-
förstärkning i fronten. Denna var 
dock inte monterad annat än i strid 
då annars slitaget blev för stort på 
vagnen. >>>

Stridsvagnen 100 årStridsvagnen 100 år
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Tyskland i staden Friedrichshafen.
Efter att ha fått fram en svensk 

automatisk växellåda typ Atlas-
Diesel system Lysholm-Smith 
(tidigare använd i bussar) som gick 
att använda i stället, beslöts att man 
ånyo skulle beställa stridsvagnar typ 
L 60 från Landsverk, denna gång 
100 st. Kontraktet undertecknades 
i november 1940 och stridsvagnen 
fick beteckningen stridsvagn m/40. 
Stridsvagnen m/40 skulle vara fär-
diglevererad i november 1941, men p 
g a förseningar i leveranserna av just 
växellådor och kanoner levererades 
den sista stridsvagn m/40 först den 9 
mars 1942.

Liksom stridsvagn m/39 var strids-
vagn m/40 svagt bepansrad. I maj 
1941 beslöts att de under tillverk-
ning varande stridsvagnarna skulle 
förses med viss pansarförstärkning 
i fronten. Större delen av denna var 
dock endast monterad i strid. Strids-
vagn m/40 skiljer sig från stridsvagn 
m/39 främst vad gäller växellådan 
och i en ny utformning av luftin-
tagen över motorn. I övrigt var de 
nästan identiska. Det är värt att no-
tera att stridsvagn m/40 är den första 
stridsvagn, som seriemässigt byggts 
med hydrodynamisk (automatisk) 
växellåda. Sådana växellådor har 
efter andra världskriget kommit 
mer och mer i bruk på stridsvagnar 
i väst.

Så blev det nu alltså Landsverk 
L-60 som blev strv m/40, det kunde 
varit den tjeckiska TNH som man 
försökte köpa in tidigare.

I och med bildandet av Pansar-
trupperna 1942 överfördes större 
delen av antalet strv m/40 till P 4. 
1957 utgick vagnen ur krigsorgani-

sationen, men 1956 såldes 20 st. till 
Dominikanska Republiken där de 
var i tjänst till  mitten av 1980-talet.

Stridsvagn m/41
Svenska armén hade alltse-

dan 1937 varit intresserad av den 
tjeckisk-byggda 11-tons stridsvagn 
tillverkad av CKD i Prag och med 
beteckningen TNH. Sverige var trots 
alla tidigare problem fortfarande 
1941 mycket intresserad av vagnen 
och efter förhandlingar med de tys-
ka myndigheterna kunde ett licens-
avtal skrivas, vilket möjliggjorde att 
vagnen kunde börja tillverkas hos 
Scania-Vabis i Södertälje och hos 
CKD:s samarbetspartner Jungner i 
Oskarshamn. I juni 1941 lades den 
första beställningen på 116 vagnar 
vilka levererades från december 1942 
till slutet av augusti 1943.

Stridsvagn m/41 var till skillnad 
från Landsverks vagnar vid den här 
tiden nitad, vilket gjorde tillverk-
ningen enklare. Den var precis som 
strv m/38 och m/40 beväpnad med 
Bofors 37 mm kanon och i första 
serien försedd med samma motor 
som strv m/40, Scanias 1664-motor. 
Bandaggregatet skilde sig betydligt 
från Landsverkvagnarna, i stället för 
torsionsfjädring var de stora bär-
hjulen försedda med bladfjädrar och 
det utmärkta bandstället i kombina-
tion med Praga-Wilson-planetväxel-
lådan gjorde vagnen lättmanövrerad 
och gav den god framkomlighet. En 
ny beställning gjordes 1942 av 122 
st. stridsvagnar, dessa försågs med 
Scanias nya motor L-603. De blev 
betecknade strv m/41 SII samtidigt 
som de först beställda fick tilläggs-
beteckningen SI. De första SII-

Stridsvagn m/39 användes först 
vid I 9 (Skövde) och I 10 (Sträng-
näs) men våren 1942 överfördes 
några vagnar till K 2 (Helsingborg) 
som snart därefter ombildades till 
pansarregemente (P 2). I mars 1943 
lämnade P 3 (I 10) över sina vagnar 
till P 4 (I 9). Stridsvagn m/39 utgick 
1957 ur krigsorganisationen.

Stridsvagn m/40
Redan i mars 1940 beställdes från 
den tjeckiska firman Ceskomoravska 
Kolben Danék i Prag 90 stycken 
11-tons stridsvagnar typ TNH-Sv. 
Dessa skulle levereras under som-
maren 1940, men så blev det inte. 
De beslagtogs av de tyska myndig-
heterna, som behövde dem för egen 
räkning.

Detta gjorde att svenska armén 
ställdes utan vagnar till sin andra 
stridsvagnsbataljon. Den enda 
återstående möjligheten att skaffa de 
behövliga vagnarna var att beställa 
stridsvagnar inom Sverige. Den 
enda stridsvagnskonstruktion som 
snabbt kunde sättas i produktion 
var Landsverks L 60-vagn. Denna 
vagn ansågs dock 1940 inte upp-
fylla arméns krav på en modern 
stridsvagn, och dessutom var det 
tveksamt om den i vagnen ingående 
tyska FAK-55 växellådan skulle gå 
att få levererad.

FAK växellådor tillverkades av 
ZahnradFabrik (ZF) som låg i södra 

strv m/40L.

strv m/41 SI.
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vagnarna levererades i oktober 1943. 
Innan samtliga SII-vagnar hann 
levereras beslöts dock att de 16 sista 
vagnarna i stället skulle byggas om 
till stormartillerivagnar (sav m/43) 
varför tillverkningen av stridsvagn 
m/41 SII avbröts i mars 1944, när 
106 vagnar levererats.

SI-vagnarna levererades samtliga 
till P 3 i Strängnäs, SII-vagnarna 
ingick huvudsakligen i brigaden vid 
P 4 i Skövde. Stridsvagn m/41 använ-
des fram till slutet av 1950-talet då 
samtliga byggdes om till pansar-
bandvagnar (Pbv 301).

Stridsvagn m/40 K
Från och med juli 1943 gällde en ny 
brigadorganisation. Den innebar ett 
nyanskaffningsbehov av 202 st. 10-
tons stridsvagnar. Vid en jämförelse 
som pansarkommittén gjorde 1942 
mellan de två 10-tons-vagnarna då 
i tjänst, stridsvagn m/40 och strids-
vagn m/41, ansågs den senare något 
bättre. Men det beslöts att leveran-
sen av fler 10-tonsvagnar skulle delas 
mellan Landsverk och Scania-Vabis. 
I maj 1942 fattades därför beslut 
om att 80 st. stridsvagn m/40 skulle 
beställas från Landsverk och 122 
st. stridsvagn m/41 SII från Scania-
Vabis.

De 80 stridsvagnarna m/40 skulle 
tillverkas av Karlstad Mekaniska 
Verkstad på licens från AB Lands-
verk och var något förbättrade 
jämfört med de tidigare levererade 
strv m/40. Den största förbättringen 
på stridsvagn m/40 K, som vagnen 
betecknades, var pansarskyddet: 
vagnen var försedd med homogent 
pansar av samma tjocklek som strv 
m/40 men med pålagd extra pansar-

förstärkning. Den förstnämnda hade 
nu döpts om med ett L i beteck-
ningen för att ej förväxlas med de 
nybeställda m/40 K. Vagnen var 
försedd med en kraftigare motor, 
på 160 hästkrafter, och en förstärkt 
torsionsfjädring.

I slutet av juni 1942 beställdes 
vagnarna. Avsikten var att de skulle 
förses med samma växellåda som 
strv m/40 L, dvs Atlas hydrauliska.

Men eftersom erfarenheterna var 
bättre av de tyska mekaniska växel-
lådorna i stridsvagn m/38 och m/39, 
och man under hösten 1942 lyckades 
köpa in ytterligare FAK-växellådor, 
beslöts att de 80 vagnarna skulle 
förses med dessa i stället. Leverans 
av vagnarna var kontrakterad att 
igångsättas i november 1943 med 
tio vagnar per månad. Leveransen 
drog dock ut på tiden och var inte 
avslutad förrän i september 1944, 
samtliga vagnar var avsedda för P2:s 
pansarbrigad. Strv m/40 K utgick ur 
krigsorganisationen 1957.

Stridsvagn m/42
I slutet av 1930-talet beställde Ung-
ern hos Landsverk konstruktion av 
en 16-tons stridsvagn kallad Lago. 
1941 tillsattes i Sverige en kommitté 
som skulle föreslå en ny utökad 
pansarförbandsorganisation. Med 
tanke på de snabbt ökande vik-
terna hos omvärldens stridsvagnar 
rekommenderade 1941 -års pan-
sarkommitté att en tyngre 20-tons 
stridsvagn skulle anskaffas. Då 
det brådskade och det inte gick att 
köpa stridsvagnar utifrån föll valet 
på Landsverks Lago-vagn, vilken 
efter förlängning och breddning/
förstärkning beställdes i en första 

leverans om 100 vagnar i november 
1941.

Stridsvagn m/42 var vid denna tid 
en fullt modern vagn, beväpnad med 
en 7,5 cm kanon med god effekt 
både mot pansar och mot mjuka 
mål. Vagnen var också väl pansar-
skyddad och med god rörlighet. I 
januari 1942 beställdes ytterligare 60 
st. stridsvagnar m/42, dessa skulle 
licenstillverkas av Volvo, och 55 av 
dem förses med Scania-motorer 
medan de fem sista utrustades med 
en nykonstruerad Volvo-motor. I 
slutet av juni 1942 beställdes yt-
terligare 80 stridsvagnar m/42 från 
Landsverk. Dessutom beställdes 42 
st. m/42 från Volvo. De första av de 
282 beställda stridsvagnarna m/42 
levererades i april 1943 och de sista i 
januari 1945. Stridsvagn m/42 ingick 
i de tunga stridsvagnskompanierna i 
pansarbrigaderna.

En ny brigadorganisation, var 
genomförd 1949. Sammansättningen 
hade nu ändrats till två pansarskyt-
tebataljoner och en stridsvagnsba-
taljon, den senare med 67 vagnar. 
Till följd av det minskade antalet 
stridsvagnar kunde man i gengäld 
öka antalet krigsorganiserade pan-
sarbrigader från tre till sex. Inom 
fredsorganisationen skedde den 
förändringen att tre infanterirege-
menten omvandlades till pansarin-
fanteri (I 1 Stockholm, I 7 Ystad, 
I 15 Borås). n

Länkar
Mer info på www.sphf.se
Mer info om respektive vagn se 
https://www.sphf.se/stridsvagn

Stridsvagnen 100 år

strv m/40 K. strv m/42.
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llmänt om föreningen (från 
föreningens hemsida).
Medlem kan den bli som 

har eller tjänstgör på regementet 
(I 7, P 7, P 7/Fo 11 eller MekB 7), 
tjänstgjort i något av regementets 
krigsförband eller understött dessa 
förband, känner samhörighet med 
Sveriges försvar, regementet P 7 och 
kamratföreningen samt erlagt stad-
gad medlemsavgift.

Med frivilliga krafter sköter fören-
ingen regementets traditionsrum och 
ger ut 3 nummer årligen av tidningen 
Södra Skåningarna.

Fordonsgruppen sköter stridsvag-
nar, hjulfordon samt lokaliteter ute 
på Hallgrenska gården beläget på 
Revingehed.

Södra Skåningarnas Kamratför-
ening samt Fordonsgruppen deltar 
vid Regementets Dag där förenings-
märken, böcker m m försäljs. For-
donsgruppen uppvisningskör samt 
förevisar Strv, Pbv samt hjulfordon.

Två ggr per år samlas Kamratför-
eningen till kamratsammankomst. 
Sammankomsterna hålls i filmsalen 
på Södra Skånska regementet P 7 
där inbjudna föreläsare håller intres-

santa föredrag m m. Mötena 
avslutas med en ärtmiddag på 
Revingemässen. Kamratföreningen 
anordnar även studieresor till intres-
santa platser när intresse finnes.

Musèet/Traditionsrummet
Musèet invigdes 1985, i det tidigare 
intendenturförrådet. Huvudansva-
riga den gången var major Stellan 
Richter och kapten Erik Sandström.

2010 kom budet att musèet, som 
då fått benämningen «traditions-
rum» skulle flyttas till före detta 
lägerchefsbostaden. Invigningen 
skedde den 28:nde augusti 2011 av 
H.M. Konung Carl XVI Gustaf, 
som samma dag överlämnade 
Regementets nya fana.

Dagens traditionsrum är öppet för 
besökare efter kontakt med före-
ståndaren.

Under pandemin har verksamhe-
ten varit låg, med mindre grupper 
som besökare.

Fordonsgruppens 
veteranfordonsverksamhet
I slutet av nittiotalet fanns undan-
ställda på Revingehed ett antal 
strids- och hjulfordon som utgått 
ur organisationen. Tanken väcktes 
att bilda en grupp som på frivillig 
basis bevarar dessa, i flera fall unika 
fordon, till eftervärlden. År 2002 
bildades ”Veteranfordonsgruppen” 
som en underavdelning till kamrat-
föreningen. De ursprungliga delta-
garna var anställda vid markverk-
staden och någon äldre yrkesofficer. 

Södra Skåningarnas
Kamratförenings veteranfordons-
verksamhet och traditionsrum

A

Södra Skåningarnas Kamratförening bildades 1937 med syftet att sammanföra före detta och 
i tjänstvarande ”Södra skåningar” för att vidmakthålla kamratskapet och samhörigheten 
med regementet P 7 och med intresserade som vill stödja föreningen.

Text och foto: Lars Remfors och Jörgen Bergstrand

PBV 302 under framryckning
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Gruppen har genom åren utökats och 
består numera av 18 personer med 
god teknisk kompetens. Huvuddelen 
har värnpliktsutbildning på stridsfor-
don, några är civilanställda mekani-
ker eller yrkesofficer i teknisk tjänst.

Verksamhetsidén var och är fort-
farande, att hålla vagnar och bilar 
rullande och att köra förevisningar 
vid Regementets Dag, utländska be-
sök vid regementet, försvarsutställ-
ningar och motsvarande. Verksam-
heten regleras i avtal mellan Chefen 
P 7 och kamratföreningen där rege-
mentet ställer fordon och lokaler till 
förfogande och kamratföreningen 
åtar sig att vårda, reparera och köra 
fordonen. Vid uppvisningskörning 
har fordonen genomgått godkänd 
militär trafiksäkerhetskontroll och 
förarna innehar giltigt militärt 
förarbevis.

Det ursprungliga fordonsbestån-
det var: stridsvagn 102, stridsvagn 
103C, PBV 301, raptgb 915 samt 
stabstgb 935. Över tid har tillkom-
mit bgbv 81C, pvptgb 1111 och 
Pbv 302. Den tekniska statusen på 
fordonen är genomgående relativt 
god. Större arbeten som utförts av 
gruppen är: byte av bärhjul samt 
reparation av genombrända grenrör 
och ljuddämpare på strv 102. Byte 
av gasturbin, band samt drivkransar 
på strv 103.

Det fordon som genererat mest 
arbete genom åren är pbv 301. Vag-
nen hade varit utlånad till Malmö 
museum under drygt tjugo år och 
var vid återlämnandet i bedrövligt 
skick. Allt som gått att bryta loss var 
borta, allt som gick att slå sönder var 
sönder. Genom tålmodigt arbete och 
jakt på detaljer på skjutfält och hos 

Dåvarande regementschefen överste 
Stefan Smedman provsitter stridsvagn 103

PBV 301

Stridsvagn 102 vid förläggningsbyggnad i Revinge

andra föreningar är vagnen idag när-
mast komplett. Under arbetets gång 
upptäcktes att vagnen ursprungligen 
varit utrustad som eldledningspbv. 
Beslut togs att åter i görligaste mån 
utrusta vagnen som ursprunget. I 
dagsläget är vagnen utrustad med 
positionsbestämningsutrustning, eld-
ledningsutrustning samt ursprungliga 
sambandsmedel. Det lär vara den 
enda bevarade epbv 301.

Vi i gruppen ser relativt ljust på 
framtiden och tror oss kunna hålla 
fordonen rullande lång tid framåt, 
med ett möjligt undantag: Vi är inne 
i de sista gångtimmarna på vår sista 
fungerande gasturbin till strv 103. 
Har någon av denna tidnings läsare 
vetskap om var en operativ Caterpil-
lar 553 GT finns att uppbringa? 
I sådant fall kontakta kamrat- 
föreningen! n
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B-36 historia börjar på våren 
1941. Föregående höst hade 
RAF lyckats avvärja en plane-

rad tysk invasion genom att vinna 
slaget om Storbritannien, men kunde 
göra föga åt de nattliga tyska bran-
danfallen mot engelska städer under 
vintern 1940-41, ”the Blitz”, och alla 
väntade att de tyska invasionspla-
nerna skulle tas upp igen sommaren 
1941. I detta läge såg det amerikan-
ska arméflyget en reell risk att USA 
skulle stå ensamt mot axelmakterna 
Tyskland, Italien, Japan och kanske 
Sovjetunionen, och begärde därför 
i april in offert på utveckling av en 
bombare som kunde anfalla mål i 
Västeuropa från baser i nordöstra 
Nordamerika. Kraven var att kunna 
flyga 8 000 km med en bomblast om 
4 500 kg och sedan återvända till ba-
sen, maxfarten skulle vara 720 km/h, 
marschfarten 440 km/h och opera-
tionshöjden 13 700 m, och specifika-
tionen gick därmed långt utöver vad 
något då existerande eller planerat 
flygplan kunde åstadkomma. Till en 
början var ingen tillverkare intresse-
rad, men sedan kraven skruvats ned 
till något mera rimlig nivå var det 
fortfarande bara två tillverkare som 
nappade, Northrop som föreslog 

en stor flygande vinge och Consoli-
dated Vultee (senare Convair) som 
förslog ett ännu större konventionellt 
flygplan. Båda fick beställning på 
en prototyp, respektive XB-35 och 
XB-36.

Ett år senare hade den strategiska 
bilden förändrats helt, Hitler hade 
valt att åtminstone tillfälligt ge upp 
invasionen av England och i stället 
attackera Sovjetunionen, och efter 
Japans attack mot Pearl Harbor 
och Tysklands krigsförklaring mot 
USA var Storbritannien, USA och 
Sovjetunionen allierade. Behovet 
av transatlantiska bombanfall var 
borta, men B-36 projektet stoppades 
inte helt, men nedprioriterades kraf-
tigt. Något år senare prioriterades 
det upp igen. Kriget mot Japan gick 
trögt, och man såg ett möjligt behov 
av bombare som kunde attackera 
Japan från Alaska eller Midway. 
Snart prioriterades det dock ned 
igen, då offensiven i centrala Stilla 
Havet som började i november 1943 
redan i juli följande år nått Maria-
nerna varifrån Japan kunde nås med 
de redan operativa B-29.

Och när den första prototypen 
faktiskt flög för första gången i 8 
augusti 1946, hade den strategiska 

situationen åter ändrat sig. Världs-
kriget var slut, men det kalla kriget 
låg i sin linda och det fanns ett up-
penbart behov av en interkontinental 
kärnvapenbärare, en roll som B-36 
inte var konstruerad för, och inte i 
alla avseenden lämpad för.

Dessutom blev planet ett strids-
äpple i en infekterad fejd mellan det 
amerikanska flygvapnet och flottan. 
Flottan ansåg att deras hangarfar-
tygbaserade flyg var de lämpligaste 
kärnvapenbärarna och gjorde allt 
för att misskreditera B-36, främst 
med hänvisning till dess låga topp-
fart (givetvis utan att nämna att 
den ändå var betydligt högre än för 
de plan flottan hade att erbjuda, se 
även TIFF 3/2018).

En viss effekt fick dock kritiken, 
efter att 95 flygplan hade byggts 
försågs B-36D och senare versioner 
förutom de sex kolvmotorerna även 
med 4 J-47 jetmotorer under ytter-
vingarna, för övrigt i motorgondo-
ler lånade direkt från Boeing B-47 
(Bild 1). Dessa ökade toppfarten 
med ca 90 km/h och förbättrade även 
start- och stigprestanda markant, 
och även de flesta äldre exemplaren 
modifierades i efterhand till D-stan-
dard. Därefter blev det traditionellt 
att rapportera en B-36 startklar med 
frasen ”six turning four burning”.

B-36 var ett mycket stort flygplan, 
dess vingspann om 70 m är det 
största för något seriebyggt flygplan 
någonsin, och både den defensiva 
beväpningen, besättningens stor-
lek och vikten och storleken på de 
bomber den kunde bära har aldrig 
överträffats. Dess efterföljare B-52 
var visserligen ännu större, men 
många som flög båda typerna säger 
att B-36 ”kändes större”.

Rekordbesättning
Besättningen var som sagt något 
av ett rekord. Bombversionen hade 
en grundbesättning av 14 man, tre 

Six turning, four burning
B-52 Stratofortress är väl känd av de flesta efter att vid det här laget varit i tjänst ca 65 år som USA:s 
viktigaste strategiska bombare, men det är nog färre som känner till dess föregångare, USA:s och värl-
dens första tunga strategiska bombare, B-36 ”Peacemaker” (namnet blev dock aldrig officiellt). 
B-36 var bara i tjänst elva år (1948-1959), men tekniskt var den egentligen mer remarkabel är B-52 
och håller fortfarande ett antal flygtekniska rekord.

Bild 1. En RB-36D vilket framgår av de tre ”kamerabulorna” under bakkroppen. 
Plexiglaskupolerna är siktesstationerna för den defensiva beväpningen
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piloter (flygplanbefälhavare, förste 
och andre pilot), två färdmekani-
ker, en navigatör/bombfällare, en 
radiotelegrafist/motmedelsoperatör, 
en radiotelegrafist/flygskytt, en mot-
medelsoperatör (diskret benämnd 
”observer”) och fem flygskyttar 
(Bild 2-3). Dessutom var andrepilo-
ten även flygskytt. Idealt skulle två 
av de fem flygskyttarna även vara 
vapentekniker, två eltekniker och en 
radartekniker, men detta idealtill-
stånd var det få besättningar som 
uppnådde. Besättningen i spanings-
versionerna var så stor som 17-22 
man, beroende på vilken kamera-
utrustning som medfördes. Mot 
slutet av B-36-eran då all defensiv 
beväpning utom stjärttornet togs 
bort utgick 4 flygskyttar, men istället 
tillkom ytterligare två motmedelso-
peratörer, så nettominskningen blev 
bara två man.

Fyra (eller tre och en halv) mot-
medelsoperatörer kan tyckas vara 
mycket, men B-36 hade en mycket 
omfattande motmedelsutrustning, 
fyra störsändare och tre remsfäl-
lare och systemet var helt manuellt. 
Varje operatör hade ett tilldelat 
frekvensområde att avlyssna, och 
fick manuellt analysera inkommande 
signaler inom det, prioritera vilka 

som utgjorde hot och manuellt 
välja och ställa in störsändare eller 
fälla remsor. För övrigt använde 
remsfällarna speciellt stora rems-
buntar, B-36 hade ett milt sagt stort 
radartvärsnitt och en standardrems-
bunt ansågs inte ge upphov till ett 
tillräckligt kraftigt eko för att ”haka 
av” en radarlåsning.

Både den defensiva och den 
offensiva beväpningen var också 
imponerande. Den defensiva bestod 

av 16(!) 20 mm akan i åtta dubbel-
torn, ett i nosen, ett i stjärten, fyra 
i två par ovanpå fram- respektive 
bakkroppen och ett par under bak-
kroppen. Samtliga var obemannade 
och fjärrstyrdes från åtta siktesposi-
tioner, en i nosen och tre på var sida 
(fyra övre och två undre) samt en i 
stjärten. Kanonerna i stjärten var ra-
darkontrollerade, de övriga siktespo-
sitionerna var optiska. Sidosiktena 
kunde vardera styra flera valbara 
kanontorn och styrsignalerna från 
siktena överfördes elektriskt till de 
aktuella kanontornen. Dessa var 
normalt indragna i flygkroppen och 
sköts ut först när de skulle användas. 
”Track while scan” var ännu inte 
uppfunnet, så B-36 hade faktiskt 
två identiska APG-41 siktesradar 
i stjärten, så att en kunde fortsätta 
att söka när den andra hade låst på 
ett mål. Den defensiva beväpningen 
var förövrigt alltid ett sorgebarn ur 
tillförlitlighetssynpunkt, trots ota-
liga modifieringar. Hela systemet var 
elektriskt (till och med patronerna 
avfyrades elektriskt i stället för med 
slagstift) och dåtidens rörbestyckade 
elektronik och servomotorer var inte 
särskilt tillförlitliga, i synnerhet inte 
sedan de kylts ned till stratosfärtem-
peraturer ett antal timmar.

I fredstid var flygskyttarnas (eller 
”scanners” som de också kallades) 
huvuduppgift att kontinuerligt över-
vaka motorerna och rapportera alla 
avvikelser (rök, missljud, läckage) 
till färdmekanikern. Dessutom kon-
trollerade de var trettionde minut de 
utvändiga kylluftklaffarna på mo-

Bild 2.
Främre tryck-
kabinen och
kamerakabinen
i en RB-36D.

Bild 3.
Bakre tryckkabinen i en RB-36D.
Notera de tre sovplatserna och ”tunnelöppningen”.

>>>
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Som framgått ovan var B-36 ett 
ytterst komplext flygplan, och det 
tog lång tid att utbilda personalen 
och få planen fullt operativa. Vis-
serligen lyckades SAC få fem plan i 
luften samtidigt och över Washing-
ton DC till Trumans ”inauguration” 
20 januari 1949 (Bild 6), men det var 
med en extrem kraftansträngning 
och inte så litet chansningar. I prak-
tiken var de första B-36 förbanden 
knappast fullt operativa förrän 1951.

torgondolerna som inte var synliga 
från förarkabinen, liksom vingklaf-
farna och landställen. Detta kan 
verka vara sysselsättningsterapi, och 
var det väl också i viss mån, men 
långtifrån bara det. B-36 hade som 
sagt sex motorer, fyra raders 28 cy-
lindriga stjärnmotorer R-4360 Wasp 
Major med en effekt av 3 000 – 3 
800 hk beroende på version. Liksom 
alla stora kolvmotorer i denna sista 
generation var de extremt komplexa, 
mekaniskt och termiskt mycket hårt 
belastade och byggda med ytterst 
snäva toleranser, och tillförlitlighe-
ten var dålig med dagens mått. Wasp 
Major var känd som ”majskolven” p 
g a den säregna formen som berodde 
på att de fyra cylinderraderna var 
förskjutna i sidled för att förbättra 
kylningen (Bild 4).

Det hjälpte nu inte helt, det var 
ofta problem med cylindertempe-
raturen i den bakersta kolvraden 
(som i B-36 faktiskt var den främsta, 
eftersom man hade skjutande pro-
pellrar). Motorbränder var därför 
en vanlig haveriorsak omkring 1950 
både militärt och civilt. Dock inte 
för B-36, där bara ett sådant haveri 
inträffade. Anledningen var just de 
skjutande propellrarna och motorns 
placering i vingens bakkant, vilket 
innebar att både kylluftsintagen och 
brandskottet låg framför motorn. 
När en motorbrand inträffade 
stängde man av bränsle- och olje-
tillförseln till motorn och utlöste 
motorbrandsläckarna. Om dessa 

inte släckte branden så slocknade 
den ändå så småningom av brist på 
bränsle, och den spred sig i stort 
sett aldrig framåt förbi brandskottet 
p g a fartvinden som var av torna-
dostyrka. Ibland blev skadorna så 
stora att motorn ramlade av, men 
skadorna på vingstrukturen blev i 
allmänhet måttliga även då. I själva 
verket är B-36 relativa immunitet 
mot motorbränder så slående att det 
är märkligt att inte fler flygplan med 
skjutande motorer byggdes.

Mera godartade motorbortfall 
var inte alls ovanliga. De första 
versionerna, utan jetmotorer och 
med 3 000 hk R4360-25 krävde fyra 
motorer för att hålla höjd, men de 
senare versionerna hade större mar-
ginaler. Bortfall av en motor spelade 
i princip ingen roll, man fortsatte 
uppdraget som planerat, om två 
motorer föll ur återvände man till 
basen, vid bortfall av tre motorer 
gick man till närmaste SAC-bas, och 
först vid förlust av fyra motorer lan-
dade man på närmaste flygfält. B-36 
kunde faktiskt hålla höjden på två 
motorer plus de fyra jetmotorerna, t 
o m när de båda fungerande moto-
rerna var på samma sida. Det var 
inte tillåtet att starta annat än med 
sex fungerande motorer, men enligt 
muntlig tradition förekom det om en 
motor visade ”sjukdomssymptom” 
att man startade med fem motorer 
på fullgas och en på tomgång, och 
slog av den sjätte motorn när man 
väl var i luften.

Den offensiva beväpningen bars i 
fyra jättelika bombrum och kunde 
bestå av ett stort antal kombina-
tioner av konventionella bomber 
med en vikt upp till 19 500 kg (då 
visserligen bara två bombrum kunde 
användas) eller upp till fyra kärnva-
pen. Egentligen var bombrummen 
våldsamt överdimensionerade för 
en kärnvapenbärare beroende på att 
B-36 från början var konstruerad 
för konventionella vapen, men detta 
kom väl till pass när de första väte-
bomberna utvecklades 1954. Dessa 
var nämligen både extremt stora och 
extremt tunga (se Bild 5), och inget 
flygplan utom B-36 kunde överhu-
vud taget bära eller fälla dem.

Bild 4. En R-4360 Wasp Major motor.

Bild 5. En Mk 17 vätebomb. Den var 7,5 
meter lång, 1,56 meter i diameter, vägde 
21 ton, och inget flygplan i världen utom 
B-36 kunde bära den, inte ens B-52.

Bild 6. B-36:or över Capitolium i Wash-
ington DC den 20 januari 1949. Detta 
är tidiga B-36A utan jetmotorer.
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Underhållskrävande flygplan
B-36 var också ett mycket underhåll-
skrävande flygplan, och en mycket 
stor del av underhållet gällde just 
motorerna. En så pass enkel sak som 
tändstiftsbyte, vilket skulle göras 
var femtionde timme, var betung-
ande. De sex motorerna var som sagt 
28-cylindriga, och varje cylinder hade 
2 tändstift. Det var alltså 6 x 28 x 2 = 
336 tändstift som skulle bytas, varav 
åtskilliga var svåra att komma åt. 
Även den rörbestyckade elektroniken 
krävde mycket underhåll och kanon-
tornens thyratroner och servon var 
som sagt ständiga sorgebarn. Till en 
början krävdes 40 teknikermantim-
mar per flygtimme. De bästa förban-
den lyckades pressa detta till ca 30 
timmar, men detta var ändå långt 
mer än andra samtida flygplan.

Flygtidsplaneringen kom därför 
mycket att styras av underhållet. B-36 
två kortaste serviceintervall var 20 
timmar och 35 timmar, men 20-tim-
marsservicen fick överhoppas om 
flygplanet var i luften när den föll ut. 
Följaktligen flög man ofta ett pass om 
19 timmar och 50 minuter, följt av ett 
om 15 timmar och 10 minuter. Den 
maximala passlängden i ”skarpt läge” 
var dock ca 50 timmar om typens 
maximala räckvidd skulle utnyttjas.

B-36 var ett av de första stridsflyg-
planen med tryckkabin. Den hade t 
o m två tryckkabiner, en främre och 
en bakre som förbands av en tunnel 
som gick genom de fyra bombrum-
men och där man låg på rygg på 
en vagn och ”drog sig fram” med 
hjälp av en ”ledstång” (Bild 7). B-36 
flög med markant hög nos så det 
var ”motlut” framåt. Det fanns ett 

pentry i den bakre kabinen, men inte 
i den främre, och transport av mat 
och kaffe ingick därför i andrepilo-
tens uppgifter. I den bakre kabinen 
fanns även tre sovplatser.

Spaningsversionerna hade en 
tredje tryckkabin istället för ett eller 
två av bombrummen, med kameror 
och t o m ett litet mörkrum. Det var 
alltså möjligt att i viss utsträckning 
framkalla och utvärdera bilderna 
under pågående uppdrag.

Att tryckkabiner var något nytt 
framgår av flera saker. Den säregna 
”bulliga” förarkabinen och nosen 
förklaras av att tryckkabinerna helt 
bestod av cylindriska och sfäriska 
ytor som är enklast att hantera håll-
fasthetsmässigt. Kabintrycket var 
inte heller konstant, utan höll istället 
ett konstant övertryck i förhållande 
till den omgivande atmosfären, 
vilket innebar att på mycket hög 
höjd behövdes syrgasmask även inne 
i tryckkabinerna.

Och det var på mycket hög höjd 
som B-36 flög. Normal operations-
höjd i ”skarpt läge” var 12 000-14 
000 meter, även om man i fredstid 
ofta flög något lägre. Mot slutet av 
B-36 aktiva period när man minskat 
planens vikt genom att ta bort bl a 
större delen av den defensiva beväp-
ningen flög man t o m på 15 000-
17 000 meters höjd. Bombfällning 
övades flitigt och maximal precision 
eftersträvades. Detta kan tyckas vara 
onödigt när det var fråga om kärn-
vapen, men de tidiga atombomberna 
hade relativt begränsad verkansradie 
och acceptabelt R50 (radie inom 
vilken 50% av bomberna föll) var av 
storleksordning 300 m, vilket inte 
alls var lätt att uppnå från 14 000 
meters höjd.

Hur stora chanser hade då egent-
ligen en B-36 att nå ett mål djupt 
in i Sovjetunionen? Troligen bättre 
än man kanske skulle tro. Första 
och andra generationens jetjaktplan 
var visserligen snabba, men hade 
svaga motorer och hög vingbelast-
ning. Det tog lång tid för dem att nå 
de höjder där B-36 flög, och deras 
manöverförmåga där var minimal. 
Hur märkligt det än kan låta kunde 
B-36 med sin långa vinge och låga 
vingbelastning faktiskt ofta kurva ut 
jaktplanen. Det första dagjaktplan 
som var verkligt farligt för B-36 var 
troligen MiG-19 som kom i tjänst 
1955. Nattetid tog det ännu längre 

tid. Av någon anledning dröjde det 
mycket länge innan Sovjetunionen 
utvecklade nattjaktplan med effektiv 
radar och två mans besättning. Det 
första var Jak-25 som också kom i 
tjänst 1955, men det hade en tjäns-
tetopphöjd om bara 12 000 meter, 
och var därmed bara marginellt 
användbart mot B-36. Men i slutet 
av 1950-talet när de första sovjetiska 
luftvärnsrobotarna kom i tjänst 
klämtade klockan för B-36 och de 
sista togs ur tjänst i februari 1959.

Allt som allt byggdes 373 B-36 
mellan augusti 1947 och augusti 
1954, vilket var en kort serie med 
dåtida mått (som jämförelse byggdes 
mer än 2000 B-47 och 744 B-52). 
Produktionshistorien är ganska 
komplicerad. Det började med en 
XB-36 prototyp och ett YB-36A för-
serieflygplan, följt av 22 obestyckade 
B-36A som användes för utbildning. 
De första operativa planen var 73 
B-36B följda av 22 B-36D, som var 
den första versionen med jetmotorer. 
Därefter kom 17 RB-36D med 22 
mans besättning och 14(!) kameror. 
Sedan kom 28 B-36F och 24 RB-36F 
med starkare (3800 hk) R-4360-53 
motorer, nästa version var 81 B-36H 
och 73 RB-36H och till sist 33 B-36J. 
Dessutom modifierades 21 B-36A 
och en YB-36A till RB-36D och 71 
B-36B till 64 B-36D och 7 RB-36D. 
Totalt var alltså så mycket som 143 
plan (40 %) spaningsversioner vilket 
kan verka märkligt, men det har en 
naturlig förklaring. Ett av SAC:s 
största problem var att man faktiskt 
inte säkert visste var de vitala målen, 
framför allt kärnvapenanläggningar, 
i Sovjetunionen egentligen fanns. 
Sovjetiska kartor var ju notoriskt 
opålitliga, och ända fram till CO-
RONA-satelliterna kom i tjänst 1960 
var faktiskt USA:s viktigaste under-
rättelsekälla Luftwaffes spaningsfo-
toarkiv från 1940-45. Eftersom RB-
36 ju dessutom fortfarande hade två 
eller tre bombrum var det naturligt 
att en stor del av planen fick både 
bomb- och spaningsförmåga.

Strategic Air Command
För den som vill se några ovanligt 
vackra och autentiska flygscener 
med B-36 rekommenderas nedan-
stående klipp:

Bild 7. På väg genom tunneln mellan 
främre och bakre kabinerna.

https://www.youtube.com/watch?v=9FJVxtTNjJk
https://www.youtube.com/watch?v=YWEyvBkFkBY

>>>
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Text: Tommy TyrbergText: Tommy Tyrberg

Tekniska data (B-36D):
Motorer: 6 Pratt & Whitney R-4360-41 Wasp Major 28-cylindriga stjärnmotorer, 3500 hk, 
4 General Electric J47-GE-19 turbojetmotorer, 2360 kp. Spännvidd 70,1 m, längd 49,4 m, 
höjd 14,2 m, vingyta 443 m², tomvikt 72 050 kg, tjänstevikt 162 250 kg, maxfart 705 km/h på 
9800 meters höjd, marschfart 360 km/h, stighastighet vid havsnivå 8,8 m/s, tjänstetopphöjd 
13 800 m, aktionsradie 12100 km.

Beväpning: 16 M24A-1 20 mm akan med 9200 skott. Bomblast (normalt) 32 600 kg, med 
reducerad bränslelast upp till 39 000 kg. Lastalternativ: 132 227 kg bomber, 72 454 kg 
bomber, 28 907 kg bomber, 12 1814 kg bomber, 4 5440 kg bomber, 3 9980 kg bomber eller 
2 19500 kg bomber, alternativt upp till 4 atombomber eller vätebomber. Förutom ovanstående 
homogena bomblaster fanns ca 60 fastställda ”blandade” lastalternativ.

Båda är tagna ur filmen ”Strate-
gic Air Command” (1954), som är 
väl känd av flygentusiaster, inte för 
intrigen som är banalaste standard-
Hollywood, utan för flygsekvenserna 
som håller mycket hög klass, både 
tekniskt och estetiskt, förmodligen 

beroende på att huvudrollsinneha-
varen Jimmy Stewart faktiskt var 
överste i SAC:s reserv. Detta efter en 
lysande insats i 8th Air Force i Eu-
ropa 1943-45, där han vid krigsslutet 
var chef för en av de tre bombeska-
drarna, egentligen en generalsbefatt-

ning, och en synnerligen ovanlig 
post för en reservist. I filmen är han 
för övrigt överstelöjtnant, kanske 
enda gången i filmhistorien som en 
skådespelare spelar en roll med lägre 
militär grad än han hade i verkliga 
livet?

Fast man skulle också kunna 
hävda att filmens två stora stjärnor 
egentligen är B-36 och B-47. n

Sommarnöten
Familjekonstellation
Uppgiften var att räkna ut hur gamla soldatens respek-
tive tre söner är.  Informationen som gavs var att om du 
adderar deras ålder så får du 13 och om du gångar dem 
så får du samma nummer som ett, för läsaren, okänt 
byggnadsnummer. Därtill nämndes att den äldsta sonen 
har en katt.

Det rätta svaret får du genom följande resonemang:
De tre tal som motsvarar sönernas åldrar ska tillsam-

mans bli 13.
Man kan göra upp en lista på vilka kombinationer 

som är möjliga.

1, 1, 11 1, 2, 10 1, 3, 9 1, 4, 8 1, 5, 7

1, 6, 6 2, 2, 9 2, 3, 8 2, 4, 7 2, 5, 6

3, 3, 7 3, 4, 6 3, 5, 5  4, 4, 5

Vi ser att det finns 14 möjliga kombinationer.
Produkten av åldrarna motsvarar ett byggnadsnum-

mer som soldaterna ser.
Exempel: Om åldrarna är 1,1,11 så blir produkten 11 

och husnumret är alltså 11.
Men om husnumret vore 11, då skulle soldaten INTE 

ha sagt ”Ok, men den informationen räcker inte”.
I stället skulle han ha sagt: -”Aha, då vet jag hur 

gamla pojkarna är”, eftersom det bara finns en möjlig 
kombination som ger summan 13 och produkten 11 och 
det är 1, 1, 11.

Att soldaten inte tycker att informationen är tillräck-
lig, tyder på att han har räknat ut att husnumret kan 

ge minst 2 olika svar. Så det finns troligen minst 2 olika 
kombinationer som ger samma produkt.

Svaret är att den äldsta är 9 år och de andra är båda 2 år.
Summan blir då 13 och produkten 36 och det får du 

även om de skulle vara 6, 6 och 1. Men eftersom han 
säger att den äldsta har en katt bör åldrarna vara 9, 2 och 
2 eftersom han med största sannolikhet inte skulle ha sagt 
”min äldsta son” om de äldsta sönerna vore tvillingar.

Vinnare av sommarnöten blev Elisabeth Ohlsson från Skara. 
Ett bokpremium kommer med posten. 

NötenNöten

Höstnöten
Börja i ett av hörnen. Gå i en medurs spiral i kvadraten 
så att det bildas ett ord på nio bokstäver som slutar i 
mittenrutan. Du får själv fylla i bokstäverna som saknas. 
(En ledtråd är att ordet har att göra med teknisk tjänst.)
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Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium 
utlovas till vinnaren. Svaren vill vi ha in senast måndag 
18:e oktober helst till: tiff.info@fmv.se eller skicka post 
till TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.
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Kontaktpersonerna/redaktionsmedlemmar finns inom olika specialområden 
och organisationer vilket framgår nedan:

 Namn Organisation E-post Tfn

 Johan Igert HKV johan.igert@mil.se 076-649 22 96

 Kristina Mårtensson FMV kristina.martensson@fmv.se 08-782 59 33

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

 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

 Elin Månsson Saab AB elin.mansson@saabgroup.com 073-418 21 28

 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

 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

För prenumerationsfrågor, kontakta Elin Månsson,
alternativt maila till: TIFFprenumerationsregister@saabgroup.com

Rapportera gärna om något som ni är duktiga på eller något som är unikt för er del till redaktions- 
brevlådan tiff.info@fmv.se. Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera 
TIFF-läsarna kontakta gärna någon av nedanstående kontaktpersoner för hjälp eller vägledning. 
Det går givetvis också bra att kontakta redaktören Kristina Mårtensson eller webbredaktören 
Elin Månsson, via e-post tiff.info@fmv.se

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

Redaktören



Elin Månsson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

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

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden

En av tre C-17 som är stationerad i Pápa, Ungern.
Läs om SAC-samarbete och C-17 certifiering på sidan 8.
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