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Titel 
Ett örlogsfartyg är inte ett bestyckat handelsfartyg 
Sammanfattning 
Denna magisteruppsats i krigsvetenskap med inriktning i militärteknik behandlar utveckling 

av kravställningen i materielproduktionsprocessen för örlogsfartyg, exemplifierat av en 

konfigurationslösning för manöverbryggan. Syftet är att föreslå nya krav på 

materielproduktionsprocessen för att skapa förutsättningar för konfigurationslösningar på 

örlogsfartyg som säkerställer utövandet av den väpnade striden och hanterar effekter av 

stridsskador samtidigt som den militära sjösäkerheten tillgodoses. Utifrån inhämtad kunskap 

om materielproduktionsprocessen, mänskliga faktorer, den väpnade striden, den militära 

sjösäkerheten och en standard för hantering av skador orsakade av strid analyseras en 

befintlig manöverbryggas konfigurationslösning, innan och efter en skada, utifrån ställda krav 

inom den väpnade striden och den militära sjösäkerheten. Manöverbryggans 

konfigurationslösning utvecklas och en förnyad analys sker på motsvarande sätt. Resultatet 

presenteras i form av ett antal nya krav som bör ställas på materielproduktionsprocessen för 

att skapa förutsättningar enligt ovan angivna syfte. 
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Abstract 
This Master of Science (1 year) thesis, in War Science with specialization in Military 

Technology, deals with the development of requirements within the process of 

production of naval vessels, exemplified by a configuration solution of the bridge. 

The aim is to suggest new demands to the process of production in order to create the 

best conditions on configuration solutions of naval vessels in order to ensure the 

combat at sea, deal with damage caused by the combat and at the same time satisfy 

the safety of the crew. From acquired knowledge of the process of production, human 

factors, the combat at sea, the safety of the crew and a standard of combat 

survivability an analyze is conducted of a configuration solution of an existing bridge, 

before the damage occurs and after received damage caused by combat, based on the 

requirements of the combat at sea and the safety of the crew. Thereafter the 

configuration solution of the bridge is developed and a renewed analyze is conducted 

in a corresponding way. The result is presented as a number of demands that ought to 

make demands on the process of production in accordance with the given aim of the 

thesis. 
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1. Inledning 
Du är navigatör på ett örlogsfartyg. Din uppgift är att framföra fartyget, att 

navigera och manövrera fartyget till den position som krävs för att lösa fartygets 

stridsuppgift, och din arbetsplats är den bekväma stolen på manöverbryggan. All 

nödvändig utrustning finns på en armlängds avstånd, precis som i en cockpit i ett 

flygplan. Din stridsutrustning, tät klädsel, kroppsskydd och hjälm, är påtagen. 

 

Fartygets uppgift är att eskortera matleveranser till Somalia och eskortobjektet 

ligger på babords bog, avstånd 1000 meter. Ni närmar er Mogadishu där röken 

och explosionerna från striderna tydligt syns över staden. Plötsligt dyker det upp 

en skiff, en liten öppen båt med fem man i som är beväpnade med 

automatkarbiner – pirater! De styr rakt mot eskortobjektet och förmodligen ska de 

försöka kapa eskortobjektet. Utkiken rapporterar skiffen omedelbart. 

Fartygschefen ger order om att placera fartyget precis akter om eskortobjektet, så 

nära det bara går, för att avvärja anfallet. 

 

Som fartygets navigatör ökar du farten och sätter en ny kurs för att så snabbt som 

möjligt inta rätt position. Du måste flytta på dig, till sidorutan för att se bättre – du 

lyfter upp armstödet och pressar dig fram mellan stolen och radarn. Bra, nu ser du 

bättre, men du ser inte längre navigationssystemet, stolen och radarn skymmer – 

hur nära grynnorna var du egentligen? Samtidigt börjar skrivarna till satellit-

mottagaren och NAVTEX att knacka – dags för vädret. Eskortobjektet larmar 

över radion och dina radiomottagare sänder larmsignal som måste kvitteras och 

det är bara på manöverbryggan det går att göra. Tillbaka till stolen alltså, men inte 

riktigt ännu – du har ännu inte intagit rätt position akter om objektet och hur var 

det med grynnorna? 

 

Så, på rätt position. Snabbt tillbaka till stolen, du pressar dig tillbaka mellan stolen 

och radarn. Ner med armstödet – snabbt, du måste uppdatera dig i navigations-

systemet och kontrollera din position. Samtidigt tittar du snabbt upp och kvitterar 

larmen på radiomottagarna. Du fastnar i skrivarremsan till NAVTEX som sitter 
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mitt i siktlinjen framför dig och i ögonvrån ser du en av piraterna i skiffen sikta 

med sin automatkarbin mot manöverbryggan samt att eskortobjektet girat och ni 

riskerar att kollidera – du måste söka skydd och gira fartyget! 

 

Innan de första kulorna träffar manöverbryggan hinner du tänka under bråkdelen 

av en sekund i vilken situation du blir beskjuten: 

 I en bekväm stol, så placerad att den hindrar dig från att kunna söka skydd. 

Framförallt med den påtagna 14 kilo tunga stridsutrustningen och det 

faktum att du måste pressa dig ut mellan stolen och radarn. 

 Med information som du inte har nytta av just nu, en NAVTEX-remsa i 

handen, till ljudet av skrivaren från satellitmottagaren med nästkommande 

dygns väder och till ljudet av radiomottagarens larm, som satt igång igen, 

men denna gång handlar det om en överbordgången i Medelhavet. 

 Med risk för kollision eller grundstötning, då fartyget riskerar att krocka 

med eskortobjektet eftersom du var tvungen att flytta ifrån platsen där du 

kunde se eskortobjektets manöver. Detta i syfte att kunna kontrollera din 

position i navigationssystemet för att inte riskera en grundstötning. 

 

Varför har jag hamnat här – i en situation där min arbetsplats inte har bättre 

förutsättningar för mig att lösa tilldelade uppgifter i den väpnade striden? 

 

1.1. Problemformulering 
Örlogsfartyg är konstruerade för att genomföra väpnad strid till sjöss. 

Manöverbryggan och dess personal är en viktig del i fartygets stridsorganisation 

precis som övriga i besättningen ombord på örlogsfartyg. Tillsammans löser 

besättningen tilldelade stridsuppgifter. 

 

Fartygets stridsverksamhet leds vanligtvis från stridsledningscentralen men även, 

under vissa omständigheter, från manöverbryggan. Manöverbryggan och dess 

personal stödjer över tiden stridsverksamheten genom t.ex. positionering av 

fartyget, underrättelseinhämtning samt genomförande av vapeninsatser och 

kommunikation utöver att säkert framföra fartyget. Detta innebär att 
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manöverbryggans konfiguration ska ge förutsättningar för att säkert framföra 

fartyget men även för att utöva den väpnade striden. Som inledningen beskriver 

upplevs att så inte är fallet. Historien i sig är fiktiv men problematiken som den 

beskriver tillhör den normala vardagen ombord på ett svenskt örlogsfartyg idag. 

Den baseras på personliga erfarenheter under knappt 20 års sjötjänst i örlogs-

flottan varav tre år som fartygschef på korvett typ Stockholm inklusive 

tjänstgöring som fartygschef i operation Atalanta 2009 utanför Somalias kust. 

 

Viss utrustning och vissa krav som t.ex. säkerhetskommunikation och minimi-

bemanning för fartygssystemet och den däri ingående manöverbryggan är 

lagstadgad. För svenska örlogsfartyg regleras detta i Regler för Militär Sjöfart 

(RMS). Regelverket RMS tillämpas för all verksamhet inom Försvarsmakten med 

örlogsfartyg för att tillgodose kraven på den militära sjösäkerheten1. RMS syftar 

till att förebygga risker som kan orsaka död, olycksfall eller ohälsa, skada på eller 

förlust av utrustning, materiel och egendom eller skada på miljön.2 Därför är RMS 

en del i materielproduktionsprocessen för örlogsfartyg. 

 

Ett motsvarande regelverk finns inte för att skapa förutsättningar för den väpnade 

striden eller förebygga risker kopplade till genomförandet av den väpnade striden 

och hantering av stridsskador. Hur kan då behoven, förmågorna och kraven för 

den väpnade striden behandlas? Finns det ett behov av att utveckla materiel-

produktionsprocessen så att funktionalitet och förmåga för fartygssystemet under 

den väpnade striden och efter erhållna stridsskador säkerställs? 

 

Problemet som undersöks i denna studie är vilka nya krav som bör ställas på 

materielproduktionsprocessen för att skapa förutsättningar för den väpnade striden 

på ett örlogsfartyg. Krav och behov avseende funktionalitet och förmåga för den 

väpnade striden måste säkerställas för att fartygssystemet ska erhålla bästa 

förutsättningar under lösande av stridsuppgift men även efter en stridsskada. 

 
                                                   
1 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 5. 
2 Ibid, s. 15. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
Ansatsen i denna studie är att övergripande undersöka hur materielproduktions-

processen hanterar kraven för den väpnade striden och den militära sjösäkerheten 

idag. För att göra detta undersöks behoven och kraven för den väpnade striden och 

den militära sjösäkerheten med utgångspunkt från manöverbryggan. Detta ligger 

som grund till en analys för hur manöverbryggan bör konfigureras för att 

tillgodose behoven och kraven. Syftet är att föreslå nya krav på materiel-

produktionsprocessen som skapar förutsättningar för bästa möjliga 

konfigurationslösning för hela fartygssystemet, exemplifierat med hjälp av 

manöverbryggan. En konfigurationslösning som säkerställer utövandet av den 

väpnade striden och hanterar effekterna av stridsskador samtidigt som den militära 

sjösäkerheten tillgodoses. 

 

Frågan som ställs är: 

 Vilka nya krav bör ställas på materielproduktionsprocessen för att skapa 

förutsättningar för konfigurationslösningar som säkerställer utövandet av 

den väpnade striden och hanterar effekter av stridsskador samtidigt som 

den militära sjösäkerheten tillgodoses? 

 

1.3. Antaganden och avgränsningar 
I studien förekommer många fackuttryck inom den nutida militära verksamheten 

som inte beskrivs. Områdena som berörs är Försvarsmaktens materielproduktions-

process, väpnad strid, örlogsfartyg och deras tekniska system samt militär 

sjösäkerhet. Internationella civila och militära sjösäkerhetsreglerande 

organisationer samt deras verksamhet, dokumentation och uttryck kommer inte att 

beskrivas. Därför riktar sig studien framförallt till Försvarsmaktens sjöofficerare. 

 

Ett fartygssystem är ett komplext system av system. Därför omfattar studiens 

konfigurationslösning endast en övergripande konfigurationslösning för 

manöverbryggan. Denna exemplifierar principiella behov och krav som antas 

gälla för hela fartygssystemet. Vidare kommer inte alla krav för en 

manöverbrygga att behandlas utan endast vissa utvalda krav kopplade till den 
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väpnade striden och den militära sjösäkerheten för manöverbryggan och som 

påverkar den övergripande konfigurationslösningen. Detta syftar till att tydligt 

påvisa vilka nya krav som kan ställas på materielproduktionsprocessen utan att 

hamna i resonemang om detaljerade tekniska konfigurationslösningar. 

 

Den övergripande konfigurationslösningen av manöverbryggan behandlar endast 

örlogsfartyg inom fartygsklassen korvett. Andra typer av fartyg och båtar t.ex. 

ubåt, minröjningsfartyg, stödfartyg, skeppsbåt, stridsbåt och skolfartyg behandlas 

inte. Anledningen till att studien inte behandlar andra örlogsfartyg än korvett är 

för att begränsa omfattningen av resonemang och analyser för den väpnade striden 

och den militära sjösäkerheten. 

 

Frågeställningen behandlar nya krav på materielproduktionsprocessen vid 

nyanskaffning av fartygssystem. Modifiering och förändring av befintliga 

fartygssystem diskuteras ej i syfte att undvika resonemang och analyser kring 

hantering av tidigare krav och tillkomna krav för den militära sjösäkerheten under 

fartygets livscykel. 

 

Studien ger historiska exempel på stridshandlingar som gett skador på fartyg som 

inte innebär att dessa blivit utslagna utan att viss förmåga till väpnad strid har 

funnits kvar – fartygen har haft en viss redundans. För studien ansätts ingen skada 

orsakad av ett visst vapensystem utan bara att fartyget är skadat inom ett visst 

område – en skadezon. Denna förenkling motiveras med att studien inte avser 

diskutera orsaken till skador, sannolikheten för skador och dess utbredning eller 

vilken typ av stridshandlingar och vapensystem som kan ge skador. Därför antas 

att örlogsfartyg kan skadas av stridshandlingar och att redundans av system är av 

vikt för att säkert kunna ta sig ur ett stridsområde och till en säker hamn. 

 

1.4. Pågående forskning och referens 
Forskarstuderande Hans Liwång vid Försvarshögskolan genomför just nu ett 

doktorandprojekt med syfte att ”studera hur olika aspekter av säkerhetshöjande 

åtgärder interagerar och därefter kunna definiera generiska metoder för att utifrån 
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militära hot bedöma risker för teknik och personal. Detta skall göras utifrån 

fartygets konstruktion, bemanning och planerade uppgifter. Metoderna skall 

strukturerat kunna identifiera sårbarheter och därmed ge möjlighet till att utveckla 

säkerhetshöjande åtgärder.”3 

 

Resultatet av denna forskning kommer att påverka utformningen av örlogsfartyg i 

framtiden och resultatet måste kunna tas om hand i materielproduktionsprocessen. 

Likaså måste de generiska metoderna kunna ges ett innehåll – ett operativt och 

tekniskt utgångsläge. Gemensamt kan detta återkopplas till studiens syfte och 

frågeställning i kapitel 1.2 om vilka nya krav som bör ställas på materiel-

produktionsprocessen. 

 

1.5. Metod och disposition 
Vald metod innebär inledningsvis i kapitel 2 att genom litteraturstudier och egna 

erfarenheter erhålla kunskap och förståelse om: 

 I kapitel 2.1: Materielproduktionsprocessen i Försvarsmakten. Syftet är att 

erhålla en bild av hur kraven för den väpnade striden och den militära 

sjösäkerheten tas fram samt hur relationen mellan kraven för den väpnade 

striden och den militära sjösäkerheten hanteras vid nyanskaffning av 

örlogsfartyg. 

 I kapitel 2.2: Mänskliga faktorer i syfte att påvisa vikten av att dessa måste 

utgöra en grundläggande del vid kravställningen, detta bidrar till ett 

holistiskt förhållningssätt till konfigurationslösningen. 

 I kapitel 2.3: Den väpnade stridens innebörd för manöverbryggan på 

korvett i syfte att påvisa vad manöverbryggan bidrar till i den väpnade 

striden och skapa förståelse för att arbetet omfattas av mer än att säkert 

framföra fartyget – det handlar om att säkerställa fartygets framförande 

under väpnad strid. 

 I kapitel 2.4: Regelverket RMS innebörd för manöverbryggan i syfte att ta 

fram de krav som är av vikt för en övergripande konfigurationslösning ur 

                                                   
3 Liwång Hans, Preliminär forskningsplan, s. 3. 
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perspektivet militär sjösäkerhet. Vidare presenteras med vilken metod 

regelverkets krav tagits fram. 

 I kapitel 2.5: Militära hot mot örlogsfartyg i syfte att relatera effekterna av 

vapenverkan mot ett fartygssystem. Denna del kommer även behandla en 

standard för att hantera effekterna av vapenverkan mot örlogsfartyg 

framtaget av klassningssällskapet Det Norske Veritas (DNV). Detta bidrar 

till ett holistiskt förhållningssätt till konfigurationslösningen. 

 

Avslutningsvis, i kapitel 2.6, sker en diskussion av presenterad information i 

kapitel 2.1 till 2.5 varvid slutsatser tas fram för fortsatt behandling i kapitel 3. 

 

Med stöd av ovanstående grundförutsättningar kommer kapitel 3 genom 

kvalitativa analyser inledningsvis definiera studiens krav för den militära 

sjösäkerheten och den väpnade striden för manöverbryggan, baserat på fört 

resonemang i kapitel 2. 

 

Därefter, i kapitel 3.2, analyseras kvalitativt de definierade kraven för den 

väpnade striden och den militära sjösäkerheten i kapitel 3.1. Analysen omfattar 

kravens uppfyllelse innan och efter en skada. Skadan hanteras med stöd av DNV-

standarden. 

 

Med stöd av analysresultatet i kapitel 3.2 kommer därefter, i kapitel 3.3, en 

utvecklad konfigurationslösning för manöverbryggan att tas fram. Den utvecklade 

konfigurationslösningen analyseras kvalitativt på motsvarade sätt som i kapitel 

3.2. Därefter förs ett resonemang om mänskliga faktorers påverkan på 

konfigurationslösningen med stöd av kapitel 2.2 och kapitel 2.6. 

 

Slutligen sker en analys, baserat på kapitel 3.2 och 3.3, av vilka nya krav som bör 

ställas på materielproduktionsprocessen. Syftet är att identifiera krav för att 

utveckla processen så att förutsättningar skapas för en konfigurationslösning som 

säkerställer utövandet av den väpnade striden, hanterar effekter av stridsskador 

samtidigt som den militära sjösäkerheten tillgodoses. 
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I kapitel 4 sammanfattas studien och ett svar på frågeställningen presenteras, följt 

av en återkoppling till syftet i studien samt rekommendationer och förslag på 

framtida arbete. 

 
Bild 1 Vald metod och disposition. 

 

1.6. Material och källkritik 
Materialet för detta arbete är hämtat ur böcker, rapporter, Försvarsmaktens order-, 

regel- och litteraturverk, klassificeringssällskap, internetkällor samt ur egna 

erfarenheter och eget insamlat material. 

 

Huvuddelen av materialet är publicerat eller producerat av Försvarsmakten och 

Totalförsvarets forskningsinstitut eller är det material som kan knytas till den 

internationellt erkända organisationen International Maritime Organization (IMO) 

eller klassningssällskapet DNV. Därav bedöms materialet inneha en hög validitet. 
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Försvarsmaktens reglemente ”Taktikreglemente för marinstridskrafterna”, är en 

remissutgåva från november 2010. Reglementet förväntas fastställas och ges ut 

tidigt 2011. Samtal med redaktören, kommendörkapten Stärnevall på 

Sjöstridstridskolan, bekräftade dock att den information i reglementet som nyttjas 

i denna studie inte förväntas ändras nämnvärt och riskerar inte att strykas ur 

reglementet varför materialet bedöms inneha tillräckligt hög validitet. 

 

Endast organisationers, utbildningsinstitutioners och företags hemsidor har 

nyttjats som internetkällor. Denna information kan innehålla fel, som kan ha 

påverkat detaljer i studiens textinnehåll. Detta bedöms inte ha en avgörande 

betydelse för validiteten av svaret till studiens frågeställning. 

 

Eget insamlat material utgörs av bilder över manöverbryggan för en korvett typ 

Stockholm. Egna erfarenheter baseras på tre års tjänstgöring som fartygschef på 

nämnda fartygstyp och totalt tolv års sjötjänst i kungliga svenska flottan i 

varierande däckstjänstbefattningar. 

 

1.7. Centrala begrepp 
”Militär Sjösäkerhet syftar till att förebygga risker inom den Militära Sjöfarten 

som kan orsaka död, olycksfall eller ohälsa, skada på eller förlust av utrustning, 

materiel och egendom eller skada på marina yttre miljön.”4 

 

Väpnad strid stipuleras i denna studie att vara de operationer som genomförs av 

örlogsfartyg under en väpnad hotbild. Denna definition motiveras i kapitel 2.3. 

 

Materielproduktionsprocessen är en process för produktion av materiel i 

Försvarsmakten. Studien är fokuserad på kravställningshanteringen i processen. 

                                                   
4 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 15. 
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2. Grundförutsättningar 

2.1. Materielproduktionsprocessen i Försvarsmakten 
I syfte att erhålla överblick för hur ett materielsystem anskaffas till 

Försvarsmakten beskrivs de processer som närmast berör materielproduktionen. 

Därefter följer en beskrivning av en metod för att hantera kravställningen för ett 

materielsystem. 

 

Försvarsmaktsplaneringen (FMP) omsätts till Försvarsmaktens utvecklingsplan 

(FMUP) och en Materielplan (MP). Vad Försvarsmakten ska producera beskrivs i 

FMUP och materielproduktionsprocessen anger hur materiel produceras. MP 

beskriver vad som ska och hur det avses att bli producerat. I den årliga 

materielproduktionsprocessen bereds MP vilket resulterar i fastställande av ett 

årligt Materieluppdrag (MU). Denna tydliggör närtida produktion och fungerar 

även som ett uppföljningsdokument för innevarande års produktion.5 

 

Försvarsmaktens olika inspektörer skriver Utvecklingsplaner (UP) som styr 

utveckling av förbandstyper inom tilldelat ansvarsområde baserat på FMUP. 

Utvecklingsplanerna ligger till grund för framtagning av Taktisk Organisatorisk 

och Ekonomisk Målsättning (TOEM) för förbandstypen och Teknisk Taktisk och 

Ekonomisk Målsättning (TTEM) för materielsystem i förbandstypen. TOEM styr 

målsättningen för respektive förbandstyp och TTEM innehåller den samlade 

kravbilden och utgör kravbilden för materielsystemet som Försvarsmakten vill att 

den Designansvarige (DesignA) ska leverera.6 

 
Bild 2 Målsättningsarbetet i Försvarsmaktens materielproduktionsprocess. 

                                                   
5 Försvarsmakten, Anvisning 0 för Materielproduktionsprocessen och FOU, s. 6. 
6 Fransson Johan, Metodhandbok för framtagning av TTEM, s. 10-11. 
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TTEM är det dokument som utgör Försvarsmaktens kravställning för tekniska 

produkter, t.ex. ett fartygssystem, baserat på den bakgrund och de övergripande 

behoven som framgår i TOEM. I TTEM framgår specifik funktionalitet av 

prestanda, kvalitet och andra förmågor för produkten för att tillgodose 

Försvarsmaktens fömågebehov.7 

 

TTEM redovisar:8 

 Operativa krav och den stridsmiljö produkten avses användas i. 

 Taktiska och stridstekniska krav. 

 Tekniska prestandakrav. 

 Krav på materiell tillgänglighet, funktionssäkerhet, systemsäkerhet, 

teknisk livslängd, underhåll, utbildning samt övriga krav avseende 

förvaring, användning och avveckling. 

 Systemsäkerhetskrav. 

 Säkerhetsskyddskrav. 

2.1.1. En metod för kravhantering 

Kapitlet beskriver ett systematiskt sätt att identifiera, organisera och dokumentera 

krav för ett materielsystem för att uppnå ställda krav i ett TTEM. 

 

Ett krav baseras alltid på en utsaga eller ett annat krav, det uppstår inte bara ”ur 

tomma intet”. Principen är att påverkande dokument ger utsagor, som ger behov, 

som ger förmågekrav, som ger systemkrav, baserat på analyser i varje moment. I 

praktiken kan dock ett eller flera moment hoppas över, t.ex. genom att en utsaga 

direkt definierar ett systemkrav.9 

 

Påverkande dokument utgörs av de dokument som på något sätt kommer ge effekt 

på systemet. En utsaga är en nedteckning av information som bedöms vara 

intressant för kravhanteringsarbetet. Utsagorna omformuleras till krav (behov, 

                                                   
7 Fransson Johan, Metodhandbok för framtagning av TTEM, s. 11. 
8 Ibid, s. 12. 
9 Ibid, s. 20. 
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förmågekrav eller systemkrav) genom analys och tolkning och blir därigenom 

relevanta. Behov är det krav som motiverar framtagning av ett system eller 

delsystem. Behoven kan även komma från krav på överordnade system t.ex. att ett 

fartygssystem med krävd förmåga att uppträda världsomspännande ställer behov 

på kommunikationssystemen ombord.10 

 

Förmågekrav beskriver en målbild för vilka effekter systemet ska ge, således 

egenskaper och färdigheter för systemet. De är mer övergripande beskrivna än 

systemkraven. Systemkrav är krav som ställs direkt på systemet och formuleras på 

en detaljeringsnivå, så specifikt, att en beställning av systemet kan göras.11 Ett 

ställt krav är ett krav som är avsett att tas med i kravdokumentet för systemet som 

ska beställas, t.ex. ska tekniska krav i TTEM utgöras av ställda krav.12 

 

Krav kan kategoriseras efter hur de påverkar systemet. Indelning kan göras i 

funktionella krav (de som uppfattas som krav), icke funktionella krav (övriga 

egenskaper, t.ex. användarvänlighet) och designbegränsningar (realisering av 

funktionella och icke funktionella krav, t.ex. lagar och förordningar).13  

 

En förenklad bild över materielprocessen från påverkande dokument, via 

kravhantering och TTEM till DesignA kan därmed beskrivas: 

 
Bild 3 Förenklad bild över målsättningsarbetet i materielproduktionsprocessen. 

                                                   
10 Fransson Johan, Metodhandbok för framtagning av TTEM, s. 19-20. 
11 Ibid, s. 20-21. 
12 Ibid, s. 21. 
13 Ibid, s. 17. 
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2.1.2. Den väpnade stridens inflytande i materielproduktionsprocessen 

Det finns en röd tråd med koppling till den väpnade striden i materiel-

produktionsprocessen. Från politisk nivå i form av försvarspropositionen, genom 

Försvarsmaktens olika utvecklingsplaner, doktriner, reglementen och 

publikationer. Alla utgör de påverkande dokument i materielproduktions-

processen och kan påverka TTEM för utformningen av fartyget genom att 

informationen i dokumenten behandlas i materielproduktionsprocessen olika steg. 

En mycket liten del av kraven i dessa dokument bedöms vara av karaktären 

författningsenliga krav. Det är istället dokumentens beskrivning av vilja, 

förhållningssätt, medel och metoder för den väpnade striden som karakteriserar 

underlaget. Med detta som bakgrund tas de ställda kraven för den väpnade striden 

fram i ett TTEM. 

 

Den som bereder målsättningsdokumentet TTEM för ett fartygssystem är en 

materielsystemsansvarig (MSA) på avdelningen PROD MARIN vid 

Försvarsmaktens högkvarter.14 MSA initierar även möten med de remissinstanser 

(t.ex. Försvarets Materielverk och Säkerhetsinspektionen) som bidrar till att 

TTEM ska innehålla alla de ställda kraven som erfordras för att den DesignA ska 

kunna utföra sitt arbete.15 

 

Ett provturskommando (användarreferensgrupp) skapas i samband med 

beställningen av fartygssystemet och utgör därmed en representant för 

Försvarsmakten. Provturskommandot arbetar för den DesignA med ställda krav 

enligt TTEM kopplade till den väpnade striden. Denna lösning innebär att det inte 

finns någon direkt formell koppling mellan DesignA och MSA utan det sker en 

iterativ behandling av TTEM på en lägre nivå, alltså mellan DesignA och 

provturskommandot.16 

 

 
                                                   
14 Försvarsmakten, PROD MARIN ArbO 2010, s. 8. 
15 Försvarsmakten, Utarbetande av TTEM & TEMU, s. 13. 
16 Intervju med kommendörkapten Bo Berg, 2010-09-08. 
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Därmed kan den väpnade stridens inflytande placeras in i materielproduktions-

processen: 

 
Bild 4 Väpnade stridens inflytande i materielproduktionsprocessen. 

2.1.3. Militära sjösäkerhetens inflytande i materielproduktionsprocessen 

Försvarsmaktens arbetsordning anger att Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet, 

grundat på arbetsmiljölagen (1977:1160), ska förebygga ohälsa och olycksfall 

samt uppnå en bra arbetsmiljö. Försvarsmaktens arbetsordning föreskriver: 

”Inom Försvarsmakten ska verksamhetssäkerhetsarbetet omfatta arbetsmiljöarbete 

samt arbete med att hantera övriga risker i verksamheten så att författningsenliga 

krav på säkerhet för tredje man, yttre miljö, egendom och materiel också uppfylls. 

Verksamhetssäkerhetsarbetet ska bedrivas med beaktande av Försvarsmaktens 

uppgift att kunna genomföra väpnad strid. Verksamhetssäkerhet indelas i militär 

marksäkerhet, militär sjösäkerhet och militär flygsäkerhet.”17 

 

Den militära sjösäkerheten regleras i RMS som består av tio delar vilka tillämpas 

på örlogsfartyg och dykerisystem.18 Kapitel 2.4 kommer behandla detta djupare. 

 

                                                   
17 Försvarsmakten, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO), s. 51. 
18 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 5-6. 
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Saknas detaljerade föreskrifter för militär sjöfart gäller att minst motsvarande 

säkerhetsnivå som gäller för civil sjöfart ska uppnås ombord på örlogsfartyg.19 

 

Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet (H SystSäk) är Försvarsmaktens 

metodhandbok för framtagning av säker materiel och säkra tekniska system. Den 

är gällande för alla verksamheter där materielen eller de tekniska systemen 

hanteras såsom vid användning, utbildning, förvaring, transport, underhåll och 

avveckling.20 

 

Handboken ger specificerade anvisningar för och beskriver ledningen av 

systemsäkerhetsverksamheten för Försvarsmakten och DesignA. Försvarsmaktens 

systemsäkerhetskrav för ett tekniskt system anges i TTEM till DesignA.21 

 

 
Bild 5 Sammanfattning av regelverk för verksamhetssäkerheten 

 för militär sjöfart. 
 

Kontrollen av att örlogsfartyg uppfyller ställda krav, baserade på RMS, görs av 

Marinens fartygsinspektion (MFI) som är en del av Militära sjösäkerhets-

inspektionen (SJÖI). Detta görs genom kontinuerliga fartygsbesiktningar och 

inspektioner, eventuella brister i sjösäkerheten dokumenteras och påtalas vilket 

kan medföra restriktioner för fartygets nyttjande till dess att bristen är åtgärdad.22 

 

                                                   
19 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 18. 
20 Försvarsmakten, Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 Del 1 - Gemensam, s. 16. 
21 Ibid, s. 17. 
22 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 17 och 32. 
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I anslutning till utveckling av ett nytt fartyg arrangeras ett uppstartningsmöte med 

SJÖI, Ägarföreträdaren (Försvarsmaktens produktionschef23), DesignA, beställare 

och kontrollansvarig (t.ex. klassificeringssällskap). Mötet fastställer vilken utgåva 

och vilka delar av RMS-F som ska tillämpas. Vid nyanskaffning är det gällande 

RMS som tillämpas. Mötet beslutar även om en kravspårningslista som anger 

vilket regelverk som gäller för fartygets alla delar.24 

 

Därmed kan den militära sjösäkerhetens inflytande placeras in i materiel-

produktionsprocessen: 

 

 
Bild 6 Militära sjösäkerhetens inflytande i materielproduktionsprocessen. 

 

 

 

                                                   
23 Försvarsmakten, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO), s. 15. 
24 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 15. 
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2.1.4. Sammanställning av förhållandet mellan den väpnad striden och den 

militära sjösäkerheten i materielproduktionsprocessen 

Nedan ges en sammanfattande bild av hur den väpnade stridens och den militära 

sjösäkerhetens behov och krav omhändertas vid nyanskaffning av ett fartygs-

system samt hur de möter varandra i processen genom samråd. Baserat på TOEM 

och övriga påverkande dokument sker kravhanteringsprocesser för att utverka 

ställda krav i TTEM, under beredning av MSA, till DesignA. 

 

Den väpnade striden och den militära sjösäkerheten möts genom samråd innan 

ställda krav fastställs (t.ex. genom möten och remissbehandling) och ett TTEM 

med tillräcklig validitet för den DesignA att utforma fartyget erhålls.25 Marinens 

fartygsinspektion kontrollerar innan fartyget levereras att ställda krav för den 

militära sjösäkerheten uppfylls. Överläggningar (samråd) kan ske under 

utformningsarbetet om så krävs. 

 
Bild 7 Förhållandet mellan den väpnade striden och den militära 

sjösäkerheten i materielproduktionsprocessen. 

                                                   
25 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 18. 
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Av vikt är att förstå RMS starka koppling till författningsenliga krav och att detta 

inte omfattar krav kopplade till väpnad strid. Därför är det inte självklart att 

standarder för t.ex. ballistiska skydd och manöverförmåga har en roll i det svenska 

regelverket. RMS lämnar dock utrymme att beakta de författningsenliga kraven 

utifrån Försvarsmaktens uppgift att kunna genomföra väpnad strid. Detta kommer 

att tydliggöras i studiens kommande kapitel. 

 

Andra nationer (t.ex. Storbritannien och Nederländerna) har inte valt motsvarande 

distinktion mellan den väpnade striden och militära sjösäkerheten utan har dessa 

två områden integrerat i deras nationella motsvarighet till RMS.26 

 

2.2. Mänskliga faktorer 
Att beakta mänskliga faktorer är ett kritiskt behov vid utformningen av nya fartyg 

för att säkerställa optimal interaktion mellan människan och tekniken i syfte att nå 

maximal operativ effekt. De två främsta aspekterna är människa-maskin 

interaktionen och att sätta in människan vid nyttjandet av det tekniska systemet på 

en rörlig plattform.27 

2.2.1. Människa – maskin interaktion 

Människans minne består av tre delsystem eller etapper med sensorregistrering, 

korttidsminne och långtidsminne. Sensorregistreringen uppfattar och registrerar en 

information, skickar den vidare till korttidsminnet och därefter försvinner det ur 

sensorregistreringen. Förloppet tar 0.25-3 sekunder. 

 

Korttidsminnet är en buffert i vilken människan sparar enheter av information, 

hämtade ur sensorregistreringen, under en begränsad tid av 15-25 sekunder. 

Korttidsminnet har en begränsad kapacitet till lagring, omfattande 7 ± 2 enheter.  

Enheterna kan innehålla stora mängder av information, det är antalet enheter som 

är begränsningen. Ett lösenord med sju tecken ”H7=Tn!f” eller sju ord 

”Stockholm, Malmö, Helsingborg, Visby, Härnösand, Gävle, Sundsvall” kan båda 

                                                   
26 Simpson Bob, Implications of the NATO Naval Ship Code, s. 2. 
27 Dobie Thomas G, Critical Significance of Human Factors in Ship Design, s. 2. 
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utgöra totalt sju enheter, även om den sistnämnda innehåller mycket mer 

information (tecken). Detta innebär att om informationen konverteras till 

meningsfulla enheter så kan korttidsminnet innehålla mycket information, men 

bara 7 ± 2 enheter. Förmågan att utöka informationsmängden ökar med repetitiv 

träning. 

 

Långtidsminnet har obegränsad kapacitet men informationen förfaller som en 

faktor av tiden. Långtidsminnet är komplext och består av det explicita och det 

implicita minnet. Det explicita minnet inkluderar semantiskt och sporadiskt 

minne. Det implicita minnet inkluderar procedurmässiga minnet, primärminnet 

och klassiskt villkorsminne.28 

 

Vår omvärld ställer krav på att människan lär sig, memorerar och kommer ihåg 

enormt mycket information. Datorn och interaktionen mellan människa och 

maskin utökar denna informationsmängd. Utmaningen är att designa gränsytor så 

att den totala mängden information minimeras samt att det är enkelt att lära sig 

och komma ihåg den information som verkligen behövs.29 

 

Ett sätt att minimera mängden information för användaren är att automatisera 

roller i system eller hela system. Automatisering innebär att användaren kan göra 

uppgiften fortare, med större noggrannhet och mer konsekvent. Likaså ger det en 

möjlighet att genomföra uppgifter utan konstant närvaro och intervention av 

användaren. Således motiveras automatisering av att det avhjälper användaren 

eller därför att användarens närvaro är oönskad (t.ex. på grund av hot, snabba 

förlopp eller arbetsmiljö).30 

 

 

                                                   
28 Norman Kent L, Cyberpsychology An Introduction to Human-Computer Interaction, s. 157-161. 
29 Ibid, s. 171. 
30 Ibid, s. 341. 
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Det finns enkla tumregler för diskussioner kring automatisering och att nyttja som 

en vägledning:31 

 Använd maskiner för roller människan inte klarar av. 

 Använd maskiner för roller människan inte klarar av på ett bra sätt under 

perioder med tung arbetsbelastning. 

 Använd maskiner som ett stöd i ett arbete som har så många följdriktiga 

moment att människans produktionsförmåga är låg. 

 Undvik onödig automatisering – använd inte maskiner till roller som 

människan kan utföra bra. 

 

Det är av vikt att besluta om till vilken nivå automatisering ska ske. En 

besättningsmedlem gör och kan göra flera arbetsuppgifter. Därför är förhållandet 

mellan automatisering och möjligheten att ta bort människan i processen inte ett 

”ett till ett” förhållande.32 

 

En metod för att bestämma nivån för automatiseringen och vilka roller som ska 

ges till människan respektive maskinen är framtagen av Mica Endsley – en 

taxonomi av 10 nivåer för automatisering:33 
 Roles 

Level of automation Monitoring Generating Selecting Implementing 
1. Manual Control Human Human Human Human 

2. Action Support Human/computer Human Human Human/computer 

3. Batch Processing Human/computer Human Human Computer 

4. Shared Control Human/computer Human/computer Human Human/computer 

5. Decision Support Human/computer Human/computer Human Computer 

6. Blended Decision Making Human/computer Human/computer Human/computer Computer 

7. Rigid System Human/computer Computer Human Computer 

8. Automated Decision Making Human/computer Human/computer Computer Computer 

9. Supervisory Control Human/computer Computer Computer Computer 

10. Full Automation Computer Computer Computer Computer 

Tabell 1 Taxonomi över automatiseringsnivåer. 
                                                   
31 Norman Kent L, Cyberpsychology An Introduction to Human-Computer Interaction, s. 341-342. 
32 Scofield Tyson, Manning and Automation Model for Naval Ship Analysis and Optimization, s. 33. 
33 Ibid, s. 33. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
HSU 09-10 T 2010-12-06 Sida 21 (68) 
 

Rollerna ges till människan och/eller automatiseras och utgörs av:34 

 Monitoring; säkerställa korrekt funktionalitet av systemet. 

 Generating; skapa idéer och strategier för att uppnå önskad utkomst av 

systemet. 

 Selecting; besluta om alternativen från ”Generating” till verkställighet. 

 Implementing; verkställande av valt alternativ i ”Selecting”. 

 

Resultat av genomförda försök tyder på att människan tjänar mest på 

automatisering av ”Implementing”, men endast under normala förhållanden. I 

kontrast till detta visar forskningen att utelämnandet av operatören från 

”Implementing” inverkar menligt på förmågan att överta rollen vid funktions-

bortfall. Om ”Selection” automatiseras ger det en lägre arbetsbörda på operatören 

och en ökad omvärldsuppfattning.35 

 

Mellan nivå 4 ”Shared Control” och nivå 7 ”Rigid System” är största förändring 

avseende minskning av antal i en besättning. Efter nivå 7 minskar inte antal i 

besättningen nämnvärt varför nivå 10 ”Full Automation” inte är eftersträvansvärt. 

Vidare visar forskning på att nivå 7 är den optimalaste nivån avseende kostnader. 

Lägre automatiseringsnivåer genererar kostnader för personal och högre 

automatiseringsnivåer genererar kostnader för teknikutveckling.36 

2.2.2. Människan på en rörlig plattform37 

Detta kapitel hanterar människan i arbete, vila, utrymme, ljud, vibrationer, 

temperaturer och effekterna av provokativa rörelser som alla spelar roll för hur en 

individ reagerar med tekniken på en rörlig plattform. Effekterna kan t.ex. vara 

åksjuka (sjösjuka och sopite syndrome, rörelser som verkar sövande), tappad 

balans eller trötthet orsakad av utmattning i muskler. Alla effekterna kan leda till 

                                                   
34 Scofield Tyson, Manning and Automation Model for Naval Ship Analysis and Optimization, s. 33. 
35 Endsley Mica R m.fl, Level of automation effects on performance, situation awareness and 

workload in a dynamic control task, s. 462. 
36 Scofield Tyson, Manning and Automation Model for Naval Ship Analysis and Optimization, s. 67-71. 
37 Dobie Thomas G, Critical Significance of Human Factors in Ship Design, s. 1-21. 
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motoriska förändringar som i sin tur leder till försämrad förmåga att utföra 

uppgifter. 

 

Förståelse och kunskap om fartygsskrovets och havets interaktion samt dess effekt 

på fysiska aktiviteter hos människan är värdefull information för fartygets 

konfigurationslösning. Målet är en effektiv besättning som kan arbeta under svåra 

förhållanden på en plattform under ständig rörelse. 

 

2.3. Innebörden av den väpnade striden 

2.3.1. Allmänt 

Väpnad strid är den unika förmåga som Försvarsmakten bidrar till i Sveriges 

försvars- och säkerhetspolitik. Målet för det militära försvaret är att enskilt och 

tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja 

Sveriges säkerhet genom att: 

 ”hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella 

intressen, 

 förebygga och hantera konflikter och krig, samt 

 skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila 

myndigheter.” 38 

 

Försvarsmaktens unika förmåga, väpnad strid, effektueras genom att beväpnade 

förband, i denna studie ett fartygssystem, genomför operationer under en väpnad 

hotbild i syfte att uppnå ovanstående mål. Därmed tydliggörs vikten av att ett 

örlogsfartyg de facto är byggt för väpnad strid i lösandet av tilldelade uppdrag och 

uppgifter inom en operation. 

 

 

                                                   
38 Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, s. 33. 
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2.3.2. Förmågan till den väpnad striden 

Detta kapitel kommer att beskriva hur en operation är uppbyggd och svarar på vad 

som skapar förmågan till den väpnade striden. 

 

En operation är en benämning på militära handlingar eller utförandet av uppgifter 

som syftar till att nå ett bestämt mål inom ett område.39 I Taktikreglemente för 

marinstridskrafterna ges en tydligare beskrivning av hur en operation är 

uppbyggd: 

 

”En operation är den sammanhållande ramen för de taktiska uppgifter som bär 

mot operationens syfte och som behöver utföras för att lösa uppdraget.” 40 En 

operation är det begrepp som sammanhåller vad som ska utföras för att lösa 

uppdraget. 

 

”Ett uppdrag består av en tydligt uttalad operativ uppgift tillsammans med ett 

”mätbart” mål och syfte.” 41 Uppdraget svarar således på vad som ska uppnås i 

operationen. 

 

”Taktisk uppgift utgör avgränsad verksamhet som enskilt eller tillsammans med 

andra taktiska uppgifter behöver genomföras för att uppnå operationens 

mål/syfte.” 42 Taktiska uppgiften svarar på vad som ska göras för att uppnå 

operationens målsättning. 

 

De taktiska uppgifterna effektueras t.ex. genom att tilldela stridsuppgifter till 

beväpnade förband.43 Stridsuppgifterna svarar på hur taktiska uppgiften ska lösas 

för att uppnå operationens målsättning. Hur, i detalj, stridsuppgiften utförs kallas 

stridsteknik. 

                                                   
39 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, s. 61. 
40 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, s. 03-4. 
41 Ibid, s. 03-4. 
42 Ibid, s. 03-5. 
43 Ibid, s. 05-1. 
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För att kunna verkställa operationen krävs förmågorna ledning, underrättelser, 

verkan, rörlighet, skydd och uthållighet – de grundläggande förmågorna. De utgör 

modellen för de övergripande behov och de förmågor som krävs för att hålla 

samman en operation, att nå största möjliga effekt och att nå målen.44 

 

Förmågor, operationer, uppdrag, operativa och taktiska uppgifter, stridsuppgifter 

och stridsteknik kan sammanställas enligt följande: 

 
Bild 8 Sammanställning av förmågan till väpnad strid. 

 

Av bilden framgår att uppdrag, taktiska uppgifter, stridsuppgifter och strids-

tekniken ger operationen en innebörd, operationen är ramen för verksamheten som 

ska utföras. Operationen är beroende av att de grundläggande förmågorna uppfylls 

för att vara framgångsrik. Därmed påverkar även de grundläggande förmågorna 

innehållet i operationen, från uppdrag till stridsteknik. Detta innebär att de 

grundläggande förmågorna även måste uppfyllas av personalen och 

manöverbryggans konfiguration för att operationen ska vara framgångsrik. 

                                                   
44 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, s. 43. 
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2.3.3. Den väpnade stridens innebörd för manöverbryggan 

Detta kapitel kommer att svara på vad som effektueras av drabbningsplatsen 

manöverbryggan i den väpnade striden. Vilken roll manöverbryggan har för den 

väpnade striden på ett örlogsfartyg. 

 

På ett fartyg delas striden in i yttre och inre strid. Den yttre striden är fartygets 

förmåga att verka i luft-, yt- och undervattensdimensionen. Den inre striden 

indelas i skyddstjänst, stridssjukvårdstjänst, teknisk tjänst och förnödenhets-

försörjning vilka hanterar fartygets förmåga att vidmakthålla och återta 

stridsvärdet.45 

 

Organisationen ombord indelas i en taktisk avdelning (yttre strid) och en teknisk 

avdelning (inre strid). Manöverbryggan återfinns inom den taktiska avdelningen 

och utgör därmed en av funktionerna för yttre striden.46 

 

Inom luft-, yt och undervattensdimensionerna är grundstenen en kontinuerligt 

uppdaterad lägesbild, innebärande detektering, lokalisering, identifiering och 

klassificering av föremål i luftrummet, på ytan och under vattenytan.47 

 

En samlad lägesbild för de tre dimensionerna sammanställs av vaktchefen 

(fartygschefens ställföreträdare och ansvarig för den väpnade striden under sin 

vakt till sjöss) genom lägesrapporter från funktionerna inom yttre strid. Med 

lägesbilden som grund fattas beslut om direktiv för striden av fartygschefen eller 

vaktchefen.48 

 

Nedanstående bild som beskriver hur fartygets sensorer ger underlag för en 

omvärld i respektive dimension som utmynnar i en gemensam lägesbild, en 

omvärldsuppfattning, för fartygschefen att kunna besluta om verkan i en eller flera 

                                                   
45 Försvarsmakten, TRM AF:FS, s. 40-41. 
46 Ibid, s. 71. 
47 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, s. 05-2 – 05-11. 
48 Försvarsmakten, TRM AF:FS, s. 41 och 71. 
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dimensioner. Manöverbryggan (Nav/Man) är inte en av dimensionerna men en 

funktion som bidrar till lägesbilden. 

 
Bild 9 Förhållandet lägesbild och vidtagandet av åtgärder (verkan).49 

 

Exempel på sensorsystem som en manöverbrygga kan använda för att bidra till en 

lägesbild för respektive dimension inom fartyget framgår i bilden nedan i den 

sammanfattande rutan Stridstjänst. Rutan är indelad i sensorsystem och 

verkanssystem för respektive dimension (luftdimensionen – röd, ytdimensionen – 

gul och undervattensdimensionen – blå). För att säkerställa framförandet av 

fartyget, oavsett om det är under strid eller ej, framgår exempel på system i rutan 

Nav/Man. Sammanställningen är en generell bild baserad på hur det ser ut på 

örlogsfartyg idag. 

 
Bild 10 Resurser inom nav/man för bidrag till lägesbild och verkan. 

                                                   
49 Försvarsmakten, Rutiner och instruktioner för Kv typ Stockholm, Stridsinstruktioner och rutiner, s. 14. 
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Som framgår av bilden kan manöverbryggan bidra med information till 

lägesbilden i samtliga dimensioner (luft-, yt och undervattensdimensionen) med 

sina sensorer. 

 

Bilden visar även att manöverbryggan kan bidra till verkan inom alla tre 

dimensioner. Även om inget av verkanssystemen tillhör något av de tyngre 

vapensystemen inom respektive dimension utgör omfånget av vapensystem ett 

komplement till de tyngre systemen och därmed en förmåga till graderad verkan 

med fartyget. 

 

För en specifik fartygstyp kan systemen som beskrivs i bilden ovan utgöras av 

flera system. För en korvett typ Stockholm innebär t.ex. ”radar” de facto tre olika 

radarsystem som kan nyttjas av manöverbryggan – PS-75B, PN-621 och PN-982. 

Radar är ett exempel på att system i bilden 10 ovan inte endast behöver innebära 

ett system utan kan utgöras av flera system för en viss fartygstyp. 

 

Manöverbryggan används även för att leda viss verksamhet. Baserat på egen 

erfarenhet, som jag bedömer de flesta fartygschefer känner igen sig i, finns 

tillfällen som kräver att fartygschefen leder fartygets verksamhet från manöver-

bryggan för att kunna ha en kontinuerligt uppdaterad lägesbild och för att kunna 

ge order utan tidsfördröjning. Följande exempel ges: 

 Vid manövrering av fartyget, t.ex. vid förtöjning och losskastning i 

hamnområde eller vid koppling på annat fartyg till sjöss. 

 Vid bunkring och förnödenhetsförsörjning till sjöss. 

 Vid strid när nära stridskontakt förväntas eller framförandet av fartyget 

under striden är komplicerat, t.ex. inomskärs eller eskorteringar med korta 

avstånd mellan fartygen. 

 Vid bordning av annat fartyg. 

 

Vissa verkanssystem som normalt hanteras av stridsledningscentralen kan även 

hanteras på manöverbryggan som utgör ett reservalternativ till stridslednings-

centralen om denna skulle bli utslagen. På korvett typ Stockholm finns 
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reserveldledningen till sjömålsrobotsystemet samt möjligheten att styra och avfyra 

allmålskanonen från manöverbryggan (se bildunderlag i bilaga 2). Lösningen ger 

redundans för fartygets verkanssystem. 

 

2.4. Innebörden av RMS 

2.4.1. Påverkande delar av RMS för manöverbryggan 

Samtliga delar av RMS påverkar inte konfigurationslösningen av manöver-

bryggan. I detta kapitel presenteras de delar som påverkar. Övriga delar 

presenteras i bilaga 1 med motiveringar om varför de utgått ur studien 

tillsammans med en bakgrundsbeskrivning av hur Naval Ship Code (NSC) har 

blivit en del i regelverk RMS. 

2.4.2. RMS – P (Personal) 

Fartygets krav om säkerhetsbesättning framgår av ett dokument kallat ”beslut om 

säkerhetsbesättning” och utfärdas av SJÖI med stöd av RMS – P. Som grund för 

beslutet ligger Fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:438): 

”En säkerhetsbesättning ska ha en sådan storlek och sammansättning att fartyget 

får tillräcklig personal för manövrering och navigering, för drift och övervakning 

av maskineriet, för sådant nödvändigt underhåll av fartyget och dess utrustning 

som har betydelse för säkerheten, för brandskydds- och livräddningstjänsten, för 

radiotjänsten samt för intendenturtjänsten.”50 

 

I RMS-P är förordningen förtydligad med följande gällande örlogsfartyg: 

 ”Säkerhetsbesättning är den minsta besättning som krävs för att, med 

eventuell last och/eller passagerare, säkert kunna förflytta och 

förtöja/ankra fartyget/båten inom det fartområde där fartyget/båten 

opererar enligt ”beslut om säkerhetsbesättning”. 

 Säkerhetsbesättning ska under förflyttning kunna hantera skyddstjänsten 

ombord samt vidta åtgärder till förhindrande av förorening av den marina 

                                                   
50 Försvarsmakten, RMS – P 2010, s. 9. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
HSU 09-10 T 2010-12-06 Sida 29 (68) 
 

miljön. Den ska också i god ordning och inom rimlig tid kunna överge 

fartyget/båten och härvid även bistå eventuella passagerare ombord.” 51 

 

I studien används dokumentet ”beslut om säkerhetsbesättning” för HMS Malmö 

som stipulerar följande säkerhetsbesättning vid nyttjande av vaktsystem:52 
Befattning Antal / Behörighet Anmärkning 

Fartygschef N3 För vidsträcktare fart än Europafart krävs N1 
Sekond N4 För vidsträcktare fart än Europafart krävs N3 

Vakthavande officer N5  
Matros 4  

Maskintjänstchef M2 För vidsträcktare fart än Europafart krävs M1 
Förstemaskinist M3 För vidsträcktare fart än Europafart krävs M2 

Vakthavande maskinist M5  
Motorman 2  

Intendenturpersonal 1  
Tabell 2 Säkerhetsbesättning HMS Malmö. 

 

Tabellen visar att säkerhetsbesättningen består av 13 man. Två officerare, utöver 

fartygschefen, har navigatorisk behörighet (N) att framföra fartyget och bestrida 

befattning som Manöverofficer (ManO), även kallad Vakthavande officer. Fyra 

matroser finns för bemanning av manöverbryggan. 

2.4.3. RMS – F (Fartyg och dess utrustning) 

Ett örlogsfartygs speciella karaktär och användning gör att tillämpning av 

Sjöfartsverkets respektive Transportstyrelsens författningshandbok ej är möjlig 

fullt ut. RMS – F och RMS – NSC avser möjliggöra en tillämpning av ett 

regelverk för örlogsfartyg för att uppnå en fullgod militär sjösäkerhet. RMS – F 

grundar sig på Fartygssäkerhetslagen 2003:364, Förordningen om säkerheten på 

örlogsfartyg (SFS 2003:440) och Sjöfartsverkets föreskrifter om tillämpning av 

förordningen om säkerhet för örlogsfartyg (SJÖFS 2005:11).53 

 

RMS – F omfattar inte krav avseende motståndsförmåga och stryktålighet för 

vapeninsatser mot eget fartyg. Däremot krav om kontroll av belastningar vid 

                                                   
51 Försvarsmakten, RMS – P 2010, s. 9. 
52 Försvarsmakten, Malmö, beslut om säkerhetsbesättning, bilaga 1, s. 1. 
53 Försvarsmakten, RMS – F 2010, s. 9-10. 
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nyttjande av örlogsfartyget så säkerheten är betryggande avseende förvaring, 

hantering och användning av fartygets egna vapen- och ledningssystem.54 

 

RMS – F omfattar regler för klassificering av örlogsfartyg, gemensamma regler 

för örlogsfartyg, regler för fartyg ≥ 40 ton och båtar < 40 ton samt ubåtar. Härvid 

är det kapitel 3 ”Gemensamt för örlogsfartyg” och kapitel 4 ”Övervattensfartyg ≥ 

40 ton” som är av intresse för studien. Kapitel 3 är indelad i ett antal underkapitel 

vars regler antingen ska eller inte ska tillämpas vid nyanskaffning av örlogsfartyg 

≥ 40 ton. De regler i kapitel 3 som inte ska tillämpas vid nyanskaffning hänvisar 

istället till kapitel 4 som strukturerad på motsvarande sätt som RMS – NSC och 

omfattar tillägg och kommentarer som ska tillämpas tillsammans med reglerna i 

RMS – NSC. Denna studies inriktning är nyanskaffning av örlogsfartyg med 

fokus på manöverbryggan varför endast en liten del av underkapitlen i kapitel 3 

berörs. Dessa är av karaktären att de inte bedöms ha en avgörande betydelse på en 

övergripande konfigurationslösning av manöverbryggan, t.ex. regler för tryckkärl, 

lyftdon och farligt gods. Därav är RMS – NSC det regelverk som är av störst 

intresse för studien tillsammans med tillägg och kommentarer för NSC i RMS – F 

kapitel 4.55 

2.4.4. RMS – NSC (Naval Ship Code) 

RMS – NSC utgör ett ramverk för konstruktion, byggande och underhåll av 

örlogsfartyg för att effektivt tillse att säkerhetsfunktioner finns tillgängliga, i syfte: 

 ”Att skydda liv under alla förutsebara driftförhållanden under fartygets 

hela livstid; 

 Att erbjuda en säkerhetsnivå för personer ombord, som inte är lägre än 

säkerhetsnivån för personer ombord på handelsfartyg.” 

Regelverket lämnar utrymme för SJÖI att fastställa lämplig säkerhetsnivå när det 

avser faror under extremt hotfulla förhållanden.56 

 

                                                   
54 Försvarsmakten, RMS – F 2010, s. 10. 
55 Ibid, s. 19-82. 
56 Försvarsmakten, RMS – NSC 2010, s. I-1. 
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Filosofin som tillämpas i regelverket är ett målbaserat tillvägagångssätt, varvid 

målen har en överordnad betydelse i ramverket mot vilket fartyget verifieras, 

under såväl konstruktions-, tillverknings-, som användningsskedet.57 

 

Fördelarna i jämförelse med andra traditionellt föreskrivande standarder är att 

regelverket kan vara detaljföreskrivande där det lämpar sig alternativt bibehålla en 

hög nivå i förhållande till andra standarder. Det målbaserade tillvägagångssättet 

ger utrymme för nyskapande genom att alternativa utformningar och lösningar 

tillåts under förutsättning att kraven på högre nivå uppfylls. Därigenom kan 

avvikelser hanteras kontrollerat genom att hänvisa till överordnat syfte.58 

 

Det målbaserade tillvägagångssättet nyttjar en trappstegshierarki, se bild 11, 

varvid triangelns ökande bredd mot basen visar på en högre detaljeringsgrad. Steg 

4 och 5 kan ges utrymme för erkända organisationer, t.ex. klassificeringssällskap, 

att fastställa med SJÖI godkännande med stöd av de högre stegen.59 

 
Bild 11 ”Målbaserat tillvägagångssätt för utveckling av Regler för 

örlogsfartyg”60 
 

Steg 0 beskriver det övergripande syftet med NSC, dess filosofi och principer. I 

steg 1 beskrivs målet för varje område (kapitel) som ingår i NSC. Steg 2 ger 
                                                   
57 Försvarsmakten, RMS – NSC 2010, s. 2. 
58 Ibid, s. 2. 
59 Ibid, s. 2-3. 
60 Ibid, s. 2. 
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strukturen i respektive kapitel genom definierade funktionsområden (som utgör en 

regel i kapitlet) så att relevanta funktionskrav och funktionskriterier som bär mot 

målen i steg 1 kan fastställas. Steg 3 beskriver kvalitativt prestandakrav för ett 

funktionsområde, oberoende av tekniska och operativa lösningar för att ge 

utrymme för framtida designlösningar. Steg 4 ger metoden varmed det ska 

bekräftas att prestandakraven är uppfyllda och kan vara föreskrivande krav, 

resultatbaserade lösningar eller delegeras till en erkänd organisation som bekräftar 

att kraven är uppfyllda. Steg 5 ger förklaringar som motiverar hur hela kedjan 

verifiering, prestandakrav, målet för funktionsområdet, målet för området och 

övergripande syfte, filosofi och principer hänger ihop.61 

2.4.5. Val av regler i RMS – NSC för denna studie 

Som tidigare nämnts kommer denna studie inte att behandla alla regler för 

manöverbryggan. Nedan framgår ett urval av regler ur RMS – NSC som kommer 

att fortsätta hanteras i studien. Urvalet innebär inte att övriga regler är oviktiga 

och inte behöver uppfyllas utan urvalet grundar sig på regler som bedöms 

intressanta för en övergripande konfiguration av manöverbryggan. Som exempel 

föreskriver Kapitel VI Brandsäkerhet, Regel 5 Rökutveckling och giftiga gaser att 

ytbehandling av ytor i utrymmen som personer arbetar i inte ska avge höga 

kvantiteter av rök och giftiga ämnen vid brand. Denna regel är inte oviktig och ska 

självklart uppfyllas men för studien är den för detaljerad för att påverka den 

övergripande konfigurationen av manöverbryggan. 

 

Följande regler kommer nyttjas i studien: 

 Kapitel IV Maskinanläggningar; Regel 5 Manövrering, Regel 9 

Kommunikationssystem för framdrivning och manövrering. 

 Kapitel VI Brandsäkerhet; Regel 10 Bibehålla funktionalitet. 

 Kapitel VII Utrymning och Livräddning; Regel 9 Förvaring av utrustning 

för utrymning och livräddning, Regel 11 Orderradiosystem. 

 Kapitel VIII Radiokommunikation 

 Kapitel IX Navigation och Sjömanskap; Regel 1 Navigering. 
                                                   
61 Försvarsmakten, RMS – NSC 2010, s. 2-3. 
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2.5. Militära hot, dess effekter och redundans av system 

2.5.1. Militära hot och dess effekter 

Inledningsvis görs en mycket kortfattat beskrivning i kronologisk ordning över 

några händelser de senaste 30 åren för att ge en bild av militära hot mot ytfartyg. 

Därefter kommer ett resonemang om vad detta innebär för ett fartygssystem som 

motiverar varför en metod för redundans av system krävs vid konfigurations-

arbetet för manöverbryggan. 

 

1982 Falklandskriget: HMS Sheffield sänks av sjömålsrobot i ett 

luftanfall. Sjömålsroboten detonerar inte men fartyget börjar brinna 

och förliser senare av skadorna. HMS Antelope bombas i ett 

luftanfall, bomben detonerar först när ammunitionsröjare försöker 

desarmera den vilket resulterar i att fartyget sjunker.62 

1991 Första Gulfkriget: USS Princeton går på en irakisk mina, fartyget 

sjunker ej men erhåller skador som måste åtgärdas på varv.63 

1993 – 2008 Sri Lanka: Tamilska Tigrarna genomför attacker i små båtar 

beväpnade med kulsprutor (upp till 20 mm) och raketgevär. 

Tamilska Tigrarna lyckas sänka eller skada flera lankesiska mindre 

fartyg.64 

2000 Jemen: USS Cole slås ut genom att en självmordsbombare kör in i 

hennes fartygssida och utlöser en bomb. 65 Fartyget sjunker inte och 

kan tas in på varv för reparation och är idag operativ igen. 

2006 Libanon: Israeliska korvetten Hanit träffas av en kustrobot. 

Roboten detonerar inte men dödar fyra man och fartyget kan på 

kort tid repareras.66 

                                                   
62 Craig Christopher, Call for Fire, s. 68-69, 107. 
63 Ibid, s. 239-240, 261-262. 
64 Fish Tim, Sri Lanka learns to counter Sea Tigers’ swarm tactics, s. 21. 
65 Perl Raphael m.fl, Terrorist Attack on USS Cole: Background and Issues for Congress, s. 1. 
66 Werin Odd, Marinen i internationella operationer, erfarenheter och framtidsperspektiv, s. 45. 
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2000 – idag Indiska Oceanen: Handelsfartyg angrips och kapas av pirater 

beväpnade med automatkarbiner och raketgevär. Inget fartyg har 

sänkts men skador har erhållits på fartygens manöverbryggor.67 

2010 Gula havet: Sydkoreanska korvetten Cheonan torpederades av en 

nordkoreansk torped. Fartyget delas i 2 delar och sjunker, 46 man i 

besättningen omkommer.68 

 

Av ovanstående exempel framgår att variationen av militära hot mot fartyg 

sträcker sig från enkla automatkarbiner via raketgevär, självmordsbombare, 

bomber, minor, torpeder till sjömålsrobotar. En mycket bred skala att förhålla sig 

till med exempel hämtade från såväl traditionella mellanstatliga krig (kalla kriget) 

som dagens mer okonventionella konflikter. Exemplen visar även att det inte är 

självklart att vapensystemen når effekten att fartyget är helt utslaget eller sänks. 

Det kan således finnas förutsättningar att fortsätta striden, om än i ett begränsat 

tillstånd, varför det är motiverat att konfigurationslösningen tar hänsyn till detta. 

Konfigurationslösningen ska medge att redundans finns för de tekniska systemen 

för att begränsat kunna fortsätta striden och ta sig ur stridsområdet så säkert som 

möjligt, när fartyget erhållit en skada på grund av stridshandlingar. 

 

Inom den civila sjöfarten har en standard utvecklats för att säkerställa en säker 

förflyttning till hamn efter olycka eller skada. Standarden deklarerar att fartyget 

efter en skada (brand eller läcka) ska ha bibehållen grundläggande kapacitet för 

ombordvarande och att vissa system ska förbli operativa så att förflyttningen kan 

säkerställas. Detta omfattar bland annat intern och extern kommunikation, 

styrsystem och grundläggande förmåga för säker navigering.69 Standarden tar inte 

hänsyn till att genomföra förflyttningen med risk för militära hot under 

förflyttningen. Ett område som det måste tas hänsyn till vid konfigurationsarbetet 

för ett örlogsfartyg och en standard för detta framgår i nästkommande kapitel. 

                                                   
67 Egen erfarenhet som fartygschef på HMS Stockholm under operation Atalanta 2009. 
68 Sudworth John, How South Korean ship was sunk, s. 1. 
69 IMO, Performance Standards or the Systems and Services to remain Operational on Passenger Ships for Safe 

Return to Port and orderly Evacuation and Abandonment after a casualty, ANNEX 1 s. 1-2. 
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2.5.2. Redundans efter erhållen stridsskada70 

DNV har tagit fram regler för örlogsfartyg avseende överlevnad efter en 

stridsskada. Reglerna avser såväl krav för fartygets skrov (kvarvarande bärighet 

och styrka efter en stridsskada) som krav om redundans för tekniska system 

(funktionalitet kvarstår efter en stridsskada, t.ex. genom att huvudsystem och 

reservsystem ej kan slås ut samtidigt). 

 

I denna studie används krav om redundans för tekniska system. Principen utgörs 

av: 

1. Positionera skadans centrum någonstans över vattenlinjen. 

2. Definiera skadezonen. 

3. Betrakta att all utrustning i skadezonen erhållit funktionsbortfall – såvida 

inte utrustningen är skyddad från denna typ av skada (ballistiska skydd 

som hanterar skadan). 

4. Definiera utbredning av vatteninträngning. All utrustning under 

vattenlinjen (för skadefallet) har erhållit funktionsbortfall. Föremål som 

inte påverkas av vatten, t.ex. kablage och rörledningar, kan betraktas som 

funktionella efter särskilda överväganden. 

5. Kontrollera funktionalitet för kvarvarande system. 

 

Skadezonen (sfärisk utbredning från skadans centrum) definieras av kravställaren 

men tillåts ej vara mindre än 0.4 x fartygets mallade bredd. 

 

bredd mallade Fartygets  B
skadezonenför Radien  R d




 

BRd  4.0  

 

Bild 12 Sfärisk skadezon 
                                                   
70 Det Norske Veritas, Combat Survivability, s. 5-9. 
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Följande system ska ha bibehållen funktionalitet efter en stridsskada: 

 Framdrivning. 

 Styrsystem. 

 Kraftförsörjning till huvudförbrukare. 

 Brandpostledningssystem. 

 Slagvatten och ballast system. 

 Kontrollsystem för huvudfunktioner. 

 Kommunikationssystem mellan bryggan och maskincentralen. 

 Vapensystemskommunikation (innebär säkra korridorer för viktig data och 

signalkommunikation). 

 Orderhögtalaranläggning. 

 Specifika funktioner definierade av kravställaren. 

 

2.6. Diskussion och slutsatser 
Det finns en materielproduktionsprocess för framtagning av ett materielsystem i 

Försvarsmakten. Det är tydligt att den militära sjösäkerheten och den väpnade 

striden hanteras som två skilda delar, men de interagerar genom samråd. Enklaste 

sättet att förklara skillnaden är att den militära sjösäkerheten baseras på 

författningsenliga krav medan den väpnade striden baseras på förhållningssätt, 

medel och metoder. Detta resulterar i att den militära sjösäkerheten har ett tydligt 

regelverk med funktionella krav, metoder och föreskrivande kontroller som stöd i 

materielproduktionsprocessen. Därmed finns goda förutsättningar att nå den 

övergripande målsättningen för den militära sjösäkerheten. Den väpnade striden 

har inte det. Kravhanteringen måste vid varje tillfälle ett TTEM tas fram börja 

från början enligt metoden i kapitel 2.1.1 ned till lägsta stridstekniska nivå. Detta 

skapar ett omfattande och detaljerat TTEM avseende kraven för den väpnade 

striden medan de detaljerade kraven, ned till motsvarande låga nivå, för den 

militära sjösäkerheten kan baseras på RMS – NSC. Risken är att kraven för den 

väpnade striden inte hinns med, inte uppmärksammas eller inte kan baseras på 

tydliga målsättningar i materielproduktionsprocessen. 
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Slutsatsen är att det saknas ett regelverk eller liknande för den väpnade striden 

som ger området motsvarande förutsättningar som för den militära sjösäkerheten 

att nå målsättningarna i materielproduktionsprocessen. 

 

Människan har god förmåga att ta emot information men kan endast hantera 7 ± 2 

enheter i korttidsminnet. Enheterna i sig kan innehålla mycket information och det 

är möjligt att träna upp den förmågan. Automatisering är ett stöd för människan 

men att ta över rollen ”verkställare” från en maskin som i normala fall utför den 

rollen är svårt. Automatisering innebär inte att det råder ett ”ett till ett” 

förhållande mellan automatisering och att kunna ta bort människan i processen. 

 

Slutsatsen är att konfigurationslösningen måste ta hänsyn till människans 

begränsade förmåga att göra flera saker samtidigt vilket även påverkar 

bemanningen på drabbningsplatsen. Vidare slutsats är att förutsättningar måste 

skapas för att hantera att människan har svårt att ta över rollen som ”verkställare” 

om funktionsbortfall erhålls för ett automatiserat system, t.ex. genom redundans. 

 

De grundläggande förmågorna ger förutsättningar ned till lägsta stridstekniska 

nivå om behov som måste vara uppfyllda för att nå målen i givet uppdrag. Därav 

utgör de även en grundstomme för den väpnade striden för arbetsplatsen och 

individen. Manöverbryggan har en naturlig roll i den väpnade striden genom sitt 

bidrag till fartygets lägesbild, verkan, den utgör en ledningsplats och ett 

reservalternativ till stridsledningscentralen utöver att den står för fartygets 

framförande. 

 

Slutsatsen är att de grundläggande förmågorna kan utgöra basen för framtagning 

av kraven för konfigurationslösningen av manöverbryggan men det kräver att 

förmågorna bryts ned så att de ges en innebörd och relevans på denna nivå. 

Ytterligare slutsats är att konfigurationslösningen måste skapa rätt förutsättningar 

för manöverbryggan att utöva den väpnade striden och inte, endast, ges en 

konfigurationslösning som säkerställer ett säkert framförande av fartyget. 
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Säkerhetsbesättningen syftar till att erhålla tillräckliga krav på bemanning, enligt 

RMS – P, för att uppfylla den militära sjösäkerheten och har ingen koppling till 

den väpnade striden. För manöverbryggan innebär det en ManO och två matroser 

på varje vakt vid två-vaktssystem. RMS – NSC är uppbyggd med ett målbaserat 

tillvägagångssätt som resulterar i funktionella krav och få föreskrivande militära 

sjösäkerhetskrav vilka skapar utrymme för nyskapande under förutsättning att 

kraven på högre nivå uppfylls. Ett antal regler är utvalda för fortsatt behandling i 

studien utifrån resonemanget att dessa kan vara avgörande för konfigurations-

lösningen av manöverbryggan. RMS lämnar utrymme för SJÖI att fastställa 

säkerhetsnivå under extremt hotfulla förhållanden. 

 

Slutsatsen är att RMS inte lämnar stöd för analys om bemanning av manöver-

bryggan för att uppfylla kraven för den väpnade striden. Ytterligare slutsats är att 

regelverket ger det stöd som krävs för att analysera innebörden av kraven för 

konfigurationslösningen ur perspektivet den militära sjösäkerheten. Slutligen dras 

slutsatsen att det målsättningsbaserade tillvägagångssättet ger funktionella krav 

som skapar utrymme för nyskapande. 

 

Historien visar på att redundans är en viktig del i konfigurationslösningen. Det är 

inte säkert att fartyget slås ut helt efter en stridsskada. Det finns metoder för att 

säkerställa redundans efter stridsskada i syfte att skapa förutsättningar för fartyget 

att säkert ta sig ur ett stridsområde med bibehållet egenskydd och till hamn efter 

erhållen stridsskada. Kravställaren ges utrymme att definiera vilka system för den 

väpnade striden som ska ha bibehållen funktionalitet efter en skada. 

 

Slutsatsen är att en metod finns för att hantera effekterna av stridsskador så att 

lämpliga konfigurationslösningar kan utformas enligt kravställarens definitioner 

för den väpnade striden. 
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3. Analys 

3.1. Studiens krav för sjösäkerhet och väpnad strid 

3.1.1. Militära sjösäkerhetens krav på manöverbryggan 

I kapitel 2.4.5 redovisas ett antal regler för den militära sjösäkerheten som ska 

vara gällande för studien. Nedan ges en sammanfattande presentation av reglerna i 

syfte att erhålla en förståelse för regelns intention och målsättning. Förståelse ger 

även förutsättningar för resonemang kring regelns effekter när den sätts i relation 

till den väpnade striden. 

 

Kapitel IV Maskinanläggningar 

En delmålsättning för detta kapitel är att ”erbjuda hög tillgänglighet och minimera 

risken för driftstörningar under alla förutsebara driftförhållanden”.71 Regel 5 

”Manövrering” stipulerar bland annat att ett fartyg ska vara försett med en 

huvudstyrinrättning och en reservstyrinrättning varvid dessa ska anordnas så att en 

driftstörning på en styrinrättning inte påverkar den andra.72 Regel 9 

”Kommunikationssystem för framdrivning och manövrering” stipulerar att det ska 

finnas kommunikationsanordning mellan bryggan och styrmaskinrummet. Vidare 

att minst två oberoende kommunikationsanordningar mellan bryggan samt den 

plats varifrån propellrarnas fart och rotationsriktning normalt styrs och att 

lämpliga kommunikationsanordningar ska finnas där propellrarnas fart och 

rotationsriktning kan styras ifrån.73 

 

Kapitel VI Brandsäkerhet 

En delmålsättning i detta kapitel är att ”väsentliga säkerhetsfunktioner bibehålls 

under och efter brandens utbrott”.74 Regel 10 ”Bibehålla funktionalitet” stipulerar 

                                                   
71 Försvarsmakten, RMS – NSC 2010, s. IV-1. 
72 Ibid, s. IV-5. 
73 Ibid, s. IV-9. 
74 Ibid, s. VI-1. 
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att för säker återfärd till hamn ska bland annat följande system förbli funktionella i 

den del av fartyget som inte påverkats av branden:75 

 Styrsystem och styrmanöversystem 

 Navigeringssystem 

 Intern kommunikation mellan kommandobrygga och maskinrum 

 Extern kommunikation 

 

Kapitel VII Utrymning och Livräddning 

Delmålsättningar i detta kapitel utgörs bland annat av att möjliggöra en effektiv 

utrymning av samtliga personer ombord från alla bemannade utrymmen och 

erbjuda effektiva möjligheter för utrymning av fartyget.76 Regel 9 ”Förvaring av 

utrustning för utrymning och livräddning” stipulerar krav som säkerställer att 

utrymnings- och livräddningsutrustning är skyddad i sin förvaring och 

lättillgänglig för användning.77 Regel 11 ”Orderradiosystem” ska möjliggöra att 

till ombordvarande kommunicera vilka åtgärder som ska vidtas. Denna förmåga 

ska bland annat ständigt vara tillgänglig och kunna användas från minst 

kommandobryggan, stridsledningscentralen och skyddscentralen.78 

 

Kapitel VIII Radiokommunikation 

Delmålsättningar i detta kapitel utgörs bland annat av förmåga av att sända och ta 

emot nödrop fartyg – land, fartyg – fartyg och fartyg – flyg samt kommunikation 

för sjöräddningssamordning och sjösäkerhetsinformation. Anordningarna för 

radiokommunikation ska följa kraven enligt IMO/SOLAS men SJÖI kan tillåta 

andra arrangemang om det är nödvändigt och lämpligt för fartygets roll.79 

 

 

 

                                                   
75 Försvarsmakten, RMS – NSC 2010, s. VI-80. 
76 Ibid, s. VII-1. 
77 Ibid, s. VII-18-19. 
78 Ibid, s. VII-23. 
79 Ibid, s. VIII-1. 
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Kapitel IX Navigation och Sjömanskap 

Delmålsättningar utgörs bland annat av att fartyget ska ha lämpliga anordningar 

för navigationssäkerhet så att fartyget kan navigera självständigt, observera 

navigationsfaror, minimera risken för grundstötning och kollision samt bibehålla 

avbrottsfria säkerhetsviktiga funktioner efter minst ett enda drift-, system- eller 

utrustningsfel. Anordningar för navigationssäkerhet ska följa kraven i 

IMO/SOLAS och COLREGS men SJÖI kan tillåta alternativa arrangemang om 

det är nödvändigt och lämpligt för fartygets roll.80 

3.1.2. Den väpnade stridens krav på manöverbryggan 

Med stöd av resonemangen i kapitel 2.3 och slutsatserna i kapitel 2.6 för den 

väpnade striden kommer funktionella krav att tas fram för manöverbryggan. 

Metoden kommer att utgöras av det målsättningsbaserade tillvägagångssättet, i 

likhet med RMS – NSC. 

 

Steg 0, syftet, är att säkerställa utövandet av väpnad strid och hantera effekter av 

stridsskador. 

 

Steg 1, målet, är för drabbningsplatsen manöverbryggan att effektivt kunna bidra 

till den väpnade striden för fartyget samt säkerställa fartygets framförande i 

väpnad strid.  

 

Steg 2, funktionsområden, utgörs av de grundläggande förmågorna vars mål och 

krav (steg 3) beskrivs nedan. 

 

Steg 4, verifieringsmetod, återkommer studien till i kapitel 3.1.3 då denna berör 

både den militära sjösäkerheten och den väpnade stridens krav. 

 

Steg 5, motivering, framgår efter beskrivning av mål och krav för respektive 

funktionsområde (grundläggande förmåga) nedan. 

 

                                                   
80 Försvarsmakten, RMS – NSC 2010, s. IX-1. 
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Ledning 

”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i 

komplexa och dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås” och 

vidare ”ledning ska utövas från den plats där händelseförloppet bäst kan 

påverkas.”81 

 

För manöverbryggan stipuleras målsättningen för förmågan ledning att effektivt 

möjliggöra samordning av fartygets personella och materiella resurser. Ett krav 

utgörs av att med lämpliga kommunikationsanordningar kunna förmedla vilka 

åtgärder som ska vidtas till samtlig personal. Kommunikationsanordningarna ska 

vara ständigt tillgängliga för all personal på drabbningsplatsen och på samtliga 

drabbningsplatser. 

 

Detta motiveras med tidigare resonemang om att manöverbryggan används för 

ledning av fartygets verksamhet under vissa omständigheter och dessutom utgör 

ett reservalternativ till stridsledningscentralen. 

 

Underrättelser och information 

”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en 

gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget 

och överordnat mål uppnås.”82 

 

För manöverbryggan stipuleras målsättningen för förmågan underrättelser och 

information att manöverbryggan effektivt ska kunna bidra till fartygets 

gemensamma lägesbild. Krav utgörs av att manöverbryggans sensor- och 

informationssystem effektivt ska kunna nyttjas av personalen på 

drabbningsplatsen och att informationen kan delges till stridsledningscentralen. 

Sensor- och informationssystemen ska till sin mängd vara så omfattande att 

manöverbryggan kan utgöra en ledningsplats och effektivt möjliggöra 

manöverbryggans unika förmåga till optisk spaning. 
                                                   
81 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 63. 
82 Ibid, s. 65. 
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Detta motiveras med tidigare resonemang om manöverbryggans bidrag till den 

gemensamma lägesbilden samt att manöverbryggan utgör en ledningsplats och 

utgör ett reservalternativ till stridsledningscentralen. 

 

Verkan 

”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera 

motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål 

kan uppnås.”83 

 

För manöverbryggan stipuleras målsättningen för förmågan verkan att effektivt 

bidra till att fartyget kan insätta verkan horisonten runt mot hot i alla dimensioner. 

Krav utgörs av att verkan från manöverbryggan ständigt ska kunna insätta verkan 

minst ut till räckvidden för fartygets optiska förmåga och vapensystemens 

maxporté samt att verkanssystemen ska vara en del i fartygets förmåga till 

graderad verkan. Vidare krav är att manöverbryggan effektivt ska bidra till 

redundans för fartygets verkanssystem. 

 

Detta motiveras med tidigare resonemang om manöverbryggan som ledningsplats 

vid nära stridsavstånd och utgör ett reservalternativ till stridsledningscentralen. 

 

Rörlighet 

”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i 

tid och rum så att eget och överordnat mål kan uppnås.”84 

 

För manöverbryggan stipuleras målsättningen för förmågan rörlighet att effektivt 

kunna positionera, manövrera och navigera fartyget i väpnad strid. Vidare 

omfattar målsättningen att drabbningsplatsen effektivt skapar förutsättningar för 

personalen att röra sig till och från samt inom drabbningsplatsen. Kraven för 

fartyget att säkert kunna positionera och navigera fartyget är motsvarande som för 

RMS – NSC. Krav för manövrering är att detta ska kunna ske utan nyttjande av 
                                                   
83 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 67. 
84 Ibid, s. 69. 
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interna kommunikationsanordningar. Krav för drabbningsplatsen utgörs av att 

drabbningsplatsen ska konfigureras för att möjliggöra effektiv rörlighet för fullt 

stridsutrustad personal så dessa kan bemanna drabbningsplatsen, utföra tilldelade 

uppgifter under väpnad strid och kan ges förutsättningar att agera för att vidta 

åtgärder till följd av stridsskador, t.ex. påfyllnad av personal. 

 

Detta motiveras av att förmåga till positionering och navigering inte bedöms ha 

högre krav än den militära sjösäkerheten. En mer detaljerad teknisk kravställning 

är kanske motiverat, t.ex. krav om positioneringsnoggrannhet för vapeninsats, 

men det krävs inte för denna studie. Att kunna manövrera (styra) fartyget utan 

interna kommunikationsanordningar motiveras av att ManO måste kunna vidta 

direkta åtgärder (muntlig order eller handling) utan tidsfördröjning i väpnad strid 

(tidsfördröjning på grund av t.ex. byte av kommunikationssystem eller 

vidarebefordrade order om inga kommunikationssystem är tillgängliga). Att bryta 

ned rörlighet till personalens rörlighet till och från samt på drabbningsplatsen 

motiveras av att en fullt stridsutrustad sjöman bär cirka 14 kg personlig utrustning 

(t.ex. kroppsskydd och hjälm) utöver annan utrustning som krävs för striden, t.ex. 

vapen och ammunition, i en miljö som är fast. Möjligheten till att genomföra 

”fältarbeten” för att skapa förutsättningar för rörlighet är begränsad, miljön är i 

princip förutbestämd. 

 

Skydd 

”Skydd syftar till att - genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva 

åtgärder - skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter 

till verkan, så att eget och överordnat mål kan uppnås.”85 

 

För manöverbryggan stipuleras målsättningen för förmågan skydd att effektivt 

skapa förutsättningar för drabbningsplatsens stryktålighet och skadetålighet. 

Kraven för stryktålighet är att funktionalitet av stridsviktiga system för egenskydd 

säkerställs efter skador orsakad av stridshandling och kraven för skadetålighet är 

                                                   
85 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 71. 
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att konfigurationslösningen effektivt ska skapa förutsättningar för den inre striden 

att verka på drabbningsplatsen. 

 

Detta motiveras med att förmågan skydd ska utgöra ett stöd för fartygets 

grundförutsättningar att hantera effekterna (eventuella skador) av den väpnade 

striden. Om så krävs ska fartyget ha grundförutsättningar att kunna ta sig ur 

stridsområdet, med bibehållen förmåga till egenskydd, och ta sig till skyddad 

hamn. 

 

Begreppen stryktålighet – ”förmåga att undgå (begränsa) skada” och skadetålighet 

– ”förmågan att tåla skada” sammanfattas i begreppet verkanstålighet och är 

kopplat till fartygets konstruktion och design.86 FMV har fått i uppdrag att 

utveckla detta område för framtida nyttjande i materielproduktionsprocessen.87 

 

Uthållighet 

”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell 

tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås.”88 

 

För manöverbryggan stipuleras målsättningen för fömågan uthållighet att effektivt 

skapa förutsättningar för personalens fysiska stridsvärde och materielens 

tillgänglighet. Kraven för personalens fysiska stridsvärde utgörs av 

konfigurationslösningar som minimerar fysiska effekter av yttre miljö (ej väpnat 

hot) och tillgodoser vidmakthållande av stridsvärdet på drabbningsplatsen. Kraven 

för materielens tillgänglighet utgörs av konfigurationslösningar som skapar 

förutsättningar för effektiv systemövervakning av materiell status, 

materielunderhåll och materiell tillgänglighet för att hela systemet (t.ex. att 

kapacitet för förvaring av ammunition och personlig utrustning är tillgodosedd). 

 

                                                   
86 Försvarsmakten, Utveckling Verkanstålighet Örlogsfartyg – UVÖ, bilaga 1 s. 11. 
87 Intervju med kommendörkapten  John Timerdal, 2010-11-08. 
88 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 73. 
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Detta motiveras med att om så bra förutsättningar som möjligt skapas för den 

personella och materiella statusen, funktionaliteten och vidmakthållandet ges 

förutsättningar för en total hög effekt av drabbningsplatsen och fartyget under den 

väpnade striden. 

3.1.3. Avslutande diskussion 

Avseende kraven för militär sjösäkerhet så återfinns en mer omfattande hantering 

av kraven i RMS – NSC, för studien att gå tillbaka till om så behövs. Kraven för 

väpnad strid har inte ett regelverk att falla tillbaka på och en djupgående 

kravställning för varje grundförmåga innebär en omfattande process. Istället 

kommer kvalitativa resonemang kopplade till mer djupgående kravställningar att 

föras om så behövs. 

 

Istället för att använda kravhanteringsmetoden i kapitel 2.1.1 för den väpnade 

striden används det målsättningsbaserat tillvägagångssättet i likhet med RMS – 

NSC. Detta motiveras av att det ger utrymme för nyskapande av konfigurations-

lösningen under förutsättning att målsättningarna och intentionerna uppfylls. Det 

ger även förutsättningar för lösningar som inte kommer att stå i strid med 

befintliga regler för den militära sjösäkerheten. 

 

DNV ”Combat Survivability” kommer att nyttjas som verifieringsmetod för att 

kontrollera om kraven inom den militära sjösäkerheten och den väpnade striden är 

uppfyllda. En resultatbaserad lösning enligt steg 4 verifieringsmetod i det 

målsättningsbaserade tillvägagångssättet. 

 

Målsättningarna och kraven för den militära sjösäkerheten och den väpnade 

striden nedtecknas i ett protokoll, se bilaga 3. Avsikten är att använda 

definitionerna av målsättningarna och kraven i detta kapitel för att analysera 

konfigurationslösningen av manöverbryggan i kapitel 3.2 och 3.3 med stöd av 

protokollet. 
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3.2. Effekter på dagens manöverbrygga 
Detta kapitel utgår från den befintliga manöverbryggan på korvett typ Stockholm. 

Som framgår av avgränsningarna för studien behandlar studien nyanskaffning av 

fartyg, men i syfte att erhålla erfarenheter från befintliga system om vad som bör 

och kan utvecklas för kommande system och vad som bör bibehållas utgår studien 

från en befintlig manöverbrygga. 

 

Inledningsvis analyseras manöverbryggans nuvarande konfiguration mot ställda 

målsättningar och krav i kapitel 3.1. Därefter appliceras DNV metod för ”Combat 

Survivability” på manöverbryggan i sin nuvarande konfiguration och analys görs 

mot i kapitel 3.1 beskrivna målsättningar och krav samt kraven enligt DNV 

standard. För DNV definieras ”specifika funktioner enligt kravställaren” som 

studiens framtagna målsättningar och krav för den väpnade striden. 

 

Analysen utmynnar i två protokoll, ett behandlar kraven innan en skada uppstår 

och ett behandlar kraven efter erhållen skada, se bilaga 4. Protokollen ligger sedan 

som grund för slutsatser om vad som måste förändras vilket ger ett bidrag till 

utveckling av manöverbryggans konfiguration som sker i kapitel 3.3. 

 

Allmänna data om korvett typ Stockholm och bilder över manöverbryggan 

framgår i bilaga 2. Detaljerad teknisk information om fartyget och dess system 

framgår inte i denna studie utan baseras på personliga kunskaper om fartyget. 

Härvid understryks att studien behandlar en övergripande konfigurationslösning 

varför exakta och detaljerade tekniska lösningar inte är av intresse. Det är 

principiella konfigurationslösningar kopplade till studiens ansatta målsättningar 

och krav som studeras. I protokollen (bilaga 4) framgår vilka faktorer som avgör 

analysens resultat. Diskussion och slutsatser av analysen presenteras i kapitel 

3.2.1. 
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Skadezonen definieras till 3 meter, baserat på att korvett typ Stockholm har en 

största bredd om 7,5 m vilket ger: 

mmRBR dd 35,74.04.0   

För att åskådliggöra skadans utbredning nyttjas en bild över fartygets 

generalarrangemang89. Skadan placeras centralt på manöverbryggan. Detta 

resulterar i en skadezon, markerad med röd cirkel, för fartyget och 

manöverbryggan: 

 
Bild 13 Definierad skadezon för studien. 

3.2.1. Diskussion och slutsatser av genomförd analys 

Innan en skada uppstår visar analysen att kraven för den militära sjösäkerheten är 

uppfyllda. Kraven för den väpnade striden är inte uppfyllda avseende: 

 Rörlighet; Stridsutrustad personal kan inte effektivt röra sig på 

drabbningsplatsen på grund av trånga passager. 

 

                                                   
89 Försvarets Materielverk, http://www.fmv.se/, 2010-11-29. 
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 Skydd; Konfigurationslösningen hindrar effektiv skadetålighet då 

utrustningens placering kräver av den tekniska tjänsten att demontera vissa 

system för åtkomst till andra och stridssjukvårdstjänsten hindras i sin 

utövning på grund av trånga passager. 

 Uthållighet; Konfigurationslösningen tillgodoser inte effektiv förvaring av 

vätska, ammunition och personlig utrustning. 

 

Analysen av situationen efter erhållen skada visar för den militära sjösäkerheten 

att kraven för radiokommunikation samt utrymning och livräddning inte uppfylls. 

Radiokommunikation för den militära sjösäkerheten är utslagen och orderradio-

systemet är inte tillgängligt på ersättningsplatsen för manöverbryggan. Kraven för 

den väpnade striden är ej uppfyllda eller endast till del uppfyllda avseende: 

 Underrättelse och information; Vissa sensorsystem är utslagna, samtliga 

informationssystem är utslagna men kraven för optisk förmåga är uppfyllt. 

 Verkan; Kraven för redundans är inte uppfyllda. 

 Rörlighet; Kraven för positionering och navigering är uppfyllda men ej 

kraven för manövrering som måste ske från styrmaskin eller 

stridsledningscentralen. Kraven för rörlighet för personalen på 

drabbningsplatsen är uppfyllda då signalbryggan eller väderdäck utgör 

ersättningsplats för manöverbryggan. 

 Uthållighet; Kraven för förvaring av ammunition och vätska är ej 

uppfyllda. Riskerna för påverkan av yttre miljö för personalen har ökat. 

 Kraven mot DNV ”Combat Survivability” är inte uppfyllda. 

 

Sammanfattningsvis bör framförallt rörlighet och uthållighet utvecklas så att 

konfigurationslösningen på ett bättre sätt tillgodoser kraven såväl innan en skada 

som efter en skada. Att uppfylla kraven för underrättelser och information samt 

verkan efter en stridskada kräver en fullständig kopia av manöverbryggan utanför 

skadezonen varför åtgärder för dessa krav ej är rimligt. Kraven för rörlighet 

bedöms möjliga att uppfylla såväl innan en skada som efter en skada. Likaså 

bedöms målsättningarna för den militära sjösäkerheten vara möjliga att uppfylla 

helt såväl innan som efter en skada. Detta behandlas i kapitel 3.3. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
HSU 09-10 T 2010-12-06 Sida 50 (68) 
 

3.3. Utvecklad konfigurationslösning för manöverbryggan 

3.3.1. Förändringar av konfigurationslösningen 

Med stöd av resultaten i kapitel 3.2 görs förändringar i konfigurationslösningen 

för manöverbryggan. Detta ska ses utifrån en nyanskaffning, alltså ett förslag på 

hur manöverbryggans konfiguration kunde sett ut från början. Analysen i kapitel 

3.2 genomfördes enkom för att tydliggöra skillnader i resultaten av analyserna. 

 

Följande åtgärder vidtas: 

 Maskinanläggningar; Inga förändringar. 

 Brandsäkerhet; Inga förändringar. 

 Utrymning och Livräddning; Orderradiosystemet kompletteras med 

ytterligare en mikrofon och linjeväljare på signalbryggan så att 

motsvarande tillgänglighet erhålls som för manöverbryggan. 

 Radiokommunikation; Utrustningen för radiokommunikation fördelas 

mellan manöverbryggan och stridsledningscentralen (radiohytten) varvid 

radiosystem som enligt kraven ska vara dubblerade fördelas jämnt mellan 

de två drabbningsplatserna och singulära radiosystem placeras i radio-

hytten. Placering av singulära radiosystem i radiohytten motiveras med 

dessa system är informationssystem och därmed är lämpliga att placera vid 

den plats ombord som ansvarar för fartygets externa informationsutbyte. 

 Navigering; Inga åtgärder. 

 Ledning; För att öka förmågan tillförs signalbryggan och manöverbryggan 

vardera två linjeväljare för fartygets interna kommunikation. Utökningen 

skapar förutsättningar för utökning av personal på drabbningsplatsen och 

ger ökad stryktålighet. 

 Underrättelser och information; Inga åtgärder. 

 Verkan; Inga åtgärder. 

 Rörlighet; Reservstyrningen placeras på signalbryggan och en flux-gate 

kompass tillförs drabbningsplatsen. Utrustning och anordningar placeras 

om i syfte att skapa fria durkytor så att personalen kan erhålla större 

rörlighet. Stolar kan vikas ihop och stuvas undan i sitt fäste. 
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 Skydd; Utrustning och anordningar placeras om i syfte att skapa fria 

durkytor för stridssjukvårdstjänsten och möjliggöra enkla accesser till de 

tekniska systemen för stridsreparationer. 

 Uthållighet; Vätska, ammunition och personlig utrustning ges effektiva 

förvaringsutrymmen. Monterbart solskydd placeras på manöverbryggan. 

Utrustning och anordningar placeras om i syfte att möjliggöra enkla 

accesser till de tekniska systemen. 

 

En övergripande konfigurationslösning för manöverbryggan baserat på 

ovanstående punktsatser kan presenteras: 

Konfigurationslösning i kapitel 3.2 

 

Utvecklad konfigurationslösning 

 
Bild 14 En utvecklad konfigurationslösning. 

 

Den utvecklade konfigurationslösningen kommer att analyseras med stöd av 

framtaget protokoll innan en skada och efter en skada i likhet med kapitel 3.2. I 

protokollen (bilaga 5) framgår vilka faktorer som avgör analysens resultat. 

Diskussion och slutsatser av analysen presenteras i kapitel 3.3.2. 
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3.3.2. Diskussion och slutsatser av protokollens resultat 

Analysen visar att innan en skada är samtliga krav uppfyllda för såväl den militära 

sjösäkerheten som för den väpnade striden för den utvecklade 

konfigurationslösningen 

 

Efter en stridskada är kraven för den militära sjösäkerheten fortfarande uppfyllda 

då orderradiosystemet kan hanteras från signalbryggan, ersättningsplatsen för 

manöverbryggan, och radiokommunikation kan utföras från radiohytten. 

Redundanskrav för radiokommunikationen är inte uppfyllda vilket logiskt kan 

accepteras efter erhållen skada. Förmåga att utöva kommunikation enligt givna 

krav är däremot uppfyllda. För den väpnade striden är kraven inte fullt ut 

uppfyllda för underrättelser och information, uthållighet och verkan men fler krav 

är uppfyllda i jämförelse med resultatet i kapitel 3.2. Kraven mot DNV ”Combat 

Survivability” är uppfyllda. 

 

Det kan konstateras att den utvecklade konfigurationslösningen totalt sett ökar den 

militära sjösäkerheten och förmågan till den väpnade striden. Ska kraven för 

underrättelser och information, uthållighet och verkan vara uppfyllda efter en 

skada krävs omfattande tillförsel (dubblering) av mycket utrustning. Detta bedöms 

inte eftersträvansvärt då fartyget likväl efter en sådan omfattande skada måste 

sträva efter att ta sig ur stridsområdet och till hamn. Den utvecklade 

konfigurationslösningen säkerställer detta, med bibehållen tillräcklig 

funktionalitet för egenskydd. 

 

Det är inte en omfattande materiell tillförsel som givit en bättre konfigurations-

lösning utan det målbaserade tillvägagångssättet. De grundläggande förmågorna 

har brutits ned till målsättningar och krav för drabbningsplatsen med stöd av 

påverkande dokument på taktisk och stridsteknisk nivå. Därefter har en 

konfigurationslösning tagits fram i syfte att uppfylla målsättningarna och kraven. 
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Den tillförda materielen utgörs endast av: 

 En mikrofon och linjeväljare för orderradiosystemet. 

 Fyra extra linjeväljare för intern kommunikation. 

 En flux-gate kompass. 

 Stolar som är möjliga att vika ihop och stuva undan i sitt fäste. 

 Diverse plåt-, plast-, och träarbeten för att skapa förvaringsutrymmen. 

3.3.3. Mänskliga faktorers inverkan på konfigurationslösningen 

Med stöd av resonemang i kapitel 2.2 och slutsatser i kapitel 2.6 om mänskliga 

faktorer kommer detta kapitel att resonera kring vilka effekter detta bör ge på 

konfigurationslösningen. Detta syftar till att ge en bild av vilken tyngd detta 

område de facto har och behovet av att det blir en del i konfigurationslösningen 

med koppling till den väpnade striden. 

 

Människans begränsade förmåga att hantera många saker samtidigt bör hanteras 

genom analys av mängden förväntade arbetsuppgifter för människan på 

drabbningsplatsen. Som kapitel 2.3 visar finns många system på manöverbryggan, 

fler för den väpnade striden än för den militära sjösäkerheten. I analysen av den 

utvecklade konfigurationslösningen för manöverbryggan valdes att omplacera 

vissa delar av radiokommunikationsanordningarna till radiohytten. Förutom att 

åtgärden ökar den militära sjösäkerheten avlastar det även personalen på 

manöverbryggan. Det är ett exempel på åtgärd som kan vara en lösning för att 

skapa förutsättningar för den väpnade striden utan att det verkar menligt på den 

militära sjösäkerheten och att hänsyn tas till människans begränsade förmåga. 

 

Med koppling till ovanstående är det även av vikt att titta på bemanningen av 

manöverbryggan under den väpnade striden. Säkerhetsbesättningens antal anger 

att kraven för att framföra fartyget säkert är tre man vid ett två-vaktssystem, men 

detta baseras enkom på att kunna framföra fartyget säkert och har ingen koppling 

till utövandet av den väpnade striden. En analys av den totala bemanningen på 

manöverbryggan måste även göras för att säkerställa att konfigurationslösningen 

tillgodoser alla krav för den mängd personer som vistas på manöverbryggan under 
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den väpnade striden. Under operation Atalanta 2009 var manöverbryggan 

bemannad med mellan fyra till åtta man beroende på verksamhet. Detta ställer 

krav på att konfigurationslösningen tillgodoser t.ex. intern kommunikation samt 

förvaringsutrymmen för personlig utrustning och vätska för samtliga. 

 

Automatisering är ett stöd för människan men för såväl den väpnade striden som 

för den militära sjösäkerheten är det av vikt att människan kan ta över maskinens 

roller vid ett funktionsbortfall. 

 

Örlogsfartyg utrustas med elektroniska sjökortssystem (ECDIS) med fullt 

automatiserad positionsuppdatering. Detta skapar mycket goda förutsättningar för 

ett säkert framförande av fartyget. ManO kan fokusera på t.ex. navigatoriska 

hinder och tillse att vidta åtgärder i god tid. Vad händer om systemet erhåller ett 

funktionsbortfall, i värsta fall av den omfattning som beskrivits i denna studie? 

Den militära sjösäkerheten ställer krav på dubblerade system av ECDIS, ett 

redundanskrav, men denna dubblering måste hanteras utifrån den väpnade stridens 

krav för att de facto nå full effekt för ett örlogsfartyg. Härvid menas att 

dubbleringen måste konfigureras så att systemets funktionalitet säkerställs för 

effekter av stridshandlingar och inte endast olyckor. 

 

Vidare måste det ifrågasättas om papperssjökort är en lämplig reservmetod – 

positionsuppdatering sker fullt automatiserat i ECDIS (automatiseringsnivå 10), 

vilket forskningen visat att människan har svårt att ersätta. Är det inte rimligare att 

ta fram en redundant lösning, utöver dubblering av systemet, i form av en enklare 

variant av elektroniskt sjökortssystem t.ex. ett motsvarande system som för 

fritidsbåtar som placeras inom ett ballistiskt skydd för att nyttjas i nödsituationer? 

Detta skulle öka förutsättningarna för ManO att kunna fortsätta den väpnade 

striden och framföra fartyget utan avgörande förändringar i metodiken. Mitt 

resonemang är inte konstigare än att ett exempel från vardagen kan beskriva vad 

jag menar: Stäng ner internet, intranät och datorer. Ge alla en skrivmaskin och 

skicka all information på posten, vad blir konsekvenserna? 
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3.4. Diskussion och slutsatser av kapitel 3.2 och 3.3 
Analyserna i kapitel 3.2 och 3.3 visar att den militära sjösäkerheten även utgör ett 

stöd för den väpnade striden. En motsvarande hantering som den militära 

sjösäkerheten avseende målsättningar och krav för den väpnade striden ger hög 

uppfyllelse av målsättningar och krav för både den väpnade striden och den 

militära sjösäkerheten. 

 

Den utvecklade konfigurationslösningen innebär inte en omfattande utökning av 

utrustningen på manöverbryggan. Det handlar om att omdisponera utrustning och 

system samt att finna gemensamma och samverkande lösningar utifrån 

målsättningar och krav för såväl den väpnade striden som för den militära 

sjösäkerheten. 

 

Slutsatsen är att den militära sjösäkerheten inte utgör ett hinder, utan är snarare ett 

stöd, för den väpnade striden. Vidare slutsats är att om målsättningar och krav 

hanteras på liknande sätt uppstår en positiv växelverkan mellan de båda områdena 

utan att omfattande tillförsel av materiel krävs. Därmed borde inte metoden och 

principen som beskrivits innebära omfattande fördyringar vid nyanskaffning. 

 

Det som presenteras i denna studie är inte den enda lösningen. Metoden tillåter 

nyskapande varför en annan lösning kan vara bättre. En annan lösning motiveras 

även av att studien inte behandlat alla tänkbara krav. Urvalet av krav i studien är 

dock tillräckligt för att påvisa vikten av att hantera den väpnade stridens krav ned 

till lägsta stridstekniska nivå vid konfiguration av ett system och vilken nytta det 

målsättningsbaserade tillvägagångssättet har utan att behöva gå ner i detaljerade 

tekniska anvisningar. För att nå en fullständig konfigurationslösning måste 

målsättningar och krav för den väpnade striden brytas ned ytterligare, t.ex. 

definiera vad personlig stridsutrustning är i syfte att ta fram exakta lösningar för 

förvaringsutrymmen. Genom att skapa ett regelverk för den väpnade striden, i 

likhet med RMS – NSC, ges strukturella förutsättningar att dokumentera kraven 

och så att processen inte måste tas om vid varje nyanskaffning. 
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Valet av att utgå från en befintlig manöverbrygga motiveras med att det är ett 

välkänt system och därför är det enkelt att kunna identifiera effekten av det 

målsättningsbaserade tillvägagångssättet. 

 

Det kan konstateras att genomförda förändringar i den utvecklade konfigurations-

lösningen till största del behandlat den väpnade striden. Den militära sjö-

säkerheten påverkades inte lika mycket. Därför kan detta ses som ett bevis på att 

den militära sjösäkerheten har ett fungerande system för kravhantering. 

 

Slutsatsen är att det målsättningsbaserade tillvägagångssättet är ett fungerande 

system och att förutsättningar finns för att hantera den väpnade striden på 

motsvarande sätt. Ytterligare slutsats är att ett regelverk ger förutsättningar för att 

inte behöva göra om processen vid varje tillfälle ett fartyg ska nyanskaffas. 

 

Mänskliga faktorer påverkar konfigurationslösningen. Dels genom val av 

mängden system på drabbningsplatsen som i sin tur påverkar mängden människor 

på drabbningsplatsen vilket även uppgifterna i den väpnade striden gör. Dels 

genom val av automatisering av systemen och vilka ersättningssystem som krävs 

vid funktionsbortfall av det automatiserade systemet. 

 

Slutsatsen är att mänskliga faktorer och människan måste vara en del i 

materielproduktionsprocessen för den väpnade striden såväl ur perspektivet 

människa-maskin interaktion som ur människans behov (t.ex. personlig utrustning 

och vätska) för att lösa tilldelad uppgift i den väpnade striden. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
HSU 09-10 T 2010-12-06 Sida 57 (68) 
 

3.5. Nya krav som kan ställas på materielproduktionsprocessen 
Med stöd av resonemang och slutsatser i kapitel 2.6 och kapitel 3.4 kan följande 

nya krav ställas på materielproduktionsprocessen i syfte att säkerställa behov och 

krav för den väpnade striden: 

 

1. Basera kravställningen för den väpnade striden på fartyget och fartygets 

olika system med ett målsättningsbaserat tillvägagångssätt genom att bryta 

ned de grundläggande förmågorna och ge dem en innebörd ned till lägsta 

stridstekniska nivå för de enskilda systemen. 

2. Ta fram metoder och riktlinjer för att hantera människan samt 

interaktionen mellan människan och maskinen i kravställningen för den 

väpnade striden. 

3. Utforma regelverk för den väpnade striden baserat på de två ovanstående 

kraven i likhet med RMS, för att utgöra ett stöd i materielproduktions-

processen. 

 

Detta motiveras med att: 

 Det saknas idag en metod för hantering av kraven för den väpnade striden 

vars resultat utmynnar i ett regelverk som ger motsvarande förutsättningar 

som för den militära sjösäkerheten i materielproduktionsprocessen. I 

nuvarande processer är risken stor för att kravställningen inte når det djup 

och den bredd som krävs för att tillgodose målsättningar och krav inom 

den väpnade stridens alla områden ned till lägsta stridstekniska nivå. 

 Ett regelverk för den väpnade striden skapar förutsättningar för att 

strukturerat kunna föra in forskningsresultat, resultat av erfarenheter och 

t.ex. internationella standarder (t.ex. redundans efter stridsskada, 

ballistiska skydd och manöverförmåga) i kravställningsarbetet för ett 

fartygssystems stridsförmåga. 

 Det krävs att enskild hänsyn tas till såväl människan som tekniken men 

även att hänsyn tas till hur dessa två interagerar för att ta fram en 

konfigurationslösning som ger den funktionalitet som krävs för den 

väpnade striden. 
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 Författningsenliga krav inte ger förutsättningar att hantera den väpnade 

striden inom ramen för den militära sjösäkerheten. 

 Det målsättningsbaserade tillvägagångssättet är ett fungerande system för 

hantering av målsättningar och krav samt ger utrymme för nyskapande. 

 Det målsättningsbaserade tillvägagångssättet ger förutsättningar att ta fram 

kraven utifrån de grundläggande förmågorna ned till lägsta stridstekniska 

nivå i syfte att skapa rätt förutsättningar för den väpnade striden. 

 Det målsättningsbaserade tillvägagångssättet ger goda förutsättningar att 

uppnå positiv växelverkan mellan den väpnade striden och den militära 

sjösäkerheten. 

 Det målsättningsbaserade tillvägagångssättet skapar förutsättningar för att 

strukturerat kunna verifiera uppfyllelsen av målsättningarna och kraven. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
HSU 09-10 T 2010-12-06 Sida 59 (68) 
 

4. Resultat 

4.1. Sammanfattning av studien 
Syftet med denna studie är att föreslå nya krav på materielproduktionsprocessen 

för att skapa bästa möjliga konfigurationslösning för ett fartygssystem som 

säkerställer utövandet av den väpnade striden, hanterar effekter av stridsskador 

och tillgodoser den militära sjösäkerheten. Detta exemplifieras i studien med en 

konfigurationslösning för manöverbryggan på ett örlogsfartyg. 

 

Inledningsvis erhålls kunskap och förståelse för materielproduktionsprocessen 

utifrån hur kraven för ett fartygssystem hanteras för den väpnade striden och den 

militära sjösäkerheten vid framtagande av TTEM. Vidare ges kunskap och 

förståelse om mänskliga faktorer samt den väpnade stridens och den militära 

sjösäkerhetens innebörd för manöverbryggan. Detta avsnitt avslutas med en 

beskrivning av en DNV-standard för att hantera skador i syfte att skapa redundans 

för ett fartygssystem efter erhållen skada i strid. 

 

Därefter sker en analys som inledningsvis ger djupare kunskap om vilka krav som 

ställs på en manöverbrygga av regelverket RMS och vilka krav som ställs på 

manöverbryggan utifrån innebörden av väpnad strid för denna drabbningsplats. 

Kraven för den väpnade striden tas fram med ett målsättningsbaserad tillväga-

gångssätt enligt samma modell som finns i RMS. Analysen fortsätter därefter 

genom att framtagna krav analyseras innan och efter en skada mot en befintlig 

konfigurationslösning av en manöverbrygga. Resultatet ligger som en grund för 

utveckling av konfigurationslösningen och därefter analyseras den utvecklade 

konfigurationslösningen på motsvarande sätt, innan och efter en skada. Skadan 

grundas i båda fallen på DNV-standarden. Därefter sker ett resonemang om vikten 

av att mänskliga faktorer utgör en del i kravställningen till den väpnade stridens 

krav. Avslutningsvis, baserat på slutsatserna i studien, tas krav fram som bör 

ställas på materielproduktionsprocessen i syfte att säkerställa utövandet av den 

väpnade striden, hantera effekter av stridsskador och tillgodose den militära 

sjösäkerheten för ett fartygssystem. 
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4.2. Svar på frågeställningen 
Följande nya krav bör ställas på materielproduktionsprocessen för att skapa 

förutsättningar för konfigurationslösningar som säkerställer utövandet av den 

väpnade striden och hanterar effekter av stridsskador samtidigt som den militära 

sjösäkerheten tillgodoses: 

 

1. Basera kravställningen för den väpnade striden på fartyget och på fartygets 

olika system med ett målsättningsbaserat tillvägagångssätt genom att bryta 

ned de grundläggande förmågorna och ge dem en innebörd ned till lägsta 

stridstekniska nivå för de enskilda systemen. 

 

2. Ta fram metoder och riktlinjer för att hantera människan samt 

interaktionen mellan människan och maskinen i kravställningen för den 

väpnade striden. 

 

3. Utforma regelverk för den väpnade striden baserat på de två ovanstående 

kraven i likhet med RMS, för att utgöra ett stöd i materielproduktions-

processen. 

 

4.3. Återkoppling till syftet 
I nuvarande materielproduktionsprocesser är risken stor för att kravställningen 

inte når det djup och den bredd som krävs för att tillgodose målsättningar och krav 

inom den väpnade stridens alla områden ned till lägsta stridstekniska nivå. Därför 

måste en metod för hantering av kraven för den väpnade striden tas fram som 

säkerställer detta. 

 

Regelverket RMS hanterar målsättningar och krav för den militära sjösäkerheten 

och baseras på författningsenliga krav som inte ger utrymme för att hantera 

målsättningar och krav för den väpnade striden inom samma regelverk. 
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Studien visar på att det finns en positiv växelverkan mellan målsättningarna och 

kraven för den väpnade striden och den militära sjösäkerheten. Vidare visar 

studien att den väpnade stridens målsättningar och krav kan hanteras på 

motsvarande sätt som för den militära sjösäkerheten, men naturligtvis ges ett 

annat innehåll. Därför bör metoden för hantering av målsättningar och krav för 

den väpnade striden ned till lägsta stridstekniska nivå vara det målsättnings-

baserade tillvägagångssättet. Därmed ges utrymme för nyskapande och för en 

positiv växelverkan mellan målsättningarna och kraven för den väpnade striden 

och den militära sjösäkerheten. 

 

I kravhanteringen för den väpnade striden krävs att enskild hänsyn tas till såväl 

människan som tekniken men även att hänsyn tas till hur dessa två interagerar för 

att ta fram en konfigurationslösning som ger den funktionalitet som krävs. 

 

Kravställningar för den väpnade striden bör utmynna i ett regelverk som ger 

förutsättningar för konfigurationslösningar som uppfyller krav och behov för 

människan, tekniken och interaktionen mellan människan och tekniken. Därmed 

ges motsvarande förutsättningar för den väpnade striden som för det fungerande 

systemet RMS i materielproduktionsprocessen. 

 

Ett regelverk för den väpnade striden skapar även förutsättningar för att 

strukturerat kunna föra in forskningsresultat, resultat av erfarenheter och t.ex. 

internationella standarder (t.ex. redundans efter stridsskada, ballistiska skydd och 

manöverförmåga) i kravställningsarbetet för ett fartygssystems stridsförmåga. 

 

4.4. Rekommendationer 
Studien har visat att ett regelverk för den väpnade striden som hanterar 

målsättningar och krav ned till lägsta stridstekniska nivå för ett fartygssystem 

kommer att gagna den slutliga konfigurationslösningen. Regelverket 

rekommenderas att omfatta, men inte begränsas till, målsättningar och krav för 

fartyget, drabbningsplatsen och det enskilda tekniska systemet samt människan 

och interaktionen mellan människan och maskinen för den väpnade striden. 
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Studien har visat att ett regelverk som baseras på funktionella krav och få 

föreskrivande krav gagnar nyskapande och ger en positiv interaktion mellan den 

väpnade striden och den militära sjösäkerheten. Därför rekommenderas att 

målsättningar och krav för den väpnade striden utrycks i funktionella krav och få 

föreskrivande krav. Ett exempel på detta är att den personliga utrustningen 

(uniform, hjälm, kroppsskydd m.m.) stipuleras som föreskrivande krav men att 

förvaringsutrymmen på drabbningsplatsen stipuleras som funktionella krav. 

Förvaringsutrymmet ska t.ex. tillåta förvaring av all stridsutrustning på 

drabbningsplatsen och förvaringssättet ska tillgodose att stridsutrustningen är 

lättillgänglig, sjösurrad och i en ventilerad miljö. 

 

Studien har genom ett resonemang kring bemanning och mänskliga faktorer 

påvisat att detta bör påverka den övergripande konfigurationslösningen. Därför 

rekommenderas att regelverket utvecklas för den väpnade striden att omfatta, men 

inte begränsas till, målsättningar, krav och/eller riktlinjer för att hantera 

människans begränsade förmåga att utföra flera uppgifter samtidigt, interaktionen 

mellan människa och maskin, fysiskt stridsvärde och människan på en rörlig 

plattform. 

 

4.5. Framtida arbete 
Försvarsmakten bör ta fram ett regelverk för den väpnade striden. Inledningsvis 

krävs en analys av vilka delar i försvarsfamiljen som kan bidra till detta, men även 

t.ex. nationer som inte valt att ha en distinktion mellan den väpnade striden och 

den militära sjösäkerheten samt internationella organisationer såsom IMO och 

klassningssällskap. Därefter bör regelverkets omfattning och övergripande 

innehåll beslutas. Det kan inte uteslutas att den väpnade striden utmynnar i ett 

regelverk för ”militär sjöstridsförmåga” i likhet med att Försvarsmaktens 

verksamhetssäkerhetsarbete utmynnat i regelverket RMS för den militära 

sjösäkerheten. 
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Fortsatt forskning krävs för att tillgodose målsättningar och krav för den väpnade 

striden som kan utgöra ett stöd för verifieringsmetoder eller analyser av 

konfigurationslösningar. Exempel på områden som kan ge stöd till den väpnade 

striden är olika vapensystems verkanseffekt på fartyg, i syfte att kunna ta fram 

underlag för t.ex. skadezoner. Vidare område som kräver fortsatt arbete är att 

förstå vilka skador som kan uppkomma (ett mer holistiskt synsätt än bara 

verkanseffekter) och hur man bäst minimerar dessa skador genom att undgå 

bekämpning eller tåla bekämpning samt hur dessa två kan interagera och vilka 

effekter det ger. Detta krävs för att med tillförlitlighet kunna använda studiens 

föreslagna metoder för att förbättra framtida örlogsfartyg. 
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RMS – NSC och motivering för utgående delar av RMS 
Bakgrunden till RMS - NSC 
I december 2003 tog North Atlantic Treaty Organization (NATO) ett formellt 

godkännande av att utveckla en motsvarighet till International Maritime 

Organization (IMO) konvention International Convention for the Safety of Life at 

Sea (SOLAS) som skulle ge militär sjöfart förutsättningar att kunna möta och 

kunna påvisa uppfyllnad av kraven jämlikt SOLAS avseende sjösäkerhet. Ett 

arbete där utmaningen främst ligger i att ett örlogsfartygs besättning måste tillåtas 

nedgå i egen säkerhet i syfte att stödja någon annan [under väpnad strid, 

författarens tolkning]. När väpnad strid inte utövas bör ett örlogsfartygs besättning 

kunna kräva motsvarande säkra arbetsplats som alla andra besättningar inom 

annan sjöfart har. Från början antogs följande förhållningssätt – ett parallellt 

system till det kommersiella:90 

 

 
Jämförelse mellan kommersiell och militär sjösäkerhetsreglering91 

 

Allied Naval Engineering Publication (ANEP) 77 Naval Ship Code (NSC) är ett 

målbaserat regelverk i den betydelsen att regelverket inte har föreskrivande 

lösningar i regelverket, såvida inte kollektivet anser att en lösning är den absolut  
                                                   
90 Simpson Bob, Implications of the NATO Naval Ship Code, s. 1-2. 
91 Ibid, s. 2. 
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enda lösningen. Istället finns det riktlinjer i regelverket som ger ett antal lämpliga 

standarder som bär mot givna mål, men som även tar hänsyn till den sjömilitära 

operativa kulturen och den geografiska miljön som fartyget kommer att operera 

inom, som stöd för överväganden i utformningen av fartyget.92 Exempel på 

standarder som framtagits eller är under utveckling, för just militär sjöfart, är 

mastarrangemang, gångbroar, ballistiska skydd och manöverförmåga.93 Detta 

skapar förutsättningar för sjömilitära myndigheter att uppfylla sjösäkerhets-

mässiga krav för ett fartygssystem utan att begränsa den operativa förmågan.94 I 

det svenska verksamhetssäkerhetssystemet är NSC översatt till svenska och infört 

som RMS – NSC.95 Det är endast de delar som kan härledas till verksamhets-

säkerhet som är inför i RMS då detta regelverk inte hanterar regler för väpnad 

strid. 

 

Delar i RMS som utgått ur studien 
RMS-G (Gemensam): Gemensamma och allmänna delar för hela regelverket. 

Innehåller övergripande direktiv och t.ex. definitioner om militär sjösäkerhet, 

certifikat och styrande dokument men inga specifika regler som påverkar 

konfigurationen av manöverbryggan anges varför denna del ej behandlas vidare i 

studien. 

 

RMS-S (Sjösäkerhetssystem): Regler för sjösäkerhetssystemet. Denna del syftar 

till att säkerställa och utveckla sjösäkerheten inom den militära sjöfarten genom 

kvalitetssäkrade ansvarsförhållanden, arbetsformer och metoder.96 Inga specifika 

regler som påverkar konfigurationen av manöverbryggan anges varför denna del 

ej behandlas vidare i studien. 

 

                                                   
92 Simpson Bob, Implications of the NATO Naval Ship Code, s. 2. 
93 James P, Use of class and standards for assurance, s. 9. och Armaoglu E m.fl, On the 

Manoevrability of Naval Surface Ships with respect to an new STANAG, s. 101. 
94 Simpson Bob, Implications of the NATO Naval Ship Code, s. 6. 
95 Försvarsmakten, RMS-G 2010, s. 5. 
96 Försvarsmakten, RMS-S 2010, s. 5-7. 
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RMS-D (Drift): Regler för fartområden, elanläggningar, materielunderhåll och 

transport av farligt gods. I beslut om fartygets fartområde ingår bl.a. att rätt 

utrustning ska finnas, däribland utrustning för fartygets säkra framförande (t.ex. 

GMDSS), för att tillåta fartområdet för fartyget.97 Exakt vilken utrustning eller 

krav på denna framgår inte i RMS-D utan återfinns i RMS-F. Elsäkerhetskrav och 

materielunderhållskrav påverkar utrustningen på manöverbryggan men inte den 

övergripande konfigurationslösningen. Då studien ska behandla övergripande 

konfiguration av manöverbryggan avgränsas därför RMS-D bort med motivet att 

kraven inom RMS-D ska uppfyllas men hantering av kraven inom denna del är 

inte intressant för en övergripande konfigurationslösning för manöverbryggan. 

 

RMS-M (Marin yttre miljö): Regler och föreskrifter om förebyggande av luft- och 

vattenföroreningar. Denna del hanterar föroreningar från fartyget och har därmed 

inte direkt koppling till konfiguration av manöverbryggan. Därav ingår inte denna 

del i studien. 

RMS – Författningar: Lagar, förordningar och föreskrifter. Utgör de lagar, 

förordningar och föreskrifter som utgör grundplattan för reglerna i RMS. Det kan 

förekomma hänvisningar till någon lag, förordning eller föreskrift i de intressanta 

delarna av RMS för denna studie, varför denna del kan komma att användas i 

studien, men en djupare genomgång av denna del kommer inte att fortsatt 

behandlas. 

 

RMS – Dyk: Regelverk för dykverksamhet. Rör inte konfigurationslösningar för 

manöverbryggan varför denna del utgår ur studien. 

 

RMS – Dyk fältversion: Regelverket RMS – Dyk i en fältversion. Rör inte 

konfigurationslösningar för manöverbryggan varför denna del utgår ur studien. 

 

 

                                                   
97 Försvarsmakten, RMS-D 2010, s. 7. 
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Korvett typ Stockholm och dess manöverbrygga 
Fartygsdata98 

Deplacement: 380 ton 
Största längd: 50,00 m 
Största bredd: 7,50 m 
Höjd över KVL: ca 18 m 
Djupgående: 3,3 m 
Högsta fart: 30 knop 
Total axeleffekt 8200 kW (11 152 hk) 
Besättning: 35 man 

 
Samtliga ritningar i bilaga 1 är utdrag ur generalarrangemanget99

                                                
98 Försvarsmakten, Rutiner och instruktioner för Kv typ Stockholm, Beskrivning av fartyget, s. 3. 
99 Försvarets Materielverk, http://www.fmv.se/, 2010-11-29. 
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Lodbild över bryggarrangemanget på korvett typ Stockholm 
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Foto: Författaren

Styrbord Babord 
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Styrbord Babord 

Reserveldledning 

Reserveldledning 
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Protokoll för granskning av kravuppfyllnad 
Krav Uppfyllt* Kommentar 
Maskinanläggningar   

Manövrering  
Komm.system  

Brandsäkerhet   
Funktionaliet  

  
Utrymning/Livräddn   

Förvaring  
Orderradiosyst.  

Radiokomm.   
  
Navigering   
  
  
Ledning   

Komm.system  
  
Und/Info   

Effektivitet  
Mängd  

Verkan   
Ständig  
Graderad verkan  
Redundans  

Rörlighet   
Pos/Man/Nav  
Konfiguration  

Skydd   
Stryktålighet  
Skadetålighet  

Uthållighet   
Personal  
Materiel  

* Grön indikerar att målsättningen eller kravet är uppfyllt, gul färg indikerar att 
kraven till viss del är uppfyllda, röd färg indikerar att kraven inte är uppfyllda. 
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Protokoll för kapitel 3.2 
Nuvarande konfiguration innan en skada 

Krav Uppfyllt* Kommentar 
Maskinanläggningar  Fartyget har > 3 styrinrättningar och dubbla kommunikations-

anordningar till styrmaskinrummet, maskinrummen och 
maskincentralen. 

Manövrering  
Komm.system  

Brandsäkerhet Utgår Regeln är endast gällande efter en skada. 
Funktionaliet Utgår 

  
Utrymning/Livräddn  Fartyget har skyddad förvaring av utrymnings- och livräddnings-

utrustning på lättillgängliga platser. Orderradiosystemet är dubblerat 
och kan användas på bryggan, stridsledningscentralen, skyddscentralen 
och på ytterligare två ställen. 

Förvaring  
Orderradiosyst.  

Radiokomm.  All GMDSS utrustning för fartområdet återfinns på manöverbryggan. 
  
Navigering  Utrustningen uppfyller kraven och vissa delar är utökade i förhållande 

till kraven, t.ex. GPS.   
  
Ledning  Interna kommunikationssystemen är dubblerade på samtliga 

drabbningsplatser utöver orderradiosystemet. Komm.system  
  
Und/Info  Kommunikation finns mellan olika sensorsystem och 

stridsledningssystemet. Flera sensorsystem är dubblerade. 
Mörkerutrustning och kikare finns på manöverbryggan.  

Effektivitet  
Mängd  

Verkan  Manöverbryggans vapensystem kan verka horisonten runt genom 
mångfald. Vapensystemen ger förmåga till graderad verkan. 
Reserveldledningar finns på manöverbryggan. 

Ständig  
Graderad verkan  
Redundans  

Rörlighet  Positionering, navigering och manövrering uppfyller kraven. 
Konfigurationen medger ej en effektiv rörlighet för stridsutrustad 
personal på grund av för trånga passager. 

Pos/Man/Nav  
Konfiguration  

Skydd  På grund av utrustningens placering i förhållande till varandra kan inte 
reparationstjänst bedrivas effektivt. Vissa system måste demonteras för 
åtkomst till andra system. Trånga passager hindrar stridssjukvård. 

Stryktålighet Utgår 
Skadetålighet  

Uthållighet  Förvaringsutrymmen för vätska och personlig utrustning är inte 
tillgodosedda. Förvaring av ammunition till vapensystemen är inte 
tillgodosedda. 

Personal  
Materiel  

* Grön indikerar att målsättningen eller kravet är uppfyllt, gul färg indikerar att 
kraven till viss del är uppfyllda, röd färg indikerar att kraven inte är uppfyllda. 
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Nuvarande konfiguration efter en skada 
Ersättningsplats för manöverbrygga blir naturligt signalbryggan eller annan plats 

på väderdäck. 

Krav Uppfyllt* Kommentar 
Maskinanläggningar  Fartyget kan styras från stridsledningscentralen eller styrmaskin. 

Kommunikation kan ske från signalbryggan till samtliga platser som 
omfattas av kravet. 

Manövrering  
Komm.system  

Brandsäkerhet  Allt är uppfyllt. 
Funktionaliet  

  
Utrymning/Livräddn  Kraven för förvaring är uppfyllt. Orderradiosystet för manöverbryggan 

är utslaget. Förvaring  
Orderradiosyst.  

Radiokomm.  All GMDSS utrustning är utslagen. 
  
Navigering  Stridsledningscentralen stödjer ersättningsplatsen för manöverbryggan 

avseende positionering och navigering.   
  
Ledning  Intern kommunikation finns tillgängligt för ersättningsplatsen genom att 

nyttja uttag på signalbrygga eller väderdäck. Komm.system  
  
Und/Info  Vissa sensorsystem och samtliga informationssystem är utslagna men 

manöverbryggans unika förmåga till optisk spaning är uppfylld. Effektivitet  
Mängd  

Verkan  Redundansen är utslagen. Däremot uppnås kraven för förmåga till 
ständig verkan och graderad verkan. Ständig  

Graderad verkan  
Redundans  

Rörlighet  Kraven för positionering och navigering är uppfyllda men kraven för 
manövrering är ej uppfyllda. Kraven för effektiv rörlighet för 
personalen har ökat eftersom ersättningsplats på signalbrygga eller 
väderdäck nyttjas. 

Pos/Man/Nav  
Konfiguration  

Skydd  Kraven för skydd har ökat då ersättningsplatsen för manöverbryggan 
nyttjas. Stryktålighet  

Skadetålighet  
Uthållighet  Exponering av yttre miljö riskerar att påverka personalen och 

förvaringsutrymmen för vätska är inte tillgodosedda. Förvaring av 
ammunition till vapensystemen är inte tillgodosedda. 

Personal  
Materiel  

* Grön indikerar att målsättningen eller kravet är uppfyllt, gul färg indikerar att 
kraven till viss del är uppfyllda, röd färg indikerar att kraven inte är uppfyllda. 
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Protokoll för kapitel 3.3 
Utvecklad konfigurationslösning innan en skada 

Krav Uppfyllt* Kommentar 
Maskinanläggningar  Fartyget har > 3 styrinrättningar och dubbla kommunikations-

anordningar till styrmaskinrummet, maskinrummen och 
maskincentralen. Manövrering  

Komm.system  
Brandsäkerhet Utgår Regeln är endast gällande efter en skada. 

Funktionaliet Utgår 
  
Utrymning/Livräddn  Fartyget har skyddad förvaring av utrymnings- och livräddnings-

utrustning på lättillgängliga platser. Orderradiosystemet är dubblerat 
och kan användas på bryggan, signalbryggan, stridsledningscentralen, 
skyddscentralen och på ytterligare två ställen. 

Förvaring  
Orderradiosyst.  

Radiokomm.  GMDSS utrustning för fartområdet är fördelad mellan manöverbryggan 
och radiohytten.   

Navigering  Utrustningen uppfyller kraven och vissa delar är utökade i förhållande 
till kraven, t.ex. GPS   

  
Ledning  Interna kommunikationssystemen är dubblerade på samtliga 

drabbningsplatser utöver orderradiosystemet. På signalbryggan är det 
även tillfört två växelsystem (upp till 7 valbara kanaler/system). Komm.system  

  
Und/Info  Kommunikation finns mellan olika sensorsystem och 

stridsledningssystemet. Avlastning med informationshanteringen erhålls 
från radiohytten (se Radiokommunikation). Flera sensorsystem är 
dubblerade. Mörkerutrustning och kikare finns på manöverbryggan. 

Effektivitet  
Mängd  

Verkan  Manöverbryggans vapensystem kan verka horisonten runt genom 
mångfald. Vapensystemen ger förmåga till graderad verkan. 
Reserveldledningar finns på manöverbryggan. Ständig  

Graderad verkan  
Redundans  

Rörlighet  Positionering, navigering och manövrering uppfyller kraven. 
Konfigurationen medger en effektiv rörlighet för stridsutrustad personal 
på grund av minimering av trånga passager. Pos/Man/Nav  

Konfiguration  
Skydd  Utrustningens placering i förhållande till varandra stödjer effektivt 

utövande av reparationstjänst. Direktaccess till samtliga system. 
Minimering av trånga passager stödjer stridssjukvården. Stryktålighet Utgår 

Skadetålighet  
Uthållighet  Förvaringsutrymmen för vätska, ammunition och personlig utrustning är 

tillgodosedda. Monterbart solskydd är tillgängligt på signalbryggan. Personal  
Materiel  

* Grön indikerar att målsättningen eller kravet är uppfyllt, gul färg indikerar att 
kraven till viss del är uppfyllda, röd färg indikerar att kraven inte är uppfyllda. 
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Utvecklad konfigurationslösning efter en skada 

Krav Uppfyllt* Kommentar 
Maskinanläggningar  Fartyget kan styras från signalbryggan, stridsledningscentralen eller 

styrmaskin. Kommunikation kan ske från signalbryggan till samtliga 
platser som omfattas av kravet. Manövrering  

Komm.system  
Brandsäkerhet  Allt är uppfyllt. 

Funktionaliet  
  
Utrymning/Livräddn  Kraven för förvaring är uppfyllt. Orderradiosystet för manöverbryggan 

är utslaget men finns tillgängligt på signalbryggan. Förvaring  
Orderradiosyst.  

Radiokomm.  Radiohytten har kapacitet för hela GMDSS. 
  
Navigering  Stridsledningscentralen stödjer ersättningsplatsen för manöverbryggan 

avseende positionering och navigering.   
  
Ledning  Intern kommunikation finns tillgängligt för ersättningsplatsen genom att 

nyttja uttag på signalbrygga eller väderdäck. Tillförsel av två 
växelsystem underlättar arbetet på signalbryggan. 

Komm.system  
  
Und/Info  Vissa sensorsystem och samtliga informationssystem är utslagna men 

manöverbryggans unika förmåga till optisk spaning är uppfylld. Effektivitet  
Mängd  

Verkan  Redundansen är utslagen. Däremot uppnås kraven för förmåga till 
ständig verkan och graderad verkan. Ständig  

Graderad verkan  
Redundans  

Rörlighet  Kraven för positionering, navigering och manövrering är uppfyllda är 
uppfyllda. Kraven för effektiv rörlighet för personalen är uppfyllda. Pos/Man/Nav  

Konfiguration  
Skydd  Kraven är uppfyllda. 

Stryktålighet  
Skadetålighet  

Uthållighet  Förvaringsutrymmen för vätska, ammunition och personlig utrustning är 
har nedgått. Monterbart solskydd är tillgängligt på signalbryggan. Personal  

Materiel  
* Grön indikerar att målsättningen eller kravet är uppfyllt, gul färg indikerar att 
kraven till viss del är uppfyllda, röd färg indikerar att kraven inte är uppfyllda. 
 


