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Klassificering av örlogsfartyg, ett bidrag till den militära nyttan? 

 

Sammanfattning: 

Detta arbete i militärteknik undersöker den militära nyttan med användandet av 

klassificeringssällskap med exemplet Det Norske Veritas(DNV) och dess regelverk på 

örlogsfartyg med exemplet Korvett typ Visby. Syftet med arbetet är att utifrån 

klassificeringssällskapets regelverk för örlogsfartyg utreda till vilken utsträckning samt inom vilka 

områden regelverket kan anses bidra till militär nytta. Den militära nyttan definieras i arbetet som 

krigföringsförmågan utifrån de sex grundläggande förmågorna vilka i arbetet har satts i en 

fartygsteknisk kontext. Ansatsen är vidare att redogöra för inom vilka tekniska områden där 

klassificeringssällskapet bidrar till den militära nyttan främst med avseende på fartygssystem som 

ombord stödjer förmågorna. Studien kommer fram till att klassificeringssällskapet sätter fokus på 

ett örlogsfartygs överlevnad. Dess regelverk bidrar till de sex grundläggande förmågorna både 

direkt men framförallt indirekt, genom de krav vilka ställs på de olika tekniska systemen ombord 

på ett örlogsfartyg. 

Nyckelord:  
Klassificeringssällskap, Örlogsfartyg, Militär nytta. 
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Classification of Naval ships, a contribution to the military use? 

 

Abstract: 

This paper in military technology investigates the military benefits of using Classification 

Societies with the example Det Norske Veritas (DNV) and their rules and procedures on Naval 

Ships with the example the Visby class corvette. The aim is to investigate in what extent and in 

what different areas of the society’s rules comply with the military use which in this paper is 

defined as the ability to conduct combat through the six fundamental abilities. Furthermore the 

aim is to investigate in what specific areas the society´s rules fit the ability of combat the most, 

through the systems on board a naval ship that supports the six fundamental abilities. The paper 

comes to the conclusion that the Classification society puts focus on naval ships survivability. The 

rules of the classification society supports the fundamental abilities direct but first and foremost 

indirect through the demands on the different technical areas on board a Naval ship. 

 

Key words: 

Classification society, Naval ship, Military use 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Korvetten HMS Helsingborg har precis avslutat sin översynsperiod på varvet för året, en hektisk 

period för den tekniska avdelningen ombord. Översynen har denna gång varit mer påfrestande då 

fartyget under denna period även genomfört en inspektion för upptagande i klass av det Norska 

klassificeringssällskapet Det Norske Veritas (DNV). En inspektion som väckt frustration bland 

personalen ombord då ingen ombord lyckats att förstå syftet med att Visby korvetterna upptas i 

klass.  

En tid efter den avslutade översynen erhåller HMS Helsingborg order om att kasta loss för att 

genomföra en internationell övning i Nordsjön. Under ombasering till övningsområdet upptäcks 

förhöjda vibrationer från ett av fartygets framdrivningsmaskinerier.  

Fartygsingenjören rekommenderar fartygschefen att stänga av babords framdrivningsmaskineri 

och söka hamn i Malmö för vidare felsökning. Fartygschefen fattar beslut att tillfälligt förtöja 

men meddelar Fartygsingenjören att det måste gå snabbt att felsöka, för det är av största vikt att 

komma på plats i området. Felsökningen påbörjas direkt av den tekniska personalen, men inget 

uppenbart fel går att finna. Fartygsingenjören börjar nu fundera på hur han skall gå till väga för 

att så snabbt som möjligt få fram externa resurser för vidare felsökning och därmed kunna kasta 

loss och fortsätta förflyttningen. Fartygsingenjören sätter sig i förbindelse med 

landorganisationen men ingen jouringenjör finns tillgänglig då ingen beredskap från Marinbasen 

är satt under denna helg. En mycket fundersam fartygsingenjör sätter ner sina händer i 

byxfickorna och finner där ett visitkort från en inspektör som arbetat med fartygens upptagande i 

klass från DNV. 

Han tänker: ”Fartygen har för några månader sedan gått in i klass och blivit klassade av DNV. 

Undrar hur detta faktum kan hjälpa fartyget med att få sina problem omhändertagna och bidra 

till den militära nyttan”.  

På visitkortet står även att det finns ett journummer och det förefaller vara ett telefonnummer till 

DNV: s kontor i Malmö.  

Fartygsingenjören ringer numret för att se om det finns möjlighet att få kontakt med en inspektör 

för att rådfråga och på så sätt erhålla en bättre grund för fortsatt felsökning. 
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Historien ovan är givetvis fiktiv men absolut inte orealistisk. Utvecklingen inom 

sjöstridskrafterna har mer och mer gått mot ett autonomt uppträdande snarare än uppträdande i 

förband. En konsekvens av denna utveckling blir att det ställs allt högre krav på att fartygen i 

egen regi skall ha förmåga att kalla in externa aktörer för exempelvis felsökning eller 

reparationer. Det scenario som beskrivs ovan kan vara ett exempel på ett sätt där 

klassificeringssällskapen rent handgripligt bidrar till att säkerställa militär effekt med de tjänster 

som klassificeringssällskapen erbjuder. 

Klassificeringssällskap är oberoende organisationer med egna regelverk som bland annat 

behandlar sjövärdighet för fartyg.
1
 

 

Användandet av klassificeringssällskap med avseende på örlogsfartyg innebär att en av dessa 

organisationer genomför klassificering av fartyget som helhet eller av valda delar av systemen 

ombord enligt beslut från det nationella kontrollorganet, i Sveriges fall Sjösäkerhets Inspektionen 

(SJÖI). Klassificering innebär besiktning, verifiering och certifiering av ett fartyg enligt 

klassificeringssällskapets regelverk under fartygets hela livstid.
2
   

För örlogsfartyg kan användandet av klassificeringssällskap spåras så långt bak i tiden som till 

1859 då i den Portugisiska flottan.
3
 Men i modern tid var det först under 1980-talet som nationers 

sjöstridskrafter började använda klassificeringssällskap, då av den Brittiska flottan. Under 1990-

talet kom klassificeringssällskapen runtom i världen att inrätta en klass och standard för militära 

fartyg.
4
  

 

Med ubåtsräddningsfartyget HMS Belos, skolfartygen samt nu de två korvetterna av Visby klass, 

HMS Helsingborg och HMS Härnösand ingår nu Sverige bland de nationer som använder sig av 

klassificeringssällskap på örlogsfartyg.  

                                                 
1 Försvarsmakten, Handbok Materielförvaltning Sjö, s.60 
2 Försvarsmakten, Regler för militär sjöfart, RMS-F, s.17 
3 James, P. Advanced Technologies in Naval Design and Construction, s.7 
4 Ibid, s.7 
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1.2 Problemformulering 

Det som alla fartyg har gemensamt är att de färdas i den gemensamma miljön, havet, med de 

utmaningar som det innebär. Örlogsfartyg är unika i det avseendet att de skall användas för 

militära syften och ytterst delta i den väpnade striden till sjöss. Därav behöver dessa plattformar 

dimensioneras utifrån specifika förmågor vilka innebär att kunna verka med egna vapensystem 

samt tåla verkan från andras. Örlogsfartyg är inte att i alla avseenden att betrakta som ett 

handelsfartyg utan har en rad unika tekniska lösningar för att kunna verka i strid inom den 

Maritima arenan.
5
 Detta gör att det inte alltid är lämpligt eller genomförbart att tillämpa civila 

regelverk på örlogsfartyg.  

 

Argumenten som talar för användandet av klassificeringssällskap är främst av ekonomisk 

karaktär. I och med att flera nationers sjöstridskrafter av besparingsskäl inte längre har råd att 

själva hålla kompetens inom det skeppstekniska området, kan användandet av 

klassificeringssällskap täcka det behovet.
6
  Klassningssällskapet DNV menar att det finns i 

sällskapet en expertis inom det marina området som stäcker sig globalt runt om i världen, ett 

nätverk som de marina enheterna kan nyttja.
7
 

 

Det som ovan nämnts samt att nu de första ytstridsfartygen för Sveriges del tas in i klass gör det 

intressant att undersöka om det finns ett samband mellan den militära nyttan, med krav på 

krigföringsförmåga, och användandet av klassificeringssällskap. Finns den, till vilken grad och 

inom vilka tekniska områden? I arbetet kommer krigföringsförmågan att utgöras av de sex 

grundläggande förmågorna vilka utgörs av rörlighet, ledning, skydd, verkan, underrättelse samt 

uthållighet. 

                                                 
5 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, s.28 
6 James, P. Advanced Technologies in Naval Design and Construction, s.11 
7 Det Norske Veritas (DNV), High Speed Light Craft and Naval Surface Craft (HSLC), Part 0 Chapter 2 , s.3  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Ansatsen med detta arbete är att undersöka vad den militära nyttan är med att bygga och ta in 

örlogsfartyg i klass, samt hur klassificeringssällskapen kan nyttjas med avseende på örlogsfartyg. 

Syftet med studien är att utreda om, och i så fall hur det finns ett samband mellan militär nytta 

och klassificeringssällskap. Därmed även visa hur klassificeringssällskapens regelverk kan bidra 

till det regelverk för den väpnade striden vilket vidare beskrivs i avsnitt 1.5, tidigare forskning. 

Ytterligare en ansats är att med arbetet skapa en bredare förståelse för vad användandet av 

klassificeringssällskap innebär. Dessutom är ansatsen med arbetet att ge stöd för beslut om 

framtida nyttjande av klassificeringssällskap.  

 

Frågeställningen: 

 Hur kan ett klassificeringssällskaps regelverk bidra till ett örlogsfartygs 

krigföringsförmåga, det vill säga fartygets militära nytta? 

1.4 Antaganden och avgränsningar 

I arbetet behandlas ett antal termer och fackuttryck vilka förekommer i verksamheten inom den 

marina arenan. Dessa fackuttryck samt termer kommer i arbetet inte närmare förklaras. Arbetet 

riktar sig främst mot Försvarsmaktens officerare med marin inriktning. 

 

Med anledning av att klassificeringssällskapen är många, väljer denna studie DNV för att 

exemplifiera dessa sällskap i studien. Detta med anledning av att det är DNV som förnärvarande 

används av Försvarsmakten för klassificering av fartyg.  

Korvett typ Visby väljs som plattform utifrån ett svenskt marint perspektiv. Det blir korvett typ 

Visbys klasskod som i studien representerar de olika tekniska områdena som klassen erbjuder 

uppföljning samt kontroll utav.  

 

Arbetet avgränsas till att endast redovisa den del i DNV regelverk vilken behandlar distinktionen 

örlogsfartyg del, 5.14, samt den del som behandlar CBRN, del 6.10. 
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I klassificeringssällskapets dokumentation benämns det i Försvarsmakten nuvarande begreppet 

CBRN, (Kemiska, Biologiska, Radiologiska samt Nukleära) för det äldre begreppet NBC 

(Nukleära, Biologiska samt Kemiska). I arbetet kommer NBC att användas som begrepp. 

 

Denna studie tar inte hänsyn till den specifika beställning, vilken är lagd till DNV från 

Försvarsmakten, utan kommer att granska hela det innehåll som klassen erbjuder. Detta för att 

studien skall kunna användas i framtiden och inte endast granska det som redan är beslutat.  

 

Uttrycket den militära nyttan är ett uttryck som inbjuder till en rad tolkningar, därför återfinns det 

i avsnitt 2.1 en definition som gäller som ingångsvärde för denna studie.  

1.5 Tidigare forskning och teoriram 

Det finns ett tidigare arbete vilket är skrivet på Försvarshögskolan av Jon Wikingsson som 

handlar om utveckling och kravställning i materielproduktionsprocessen för örlogsfartyg med 

manöverbryggans utformning som exempel. Wikingsson påtalar i sina avslutande 

rekommendationer behovet av att ta fram ett regelverk för den väpnade striden.
8
 Under punkten 

framtida arbete efterlyser han en analys inom olika områden som kan tänkas bidra till 

utformningen av detta. Bland annat anger han att klassificeringssällskapens möjlighet att bidra till 

ett sådant regelverk bör undersökas. Detta arbete blir att betrakta som en delstudie av 

Wikingssons rekommendationer angående framtida arbete på vägen mot ett regelverk för den 

väpnade striden.
9
 

 

Vidare finns det två artiklar utgivna av The Royal Institution of Naval Architects vilka behandlar 

ämnet klassificeringssällskaps engagemang i örlogsfartyg. Dessa artiklar är skrivna av 

medarbetare på klassificeringssällskapet Lloyd´s vilka anger två orsaker till varför 

klassificeringssällskap skall användas för örlogsfartyg. 

Den första artikeln anger att eftersom länders militära budgetar krymper blir även de militära 

organisationerna mindre. Det är färre nationer vars militära organisationer som idag kan hålla sig 

med ingenjörer vilka konstruerar fartyg, utan det är något som läggs ut på entreprenad. Dessa 

                                                 
8 Wikingsson, Jon, Ett örlogsfartyg är inte ett bestyckat handelsfartyg, s.61  
9 Ibid, s.62 
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entreprenörer använder sig mer och mer av standardiserade produkter för att öka lönsamheten. 

Dessa standardiserade produkter är inte alltid anpassade för den marina miljön. Här menar 

klassificeringssällskapen att de kommer till sin rätt då de med sitt breda kunnande inom marin 

teknik kan bidra med lösningar under design och anskaffningsprocessen. 

Klassificeringssällskapen anger en standard som säkerställer att passande material används och 

verifieras mot gällande klassregler eller internationella och kommersiella standarder.
10

   

 

Den andra artikeln anger att det inom ramen för NAVAL Security Code (NSC) har arbetats fram 

ett motsvarande regelverk för militära fartyg som Safety of Life at Sea (SOLAS) utgör för den 

civila sjöfarten. Det har inom ramen för NSC funnits representation från både nationers flottor 

samt oberoende klassificeringssällskap. Anledningen till att klassificeringssällskapen nu erhållit 

en plats kring framtagandet av detta regelverk kan härledas till att det kommer att behöva 

uppdateras samt underhållas och det faktum att fler och fler länder använder sig av 

klassificeringssällskap för att genomföra inspektioner av sina örlogsfartyg.
11

 

 

Klassificeringssällskapets regelverk kommer i arbetet att analyseras utifrån krigföringsförmågan 

och de sex grundläggande förmågorna. De grundläggande förmågorna beskrivs i kapitel 2.1 och 

utgör tillsammans med den tidigare forskningen teoriramen för arbetet. 

1.6 Metod och disposition 

Den övergripande dispositionen är en indelning i fem kapitel, dispositionen beskrivs nedan 

tillsammans med de metoder jag valt för arbetet.  

I kapitel 2 redovisas de grundförutsättningar vilka kommer ligga till grund för kommande 

textanalys vilken redovisas i kapitel 3. Förutom egen erfarenhet är den metod som kommer att 

användas för insamlandet av data kvalitativ textanalys av källor, främst dokumentation från  

Försvarsmakten samt klassificeringssällskapet DNV som sedan redovisas enligt nedanstående 

kapitelindelning: 

                                                 
10 James, P. Advanced Technologies in Naval Design and Construction, s.11 
11 Simpson, R.M,  Advanced Technologies in Naval Design and Construction, s.2  
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 I kapitel 2.1 kommer den militära nyttan att redogöras för. Avstampet för härledningen 

fram till definitionen kommer utgå från krigföringens grundprinciper med stöd av 

doktrinsamlingen.  

 I kapitel 2.2 följer sedan en beskrivning av en för studien mer specifik militär 

tillämpningen av begreppet säkerhet för örlogsfartyg. Detta för att skapa ett verktyg för 

textanalysen. 

 I kapitel 2.3 kommer en kort introduktion om klassificeringssällskap. Vidare kommer 

utifrån granskning av dokumentation från DNV en redovisning av vilka områden 

regelverket omfattar. 

 I kapitel 2.4 sker en diskussion samt redovisning av slutsatser dragna från kapitel 2.1- 2.3 

I kapitel 3 redovisas den kvalitativa textanalysen av DNV regelverk för örlogsfartyg vilken 

genomförts med verktyget militär säkerhet definierat i avsnitt 2.2 och 2.4.  

 

I kapitel 4 redovisas analysen hur regelverket enligt redovisningen i kapitel 3 bidrar till de sex 

grundläggande förmågorna vilka redovisats i kapitel 2.1 och därmed klargöra sambandet mellan 

regelverket och den militära nyttan. 

 

I kapitel 5 presenteras studiens resultat genom en återkoppling till syftet samt att frågeställningen 

besvaras. Vidare kommer rekommendationer och förslag på vidare studier baserade på arbetet att 

redovisas. 

1.7 Material samt källkritik 

Materialet består av skrivelser, orderverk, regelverk och litteraturverk utgivna från 

Försvarsmakten. Dokumentation från klassificeringssällskap, dokumentation från Naval Ship 

Code, artiklar samt böcker. Den största delen av materialet är därmed publicerat av 

Försvarsmakten, sammanslutningen International Naval Safety Association (INSA) samt 

klassificeringssällskapet DNV, vilket gör att detta material bedöms ha hög validitet. 

  

Det som förtjänar att kommenteras vad avser källkritik är de två artiklarna vilka beskrivs i avsnitt 

1.5, som är skrivna av två medarbetare från klassificeringssällskapet Lloyds. Författarna av 
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artiklarna kan inte anses vara utan tendens då de är medarbetare inom ett av de 

klassificeringssällskap de beskriver. Dock används dessa artiklar i arbetet till att påvisa hur 

diskursen förs med avseende på användandet av klassificeringssällskap med avseende på 

örlogsfartyg. Därmed anses inte den eventuella tendensiösitet hos författarna ha en negativ 

påverkan för detta arbete eller dess slutresultat. 

  

Egen erfarenhet utgörs av att ha tjänstgjort ombord på ytstridsfartyg i 10 år i varierande skepps 

och vapentekniska befattningar. Samt att under två år tjänstgjort som fartygsingenjör på korvetten 

HMS Helsingborg vilken tillhör Visbyklassen.  

1.8 Centrala begrepp 

Klassificeringssällskap:  

Definieras enligt följande i Handbok Materielförvaltning Sjö: 

Klassificeringssällskap är oberoende organisationer med egna regelverk; klassregler bland annat för 

sjövärdighet för fartyg. Klassificeringssällskap granskar konstruktioner och fartyg mot egna 

klassregler, och utfärdar certifikat att fartyg uppfyller klassreglerna. Exempel på 

klassificeringssällskap är Det Norske Veritas, Lloyds Register och Germanischer Lloyd.
12

 

Det är den definition vilken kommer att användas i denna studie. I denna studie kommer endast 

Klassificeringssällskapens arbete mot fartyg att behandlas. 

 

Örlogsfartyg 

Definieras i Doktrin för marina operationer: 

Örlogsfartyg definieras såsom fartyg som tillhör en stats väpnade styrkor och bär de yttre 

kännetecken som utmärker dess status och nationalitet. Vidare ska fartyget stå under befäl 

av en vederbörlig utnämnd officer som är upptagen i rulla eller motsvarande. Fartyget ska 

vara bemannat av en besättning som är inordnad i de väpnade styrkorna och lyder under 

fastställda disciplinregler.
13

 

I arbetet kommer örlogsfartyg utgöras av ytstridsfartyg vilken har förmåga till väpnad strid, 

genom Korvett typ Visby.  

 

                                                 
12 Försvarsmakten, Handbok Materielförvaltning Sjö, s.60 
13 Försvarsmakten, Doktrin för Marina Operationer, s.17  
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Militär nytta:  

Kommer för arbetet att vara de 6 grundläggande förmågorna (verkan, skydd, rörlighet, 

underrättelse, ledning och uthållighet) vilka definieras och redovisas i avsnitt 2.1. 

2. Grundförutsättningar 

2.1 Definition av den militära nyttan 

Den militära nyttan är ett vitt begrepp med många tolkningar. Detta arbete tar avstamp i 

militärstrategisk doktrin för att härleda begreppet. Då det är klassificeringssällskap som skall 

granskas, med främst erfarenhet från den civila sjöfarten, blir den militära nyttan det som utgör 

distinktionen mellan ett handelsfartyg och ett örlogsfartyg. Det som med den definitionen blir den 

unika förmågan för örlogsfartyg är krigföringsförmågan.
14

  

 

Krigföringsförmågan anges i militärstrategisk doktrin vara uppbyggd på tre faktorer, fysiska, 

konceptuella samt moraliska. Dessa faktorer eller pelare beskrivs enligt doktrinen på följande 

sätt. 

De fysiska faktorerna omfattas av infrastruktur, personal, materiel och dess tillgänglighet. Fysisk 

förmåga, uthållighet och möjlighet till situationsanpassning ingår också i de fysiska faktorerna.
15

 

 

De konceptuella faktorerna består av en gemensam syn och kunskap hur det militära maktmedlet 

skall användas, detta skapas genom implementering i reglementen, doktriner samt koncept vilka 

tillsammans med övning och utbildning ligger till grund för stridens förande.
16

 

 

De moraliska faktorerna utgörs av ledarskap, värdegrund, etik och moral vilken präglar en 

försvarsmakt med dess personal. Inom faktorerna ingår motivation, sammanhållning samt 

förhållningssätt till förändringar och uppgifter inom och utom organisationen.
17

 

                                                 
14 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s.56  
15 Ibid, s.56 
16 Ibid, s.56 
17 Ibid, s.57 
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Alla dessa faktorer bidrar till den övergripande krigföringsförmågan, även då de tillämpas på 

stridsteknisk nivå ombord på ett örlogsfartyg. De faktorer vilka kommer att representeras i detta 

arbete är de fysiska faktorerna genom klassificeringssällskapens krav på materiell och utrustning. 

Det är sedan denna materiel som rent praktiskt skapar förutsättning för förmågorna ombord på ett 

örlogsfartyg. 

 

Bild 1, Krigföringsförmåga, ur Militärstrategisk doktrin. 

 

När krigföringsförmågan sedan skall omsättas till handlingar skapas en dynamisk kombination av 

de förmågor som i doktrinerna benämns de grundläggande förmågorna. Dessa är följande: 

verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet samt ledning och är de som sammantaget 

säkerställer att rätt effekt säkerställs samt rätt målsättningar uppnås.
18

 

 

Bild 2 De sex grundläggande förmågorna ur Militärstrategisk doktrin. 

                                                 
18 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s.57 
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De grundläggande förmågorna beskrivs i Militärstrategisk doktrin enligt följande. För att kunna 

genomföra en insats och påverka en motståndare måste någon form av verkan ske. Rörlighet 

innebär förmågan att förflytta verkansdelarna från en plats till en annan för att lösa uppgiften. 

Underrättelser handlar om att skaffa ett så bra beslutsunderlag som möjligt för att kunna leverera 

önskad effekt. Skydd strävar efter att bibehålla handlingsfrihet och åstadkoms genom aktiva samt 

passiva åtgärder. Ledning är det som planerar samt koordinerar de olika förmågorna för att uppnå 

den rätta effekten samt de aktuella målsättningarna. Alla förmågorna kan endast vidmakthållas 

och fungera effektivt om uthållighet finns och fungerar.
19

 

 

Det som för arbetet rent praktiskt kommer att representera dessa förmågor är hur de 

ombordvarande systemen bidrar till att förmågorna upprätthålls samt understöds igenom kraven i 

klassificeringssällskapets regelverk. 

2.2 Militär säkerhet för örlogsfartyg  

Klassificeringssällskapens regelverk strävar efter att implementera och sedan bevara säkerheten 

ombord genom att fartyget under sin livslängd hålls i klass. I DNV dokumentation står följande 

förklaring med avseende på regelverket: 

 The rules are aimed at ensuring safety against hazards to 

 the vessel, personnel, passengers and cargo, and against hazards 

 to the environment as a consequence of sea transport. 
20

 

 

Regelverken utgivna av DNV syftar till att säkerställa säkerhet för fartyget som helhet. Vad är 

säkerhet för ett örlogsfartyg?  

Det finns i Regler för Militär Sjöfart, RMS, definierat vad som kännetecknar den militära 

sjösäkerheten: 

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.
21 

                                                 
19Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s.58-59 
20 DNV, HSLC Part1 Chapter1, s.5 
21 Försvarsmakten, Regler för militär sjöfart-RMS- G, s.17 
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Ytterligheten av militär sjösäkerhet är överlevnad, det som utgör och kännetecknar säkerheten 

ombord på örlogsfartyg är att överleva både havet som miljö men ytterst verkan från andra 

enheters vapensystem, i syfte att leverera militär effekt. 

 

I den av NATO utgivna publikationen Allied Naval Engineering, Publication, ANEP 77, Naval 

Security Code, NSC, vilken utgör grunden för reglerna i RMS 2010 för övervattensfartyg över 40 

ton.
22

 Där anges den övergripande förmågan överlevnad, Survivability, vara uppdelad i de 

underliggande Susceptibility,(mottaglighet), Vulnerability (sårbarhet), Recoverability 

(återtagande) och slutligen NBC. Dessa begrepp är användbara på skador uppkomna genom 

grundstötning, kollision eller genom fientlig handling.
23

 Nedan följer definitioner vilka anges i 

ANEP 77 av begreppen. 

 

Mottaglighet: Handlar om att undgå verkan från fienden genom att inte bli upptäckt. Detta görs 

genom signaturanpassning av akustik, magnetik, emitterande källor samt signaturanpassning. 

Detta är något som handelsfartyg ej behöver förhålla sig till.
24

 

 

Sårbarhet: Det som är gemensamt mellan ett handelsfartyg och ett örlogsfartyg är uppdelat 

mellan, stabilitet, vatten och strukturell integritet samt brand och rökzoner. För örlogsfartyg 

kommer också vikten att tåla undervattensdetonation genom chockupphängning av utrustning att 

beaktas. Även om kriterierna är lika är det själva tillämpningen som skiljer sig åt mellan de två 

typerna av fartyg. För ett handelsfartyg handlar det om att skapa en plattform som överlever 

tillräckligt länge för att kunna evakueras. I örlogsfartygens fall handlar det om att hålla 

plattformen flytande och stabil för att kunna genomföra reparationer. Huvudsyftet är att bibehålla 

militär kapacitet. Det är denna distinktion som utgör en utmaning för konstruktörer av 

örlogsfartyg. Detta är ett område som det sker en stor utveckling inom bland många nationers 

mariner samt klassificeringssällskap, för att i ett första läge förstå de olika metoderna för att 

sedan kunna sammanbinda de två.
25

 

                                                 
22 Försvarsmakten, Regler för militär sjöfart, RMS-NSC, s.1 
23 NATO, ANEP77 NSC, s. A-3-9 
24 Ibid, s. A-3-9 
25 Ibid, s. A-3-9 
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Återtagande: Här definieras en klar skillnad mellan handelsfartyg och örlogsfartyg då det 

handlar om återtagande av fartyget efter skada samt det återföljande momentet att överge samt 

evakuera. Skillnaden för ett örlogsfartyg är prioritreringen att flyta, fortsätta att verka och kunna 

förflytta sig jämfört med ett handelsfartyg vars prioritet blir att rädda liv. Ombord örlogsfartyg 

finns det personal som är organiserad inom den inre striden, vars uppgifter är att begränsa och 

innesluta skador samt återta fartygets status genom reparationsgrupper.
26

 

Då det för örlogsfartyg är omöjligt att bestämma var en skada kommer att uppstå vid en fientlig 

handling mot fartyget är skyddsförmågan till mångt och mycket avhängd på insatser från 

besättningen och inte så mycket på fasta automatiska system. Skillnaden ombord på 

handelsfartyg är att det vid konstruktion är möjligt att exempelvis identifiera högriskområden där 

fasta system släcksystem blir monterade. Detta kan även appliceras på örlogsfartyg för ett 

fredstida syfte som exempelvis maskinområden. Det finns många skillnader i ovan beskrivna 

förhållningsätt som ger konsekvenser i exempelvis konstruktion.
27

  

 

NBC: En unik aspekt då det gäller överlevnad ombord på örlogsfartyg handlar om skydd mot 

Nukleära, Biologiska samt Kemiska hot. Det finns ett krav på att kunna implementera en gräns 

mellan yttre och inre miljö i syfte att förhindra att dessa hot tränger in och kontaminerar fartygets 

inre miljö. Detta görs genom att citadell etableras samt slussar med möjlighet för personal att 

kunna saneras finns för att möjliggöra för personal att förflytta sig mellan ute och inne miljö iförd 

skyddsutrustning.
28

  

Ovan redovisade begrepp, (mottaglighet, sårbarhet, återtagande samt NBC) är unika för militär 

säkerhet och därmed tillämpbara för att använda som verktyg vid granskning av 

klassificeringssällskapets regelverk. 

2.3 Beskrivning av klassificeringssällskap och DNV regelverk 

Klassificeringssällskapens regelverk syftar till att säkerställa liv och egendom till sjöss och 

miljön. Deras arbete strävar efter att implementera standarder vilka motsvarar kraven i det 

regelverk som respektive sällskap satt upp. Att ett fartyg tas upp i klass innebär att ett 

                                                 
26 NATO, ANEP77 NSC, s.A-3-10 
27 Ibid, s.A-3-10  
28 Ibid, s.A-3-10 
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klassificeringssällskap håller det i denna klass från byggnation med krav och granskning under 

konstruktionsfas fram till slutbyggnation. Under fartygets livslängd sker sedan årligen kontroller i 

syfte att se att fartygets standard på säkerhet efterlevs.
29

 

 

Sverige har i och med HMS Belos, skolfartygen samt nu även upptagandet av Visby korvetterna i 

klass anslutit sig till de nationer som använder sig av klassificeringssällskap på örlogsfartyg. 

 

Korvett typ Visby har i enlighet med RMS-F och SJÖFS 2005:11 genomfört tredjeparts-

verifiering, vilken nu är genomförd av Försvarets Materielverk (FMV) i samarbete med 

klassificeringssällskapet DNV. Det har i denna tredjepartsverifiering även funnits i uppdrag till 

DNV att undersöka om det är möjligt att ta in Korvett typ Visby i klass med beteckningen 1A1 

HSLC R0 NAVAL NBC-2.
30

 

 1A1 HSLC: Anger att fartyget med skrov, maskineri samt utrustning är i enlighet med 

DNV High Speed Light Craft and Naval Surface Craft del 1,2,3 och 4.  

 R0: Anger fartområde, i detta fall betyder det att fartyget har restriktion på 300 nautiska 

mil från land i vinter miljö och obegränsad i sommar samt tropiska zoner. 

 Naval: Anger att fartyget är ett örlogsfartyg och att det är byggt i enlighet med ovan 

nämnda del 1-4 samt del 5 kapitel 14 som behandlar örlogsfartyg specifikt. 

 NBC-2: Anger att fartyget är utrustat med system mot nukleära, biologiska samt kemiska 

hot. 

Det har av DNV konstaterats att detta är fullt möjligt. Beslutet har fattats av SJÖI och processen 

att ta in korvett- systemet i klass har påbörjats och kommer att genomföras under 2012.
31

 

 

Klassificeringssällskapet DNVs regelverk är uppdelad på 8 delar vilka behandlar ett antal 

teknikområden, processer, ansvarsförhållanden samt arbetsmetodik. I detta kapitel kommer det 

kortfattat att redovisas vilka områden som omfattas i de olika kapitlen. 

 

                                                 
29 DNV, HSLC Part 0 Chapter 2, s.6 
30 Försvarsmakten, Korvett typ Visby- Analys av tredjepartsverifiering samt SJÖI beslut för det fortsatta arbetet, 
s.2 
31 Ibid, s.1  
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Del 0 

Detta är det inledande avsnittet som anger övergripande klassningens process. Vad som är 

signifikant för ett klassificeringssällskap samt ansvarsfrågan då det gäller säkerhet till sjöss 

generellt. Hur regelverket ser på hanterandet av örlogsfartyg, samt militära myndigheters eget 

ansvar, klassning av nybyggnationer samt varande i klass. Det redovisas även det stöd med 

expertis som sällskapet kan erbjuda fartyg, rederier och myndigheter.
32

  

 

Del 1 

I detta avsnitt beskrivs de olika principer samt koncept som intagande i klass innebär för fartyg. 

Vidare exemplifieras samt förklaras i generella termer i de olika klasskoder som finns, 

klassificeringssällskapets ansvar samt begränsning i ansvar. I sektion tre beskrivs 

klassificeringsprocessen samt vad de olika aktörerna såsom konstruktörer, leverantörer samt varv 

har för skyldighet gentemot sällskapet. Slutligen beskrivs regler som skall uppfyllas för att 

kvarstanna i klass samt vad som gäller vid uteslutande av fartyg vilka tidigare varit i klass.
33

  

 

Del 2 

Denna del omfattar krav på material såsom stål samt komposit. Det som behandlas är krav på 

tillverkning, kontroller samt certifikat på olika material som används vid konstruktion eller 

reparation av skrov, utrustning samt maskineri av fartyg vilka ingår i klass. 

Det kapitel som sedan följer handlar om stål samt olika typer av godkända kvalitéer på stål samt 

deras användningsområden inom skeppsbyggnation samt reparation. 

Vidare beskrivs de olika typer av test samt validering av sammanfogningsmetoder med 

framförallt svetsning. Det handlar dels om utvärdering av metoder men även krav på certifiering 

av personal vilka utför arbetet. Avslutningsvis beskrivs kompositmaterial, vilka typer som är av 

DNV godkända.
34

 

 

                                                 
32 DNV, HSLC Part 0 Chapter 1-6, 
33 DNV, HSLC Part 1 Chapter 1-2, 
34 DNV, HSLC Part 2 Chapter 1-4, 
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Del 3 

Handlar om konstruktion av skrovet samt inredning. De första fyra kapitlen handlar om 

skrovkonstruktion. Det första handlar mer generellt om konstruktioner medan de nästföljande 

handlar om olika materialtyper, stål, aluminium samt kompositkonstruktioner.
35

  

 

De nästföljande tre kapitlen behandlar olika typer av konstruktioner vad avser ett fartygs olika 

sektioner för respektive material till exempel bottenkonstruktioner, spant, vattentäta avdelningar. 

Detta för att sedan redovisa mer specifika krav på svetsning, sammanfogning, krav på kvalité, 

förvaring och produktion av material, metoder samt krav på skydd mot korrosion samt test och 

beräkningsmodeller. Det kapitlet som kommer sedan behandlar styrinrättning och de krav som 

följer med dessa installationer på konventionella roder samt vattenjet. Dessa krav omfattar 

konstruktion och utformning av själva styrinrättningen samt krav på fundament samt fastsättning 

i fartyget. Vidare beskrivs kraven på ankringsinstallationen med avseende på konstruktion, 

funktion samt val av material.
36

 

 

Efter följer ett kort kapitel som behandlar kraven på intaktstabilitet, där krav på placering av 

öppningar i form av dörrar samt öppningar i form av ventilations öppningar, samt fönster 

beskrivs. Vidare följer regler för boende, flyktvägar samt utformning och krav på 

livräddningsinstallationer, båda dessa kapitel står i inledningen att dessa ej gäller örlogsfartyg. 

Avslutningsvis finns ett kapitel vilket avhandlar de olika typer av beräkningsmodeller samt 

program som sällskapet använder sig av.
37

 

 

Del 4  

De första kapitlen berör framdrivningsmaskineri och behandlar diselmaskineri, gasturbiner samt 

ångturbiner. Vidare följer kapitlen om axlar och växlar samt kopplingar.  Själva delen om 

framdrivning avslutas med kravbeskrivning av propellrar, vattenjetaggregat. Varje kapitel 

beskriver kraven på dokumentation, design, tester samt inspektioner kontrollfunktioner med 

                                                 
35 DNV, HSLC Part 3 Chapter  1, 
36 DNV, HSLC Part 3 Chapter 2-5, 
37 DNV, HSLC Part 3 Chapter 6-9, 
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avseende på driftsäkerhet, installation, arrangemang samt krav på toleranser med avseende på 

vibrationer.
38

 

 

Vidare beskrivs i regelverket rörsystem och krav på sammanfogning, kraftpåverkan på 

kopplingar, rörarmaturer samt rördagning med avseende på elektriska installationer. 
39

 

I kapitlet elektriska installationer beskriver regelverket att det övergripande syftet är säkerhet för 

personal samt att förebygga brand och andra skador. Kraven omfattar dokumentation, 

konstruktion samt installation av apparatur samt övrig elektrisk utrustning såsom generatorer, 

huvudtavlor, elcentraler, val av material i apparatur samt kablage.
40

 

Kapitlet övervakningssystem behandlar krav på övervakningssystem samt manöversystem för 

fartygets maskinanläggningar samt övriga anläggningar såväl hårdvarumässigt som 

mjukvarumässigt.
41

 

 

I kapitlet som behandlar brandskydd beskrivs strukturellt brandskydd, brandfarliga vätskor, 

ventilation brandlarm samt brandvarnare, brandmannautrustning, fasta släcksystem i form av 

sprinkler samt gassläckning med CO2.
42

 

 

Regler vad avser navigering beskriver utformning av bryggan med krav på: dokumentation, 

manöverbryggans utformning, krav på vilken utrustning som skall finnas tillgänglig såsom 

magnetkompass, radar, ekolod. Vidare ställs det krav på möjligheten att manövrera fartyget 

genom krav på styr och manöversystem.
43

 

Kraven på radioutrustning handlar om GMDSS, antal utrustningar som skall finnas, krav på 

personal, krav på certifikat och kringutrustning såsom kraftmatning och batterikapacitet vid 

kraftbortfall.
44

 

 

                                                 
38 DNV, HSLC Part 4 Chapter 1-5, 
39 DNV, HSLC Part 4 Chapter 6, 
40 DNV, HSLC Part 4 Chapter 8,  
41 DNV, HSLC Part 4 Chapter 9, 
42 DNV, HSLC Part 4 Chapter 10, 
43 DNV, HSLC Part 4 Chapter 11, 
44 DNV, HSLC Part 4 Chapter 12, 
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Kontroll och manöversystem för fartygets framdrivning samt stabiliseringssystem behandlar krav 

på automatisering, övervakning samt på ovan nämnda system samt vid fartyg godkända för att 

periodvis ha obemannat maskinrum i fartområde E0. Mer specifikt handlar regelverket om att det 

skall finnas reservsystem, samt larm och programmerade automatiska åtgärder vid kritiska fel på 

framdrivningssystemen.
45

 

 

Avslutningsvis behandlar regelverket styrinrättningar med krav på material, roder, reservroder i 

den mån det behövs, hydraulik samt elförsörjning och övervakning till styrinstallationen.
46

  

 

Del 5 

I denna del beskrivs de speciella specifikationerna för respektive fartygstyp som exempelvis 

färjor, örlogsfartyg samt patrullfartyg som omfattas av HSLC klassen. Här återfinns det kapitel 

som för arbetet kommer vara intressant, kapitel 5.14, som behandlar tilläggen som gäller för 

örlogsfartyg.
47

  

 

Del 6 

I del 6 återfinns de specifika notationer som olika typer av special utrustningar och system som 

kan finnas ombord på olika fartygstyper exempelvis bränsleceller, obemannade maskinrum, 

NBC.
48

 

 

Del 7 

Denna del behandlar klassificeringssällskapets kravställningar för fartygen då dessa är upptagna i 

klass. Det som beskrivs är de återkommande inspektionerna och vilka områden som av sällskapet 

kommer inspekteras. Denna del behandlar även utfärdande av sjösäkerhetscertifikat för fartyg 

samt dess ägare.
49

 

                                                 
45 DNV, HSLC Part 4 Chapter 13, 
46 DNV, HSLC Part 4 Chapter 14, 
47 DNV, HSLC Part 5 Chapter 1-14, 
48 DNV, HSLC Part 6 Chapter 1-17, 
49 DNV, HSLC Part 7 Chapter 1-3, 
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2.4 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Genom det som redogjorts i kapitel 2.1 kommer den militära nyttan i arbetet att utgöras av 

krigföringsförmågan och de sex grundläggande förmågorna. Det är krigföringsförmågan som 

utgör skillnaden mellan handelsfartyg och örlogsfartyg och blir genom det unikt för örlogsfartyg. 

Vid en första studie av DNV regelverk går det inte att finna något som explicit beskriver 

vapensystem eller sensorer, dock understödjer dessa system flera av de grundläggande 

förmågorna. Detta gör att en avgränsning härvid skulle kunna göras att inte behandla dessa 

förmågor i den för arbetet kommande analysen i kapitel 4. Författaren anser att en sådan 

avgränsning skulle göra studien för snäv och att det bör framkomma genom analysen hur och till 

vilken grad samtliga förmågor understöds. Slutsatsen blir att samtliga förmågor behöver prövas 

mot regelverket. Detta för att kunna ge en objektiv bild av sambandet mellan 

klassificeringssällskapets regelverk och de system som finns ombord på ett örlogsfartyg av 

Visbyklass, som stödjer förmågan till krigföring. 

 

Vidare slutsats blir att dokumentationen kommer att granskas utifrån ett örlogsfartygs förmåga 

till överlevnad, bestående av underförmågorna, Susceptibility,(mottaglighet), Vulnerability 

(sårbarhet), Recoverability (återtagande) och slutligen NBC. Det är detta som utgör den militära 

tillämpningen på säkerhet och som möter klassificeringssällskapens grundläggande syfte, det vill 

säga säkerhet. Det som praktiskt kommer att analyseras är vad klassificeringssällskapet erbjuder i 

form av att undgå upptäckt (mottaglighet), tåla skada, (sårbarhet), kunna återta funktioner och 

system (återtagande) samt förmågan att verka i kontaminerade miljöer (NBC). 

 

Det finns exempel på där regelverket bidrar till krigföringsförmågan i delarna 1 till och med 4, 

genom krav på en grundläggande redundans och i vissa fall dubblering av system. Dock är dessa 

delar gemensamma för samtliga militära samt civila fartyg vilka omfattas av HSLC regelverket. 

Därmed är dessa krav på en grundläggande nivå, vilket gör att de inte specifikt behandlar 

örlogsfartygs krav på robusthet. Det finns två avsnitt som på ett övergripande sätt bidrar till att 

öka tillgängligheten på även örlogsfartyg. Det som redovisas i del 0 att regelverket kan bidra till 

att öka tillgängligheten på ett örlogsfartyg genom den expertis som klassificeringssällskapet 

anger sig kunna bidra med vid exempelvis haverier.  
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Även det som redovisas i del 7, att klassificeringssällskapen kommer att årligen granska fartyg 

med avseende på underhåll och kontroller av specifika system, kommer att ytterligare öka 

tillgängligheten. Eftersom uppföljningen och granskningen av underhåll vid exempelvis större 

översyner av fartyget kommer att öka. 

3. Redovisning av textanalysen av DNV regelverk 

3.1 Inledning 

Den första granskningen av DNV regelverk visar att det som skiljer örlogsfartyg från övriga typer 

av fartyg inom HSLC koden återfinns i del 5 kapitel 14, som utgör specifika krav för örlogs-

fartyg, samt i del 6 kapitel 10 vilken behandlar regler för NBC.  

Dessa avsnitt är de som kommer utgöra underlaget i textanalysen och granskas utifrån definition 

av militär säkerhet enligt avsnitt 2.2 och 2.4.  

 

Grundförutsättningen är en Visbykorvett, det vill säga, ett fartyg byggt i kompositmaterial med 

en längd av 72,8m bredd 10,4 samt ett deplacement av 640 ton.  

3.1.1 Arrangemang 

Örlogsfartyg skall delas in i olika zoner för att minimera konsekvenser av skador, bränder samt 

NBC kontaminering genom att:
50

 

 Undvika förlust av viktiga system i händelse av en enstaka incident. 

 Förhindra spridning av brand, rök, explosioner samt splitter 

 Undvika förlust av primära funktioner vid skador som sker skiljt från det utrymme där 

systemet är placerat.  

                                                 
50 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.19 
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Regelverket definierar fyra typer av indelande funktioner, brandzoner, skyddstjänstzon, gastätt 

område samt högrisk områden.
51

  

 Brandzon: Skall vara omgärdad av skott vilka är isolerade för att undvika spridning av 

brand samt anordnade för att förhindra spridning av rök. Zonens ytterskott skall 

sammanfalla med vattentäta skott. 

 Skyddstjänstzon: Kan innefatta ett antal brandzoner, zonerna är till för skyddstjänst och 

reparations grupper för att bekämpa skador, inuti zonen skall det finnas minst en 

skyddstjänstcentral. Zonen skall vara omgärdad av vatten och brandtäta skott. 

 Gastätt område: Det område som inryms i citadell vilket är gastätt för att förhindra 

kontaminering av utrymmet. 

 Högriskområden: Definieras som utrymmen där det förvaras explosiver samt brandfarlig 

materiel. 

3.1.2 Laster 

För örlogsfartyg gäller att då utrustning som väger över ett ton placeras ombord, vilket inkluderar 

vapensystem, skall deras tyngdpunkt redovisas för klassificeringssällskapet. Detta även om 

vapensystemet i sig självt inte omfattas avklassificeringssällskapets regelverk. Laster som 

uppkommer genom tryck eller värme vid avfyring av vapensystem skall specificeras av 

tillverkaren till vapensystemen. Vidare skall spant och däck bli kontrollerat med avseende på 

extrema påfrestningar med avseende på vatteninträngning till följd av stridsskador.
52

 

3.1.3 Strukturell styrka 

Regelverket kravställer att det skall redovisas i vilken grad vapensystem samt sensorer är i behov 

av strukturell bärighet. Vidare skall det, så långt det är tillämpligt, redovisas arrangemang samt 

speciella egenskaper för vapensystem samt sensorer vad avser krafter eller laster som påverkar 

den stödjande strukturen. Konstruktioner vilka undviker att leda och fortplanta stötar från 

undervattensdetonationer föreskivs då det förhindrar skador på utrustning. Stötkänslig utrustning 

skall inte direkt monteras på exempelvis fasta pelare.
53

  

                                                 
51 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.20 
52 Ibid, s.22 
53 Ibid, s.23 
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Styrkan på strukturen vilken exponeras för laster orsakade av avfyring av vapensystem skall tas i 

beaktande. Fundament för vapensystem skall vara konstruerade för att ta upp följande laster:
54

 

 Statiska laster 

 Reaktiva laster  

 Tryck, värme samt tryckvåg vid eldgivning. 

3.1.4 Stabilitet 

Vad avser intaktstabilitet innehåller avsnittet beräkningsmodeller för fartyg på olika 

lastkonditioner med avseende på bestyckning, tankkonditioner, nedisning och påverkan av vind. 

Det ställs även krav på konstruktion och placering av dörrar, luckor, fönster och 

ventilationshuvar.
55

  

Regelverket anger vad avser läckstabilitet att fartyg med längd mellan 30-90 meter skall klara av 

en skada vilken sträcker sig över två vattentäta avdelningar varhelst skadan uppkommer. 

Regelverket ställer även krav på att vattentäta skott, vilka indelar vattentäta avdelningar skall 

klara denna typ av skada. Vidare ställer regelverket krav på att rör samt kablage vilka går igenom 

vattentäta avdelningar inte försämrar de vattentäta skottens förmåga att tåla skada.
56

  

3.1.5 Rörsystem 

Vad som avses med rörsystem är system vilka försörjer utrustning med kylning, bränsle, olja 

samt ventilation. Designen skall vara utförd så att på system vilka är definierade som väsentliga 

skall full funktionalitet kvarvara även om en komponent är ur funktion. Dessa system definieras 

som olje, bränsle, kyl, hydraulik pneumatik samt ventilationssystem. Rörsystem skall vara 

konstruerade för att minimera effekter av stridsskador.
57

 

 

Översvämning mellan olika vattentäta avdelningar genom skadade rörledningar skall minimeras 

genom att det skall finnas avstängningsventiler utanför avdelningarna. Rörsystem skall även vara 

lättillgängliga med avseende på stridsreparationer samt underhåll.
58

 

 

                                                 
54 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.24 
55 Ibid, s.26-30 
56 Ibid, s.32-34 
57 Ibid, s.37 
58 Ibid, s.38 
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I möjligaste mån skall fartygets huvudmaskineri samt hjälpmaskineri vara anslutna till två 

sjökylvatten- intag för att säkerställa kylning av motorerna och därmed driften. 

Huvudmaskineriet skall ha separat sjökylvattenintag, om övriga maskinerier delar intag skall det 

vara dimensionerat så att alla förbrukare, vilka är anslutna till detsamma, skall kunna förses 

samtidigt.
59

  

 

Redundanta krav som ställs på bränsletillförsel till huvudmaskineri och hjälpmaskineri är att det 

skall vara dubblerat och bränslematningarna skall vara separata. Det skall även finnas fjärrstyrda 

avstängningsventiler för att kunna isolera brännoljetillförseln vid skada, dessa skall vara 

separerade och tydligt märkta för att undvika felmanövrering. Brännoljesystemet ombord skall 

vara konstruerat så att det medger att bränsle kan förflyttas mellan tankar samt till ett annat 

fartyg, transportpumpar skall vara anordnade med inbyggd redundans.
60

Avluftningar till tankar 

för brännbara vätskor skall vara konstruerade och placerade så att innehållet inte antänds i 

händelse av fientlig beskjutning.
61

 

 

Örlogsfartyg skall ha två av varandra oberoende brandpumpar. Dessa skall om möjligt vara 

placerade, en i fören samt en i aktern och ha separata sugledningar.
62

 

Den del av sjövattensystemet som försörjer brandposter samt övriga förbrukare inom 

brandbekämpning skall vara konstruerad som en ringledning för att säkerställa släckvatten till 

hela fartyget. Varje brandpump skall vara så monterad att tillräcklig mängd vatten säkerställs vid 

en skada på brandledningen alternativt en av brandpumparna. Det skall finnas möjlighet att 

sektionera delar av sjövattensystemet genom att varje pump samt rörledning i varje vattentät 

avdelning skall kunna sektioneras.
63

 

 

Huvudsystemet för länsning skall vara uppbyggt av pumpar, ejektorer, vilka drivs från 

sjövattensystemet. Dessa skall vara, så långt det är möjligt, fördelade jämt över fartyget. Normalt 

skall det finnas en sugledning i varje vattentät avdelning dock skall det finnas minst en i varje 

                                                 
59 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.39 
60 Ibid, s 39 
61 Ibid, s.40 
62 Ibid, s.41 
63 Ibid, s.42 
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maskinutrymme. Varje sugledning skall om möjligt drivas av två ejektorer vilka skall vara 

möjliga att sektioneras utanför den vattentäta avdelningen där pumpen är placerad.
64

  

 

Vidare skall utloppet även vara placerat inom den vattentäta avdelningen. Minimikraven vad 

gäller örlogsfartyg med ett deplacement mellan 500 till 1500 ton är antalet fasta och bärbara 

länsresurser två pumpar samt två ejektorer. Det skall, om det praktiskt är möjligt, finnas uttag för 

el, drivvatten samt avlopp för bärbar utrustning i varje vattentät avdelning. Utrymmen vilka inte 

har fast länsmöjlighet skall kunna länsas med portabel utrustning, utrymmen ovan vattenlinjen 

skall ha möjlighet att dränera ut vatten från exempelvis brandbekämpning.
65

 

3.1.6 Huvudmaskineri 

De krav som följer specifikationen för huvudmaskineriet är att örlogsfartyg skall kunna operera 

under långa stunder med full effekt. Övriga identifierade driftsprofiler gör att kraven även kan 

omfatta:
66

  

 Operera under extrem sjö och väderförhållanden 

 Tåla snabba accelerations samt retardationsförlopp 

 Långa stunder av drift vid del av belastning 

 Långa perioder i hamn, stillaliggande 

Huvudfunktionerna för fartyget skall vara tillgängliga över tiden vilket innebär att:
67

 

 Enstaka fel i huvudsystem skall inte orsaka fullständig förlust av huvudfunktion 

 Enstaka fel i hjälpsystem skall inte orsaka reducerad kapacitet i huvudsystemet.  

Örlogsfartyg skall ha en extra robusthet vad avser huvudmaskineri vilket säkerställs genom:
68

 

 Dubblering samt separering av system 

 Placering i separata utrymmen. 

                                                 
64 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.42 
65 Ibid, s.43 
66 Ibid, s.45 
67 Ibid, s.46 
68 Ibid, s.46 
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Det finns av DNV framtaget tre olika alternativ för utformning av maskinutrymmena för att möta 

olika nivåer av krav på överlevnad. De tre alternativen är:
69

 

Basic, där all utrustning för framdrivning är placerade i samma utrymme 

Standard, där är framdrivningsutrustningen placerad i olika utrymmen, åtskilda med vatten och 

brandtät skott. Reducerad framdrivning kommer att vara tillgänglig efter brand eller 

vatteninträngning i ett av utrymmena. 

Enhanced, innebär att maskineriet är separerat i två brand och vattentäta avdelningar med 

ytterligare en avdelning som separerar dessa två. Reducerad framdrivning skall finnas kvar efter 

brand eller vatteninträngning. 

För konfigurationerna Standard och Enhanced utformning gäller följande:
70

 

 Framdrivningssystemen skall vara separerade från varandra med avseende på brand. 

 Hjälpsystem för varje framdrivningsmaskineri skall vara arrangerad på ett sätt som 

uppfyller ovanstående krav. 

Maskinsystem skall vara redundant byggda med avseende:
71

 

 Framdrivning: Fartyget skall vara försett med tillräcklig mängd redundans som 

säkerställer framdrivning i händelse av ett enstaka fel i någon huvudkomponent som 

medger bibehållande av styrförmåga.  

 Styrinrättning: Ett enkelt huvudstyrsystem skall vara kompletterat med ett reservsystem 

vilket skall kunna upprätthålla förmågan till att gira vi förlust av huvudsystemet. 

 Eldistribution: Fartyget skall vara försett med redundans av eldistribution vid bortfall av 

huvudsystem vilket säkerställer styrning samt framdrivning. 

3.1.7 Eldistribution och elanläggningar 

För eldistribution ombord på örlogsfartyg anger regelverket att särskild hänsyn skall tas till 

system vilka försörjer vapensystem samt system inom skyddstjänst som exempelvis 

brandpumpar.
72

 

                                                 
69 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.46 
70 Ibid, s.46 
71 Ibid, s.46 
72 Ibid, s.48 
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Minimikravet på örlogsfartyg är två av varandra oberoende elkraftsystem. Varje system skall 

bestå av en generator samt en huvudtavla, distributionsenhet. Då ett av dessa system slås ut skall 

det andra kunna vidmakthålla kraftförsörjning till de för fartyget specificerade viktiga funktioner, 

både vad gäller framdrivning samt stridssystem. De två systemen skall vara installerade i separata 

vatten och brandtäta avdelningar med minst en avdelning mellan sig. I händelse av att det ena 

utrymmet samt det mellanliggande utrymmet blir vattenfyllt skall den kvarvarande generatorn 

och huvudtavlan vara fullt funktionella.
73

 

 

Det ställs krav på att mellanliggande skott skall vara av klassen A60 vilket innebär att det skall 

kunna stå emot brand i 60 minuter. Huvudtavla och generator skall vara placerade i samma vatten 

och brandtäta avdelning. Viktig dubblerad utrustning för fartyget skall vara matad med 

kraftförsörjning från separata huvudtavlor eller centraler vilka har matning från två kraftkällor, så 

kallad dubbelmatning.
74

 

 

Viktig utrustning som ej är dubblerad skall matas från separata huvudtavlor. Vidare skall det 

finnas en brytare på vägen fram till utrustningen som gör det möjligt att skifta mellan de två 

kraftmatningarna till utrustningen. Det skall vara möjligt att manövrera denna manuellt och till 

viktig utrustning såsom manöversystem, styrsystem samt vapensystem skall det finnas 

automatiska funktioner. Placeringen för ovan nämnda brytare skall vara i närheten av den 

avsedda utrustningen så att det blir enklare för driftsättning efter ett kraftbortfall.
75

 

 

Det ställs krav på att det skall finnas möjlighet för nöddistribution av elkraft till viktiga 

förbrukare i händelse av skador på den ordinarie elektriska installationen. Det som avses med 

nöddistribution är både fast förlagda kablar samt lösa portabla. Den utrustning som regelverket 

avser vara nödvändig att försörja är: Kommunikationssystem, framdrivning, brand och 

länspumpar, vapensystem för självförsvar samt skyddstjänstsystem. Nödmatning skall etableras i 

fören och aktern samt kablage skall förläggas på styrbord samt babords sida.
76

 

                                                 
73 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.50 
74 Ibid, s.50 
75 Ibid, s.51 
76 Ibid, s.51  
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Kablar vilka kraftförsörjer, stridsledningssystem, vapensystem samt navigationssystem skall vara 

av en typ och standard vilken har ett robust utförande med avseende på resistens mot värme i 

händelse av brand.
77

Kablage till viktiga system vilka matas från två huvudtavlor skall vara 

förlagda så att största möjliga separation uppnås.
78

  

3.1.8 Kontroll samt övervakning. 

Regelverket ställer krav på att systemen generellt skall vara möjliga att uppgradera samt byta ut. 

Det skall det vara möjligt att kunna övervaka brandlarm samt brandsläckningssystem, kölvakter 

samt länsningssystem inne i fartyget eller från plats utanför fartyget. Datakommunikationslänkar 

och kablar vilka sammanbinder viktig utrustning som är placerade i olika brand och vattentäta 

avdelningar skall vara dubblerad. Dessa kablar skall vara förlagda med avseende på skydd, 

exempelvis förläggs de på var sin sida av fartyget en högt och en lågt. Det skall finnas 

övervakning inom följande områden såsom brandlarm, branddörrar, brandpumpar ventilation, 

vattentäta dörrar, köl larm samt luckor.
79

  

 

Vad gäller NBC skall följande övervakas, automatisk detektering av förekomst av NBC 

stridsmedel, övertryck inom citadell, NBC filter, NBC ventilation samt vattenbegjutning av 

skrov.
80

 

 

Fjärrstyrning skall finnas av funktionerna länsvatten, brandsläckningssystem, fläktar samt spjäll, 

sjövatten och brandpostvatten, vattenbegjutning av skrov samt elkraft. Det skall finnas möjlighet 

att överrida automatiska säkerhetsfunktioner på viktiga system. Manöversystem vilka är avsedda 

för styrsystemet ombord skall vara konstruerat för att hantera extrema påfrestningar.
81

 

                                                 
77 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.53 
78 Ibid, s.54 
79 Ibid, s.58 
80 Ibid, s.59 
81 Ibid, s.59 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-18 

Henrik Jonsson 

Kurs 1CP018 

 

 - 32 - 

3.1.9 Brandsäkerhet  

Avsnittet vilket behandlar brandsäkerhet ombord örlogsfartyg är uppdelat mellan 

konstruktionerna komposit samt stål. Arbetet kommer att behandla komposit med tanke på Visby 

seriens konstruktion. 

Regelverket anger att det skall tagas extra hänsyn till att skydda vapen samt sensorsystem med 

avseende på brandfaror. Vidare skall skrovsektioner skyddas mot värmepåverkan från fartygets 

egna system, exempelvis värmeutveckling av startraketmotorer till sjömålsrobot. Effekter som 

uppstår från stridsskador såsom explosioner samt bränder täcks inte av regelverket.
82

 

 

Vad gäller det strukturella brandskyddet ställer regelverket krav på att fartyget indelas i brandtäta 

avdelningar med ett krav på 60 min resistans mot brand, så kallad A 60 standard.
83

  

Det ställs även krav på att dörrar samt luckor inom de brandtäta avdelningarna skall stängas 

automatiskt i händelse av branddetektion inom avdelningen, dock måste det vara möjligt att 

öppna dessa dörrar manuellt för utrymning samt bekämpning av branden.
84

  

 

Regelverket anger att fartygets ventilationssystem skall vara uppdelat i zoner och skall omgärdas 

av brand eller rök täta skott. Dessa zoner skall vara oberoende av varandra både vad avser 

ventilationsrör samt kontroll av spjäll och fläktar.
85

 

Ventilationssystemet skall vara konstruerat att börja operera i en tidig fas på ett brandförlopp, de 

ingående komponenterna fläktar, ventilationsspjäll samt kontrollutrustning skall vara designade 

så att de klarar rök och värmeutveckling under de tio första minuterna på branden. Det ställs även 

i regelverket krav på att det skall finnas väl definierat samt beskrivet hur att nödmanövrera 

ventilationssystemet i händelse av funktionsbortfall eller då fartyget går i NBC-drift.
86

  

 

                                                 
82 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.67 
83 Ibid, s.67 
84 Ibid, s.68 
85 Ibid, s.68 
86 Ibid, s.69 
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Det kravställs inom ramen för brandlarmssystemet att det skall gå att identifiera varje detektor 

samt att det i maskinområden där det föreligger hög brandrisk skall finnas både rök och värme 

detektorer. Över varje motor skall det finnas flamdetektorer.
87

 

 

Fast installerade släcksystem, exempel CO2 och vattenbaserade system skall ha en redundans på 

100 procent. Gassläckningssystem skall ha två separata utlösningsanordningar av släckmediet. 

Vattenbaserade system skall ha 100 procent redundans vad avser pumpar samt kontrollenheter.
88

 

Utrymmen för vapensystem samt annan brandfarlig utrustning skall analyseras och tas speciell 

hänsyn till med avseende på brandskydd och skall ha fast släckutrustning installerad. Vidare skall 

alla elektriska distributionsenheter, huvudtavlor, vara konstruerade med ett omgivande stålhölje 

för att stå emot brand.
89

 

 

Brandslangar skall vara godkända av regelverket samt en slang skall alltid vara till respektive 

brandpost.
90

 Vatten skall omedelbart finnas vid samtliga brandposter vilket gör att det som 

regelverket förordar är en konstant trycksatt brandpostledning med start av minst en brandpump i 

händelse av tryckfall.
91

  

 

Sprinklersystem kravställs i allmänna utrymmen såsom mässar, hytter samt övriga utrymmen 

som inte har krav att ha fasta system. Det enda system som godkänns är automatiska system, 

sprinklersystemen behöver inte ha redundans med avseende på pumpar samt tankar.
92

 

Avslutningsvis behandlar regelverket kraven på utrustning till rökdykare. Det skall finnas minst 

tre utrustningar per brandkontroll zon. Alla flaskor samt andningsapparater ombord skall vara av 

samma typ.
93

  

                                                 
87 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.69 
88 Ibid, s.69 
89 Ibid, s.70 
90 Ibid, s.70 
91 Ibid, s.71 
92 Ibid, s.71 
93 Ibid, s.71 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-18 

Henrik Jonsson 

Kurs 1CP018 

 

 - 34 - 

3.1.10 Evakuering av personal  

I avsnittet ställer regelverket krav på örlogsfartyg med avseende på livräddningsmateriel vilken 

skall finnas ombord. Regelverket anger att det skall finnas tre VHF stationer avsedda för att 

användas vid evakuering, minst en radartransponder samt tolv nödraketer ombord. Flytvästar 

skall finnas med en överkapacitet på 20 procent av fartygets totala mängd personer ombord, dessa 

skall vara placerade för lättillgänglighet på drabbningsplats eller på livflottestationer. Det skall 

finnas 110 procent överlevnadsdräkter placerade vid livflottestationerna.
94

  

Vidare ställs krav på förvaring samt underhåll av livflottar. Regelverket anger att livflottar skall 

vara anordnade så att de skall kunna sättas i sjön under alla predikterade väder och 

skadeförhållande.
95

  

3.1.11 Skydd mot strålning 

Regelverket har här identifierat den risk som föreligger explicit på örlogsfartyg, för exponering 

från emitterande källor. Regelverket inriktar sig härmed på skydd för personal, militär materiel 

samt bränsle. De kraven som ställs är att konstruktionen och designen av örlogsfartyg skall 

medge att alla relevanta system och funktioner, vilka är specificerade av ägaren, skall kunna 

verka samtidigt med avseende på skydd av ovan nämnda tre områden. Rent praktiskt innebär det 

att hänsyn skall tas vid placering av antenner, samt att neka åtkomst för personal och förvaring av 

bränsle samt militär materiel vid riskområden. Hänsyn skall tagas vid ordinarie hantering och 

förvaring av känslig ammunition samt bränsle med avseende på strålning, samt att det skall finnas 

eventuella restriktioner för sändning med högfrekventa källor vid exempelvis bunkring.
96

 

3.1.12 Elektromagnetisk kompabilitet 

Regelverket kravställer att samtliga fartygets funktioner skall kunna verka utan att systemen 

påverkar varandra genom att elektromagnetiskt interferera och därmed störa funktioner. Även då 

regelverket inte direkt tar hänsyn till vapensystem måste ändå dessa system beaktas och hanteras 

som övriga system ombord. Det som regelverket identifierat är att ombord på örlogsfartyg finns 

det många kraftfulla sändare samt högkänsliga mottagare, placerade i närheten av varandra.
97

  

                                                 
94 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.75-76 
95 Ibid, s.76-78 
96 Ibid, s.81 
97 Ibid, s.84 
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Detta måste beaktas då denna utrustning är känslig, men även genererar och bidrar till, 

elektromagnetisk störning. Regelverket tar inte upp eller behandlar elektromagnetisk strålning 

med avseende på signaturer.
98

 Örlogsfartyg skall byggas med avseende på elektromagnetisk 

strålning med förebyggande åtgärder såsom analys av emittering samt känslighet vid anskaffning 

samt placering av olika system ombord.
99

  

3.1.13 Ammunitionsförråd 

Regelverket anger att det skall finnas planer samt analyser på att säkert förvara samt transportera 

ammunition till och från ammunitionsförråd. Vidare skall det finnas dokumentation som 

behandlar elektriska installationer samt brandsäkerhet. Det ställs krav på reglering av klimatet 

med avseende på temperaturer samt luftfuktighet för den förvarade ammunitionen. Dörrar samt 

luckor skall vara försedda med godkända låsanordningar samt inspektionspluggar vilka kan 

lossas för att verifiera förekomst av vatten eller rök. Då hydraulik används i exempelvis 

hanteringsutrustning skall denna olja vara brandsäker.
100

 

 

Strukturella krav på skott och däck runt durkar är A60 dock godkänns kompositfartyg med A30 

skott. Om möjligt skall ammunitionsförråd ej vara förlagda intill andra utrymmen vilka kan 

räknas som högriskområden som maskinrum, elapparatrum eller skeppskök.
101

 

 

Det kravställs att ammunitionsförråd skall ha branddetektorer samt att elektriska installationer 

skall vara anpassade för dessa utrymmen, med avseende på klassning. Det skall finnas möjlighet 

att begjuta ammunitionsförråden med vatten samt länsa undan vatten för att förhindra 

översvämning då förråden ligger under vattenlinjen. Låsning av ventiler för sprinkler skall vara 

anordnade för att förhindra ofrivilligt aktivering, samt att det skall finnas möjlighet att ansluta 

sekundär vattenkälla till spinkleranordningen.
102

 

                                                 
98 DNV, HSLC Part 5 Chapter 14, s.84 
99 Ibid, s.85 
100 Ibid, s.89 
101 Ibid, s.90 
102 Ibid, s.91 
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3.1.14 NBC 

För fartyg med beteckningen NBC-2 ställs krav på att ha ett eget citadell med lufttillförsel genom 

NBC- filter. Fartygets ventilationssystem och citadell skall vara anpassat så att det under långa 

perioder kan verka i kontaminerad miljö med ett övertryck inom citadellet.
103

  

Det som inom fartygets delsystem omfattas av klassnotationen NBC är:
 104

 

 Sprinklersystem av fartygets skrov 

 Zoner 

 Strukturella krav på citadell 

 Ventilation och filter 

 Kraftförsörjning 

 Varnarsystem 

 Stängningsanordningar av citadellets öppningar 

 Framdrivningsutrustning samt dess kringutrustning. 

Regelverket föreskriver att då ett citadell avgränsas till flera NBC zoner skall avgränsade skott 

vara av typ brand och vattentäta. En NBC zon skall vara autonom med avseende på ventilation, 

filter samt gastäthet. Sprinklersystemet för fartygets utsida skall vara dimensionerat och 

konstruerat för att över tiden täcka skrovet med vattendimma. Det skall finnas möjlighet att 

sektionera vattenförsörjningen för att kunna operera oberoende av andra zoner.
105

  

 

Kraven på citadell är att det skall vara gastätt med avseende på ytterskott, ventilations inlopp och 

utlopp, slussar samt övriga dörrar samt luckor. Det skall finnas anordningar som förhindrar att 

båda dörrarna kan öppnas samtidigt vid nyttjande av slussen.
106

 Vidare skall citadellet vara 

utrustat med ventilationssystem som kan köras via NBC-filter och skapa ett övertyck inom 

citadellet. Systemet skall hela tiden vara trycksatt för att undvika att kontaminerad luft kommer in 

inom citadellet.
107

  

                                                 
103 DNV, HSLC Part 6 Chapter 10, s.6 
104 Ibid, s.6 
105 Ibid, s.8 
106 Ibid, s.8 
107 Ibid, s.10 
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Det ställs krav på redundans vad gäller kraftförsörjningen för NBC installationen genom att den 

skall försörjas från två oberoende kraftkällor.
108

  

 

Vidare kravställs detektionsutrustning för både Nukleära, Biologiska samt Kemiska 

stridsmedel.
109

 Det skall på manöverbrygga och stridsledningscentral finnas detektorer för att 

mäta eventuell förekomst inne i citadellet. Vad gäller detektorer inom området kemiska 

stridsmedel föreskrivs det att det bör installeras två, en på styrbord och en på barbords sida, som 

konstant övervakar atmosfären utanför citadellet.
110

 

 

Avluftningar till färskvattentankar skall vara konstruerade så att kontaminering undviks.
111

 

Regelverket föreskriver saneringsstationer på NBC-2 vilka är till för att sanera personal vilka 

varit i kontaminerad miljö, normalt skall det finnas två stationer.
112

 

3.2 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Det finns i DNV regelverk krav som bidrar till sårbarhet, återtagande och NBC. De områden 

som det finns tydligast koppling mot är inom är områdena rörsystem, framdrivning, el 

distribution och elanläggningar, brandsäkerhet samt NBC.  

 

Textanalysen av klassificeringssällskapets regelverk visar att regelverket inte direkt omfattar vad 

som benämns militär utrustning såsom vapen och motmedelsystem, ledningssystem, sensorer 

samt signaturanpassning. Det återfinns inget i regelverket som direkt stödjer mottaglighet dock 

finns det funktioner som understödjer såsom som övervakning av luckor som bidrar till kontroll 

av radarsignatur samt kontroll och medvetenhet av elektromagnetisk kompabilitet. 

 

Den redovisning som görs i kapitel 3.1 visar att det finns en medvetenhet i DNV regelverk vilken 

adresserar det unika behov som ett örlogsfartyg har jämfört med ett handelsfartyg vad avser 

robusthet och redundans. Dock varierar regelverkets krav genom att inom vissa områden utgöras 

                                                 
108 DNV, HSLC Part 6 Chapter 10, s.10 
109 Ibid, s.11 
110 Ibid, s.11 
111 Ibid, s.11 
112 Ibid, s.13  
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av en lägsta nivå, med krav på att enstaka fel ej skall påverka viktiga funktioner. Men återfinns 

även på en högre nivå med krav på att exempelvis separera samt dubblera system i olika 

vattentäta avdelningar för att åstadkomma redundans samt robusthet. Denna variation vad avser 

kravställning innebär att regelverket ej inom alla områden kan anses vara normgivande gällande 

krav på redundans och robusthet. Variation återfinns bland annat inom områdena rörsystem, el-

distribution och framdrivning. Kravställning på system avsedda för att bekämpa brand samt 

vatteninträngning är främst riktade mot fasta system vilka i sig utgör en robusthet. Dock skall det 

beaktas att fasta automatiska system kan komma att påverkas vid en första stridskontakt. 

 

Även om frågeställningen i arbetet är att utreda hur regelverket bidrar till krigföringsförmågan 

och inte hur den begränsas, bör en diskussion föras med avseende på följande fråga. Vilka 

konsekvenser innebär det för ett örlogsfartyg att bygga systemen robust och redundant enligt 

DNV regelverk?  

Den redundans vilken beskrivs i regelverket vid exempelvis konfigurationen för maskinrum som 

benämns Enhanced innebär att storleken på fartyget ökar. Detta genom krav på att 

framdrivningsmaskineriet separeras med en mellanliggande vattentät avdelning. Konsekvensen 

av att storleken ökar, blir att även vikten på fartyget ökar. Detta tillsammans gör att effekten på 

exempelvis huvudmaskineriet kommer att behöva vara större för att uppnå de farter och 

manöveregenskaper vilka specificeras för fartyget. Vikten på fartyget blir större även genom krav 

på dubblerad rörarförläggning för försörjning av drivmedel och oljor samt krav på dubblerat samt 

robust kablage för eldistribution och krav på sprinkleranläggningar. 

 

Det som är klassens syfte, säkerhet, kommer att tillföra en kravställning på säkerhet som nu blir 

tydlig vid konstruktion och byggnation av svenska örlogsfartyg. Dock behandlar inte 

klassificeringssällskapen de militära systemen ombord eller ställer några krav på operativ effekt 

på ett örlogsfartyg. Detta gör att det måste skapas en balans mellan kravställning på säkerhet och 

överlevnad, gentemot krav på storlek och prestanda på vad gäller design och konstruktion av 

örlogsfartyg. 
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I fallet med exempelvis en fartygstyp som korvett typ Visby där viktoptimering och smygteknik 

varit fundamentala hörnstenar vid byggnation och konstruktion kan det bli problematiskt att rakt 

av använda den robusthet som klassificeringssällskapets regelverk anger.  

 

Den sammanfattande slutsatsen med det som ovan identifierats är att det vid användandet av 

klassificeringssällskap och dess regelverk erhålls en säkerhet som utgörs av olika nivåer med 

avseende på kravställning. Det krav på säkerhet som i regelverket anges i form av dubblerade 

samt separerade system kan få negativa konsekvenser på designen av fartyget samt dess längd 

och vikt och därmed dess prestanda. 

4. Analys av DNV regelverk med de grundläggande 

förmågorna. 

4.1 Inledning 

Nu följer analysen över hur de olika områdena redovisade i avsnitt 3.1 bidrar till de sex 

grundläggande förmågorna vilka är beskrivna i avsnitt 2.1. Systemen vilka beskrivs nedan 

placeras under den av förmågorna vilka de stödjer tydligast, ingen hänsyn kommer att tagas till 

hur sedan de olika förmågorna i sig stödjer varandra. 

4.1.1 Underrättelser 

Med förmågan underrättelser menas marina enheters förmåga till underrättelseinhämtning genom 

sin utrustning.
113

 Systemen som insamlar underrättelser utgörs av fartygens sensorer. Passiva i 

form av signalspaningsutrustning, passiva sonarer eller aktiva i form av radaranläggningar samt 

aktiva sonarer. Det kan även överföras information mellan enheter med sambandssystem och 

ledningssystem. Inget av dessa nämnda system omfattas av regelverket direkt men det finns ändå 

områden vilka indirekt stödjer dessa system och därmed skapar förutsättningar för förmågan. 

 

Regelverket anger i avsnittet om arrangemang att indelning av fartyget i zoner minskar risken för 

förlust av fartygets viktiga system och primära funktioner, Detta omfattar även sensorer. Vidare 

beskrivs det i avsnitten om laster och strukturell styrka att det skall tagas hänsyn till bärighet med 

                                                 
113 Försvarsmakten, Doktrin Marina Operationer, s.46 
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avseende på fundament samt mastarrangemang för sensorer. Även det faktum att upphängning av 

stötkänslig utrustning skall beaktas, vilket denna typ av utrustning oftast är, bidrar till att undvika 

haverier på densamma.  

Rörsystem skall vara konstruerade och förlagda med avseende på att undvika risken av 

stridsskador vilket även omfattar ventilationsrör. Sensorer är för sin drift beroende av ventilation 

i form av kylning, då höga temperaturer i elektroniken orsakar haverier.  

 

Eldistribution stödjer dessa system med de krav som finns på redundans. Detta med avseende på 

antalet eldistributionsanläggningar, samt kraven på kapacitet, att ett elverk skall kunna försörja 

framdrivning samt stridssystem. Vidare stödjer regelverket förmågan genom kraven på 

dubblering av elförsörjning till viktiga förbrukare såsom ledningssystem och sensorer. Även 

regelverkets krav på kablage med avseende på värmetålighet vid brand till sensorer kommer 

stödja förmågan i händelse av stridsskada. 

 

Kraven som finns för elektromagnetisk kompabilitet kommer att bidra till förmågan genom att 

konstruktionen och designen skall vara sådan att fartygets olika system inte interfererar med 

varandra och därmed orsakar störning och nedsatt prestanda. 

4.1.2 Rörlighet 

Med rörlighet menas för marina enheter förmågan att kunna förflytta sig på världshaven och 

därmed kunna påverka en motståndare direkt och indirekt.
114

 De system ombord som direkt 

stödjer denna förmåga är främst framdrivningsmaskineriet och dess  

kringutrustningar. 

 

Arrangemang och indelningen av zoner stödjer förmågan rörlighet på samma sätt som förmågan 

underrättelse. Laster, strukturell styrka samt stabilitet stödjer förmågan rörlighet med de krav på 

olika lastfall med olika typer av miljöpåverkan såsom nedisning, vind och sjöhävnings-

förhållanden som fartyget beräknas att klara. Dock baseras de flesta av dessa krav utifrån den del 

av regelverket vilket omfattar samtliga typer av fartyg. 

 

                                                 
114 Försvarsmakten, Doktrin Marina Operationer, s.45 
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Kravet att enstaka felfunktioner vilka försörjs med hydraulik, pneumatik, ventilation samt bränsle 

bidrar till redundans då huvudmaskineriet är beroende av tillförsel av oljor, luft och vatten. 

Vidare skall det eftersträvas redundans med avseende på sjökylvatten till motorerna samt att varje 

huvudmaskineri skall ha ett separat intag, vilket bidrar till att minska risken för driftsstopp både 

vid skador eller vid förflyttning i till exempel bruten is. 

 

Att det skall finnas dubblering av kapacitet då det gäller anordningar för försörjning av bränsle 

till huvudmotorer och att det skall vara möjligt att transportera bränsle mellan samtliga tankar 

möjliggör att bränsletillförsel säkerställs och ger därmed en redundant och robust installation.  

 

I avsnittet huvudmaskineri ställs det krav på att ett örlogsfartygs maskineri skall vara 

dimensionerat för att kunna opereras på full effekt under långa stunder. Det har även identifierats 

ett antal driftsprofiler som väl stämmer överens med den profil som ett örlogsfartyg har. Om 

systemet dimensioneras och konstrueras utifrån dessa profiler kan haverier förebyggas. Övriga 

krav som bidrar till förmågan är den robusthet vilken säkerställs med dubblering samt separering 

av system genom placering i separata utrymmen. Detta tillsammans med de två 

konstruktionsalternativen Standard samt Enhanced ger ett i grunden robust framdrivnings 

arrangemang. Dock skall nämnas att bygga örlogsfartyg på detta robusta sätt medför att fartygen 

ökar i storlek både vad avser längd samt även vikt. 

 

Elkraft understödjer rörlighet på samma sätt som redovisats för underrättelse i avsnitt 4.1 med 

krav på duplicering av kraftdistributionsanläggningar samt försörjning av elkraft till viktiga 

system där även styrinrättning samt framdrivningsmaskineri ingår. Skillnaden är att det även 

ställs krav på möjlighet för nöddistribution av elkraft till centraler vilka kraftförsörjer 

framdrivningsmaskineriet.  

 

Det skall vara möjligt att förbikoppla och överrida automatiska säkerhetsfunktioner på viktiga 

system såsom framdrivningsmaskineri. Detta gör att möjligheten finns att vid en stridssituation 

kunna köra maskineriet tills det uppstår ett haveri och inte förlora förmågan till rörlighet vid 

exempelvis ett robotanfall. Detta bidrar till ökad förmåga av rörlighet. 
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Genom kravställning på olika typer av detektorer för brand i maskinutrymmen medges tidig 

upptäckt samt att rätt åtgärder vidtas.  

Elektromagnetisk kompabilitet bidrar till förmågan rörlighet genom att minska möjligheten av att 

olika typer av utrustning stör ut varandra och därmed skapar haverier. 

4.1.3 Ledning 

I doktrinen anges det att en ledningsorganisation snabbt skall kunna etableras ombord på 

marinens fartyg.
115

 De system ombord vilka direkt stödjer denna förmåga är militära sambands 

och ledningssystem, tillsammans med de sensorer vilka beskrivits under avsnittet underrättelse 

4.1.  

Det som dessa system är beroende av är i likhet med det som angivits för sensorer vilket 

beskrivits i avsnitt 4.1. Vilket kan sammanfattas med: arrangemang med krav på zonindelning, 

strukturell styrka som medger säker upphängning för master samt stötkänslig utrustning. Att 

rörsystemen säkerställer framförallt ventilation samt kylning, en redundant försörjning av elkraft 

samt att övriga elektromagnetiska källor ombord ej påverkar prestandan.  

4.1.4 Verkan 

Med verkan avses dels marina enheters egen eldkraft samt deras möjligheter att föra med sig 

ammunition.
116

Ombord omfattas förmågan av följande system och områden: Sensorer, 

vapensystem samt ammunitionsförråd. Det som kommer att behandlas i avsnittet är 

vapensystemen samt ammunitionsförråd. 

 

Zonindelning som beskrivs under arrangemang bidrar till robusthet för systemen som ombord 

stödjer verkan. Under Laster samt strukturell styrka anges det specifikt att det skall tagas hänsyn 

till de laster, (tryck och värme) vilka uppkommer vid avfyring av vapensystem. Fundament skall 

vara dimensionerade att ta upp laster vilka uppkommer vid avfyring av fartygets  

vapensystem. 

 

Elkraft är i likhet med det som beskrivits i avsnitt 4.1 med avsteget att regelverket identifierat 

behov av nödmatning till system vilka är avsedda för självförsvar som exempelvis artillerisystem. 

                                                 
115 Försvarsmakten, Doktrin Marina Operationer, s.45 
116 Ibid, s.45 
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Vad avser brandsäkerhet ställs det krav på att fartygets strukturella brandskydd skall vara 

beskaffat med avseende på värmeutveckling från egna vapensystem vid avfyring.  

Skydd mot strålning för ammunition strävar framförallt att undvika olyckor men det bidrar också 

till att motverka haverier och felfunktioner på ammunition. Vad avser elektromagnetisk 

kompabilitet bidrar regelverket enligt avsnitt 4.1.  

 

Regelverket anger att det för ammunitionsförråd skall finnas planer på att säkert kunna förvara 

samt transportera ammunition inom fartyget, vilket minskar risken för olyckor. Detta görs med 

placering av förrådet ombord, krav på strukturellt skydd, klassade elanläggningar och eventuella 

oljor vilka används i förrådet. 

 

Kraven på detektorer för brand samt vatten med tillhörande länsning brandsläckningsutrustning i 

ammunitionsförråden ger ökad säkerhet för den förvarade ammunitionen. Detta genom tidig 

förvarning samt att snabbt kunna sätta in åtgärder mot en skada. Kraven på övervakning och 

reglering av miljön i förrådet med avseende på temperatur samt luftfuktighet gör att fartyget över 

tiden erhåller uppföljning av miljöpåverkan på ammunitionen, vilken utgör del av grunddata för 

ballistik. 

4.1.5 Skydd  

Syftar till att bibehålla sin egen handlingsförmåga och omfattar skydd av objekt eller verksamhet 

och egenskydd.
117

 Ombord på ett örlogsfartyg handlar det om skrovets utformning 

(radarsignatur), kylning av avgaser (värmesignatur), bullerdämpning (akustisksignatur), 

magnetminskydd (magnetisksignatur) eller motmedelssystem. 

 

Det finns inget i regelverket som specifikt stödjer systemen vilka bidrar till förmågan skydd, utan 

förmågan stöds i enlighet med vad som beskrivits i avsnitten 4.1- 4.4. Detta med avseende på 

montering samt placering av utrustning, försörjning av elkraft och ventilation, brandsäkerhet, 

skydd mot strålning, och förvaring av ammunition. 

 

                                                 
117Försvarsmakten, Doktrin Marina Operationer, s.45 
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Det som dock kan lyftas fram är området elektromagnetisk kompabilitet som inte tar hänsyn till 

signaturer men kommer i och med att det skall dokumenteras indirekt bidra genom 

dokumentation och kunskap. Vidare området kontroll och övervakning på exempelvis luckor gör 

att fartygets vetskap ökar om luckor ej stänger och därmed påverkar fartygets radarsignatur vilket 

blir tydligt då det handlar om smyganpassade fartyg. 

4.1.6 Uthållighet 

Med uthållighet förstås logistiskt stöd samt reparations samt sjukvårdsresurser.
118

 Bryts förmågan 

uthållighet ner ombord på respektive marin enhet handlar det om att fartyget med besättning och 

system skall vara robusta samt redundanta. Detta i syfte att fartyget skall kunna verka i 

påfrestande miljöer och under svåra förhållanden som vid stridsskador och kunna leverera effekt 

till krigföringsförmågan. 

 

Zonindelningen som beskrivs i avsnittet arrangemang bidrar genom att göra fartyget mindre 

sårbart vid skador i enstaka zoner. I avsnitten laster samt strukturell styrka kravställs att fartyget 

skall konstrueras för att undvika fortplantning av exempelvis undervattensdetonationer vilka kan 

orsaka skador på personal samt utrustning. Avsnittet stabilitet anger krav på att fartyget skall 

stabilitetsmässigt klara en skada som sträcker sig över två vattentäta avdelningar vilket gör att 

fartyget kan stå emot en förhållandevis stor skada.  

 

Avsnittet rörsystem anger krav på att systemen skall vara konstruerade med avseende på 

stridsskador. Det skall vara möjligt att isolera rörsystem, som är förlagda genom att flera brand 

och vattentäta zoner, med ventiler för att motverka vatten och rökspridning. Brandpumpar skall 

vara dubblerade samt separerade, rörledning för släckvatten skall vara förlagd som en ringledning 

vilket säkerställer försörjning av övriga fartyget vid en skada på densamma.  

 

Kraven i avsnittet huvudmaskineri på dubblering alternativt separering av viktiga system ger en 

robusthet och redundans. 

                                                 
118 Försvarsmakten, Doktrin Marina Operationer, s.46 
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Inom området elkraft identifieras uthållighet genom krav på två oberoende elverk där varje elverk 

kan försörja fartygets viktiga förbrukare, separerade i brand och vattentäta avdelningar. Krav på 

dubblerad försörjning samt i vissa fall nödmatning samt krav på klassning av kablage och 

skyddad förläggning till viktiga förbrukare, ger ökad redundans.  

 

Det skall vara möjligt att uppgradera samt byta ut komponenter till kontroll och övervaknings- 

systemen samt att datakommunikation till viktiga system skall vara dubblerad. 

Krav på övervakning av brandpumpar, nivålarm samt NBC detektorer ger tidig förvarning vid 

skador. Vidare ger övervakning av brand och vattentäta luckor en minskad risk att vatten samt 

brand och rök sprids i fartyget. Krav på fjärrstyrning på exempelvis fasta släcksystem gör att det 

snabbt kan sättas in åtgärder mot en skada. Slutligen att automatiska säkerhetsfunktioner skall på 

viktig utrustning kunna kopplas bort ger en ökad tillgänglighet genom att system vid behov kan 

köras till dess de havererar om så är ett måste, vid en stridssituation. 

 

I avsnittet brandsäkerhet ställs krav på att spridning av rök och brand motverkas genom att brand 

och vattentäta dörrar skall stängas automatiskt vid brandlarm. Att ventilationen tidigt skall 

motverka spridning av rök och att det skall finnas instruktioner hur att manuellt manövrera 

ventilationssystemet motverkar även spridning av brandrök. Kraven för skydd mot brand anger 

främst krav på fasta släcksystem vilka skall finnas med dubblerad kapacitet i högriskutrymmen. 

Det här bidrar till att öka fartygets förmåga att hantera stridsskador samt olyckor i denna typ av 

utrymmen. Fasta släcksystem innebär för skyddstjänstarbetet ombord att flera skador kan 

hanteras samtidigt om fasta system nyttjas parallellt med besättningens insatser. Kraven på 

sprinklersystem i allmänna utrymmen bidrar på samma sätt till uthållighet som fasta system gör. 

Dock är dessa system mer sårbara vid exempelvis verkan från andra vapensystem, då ingen 

redundans krävs i regelverket. Krav finns även på lös skyddstjänstutrustning dock i begränsad 

omfattning vad gäller antal samt placering, vilket är något som bör beaktas då det är svårt att 

prediktera var en stridsskada kommer att uppstå.  

 

Avsnittet evakuering bidrar till uthålligheten på personal i händelse av att fartyget inte går att 

rädda. Det ställs krav på volymer av samband, nödsignal och övrig livräddningsmateriel. 
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Kravställningen på att livflottarna skall kunna sjösättas i alla för fartyget predikterade 

väderförhållanden bidrar till säkerhet och uthållighet för personalen.  

Skydd mot strålning utgör skydd vad avser personal samt känslig utrustning och ökar därmed 

uthålligheten på densamma. Elektromagnetisk kompabilitet gör att utrustning inte kommer att 

påverka varandra negativt.  

 

NBC och främst NBC-2 gör att fartyget har möjlighet att verka i kontaminerad miljö och därmed 

kunna lösa stridsuppgift och leverera militär effekt. Detta genom sprinklersystem, citadell med 

övertryck vilket förhindrar att fartygets miljö ombord kontamineras. Saneringsstationer möjliggör 

att personal kan passera mellan kontaminerad och icke kontaminerad. Detektorer för Nukleära, 

Biologiska samt Kemiska stridsmedel både inom samt utom citadell för att erhålla tidig 

förvarning vid operationer i kontaminerade miljöer. 

4.2 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Analysen visar att DNV regelverk bidrar till samtliga grundläggande förmågor antingen direkt 

eller indirekt med krav på robusthet och redundans. De förmågor vilka tydligast och mer direkt 

understöds av regelverkets krav är förmågorna rörlighet samt uthållighet. Detta är logiskt då 

klassen är van att hantera skeppstekniska system såsom maskinanläggningar, eldistribution samt 

brandskydd från den civila sjöfarten. Då klassificeringssällskapets regelverk inte direkt hanterar 

militär utrustning och det är den typen av utrustning som ombord i huvudsak skapar förutsättning 

för förmågorna skydd, verkan, ledning och underrättelser utgörs stödet från regelverket av dessa 

indirekt. Detta genom att regelverket ställer krav på robusthet och redundans vad avser de 

tekniska system vilka skapar förutsättningar för den militära utrustningen att fungera optimalt 

ombord på ett örlogsfartyg. Detta görs genom kravställning på fundament och fastsättning, 

försörjning av elkraft, försörjning av ventilation, kyla och oljor, kontroll och övervakning samt 

ammunitionsförråd. 

 

Konsekvensen som följer med att DNV regelverk endast behandlar delar av ett örlogsfartygs 

system gör att regelverket inte direkt stödjer alla de grundläggande förmågorna och därigenom ej 

heller ger fullständigt stöd till krigföringsförmågan. Det här gör att det inte är möjligt att erhålla 

fullständig status på ett örlogsfartyg, genom att endast använda klassificeringssällskap och dess 
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regelverk för kontroller, uppföljning och granskning vid nybyggnation och ombyggnation och 

återkommande inspektioner. I avsnittet tidigare forskningen inom området, anges arbetet skrivet 

av Jon Wikingsson i vilket det efterfrågas ett regelverk för den väpnade striden vad avser 

örlogsfartyg och dess besättningar. Med det som ovanstående redovisats och diskuterats visar 

denna studie på att klassificeringssällskapens regelverk genom sin kravställning inom det 

materiella och tekniska området, endast till del kan bidra med sina krav till ett sådant regelverk.  

5. Resultat 

5.1 Återkoppling till syftet 

Klassificeringssällskapens syfte är säkerhet och deras regelverk sätter därmed fokus på att öka 

säkerheten på fartyg, vilket i sin ytterlighet blir överlevnad för örlogsfartyg. 

Klassificeringssällskapen tar med sina krav ej hänsyn till prestanda på ett örlogsfartyg och dess 

ingående system. Studien har visat på att det finns, genom klassificeringssällskapens krav på 

säkerhet, ett samband mellan den för studien militära nyttan, krigföringsförmågan, och 

regelverkets krav på systemen ombord.  

 

Vidare har arbetet visat att det finns inom DNV regelverk en medvetenhet som adresserar de 

speciella behov ett örlogsfartyg har till skillnad från ett handelsfartyg vad gäller krav på 

redundans och robusthet. Dock ligger dessa krav på en varierande nivå mellan olika system och 

konfigurationer. Det som studien ytterligare har visat är att kraven i vissa fall anger dubblering 

samt separering av system ombord. Konsekvensen av att bygga robusta och redundanta fartyg 

genom kraven på säkerhet blir att örlogsfartygens vikt samt storlek kommer att öka om 

anbefallda regler skall följas. 

 

Analysen i kapitel 4 har visat att det i DNV regelverk återfinns krav på redundans och robusthet 

som bidrar till att säkerställa driftsäkerhet för de system ombord vilka utgör funktioner för de sex 

grundläggande förmågorna. I regelverket återfinns tydliga krav inom förmågorna rörlighet och 

uthållighet. Övriga förmågor stöds indirekt genom kravställning på skeppstekniska system som 
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skapar förutsättning för att de militära system vilka ombord representerar förmågorna. Detta 

innebär att samtliga förmågor stöds, direkt eller indirekt, genom kraven i regelverket. 

Klassificeringssällskapets regelverk hanterar inte krav på prestanda eller återkommande 

inspektioner på sensorer, ledningssystem, vapensystem samt system för signaturanpassning, då 

klassens syfte är säkerhet. Dessa system kommer därmed att fortsätta vara en angelägenhet för 

Försvarsmakten på samma sätt som idag oaktat hur Sverige väljer att hantera 

klassificeringssällskap i framtiden.  

Detta gör att användandet av klassificeringssällskap och dess regelverk endast kommer att utgöra 

en del av den materiella delen i det framtida regelverk för den väpnade striden vilket efterlyses i 

Wikingssons arbete som utgör en del av den tidigare forskningen. 

5.2 Svar på frågeställningen 

Arbetet har identifierat följande svar på den givna frågeställningen i nedanstående fyra punkter: 

Hur kan ett klassificeringssällskaps regelverk bidra till ett örlogsfartygs 

krigföringsförmåga, det vill säga fartygets militära nytta? 

 

 Klassificeringssällskapets regelverk syftar till att hantera ett örlogsfartygs säkerhet vilket 

leder till att det direkt och indirekt sätter fokus på örlogsfartygets överlevnad. 

 De förmågor vilka regelverket stödjer direkt genom sina krav är uthållighet och rörlighet 

genom regelverkets kravställning inom områdena arrangemang, strukturell styrka, 

rörsystem, huvudmaskineri, eldistribution, brandskydd samt NBC. 

 Klassificeringssällskapets regelverk stödjer inte direkt förmågorna, ledning, underrättelse, 

verkan samt skydd. Förmågorna stöds indirekt genom kravställning på fartygets 

konstruktion samt system ombord vilka förser även de militära systemen med elkraft, 

ventilation, fastsättning samt chockdämpning av fundament, samt regler för 

ammunitionsförråd.  

 Det regelverket anger med avseende på systemkunskap samt återkommande kontroller, 

bidrar till krigföringsförmågan genom den grundläggande förmågan uthållighet. 

Anledningen är att dessa krav sammantaget bidrar till tillgänglighet på fartygen genom 

ökad tillgång på systemkunskap samt granskning och uppföljning av materielunderhåll. 
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5.3 Framtida arbete 

Förslag på fortsatt forskning inom området är att utreda hur Försvarsmakten på bästa sätt kan 

nyttja klassificeringssällskap med avseende på följande två områden. 

 

 Dels den ekonomiska aspekten om hur att använda klassificeringssällskap ur det bästa 

ekonomiska perspektivet.  

 

Dels hur olika instanser inom samt utom Försvarsmakten såsom Sjösäkerhetsinspektionen, 

Teknikkontor, Basbataljon samt Försvarets Materielverk kan nyttja klassificeringssällskap på ett 

så effektivt sätt som möjligt. Intressanta områden för fortsatt utredning är de återkommande 

kontrollerna och hur att använda expertisen som finns inom klassificeringssällskapen kopplat mot 

hur Försvarsmakten internt kommer att styra ansvarsförhållandena gentemot klassificerings-

sällskapen. 

5.4 Rekommendationer 

Studien visar att klassificeringssällskaps regelverk bidrar direkt samt indirekt till den militära 

nyttan genom de grundläggande förmågorna. Det återfinns i regelverket krav inom samtliga 

områden vilka redovisats i kapitel 3. Dock utgör kraven en varierande nivå av krav på säkerhet 

vilket gör att regelverket i sig, ej alltid bör ses som normgivande vid kravställning på säkerhet 

med avseende på örlogsfartyg. 

 

Arbetet visar även att regelverket ej behandlar de militära systemen och deras prestanda vilket 

gör att kontroller kommer kvarvara inom Försvarsmakten och försvarsindustrin. Detta faktum gör 

att genom nyttjandet av klassificeringssällskapens återkommande besiktningar endast delar av 

örlogsfartygets system erhåller en kontroll. En rekommendation för framtiden är att det inom 

Försvarsmakten tas ett tydligt övergripande ansvar för koordinering av samtliga besiktningar och 

inspektioner på örlogsfartyg och alla dess ingående system. Det som specifikt rekommenderas är 

att det tydliggörs en funktion inom eller utanför Försvarsmakten som sammanhåller både 

klassificeringssällskapens områden samt de områden vilka Försvarsmakten eller försvars-

industrin har ansvar för.  
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Detta för att dels skapa en enhet vilken har möjlighet att koordinera resurser vad avser underhåll 

och ombyggnationer och samtidigt erhålla och leverera en helhetsbild angående status till 

förbanden med avseende på dess enheter. Men även för att granska samt avgöra den balans som 

även i framtiden bör råda mellan kraven på säkerhet och kraven på prestanda, vilka är unika för 

örlogsfartyg. Detta för att erhålla örlogsfartyg med hög säkerhet, funktionalitet och prestanda i 

syfte att leverera militär effekt. 
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