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Till Statsrådet och chefen för
försvarsdepartementet

bemyndigadeRegeringen juni förden chefen2 1994
tillkalla särskildFörsvarsdepartementet att utred-en

ningsman uppgift förutsättningarna förmed att utreda
överlåtelse till statligtMuskövarvet ett elleren av

privat aktiebolag biträde tilloch att besluta om
utredaren.

framgårdirektiven till utredningsmannen bl.a. attAv
tvåfaldigt.utredningensyftet med är skall delsDen ge

underlag för att väga ett nytt huvudmannaskap mot al-
behållaternativet inomMuskövarvetatt försvarsmakten,

påkallatmöjlighetmed att det bedöms överföraom
underhållsarbeten till Karlskronavarvet, dels under-ge

förhandlingsarbetet regeringenförlag beslutarom om
Utredningenett nytt huvudmannaskap. iskall genomföras

två steg.

regeringens bemyndigandeMed stöd förordnades denav
juli teknologie doktorn1 1994 Carl-Olof Ternryd att

särskild utredare.vara

frånTill julisekreterare den förordnades1 1994
marindirektören BergelinOlof överstenoch Anders
Hammarskjöld.

Arbetet genomförts Utredningenhar under namnet om
framtid.Muskövarvets

får härmed överlämnaJag betänkandet SOU 1995:6
framtid.Muskövarvets

Utredningsarbetets första steg är därmed avslutat.
Såvida behållaregeringen mittaccepterar förslag, att

på överlåtainomvarvet Muskö Försvarsmakten samt att
på Rindö till privat aktiebolag,varvet ett kommer ut-

redningens innefattaandra steg att förformerna byte
Rindövarvet.huvudman förav

januariStockholm den 26 1995.

Carl-Olof Ternryd
Bergelin/Olof

HammarskjöldAnders
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SAMANFATTNING

Muskö örlogsvarv, skärgårdenär beläget i kmsom 60ca
söder Stockholm, är Försvarsmaktens största enskildaom
underhållsverkstad. varvet har knappt anställda400

påfördelade ett avsevärt tekniskaantal specialfunk-
tioner. intäktsfinansieradeDen verksamheten är helt

påinriktad underhåll marina krigsförband främstav -
örlogsfartyg tilloch genomförs sin innehuvuddel i-
den omfattande Husköanläggningen. mindreEn del av

påverksamheten Rindögenomförs vid Vaxholm.

fråganUnder 1992 kom vidverksamheten Muskö-upp om
varvet bättre skulle drivaskunna i bolagsform än av

DåvarandeFörsvarsmakten. regeringen liksom års1992/93
riksmöte ansåg såatt borde kunna fallet. För attvara
få frågan slutligt tillsattesutredd utredningen1994

Muskövarvets framtid. främsta uppgiftom Dess är att
pröva värdet ett nytt huvudmannaskap förav varvet samt
att undersöka tillvägensenare eventuell bolagise-en
ring. iSom del värderingen ingåskall övervägandenen

den fortsatta lämpliga fördelningen underhållsar-om av
beten påmellan bl.a. 0Muskö och Karlskrona.varven 1

Utredningens huvudförslag med motivkorta

Utredningen Huskövarvets framtid föreslårom attnu
Försvarsmakten bibehåller huvudmannaskapet för huvud-
delen det nuvarande varvets verksamhet. Utredningenav
konstaterar samtidigt att den fortsatta driften av

påvarvet inomMuskö Försvarsmakten kräver särskilda
åtgärder och ansträngningar för att varvet skall kunna

sinöka rationalitet och konkurrenskraft. För verksam-
på Rindöheten Rindövarvet föreslås ett förändrat- -

huvudmannaskap innebär långsiktig utarrenderingsom en
till näringslivet själva varvsrörelsen.av



10

dimensioneringen kapacitetsavvägningenAvseende eller
föreslårinriktadeörlogsmarintmellan de utred-varven

måttfullningen reduktiont.v. fortsatt Muskö-en av
anpassning till marintvarvet försom en prognosen

fartygsunderhåll. någraUtredningen inte funnithar
motivbärande för överföringgenerell fartygs-en av

underhåll Frågan lång-till Kockumskoncernen. denom
siktiga måstedimensioneringen Muskövarvet emeller-av
tid mot vad varvet framöver kan prestera avseendeses
rationalitet och konkurrenskraft. Utvecklas dessa

på positivt till ekonomiskfaktorer sättett är det
fördel för utnyttjandet befint-försvaret ökaatt deav
liga påvarvsanläggningarna ytterligareMuskö med ca

nivå.jämfört% med30 nuvarande konkurrenskraftenOm
fåinte positiv utvecklingskulle bör varvet reduce-en

nivåtill operativt innebärandelägsta godtagbararas
nivå.neddragning jämfört% första30 med dagens Ettca

enligt utredningenval mellan dessa vägar bör kunna
vidgöras kontrollstation med obero-1998-01-01en en

utvärderingende grund.som

utredningens liggerBakom förslag dels breden upp-
påföljning operativadet behovet bl.a. varvetav av

systematiskMuskö, möjligadels analys de fram-en av
tida varvskombinationerna nyproduktionför och under-
håll påinom Därvidlandet. sätthar ett övertygande

från försvarshållredovisats äratt Muskövarvet det
operativt viktigaste reparationsvarvet i landet. Dess
förmåga inte ikan även Karlskronavarvetavvaras men

också framgåttär stor betydelse. analysen harAvav
underhållsvolymmarinaatt den vidupparbetassom

långsiktigaMuskövarvet inte är avgörande för den
förmågan inomatt örlogsfartygnyproducera landet.

förmågaFramtiden för denna beslutstyrs andra ochav
utvecklingslinjer.

följd strukturgranskningen för före-Som en av varven
slår utredningen industriplaneringförsvaretsatt vad

örlogsmarint inriktade ide ökande gradavser varven
inriktas nyttjan-nationellamot säkerställaatt det
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underhållet moderniseringarnadvs.det och av- -
anskaffade fartygssystem.

fråganUtredningen ihar huvudmannaskap bl.a. stu-om
från bolagiseringarderat erfarenheterna andra och med

påprövatdessa grund verksamheterna Muskö respek-som
påtive Rindö. Prövningen visarverksamheten Musköav

svårtär finna villkoren tillgodoseddaatt det att för
aktiebolags inne iett arbetssätt. Verksamheten den

särskilda anläggningen siglämpar tillmed hänsyn bl.a.
restriktioner inte driftalla för utanför försvarets
På Rindöägo. däremot överföring varvsverk-ger en av

till näringslivet möjlighetersamheten till komplet-
civil produktion vilkenterande torde förerfordras

finansiering erforderliga investeringar. Avseendeav
föreslårvid Rindövarvetverksamheten utredningen att

regeringen inledatar beslut skiftetatt huvudmanav
utredningen sittoch att andra steg därefter kansom

påbörja övergångenarbetet imed samarbete med För-
svarsmakten m.fl.

underhållsverksamhetenFör påden fortsatta Muskö före-
slår åtgärderutredningen serie berör bl.a.en som an-
svarsförhållandena fartygsunderhållet,för lednings-

organisationsfrågornaoch inommot och verkstadsrörel-
kvalitetssäkringsarbetet inom varvet samt behovetsen,

kontinuitet i investeringar uppföljnings-och andraav
förbättringsåtgärder. påtalaroch ocksåUtredningen att

del förslagde lämnas berör det bakre far-en av som
tygsunderhållet inomäven marina regioner.andra Kraven
på ekonomisk rationalitet enligt utredningensbör
mening även tillutsträckas organisationenden växande

underhåll vidför främre olika fartygsförband.

Sålunda föreslår utredningen marinchefenatt ännu
tydligare i ansvarsförhållandenaän dag reglerar för

underhåll.krigsmaterielen och dess Detta är en av
förutsättningarna uppnåför rationalitetatt framöver i

underhållsverksamhetenstyrningen på Muskö. utred-Iav
ningen konstateras att de statsmakterna fastlagdaav nu
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ledningsprinciperna innebär fortsättningsvisatt det
måste krigsförbandscheferna iär kunderna detvara som

stödjasansvarssystemet. chefer bör under-Dessanya av
hållsbataljonerna "konsulter" eller beställaresom av
underhållet. två tillsammans bildarenheter detDessa

i ekonomiskaledet de överenskommelser där varvetena
bildar ieller verkstaden det andra ledet egenskap av

Anledningen tillleverantör. utredningenatt betonar
i sjävklaradessa grunden ganska enkla regler för den-

privatägthar ett enda leverantör är attsom varv som -
inte påvaritde uppenbara för all Muskö. Närpersonal

försvaret driftskall ha för Muskövarvetsansvaret och
måsterationalitet ekonomiska tillämpasreglersamma

Då,övrigahär dylika tjänster.mot leverantörersom av
då, påförst kan de ökade kraven verkstädernasmen

åstadkommarationalitet tillgodoses i syfte att ekono-
miska besparingar.

föreslårUtredningen samtliga verkstäderatt verksamma
i Musköanläggningen i verkställig-skall samordnas en

sådanhetsorganisation i kris krig.fred, och En orga-
nisation överensstämmer bäst Försvarsmaktensmed nya
ansvarighetsprinciper också möjlighetoch störstger
till underhållsarbetet påsamordningsvinster i far-
tygen. Det bör övervägas att den förändradege orga-
nisationen Utredningen föreslagitett nytt harnamn.
benämningen Huskö uarinverkstad historiskharsom
organisationsanknytning.

Marinverkstaden, bilda krigsförbandbör ett egetsom -
underhållsbataljonenssjälvständigt inom taktiskaeller

måste inordnas i produktionslednings-försvaretsram -
föreslårUtredningensystem. att chefen för verkstaden

blir produktionsledarelokal i dettaLPL system.
marinkommandoChefen för i regi-Ostkustens egenskap av

produktionsledareonal regional produktions-bör utöva
samordning även mot verkstaden och kontrollera effek-
tiviteten inom etablissemanget.hela Försvarets led-
ningssystem emellertid inte särskiltär anpassat för
fredsledning verkstadsföretag.medelstora Utred-av
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föreslårningen idärför att det formella systemet
Musköfallet marinchefenkompletteras med att orga-
niserar särskild ledningsgrupppermanent med främsten
näringslivskompetens. stödjaskallDenna grupp varvs-

på styrelseliktchefen sättett vad gäller över-de
långsiktiga frågorna.ordnade och ävenDetta gäller den

långsiktigaplaneringenf.n. eftersatta för investe-
ringar i produktionsapparat.förbättrad Inomen ramen

myndighetssystemetför ledningsgruppenbör starkastges
möjliga befogenheter.

Utredningen konstaterar brister i förnuvarande system
kvalitetssäkring. tillämpade iDet systemet byggernu

på friståendealltför hög grad och kostsam kontrollant-
uppföljning olika iarbetsmoment verkstäderna. Ut-av

föreslårredningen internatt för kvalitets-systemet
säkring snarast byggs ut samt att den externa kontroll-

Ävenomfattning till detta. rutinerna förens anpassas
ömsesidig produktionsplanering, beställning, rapporter-
ing ekonomiskoch uppföljning mellan kund/beställare

måsteoch leverantör ytterligare.utvecklas

Sammantaget utredningen möjligheterbehov ochser av
till åtgärderett stort antal inomför att Försvars-
maktens öka Marinverkstadensden rationalitetram nya
och konkurrenskraft. Utredningen påvill särskilt peka
vikten att verkstadspersonalen medvetandegörsav om

dådetta det verkstäderna överlevnadsmöjligheterger
inte finns. Utredningen bedömer att detsom annars

åtgärderfinns ytterligare framkommer efterhand ochsom
att den föreslagna ledningsgruppen får viktig rollen

pådrivare initiativtagareoch till fortsatta för-som
ändringar. föreslår ocksåUtredningen att regelbundna
kontrollstationer införs bl.a. för att pröva balan-om

underhållsvarvenmellan sådanlämplig.är förstasen En
bör genomföras varvidsenast 1998-01-01 resultaten av
utredningens åtgärderföreslagna följasbör upp.



14

övriga slutsatser

Utredningen kommit tillhar fram att Muskövarvet krävs
sjöstridskrafternasför funktion och för att dessa

sina krigsuppgifterskall kunna lösa i operativtett
område.prioriterat slutsats börDenna avsluta de

diskussioner förts lägga iatt varvet syftesom om ner
förlägga marinaatt huvuddelen det fartygsunder-av

hållet till iKockumskoncernens verkstäder södra
Sverige. industriella regionalpolitiskaAtt ellerav
skäl dessa riskeraacceptera tankar skulle t.o.m. kunna
sjöstridskrafternas framtida trovärdighet inom för-
svarssystemet.

industriella framgårde utredningenI delarna attav
mångahistoriska skäl längre än andra delarvarven av

försvarsindustrin inom marinen betraktatsav som en
integreradnärmast organisationen.del Utredningenav

viktigtatt det är iatt avsluta denna epok ochmenar
marinamed deatt privati-utom Muskö örlogsvarvvarven

förmodligenserats och internationaliseringatt ökaden
inletts. frågorna underhållinnebärDetta att ochom

hållasnyproduktion bör isär i framtiden.noggrannare

Utredningen ihar förslagen även eftersträvat att und-
vika inomatt förstärka monopolen hela eller delar av
fartygsunderhållet. ärMonopol bekvämt fördyrtmen

långaikunden och loppet fördärv för leverantören.av
krigsförbandschefsansvarEtt klokt hanterat bör borga

för leverantörsmonopol undvikas iatt kan eller att de
varje ständigt blirfall prövade.

Förslagen ingamedför kostnadsökningar för vidstaten
genomförandet. utredningensTvärtom är strävan att
uppnå långsiktiga besparingar samtidigt med en accep-

underhållssystemet.operativ framgårtabel ieffekt som
utredningen finns överetableringf.n. örlogs-av en av

marint måsteinriktad varvskapacitet. kapacitetDenna
sannolikt årenreduceras under de närmaste och som

blirarbetsmarknaden f.n. ut det problem helstser var
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reduktionen skall Utredningentas. har konstaterat
investeringareftersatta i påanläggningarna Rindö och

i påproduktionsapparaten Muskö. Förslagen innebär att
investeringsbehovet på fårRindö till åtgärdashuvuddel

näringslivet den föreslagna utarrenderingenav genom av
pårörelsen. Investeringarna Muskö sannoliktkommer att

påverka timpriset måsteoch därmed mötas ökadav pro-
duktivitet i verksamheten varvet skall konkur-om vara
renskraftigt.

Alternativa utvecklingar

bibehållandetAlternativet till kraftfull bakreav en
fartygsunderhållsresurs i Stockholmsområdet är enligt
utredningens bedömning minskadstarkt basering ochen

minskatett utnyttjande stridsfartygen i delenav norra
Östersjön ioch de skärgårdarna.mellansvenskaav En

sådan utveckling kan Högkvarteret inte acceptera av
operativa skäl.

Utredningen har även olikaprövat tekniska lösningar i
syfte att försöka begränsa marinens nuvarande fasta
kostnader för Musköetablissemanget. idéEn fram-som
förts till utredningen har varit påendastatt satsa

underhållsresurserfrämre inom militärområ-Mellersta
det. Idén fallithar när utredningen tagit del av
underhållserfarenheterna från krisliknande ubåts-de
jaktoperationerna på år. idéEn har varitsenare annan
att ombyggnad försöka reducera fredskostnadernagenom
för påden anläggningenfasta Muskö. Tyvärr kräver

sådanadetta investeringar utvecklingslinjenattnya
blir ointressant. ytterligareEtt alternativ, inne-som
bär nybyggnad mindreett ersättning förav varv som

också dåMuskö, faller måstelösningtotal innefattaen
även lösningar för specielladenya vapenverkstäderna,
förråden och stabsutrymmena i Musköanläggningen.

Alternativa huvudmannaskap prövats för Muskövarvetsom
varithar att utarrendera tillvarvsrörelsen Kockums-

koncernen eller att skapa statligt aktiebolagett utan-
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för Försvarsmakten. inne iAtt säkert gränserreglera
svårt. dådet komplexa Husköberget är mycket Att utar-

tillrendera varvsrörelsen Kockumskoncernen skulle ge
ständig juridisk, ekonomisk säkerhetsmässigochen

tvågränstvist ledningssystemmellan och verksamhets-
oförenlig sinaformer art. Kockumskoncernen harav

naturliga intressen i nyproduktionsvarven i södra
Sverige inte intresseradoch torde därför attvara av

såväldriftenöverta Muskövarvet. verkstäderna medav
militär ocksåcivil illapersonal stämmer överenssom

införamed tankarna statligt aktiebolag.att ägtettom
Gränsproblematiken skiljer inte privatmellan fallen

Bådarespektive statligt bolag. bolagstyperna skulle
enligt utredningens uppfattning bli komplicerade och
dyrbara i integrerade miljön isamarbetspartners den
anläggningen.

behållaRindövarvet alternativetAvseende är drif-att
i marin regi därvidten varvet antingensamt attav

behålla koppling tillnuvarande Muskövarvet eller att
integrera underhållövrigtverksamheten med kust-av

på då fårförsvarsförbanden Rindö. möjligtärDetta men
också staten försvaret upprustningenbetala den fulla

går miste möjlighetervarvet och därmed tillav om
ekonomiska kombinationenfördelar civilmed verk-genom
samhet.

Utredningens källor

Marinens fartygsunderhåll föremål mångavarithar för
årensutredningar finnsunder lopp. dessa ettGenom

historiskt påmaterial perspektivgott och ett skapas
låtitUtredningenproblemen. har komplettera och upp-

datera källor viss dokumentationdessa med harny men
påinformeratframförallt sig seriestor bredd genom en

intervjuer diskussioner viktigasteoch med de företräd-
frågor,operativa taktiskaför praktiskoch förarna

förbandsproduktion driftför ägandesamt och berördaav
varv.
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Utredningens bedömning källmaterialet varitär att har
tillfyllest för att med god säkerhet kunna förslagavge

frågor. alltidavseende här aktuella osäkerhetDen som
påverkar intepräglar kalkyler och utred-prognoser

ningens principer följandeoch därav slutsatser.
i klassisk kronologiskArbetet har genomförts form men

såinletts tidigtanalyser och överväganden har som
möjligt i kartläggningsarbetet.
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I INLEDNING

tillBakgrund1. utredningen

Frågan förändrad ledning Muskövarvet vidom en ost-av
kustens marinkommando kom tillunder diskus-1992 upp
sion idels samband utredningenmed försvaretsom orga-
nisation LEMO och dels följd ekonomiskadesom en av
åtstramningar ingick årsi stabiliseringspro-1992som
position. diskussionenresultatsom föreslog Chefenav
för marinen att Muskövarvet frånskiljas då-borde ut

myndighetenvarande marinkommandoOstkustens bildaoch
särskild resultatenhet personellt ekonomiskten och- -

direkt under Chefen för marinen. Syftet med föränd-
ringen möjliggöraatt rationellare driftvar en men
också förberedaatt för att kunna pröva detsenare
framtida huvudmannaskapet för rationellarevarvet. En
drift befrämjasskulle att varvschefengenom gavs en
friare ställning vad personalens utveckling ochavser

vissavad investeringar.avser Kontaktytan mellan kun-
derna och därigenom ocksåvarvet skulle bli tydligare
och affärsmässig.mer

årsI 1993 budgetproposition prop 1992/93:100 bil. 5
har departementschefen regeringensmed instämmande
tagit tydligare ställning avseendeen framtidvarvets

Överbefälhavarenän vad möjligtansett sinoch meddelar
principiella uppfattning överlåtasatt Muskövarvet bör
till statligtett privateller aktiebolag. dåva-Enligt
rande departementschefen påbör det regeringenankomma
att pröva olikade lösningar möjliga ikansom vara
detta hänseende. på sådanavvaktanI prövningen
beslutar regeringen i februari att1993 Chefen för
marinen fåt.v. skall överta huvudmannaskapet för

organiseravarvet, det självständig myndighetsom en
drivaoch det särskild resultatenhet. iDettasom en

åstadkommasyfte att tydligareett kund-/leverantörs-
förhållande mellan ostkustens marinkommando och varvet.

sin hemställanI anmäler departementschefen organi-den
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förändringen redovisatssatoriska och lämnarsom nyss
också bemyndigariksdagenförslag skallett att rege-

tillgångaröverlåta iringen skulderochatt statens
till statligtvid ellerMuskövarvet ettverksamheten

aktiebolag.privatägt

propositionen i riksdagenVid behandlingen 1992/93:av
förelåg partimotioni VänsterpartietsFöU9 yrkandeett

bolagiseringinnebörden Muskö-Fö318 med att en av
blir helägtettendast kan detvarvet accepteras om

också,Bolagiseringsfråganstatligt omnämns dockbolag.
partimotioni Socialdemokraternasyrkande,utan
sig inteMotionärerna föränd-motsätterFÖ316. s en

ägarförhållandena, speciellaring att demen anserav
förbliromständigheterna motiverar att varvet en av

kontrollerad verksamhet.staten

går på linje bifallregeringens förordarochUtskottet
till propositionen. för utskottetgrund dettaSom anser

överlåtelse vidavtal sluts verksamhetenatt om om av
så måste inne-till aktiebolag avtaletMuskövarvet ett

påhålla insyntillgodoser kravklausuler statenssom
måste såledespåinflytande Köparenoch verksamheten.

åta tillsekrigsuppgifter,sig utföra attvarvetsatt
upprätthållaerforderliga finns för detta,resurser

sekretesskravenanbefalld verksamhet, uppfylla m.m.
Sådana åtaganden dessahar t.ex. Karlskronavarvet. Kan

tillgodoses utskottet att detkrav synes vara avanser
statligtär ellerunderordnad betydelse köparen ettom

privat aktiebolag.

socialdemokratiska utskottet lämnarledamöternaDe av
enig reservation tillreservation utskottets be-2en

i sin borde hatänkande anför att utskottetoch tur an-
innebärandetagit Vänsterpartiets motion Fö 318 att

bolagisering Muskövarvet endast kan accepteras omaven
reservation-Enligtblir statligthelägt bolag.det ett

regeringensinte instämma i förslagbör utskotteten
aktiebolagmöjligheterna privat attöppnar för ettsom

speciellatillMuskövarvet. hänsyn deöverta Med om-
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ständigheter råder vid Musköanläggningen denochsom
betydelse den marinens viktigahar för militära verk-
samhet reservanterna Muskövarvet förbliatt böranser

staten kontrollerad verksamhet. Detta utesluteren av
givetvis inte att bedrivsvarvsverksamheten ettav
statligt bolag.

Riksdagen antog försvarsutskottets förslag avseende
Muskövarvet skr. 333. Muskövarvet organiserades som

myndighet den Vid tillskapandet1 1993.en egen mars av
den förändrade Försvarsmakten 1994-07-01 chefengavs
för Muskövarvet ställning lokal produktionsledaresom
LPL.

Delutredningar Muskövarvets framtida ledning ochom
pågickdimensionering parallellt propositionsarbet-med

et. harDe under inomfortsatt1993 Försvarsmakten och
vissmed avrapportering till departementet. följdSom

detta arbete togs beslut att uppsägningarav genom re-
ducera personalen påmed anställda75 grundca av ar-
betsbrist isamt att särskild studie priva-prövaen en
tisering idet Muskövarvet ingåendeorganisatorisktav
båtvarvet på Rindö. Ett nytt huvudavtal utarbetades

dåvarandemellan de myndigheterna marinkom-Ostkustens
mando och Muskövarvet. Det reglerar det fortsatta sam-
arbetet, omkostnader och ekonomiskadegemensamma för-
hållandena mellan Påköpare säljare.och nivåoperativ

olikautreds tillansatser framtida krav beträffande
marinens varvsfunktion.

Regeringen årsilämnade 1994 budgetproposition
1993/94:100 bil. fyllig5 kompletterande redovis-en
ning i försvarsindustrifrågor. Frågan Muskövarvetom
behandlades intedock explicit. Till försvarsutskottet
lämnades emellertid ett motionerantal berörsom varvs-
frågorna. tvåI dem Fö315 m, c Fö332och sav - -

påmotionärernapekar att Muskövarvet skall försäljas
och åtgärderefterlyser regeringens i detta syfte. I
motionerna påpekas bl.a. Karlskronavarvets betydelse
och att ett gemensamt huvudmannaskap mellan varven
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två motionernaturligt. Föskulle andra 331Ivara -
påpekas den betydelsens och s storaA469 av en

ubåtskompetens Submarinesamlad hos Kockums System AB
intaktdenna totalkompetens fordrar produk-och att en

ubåtssystemtionsanläggning i MarinensMalmö. bör där-
prioriteras varvskapaciteten iför och landet struktur-

underhåll tillrationaliseras även för att med alla--
stående förmågan vidsäkerställa Kockumsbuds medel

Submarine Systems.

i sitt 1993/94:FöU9Utskottet betänkande attanser
frånnågon riks-precisering inriktningnärmare eller

ubåtararbetsfördelning avseendedagen ochav ansvar
inom Celsiuskoncernende berörda företagenmellan nu

inte finnasbörär aktuellt. landet kompetens ochInom
ubåtssys-kapacitet produktionsfaserför föralla ett

långsiktigtMöjligheternatem. att kunna bevara denna
förmåga blikan dock beroende exportorderav om nya
erhålls.

också erfaritUtskottet konstaterar att det att det
frågorfinns inför försäljning Muskövarveten av som

regleringinte juridiskaännu är utredda, bl.a. den som
vid utarrendering liksom marinenskrävs varvet,en av

fartygsunderhållframtida i krig.behov fred och Ut-av
utgår från myndigheterregering berördaskottet att och

såfråga riksdagensdriver vidare beslutdenna att 1993
onödigbolagisera Muskövarvet kan genomföras utanatt

redovisadetidsutdräkt. bakgrund det avslogMot av ovan
riksmötet motionerna.nämndade1994

områdennågravisar detecknade bakgrundenDen ovan av
Beskrivningenutredningendär bör ta fram fakta.mera

också regeringen ivisar försattsförloppet dethurav
ovanliga mindrelitet riksdagenläget eller be-att mer

försäljning militär försvarsresursslutat av avom en
regeringrikskaraktär myndigheter ellerutan att varken

tillfälle dessförinnan belysa konsekvenserna.haft att
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Bakgrundsbeskrivningen visar frånäven hur det som
början överbe-rutinbetonat frånett ganska förslagvar
fälhavaren stegvisaden behandlingen i regeringgenom

fåttriksdagoch politiskstarkt inslagprägel meden
industri- regionalpolitikoch närings-och t.o.m.av av

livspolitik. ursprungligaDet förslaget inomattvar
försvarsmaktens organisation säkerställa att Huskö-

fåvarvet skulle tydligare förhållandeställning ien
till sina kunder.

ÖverbefälhavarensDepartementschefen accepterar förslag
tillfällettar i akt politiskatt princip-men avge en

förklaring överlåtasatt Muskövarvet bör tillom ett
aktiebolag. För att understryka uppfattningen begär re-
geringen få överlåtamandat att tillvarvet aktie-ett
bolag prövning utredarens understrykningom en av
förhållandena visaskulle att det är lämpligt. Riks-
dagen vid årstar riksmöte1992/1993 positiv ställning
till regeringens gårförslag förbi steget medmen en
prövning. Dock Socialdemokraternamarkerar och Vänster-
partiet i sina partiuppfattningar inteatt de är bered-

överlåtada att Muskövarvet till privat aktiebolag.ett
Vid års1993/1994 riksmöte markerar riksdagen missnöje
med att Muskövarvet inte hunnithar försäljas motsv

olikaoch regionalpolitiska främst tillknutnagrupper,
Malmö- och Karlskronaregionerna, visar viljauttalad

låtaatt privatett bolag överta Muskövarvets verksam-
het. En talar varmt för att sammanslagninggrupp genom
stärka Karlskronavarvet. villEn föraannan grupp

ubåtsverksamhetMuskövarvets till iKockums Malmö.

juniI 1994 beslutar regeringen vidtaatt prövningden
bedömts viktig grund försom fortsatta beslutsom en om

huvudmannaskapet för Muskövarvet föroch varvets ut-
veckling i övrigt. Utredningsarbetet inleds i augusti
1994.
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Utredningsuggdraget2

Mitt uppdrag är förutsättningarnaatt utreda för en
överlåtelse Huskövarvet till statligtett ellerav
privat aktiebolag. fullständiga regeringsuppdragetDet
är junidaterat direktivenden 22 och för1994 utred-

återgesningen in/2 bilaga 2.

politiska tillDen bakgrunden regeringsuppdragetm.m.
föregåendehar kortfattat itecknats kapitel. I av-

framgårsnittet såväl militära industriellaatt som
intressen fråganfinns i Muskövarvets framtid. Avom
riksdagsbehandlingen framgår också finnsatt det
arbetsmarknadspolitiska regionalpolitiska intres-och

isenter bakgrunden.

direktiven för utredningen påI regeringenpekar ett
antal faktorer ibör beaktas vikti-arbetet. Densom

ärgaste att skrivningaroavsett de föreligger isom
statsmakternas beslutsinriktningar jagskall förutsätt-
ningslöst väga värdet ett nytt huvudmannaskap motav

behållaalternativet att inomMuskövarvet försvars-
makten. Ett förändrat påhuvudmannaskap kan utformas

olikaflera sätt. De mest aktuella är att fortsätt-
ningsvis bedriva varvsdriften i form statligtettav

privateller aktiebolag. Varvets lokaler utrustningoch
därvidkan överföras till bolaget försäljninggenom

eller uthyrning. alternativetdetI att försvaretgenom
fortsätter drivaatt Muskövarvet bör även prövas den
lämpligaste fördelningen underhållsarbete-marinadeav

påmellan bl.a. varvet Muskö iochna varvet Karls-
krona.

Grunden för alternativvärdering är operativadeen
på förmågakraven i krisfred, krig.ochvarvens

Marinens behov varvskapacitet ioch kompetens dessaav
skeden bör därför klarläggas. Muskövarvets minsta
fredstida ocksåomfattning bör definieras faktorsom en
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intressevid framtida ärhuvudman. stortvalet Avav
också varvsdriften.möjligheter rationaliseraolika att

frågan industri-i vilkabör även klarläggasFakta om
intressekonfliktermilitärabegränsningar ellerella

iinrymma aktiebolag för-medföradet skulle att ett
på privatsvarsanläggningen Muskö. bolagEtt som

också innebära högreför Muskövarvethuvudman kan en
marinensindustrimonopol fartygs-vadgrad avserav

sådanaunderhåll. Möjligheterna problematt motverka
bör undersökas.

tvåiUtredningen förstagenomföras steg. Detskall
fråganimina förslagöverväganden ochsteget omfattar

framtidalämpliga för Muskö-huvudmannaskapetdetom
jag redovisa lämp-skall denvarvet. ett andra stegI

dit.liga handlavägen för kan t.ex.att komma Det om
tillgångarfrågor vidvärderingar varvetsav ensom

försäljning för hyressätt-eller grundereventuell en
alternativning. det handla hurandra kan t.ex.I om

inomteknisktbör utvecklas försvarsmaktensvarvet ram.

framtid inteinses kan be-lätt MuskövarvetsDet att
in i operativt/tak-sätts etthandlas utan att varvet

hållet militäratiskt kravär helt ochsammanhang. Det
militärafinns är kravföranlett att varvet och detsom

måste ligga till övervägandenagrund fördärför omsom
inte möjligtframtid. emellertidär attDetvarvets

på just Muskövarvetförsvarets krav utanbara behandla
på marinanödvändigt varvsbehovendet är att dese

möjligt isoleratinte över-är heller atttotalt. Det
översikt-framtida situationMuskövarvets utan attväga

örlogsmarintligt utvecklingen för hela denstudera
underhållinriktade varvsindustrin. förKompetenserna

förmågan tillnyproduktion visst ochhar sammanhangoch
frånpå beställningarnyproduktion försvaretberor dels

på självklart övervägan-skall dedels exporten. senare
nödvändigtinte än konse-göras omfattandedena menmer

framgåivarvsutvecklingen närbörför stortkvenserna
framtid avgörs.Muskövarvets
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tillfredsställandeFör att med säkerhet redovisakunna
områdeniförslag direktivende tagit krävs under-upp

enligtlag och följande:analys

tydligast möjliga formulering framtidadeav
påmilitära varvsförmågakraven inom landet

framtagning fakta avseende Muskö Muskö-ochav
varvet samt dess framtidanuvarande funktionoch
i marinadet systemet

belysning varvsindustriellade sammanhangenav
utvecklingslinjerna underhålloch för och nybygg-
inklusivenad export.

När dessa delvisfakta och komplexa tagitssammanhang
fram, bearbetats systematiseratsoch materialetbör

någrainsättas i olika påexempel varvsutvecklingar
och huvudmannaskap. Därigenom blibör det möjligt att
tillräckligt tydligt vilken inriktning dvs. ut-se -
veckling Muskövarvet är lämpligasteden iav som-
syfte att säkerställa försvarets operativa och andra
behov örlogsmarint inriktadeav Stats-varvsresurser.
makterna sin inriktninghar aktiebolagmot ettgenom
visat misstro lämplighetenmot i driftsform.nuvarande

bibehållaförsvaretOm skall ansvaret för hela eller
delar varvsrörelsen blir mindet därför uppgiftav att
föreslå åtgärder för rationaliseraatt såvarvsdriften
att förtroendet för försvaret återställs.huvudmansom
Är däremot resultatet analysen att varvet bör bo-av
lagiseras blir min uppgift föreslådet att grunderna
för denna förändring.
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Utredningsarbetet3.

Mitt förordnande i utredningen enligt departe-avser
från juli funktionenmentsprotokollet den 4 1994 som

särskild jagutredare. denna egenskapI har att ensam
för ställningstagandende överväganden, ochansvara

utredningsarbetetförslag i. Tillresulterar bak-som
för jag mingrund detta har bl.a. erfarenhetansvar som

verkschef för respektiveStatens Vägverk Försvarets
materielverk kontinuerligamed närings-kontakter med
livet ocksåindustrin. tvåoch har kallatJag sekrete-

till utredningen. Marindirektören Bergelin,Olofrare
långhar bl.a. mycket anskaffningerfarenhet ochen av

underhåll överstenörlogsfartyg alla slag. Andersav av
Hammarskjöld, varithar bl.a. försvarets i olikaexpert

försåltförsvarsmaterielutredningar, marinadet varvet
på marinensGotland föroch behov genomfört del ut-en
redningar Muskövarvet.avseende

Utredningen insamlinghar utöver utvärderingoch av
skriftligt material tillförts viktiga kunskaper genom
utfrågningar diskussioneroch med företrädare för
svenska försvarets operativa taktiska funktioneroch
samt med motsvarande företrädare marinaför den produk-

påtionen nivåer.olika Diskussioner ocksåhar genom-
förts med företrädare för varvsindustri.svensk för-En
teckning över utredningens viktigare personkontakter

./3 regeringskansliet framgårutanför bilaga Utred-3.av
ningen tagithar även del det för utredningdennaav

materialetrelevanta i mängd industri-den och under-
hållsutredningar år.har genomförts undersom senare

Min inriktning för bedrivandearbetets varithar att
inledningsvis och bakgrund operativamot de kravenav
bringa möjligastörsta iklarhet försvarets behov av
fartygsunderhåll för skilda situationer. Parallellt med
detta har vissautretts förutsättningarallmänna för

anskaffning underhållframtida och örlogsfartyg samtav
de produktionsförutsättningarnalokala för Muskövarvet

båtvarvetrespektive på Rindö. Osäkerheten beträffande



30

framtida inriktningenden det svenska försvaret ärav
också underhålls-blir marinabetydande och därför de

försedda osäkerhet.kraven med För- och nackdelar med
olika organisatoriska lösning-huvudmannaskap och andra

har övervägts. Med dessa grundvärden klarlagda harar
diskussioner företrädareförts med för främst Kockums-

ingående varvidkoncernen med försvarets behov ochvarv
utgångspunkten.intressen varit Näringslivetshar upp-

fattningar har övervägts och att analyseragenom pro-
i alternativ relativtblemen ett antal med stor bredd

varit möjligthar det att först förslagta fram ett
påtill inriktning framtidaavseende den desynen

örlogsmarint inriktade i Sverige därefterochvarven
till utvecklingförslagett Muskö-det nuvarandeav

varvet.
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KARTLÄGGNINGII

varsindustrin4. svenskaDen

Historik4.1

varvsindustrinDen svenska under 1930-taletvar av
årligbetydande påstorlek produktionmed 150en 000ca

bruttoton. lyckades "övervintra"Den under andra
världskriget intaktmed produktionsapparat gicken som
lätt att bygga Koreakrigetut. 1950 och1953 starkt-
ökande världsomspännande handelsutbyte skapade ett
stort behov större handelsflottor.av

Varvsindustrin byggdes mångasamtidigtut i ländernu
framför i årenallt Japan. Mellanmen och1950 1975

ökade Japans del världens frånnyleveranser tillav 10
% medan Storbritanniens från50 minskade till %.38 4

sjönk frånDen svenska andelen sakta till10 %7 trots
att frånleveranserna ökade till500 ton000 1955
750 ton Sverige åren000 1960. mellan 1965 ochvar

näst störst i1970 världen gällervad levererat far-
tygstonnage.

Världshandeln började under minska1970-talet inte
minst oljeproducerandede ländernasp.g.a. agerande.

några årUnder någratecknades knappt fartygsbygg-nya
nadskontrakt alls. För att attrahera potentiella kunder
införde flertalet länder statliga varvssubventioner och
mångåriga fartygskrediter. SverigeI valde iställetman
att lägga statsgaranterade stödbeställningar vid in-
hemska avsiktenmed säljaatt nybyggenavarv när
världskonjunkturen vände.

Oljekriserna under 1970-talet iresulterade ett världs-
omfattande energisparande även i utökat kärnkrafts-men
byggande. Det globala handelsutbytet ökade därefter
inte till tidigare omfattning. Världens varvsindustri
fick snabbt strukturrationaliseras och ett stort antal

försvann successivt. Sverige omkringI slopadesvarv
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till vilketstöd fartygsbeställare resulteratallt1980
i i reparationsvarvatt endast handfull huvudsak haren
överlevt.

slipar Dockor Antal AnmVarv
ton an-

ställda
ca

Öresund MiloKattegatt, S

Djupvik, Rönnäng Uh, nybyggnt AL300 60
Öckerö Uht500 25
Citgo Göteborg lego Uh,st4 rep
Gotenius Göteborg uhst Rep,2 40
Falkenberg st Nybyggn,372 rep

HelsingborgCiserv st uhRep,1 30
RååHolms t Nybyggn,201000 rep

Öresundsvarvet
Landskrona st2 100 Rep

Ubåts/uv-teknikLiftMalmöKockums 750

Östersjön MiloSödra S

ÖrlogsftgKarlskronavarvet st7 850 m.m.
Hasslö uht300 13 Rep.

Nybyggn,Oskarshamn st1 75 rep

Milo M

Mälarvarvet
Uh§tockho1m t500 70
UhMaretec Oregrund t225 10

Lidingö NybyggnadBoghammar t120 20
VägfärjorTenövarvet Vaxholm t400 20

RindöMarinvarvet uht KA100 33
örlogsfartygMuskö örlogsvarv st st 340 Mko1 3 ca

Gotlands varv,
Fårösund Uh, nybyggn45 AL800

MiloBottenhavet N

Uh,Dockstavarvet nybyggn AL400 25
Härnösand uh10 KAMKN 300
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Nuläge4.2

årsanställdadag fungerande tioI med än redo-varv mer
visas varierarAntalet anställda tiden, iöverovan.

tid inte minst möjligheten till projektan-sen genom
ställning. Påungefärligt.Antalet är därför ett antal

finnsorter användbara torrdockor kvar utan att egent-
pålig bedrivsvarvsverksamhet platsen.

Huvuddelen de förtecknade anlitas till ochav varven
från marinen för reparationnybyggnad och/ellerav av
örlogsfartyg. kris krigUnder är samtliga in-och av
tresse för totalförsvaret.

Utöver försvarets verkstäder väsentligasteär deegna
örlogsmarina privatägdafartygsproducenterna till-och

antingenhör Kockums- Shipeller Swede Igruppen.-
,/4.1 Kockums bilagaseAB är4.1, helägtett dotter-som

tillbolag börsnoterade Celsius Industriernumera AB,
ingår Karlskronavarvet Submarineoch Kockums Systems.
Djupviks Oskarshamns till-och Gotlandsvarv, varv varv
hör alla ShipSwede Invest AB, koncernen som succes-
sivt byggts efter Härutöver1980. bör Dockstavarvetupp
nämnas.

Karlskronavarvet sittAB, leder tillbakasom ursprung
årtill ombildades till1680, statligt1961 ett bolag

när marinadet örlogsvarvet upphörde. Under de fyra
årensenaste har balansomslutningen pendlat mellan 500
milj.och 700 kr och antalet anställda mellan 950 och

Företagets850. framgårorganisationnuvarande av
bilaga/4.2 marinen4.2. iDen svenska tiderhar varitalla
den största såvälvidkunden varvet vad gäller nybygg-

underhåll.nader som

Produktutvecklingen inriktas främst lättamot yt-nu
stridsfartyg med koncentration till plastteknik, smyg-

Åtgärderteknik sidokölsvävarteknik.och diver-för att
sifiera verksamheten civilamed vidtasprodukter stän-
digt samtidigt militäraden exportmarknaden bear-som
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Inneliggandebetas. tillorderstock värderas över 2000
milj. kr och minsvepare, tioomfattar bl.a. fyra kust-
bevakningsfartyg, tio krigsbroar tåg-till armén och

snabbtågettill såsomfronter ArbetetX 2000. underle-
ubåtssektionertill fortgår.verantör Kockums Be-av

frånställningarna påmarinen fartygsunderhållsvenska
åren minskathar de isenaste volym.

Enligt redovisningvarvets viktigasteär det för att
upprätthållakunna kompetens beläggning ioch framtiden

nästa generationatt ytstridsfartyg beställs enligt
pågårProjekteringplan. viss konstruktionoch har

inletts. långsiktigtHärutöver behövs enligt varvet en
underhållsvolym.ökad

rådandeMot bakgrund inhemska marknadssituation be-av
slöts under ytterligareatt1993 bearbeta exportmark-

områdennaden. tillArbetet koncentreras där ärvarvet
patrullbåtar,konkurrenskraftigt; minröjningssystem och

armébroar. Osäkerheten inför framtiden gjorthar dock
att företaget beslutat produktionskapaciteten.anpassa

inriktasAntalet anställda kapacitetenmot och800nu
årstimmar.mot 600 000

SubmarineKockums organiseradesSystems KSUBAB se
bilaga i./4.3 4.3 slutet 1980-talet separat bolagav som
inom Kockumsgruppen för utveckling, konstruktion och

ubåtarbyggnad snarlikaoch undervattensprodukter.av
Dessförinnan drevs inomverksamheten Kockums och ut-

dågjorde dåvarande år% varvsrörelse.10 Sedanca av
varit ubåtarhar1914 varvet huvudleverantör tillav

marinen. Självasvenska tillverkningen har sedan 1950-
talet delats likaungefär imellan Malmö ochvarven
Karlskrona.

Kockums Australiandotterbolag Submarine Corporation
tecknade kontrakt Australien1987 med leveransom av

ubåtar påoption två.och ytterligaremedsex Dennanya
mångmiljardorder har domineratallt sedan dess KSUB:s

såsomverksamhet främst underleverantör konstruk-av
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tionen. övergåtthar arbetet till tillverknings-Numera
tillfasen huvuddel vidgenomförs dotterbolagetssom

i Australien.varv

anläggningar iKSUB:s Malmö har tillkoncentrerats den
varvsområdetäldre delen det gamla och är skräddar-av

ubåtsproduktion.sydda för påInvesteringar mellan 150
milj. år.och kr har genomförts200 under Sedansenare

pågår ubåtar1990 arbetet med tre typ Gotland för
marinen.svenska förstaDen enheten skall operativvara

ubåtar1997. försesDessa med ett nytt luftoberoende
framdrivningsmaskineri StirlingKockums systemAIP- -

utvecklats bolaget.som av

ubåtarArbetet nästa generation ubåtmed svenska 2000-
pågår. Försvarets materielverk lade under be-1994-

påställning projektering.fortsatt Verksamheten berör
i detta skede utvecklings-varvets projekterings-och
avdelningar. Aktivitetsplanen såär utformad att kon-

påtrakt anskaffning skall kunna i börjantecknas av
perioden Företagets möjligheter1997 2002. vidatt-
slutet bibehålla1990-talet kompetens beläggningochav
i verkstäderna är avhängigt tidendetta. Under fram
till dess söker sitt ubåts-varvet öka inomengagemang
underhålls- moderniseringssektorn.och

internationellaDen mångamarknaden följts århar under
och intensivt.bearbetas AustralienordernEfter 1987
har ansträngningarna inteännu till ubåtsbe-lett nya
ställningar.

ShipSwede Invest AB

tillGrunden koncernen ilades början 1980-talet närav
Djupviks frånVarv AB bytte ägare. varvet, med anor

då1800-talets träskutor, många åri framgångsrikthade
aluminiumbåtarbyggt främst kustbevakningenmed som

stor kund. Den ägaren har produktionenfortsattnya av
båtar i till20 30-metersstorleken samtidigt som

marinen blivitsvenska största beställare. Orderboken
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innehåller bevakningsbåtarbl.a. ett antal för kustför-
åtar sigsvaret. fartygsreparationer.Varvet även

Nästa inlemmas iatt koncernen blev Oskarshamnsvarv
många åri tillhörtBolaget hade Tjörnbase-ygrg. den

rade Johansson-gruppen gick i sjö-konkurs undersom
lågkonjunktur.fartsnäringens Varvsrörelsen bantades

några åroch rekonstruerades blev in-efter ettmen
objekttressant för Ship,Swede sinbehövde breddasom

Österjön.tillkundbas tillfälletVerksamheten, försom
efter förnyad rekonstruktion är begränsad omfatt-av

såvälning, omspänner fartygsreparation inybyggnadsom
både stål aluminium. frånoch nyttjas tillvarvet och

underhålloch förMKO MKS trängfartyg och leve-av av
rerade transportfärja tillunder marinen.1994 en ny

När kustartilleriförbandet Fårö-KA nuvarande3 namn
Harinbrigadsunds byggdes världskrigetunder andraupp

Fårösund påi inkluderadeGotland det ävennorra en
fartygsslip och säsongsutjämnaverkstäder. För att sys-
selsättningen började båtarnytillverkaäven tillman
kustartilleriet. långsamtOmfattningen ökade och blev
så småningom dominant. marinsambandI med varvsut-en
redning i slutet aktualiserades1980-talet organisa-av
tionsformen. tillvarvet utarrenderades Ship1989 Swede

för den rörelsen antog namnet Gotlandssom Varv AB.nya
sysselsättningen åriär tryggad flera framöver med
tillverkning stridsbåtar marinaDet förbandetsav m.m.
båtar underhålls varvet.av

årDockstavarvet innanförAB Ulvöarna, grundat är1905,
självständigtett mindre bådearbetar medvarv som re-

parationer återfinnsoch nybyggnad. Bland reparenterna
båtar, lotsbåtar,marinens kustbevakningsfartyg, väg-

färjor arbetsbåtaroch i Bottenhavet. Nybyggnadsverk-
samheten har medvetet till aluminium-koncentrerats
båtar. årenbeläggningVarvets de närmaste är igod och

på stridsbåtar frånmed stora beställningar Försvarets
materielverk.
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Muskö Anläqqninqarna5. ochm.m. varven

Muskö5.1

Kungliga iFlottans Stockholm etablerades redanvarv
påunder och 1700-talen Djur-16- Skeppsholmen och

gården. utredningarEtt antal under föreslog1900-talet
flyttning från till Lidingövarvet Stockholm bl.a.av

Erstaviksområdet.och Utbyggnaden Musköanläggning-av
årsfastlades riksdag enligt förslag1953 ut-arna av

årsarbetat örlogsbasutredning.1948 anläggning-Iav
avsågs förläggas Stockholms örlogsvarv vidarna som

tidpunktdenna organisatoriskt såvälinnefattade marin-
verkstäder tidens materielförvaltningden medsom an-

för fartygen. tillbeslut förladesGenomsvar senare
Muskö även flottans stabsverksamhet för östra delen av
Sverige.

Anläggningarna 15-årsbyggdes ut under perioddrygen
med start omkringredan 1950. 1955 den förstavar

färdigställddockan och mot slutet 1960-talet helaav
anläggningen. Under 1960-talets lopp genomfördes av
ekonomiska skäl betydande inskränkningar i byggnadspro-
grammet Svärdska utredningen ojämnhetermedfördesom

skyddsnivåeri i etablissemangetsoch allmänna utform-
ning.

Skiss över Musköanläggningen öppen version skisssamt
/5.1 över etablissemanget framgår NågonMuskö bilaga 5.1.av

officiell öppen beskrivningoch Musköanläggningenav
inte finnas. För oinvigdeden läsarens informa-synes

/5.2 tion bifogas i bilagadärför avskriften5.2 välav en
tidningsartikelformulerad anläggningen. Artikelnom

HO/ÖVNpublicerades i personaltidning 1994.sommaren
djupare beskrivningEn över anläggningen blir med nöd-

vändighet sekretessbelagd. Anläggningens dimensioner
exemplifieraskan transportavståndetmed att mellan det

stora verkstadsblockets centrum och docka är1 500ca
meter.
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Organisationen för redovisas iMuskö örlogsvarvm.m.
bilaga./5.3 i5.3. Varvets verksamhet är väsent-alltnumera

underhåll,ligt inriktat marint inommot främst de
områdena.skeppstekniska elektroniskaoch Därutöver

finns artilleripjäserkompetens för dykeri-bl.a. och
ingårmateriel. marinensvarvetI centrala verkstad för

underhåll kvalificerade, högvarviga dieselmotorerav
årtyp Muskövarvet hadeMTU. anställ-1990 470 personer

da. successivt dragitsAntalet har Senast ladesner.
övertalighetvarsel i februari vilketavseende 1994

kommer iresultera att ett lämnar40-tal personer var-
vet under 1994/95. direktfanns1994-06-30 produk-266
tiva indirekt produktivaoch i organisa-140 personer
tionen. aprilförPrognosen är anställda.1995 365

framgått iärsom det berg skyddade varvet medovan
underhållsverkstäderslipardockor, och grunden för den

påmarina såverksamheten Muskö. entydigtärDet att
det är denna i etablissemangetverksamhet är kärnansom
Muskö. varvsanläggningarnaNär byggdes ut fann detman
lämpligt förvaltningspersonalensatt även förlägga

iarbetsplatser skyddande berg samt att redansamma
från förrådsutrymmen.början successivtskapa stora och

uppståttefterhand i anläggningenbehov har ävensom
inrymts olika specialverkstäder nämnaskan MTU-varav

marinensverkstaden, centrala förverkstad robotunder-
håll torpedunderhåll.viktigoch verkstad fören

ocksåanläggningen inrymtär ledningsplatsI fören
marinkommando.Ostkustens

påFör utnyttja anläggningenatt kunna bästa sätt har
olika stödverksamheter i anslutning tilletablerats
berget. bildar tillsammansverksamheterDessa med an-
läggningarna etablissemanget Till ovanjords-Muskö.
delarna hör b1.a. kajsystem,ett omfattande arbets-

sådanekipageorganisationen,platser för verkstäder för
miljöskälverksamhet liggaskall utanför anlägg-som av

ningen, kanslihus,ett antal personalstödlokaler samt
värnpliktiglokaler för grundutbildning.personal under
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Till ocksåetablissemanget olikahör drifts- och
skyddsfunktioner för iverksamheten fred eller under
beredskap.

gårDet redovisade innebär inteatt det göraattovan
någon åtskillnadtydlig ovanjords-mellan och under-
jordsverksamheterna inom etablissemanget Muskö. hörDe

och är beroende Enligtvarandra. undersamman 1993av
utredninggenomförd kan kostnaderna för Musköetablis-

periodensemanget för framöver tillberäknas ungefär
följande belopp:

Drift med alla försörjningslag milj.40-50av
kr/år

Avhjälpande underhåll snittbehov milj.10ca
kr/år

Moderniseringar/komplet-
teringar snittbehov kr/årmilj.10ca

sannolikt stigande

årligadessaAv kostnader belastas örlogsvarvet 1994
milj.med vilket i16 kr liktydigtstort ärca med

varvets kostnader för lokaler. liksomVarvet övrigaden
inomverksamheten försvarsmakten kommer att framöver

även belastas kapitalkostnadermed avskrivningaroch i
den framtida fastighetsdriften vilket ännuger en

förhållandenastörre likhet med i näringslivet. Jämfö-
på årrelser genomförda pekar emellertid mot attsenare

varvets nuvarande hyra marknadssynvinkel rimligtärur
beräknad i relation till mängden producerade arbetstim-

och lokalernas kvalitet. i sin visarDetta turmar en
svårigheterna i jämförelserna mellan Muskövarvetav och

civilamotsvarande varvet skulleOm belastas medvarv.
den totala lokalmerkostnaden drivaför att verksamheten
i berg skulle innebäradetta bortåthyreshöjningen om

Mellanskillnaden%.300 mellan varvsverksamhetens nuva-
rande lokalkostnader faktiskaoch de kostnaderna för
försvaret ibelastar dag marina krigsförbanddet som
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vid underhålls-beredskap för reparations-ochansvarar
vidverksamheten marinkommando.Ostkustens

uppföljning investeringsvolymen iEn Muskövarvet ochav
särskilt produktionsapparatdess investe-pekar mot att
ringarna över tidsperiodsett längre jämförtoch meden

lågt.civilamotsvarande legat Detta gäller sär-varv
skilt investeringar i rationell arbetsmiljö syftande

lågatill ställtidert.ex. och korta transportvägar.
investeringenenda störreDen genomförts ärsom en ny-

ligen moderniseringavslutad den äldsta dockan ävenav
innefattande närliggandeuppbyggnad verkstäder.en av

ocksåDärvid har delar verkstadsresurserna contai-av
neriserats påför tillgodoseatt kraven iflyttbarhet
krig.

årenFör de närmaste planeras nödvändigade byggnads-
investeringarna för Kustbevakningens regionledningatt

enligtOst statsmakternas beslut lokali-skall kunna
till Muskö och vidmed staben Ost-seras samgrupperas

marinkommando.kustens

tillträdesskyddetsäkerhets- och till etablissemanget
ÖnMuskö är ireglerat liggerflera inomsteg. Muskö

militärt skyddsområde vilket innebär utländskaatt
tillståndmedborgare behöver särskilt tillträde.för

etablissemangsområdetHela är skyddsobjekt vilketett
såvälinnebär att svenska utländska medborgaresom

särskilt tillståndbehöver tillträdeför visssamt att
fårutrustning inte området.inommedföras Berganlägg-

ningen i sinhar särskilda tillträdesreglertur inne-
bärande att delar särskiltärverksamheten skyddade.av
Genomgående kan sägas inteäratt det verksamhetens
existens och belägenhet är sekretessbelagd välsom men
verksamhetens närmare omfattning tidsplane-art, och
ring.
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Rindövarvet5.2

VaxholmsområdetRindövarvet i inordnades organisato-
riskt särskild i ienhet Muskö örlogsvarvsom en sam-

bildandet marinkommando.band med Ostkustens Varvetav
sysselsätter i tillanställda dagsläget35 harca som

underhållauppgift båtarfrämsta att och delsreparera
i drift vid kustartilleribrigadenAndra med Vaxholms
kustartilleriregemente, båtar mobiliserings-dels

skärgård.iförlagda MindreStockholms del verksam-av
teleunderhållheten omfattar militärafordons- och för

förband.

Marinens områdetiverksamhet omfattar dels den stora
påkustartilleriregementearbetsplatsen Vaxholms östra

Rindö,delen mindredels ett antal separata arbets-av
påplatser västra delen ö. Varvet är denav samma

påstörsta de liggeroch kronans mark.av senare
Arbetsplatserna i Vaxholm har under avvecklats och1994

påpersonalen överförts till lokaler Rindö.östra Av-
veckling splittrade påde arbetsplatserna västraav

ochpågårRindö inriktning successivtärM0 att samla
möjligastörsta marinensdel tillverksamhet östraav

delen ön. minskaDetta görs för att kostnaderna förav
fastigheter, infrastruktur och transporter samt för att
undvika investeringar i äldre bebyggelse. Problemen

påfinns Rindövarvetäven till betydande del harsom
slitna byggnader. enligtkrävs min bedömningDet avse-

investeringarvärda för litenatt trots verksamhets-en
fastighetsbeståndetvolym det nuvarande tillanpassa

kraven för effektivmodern och verkstadsrörelse. Denen
driften fastigheterna i skicknuvarande kostarrena av

kr/år.milj. Alternativet1,5 att bygga under-ca en ny
hållsverkstad på Rindööstra idelen närtidharav
prövats svåra markförhållan-har förkastatsmen p.g.a.

iden möjligadet enda terrängpartiet.

marinenChefen för åtiuppdrog november 1993 attCMKO
i samarbete med Muskö örlogsvarv bl.a. granska förut-
sättningarna för alternativ tillatt, ett nuvarandesom
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överlåtadriftsform, försäljningarrende ellergenom
Rindövarvets anläggningar till civilt företag.ett

åtRamvillkor utredningenför stödetatt ut-KA 1var
måste långsiktigtbildning Harinkomman-säkerställas.

utredning Rindö inleddes vinterndots avseende 1994.
våren tvåtillhade under lettDen att svenska varvs-

från båttyperföretag med stor erfarenhet för-aktuella
sig intresseradeklarat inleda förhand-att snarastav

långsiktig varvsområdetlingar arrendering medom en av
dåsamtidigtett Övertagande huvuddelen denav av an-

Båda långsiktigaställda personalen. företagens affärs-
idéer ocksårimligabedömdes bedömdesoch kunna lösa

långsiktigainvesteringsbehovenproblemet med och det
åt militärastödet utbildningen övningsverksam-den och

områdetMarinkommandots prövningheten. visade inteatt
långsiktigtbör försäljas utan över-utarrenderas om en

låtelse i framtiden tillvarvsrörelsen skulle kommaav
stånd.

Då utredningen Muskövarvets framtid kändblevom av-
angåendeutredningenbröts den Rindövarvet ilokala

på övergripandeavvaktan resultaten den varvsut-av
redningen. materialInsamlat tillhar överlämnats
utredningen Muskövarvets framtid.om
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Försvarets6. behov av varvsresurser

Vissa6.1 grunder

kärnfråga vid övervägandenaEn framtidMuskövarvetsom
är försvarets fortsatta behov harJagav varvsresurser.
i utredningens inledande frågadel ägnat denna största
uppmärksamhet. studierDetta har skett genom av rap-

frånporterna den försvarsindustri-stora mängd och
underhållsutredningar genomförts under det senastesom
decenniet. framgår också iGrunder industrielladen

årsinriktningendelen i försvarsbeslut.1992av De
ingångsvärdernaaktuellaste erhållitjag emellertidhar

serie diskussioner fråganmed berörda för-genom en av
svarsorganisationer skilda principiellaslag. I ochav
operativa termer har Högkvarteret därvid uttryckt det
militära försvarets behov för under-av varvsresurser
håll årsdels för ett nuläge där försvarsbesluts-1992
inriktning ligger fast och dels för möjlig framtidaen
situation där ekonomiskade förutsättningarna försäm-
rats operativa måsteoch de kraven därför avsevärt be-
gränsas. Högkvarterets operativa diskuteratskrav har
med de närmast berörda militärbefälhavarna varvid den
taktiska, tidsmässiga militärgeografiskaoch innebörden

påHögkvarterets underhåll uthållighets-krav liksomav
blivitaspekten ingångsvärdenbelyst. Med dessa som

praktiskagrund har den innebörden kraven studeratsav
på nivålokal varvid marinkommandocheferna och deras
organisationer i ost, syd västoch har medverkat. Syf-
tet varitmed detta har definieraatt närmare och be-

påräkna nivåbehoven taktisk/teknisk samt att överväga
kapacitet tillgänglighet frånoch taktisk synpunkt.

ocksåUtredningen diskuterathar behovet av varvsresur-
underhålletsoch bedrivande medser representanter för

Försvarets materielverk och med Chefen för kustflottan.
Kontakterna med har tillFMV bl.a. syftat övervägaatt
sammanhangen mellan teknisk underhållkompetens för och
för nybyggnad, inhämtaoch att information om senare
års dialoger mellan försvaret industriföre-och berörda
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ocksåmaterielverk redovisattag. Försvarets sinahar
årensberäkningar över de närmaste planerade volymer

underhållnyproduktionavseende och örlogsfartyg.av
Diskussionen med Chefen för kustflottan har bl.a. gett
information hur fartygsförbanden uppfattar denom nuva-

underhållssituationen underhållsresur-vilkarande och
kan förutse förCKF behov fortsatt förbands-ser av en

produktion.

min bedömningär materialSammantaget det detatt som
stått till utredningens diskussionerförfogande och de

dialoger jagoch rimligtgenomfört gett klarläg-som en
bildgande över framtidanuvarande och behov av varvs-

underhållsresurser för försvarets verksamhet. Behovet
självklartnybyggnadsresurser till sinär osäkrareav

dåomfattningkaraktär och ärdet beroende dels detav
utveckling, industrinssvenska försvarets dels föränd-

ringar, exportansträngningarna.dels resultaten av
tilldet mitt finnsunderlag ställts förfogandeI som

uppgifteräven sekretessbelagd karaktär. ärDessaav
emellertid inte styrande för övervägandenade fortsatta

för materialet min bedömningoch huvuddelen är detav
utnyttjas iatt det kan ett öppet betänkande.

Försvarsmakten iInom är behovet alltav varvsresurser
väsentligt till marinakoncentrerat de Inomprogrammen.
Marinen stridsfartygsprogrammetär den avnämarenstora

icke minstäven kustförsvarsprogrammet ärmen genom
båtantalsitt ej mindreökande försumbar kund för deen

varven .

inarbete med örlogsfartyg enligtVarvens kan delas
följande:

Nybyggnad

Ytstridsfartygen byggs normalt Karlskronavarvetav
härifrånKkrV. Enda omkringundantaget är de 1980

från patrullbåtarna. UbåtarnalevereradeNorge 16
beställs Submarinehos Kockums Systems KSUB.AB
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såsomTillverkningen till vidsker 50% Kkrv under-ca
båtartillleverantör Trängfartyg och beställsKSUB.

anbudsförfrågan. årefter bred Under har kon-senare
itrakt tecknats Djupvik,med bl.a. Oskarshamn,varven

Fårösund. Diverse ocksåDocksta och trängfartyg har
påköpts begagnade världsmarknaden.

Underhåll

underhåll åtgärdFörebyggande är erfarenhetsmäs-en som
sigt vidtas viss tidefter kalender drifteller --

återställatillsyftande materielensatt status efter
förslitning Härigenom förhindrasmotsv. slitagetatt
går till underhållhaveri. Förebyggande vidgenomförs

årsöversyn. På större fartyg samlas därutövervarv som
åtgärder åt-ett mindrestort antal ihopfrekventa och

år, sexårsöversyn.gärdas sjättevart

underhåll åtgärdAvhjälpande är reparationen som
vidtas skada/haveri.efter

årUnder ambitionhar växt tillfram syftandesenare en
att utöka fartygsbesättningarnas i det före-engagemang

underhållet.byggande Hedelsbrist samtidigthar resul-
i minskat underhållterat förebyggande vid somvarven.

konsekvens härav har det avhjälpandeoplanerade
underhållet ökat. Enligt Försvarets materielverks prog-

underhållsvolymen påtagligtfluktuerar ti-övernoser
den. omfattningDess nuvarande bör lägsta-ettvara
värde. Marinens totala behov kommer intedock framdeles

lika tidigare.stortvara som

örlogsmarina fartygsunderhålletDet för fartygsförband
vid ostkustens marinkommandonoch Sydkustens samt far-
tygsmoderniseringar utförs i nuläget av

ÖVMMuskö örlogsvarv med över direkt300 000-
produktiva arbetstimmar år. volymen harper
minskat år.med timmar50 000 underca senare
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underhålls.båtarAlla typer fartyg och KAav
båtunderhåll påi Rindövarvet.utförs huvudsak

mindre timmarKarlskronavarvet med änAB 200 000-
år. Till KkrV förs även de fartygsöversynerper

ÖVM.påinte medhinns tidigareVolymensom var ca
timmar succesivt minskat.har Alla300 000 men

båtar underhålls.typer fartyg ochav

SubmarineKockums Systems genomförAB, som en--
sexårsöversynerstaka samtidigt moderni-med

på ubåtsering .

pådiverse mindre Ett antal översynervarv.-
båtar på civilafrämst trängfartyg och läggs ut
pris kvalitet, vidkonkurrensskäl ochvarv av

övningar jämna sysselsättnings-eller för att ut
toppar.

båtunderhållet vidFartygs- och Västkustens och Norr-
pålandskustens marinkommandon marinenoch för Gotland

är väsentligt mindre omfattning. sedanggg, 1985av som
påsaknar servicegruppeget har förtrevarv, en man

åtgärder. underhåll påövrigtakuta Allt genomförs
Göteborgsområdet.civila iK-företag För fyravarv

patrullbåtar, tiotalet träminsvepare tjugotaloch ett
årKA-fartyg läggs över arbetstimmar ut.15 000 per

Båtantalet Underhållsservicevid litet.är lämnasggg
civilaverkstad. längs NorrlandskustenHosav egen varv

årligenbeställs arbetstimmar.arbeten ett tusenom par
påkustartillerietSedan sittGotland utarrenderade

Fårösunds Marinbrigadsbeställs1989 huvuddelenvarv av
varvsunderhåll hos Gotlands K-företag.Varv AB om-

årsarbetstimmar.fattningen är 3 000ca

Industriell kapacitet6.2 kompetens och

frågornaförsvarsindustriella iDe ökandehar grad upp-
år såvälmärksammats i myndigheternasunder senare
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underlag i statsmakternas prövningar isom samband med
försvarsbeslut ieller ordning.annan

årsI samband med försvarsbeslut1987 genomfördes en
omfattande prövning försvarsindustrins fortsattaav
förutsättningar och behovet inhemsk kompetens ochav
kapacitet inom olika systemområden. prövning inomDenna
området för örlogsfartyg nedanståendeavslutades genom

frånuttalanden försvarsutskottet FÖU 1986/87:11 som
antogs riksmötet.senare av

"Utskottet konstaterar försvarsmaktensatt samlade be-
hov varvskapacitet blir mindreav under de närmaste
åren i avsaknad möjligheter till beställningarav nya

år.under dessa Det krävs därför att den totala kapa-
citeten för underhållnybyggnad och örlogsfartygav

till förhållandenaktuellaanpassas till rimligaoch
exportantaganden. ärDet dock, med hänsyn till Karls-
kronavarvets betydelse och även regionpolitiskaav
skäl, angeläget att de negativa effekterna före-av
stående produktionssvacka begränsas. Utskottet förut-
sätter att försvarsmakten sitttar och göransvar om-
disponeringar marina underhålls- och reparations-av
arbeten. Härutöver understryker ocksåutskottet att
koncernledningen för Svenska Varv har ett föransvar
Karlskronavarvet".

Utskottet riksdagenoch ocksåaccepterade vid samma
tillfälle propositionsformulering innehålleten med att
förmågan till utveckling och produktion örlogsfartygav

möjligt bibehållasborde iom landet.

De akuta beläggningsproblemen vid Karlskronavarvet
löstes kombination åtgärder.olikagenom en Underav

återkom1988/1989 det bildade företaget Celsiusnu AB
med förslag till omstrukturering och samordningen av
den örlogsmarina verksamheten innefattande ivarven
Karlskrona och Malmö. Celsiusgruppens förslag innebar
bl.a. att all nyproduktion skulle isamlas Malmö medan
fartygsunderhållet kvarståskulle i Karlskrona. En av
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optimistiskatill förslaget degrunderna prognoser-var
ubåtarför mot bakgrund denfortsatt export av avna

framgångsrika Australien.affären med

till till-marinen huvudkund varvetChefen för gavs som
strukturfrågan isig ifälle ochatt yttra 1989mars

sin delen uttalan-fastlade han avslutandeDen avsyn.
följer:det lyder som

tillverkningen ytstridsfartyg"Hittills ochhar av
sådantubåtar samtidigt. före-ske Ett behovkunnat

gåri ekonomierligger i framtiden,även lägre detmen
möjligheterinte. Marinen emellertid goda attser an-

ubåtarytstridsfartyg ianskaffningen och ettavpassa
så respektivebeställningarväxelschema, far-att av

marinenDärmed skulletygstyper sker efter varandra.
beläggning vidbidra till jämn nybyggnads-ettkunna en

varv .

överskådlig framtid sjöstridskraft-Blekinge inomutgör
Österjön. Underhålls-basområde i ochsödra repa-ernas

rationsbehovet blir särskilt vid bered-stortsom-
måste tillgodoses iskapshöjningar självklart samma-

område, igeografiska därpersonal arbetaroch av som
sålundamarinen nödvändigt under-fred. För är det att

Karlskronaområdet.hållsfunktionen bibehålls i

Underhållet i fredkoncentrerasKustflottans fartygav
rationellthuvudsakligen till vinterperioden. Ett ut-
åstadkomsåretnyttjande varvspersonalenrunt omav

också för nybyggnad".Karlskronavarvet svarar

också sinvid tillfällemarinenChefen för lämnar samma
strukturfrågan:lösning ibedömning lämpligav en

inteCelsius presenterade förslag verkar"CM attanser
lösningmöjliga lösningen.den enda En gagnarsomvara

förhållan-på följandemarinen iställetborde ta fasta
de:

underhållsfunktionen krigsorganisatoriskaatt av-
måste iovillkorligen Karlskronaskäl bevaras
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underhållatt påoch nybyggnad sker och- en samma
plats

marinenatt har ett såvälklart behov fartyg- av
över under i framtidenvattnetsom
att svenska tillverkasfartyg bäst inom landet-
att det är positivt att söker lösning- varven en
med ett företag

lösningen utgå frånatt bör principen att-
ledning, projektering, utveckling och
konstruktion bör iläggas självaMalmö och
tillverkningen i Karlskrona".

fåttharJag bekräftat att Chefen marinenför och
sedermera marinchefen står vidfast inriktning.denna

såledesDeras uppfattning är minskandeatt med volymer
är det nödvändigt att tillverkningenkoncentrera och
underhållet i södra Sverige till gg; Karlskrona-varv -
varvet eftersom det frånär detta försvars-- varv som
synvinkel förenar lokaliseringacceptabel med kom-en
petens att underhållgenomföra såväloch nybyggnad av

ubåtar.ytfartyg som

i juniSenare överlämnade1989 Försvarets materielverk
i varvsstrukturfrågan ett fylligt till indu-underlag
strin tilloch berörda myndigheter där huvud-man som
kundens representant mindreeller kräver attmer
Celsius skall pröva alternativ såvälett där nyproduk-
tion underhåll i södra Sverigesom koncentreras till
Karlskrona. Det strukturalternativ Celsiusgruppensom
framfört förkastades efter analys i starkt kom-en som
primerad form resulterade i följande syn

den operativa planeringen förutsätter effektiven
i militärtdet basområdetvarvsresurs utbyggda i

öresundsområdetBlekinge. intekan godtas ur
operativ synvinkel

nybyggnadsverksamheten för den marinenssvenska
behov tillgodoses bäst med varvsproduktionen
förlagd till Karlskrona. Detta gäller särskilt
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föreliggermed de osäkerheter avseende densom
framtida nyproduktionens omfattning tidenöver

underhållsvarv i inteett rent Karlskrona har
långsiktigförutsättningar för överlevnad ekono-

dåmiskt kompetensmässigt. blir marineneller Det
får oundvikligenbetala de merkostnadersom som

uppstår.

ihar samtal för FörsvaretsJag med representanter
fått stårmaterielverk ibekräftat ävenatt dagFMV

i redovisade principiellafast den synen.

års redovisade regeringen följan-försvarsbeslutI 1992
inriktning stridsfartyg. inriktningde avseende En som

riksmötet.antogssenare av

svårtillgängligakvalificerade"Den mest och kompeten-
ubåtsområdet.inom Varvsindustrin ligger inomsen

industri sig i interna-Svensk har lyckats etablera en
tionell nisch, möjligtgör det att ha hög kom-som en
petens värde för försvar.stort svenskt Det är där-av

bibehållaför vi inomangeläget att landet kan nyut-
ubåtssystem.vecklingskapacitet för

Varvsindustrin tillverkabedöms kunna utveckla och yt-
tillverkafartyg under hela 1990-talet. attKompetensen

bibehållasi tillfartygsskrov plast bedöms kunna fram
påomkring mitten 1990-talet. Beroende nästa far-av

förmågaskrovmaterial blitygstyps kan denna reducerad
utgå. Varvsindustrin tvingas sannolikteller under

perioden till anpassning till lägrefortsatten en
nivå, långsammatill anskaffningenär anpassad densom

marinenfartyg, har under 1990-talet. ärDetav som
inomfinnsdock angeläget föratt kompetens landet

underhåll vidmakthållande befintligaoch fartyg."av

Likartade regeringsuttalanden föreligger iäven 1993
års budgetpropositioner.och 1994
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återkommajUnder ånyo1993 Kockumskoncernen till för-
svarsmakten med förslag iatt ökande grad förlägga
marinens större fartygsöversyner till i Karls-varven
krona och Malmö. påI svaret pekar de operativaFMV
konsekvenserna sådan inriktning underhållet.av en av

också påFMV pekar det kända problemet tvåmed Kockums
tillverkningsplatser i Karlskrona respektive Malmö.
Någon principiell ändring underhållets fördelningav
blev heller inte gång.aktuell denna

harJag för 10-årsden senaste perioden funnit tyd-en
lig trådröd i statsmakternas myndigheternasoch ut-
talanden i de örlogsmarina varvsfrågorna. Med beaktande

det närmast självklaraav att industrindet är harsom
för sinansvaret verksamhet och utvecklingegen har

såväl huvudkunden det svenska försvaret stats-- som-
makterna tydligt och påoavbrutet pekat varvsindu-att

måstestrin förutsätta successivt minskande svensken
beställningsvolym och fortsatt restriktiven export-
politik. Försvarsindustrin bör därför sådangenomföra
strukturell anpassning behållaatt den kan kompetens
och konkurrenskraft. Det har inte någonheller varit
tvekan statsmakternas prioriteringom den nationellaav
förmågan till underhåll förmåganföre till nyproduk-
tion. Likaså har myndigheterna påvisattydligt att den
regionala/lokala fördelningen underhållskapacitetenav
till betydande grad styrs operativa på-krav samtav
verkas behov för förbandsproduktionen.av inteharJag
funnit allvarliga oklarheter i signalerna till indust-
rin, ej heller källor har gett helt signalerandrasom
än de officiella.

Högkvarterets6.3 operativa krav

Högkvarteret tillhar utredningen överlämnat dels en
kravförteckning beträffande marinens varvsfunktioner

tillanpassad nuvarande operativa planer och dels "ut-
tillkast minimikrav" att de ekonomiska förut-p.g.a.

sättningarna försämrats årsefter försvarsbeslut.1992
Båda dokumenten påställer krav att torrsåttnings-
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möjligheter stamstrids-för hjälpfartygaktuella och
såvälfinnas inomskall närmareMS M0. Densom

diskussionen utvisat "torrsättningsmöjligheter"har att
i innebäraktuell pluralisformtext och att dennaen

nivåtorrsättning lägsta förutsätts kunnasom en genom-
åtminstone påföras i respektiveKarlskrona därMuskö

i övrigt finns tekniskadet och reservdelarresurser
åtgärdatillgängligaomedelbart för att exempelsom en

maskinhaveripropellerskada, ett eller vapensystem-en
vattenlinjen.skada eller under För enstakaovan

specialfartyg fårisbrytaret.ex. däremot särskilda
åtgärder förutsättas.

ingåroperativadagens kravbild iI att Karls-varven
pårespektivekrona i säkerhetspolitiskaMuskö alla

situationer fullständigtskall kunna genomföra fartygs-
underhåll vidoch att verksamheten behov skall kunna

tvåtillkraftsamlas "minimikraven"ett de Iav varven.
förutsätts kapacitet reparationföratt större ska-av

i krig intedor erfordras församt att fredskompetens
fartygsunderhållfullständigt finnas vidbehöverbara

återtagandeskedetinom blirett landet. Det därmedvarv
blir dimensionerande varvskapacitet.för behovetsom av

ÖB nivångengäld ibetonar begränsadeI den kraft-att
samling marinens stridskrafter iskall kunna skeav en

förmå-valfri riktning. påDetta medför konsekvenskrav
till underhållavhjälpande vissa haverirepara-ochgan

tioner inte vidavseende örlogsfartyg blott ställeett
Östersjön påi sådantutan sätt fartygsförbandenatt

Östersjöom-på optimaltkan baseras iett sätt hela
rådet. tillFörbanden ävenskall kunna kraftsamlas

påVästerhavet tilleller sättBottenhavet det den
operativa planeringen Vidare innebärförutsätter. det

på sådantiatt fartygsförbanden skall kunna öva fred
sätt kris/krigsuppgifterna rimligatt med grad av
säkerhet kan lösas.

både situation situationenFör operativa ochdagens om
måsteoperativa begränsas ärde kraven det förut-en

åter-sättning marina varvskapaciteten vidatt den ett
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tagande höjassnabbt skall kunna rörligasamt att
underhålls-organiserasskall kunna förvarvsresurser

insatser inom riket. Diskussionernahela med de opera-
tiva staberna utredningenhar tydlig bildgett en av

återtagandet fårvid någraatt inte ta änvarven mer
veckor att genomföra eftersom därefter skallvarven

förmågan.verka med den förhöjda rörligaDe varvs-
får inte tillett embryoresurserna ses som en ny

varvsrörelse utan kapacitets-snabb personellsom en
ökning i kombination specialreservdelarmed för-som
stärkning befintlig varvs-/verkstadsrörelse.av en

operativaDagens innefattarkrav punkter markerarsom
betydelsen militärbefälhavarenatt eller den tak-av
tiska chefen vid beredskap prioriteraskall kunna verk-

vidsamhet respektive planläggningensamt att kanvarv
hållas aktuell och att hjälpfartygombyggnader kanav
genomföras. Diskussionerna utvisathar att dessa krav
kvarstår i nivånden starkt begränsade inteäven detom
är explicit uttryckt.

Militärbefälhavarnas6.4 operativa taktiskabehov och
krav

Utredningen inhämtathar information från militärbefäl-
havarna påavseende deras krav marinens fartygsunder-
håll. Militärbefälhavaren militärområdetför Mellersta
har med i fylliggrund militärområ-beskrivningen av
dets strategiska och operativa situation inledningsvis
betonat den operativa militärbefälhavarenroll harsom
vid samordningen stridskrafter samt den betydelse deav
marina stridskrafterna har när militärbefälhavaren
skall sinalösa alltifrånförsvarsuppgifter i freds-en
kris till ett väpnat militärområdetsMellerstaangrepp.
betydelse är enligt militärbefälhavaren utomordentligt

istor alla konfliktfalltyper också åter-vilketav
ispeglas uppgifterna ioch att bl.a. än hälftenmer av

landets stamfartyg och kustförsvarsförband grundtillde-
området.lats ocksåDärav följer enligt militärbefäl-

havarens uppfattning att den huvudsakliga övningsverk-
samheten för dessa förband skall tillförlagdvara
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militärområdet stödorganisationernaMellersta och att
till bereddskall anpassade detta. skallMBH varavara

både ytterligare överlämnaatt mottaga förband och att
till övriga militärbefälhavare.förband

kvalificerade marinaMuskö örlogsvarv skall MBMvara
avhjälpandeverkstadsresurs för förebyggande under-och

håll på tilldelade Militärbefälhavarenfartygsförband.
på på påpekar Musköbetydelsen det goda skyddet ochav

rörliga stödjaatt varvet med skall kunnaresurser
underhållsverksamheten vid basering strids-även av

militärområdet.ikrafter andra delar Hot denna bak-av
i organiseratgrund bör örlogsvarvet redan fred vara

krigsförbandett kaderbemannat med bredmotsvsom en
teknisk kompetens.

Till viktigare uppgiftervarvets hör med kortatt var-
stödja samtligasel kunna är fredsrustadefartyg som

militärområdetgrundtilldelade samtidigtoch samt att
påkunna översynforcera arbetena fartyg under och med-

i rustningen hjälpfartyg. innebärverka Sammantagetav
påenligt uppfattning allsidigdetta krav kompe-HEM en

vidmakthållande stridsförmågaförtens ochfartygensav
underhållför avhjälpande medsamt parallellt detta

förmåga långkapaciteten ytterligareöka föratt en
beredskapssituation. kapacitetKompetens och skall
finnas torrsätta genomföraatt aktuella fartygstyper,

lång-fartygsunderhållfullständigt i situation meden
varig höja kapacitetenberedskap snabbt kunnasamt att

förmågaåtertagande.vid finnasVidareett skall det
åtgärder på basområde,iutföra verkaatt fartyg annat

från grupperingalternativ mottaga/av-och att kunna
från/till militärområde.lämna annatresurser

militärområdetMilitärbefälhavaren för Södra MBS
påinledningsvis ipekar ochatt redan fred som en

nivå torrsättningsmöjligheter förabsolut lägsta bör
på ifinnasaktuella Västkustenfartygstyper och an-

slutning Blekingebasen.till bl.a. grundDetta som en
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för behovet materielunderhåll krisskedeunder ettav
i krig.eller

Under kris-ett eller neutralitetsskede med forcerad
återtagning och utökad beredskapstjänst skall grund-
tilldelade fartyg kunna fullständigt materiel-ges
underhåll i Blekinge påoch Västkusten. Kapaciteten för
avhjälpande underhåll skall säkerställas varvid torr-
sättningsmöjligheter för grundtilldelade fartygsenheter

finnasbör i påBlekinge, Öresund.Västkusten ioch
likartadeärKraven krigsfalletför dock att behovet av

avhjälpande underhåll begränsas till skador med kort
reparationstid och att behov tillkommer rörligaav
underhållsresurser.

vidare påMBS har pekat den allvarliga operativa be-
gränsning i handlingsfrihet åter-viduppkommersom en
tagningssituation endast kvalificeradom fartygs-en
underhållsresurs återstår ÖBi landet jmf operativa
miniminivå. Möjligheterna påatt effektivtett sätt
samordna utbildningsbehov,mellan beredskapsinsatser

materielåtertagningoch blir starkt begränsade och an-
passningen till lägesutvecklingen ocksåblir begränsad.
Militärbefälhavaren påvidarepekar de svagheter som
vidlåder varje återtagning.plan för blirDetta sär-
skilt uttalat vid planering innefattar ien attsom
första steget bygga underhållsresursenupp varvet för

iatt andra steget hjälpmed återtadennaav resurs
fartygsförbandens materiella krigsduglighet.

utvecklingenOm skulle framtvinga inbördes priori-en
tering mellan kvalificeradede reparationsvarven
konstaterar MBS att Muskövarvet frånäven MBS synpunkt
har större operativ betydelse än Karlskronavarvet genom
att det är skyddad anläggning. Reparationsvarvenen i
Malmö och Karlskrona varierandehar operativ betydelse

olikaunder skeden.
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förChefen kustflottans behov6.5

Diskussionerna för kustflottan har bl.a.med Chefen
fåtill nulägetsyftat klarlagt hur bedömeratt CKF

fartygsunderhåll sjögåendevid förbanden,avseende de
förändringstendenserna framtidaframöver samt det be-

underhållsresurser koppling tillhovet medav genom-
effektiv utbildning operativt-förandet och enav en

/taktiskt övningsverksamhet vidanpassad kustflottans
förband.

material till utredningens förfogandeDet ställtssom
visatsamtidiga diskussionernaoch de med m.fl. harCKF

på A-underhållsnivånsatsningatt trots den skettsom
underhåll kvarstårvid förband ett omfattande behov

underhåll vid varv/verkstäder.skall genomförasav som
bådeunderhåll avhjäl-är förebyggande ochEtt som av

påSatsningen materiellt personelltpande karaktär. och
lagorganisationer varithar kraftfull under senarenya

år också inneburit viktigtoch ökat besätt-har ett
området underhållningsengagemang inom samt att upp-

från A-nivå. finns emellertidgifter tillförts DetB-
samtidigt skilda uppfattningar minskning-den reellaom

B-underhållets inteharvolym och kostnader. Jagen av
fått någon på systematisktdel efteranalys ettav som

årliga för förstärktsätt vägt de ökande kostnaderna en
underhållsorganisation besparing-främre lag m.m. mot

underhåll. Fråganorganisationen lig-i för bakrearna
något mitt jagutanför bedömer attuppdragger men en

sådan prövning viktigär genomföra.att

mångaiidagKustflottans förband fall etthar an-
årligt gångtids-underhållslägesträngt dels ettp.g.a.

långtåtskilligai ligger utöveruttag fall densom
nivå utbildningsuppgiftför ocherfordrassom en ren

ekonomiska för-dels begränsade Detp.g.a. resurser.
gångtidsuttaget direkthöjda är konsekvens aven

på övningsverksamhet och bered-statsmakternas krav
skapsinsatser i främmande undervat-bl.a. skyddet mot

kommituppgifterEnligt utred-tensverksamhet. de som
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ningen fråntill hållolikadel innebär det nuvarande
gångtidsuttagethöga förslitning resulteraren m.m. som

i underhållökande imängd närtid. innebärDet fram-en
också underhållsproblemförallt att ett antal f.n. läm-

påiolösta avvaktan bättre ekonomiska ochnas perso-
nella För varvsbeläggning kanresurser. prognoser om
inte förutsättas underhållsvolymframtida högre änen
den gäller. gångtidsuttagetDet nuvarande är försom nu
vissa fartyg möjliga långvarigdet högsta för kris-en

neutralitetssituation.eller Det kan inteheller förut-
någon nedgångsättas drastisk underhållsvolymen iav

närtid operativade kraven och eftersatt under-p.g.a.
håll. årlig, måttfulltydligEn reduktion under-men av
hållsvolymen avseende örlogsfartyg rimligasteär den
bedömningen för det fortsatta 1990-talet. förut-Detta

ingasatt att kriser motsv uppträder.nya

Utredningen vidarehar diskuterat behovet under-av
hållsstöd i kustflottans ordinarie fredsbaseringsom-
råden söder Stockholm respektive i Karlskrona.om
Chefen för påvisatkustflottan därvidhar betydelsen av

allsidigt underhållsstödett områdeni dessa för att
bedrivakunna effektiv övningsverksamhet. gräns-Deen

sättande tillgången påbedömer ärCKFresurserna resur-
för torrsättning årsöversyneroch genomförandeser av

tillgången påsamt kapacitet för telereparationer. Om
underhållsresursernakoncentration måste tillen skeav

områdetendera trots kustflottans fredsbehov för-- -
ordar CKF att detta underhålls-sker att flyttagenom

föransvaret ubåtarett helt system t.ex. framför att
enbart flytta 6-årsöversynerna.volymässigtde stora
Detta riskerde iCKF kan att detp.g.a. se senare
fallet den underhållsorganisationenreducerade förlorar
alltför mycket kompetens samt att det reducerade varvet
får dålig vidredundans belastningstoppar samtidigtoch
kan komma att framtvinga för kustflottans verksamheten
besvärande åretspridning över översynerna.av

Chefen för kustflottan redovisar sådansamtidigt att en
systemmässig koncentration underhållet i endast ettav
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baseringsområde nackdelar.betydandegeografiskt ger
tillgänglighet för fartygenminskadinnebärDet un-en

ocksåinnebär kostnaderökadeövningarna och detder
personalombaseringar för förbandenssamtför p.g.a.

beräknar deCKFtermermycketI egnagrovam.m.resor
kr/årmilj. vidtillför personal 7-12merkostnaderna

övergång från till förlägga alltattnuvarande system
underhåll marinkommando.till ett

taktiska ochbehov,Marinkommandochefernas6.6 ansvar
erfarenheter

marinkommandocheferna har koncentre-Diskussionerna med
marin-och Ostkustenstill för Sydkustenschefernarats

ÖBpå i Försvarsmakts-bl.a. attDetta berorkommandon.
sinaär dessa cheferatt detplan utpekat95 genomsom

marinkommandounderhållsbataljoner ikrigsorganiserade
försärskildabesittaframtiden deplaneras resurserna

ocksåmaterielunderhåll. iär anslut-kvalificerat Det
kvalificeradetillning chefer de mestdessa som

jag gjortfinns. Attörlogsmarina f.n.varvsresurserna
på kartläggningminavgränsning även attberordenna

fartygsunderhållssituationenpå marinaatt denpekat
på i Norrlandkritisk Västkusten,inte varkenärf.n.

ipå dessaMarinkommandocheferna motsvGotland.eller
organisationerna förområden kompetensihar de egna

vapensystemkunskap under-K-företag ochatt egengenom
båtar ärhålla ochbegränsade mängd fartygden som

område förberedasamt attqrundtilldelade aktuellt
Överbefäl-rörligamottagandet de varvsresurser somav

på informationfinnas.skallställt krav Denhavaren
be-fått är starktsamtidigt ettjag mot att detpekar

regioner ärspecialister i dessagränsat antal som
fartygsunderhålls-till fungerandedetnyckelpersonerna

systemet.

i Försvarsmakt-Marinkommandocheferna flera rollerhar
vilket kom-nyligen förändratsRoller dessutomsomen.

Principiellt äravsnitt.iövervägas ettatt senaremer
taktisk chefså marinkommandochefenattdet dock som
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har nivånatt operativamot den för att deansvara
taktiska beredskaps- stridsuppgifternaoch ikan lösas

krisfred, i krig. ocksåoch iHan har fredstidaden
produktionsplaneringsprocessen samordnande rollen
avseende effektivitet uppgiftoch att kontrolleraen

olikaatt de produktionsuppdragen organisatoriskaoch
förändringarna tillleder väl fungerande krigsorga-en
nisation. krig marinkommandochefenI leder mili-under
tärbefälhavaren sjöstridskrafterna, marinade helikop-
terförbanden, marinadet underhållssystemetbas- och
samt stora delar kustförsvarsförbanden Marin-av m.m.
kommandoledningen marinkommandounderhållsbataljonenoch

alltsåär sina uppgifter, erfarenhetergenom och kompe-
mångaitens avseenden tillnyckeln praktisk kunskap om

vad underhållsorganisationen.krävssom av

viktigEn grund för framtida underhållsstrukturer är
regionala nivånsden uppfattning utvecklingenom avse-

underhållsbehoven.ende fylligtEtt material har er-
hållits pekar mot fredstida underhållsbehovettsom som
ligger lägre än såvidaFMV inte den materiel-prognoser

underhållsnivånla i avsevärd höjas.grad Jagavses
återkommer i frågadenna i avsnitt. bådaVidsenare
marinkommandona har uppmärksammats att det reducerade

underhålletförebyggande resulterat i avhjälpandeökat
underhåll. ökandeDen avhjälpandevolymen underhåll har
också något svårvärderatett sammanhang med de mycket

gångtidsuttagen.höga

Enligt marinkommandochefernas bedömningar blir kris-
fallet dimensionerande fartygsunderhållsbehoven.för

på gångtidsuttagenDetta beror att blitorde störst i
krisläge, återtagandeproblemenett att skall lösas samt
krigsfalletatt inte längre innefattar påkrav omfat-

tande reparationer stridsskador.t.ex. Rustningav av
hjälpfartyg förutsätts till sin huvuddel kunna förläg-

till andra än de för specialise-gas stamfartygenvarv
rade. Erfarenheterna och beräkningar vid harHKC, som
det bredaste underlaget, underhållsbe-pekar mot att

i krishovet innebäraskulle ökning imed %30en ca
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grundorganisa-underhållsbehovetförhållande itill en
fredsrustningsgrad "normala"ochtion nuvarandemed

gångtider fartygsförbanden.för

båda finns upprätt-marinkommandona problemet attVid
fartygsunderhåll.hålla upphandlingvidkonkurrens av

svårigheten bedrivasjälvklart attmedsammanhängerDet
samtidigt belägga dekonkurrensupphandling ochnormal

på försvaret kost-specialiserade förettstarkt varven
såblir betydandedärför attnadseffektivt sätt. Det en

långsiktigmåste i be-upphandlingen planerasdel enav
fastprisavtal medläggningsplan och upphandlas genom

iinsynnågon incitament kompletterandeochform enav
lång dettabedrivande. erfarenhethararbetets CMKS av

årknappthar sedan ettKarlskronavarvet ochmot CMKO
finnslikartade Muskövarvet. Dettillbaka avtal mot

två tillkompletteringaremellertid viktiga detta sy-
underhållsbehoven främstär att delstem. Den avena -

konkurrensupphand-tillgodosesför trängfartyg genom-
likart-jämförelsemöjligheter mellanling. ärDet andra

respektive Muskövarvet.vidade arbeten Karlskrona-
incita-Båda viktigaär för att kunnavägarna ge varven

rationalisering.till utveckling ochment

påvis-finnsinteMarinkommandocheferna detattanser
dekvalitetsskillnader i utförande mellanarbetetsbara

bedömningEnligt Muskövarvetsharbägge CMMOvarven.
leveranstider förbättratskvalitativa prestationer och

Även blivitbedöms hakostnadernamed de avtalen.nya
många årförhållande iakttagits ärunderlägre. Ett som

timpriser än Muskö-högreatt Karlskronavarvet haft
dennaUtredningen försökt analyserahar attvarvet.

fråga. avsnittredovisas iResultatet 7.2.

Även visstgenomförtSubmarine harKockums Systems AB
påunderhåll Marinkommandonakvalificerat örlogsfartyg.

någon i är ettdetinte detta. Eftersomsett fördelhar
underhålls-arbetsområde i Malmö ärverkstadenförnytt

effektiviteten lägre än hos def.n.kompetensen och
tekniskt stöd än deövriga. kräver därförVarvet mer
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övriga villoch hellrep.g.a. arbetaovanan efter prin-
cipen bok- och räkning än med fastpriskontrakt. Erfar-
enheterna är dock f.n. begränsade.

Utredningen har med bl.a. marinkommandocheferna disku-
fråganterat sexårsöversynersom betydelse för kompe-

tens och kapacitet inom underhållsorganisationen. Den
bild därvid givitssom är att genomförandet sexårs-av
översyner har betydelse för förmågapersonalens påatt
ett skickligt sätt årsöversynergenomföra och avhjäl-

underhåll.pande djupareDen förståelse för systemen
sexårsöversynsom en är viktig förger den tekniska

personalen när den t.ex. skall avhjälpa ett haveri.
sexårsöversynerna ocksåhar ekonomisk betydelse för att
utjämna svackor i den övriga beläggningen.

Frågan sexårsöversynersom fördelning mellan varven
knyter också till frågoran att förbättraom varvens
kompetens och kapacitet i återtagnings-en eller bered-
skapssituation. återtaAtt fartygssystem-en eller
vapensystemkompetens har försvunnitsom är enligt enig
redovisning inget är möjligt påsom de korta tider som
ligger till grund för beredskapsplaneringen. Inte hel-
ler är det möjligt påatt kort tid starta allmänupp en
varvsverkstad det inte finnsom fredstidaen grund en-teknisk och personell bas utgåatt från. Betydelsen-

fredskadernav avseende specialisttekniker är mycket
tydlig. Däremot bedöms det möjligt påatt kort tid för-
stärka befintlig underhållsverkstaden med de vanlig-
aste yrkesgrupperna personal ocksåav medmen begränsat
antal specialister inom områden där systemkunskapen
finns på platsen. Reservdelar kan alltid tillföras bara
de är fredsanskaffade. Betydelsen utökad arbetstidav
utöver avtal, helgarbeten skall intem.m. förglömmas
vid beredskapssituationen eller återtagningkortare i

allvarlig krissituation.en Sammantaget finns det en
uppfattning hos de praktiskt inriktade cheferna att en
befintlig fungerande underhållsverkstad bör genom
skicklig planering samt förberedd tillförsel av per-
sonal och reservdelar kunna öka sin kapacitet inom
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systemområden återtagande-ibefintliga med %50ca en
situation kris krig.vid eller

Marinkommandonas mängdenerfarenheteroch avvarvens
underhållavhjälpandeoch penetrerats.arten har HKC

därvid särskilt intressantaär deerfarenheter p.g.a.
ubåtsjaktförhållandenaberedskapsliknande under etc.

årensfrånredovisade materialetDet samlade de senaste
övningar visar tydligt entydigtnärmast betydelsen- -

underhålls- rimligreparationsvarv iett och närhetav
till insatsområdena.övnings- eller ärDet uppenbart

sjunkit rejält iatt fartygsförbandens effekt hade
vissa beredskapssituationer övningsverksamhetenoch att

fåtti förband allvarliga störningarhade fartygenom
sigendast lagorganisa-haft att luta mot den egna

tionen. inträffade haveriernasde skadornasAv och art
framgår också betydelsen finnsdet snabbtattav

tillgå påsystemkompetent personal att platsen.

Ingående diskussioner också marinkomman-har förts med
docheferna och organisationerförrepresentanter deras

erfarenheter olikaoch lednings-konsekvenser ochom av
underhållet. återkommerorganisationsformer för iJag

fråga i avsnitt.denna ett senare

Sammanfattningsvis marinkommandochefernahar i syd och
bibringat mig tydlig bildost sin tilltveksamheten av

taktiska ledningsansvaretatt axla det sjöstrids-för
underhålls-stridkrafternas utan kompetent lokalen

organisation ocksåi sigbakgrunden. ställer starktDe
gåtilltveksamma effekterna tillatt "torrsätt-av ner

ningsmöjligheter" på underhållskom-minimikravettsom
frånpetensen lokalt. taktiskDäremot synvinkelhar de

går förhållandevisaccepterat att det bra snabbtatt
underhållsorga-förstärka kapaciteten inom befintligen

sånisation länge finnssystemkompetensen be-som m.m.
Förstärkningsmöjlighetervarad. till 50%upp ca av

grundkapaciteten rimliga att planera för.synes
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Dimensioneringskalkyler6.7 för Muskö örlogsvarv

Bakgrund

Högkvarterets påoperativa krav marinaden varvsfunk-
tionen krigsplanläggningenoch avsnitt 6.3se- -

påsiggrundar existensen det väl skyddade örlogs-av
påvarvet Muskö. Förutsättningen iför krigett funge-

rande är att det ibrukas fred.varv

Sjöstridskrafterna iär till sinafred huvuddelar base-
i Södertörnsområdet.rade Deras uppträdande ställer
på tillgångkrav nära till fartygsunderhållsresurser. I

skärgårdStockholms är Muskövarvet enda stället med
erforderlig omfattningresurser och kompetens.av Be-

underhållhoven för båtarkustförsvarets ingår inteav
i här redovisade kalkyler och därmed inte Rindö-heller
varvet.

Krigs-krisdimensionering

Militära beräkningar visar att behovet fartygsunder-av
håll är störst i krisfallet. Enligt frånunderlag Ost-
kustens marinkommando underhållsbehovet dåtorde öka

förhållandemed i30% till grundorganisationens.ca
Marinkommandot har beräknat där fredsbaserade fartygs-

årligaförbands underhållsbehov till följande tusen
timmar:

94/95 95/95 96/97 97/98 98/99

Åö, AU 132 128 141 153 166
sö 87 87 98 82 81
Övrigt 60 60 60 60 60

Totalt
uh-behov 279 275 299 295 307

ÅÖ årligAnm: översyn
avhjälpande underhållAU
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6Ö sexårsöversyn
övrigt haverier,div FMV-beställningar,

MTU-motorunderhålldykerimtrl,landteleuh,

ÅÖ.6Ö På-krissituation ersättaskommer attI aven
6Ögående Tillmöjligt.kommer att avslutas snabbast

ÅÖ,dimensioneringen läggs därför ochgrund för AU
6ö-sjättedelövrigt enligt tabellen samt avovan en

så års-iperioden blir fallbehovet. Under 1994/1999
produktivtimmar verkstadsarbets-medelbehovet 219 000

ökas marginaltid. för oförutsätt30% meddet med och
så blir

timmar/årKapacitetsbehov kris 000320
vid Muskö örlogsvarv

vidberäkningsmetoderAnvänds för Sydkustenssamma
såmarinkommando blirfartygsförbandfredsbaserade

underhållsbehovet timmar:i följande tusenKarlskrona

98/9994/95 95/96 96/97 97/98

Åö, 123 132AU 111 136 134
6ö 13615 68 106 96

övrigtMod, 4610 46 44 33

Totalt
314uh-behov 252136 250 284

återfinns något utförligare.bilaga beräkningarnaI 6
Kapacitetsbehovet i kris blir

timmar/årkrisKapacitetsbehov 210 000
vid Karlskronavarvet
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Fredsdimensionering

Grunden för ett användbart krigsvarv är ett fungerande
fredsvarv. inteDetta kan dock vid kris/krig ökas hur
mycket helst. möjlig expansionSom bedöms 50%som vara.

kapacitetsbehovEtt i kris direkttusen320 produk-av
tiva arbetstimmar såiresulterar ifall en

Minimikapacitet timmar/årfred 215 000
vid Muskö örlogsvarv

Det kan intresse känna tillatt vilketvara av under-
hållsstöd Muskövarvet kan lämna det endast skulleom
fredsutnyttjas till angivna minimikapacitet. Vidovan

sådan beräkning följandebör kraven styrande:vara

Gränssättande möjlighetenför att öka fredsorga--
nisationen till vidbehovet kris är systemkompe-

Fredsunderhållettensen. vid Muskövarvet bör där-
för koncentreras områdentill mest och bästsom
tillgodoser denna.

Den del sjöstridskrafterna, i fred ärav- som
grundbaserad i skärgård,Stockholms behöver verk-
stadsresurserna vid Muskö örlogsvarv sittför

underhåll.löpande Naturligt är kvalifi-att de
stridsfartygencerade härvid prioriteras. Beman-

stridsfartygnade såvälbör ekonomiskaav som
tillgänglighetsskäl endast undantagsvis förläggas
utanför Södertörnsbasen underhållsåtgärder.för

sådan inriktningEn är förutsättning för atten
systemkompetensen skall upprätthållas.kunna För
att öka möjligheten härtill jämnaoch för att ut
beläggningen bör ocksåvarvet vissagenomföra
sexårsöversyner.

Akut avhjälpande underhåll trängfartyg bör- av
likaledes åtgärdas inom basen. Av sysselsätt-
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års-vissa trängfartygsningsutjämnande skäl bör
Kapacitet erfordrasjämväl utföras där.översyn

övriga tabell ovan.för del arbeten seäven en

påOvanstående riktlinjer fartygsunder-har omsatts
hållet Beräkningarnamarinkommando.inom Ostkustens

Erforderligi bilagaredovisas översiktligt volym6../s
timmar/år periodenblir 1994/1999under180 000ca

sexårsöversyner.exklusive gentemot fram-Detta ger
på timmarfredskapacitetminsta etttusenräknad 215

6ö-arbeten.årligt timmar förmedelutrymme tusen35om

sjö-grundbaseradeöverväganden görs förmotsvarandeOm
erhållsbilagastridskrafter i 6Karlskrona se

timmar/årMinimikapacitet fred 140 000
vid Karlskronavarvet

fredsutnyttjas tilli endastKarlskronavarvetOm ovan-
underhållsbehovstående miniminivå så måste följande

så tillgodoses vidtimmar i annatfalltusen varv:

97/98 98/9995/96 96/9794/95

stridsfartyg 93 162För 1320 89
12För trängfartyg 12 19210

underhålletdåLämpligt upphandlabör att avvara
Östersjön.civila ivid södraträngfartygen varv

sexårsöversynerStridsfartygsunderhållet, moderni-och
Adderasseringar, Muskövarvet.bör däremot utföras av

stridsfartyg" till för Ostkustensbehovet"Förraden
fartygsförbandmarinkommandos grundbaserade er-egna

hålls nedanstående, utnyttjandemaximalt Musköett av
örlogsvarv:
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94/95 95/96 96/97 97/98 98/99

MKO eget behov 279 275 299 295 307
Från MKS 0 89 132 93 162

summa 279 364 431 388 469

periodenUnder dåblir1994/1999 behovet i medeltal
timmar386 000 produktiv årverkstadsarbetstid per

eller:

Maximibehov timmar/årfred 390 000
vid Muskö örlogsvarv

6.8 Sammanfattning varvsbehovenav

summeringEn årensde senaste från10 uttalandenav
statsmakterna myndigheterna påvisaroch att

varvsindustrin måste räkna minskandemed en
svensk beställningsvolym och fortsatten
restriktiv exportpolitik.

försvarsindustrin sådanbör genomföra strukturell
anpassning behållaatt den kan kompetens och kon-
kurrenskraft.

statsmakterna prioriterar påmed igrund kravet
militär alliansfrihet förmågan underhålltill
nyttjande förmåganföre till nyproduktion.

fördelningen underhållskapacitet påverkasav av
operativa krav och behov för förbandsproduk-
tionen.
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utredningens kartlägg-starkt sammanfattad form harI
på marinensning operativa taktiskade och kravenav

varvsfunktioner 0 följande bild:resulterat 1

operativaHögkvarteret grundat den nuvarandehar-
på tvåplaneringen befintligheten komplettaav

påi Muskö. Hög-ett Karlskrona och ettvarv,
ekonomiskikvarteret kan starkt pressaden

gåsituation sig till kompletttänka ett varvner
två torrsättningsmöjligheter.platser medmen

Rörliga är ett krav.varvsresurser

båda på allvarliga svagheteroch pekar deHBS MBM-
ligger i sjöstridskrafternasatt grundasom

påmateriella tillgänglighet ienda lan-ett varv
Militärbefälhavarna är överens fördet. attom

måste"minimialternativet" komplettmed gg; varv
prioriterasMuskövarvet skyddadedessp.g.a.

anläggningen erbjuder.belägenhet det skyddoch

underhålletredovisar koncentrationattCKF aven-
svårighetertill i avsevärdaett landetvarv ger

bedriva effektiv övningsverksamhetatt samten
därtill tydlig merkostnad.en

på möjliga ioch det att för-pekarCMMS CMKO-
i krislägebefintligstärka etten varvresurs men

omöjliga idet närmast snabbt etablera ettatt
inte Marinkommandochefernafinns i fred.varv som

också från årspåpekar erfarenheterna senare
ubåtsjakt entydigt visat betydelsen av repa-som

övnings-rationsvarv i rimlig tillnärhet eller
operationsområdena.

dimensione-operativa visarbeaktandeMed de kravenav
ringskalkyler iMuskö örlogsvarv erfordras redanatt

dimensionerasfred och att det bör för fredsproduk-en
tion minst direkt produktivaoch tusen215 390om max

år. Kapacitetsbehovet vidverkstadsarbetstimmar enper
timmar vidkrissituation tillberäknas varvet.320 000
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påstatsmakternasOm krav akuta besparingar inom för-
isvaret resulterar väsentlig minskning fartygsrust-av

ningsvolymen gångtidsuttaget såoch/eller måste ovan
angivet behov varvskapacitet i fred även minskas.av

Behovet varvskapacitet i krisfred och visuali-kanav
nedanståendemed bild.seras

KAPACITET

direkt produktiv tid| timmar/årtusenH 400ax

BehovFreds-
Kris ggg

behov
AJ Max

J Behov Freds-
200 .KrlsMin behov

Min
100

fHUSKÖ ÖRLOGSVARV KARLSKRONAVARVET

UNDERHÅLLSKAPACITETBEHOV AV





71

industriella7. produktionssammanhangenDe

7.1 Grunder

För ett båtverkstadskeppsvarv och för gälleren samma
förutsättningar även komplexiteten påoch storlekenom

olikade parametrarna naturliga skäl skiljakan sigav
åt kraftigt. Grunden för all industriellnormal produk-
tion är pådrivasatt den kan ekonomisktett försvar-
bart sätt. innebärSom regel detta att verksamheten

gåskall vinst. måstemed Hänsyn samtidigt tilltas
många intefaktorer minst miljöaspekter.

viktigasteDen förutsättningen för dimensioneraatt ett
är behovet marknadsbilden. Beställningsvolymvarv och-

frekvens samt arbetets måstekomplexitet prognostise-
Sammantaget dettaras. underlag investeringarför iger

anläggningar, personal och utrustning. Företaget har
fått viss storlek. Kostnaderna investeringarfören och

måstelöpande drift naturligtvis ytterst bäras kun-av
Önskvärtden. är att kunna direktdebitera honom dessa

oftast är möjligtdet endast tillmen begränsad del.en
Huvuddelen de fasta kostnaderna sammanförsav därför
till omkostnadsmassa betalasen kundensom av genom
pålägg på alla debiterbara arbetstimmar.

är optimaltDet arbetsbeställningar kanom effektueras
över tiden i takt med produktionskapaciteten. jämnEn
beläggning är väsentlig för verkstadens rationalitet

Åtgärderoch lönsamhet. för jämnaatt ut beläggningen
är omfördelning arbetstid, blandningav produkterav
och kunder anlitandesamt underleverantörer. Varjeav
ej direkt produktiv arbetstimme belastar omkostnads-
kontot, höjer alltså företagets timpris minskaroch
konkurrenskraften. Företagets justorlek intekan
ändras snabbt och kortsiktigt.

Verksamheten vid ett kan indelas olikaeftervarv
grunder. Teknologiskt kan för ett örlogsfartygman
särskilja
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plåt,skeppsteknik maskin,trä, elmotor, osv.-
vapenteknik pjäs, mintorped, m.fl.-
elektronik stridsledning, samband, osv.sensor-

inomNormalt har ett större kompetens alla dessavarv
områden aldrig ipraktiskt utsträckningfulltagetmen
inom samtliga. kräver därförArbetet med ett fartyg
regelmässigt företag ofta dockatt flera engageras som

tillunderleverantör varvet.

Från produktionssynpunkt talar nybyggnad respek-man om
underhåll.tive ligger modernisering/0mbygg-Däremellan

bådevarierande inslagnad/modifiering harsom av ny-
underhåll. Underhållets olikabyggnad och faser har

redovisats i avsnitt övergripande vidfaserna6.1. De
utveckling, projektering, konstruktionärnybyggnad och

tillverkning.

i tiden förknippades förFörr med ett kompetensvarv
tvingatharalla dessa faser. komplexa systemDagens

förändring. iär första handfram varvenen numera en
skrovtillverkning, sammansättning in-förverkstad och

sinabyggnad. Endast de större har kvar storavarven
tekniska mindre mjukvarutjänst-köperkontor. De varven

från konsultföretag/ingenjörsbyråer.erna

skillnad olikaär vad gällerDet stor mellan fartyg
attackubåtkomplexiteten. krävermodern t.ex.En

väsentligt kvalificerade änverkstadsresurser enmer
bogserbåt.ordinär indelning därför göraskan efterEn

påproduktion. ärtyp exempel detta hur Karls-Ettav
ibeställningarnakronavarvet delar fyra produkt-upp

nämligengrupper
tillverkning högkvalificerade fartygssystemav-
tillverkning kvalificeradeoch ombyggnad av-
fartygssystem
underhåll kvalificerade fartygssystemav-
tillverkning/underhåll enklare fartygssystem.av-
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Kostnadsläge7.2

För företagett är dess kostnadsläge relativt konkur-
renterna största intresse. Ligger det högt kan kun-av

svika.derna marinen harInom t.ex. följdunder en av
år Karlskronavarvets höga kostnader för fartygsunder-
håll påverkat valet leverantör. ärDet därförav ange-

fåläget riktigheten förhållande.att belagt i detta

Debiteringsgrunderna vidföre 1994 Muskö örlogsvarv och
Karlskronavarvet inte detaljstuderatshar Timprisetnu.
vid årenKarlskronavarvet har dock legat högre ängenom
vid Muskövarvet. Skillnaden successivthar krympt.
Efter att bl.a. tagitha del örlogsvarvets omkost-av
nadsbudget 1994/95 uträkningmed timkostnad samtav
revisionsrapport granskningavseende budget och de-av
biteringsgrunder för1994 Karlskronavarvet följandekan
konstateras:

ingårI Karlskronavarvets timpris kalkylmässigt
påvinst% självkostnaden.10 För Muskö örlogs-

gäller prissättningen såattvarv attanpassas
verkstadsdriften iresulterar varken över- eller
underskott.
Vid Muskövarvet fördelas likaomkostnaderna över
all produktion. Karlskronavarvet däremot har ny-
ligen infört viss differentiering påläggenen av

påberoende vilken typ produktionav som avses.
Tillverkningen har idelats fyra produkt-upp

avsnitt påläggse 7.1. Detta benämnsgrupper
produktsärkostnad indirektaoch kostnaderavser

fördelas olika mellan kvalificeradsom och okva-
lificerad produktion. Timprisskillnaden mellan
högsta och lägsta omkringär kronor100grupp
storleksordningen %.25
Karlskronavarvets kostnader för marknadsföring
och export belastar dess omkostnadskonto. Effekt-

på timpriset är över tio kronor.en Muskövarvets
motsvarande små.kostnader är mycket
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jämförelse timprisetEn mellan medel för Karlskrona-
"underhållvarvets produktgrupp kvalificerade far-av

tygssystem" och Muskö örlogsvarvs timkostna-generella
visar påder liggeratt de siffermässigt nivå.samna

alltså fartygsunderhållärvarven för lika timkost-ur
nadssynpunkt och detta trots att Karlskronavarvet redo-

påtagligtvisar högre direktprocentuella kostnader för
produktiv lön, avskrivningar "vinst".och Muskövarvet,
å sidan,andra har högre procentuella kostnader bl.a.

ej direktför produktiv Timprisjämförelserlön. säger
såemellertid inte Viktigaremycket. produktivitetenär

eller vad timme. Minaproduceras undersökningarsom per
i påvisat någradetta inteavseende har signifikanta
skillnader tvåmellan de Underlaget har dockvarven.
varit tunt.

Av ett företags vissatotala omkostnader brukar benäm-
rörliga.fasta och inte,andra in-fasta kanDenas som

ledningsvis ikonstaterades ändrasGrunder, snabbt.7.1
Minskas måttligtt.ex. företagets produktionsvolym och

såkortsiktigt kan kostnaderna maskinerför lokaler och
./7.1 marginellt. åskådliggörsendast sänkas bilaga detI 7.1

principiella produktionsvolymsambandet mellan och om-
kostnad/timme.

kvalificerat mångaEtt inomhar behov kompetensvarv av
områden. minskastotalaOm antalet anställda kan nor-

intemalt specialister iavvecklas takt utan attsamma
företagets kunskapsbredd ikrymper. Sambandet detta av-

visas schematisktseende i bilaga 7.1.

Underhåll7.3

fartygsunderhålletmarinaDet varierar till typ och
året. Sexårsöversyner 6Ö påvolym under stridsfar-
omkring underhållet.tygen utgör % det35 totalaav

6ÖUnder är reparationsförlagtfartyget avrustat, utan
besättning. Varvsliggetiden månadersigrör ä3 15om
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påberoende 6ÖTidsperioden på-fartygstyp. för kan
väljasverkas beläggningsskäl.t.ex. av

ÅÖunderhållet består årsöversynerövrigaDet ochav
underhållavhjälpande AU. del härav ökatAU har under

år. påverkas underhålls-Utfallet fartygenssenare av
status, komplexitet besättningsstorlek.och medel-som

underhållsvolymenvärde kan %25 helaav anses vara av
AU-karaktär. naturligaAv skäl är AU-behovet stokas-
tiskt sommarhalvâret.uppkommande bruksperiodenunder -
Ärsöversynerna, återståendede procentenheterna,40 ut-
förs regelmässigt under slutet och under4:e 1:aav

gångaktivitetkvartalet när låg.fartygsförbandens är
Underhållsvolymen åretöver schematisktkan visualise-

Figuren är åt-nedan förenklad presentationras. en av
gärdsbehovets variation. ärDet t.ex. betydandeen
skillnad härvidlag teknikområdena.olikamellan de Sam-

figurenmantaget bilddock varvets belägg-ger en av
ningsproblematik.

Beläggning%

120 .
6Ö SÖA, Jämn

beläggning
80 -

ÅÖ en AÖ-
40 -

AU

l M I IJ F MånadM A J J sA 0 N D
Underhållsbeläggning åretöver

Ur fartygsförbandens synvinkel primäruppgiftenär för
i ordinariede marina fredsbaseringsområdenavarven att

underhållsstöd. Sådantlämna riktar sig mot rustade
ÅÖfartyg åtgärderoch omfattar och AU. ärDessa därför

tidsmässigt 6Ö-volymenbundna. inplanerings-däremot är
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på årsbeläggningenbar och därmed spelbar. Effekterna
framgår figuren.väl av

ÅÖ långt ifrånvidArbetena och är alltidoftaAU men
relativt enskildaenkla och berör normalt den apparat-
nivån. 6ö DåUnder överses hela system. utförs deen

åtgärdernakvalificerade imest alla fall vad gäller de
skeppstekniska samtidigt införssystemen. normalt en

modifieringar. sexårsöversynerdel Att genomföra är en
väsentlig förutsättning för systemkompetensens bevaran-
de därför viktigoch faktor för att varveten som

innehållakrigsförband skall kunna höga beredskapskrav.

fartygsunderhålletDet helt övervägande delen ejav
båtunderhållet utförs Muskö örlogsvarv och Karls-av
kronavarvet. beläggningsprognos förFMV dessa under

påperioden frånvisar successiv ökning1995-1999 en ca
Ökningentill år.timmar perio-510 tusen750 motper

på Bådelivstidsförlängningardens slut beror MOm.m.
ifrågasattoch harMKS totalvolym. harJagprognosens

kommit tillfram minskas minstatt denna bör med %20
i minaoch räknar överväganden tillmed tusen410 600

timmar perioden.under

underhållsstödMuskövarvet lämnar till ifartygen
skärgård 6Ö påStockholms och genomför där baserade

underhållsverkstad.fartyg. ärvarvet renodlad Berg-en
anläggningen nyttjas inte Kapacitetennyproduktion.för

årende närmast dimensioneraskommande enligt varvet
miniminivåår.för timmar300 tusen för330 somper-

hålla väsentligaatt kunna inomsystemkompetens alla
områden tim-har varvet hävdat ett behov tusen300av
mar/år påfördelat aktuella fartygstyper.

Marinens underhålletfördelning mångai årharav
till isyftat att första hand fullbelägga försvarets

örlogsvarv.eget tillfallitResterande delar har Karls-
bibehållskronavarvet. policy innebärandedennaOm att

Muskövarvet tilldelas timmar lämpligttusen300 för-ca
året,delade över skulle Karlskronavarvet de kommande
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åren få underhållsvolym på till tim-tusen110 300en
mar/år. fårbeläggning naturliga skälDenna av en

påfiguren sidan koncentrationgentemot förra ökad
årsskiften.kring

tillhandahåller underhållsstöd tillKarlskronavarvet
sexårsöver-Karlskronaförbandens genomförfartyg samt

moderniseringsarbeten beställning.och eftersyner
underhåll på både militära civilautförVarvet far-och

ytstridsfartyg.tyg samt bygger totala produk-Dennya
några årtionsvolymen i omkringhar legat tusen750

timmar kapaciteten tilldras tusen.660men nu ner
miniminivåVarvet att detta är för balan-anser en en

underhållproduktionserad ioch att volymen dagsläget
är liten.för

Nybyggnad7.4

Kvalificerade inomörlogsfartyg byggs landet av
Kockums-koncernens Karlskronavarvet och Kockumsvarv

BådaSubmarine systems. har för utveck-varven resurser
ling, projektering, konstruktion tillverkning.och

ubåtarKockums har koncentrerat produktionen till medan
Karlskronavarvet ytstridsfartyg.bygger alla typer av

Hjukvarutjänster

Teknikavdelningarna vid SubmarineKockums Systems och
Karlskronavarvet, projekte-utför300ca personer som
ring några årkonstruktion,och i börjanundervar av

organisatoriskt1990-talet ledningen isamordnade med
Malmö. visadeErfarenheten härav enligt företagsled-
ningens på någrauppfattning inte vinster varförtotalt
återgång tillskett sin avdelning.att bolagen har var

SubmarineKockums kvalificeratSystems har ett utveck-
lingslaboratorium för praktiskastrukturanalyser, prov
och försök m.m.

Ingenjörskapaciteten bådavid perio-bolagen har under
ianspråktagitsden i avsevärd omfattning1986-1992 för
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arbete utlandsbeställningar.med submarineKockums
ubåtarSystems australienskamed har gettengagemang

teknikerdess mycket arbete och Karlskronavarvets tek-
nikavdelning tagit konstruktionenhar bl.a. fram för
minjaktfartygen till Singapore. självaHuvuddelen av
tillverkningen i respektivesker länder. Kontrakten

alltsåinnebär mjukvaruexportfrämst eller med andra
tekniköverföring.ord

ubåtar SubmarineSvenska utvecklas Kockums systemsav
tillverkningen likadelas med Karlskronavarvetmen som

underleverantör kompletta för- och akterskepp.av
tillverkarKarlskronavarvet ritningar.efter Kockums

Även alltså frågahär är tekniköverförirgdet om men
inom koncernen.

Min årensslutsats de utvecklingsverksamhetav senare
är informationsöverföringssystematt dagens gör det

möjligtfullt kvalificeradeatt utveckla och konstruera
på påtillverkafartygssystem ställeett och att dem

ett annat.

Hårdvaruproduktion tillverkning

vid SubmarineVerkstäderna Kockums deSystems har se-
åren påproduktionsvolymnaste haft tusen400en ca

timmar/år. stål. ubåtarinriktatärVarvet typmot Tre
till marinen dominerarGotland svenska orderboken.
innebär tillverkning mittsektionen,Arbetet dessav

sammanfogning slutligför-med och akterskeppen samt
ubåt.komplettering bedrivstill färdig iVerksamheten

isjö- finnsmoderna lokaler. För torrsättningoch en
tid spårsysteminstallerad "fartygslift". Ett möj-sen

liggör rangering fartyg mellan verkstad, haunplanav
lift.och

Produktionskapaciteten vid ärKarlskronavarvet nu ca
timmar/år. återstår660 tusen För nybyggnad 450 550-

underhållsarbetenatimmartusen exkluderas. varvetom
stål,i aluminium Tillverk-bygger fartyg och plast.
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ningen ståli ändskeppen till Gotlandsubåtarna när-av
sig pågårslutet. Produktion bl.a.mar svenskaav

plastminsvepare och bevakningsfartyg i lättmetall till
kustbevakningen. För torrsättning finns sjufartygav

fråntorrdockor, ett gamla örlogsvarvstiden. Härut-arv
över kan fartyg medelst travers in ilyftas verkstads-

vidhallarna större arbeten.

tvåDe produktionsresurser kvalitativtärVarvens snar-
lika. ubåtstillverkningenDet iengagemangetgemensamma
visar detta. ubåtssäkerhethöga kringDe kraven har
medfört kvalitetsarbetetatt någotkommithar längre
vid Kockums Submarine BådaSystems. höghar kom-varven
petens för och elektronikinstallationer.vapen- Karls-
kronavarvets elektronikverkstad är större och arbetar
även nytillverkning.med Utöver plast- lättmetall-och
områdena finns naturligtvisdet skillnader kring speci-
fika faciliteter.

vid tvåde senaste större tillexportorderna, Austra-
lien tilloch Singapore, har endast begränsade delar
tillverkats i Sverige. För verifieraatt kunna kon-
struktionen och bära ansvaret för funktion i enlighet
med kontrakterade bådakrav det nöd-ser varven som
vändigt påatt hemmaplan vissabygga väsentliga delar.
Betydelsen sysselsättning i verkstad ärav natur-egen
ligtvis inte heller oviktig. Kundens krav varithar att

möjligamesta produktion tillskall förläggas hans land
både sysselsättningsskäl och för kunskapsuppbyggnad.av

produktionsuppläggVarvens visar möjligadet i att
tillverka delar kvalificeratett påfartyg ettav varv
med slutmontering på ett helt annat.

7.5 underhållSamverkan nybyggnad -

Samverkan nytillverkningmellan underhålloch ihar
modern industri inte gångden betydelse det hade.en
Tvärtom har utvecklingen lång gåttunder tidganska mot
skilda industrier där den specialiserar påsig ut-ena
veckling/nytillverkning på underhåll.och den andra
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på flygindustrincivilaTydliga exempel detta är den
Celsius/FFVrobotindustrin i Sverige där haroch

på underhållspecialiserat sig företagmedan andra
tillverkar produkterna.

underhållsproduktionvidVärdet blandaatt ettav varv
Frågannytillverkning diskuterats. ärmed har länge

Olika intressenters skilda ibland överkomplex. och
tiden varierande uppfattningar är ofta endast ettnog

problemområdet.ställningstagande till Dettadelar av
innehåller många måste ibeaktasde faktorer som enav
varvsrörelse.

frånåterföringredovisasfördel erfarenheterSom av
Påunderhållssektorn till nybyggnadssidan och tvärt om.

omfattning.begränsadverkstadsgolvet torde detta ha
antingen nybyggnad ellerPersonalen arbetar ofta med

underhåll. Tidvis liksom de flesta andrahar varven
industrier avdelningar för dessahaftt.o.m. separata

Nytillverkningen regleradverksamheter. är normalt noga
konstruktionsritningar varfördyl. arbetarensgenom o

initiativ litet.utrymme för är Behovet under-eget av
håll många år Vidär störst först leverans.eftersom

tidpunkten ursprungliga installatörenden allt-har den
Tjänstemännenmaterielens ärför glömtofta egenheter.

på antingenregelmässigt inriktade denfortfarande ena
Min bedömning sällaneller den andra sektorn. är att de

trots alltavtappas kunskaper den andra sektorn menav
finns naturligtvis viss synergieffekt mellan dedet
två produktionsområdena.

underhållvärdet underDet stora med nybyggnad och sam-
ligger i utnyttjande anläggningarnatak bättrema av

flitigti beläggningsavseende. maskinernaoch Används
tidigaresig investeringenbetalar snabbare. harJag

underhållsarbetenavisat ojämnt fördelade överatt är
året. åtgärd är nybygg-för klara det att haEn att en

beläggningsvariationerna.nadssektor tar handsom om
blandadFör bedöms dagslägett.ex. Karlskronavarvet 1

produktion nödvändighet.vara en
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kombineraProblemet att attmed "nytt och gammalt" ar
mångatiden blir väldigtökar.kunskapsbehovet Med det

samtidigt ärsystem kräver kompetens. Dettasom
praktiskspeciellt materielför med kortaccentuerat

sådana områdenlivslängd, elektronik. ärfrämst Inom
tillverkningsamordningsällsynt ochdet med mellan

underhåll.

produktion enligtBlandad för störreettovan ger varv
viss flexibilitettotalt arbetsvolym med mellan be-

ställningarna. Anläggningen utnyttjas bättre. När om-
går så ocksåsättningen förutsättningarnaökar förupp

vinst.

Verkstadsbeläggning7.6

iförsvarets medelsram krymper kan det resultera attom
tiden marina nyanskaffningarna/fartygspro-mellan de

på underhållskostna-jekten ökar. Kravet att reducera
då ocksåderna kommer öka.att utdragen nyanskaff-En

underhållsåtgärderning tvingatorde dock fram ökade
ytterligare moderniseringar.och beläggnings-Nuvarande

situation vid SubmarineKarlskronavarvet och Kockums
följande:Systems är förenklatstarkt

Produktion
Kapacitet

Uh, mod m.m.
il l V I T1996 19981994

beläggningKarlskronavarvets
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KapacitetProduktion
-n . .-..i .

Order-
stock

I 199819961994

beläggningSubmarine SystemsKockums

beställningtidiginlagt effektenskisserna är av enI
Förmellanproduktionen deladubåt med varven.2000av

omkringbeläggningssvackakvarstår kraftigenvarven
pla-skulledelKarlskronavarvetsåren För1996-1998.

välganskaytstridsfartygbeställning nyttnerad av
denresultatettskulleKockumsFör avsvackan.fylla

situa-förbättramarknadsföringen kunnainternationella
tionen.

jämnkapitletinledningsvis i ärkonstaterades ensom
förChefenverkstad.livsvillkor förbeläggning ett en

sådanuppnå be-väg attredovisademarinen 1989 enen
beställningsvolym. Hanminskandevid angavläggning en

ytstrids-ekonomier anskaffaidå lägremöjligheten att
Marinen skulleubåtar i växelschema.ettochfartyg

vid,beläggning hanjämntillbidra somdärmed kunna
sådant schematänkbartsåg EttKarlskronavarvet.det,

ubåtsserierna förutsättsframgår bilaga Mellan7.2../7.2 av
skilda Utrymmeslag.ytstridsfartygtillverkning avav

Frågan strukturföränd-finnas.viss kanexportför om
fråga industrinförinternärinom Kockumsringar AB en

industrin harvisar attexempletjag att av-ansermen
förloraskullför denhandlingsfrihet attutansevärd

kompetensen.
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7.7 Export

Behovet export försvarsmateriel har ettav av samman-
hang med det säkerhetspolitiska inhemskbehovet av en
försvarsindustri för självständigtatt kunna utveckla,

vidmakthållaproducera och vårtden materiel natio-som
nella försvar behöver. dettaOm har det sedan länge
funnits politiskgod enighet. internatio-Export ochen
nellt försvarsmaterielsamarbete alltså iär viss om-
fattning nödvändigt är samtidigt underkastat starkamen
politiska restriktioner. Inte oväsentliga delar av

försvarsindustrisvensk påarbetar f.n. export. Sam-
tidigt är tydligtdet ingenatt möjligärexport utan
att referensobjektsvenska visas alltsåkan Finnsupp.
inget svenskt försvarsbehov vissför materieltyp upphör

inomexporten begränsad tid. är särskiltDetta ty-en
piskt vid komplicerade ubåtar,materielsystem yt-som
stridsfartyg stridsflygplan.och

till mittenFram 1980-talet mindre vanligtdetav var
med svenska motköpsaffärer i förening med export eller
import försvarsmateriel. Därefter blivithar detav

Sverigeväsentligt Likasåoftare förekommande. har an-
slutit sig till internationelladen utvecklingslinje

innebär att allt flersom vapensystem kommer attnya
utvecklas i industriersamarbete mellan i olika länder.
samarbetsformer inramasofta mellanstatligasom av av-
tal och där blirdet vanligareallt att försvarsmak-

iterna olika länder helt tilleller delar- sam--
skriver sina tekniska taktiskaoch krav. Samtidigt med

övergårdetta nationellade försvarsmaterielföretagen i
ökad utsträckning till bli multinationellaatt företag

utvecklingmed tillverkningoch i flera länder.

redovisadeDen utvecklingen är dynamiskovan starktsom
till sin karaktär och med säkerhet kommer attsom acce-
leras beslutet anslutning till Europeiska Unionenav om
gäller även den örlogsmarint inriktade varvsindustrin.

innebärDen att allt färre totalsystem till-kommer att
inomverkas helt det industrinlandet, att skaffaregna
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flexibilitetsig att försöka sammanföraökad genomen
i projekt indu-ochstörre attländers vapenbehovflera

fåtal tillverknings-strins känsliga ettberoende av
ärminskar. försvarets delsvenskaFör detplatser en

industriellanaturlig viktig ut-denoch slutsats av
måsteprioritet säker-vecklingen medförsvaretatt

förmågan utnyttjanationella att kunna ochställa den
drift. intemodernisera materiel iförsvaret harden om

bibehållaså mili-minskar möjligheterna denattsker
huvudlinje.säkerhetspolitiskalliansfrihetentära som

alltså särskilt tillse attförsvaret börDet svenska
pårimlig säkerhet svenska kunnadet har att varv

underhålla kvalificerademodernisera de fartygs-och
i fortsättningen i ökande grad kommer attsystem som

multina-mellanstatliga projekttillverkas i eller av
tionella bolag.

diskuteratsförsvarsindustriella attdebatten hardenI
försvaretsvenska skulle hastatsmakterna eller det

långsiktiga åtagan-gjort särskilda svenskamycket- -
ubåts-australiensiskaiden samband med den stora

hållfrån industrielltaffären. antytts attDet har
hinder för strukturför-detta skulle ett fortsattavara

långsik-ändringar inom industrin medföraeller mycket
ubåtsutveckling.tiga bindningar för fortsatt svensk

Påståendena pågåendebefogade vad denavsersynes nu
ubåtarproduktionen Gotland för den svenskatypav

marinens behov. Vad verksamheten efter dettaavser
åtagandenåterfunnit någraprojekt jag inte svenskahar

frånbindningar sida.statens eller försvaretseller
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Lednings-8. organisationsformernaoch

Försvarsmaktens8.1 ledningssystemnya

Under tidden två årdrygt förflutit sedan- som-
Muskövarvsfrågan senast behandlades regering ochav
riksdag har Försvarsmaktens ledningssystem med ut--
gångspunkt från LEMO-utredningens förslag förändrats-
från grunden. Enligt min mening är detta förändringar

få påverkaäven bör inriktningarna varvsfrågan.som i
slutligaDe formerna för det ledningssystemetnya var

inteheller kända när statsmakterna började1993 pröva
huvudmannaskapet för Samtidigtvarvet. lät Chefen för
marinen också olikautreda alternativ för ledning och
fortsatt utveckling varvet. Bl.a. studerades konse-av
kvenserna överlåtaatt tillvarvetav ett statligt
eller privat aktiebolag.

Vid tidpunkt dåden Muskövarvsfrågan kom tillupp
diskussion i omgångdenna försvaret fortfarandevar

påuppdelat över myndigheter.100 Muskövarvet ingick
idel myndighetensom en Ostkustens marinkommando. Så-

väl kund leverantör ingick alltså isom lokalasamma
försvarsmyndighet. CMKO hade förvaltningsansvaretsom
för materielen i detta ledningssystemvar "kunden",
normalt representerad sin materielförvaltning.av
Varvet leverantör underhåll. fråganvar När därförav
kom hur att förstärkaupp och tydliggöra kund/leveran-
törsförhållandet det kärnproblem fortfarande lig-som-

i på fråganbottenger den framtida ledningenom av
Muskövarvet ingenfanns snabb förändringsväg änannan-
att bryta ut Muskövarvet låtaMKO och bildavarvetur

myndighet. Med de ledningsprinciperen dåegen som
ÖVNgällde blev MKO och parallellställda myndigheter

direkt under huvudprogrammyndigheten Chefen marin-för
Det väsentliga i förändringenen. emellertid attvar

Muskövarvet införandet myndighetsbegreppetgenom av
fick eget personal- likviditetsansvaroch samtidigtoch

frånfrilades fackmässigaFMV ledningsverksamhet. På
frågamin har marinchefen angett att varvets nuvarande
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lydnadsförhållandedirekta Högkvarteretsunder CM
frågorMarinledning varvetsär formellt och avser om

långsiktiga principer redovis-dimensionering församt
verksamhetsstyrning.ning överensstämmer medSvaretoch

isituationenmin bedömning den nuvarande pro-avegen
duktionsledningshänseende.

också krigsförband friliggandeMuskövarvet är ett -
underhållsbataljoneningående i ärocheller delsom -

sådant taktiska Däravunderställt chefenden CMKO.som
operativa viaföljer ställachefen kanatt den CMKOMBM

på kapacitet, krigsduglighet ochkrav bl.a. varvets
beredskap.

lednings-riksdagsbesluten försvarsmaktensGenom nyaom
i ekonomiskaföljdförändringar styrsy-system med det

påverkas motiven tidigare Muskövarvsbeslut.stemet för
på nivåMyndighetsbegreppet undanröjtlokal är med de

innebär.för- ställeoch nackdelar detta dess harI
produktionsledare" ikommit LPLbegreppet "Lokal som

på väsentligaste krigsförbands-grunden bygger att de
fåttvissa självständigtcheferna och andra chefer ett

inklusiveförbandsproduktionengenomförandeansvar för
likviditetsansvar direkt Hög-ett personal- och under

frågor lågjustkvarteret. Det dessa bakomvar som
ÖVMbildandet myndigheten i äldredet styrsystemet.av

tidigare materielförvaltningen i sin för-har turDen
marinkommandounderhållsbataljonändrats till varsen

också produktionsledarechef är lokal och harsom som
viktigaste krigsförberedelseuppgift organise-att leda,

särskilda marin-skall lösaoch öva den personalra som
underhållsuppgifter i krig.kommandots gemensamma m.m.

bataljonschefen uppgiftviktigaste attfred harI som
civilaeller Muskövarvets eller resursergenom egna,

underhåll stridande krigs-verkställa dedet m.m. som
flottiljchefer, brigadcheferförbandscheferna m.fl.

på sina marinkomman-beslutat genomföra förband. Inför
samtidigt finnsdochefen för att dethan enansvarar

underhållsbataljontillräckligt förövadkompetent och
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krigsbruk. diskuterats underhållsbataljonenDet har att
i dess intäktsfinansieras.helhet skulle stämmerDetta

dåligtemellertid bataljonenmed att samtidigt har en
taktisk krigsuppgift i viktiga dimen-avseenden ärsom
sionerande för kvalitetpersonalens och antal.

Marinkommandochefen i tidigarehade organisation ett
samlat taktiskför ledning produktionsled-gggansvar
ning avseende all inomverksamhet myndigheten. detI

marinkommandochefenssystemet har taktiskanya ansvar
och den därmed sammanhängande styrningen t.o.m. skärpts

produktionsledningsansvaret under denmen led-egna
ningsorganisationsnivån har överlämnats till krigsför-
bandscheferna. Marinkommandochefens främsta iroll
denna del är att kontrollera att de totala produktions-

blir rationellt dimensionerade utnyttja-resurserna och
de och att utöva erforderlig samordning produktion-av

denI rollen benämns marinkommandochefenen. försenare
regional produktionsledare RPL.

det produktionsledningssystemetI inteärnya längre
marinkommandocheferna "kunderna" mot Det ärvarven.

inteheller marinkommandounderhållsbataljonerna ärsom
"kunderna" krigsförbandschefernautan det är i form av
flottilj- brigadchefernaoch motsv.. ärDet dessa
chefer har det fulla sinaför krigsför-ansvaretsom
band. emellertidhar inteDe tekniskaden kunskapen och
inköpskompetensen erfordras för att fullgöra rollensom

beställare mot Muskövarvet eller mot andrasom varv/-
verkstäder. Det orationelltmycket organiseraattvore
många sådana separata kompetenser varför de personellt

tillsamlats marinkommandounderhållsbataljonerna
motsv i denna del skall "konsulter" ochsom vara

åtbeställare krigsförbandscheferna, effektivtett och
bådeganska normalt isystem offentlig förvaltning och

i näringslivet. Beställarna detaljplanerar underhållet
tillsammans krigsförbandschefernasmed staber, upphand-

pålar det uppdrag dessa, kontrollerar resultatetav
återrapporteraroch tekniskt ekonomisktoch till krigs-

Östraförbandscheferna. marinkommandounderhållsbataljo-
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uppgift krigs-för lösa denna valthar att nya ennen
grundorganisationförbandsinriktad södramedan den

bibehållit organisa-fackinriktadbataljonen t.v. en
tion.

ledningsformernaredovisningengöravalt attharJag av
underhållet produktionslednings-iför försvarets nya

påförhållandevis fyllig. detattDet berorsystem nya
låg tillundanröjer viktiga nackdelarsystemet som

angående huvud-tidigare överväganden nyttförgrund
också förDet utrymmemannaskap för Muskövarvet. enger

effektiva-förändring göra ännukan varvetfortsatt som
får försvaret huvudman.med Idet utvecklas somre om

frågan återkommer avsnittjag i medden senaresenare
förslag.

Frågan huvudmannaskap8.2 om

initierademarinenUtredningen för 1992/93Chefensom
angående möjligheterna till huvudmannaskapförändrat

bolagi-Muskövarvet för och emotför vägde argument en
Därvid förutsätt-sering bl.a.studeradesvarvet.av

från likartadningarna föränd-för erfarenheternaoch
Fårösund.iring marinade Karlskrona och Iav varven

påvisas marin-bolagiseradeutredningen de f.d.att
samarbetspartnersväl ochfungerarvarven som grannar

På bådapå respektivetill marina förbandende ort.
entydigavarit möjligt anordnahar det attorterna

juridiskafysiska, ekonomiska före-gränser mellanoch
tydliga gränsdrag-och försvarets verksamhet.tagens De

långsiktiga varitiningarna kontrakt harfastlagda en
friktionsfrittviktig bidragande tillorsak ett sam-

viktig gränsernaklaraarbete. effekt deEn avannan
nödvändigavarit underlättathar de bolagensatt an-

passning teknik,till föränd-arbetsmetoder ochnyany
moderniseringarringar i Anpassningarmarknaden. och av

måstefrihet ochdetta slag kräver att snabbtagera
långsik-sådan vidsamtidigt erfordrasha säkerhet som

tiga investeringar.
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nämnda utredningI redovisas följande:bl.a.ovan
citat utredningenur
u Huskövarvets existens, kompetens kapacitetoch är

pågrundat ett militärtrenodlat behov. varvet
aldrig påhade utformats det sätt skett detnu om

varit uppbyggt för kommersiella inne-syften. Det
bär bl.a. förändringaratt i militärtdessa in-
riktade behov, varierakan tiden,över börsom

omgång få påverkautan varvets volym och utnytt-
jande i minimerasyfte underhålls-att marinade
kostnaderna. Kommersiella förhållanden för varvs-
drift överensstämmer inte med dessa förutsätt-
ningar.

idagär underhållsvarvvarvet ett renodlat opti-
förhållanden.merat för dessa Att utöka varvets

kompetens nyproduktion innebärmed ganska be-en
tydande förändring inriktning.varvets Det kanav
också åtgärdtveksam mot bakgrundvara atten av
Sverige redan har ett antal med denna kompe-varv
tens civiloch att produktion nybyggnad och
underhåll inte tillföraskan Muskövarvets
kundunderlag utan samtidigtatt betydandege

påavkall säkerhetsskyddet i försvaretsen av
mest omfattande försvarsanläggningar.
Muskövarvets kompetens kapacitetoch är grundad
på syntes fredstidade behoven tillstöden av av
förbandsproduktionen och beredskapsbehoven för
kris krig.och kommersiell driftEn varvetav
måste förhållandevisdärför omgärdas med detalje-

restriktionerrade nivå,för varvets utnyttjande
utveckling.och Restriktioner sådanainnebärsom

från förhållandenavsteg kommersiella att varvet
får svårt påatt fullt ut verka normala marknads-
villkor. Kostnaderna för dessa restriktioner, som
är ekonomiskt svåra måsteatt mäta, bäras av
marinen.
För det fall drivsatt ivarvet försvarsmaktens
regi säkerställs driften i kris ifred, krigoch

statens beslut. För det andra falletgenom -
måstebolagsdrift driften säkerställas- genom
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långsiktigt kontrakt mellan staten och bolag-ett
blirvidmed varvet beredskapet kompletterat att

Båda tillräckligK-företag. fallen börett ge
innehålla operativaför kraven.säkerhet att de I

båda får betala säkerhetenfallen staten genom
prisnivån beläggningsgarantier till varvet.och

låta kommersielltviktig fördel med ettattEn
incitamentdrivaföretag är företagets attvarvet

tillpersonalstyrkan förändradesnabbt anpassa
marknadsvillkor teknisk utveckling föroch att

På blirdärigenom vinster. Muskö trycketskapa
från än för ochkonkurrensen andrasvagare varv

får restriktioner istarka lokal- ochvarvet
maskinutveckling, dvs. fasta kostnader,varvets

sitt särskilda inne iläge berganlägg-engenom
ning i näraoch kontakt med ett antal andra nytt-
jare anläggningen. kommersiellt företagEttav
måste ekonomiskt sig förkompensera dessa
restriktioner.
Berganläggningens särskilda karaktär utföran-och

innebär juridiska ekonomiskade att de och
gränserna mellan arrenderande varvsbolag ochett
marinen nödvändighet Däri liggerblirmed oklara.

förhållandeviktig skillnad i till Karlskrona-en
ärvarvet och Gotlands LokalkostnadernaVarv.

inte fysiskt intemätbara och heller relate-kan
till produktivitet.varvets Ett bolagsvarvras

blir anläggningenhelt beroende den förav gemen-
mediaförsörjningenarbetsmiljön ochoch kansamma

skadestånd vid bristerdärmed ellert.o.m. yrka
haverier. blir finmaskigheten iGränserna oavsett

diffusa tillarrendeavtalett statens nackdel."

migi tillkan huvudsak ansluta synpunkterdeJag som
förhållandevisredovisas entydigtpekarDe motovan.

frågani lösningarsöka iatt första hand huvud-om
inte innebärför Muskövarvetmannaskap formellensom

ändåbolagisering tydligt kund/leveran-ettmen som ger
törsförhållande. påvisarSynpunkterna svagheterna men
också i vilketbolagslösningfördelarna oavsetthelten



91

driverbolag rörelsen eller ärdet staten ellersom om
näringslivet står ägare. Muskövarvets förut-som som
sättningar stämmer emellertid i intedet stora hela med
grundtankarna och fördelarna driftmed aktie-en som
bolag motsv.

frågorviktigaett påtagligaI finns det fördelar ipar
driftsformen bolag. Den handlar samspelet mellanena om
verkställande direktören och styrelsen. andraDen hand-
lar det grundläggande långsiktigtkravet attom redo-
visa vinst dvs. att Bådakonkurrenskraftig. dessavara

viktigateser är för att säkerställa Muskövarvets fram-
tida bådaproduktivitet och tillkan viss till-graden
lämpas utan behövaatt acceptera allvarligade problem

formell bolagsbildning skullesom medföra.en Dessa
frågor återkommer jag till senare.

ocksåJag i särskildaatt det falletanser med en even-
långtidsförhyrningtuell försäljning eller varvetav

till måsteKockums AB problemen monopolsituationenmed
för Kockumskoncernen invärderas. sådantEtt ärmonopol
känsligare inom underhållsområdet vidän nyproduktion

påbristen Överhuvudtagetutländsk konkurrens.p.g.a.
frågankan försäljning åtläggas sidan.varvetom en av

Varvets innelokaler ietc. försvarsanläggningen kan
fråninte utgångspunktpraktisk försäljas. Vid bo-ett

lagiseringsalternativ handlar antingendet ett över-om
förande operativaden varvsdriften till statligtav ett
bolag utanför Försvarsmakten långsiktigeller om en

årminst utarrendering25 fysiskavarvetsav resurser
till privatägtett bolag.

övervägandenDe och de slutsatser förändratavseende
huvudmannaskap redovisats i tidigaredet gäller försom
Muskövarvets påstora arbetsplats iMuskö och Musköan-
läggningen. gäller inte RindövarvetDe för f.n.som
organisatoriskt inordnats i Muskövarvet. Avseende
Rindövarvet finns fördelar med fullföljaatt stats-

inriktning låtamakternas näringslivetatt överta den
driften.fortsatta Att ivarvets huvudkund dag är
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påkrigsförbandsutbildningen intebör medföraKA 1
några finnsproblem. bra exempel utred-Det flera som

på marinenningen därVästkusten, Gotlandstuderat m.m.
långsiktiga väl fungerande samarbetehar avtal och ett

Operativtmindre drivs näringslivet.med varv som av
inga hinder varvsrörelsen.möter det att utarrendera

Rindövarvet ligger geografiskt tillräckligt avskilt för
försvarsinrik-att kunna utarrenderas och den nuvarande

hindertade verksamheten bör utan för försvaret kunna
tekniskt likartadkompletteras med verksamhet.annan

Byggnadsbeståndet slitet delvis utslitetär helt- -
moderniseringarkräver dyrbara är lättare attoch som

ekonomiskt samtidigt kanhantera verksamheten ut-om
frånByggnadsutredningenökas. uppskattade kost-1993

iståndsättning milj.till minstför kr.naderna I10en
långutredning tidbildenbekräftas undersenare aven

underhåll bristande förnyelse. bedö-eftersatt och Jag
frånrisken liggeräratt stor att kalkylerna 1993mer

lågt. iståndsättningslutligför kalkyl efter kanEn en
pålika betydligtgärna störresluta ett belopp. Det

finns seriösa intressenterdock rörelsenav p.g.a. av
skärgård. återkommerilägedess Stockholms Jag senare

frågani utredningen till Rindövarvets framtid menom
påi tillkan härredan konstatera att motsats varvet

långsiktigMuskö bolagisering,är dvs. utarren-en en
åtgärd.dering Rindövarvet, rimlighögstav en

fartygsunderhållförAnsvaret8.3

fartygsunderhålletLedningsformerna framtidaför det
inte produktionsledningssystemetomfattar bara det nya

fråganinom vissaförförsvaret och huvudmannaskapetom
frågan lämpliga framtidautan även den fördel-varv om

ningen fackmässig kompetens avseende fartygsunder-av
håll på nivåer frågaolika organisationer.och Denna

år olikahar under behandlats flera utred-senare av
genomgåendeningar inom marinen.främst har resul-De

i successiva förskjutningarterat kompetens ochav
utåt nedåt i försvarsorganisationen.och Detansvar var

inte särskilt materielför-länge sedan den centralasom
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valtningen i detaljganska materielunder-styrde allt
håll inom marinen. successivt har hela föransvaret

underhåll,dagligt underhållavhjälpande och förebyg-
underhåll årsöversynerinklusivegande tillöverförts
nivåer.lägre Samtidigt har lagorganisationstarken

underhållskompetensoch förbättrad påbyggtsen upp
förbandsnivån. självaflyttasNu materiel-ansvaret för

ännu längre i organisationut till krigsför-dvs.en
bandscheferna. Förvaltningsorganisationerna rivs upp,

på sådantdock sätt exklusiv fackmässigatt eller tek-
nisk på nivåer.kompetens bevaras högre

Ett stort olika förändringar underhållsorga-antal inom
pågårnisationerna två på-f.n. dessa är detAv där den

gående utvecklingen tillanknyter utredningsuppdraget
prövaatt förutsättningarna för effektivfortsatten

vidverksamhet inom fartygsunderhålls-Muskövarvet dvs.
området. fråganDet gäller framtidaden styr-ena om

sexårsöversynernaningen på stridsfartyg. Det andraav
gäller kompetensfördelningen och arbetssätt mellan
krigsförbandschefer, marinkommandounderhållsbataljoner,
underhållsvarv m.fl.

Sexårsöversynerna tidigare definieratshar ettsom
stort mindre underhållsåtgärderantal frekventa som

åtgärdasihopsamlas år. översynenoch sjättevart
bådedärigenomanknyter till krigsförbandschefernas

årsöversynerför Försvarsmaktensoch marin-ansvar
chefens tilluppdrag materielverkFörsvarets att
genomföra moderniseringar/modifieringar fartygen.av

ihar minaJag kontakter med försvaret erfarit att
ansvarsfrågan sexårsöversynernaför diskuteratshar

lång Dåvarandetid.under myndigheten Chefen för
marinen fråninriktninghar maj marin-1994 atten
kommandona uppgiftersnarast skall överta de rörsom
sexårsöversynerna på stridsfartyg. Marin-Chefen för
materielledningen vid vid diskussionerharFMV nämnt

inriktningatt detta är dåinte fullföljasbören som
behöverFMV kunskapstillförselfortsatt materielen om

i bruk. Därför sexårsöver-bör FMV alltfort föransvara



94

dialoqerplanering Vid minagenomförande.ochsynernas
erhållitjagmarinkommandona och kustflottan harmed en

sexårsöversynenstydlig bild att kunskapen omav
innehållfaktiska omfattning till övervägande deloch

besättningibyggs samarbete mellan fartygets ochupp
marinkommandounderhållsbataljonerna.teknikerna vid

följande uppfattning: framtidaförhar Grunden detJag
ansvarsområdenunderhållsansvaret såbör klaravara son

långt rimligt i tydliga kund/leverantörsför-resulterar
hållanden verkställigheten. finns entydigaunder Det

krigsförbandschefernabeslut att skall ha det samlade
underhållet.sina inklusiveför förband Dettaansvaret

också uti vilket visats tidigareresulterar att det- -
förhållan-kund/leverantörsförhållanden iblir tydliga

till uppgifternadena överförandeaktuella Ettvarv. av
sexårssynerna till marinkommandonaoch föransvaret

marinkommandounderhållsbataljonernadvs. skulle bryta
påtydlighet intemot denna sättett kansom anses

återgånglämpligt. Det skulle t.o.m. kunna ses som en
till övergivna förvaltningsansvarssystemet.det Hotnu

återstår alternativendenna bakgrund läggaatt ansvaret
sexårsöversynerna på påuppgiften för ellerFMV

krigsförbandscheferna. inga bärande skäl at:Jag ser
bygga central kompetens för denna typ pla-upp en av
nering uppföljningoch parallellt med de fungerande
regionala särskildkompetenserna. FMV-uppdrag utan

innehållslösaberedningskompetens blir lätt böroch FMV
erfarenhetsåterföringenviktigakunna säkerställa den

på påperiodiskasättannat t.ex. kontakter tek-genom
nivånisk uppgiftenförbanden.med Att lägga och ansva-

sexårsöversynerna på krigsförbandschefernaförret
bibehållettillleder kund/leveratörsför-ett klart

hållande. också tillDet leder att sammanhanget mellan
årsöversyner sexårsöversyner blir tydligt. Visser-och

sexårsöversynligen är fartygen normalt avrustade under
ingår likväl i krigsorganisationen. Tillfälligademen

avrustningar till krigsförbands-leder knappast att
frångå dåsitt besättningchefen kan och fartygansvar

alltjämt existerar.
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inriktningdennaMot har anförts krigsförbands-att
intecheferna har den ansvarskänsla kontinuitetoch som

fredstidaett materielansvar finnerkräver. Jag dessa
dåfelaktigaargument flottiljcheferna motsv har an-

svaret för materieltillståndfartygens utnyttjandeoch
i den situationen,yttersta krigstillstånd. Kontinui-
teten säkerställs i fartygsförbandsstaberna.

Liksom frågani årsöversyner innebär inte ettom ansvar
sexårsöversynerför krigsförbandschefenatt i egen

organisation behöver ha den fulla kompetensen för be-
redning, beställning och kontroll. naturligtDet är att
krigsförbandschefen "köper" eller "konsulterar" dessa
tjänster marinkommandounderhållsbataljon.av Det ären
också naturligt underhållsbataljonernaatt styrningmed
från Högkvarteret sigmellan samordnar tekniskaden
beredningskompetensen så erhållsfredsrationalitetatt
inom för operativt taktisktochramen godtagbar för-en
delning systemkompetenserna.av

viktigtDet är med tydligtett kund/leverantörsför-
hållande för uppnåförsvaretatt skall trovärdighet i
effektivitet förmågani uppnåoch att kostnadsbespa-
ringar. frågaviktigEn är kompetensfördelningenannan
och arbetssättet underhållskedjan.mellan iparterna
Avseende Försvarets materielverk påjaghar pekat det
naturliga i vissa uppdragsförändringar. krigsför-För
bandschefernas måstevidkommande i organisationegen
finnas viss ekonomisk sådan underhålls-kompetens samt
kompetens att balansen mellan och externa under-egna
hållsinsatser kan underhållsarbetenabedömas. De egna
på A-nivå skall underhållsbehovenkunna ledas och
skall definieraskunna väl. Däremot jag inget behovser

kompetens för teknisk beredning och för upphandlingav
påbeställning eller verkstäder, försvaretsvarv

eller andra. kompetens finnasDenna skall vidsamlad
marinkommandounderhållsbataljonerna dåmotsv och bör
till sin beståhuvuddel varjeförett fartygsslagav
eller förbandstyp begränsat kvalificeradeantal system-
tekniker med tillgångsamordnad ledning har tillen som
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kommersiell självklart tillkompetens. är ganskaDet
tydlighetenfördel för i krigsförbands-systemet om

iäven organisatoriska urskilja sincheferna termer kan
"beställnings-/berednings-/kontrollkompetens" iegen

underhållsbataljonen.

Fartygsunderhållets organisation8.4

kund/leverantörsförhållandetydligt i effektivtEtt ett
underhållssystem påbör bygga de erkända arbetsmeto-

i näringslivet.derna aktualiserar granskningDetta en
inbördesverkstädernas beställningsfunk-samarbete,av

tionens kvalitetsuppföljning.arbete föroch metoderna

underhållVerkställighetsfunktionerna för fartyg medav
nåçotsammanhängande telemateriel olikaoch harvapen-

organisatorisk utformning vid marinkommandona. MKS
skeppstekniska teletekniskaoch finnskompetenser hos

pjäskompetensen tillKarlskronavarvet med förlagdAB
marinkommandots garnisonsverkstad. Vid liçger deMKO
skeppstekniska teletekniska liksomoch verkstäderna
även för fartygspjäser inom Marinensde Muskövarvet.

dieselmotorunderhållcentrala verkstad för MTU-verk-
ingår också istaden maringemensammavarvet. Den verk-

robotunderhåll Östrastaden för tillhör marin-däremot
kommandounderhållsbataljonen såvid kvali-och ävenMKO
ficerade sjöminverkstäder.torped- och Verksauheterna
avseende robotar och är tydligtorpeder verkstads-en
drift till Sjöminunderhålletförlagd Musköanläggningen.

delvishar innefattarkaraktär. Det även för-en annan
rådshållning organisatoriskt service-äroch s.k.av

Typisktgruppskaraktär. för vapenverkstadsdriften är
bl.a. det nära krigsförbandensamarbetet med använ--
darna samt behovet bred kompetensav vapnen av en som-

bådeinnefattar civila militära tekniker.och

För de olikaverkstäder slag är samlokaliseradeav som
till Musköanläggningen i utredningenhar prövats om

påverkavalet huvudmannaskap för Muskövarvet skulleav
möjligheterna till effektiviseringfortsatt genom sam-
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ordning. därvidhar funnit finnsJag att det fördelar i
organisatorisktatt samordna de nuvarande robot- och

torpedverkstädernas verksamhet ca 50 totaltpersoner
med verkstadsverksamheten inom Muskövarvet. Arbetsom-
fånget på verkstadsgolvet minskar inte mycket genom

åtgärd.denna finns någonDet inteheller uttalad an-
ledning till kritik bristandeför effektivitet inom

sådanvapenverkstäderna organisatorisk och eko-men en
nomiteknisk förändring iskulle resultera ett klarare
kund/leverantörsförhållande. ocksåskulle innebäraDen

viktigaatt det systemsammanhanget vidt.ex. ochvapen-
teleunderhållet understryks och att samplaneringen av
underhållet inom kompliceratett fartyg underlättas.

stårDet klart finnsatt här vissadet effektivitets-
vinster och samordningsfördelar att förvänta. Erfaren-

påheterna att sätt organisatorisktav samordnasamma
sjöminunderhållet är emellertid inte helt goda varför

fråganden vila.bör

ocksåharJag övervägt fördelarna med organisatorisken
samordning den marina tekniska verksamheten medav

underhållsregementetMellersta sådanförkastatmen en
lösning eftersom de tekniskaaktuella kompetenserna med
små fåoch undantag unikaär för marina krigsför-de

ingåendebanden i marinkommandot. organisatoriskEn
samordning mellan Muskövarvet är taktiskadensom

viktigastechefens underhâllsresurs militärområdetsoch
underhållsregementetstora operativamed stöduppgifter

skulle dessutom försvåraallvarligt kontakterna mellan
kunderna krigsförbandschefernadvs. och leverantören.

ocksåärDet viktigt ekonomitekniskaatt den utveck-
lingen pågår inom påverkstadsorganisationensom Muskö
får fullföljas.

För situationenden att Muskövarvet bolagiseras, stat-
ligt privat,eller jag samordningatt verk-anser en av

påstadsverksamheterna det sätt redovisatssom ovan
inte kan genomföras. vapenunderhållKompetensen för

påbygger bl.a. militäratt tekniskm.m. personal med
förbandserfarenhet fråntillförs stridsförbanden för
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återgå tillatt kunna fördem fortsatt utveck-senare
ling. inte möjligtDetta är vid bolagisering. Vidareen

innebäraskulle risk innerstadet för att den kärnan av
underhållskompetensteknisk väsentligasteför den

marina vapenmaterielen i successivtbruk förs utanför
svenska försvarets egentligastatens kontroll. En
risk inte bör bolagi-accepteras. För det fall attsom
seringsinriktningen för Muskövarvet fullföljasskall

iställetbör övervägas organisatorisktatt samordna den
väsentligaste vapentekniska kompetensen vik-med den
tigaste inomtelekompetensen mindreför verk-ramen en

marinkommandounderhållsbataljonen.vidstadsenhet Genom
att den för bolagiseradedetta fall varvsrörelsen och

militäraden blirverkstadsenheten lokalmässigt belägna
i fåbör möjligt ståndberg det tillatt ettsamma vara
visst samarbete mellan enheterna. redovisadeförstDen
principlösningen naturligtvisär effektiva-enklare och

till organisation och arbetssätt.re

Underhållsorganisationen på8.5 Rindö

framgått tidigare finns,Som till Rindö,med tyngdpunkt
övriga underhållsorganisationendelar tekniskadenav
vid iMO. arbetarDen huvudsak kustförsvarsförban-med
den även med andra delar landorganisationen.men av
Situationen vid Rindövarvet jag ihar redan berört av-
snitten och övriga5.2 8.2. Den personalen represen-
terar markteletekniskoch kompetens ärochvapen- orga-
niserad servicegrupper inom särskildförsom ramen en

vid marinkommandounderhållsbataljonen.enhet främ-Den
anledningen tillsta organiseradatt verksamheten är
servicegrupper arbetsobjektenär att huvuddelensom av

ligger skärgårdenspridda i underhållsarbetetoch att
måste igenomföras nära samarbete med anslagsfinansi-
erade förrådsorga-transport-, fortifikations- och
nisationer.

Även Rindöorganisationernaför har olikastuderats
framtida utvecklingar. lilla Rindö-Ett fall är att det
varvet fortsätter organisatorisk idel Muskö-som en
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varvet servicegruppernamedan organiseras inom marin-
kommandounderhållsbataljonen. Ett ärannat fall att
Rindövarvet tillutarrenderas näringslivet enligt vad

redovisats i tidigare avsnitt. tredjeEttsom fall
skulle Rindövarvetatt organisatoriskt sammanförsvara

servicegrupperna påmed Rindö iför fortsättningenatt
verka tillsamlad enhet kustförsvarsförbandenssom en
stöd.

sammanhanget Rindövarvetmellan och Muskövarvet är en
frågaadministrativ dårent olikaverkstäderna har

kunder, olika verksamhetsinriktningar ioch verkar
skilda områden.geografiska föreligger riskDet för en

administrationtung synergieffekter.utan Jag anser
inte att Muskövarvet Rindövarvetoch fortsättningsvis
skall isamordnas och verkstadsorganisation.en samma

Då återstår två övergårandra fall. det Rindö-I ena
tillvarvet bli någotatt sannolikt reduceraden ser-

vicegrupp samordnad övrigmed lokal verksamhet för att
stödja utbildningen kustförsvarsförband vid KA 1. Iav
det andra fallet utarrenderas till näringslivetvarvet
i syfte möjliggöraatt breddning utökningochen av
varvets verksamhet civilamed även kunder.

Inriktningen mot personellt begränsad servicegruppen
för stöd utbildning hade blikunnat naturligav en
lösning underhållsverksamheten kunnat tillflyttasom
regementsområdet med den nybyggda hamnen Dettam.m.
alternativ har emellertid prövats och förkastats vilket
redovisats i avsnitt återstårDärmed i praktiken5.2.
endast alternativet med utarrendering Rindövarveten av
i enlighet riksdagsinriktningenmed bolagisering.om en

sådanEn utarrendering inte småbör omfatta desom-
för teleunderhållfordons- och innebärgrupperna för-

statens del att de konstaterade investeringsbehoven i
Rindövarvet kan överföras till näringslivet. inne-Den

ocksåbär utökningenatt varvsverksamheten medav
underhållcivilt långsiktigabör kunna bättre tim-ge

priser militära underhålletför det än verksamhetenom
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fortgå timpris-i regi. förenkladeskulle försvarets De
olika verkstäderjämförelser genomförs mellanoftasom

jag i övrigt misstro. säger oftamedbetraktar De
dåkostnadseffektiviteteningenting deden reellaom

någon jämförelseinte innefattar hur mycketöver som
tids-respektivevid aktuellverkstad underproducerats

långsiktigemellertid utarren-attenhet. Jag enanser
blitill näringslivetdering Rindövarvet brakan enav

på sinlösning försvarsproblem harett gammalt som
från sida.i investeringar försvaretsgrund eftersatta

i tillräckligjag utredningen grad harDärmed attanser
inbördesmarina verkstadsorganisationernasgranskat de

förhållandenatillsamarbete. Arbetet koncentreratshar
Förhållandena vidvid marinkommando. de öv-Ostkustens

mittriga marinkommandona inte för uppdrag.är styrande
låtit mig inskrän-jag informera ochAvseende dessa har

organisatoriskamig till för-ker att konstatera att de
skiljer sig iutsättningarna lösningarna avsevärdoch

från naturligttill ärgrad plats plats. Detta eftersom
marina krigsorganisationen "skräddarsydd".den ofta är

inte möjligt nödvändigtär göraDet heller eller att
lika leverantörklara ansvarsgränser mellan kund och

underhållet kapacitetsskälnär utförsav av en samman-
organisation.främre-slagen och bakre

Kvalitetsarbetet8.6

Vid granskning beställningsfunktionens arbetssätten av
viktigtkvalitetsuppföljningoch för ärsystemet det

bådeerinra marinkommandounder-beställarenatt attom
hållsbataljonen på Muskö förleverantörenoch varvet

så underhålls-inte ingick ilänge sedan ochen samma
Förhållandenaorganisation. i Karlskronaenahandavar

dåintill marinen. Tidigarevarvsrörelsen lämnade1961
påorganisationsform nära samarbetebyggde ett mycket

varvsorganisa-teknikerna i förvaltning imellan och
fråntion. Styrningen förvaltningens sida har utövats

kårpåkontinuerligt teknikeroch bredden genom en av
varierande yrkesbeteckning.med har de kallatsIbland
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inspektörer iblandoch kontrollanter. harDe ofta haft
praktisk långstor kunskap och erfarenhet delsy-en av

enskildastem eller apparater. äldre arbetsordningarI
det föreskrivett.o.m. att försvarsmyndighet intevar

skulle arbeta prisermed fasta sinaanbud mellan för-
sinband och sådanaverkstad. Anledningen att kräv-var

de kalkyler därmedoch arbetstid,dyrbar arbetsin-en
ansågsintesats bådeerforderlig när kund ochsom

tillhördeleverantör ekonomiska enhet.samma

diskussionerGenom med företrädare för verkstäder,
underhållsbataljoner instanser erhållitsm.fl. har en
bild svårigheter övergångenbetydande frånvidav ett
samlat förvaltningssystem till nutida kund/leverantörs-
relationer. Inledningsvis intehade verkstäderna varken
den påkompetens delsystemnivåerfordrades ellersom
förmågan påatt räkna underhållsarbe-priserfasta för
ten. tidDet sådantar dåatt bygga kompetensupp en
det kräver verkstadspersonal civila militäraoch tek--
niker långhar materielenerfarenhet och densom av-
miljö i vilken den skall Samtidigtfungera. har den
tekniska tjänstgjortpersonalen tjänstgöreller isom
underhållsbataljonerna varit tilltveksam principden

ligger till grund för den moderna kvalitetssäkring-som
i verkstadsrörelse. Principen innebären en bekantsom

att den övervägande kvalitetskontrollendelen skallav
inbyggd hos leverantören kvalitetssäkrings-vara genom

system. metodikEn minskatmedför ett behovsom av
externa kontroller under arbetets genomförande dvs.
numerärt färre frånarbetsmoment beställarens sida.
Kunden påskall koncentrera sig att kontrollera
leverantörens kvalitetssäkringssystem.

Min bild iläget iKarlskrona är följande:stortav
förhållandevisKarlskronavarvet har väl utvecklade

rutiner kvalitetssäkringför i organisation.egen
Kvalitetssäkringssystemet är under utveckling.fortsatt

också förmågavarvet har påutvecklat att ett sättbra
offerera arbeten Underhållsbataljonenpris.mot fast
vid förmågaharMKS god begäraatt offerter. kanMan
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hålla ihop iblandsamlat hamnarett offertarbete men
i detaljer. finns imycket verksamheten välDetman

insatt organisationen intehävdarpersonal att ännusom
till särskilthar arbetssättetanpassats det vadnya

ocksåledning projekt. finns rösterDetanser av som
tekniskt skick-att varvet borde rekrytera delmenar en

underhållsbataljonenliga kontrollanter för där-attur
påigenom sitt miljökunnandebättra avseende örlogsfar-

utnyttjande. Situationen i viktigatygens är delar god
många års förändringsarbete.eller godtagbar efter Den

återstårinte ytterligareär dock bättre än att det an-
passningar enligtFörvaltningstänkandetframöver. har

från underhålls-vittnesbörd krigsförband,vidpersonal
påbataljon inte inomännu upphörtoch breddenvarv

organisationen.

på naturliga inteArbetsformerna Muskö har skäl ännuav
långt Bådehunnit lika iutvecklas Karlskrona.som var-

underhållsbataljonen lång tillvet och väghar kvar ett
stabilt affärsmässigtoch väl utvecklat kund/1everan-
törsförhållande. förvånandeinteärDetta efter knappt

års ocksåförändringsarbete särskil-ett kräverpar men
åtgärder påskyndada för att förloppet.

kvalitetssäkringssystem driftMuskövarvet ihar ett och
framåtgårytterligare.att utveckla det Arbetetavser

underbemanning.ha stannatf.n. Enmen synes upp p.g.a.
bidragande orsak kan att beställarens ellervarkenvara
leverantörens ännupersonal fullt accepterat bety-ut
delsen systemet. Det kommer att krävas fortsattaav
organisatoriska pedagogiska iansträngningar kombi-och

åstadkommanation personalutvecklingmed för denatt
nödvändiga acceptansen.

pågår få ståndtill rutinerArbetet med att för be-nya
Underhållsbataljonensställningsverksamheten. förmåga

beställare finnshar förbättrats. Däremot brister isom
disciplinen när arbetet skall genomföras. för-Varvets
måga tydligt priseratt snabbt och offerera mot fasta

påotillräcklig.är ännu Detta beror bl.a. att kalkyl-
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sida ekonomiskaoch rutiner långsamtutvecklas p.g.a.
påbrist Förmåganadekvat personal. kommuniceraatt i

företagsekonomiska termer mellan beställare och leve-
rantör behöver utvecklas ytterligare. Varvspersonalens
kunskaper speciella förhållandende marinadenom som
materielen utnyttjas under är vilketbegränsade resul-

iterar kommunikationsproblem risk inadekvataoch för
åtgärder. Underhållsbataljonens kontrollanter blir
alltför lätt "arbetsledare" vid underhållets genom-
förande.

Vid kritik den nuvarande ordningen är viktigtdetav
erinraatt att Karlskronaorganisationen långhaftom

tid att utveckla rutiner jämfört påmed enheternanya
Muskö. Viljan invandaatt ändra beteenden inteär ut-
talad. hindrarDetta inte att markerade ansträngningar
är nödvändiga påskyndaför att förändringsarbetet vid
Muskövarvet.

Vid den översiktliga granskningen fartygsunderhål-av
lets genomförande vid de volymmässigt mindre marina
regionerna jaghar iakttagit nyttjandetatt modernav
kvalitetssäkring inte någoniske betydandesynes grad.
Det handlar i rätt hög grad klassisk personalin-om
tensiv kontrollantverksamhet underhålletsvid genom-
förande. ingetJag skäl marinenatt skulleser ställa
lägre påkvalitetskrav de nyttjade verkstäderna i dessa
områden jämfört påmed kraven de stora enheterna. Det
verkar lämpligt kvalitetssäkringskravenatt i högre
grad beaktas inom hela marinen vid all framtida kon-
kurrensupphandling fartygsunderhåll.av



104

gångutredningens konstaterat atthar under detJag
pågår kontinuerligt utvecklingsarbete rörandeett far-
tygsunderhållets i marinen. Mina intryckgenomförande

åtskilligtfinns att görapekar dock mot att det mer
rutinerför förbättra och arbetssätt mellanatt kunder,

underhåll.beställare krävsoch leverantörer Detav
också underhållsorganisationernaöversynerfortsatta av

personalinnehåll.deras är säkertoch Det ganska att
finns ytterligare effektivise-det ett antal smärre

ringsområden inte situa-berörts. Bäst ärännu harsom
små underhållsenheternationen vid enk-de har desom

organisationerna uppgifterna.laste emel-och harJag
underhålls-lertid inte funnit bolagiseringatt aven

påverksamheten avgörande sättgenerellt skulle ett
effektivisering.underlätta Problemet ärfortsatten

förmåga påskyndainte ledningensägarformerna utan att
åtgärder-förändringarna. övervägandehelt delenDen av

svårigheternai ställethar ett med attsammanhangna
på övergången frånett bra sätt slutföra den beslutade

klassiska förvaltningsansvarsprincipen tillden ett väl
inomfungerande kund/leverantörssystem för detramen

krigsförbandschefsansvaret. finnsgrundläggande Det
också lågtydlig investerings-koppling till fören en

pånivå underhållsplatser. Investeringar ärflera stora
viktiga i säkerställasyfte att moderna arbetsplatser

teknik möjliggöra ställ-förmed god och att reducerade
underhållsproduktionen.tider i

någraSituationen vid inger inte förhopp-Muskövarvet
ningar ekonomiska besparingar. krävssnabba ettDetom
ihärdigt professionellt förändringsarbeteoch lett av

måsteviljestark ledning. Ledningen samtidigt läggaen
på motivation utvecklingmödastor ochner av perso-

måste ocksåInledningsvis "vinster"nalen. de kansom
uppstå återförasmarinen i investeringarför iform av

förbättrad produktionsapparat i Musköberget.en
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGIII OCH

9. Varvsstrukturen

tidigare avsnittI redovisatshar resultaten fakta-av
insamlingen, preliminära slutsatser materialet samtav
resultaten vissa punktvisa eller funktionsvisaav ana-
lyser. kartläggningen liksomAv tidigare varvsutred-av
ningar framgår frågaatt grundläggande är för-en
hållandet tvåmellan Kockumskoncernens örlogsmarint
inriktade och Muskövarvet. Dessa trevarv ärvarv

sin storlek, kompetens och belägenhetp.g.a. de enda
f.n. samlat kan uppfylla försvaretssom behov av varvs-

kapacitet underhållför stridsfartyg ochav som sam-
tidigt har förutsättningar tillgodoseatt behovet av en
bred kompetens för nyproduktionsvensk störreav

övrigaörlogsfartyg. svenska militärtärvarv av
intresse kan intef.n. ersätta funktionenmen hos de
tre nämnda och är intedärför kritiska påför försvaret

sätt. Vid strukturdiskussionensamma har därför valts
att enbart behandla i i påKarlskrona, Malmö ochvarven
Muskö. innebärDetta inget ställningstagande från ut-
redningens mångfaldensida mot kon-av varv som ger en
kurrens vid beställning nyproduktion underhållochav

mindre örlogsfartyg. Situationen ocksåav kan förändras
på längre sikt.

Ett antal alternativa strukturer har analyserats. I
samtliga alternativ har förutsatts att lokalt fartygs-
underhåll kan igenomföras Göteborg, i påNorrland och

påGotland i stort sett sätt i dag sker.samma Isom
utredningen ocksåhar förutsatts att enklare fartygs-
underhåll/båtunderhåll kan upphandlas mindrehos ivarv
Blekinge på påoch ostkusten nuvarande sätt. Detta
bl.a. i syfte att säkerställa beredskapskraven vid
mindre varv.

Alternativen innefattar rimligt variations-storen
Följandebredd. har övervägts:
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Alternativ nulägesalternativet9.1 A

långsiktigAlternativet innebär strävanfortsatt atten
vidmakthålla örlogsmarint inriktadetre med bredvarv

inom Sveriges innebärkompetens gränser. Detta att
bibehålls underhållsvarvMuskövarvet ett betydandesom

på nivå. ocksåinnebär marinensungefär dagens Det att
underhållsvolymennybyggnation samt den resterande kom-

till i tillatt fördelas ävenvarvet Karlskronamer men
på förmåganMalmö det sätt bäst säkerställer delssom

beredskapsunderhålltill i Karlskrona och dels utveck-
lingskompetensen iför örlogsfartyg. Det handlarnya

månviss referensalternativett deteftersom speglarom
nuläget försvarets industrins in-samt och nuvarande
riktning.

någoni alternativStrukturen tid varitdetta har under
stabil vilket alternativetgör effekterna lättareav

pågårförutse. emellertid tidenatt Det hela föränd-
ringar påi situationföretagens ständigtberoende en
pågående påutveckling. moderni-Exempel detta kan vara
seringen teknik, ilokaler och först Karlskrona,av

pådärefter i Malmö och Muskö. Andra exempelnu samman-
hänger kontinuerliga utveckling.med personalens äret
alltså någotinte statiskt läge.

påAlternativets idé ikan förenklad sägasform bygga
underhållsvarvfunktionatt Muskövarvets för kered-som

årligkrigskap säkerställsoch kompetensmäs-genom en
påsigt beläggning omkring produktiva tim-bred 000300

mar/år. Detta väl mot fredsbaserade fartygs-MKOsvarar
årliga underhållsbehov.förbands helt övervägandeDen

underhållsjöstridskrafternasdelen resterande harav
beställts hos Karlskronavarvet med undantag för ett

ubåtsöversyner gåttantal reparationerstora och som
till i övrigtMalmö. ivarvet Kockums har belagtAB
sina produktionsplatser i Sverige moderni-södra med
seringar nyproduktion för Sverigeoch medsamt export.
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Inriktningen präglas samtligaatt tre är under-av varv
förhållandeibelagda till sin fysiska kapaci-reella

Beläggningentet. blir successivt allt sämre för-genom
ekonomiskasvarsmaktens utveckling. har för mari-Den

vidkommande inneburit färre fysiskt mindreochnens
minskandefartyg varvsunderhållmed mängd följd.en som

Momentant täcks beläggningsluckor vid Kockums AB genom
framgångsrik viktigexport. Detta är möjligheten en

även framöver blir självklart svårare att hamen som
förutsättning rustningsnivån månganär i minskarländer

resultat världspolitikens utveckling.som av

Diskussionerna ledningenmed för visarKockums AB att
detta strikt vinstorienterade företag känner starkt för

långsiktigt på ubåtsproduktionatt satsa gett bästasom
ekonomiska resultat. Genom att t.v. belägga Malmövarvet

pånödvändigt Karlskronavarvets bekostnadom- anser-
sig göra det för koncernen bästa valet.man Effekterna

inriktningen försämras inte påförsvaretsav kravav
underhållsvarvett fungerande i Karlskrona därmedsom

möjligheterha bäst till sigatt dra beläggninganses
från Muskövarvet.

Det alternativetnuvarande fungerar successivt allt
frånsämre sett försvarets sannolikt indu-samt även

strins synvinkel. vikande beläggningsprognosenDen gör
att nulägesalternativet inte längre är stabilt. Situa-
tionen minstför ett Kockumsvarven blikan t.o.m.av
svår någotinom år.redan förändring iEn resulterande
ett starkt uttunnat Muskövarv eller varvsverksamheten
i södra Sverige dåligtkoncentrerad till Malmö stämmer
med de operativa kraven. koncentrationstark tillEn

ocksåKarlskrona blir fel.

Alternativ9.2 KarlskronalösningenB

Alternativet såvälinnebär att kvalificeradedet under-
hållet produktionall tillfartyg samlassom av nya

ivarvet TillverkningsplatsenKarlskrona. i lik-Malmö
Muskövarvet kommer sannolikt att upphöra.som Alterna-
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själva Musköanläggningenstivets fram-konsekvenser för
åtfråga.tid viktig förbands-därför För stödetär en

på organiseras sannolikt iutbildningen ostkusten -
torrsättnings-marin regi mindre stödresurs meden en-

Bergaområdet.möjlighet iflytdocka t.ex.

bådealternativ förtsspeglar tankar framDetta som
någotBlekinge.inom marinen ilokaltdelar och Iav

koncentrationäven talats starksammanhang har avom en
sådant alternativtill Malmövarvsverksamheten ettmen

frånmilitärt orealistisktär försvars-varvetsp.g.a.
synpunkt utsatta läge.

fysiskaAlternativets är Karlskronavarvetsgrund stora
samordningsvinsterkapacitet möjligheter tillsom ger

vid maximaltstordrift borde kunna omfatta caen som
år. Närtids-miljon produktiva timmar varvsarbete1 per

i motiverai beläggningen detta fallproblemen skulle
förhållandevis nedläggning varvsverksam-snabbt aven

på tillverkning i Malmö upphörMuskö ochheten att
ubåtarnadirekt Gotland.leverans typefter av

industriellaKarlskronalösningen fördelar.har Nypro-
tillduktionen till plats och dessutomkoncentreras en

tillverk-den plats där den nuvarandestora delar av
ningskompetensen finns. sannoliktDet verkar att

bibehålla produktionsbreddsin tekniskaKockums kanAB
utgå. Alternati-tillverkningen iäven Malmö skulleom

underhållocksåinnebär nyproduktionvet att och samor-
varvsområde iganiseras till landet.ett

då kon-händer med Muskövarvet varvsverksamhetenVad om
svårtgivetvistill Karlskrona är attcentreras Det

produktionsnivå förberäkna absolut lägsta fort-enen
meningsfull drift bergvarvet. Med be-satt det storaav

arbetsvolymen beröraktande att del den nuvarandeav av
speciella funktioner MTU-verkstaden medan andra de-som

områdetunderhållet i ärlandförband detlar berör av
årsbeläggningutredningens bedömning minsta föratt en

Rindö inteMuskövarvsdrift exlusive börfortsatten
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understiga direkt produktiva arbetstimmar200 000ca
år. Går nivånvolymen angivna riskerasunder denper

MMO/ÖVM.vidsystemkompetenserna Eftersom Karlskrona-
alternativets sådanförutsättning är koncentrationen

underhållet inom örlogsfartygsområdet Muskö-attav
automatisktvarvet kommer redovisadenedanför den

beläggsnivån måste för lösninggenomförd övervägasen
dels vad händer självamed Musköanläggningen ochsom

från underhållssynpunktdels vad kan göras för attsom
stödja sjöstridskrafternas iverksamhet delennorra av
Östersjön.

MusköanläggningEn förutan blirvarvet dyr elleren
t.o.m. arbetsmiljömycket dyr för blirde enheter som

i anläggningen. underhållskostnadernakvar Drifts- och
för etablissemanget Muskö äventorde utan ett funge-

uppgå bortåt kr/år.rande komma tillatt milj50varv
såDetta totalt höga personal- och lokalhyreskost-ger

nader utan motsvarande beredskapsfördelar etablis-att
semanget bör avvecklas. Kostnaderna för flyttningen
blir bedömningsvisdryga minst milj vartill250 kr- -
kommer kostnaderna befästningsavvecklingenför och för

fartygsserviceverkstad.en ny

Att med försvarsmedel bygga ett nytt dvs.upp varv en-
industri påkapacitetmed betydande inomplatsny-

militärområdetMellersta inte rimligt.är Däremot är
sannoliktdet möjligt inköptatt flytdockagenom en

eller motsvarande torrsättningsmöjlighetanordna för
vissa fartygstyper ävenoch att bygga enklareupp en
serviceverkstad. Vissa jämförelser diskussioneroch med
sakkunniga pekar mot att verkstad 50 000en om ca pro-

årduktiva timmar realistiskskulle kunnaper vara en
målsättning vid nybyggnad. är emellertid viktigtDeten
att konstatera att verkstad storleksordningdennaen av
inte sådaninnefattakan kompetens gör möjligtdetsom

årsöversyner påatt genomföra komplexare fartygstyper
underhålleller att genomföra avhjälpande vid större

påskador tekniskteller den materiel-mest utvecklade
ovanjordsverkstads viktigasteenklare uppgiftEnen.
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i redovisadebedöms situationen bli stödjaden att
på sådant viktigastefartygsförbanden sätt denatt

fredsutbildningen störningarutan alltför stora kan
fortgå skärgårdi iStockholms och delennorra av
Östersjön.

i beredskapsinriktadeTyngdpunkten det fartygsunder-
hållet inom påligger operativalandet skäl Muskö-av

påvarvet. liggerDetta beror geografisktatt varvet
förhållandelämpligt i till sjöstridskrafternas vik-

operationsområden Östersjön.tigaste i i för-Endast
hållande operationsområdena Östersjöutloppentill inom
ligger fel.varvet Betydelsen varvet beror emeller-av

också påtid fysisktatt det har stort ävenskydd mot
modernaste konventionellformer bekämpning. Förav

finns UtgårMuskövarvet inget substitut i landet. var-
allvarliga uppståvet kommer sjö-nackdelar att för

stridskrafternas funktion vidoch verkan deras opera-
Östersjöområdet.tiva utnyttjande i gäller sär-Detta

skilt ocksåi krig vid krislägen ioch den freds-men
tida verksamheten.

Fördelarna i marin varvskoncentration till Karls-en
liggerkrona i industriella möjligheternade att lät-

tare säkerställa fortsatt svensk kompetens för nypro-
duktion även med ett osäkert beställningsunderlag. De
allvarligaste liggernackdelarna i sjöstridskraft-att

tillgångenförlorar till Muskövarvet, det endaerna
Östersjön uthållighetivarvet med skydd och medoch

förhållandei operationsområdenacentralt läge till i
Östersjön och Bottenhavet.

Alternativ9.3 MuskölösningenC

Alternativet i vissaär spegelbilden tillavseenden
såvälalternativ innebärande kvalificeradeB att det

underhållet marinensdelar nyproduktionen samlassom av
till TillverkningsplatsenMuskövarvet. i liksomMalmö
Karlskronavarvet förutsätts iavvecklas de delar som
industrin inte beläggakan dem med verksamhet.annan
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åtFör stödet förbandsutbildningen i Sverigesödra
organiseras nödvändigt i marin regi stödre-om en- -

i någon någraKarlskrona nyttjakan ellersurs som av
de nuvarande dockorna för torrsättning. Utveckling och
konstruktion ibör alternativdetta liksom i alternativ

på lämpligB ske kreativ i Sverige möjlig-ort med goda
tillheter personalrekrytering.

Tekniskt ligger ingadet större i iproblem att Muskö-
underhållberget genomföra påmoderniseringaroch fler-

marinatalet fartygstyper. utökadEn varvsverksamhet
gör det angeläget investeringarnaatt fortsätta i syfte

nedbringaatt bl.a. spilltid inomtransporterp.g.a.
Viss plåtnytillverkningvarvet. i möjligär krävermen

kompletteringar och ombyggnader nuvarande lokaler.av
Plasttillverkning däremot inteär lämplig i berget.
Utredningen tidsskäl någrahar inte genomförtav m.m.
djupare studier nytillverkningsmöjligheterna påav
Muskö.

Muskölösningens tydligaste fördel är säkerhets-att den
politiskt viktiga underhållsförmåganreparations- och
säkerställs i sjöstridskrafternadet för prioriterade
operationsområdet Österjön. Underhållsresursernai får

militärt uthållig placering att de koncentre-en genom
till väl skyddad berganläggning. mycket storaras Deen

försvarsinvesteringarna i Musköanläggningen utnyttjas
på ett effektivt sätt. mindreatt förläggaGenom delen

underhållet till Karlskrona kan delar detav av nuva-
bibehållas pårande varvet erforderlig beredskaps-en

nivå. Utbildningen i Sverigesödra erbjudaskan ett
minststöd motsvarande skisseradesdet i mellerstasom

Sverige föregåendei det alternativet.

Till nackdelarna med koncentration till Muskö hören
industriellaatt det sammanhanget nyproduktionmellan

underhåll försvåras.och Endast delar den nuvarandeav
nyproduktionen kan förläggas till in-Muskö och kräver
vesteringar i bättre anpassade allvarliglokaler. Hur

pådenna nackdel är beror nyproduktion vihur mycket
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vidförutse Tillkan framöver.svenska nackdelarnavarv
försvåraockså fåralternativetmed hör att det anses

exportansträngningar.fortsatta

Alternativ exportlösningen9.4 D

några årAlternativet speglar de förslag för sedansom
varvsindustrin innebärande iframfördes att stortav

fartygsunderhållmarint till isett allt samlas varvet
nyproduktionKarlskrona till ioch all Malmö.varvet

litetMuskövarvets i industrins beskriv-roll oklarvar
ning enligt industrins mening,varvet skulle,men an-

"malpåse"tingen i litenkunna läggas med mycketen
utgå hålletfredsverksamhet eller helt och om varvs-

beläggningen minskade tiden. Likartadeövertotalt
ånyo tagitstankar har under Kockums1993 AB.upp av

Varvsindustrins påstrukturidêdvs. Kockums grundasAB
optimistiskaden förutsättningen för-att det svenska

beställningsvolym alltid given alltidsvarets är och
lokaliseras tillkommer att Kockums dennaMotvarv.

industrinsbakgrund är organiseraförslag att verksam-
påheten ett sätt lämpligt maximalär försom en

så förvånande.exportansträngning inte Förslaget har
ocksåemellertid flera svagheter. ärdem grund-En av

tanken att Kockums skall ha varvsmonopol för svenska
örlogsfartyg organiseras.oavsett hur varvsverksamheten
så är självklart inte fallet. för KockumsEn gynnsam

såbeställningssituation föreliggakan tänkasendast
industrinlänge inom operativaarbetar för deramen

Såbehov inteär för försvaretsstyrande ärdel.som
fallet exportlösningenmed genomförd. statsmakterna kan

fråninteheller försvarspolitisk synvinkel gilla eller
situation innebärandeacceptera att exportenens en

påskulle underlättas prioriteradebekostnad denav
förmågan vidmakthålla materielenatt i drift.
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Alternativ nybyggnadsalternativet9.5 E

Alternativet överensstämmer i stort med förslagde som
dåvarande marinenChefen för tilloch har lämnatFMV
industrin, pådelvis alternativet DetD.som svar grun-

på särskilda fråndas tanken ansträngningaratt för-
sida blisvarets nödvändiga behållakan för att kunna

förmågan till nyutveckling vid minskandeäven volymer
måsteansträngningarnaatt förenas operativtmedmen en

pårealistisk geografiskaden fördelningensyn av un-
derhållskapacitet. innebärHot denna bakgrund alterna-
tivet att Muskövarvets fredstida kapacitet skall dras

intill gränsen för operativ risktagningner en om
samtidigtKockums förbinder sigAB sinatt kraftsamla

tillverkningfortsatta till Karlskronavarvet.

Nybyggnadsalternativet och därefter följandedet alter-
underhållsalternativetnativet F är försök att undan-

röja de mest uppenbara tidigarenackdelarna med redo-
visade strukturer. Alternativet innebär för-E att om
utsättningarna försvåras dvs. den kommande totala
varvsbeläggningen minskar marinenskall och Kockums AB
försöka hålla igångatt tvågemensamt vidverksamheten

de tre inuvarande Sverige. Detta skall skeav varven
på sådant sätt underhållsbehovenoperativaatt de rim-
ligt såbeaktas och industrin iatt längstadet kan be-
hålla nationell tillverkningsplats tekniskmed storen

målsättningbredd. Med denna innebärgrund alterna-som
tivet att Muskövarvet tillreduceras operativt och
praktiskt nivålägsta tillbedömt produktiva200 000ca

årarbetstimmar exklusive Rindö-, robot- ochper
torpedverkstäder. Alternativet innebär vidare att
Kockums förbindermot sigAB staten vidatt belägg-
ningsproblem tydligt prioritera den fortsatta verksam-

vidheten tillverkningsplatsen i Karlskrona dels för
underhåll främst för säkerställa möj-att bredastmen
liga nyproduktionsförmåga inom landet.

kompromiss ocksåskisseradEn art har Förnackdelar.av
försvarets innebärdel alternativet ökade kostnader
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bland annat varvsrörelsensatt andel lokal-p.g.a. av
måstekostnadstäckningen i Musköanläggningen reduceras.

ocksåkommer ytterligare begränsningar iDen att ge
konkurrensen industrins innebärmellan För delvarven.

åtagandealternativet frivilligt prioriteraett att en
viss tillverkningsplats vilketframför in-en annan
skränker företagets samverkansmöjligheter och kanske

internaäven den vinstmöjligheternakonkurrensen och
inom koncernen.

underhållsalternativetAlternativ9.6 F

Alternativet påinnebär försvaretatt försvarsbeslutets
prioriterargrund kostnadseffektivtett och säkert fun-

underhåll långsik-i vidgerande bemärkelse framför en
tigt nationellsäkerställd nybyggnadskompetens. Detta

sigtar ibl.a. möjligauttryck störstaatt del far-av
tygsunderhållet förläggs till det Muskö-bergskyddade

måstevarvet. Varvets grundkostnader anläggningen
marinen i alla fall operativabetala skäl varförav an-
läggningen utnyttjasbör maximalt. Alternativet förut-
sätter dock att Muskövarvet blir konkurrenskraftigt i
förhållande till övriga Karlskrona säkerställsIvarv.

underhållsresursminsta stödjaför för-att kunnaen
bandsutbildningen för operativoch behovstäckning.
Kockumskoncernen behållasjälv villavgör denom ny-
byggnadskapacitet i iKarlskrona och/eller Malmö.
Lägger tillverkningkoncernen all i Malmö bör försvaret

någon någraöverta eller idockor Karlskrona. Enm.m.
påvariant alternativet uppståär det läge skullesom

långsiktigyid industrisamverkan avseende örlogs-en
fartyg med annat land och ikan resultera attsom
behovet tillverkningskapacitet inom minskar.landetav
Självklart skall försvaret i fortsättningenäven stödja
industrins långsiktigasträvan att säkerställa den kom-

på underhålletspetensen för nyproduktion inte be-men
kostnad.

ocksåAlternativets idé kan uttryckas att nyproduk-som
underhålltion tvåi fortsättningenoch hanteras som
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skilda någotverksamheter, är inomnormalt fler-som
försvarsmaterielområden.talet Detta den fördelenger

påindustrinatt friareett sätt sigkan istrukturera
anpassnings-den industrisamverkansprocessoch som nu

inleds påbörjatsEU-medlemsskapet och redangenom som
våra nordiskamed ocksågrannländer. Det är ett väsent-

ligt faktum att Kockums redan ägerAB hälften ettav
stort i Australien vilketför företaget har ettvarv

iFörsvaret sinhar tur Muskövarvetansvar. genom
säkerställt den för nationelladet försvaret operativt
viktiga underhållskompetensen. Staten behöver heller
inte i alternativdetta påtryckningarförsöka utöva för
att bevara privatägdadet tillverkningsvarvet föreena
det andra.

Diskussion9.7 och slutsatser

går självklartDet att skapa ännu flera alternativ och
detta särskilt försvarets framtida uppgifter skulleom
förändras. emellertid inte sådanaharJag ansett att

ingårhypoteser i mitt uppdrag. är emellertid vik-Det
tigt såvälatt konstatera att försvarspolitisktdet
fastlagda behovet försvarsindustisvensk detav en som
operativa behovet Musköanläggningen tillär koppladeav
den förutsättningen att det svenska försvar-gemensamma
ets främsta uppgift är att värna landet mot väpnat an-

Så länge den nuvarande försvarsuppgiften liggergrepp.
såledesfast minatorde utredningsantaganden prin-och

cipiella ocksåslutsatser gälla.

diskussionenförda liksomDen beläggningskurvorde som
redovisats i kapitel visar7 att ett fortsatt nuläges-
alternativ alternativ lång-A förutsätter att den
siktiga materielplaneringen ligger rimligt ifast
enlighet inriktningen årsmed i försvarsbeslut.1992

ocksåDet förutsätter ytterligare snabba exportfram-
gångar för täckaatt de betydande beläggningssvackorna
hos Kockumsgruppen, främst vid tillverkningsplatsen i
Malmö. materielplaneringorubbadEn är önskvärd men
mindre sannolik regeringensmed riksdags-och flera
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partiers budskap att successivt årligareducera de
försvarsutgifterna. exportfrågorna pågårI förhand-
lingar någotinom års tid bör resultera isom konkreta
besked. Sannolikheten för att nulägesalternativet inom

måstekort fårförändras betydande. Enanses vara ny
varvsstruktur rör industrinsfrämst förmåga till ny-
produktion. dennaI del har försvarsmyndighezerna redan

påpekat lämpligadet i att Kockums AB denp.g.a. san-
nolikt möjliga volymen svenska beställningar örlogs-av
fartyg koncentrerar framtidaden tillverkningen till en

iplats landet.

pålösning strukturfråganEn skulle att för attvara
uppnå stabilitet bibehållaföroch att kompetens samla

framtidaden nybyggnationen örlogsfartyg och huvud-av
underhålletdelen till iett landet.av Att samlavarv

den totala verksamheten till frånMalmö är försvarets
synpunkt operativt oacceptabelt inteoch därför in-av
tresse. Att samla tillvarvsverksamheten Karlskrona
alternativ intressantareB är lösning. Ett Karls-en
kronaalternativ långsiktigtborde tilltalande frånvara
industrins synvinkel den koncentration kompe-p.g.a. av
tens och volym Frånskapas. synvinkelförsvaretssom
uppstår emellertid allvarliga då alternativetproblem
får följd att Muskövarvet ioch nästasom Musköan-led
läggningen är tekniskt omöjlig ekonomiskt orimligeller

någonatt ibevara "malpåse".form nedlagtEttav
innebärMuskövarv att den operativa planeringen för

sjöstridskrafternas Östersjöområdetutnyttjande fåri
dålig trovärdighet. KarlskronalösningenDen renodlade
är därför inte intresse för mina över-fortsattaav
väganden.

Muskölösningens alternativ C starka koncentration av
underhåll till Muskövarvet intemöter cperativasamma
eller ekonomiska problem koncentration under-som en av
hållet till Karlskrona Tillskulle anläggningensge.
fördelar hör givetvis ocksåskyddet den goda tek-men
niska miljön underhållsarbetenför under den kalla och
våta året.delen svårtDäremot är det finnaattav
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motiv för investeringaratt genomföra i syfte att för-
söka anläggningen till egentlig nyproduktion.anpassa
Alternativet förkastadesB koncentrationenp.g.a. av
underhåll till militärt miljö.oskyddad Muskölös-en
ningen jagförkastar olämpligadet i att försökap.g.a.

in nytillverkningendra i Musköanläggningen.

Exportalternativets alternativ ligger iD fördelar
på industrinshuvudsak sida. Till ivarvet Malmö skulle

i alternativdetta antingen ubåts-koncentreras samtlig
produktion modernisering underhållnybyggnad, och
eller nyproduktionen samtliga fartygstyper. Reste-av

produktion pårande skulle genomföras ivarvet Karls-
Alternativetkrona. fråntilltalandeär kanske närings-

politisk synvinkel dåligingenhar eller kopplingmen
till försvarets krav eller behov. nackdelEn med alter-
nativet idêenär börja kvalificeratatt förlägga far-
tygsunderhåll till tredje operativtett olämpligtvarv,

långabeläget och utan den personella erfarenhet som
präglar övrigade låtafinnsDet skäl att denvarven.
privatägda industrin organisera den samladeensam ny-
tillverkningen på det sätt finnerden lämpligast isom
syfte att kunna möta ökande utländsk konkurrens.en
Detta gäller inte fartygsunderhålletdock bör ut-som

iföras Sverige måsteoch där det svenska försvaret
långsiktigt påkunna tillgångförlita sig påsäker

underhållsresurser i operativt områden.lämpliga
Exportalternativet i den form Kockums och dessAB-
föregångare lagt enligt minfram det uppfattningkan-
inte ligga till grund för de fortsatta övervägandena.

Alternativet nybyggnadsalternativetE och alterna-
underhållsalternativettivet modifieringarärF av

alternativen iochB syfteC att utveckla det som
iverkar dessa lösningar.bra Nybyggnadsalternativet

påbygger att frivilligtKockums sinkoncentrerarAB
tillverkning till i Sverigedet södra medgervarv som

underhållbredast fartygssortiment vid och nyproduk-
tion. områdetinomDet ligger tillbästvarv som opera-
tivt marin utbildningssynvinkeloch iär varvetur
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Karlskrona. Var och hur Kockums förläggerAB utveck-
lings- och konstruktionskontoren är för försvaret egalt

bara kompetensen säkerställs inom landet. indu-om En
striutveckling enligt rimligenkommer att för-ovan ge

tilldelar svenska försvaret förmågandels attgenom
till nyproduktion bättre säkerställs iän split-dagens
trade varvssituation, dels att kostnaderna förgenom

marinensvenska blitorde totalt lägre produktionenom
varvtvåvidsker istället för tre Försvaret kan med-

iverka industriomläggningsnabb i möjligatten genom
grad underlätta utjämnaoch beläggningen vid det kvar-
varande nyproduktionsvarvet. Detta kan t.ex. ske genom
att Muskövarvets produktion tillreduceras operativt

nivålägsta godtagbara enligt redovisatsvad som
tidigare.

nybyggnadsalternativetOm förutsätter frivillig med-en
från industrinverkan i uppnåsyfte att för-gemensamma

sådelar innebär i underhållsalternativetgengäld
alternativ F att svenska försvaret tydligaregör en
boskillnad militäramellan materielunderhållsintres-de

industrinsoch vinstinriktade intressensena ökadgenom
nyproduktion. Alternativets grundidê är försvaretatt
säkerställer driften underhålletdvs. denavm.m. an-
skaffade påfartygsmaterielen så operativtett säkert
och totalt kostnadseffektivt möjligt.sätt ärdetsom

industrinHur organiserar den nyproduktionensvenska
dåblir industrins sak. Alternativet tydligahar för-

delar för svenska försvaret särskilt inleddaden nuom
samverkansdiskussionen mellan olika länder utvecklas
eller företagen exportframgångar.har

Inför slutlig diskussionsrunda alternativensen för-om
och nackdelar kan konstateras att nulägesalternativet

såkommer att gälla länge industrin har beläggning och
gör vinster. Ledningen för Kockums har tydligtAB klar-
lagt detta. Skall alternativet kvarstå framöver förut-
sätter det sannolikthögst dels beställning YS 2000av
under dels1995, ordentlig exportorder. börDeten
observeras utvecklingenatt nybyggnadsverksamhetenav
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för försvaret svåreller för ärexport att förutse.
Ytterlighetsfallen med stark koncentration all verk-av

tillsamhet Karlskrona eller inteMuskö är intresseav
påvisade nackdelar. Exportalternativetp.g.a. belyser

konsekvenserna tillmotsatsen den nuvarande för-av
svarsindustriinriktningen. alltsåligger inteDet inom

för den nuvarande försvarsbeslutsinriktningen.ramen

Det svenska försvaret tidvishar saknat medvetenen
inriktning förhållandeför ihandlandet till den pro-
ducerande varvsindustrin. Nybyggnads- respektive under-
hållsalternativet vissa sådangrunder för in-ger en
riktning. det förraI fallet utnyttjar staten genom
försvaret aktivt sina möjligheter påverka mili-att den

inriktadetärt varvsindustrins totala struktur och ut-
veckling. detI andra nöjerfallet sig staten med att
aktivt säkerställa minsta förmågaden industriella som
samtidigt är säkerhetspolitiskt prioriterad.högst

Nybyggnadsalternativet belyser industriinställningden
långunder rätt tid har gälltsom mellan staten/för-

svaret och örlogsvarven. frånDen den mycketemanerar
långa traditionen att staten ägt eller haft ett uttalat

för dessa sinI modernaansvar form har denvarv.
successivt övergått till att staten eller försvaret

"hjälpgumma" åtagerat industrigren slutligenen som nu
mångaoch efter blivitturer i privatägtdel etten

näringsliv.

Underhållsalternativet inställningbelyser den statsom
och försvar intagitefterhand när statligat.ex. det
verket privatiseradesFFV förhållandeeller igälltsom
till robotindustrin. Alternativets grund överenstämmer
väl inriktningen årsimed 1992 försvarsbeslut enligt
nedanstående utdrag propositionen:ur
......."Det svenska försvaret påbehöver siktäven en
viss försvarsindustri. Omstruktureringen rationali-och
seringen måste utgåendeske fortlöpande ifrånbl.a. den
tekniska utvecklingen och försvarsmaktens behov och
finansieringsmöjlighet. på industrinsbörDessa ske
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Utgåendeinitiativ. fråneget försvarsmaktens behov
måste kriterier omstruktureringför Sverigeatten vara

vidmakthållautnyttjaskall kunna och anskaffade system
vid kris krigoch utan uti-att beroende stödvara av
från"....... .

Underhållsalternativets inriktningallmänna överenstäm-
enligt min mening påbäst med statsmakternasmer syn

förhållandeframtidastatens och försvarets iagerande
till privatiserad industribransch. Mina diskussioneren
med de berörda företagen försvarets eventuella med-om

i rationaliseradverkan produktionsstruktur jmfen ny-
produktionsalternativet också visat mindrehar det
lämpliga i detta. iMed företagens skyldighetgrund att
uppnå möjligabästa ekonomiska villresultat Kockums AB
avvakta med omstrukturering tilleventuell dess atten
beställningssituationen inledaklarnat. Att redan nu en

från utgångspunktenomstrukturering är inteden aktu-
enligt dåellt företaget. inteJag att bör helleranser

någradet svenska försvaret göra införutfästelser den
förändringssituation blikan aktuell. Försvaret börsom
däremot iför enlighetatt propositionenmedagera
säkerställa vidmakthållandetutnyttjandet och systemav
i drift.

Sammanfattningsvis finner strukturfråganjag iatt bör
principerna underhållsalternativeti alternativ F

vägledandede för det allmännas fortsatta agerandevara
visavi inriktningenKockums AB. Det är itankarnaoch

ocksådetta alternativ bör prägla försvaretssom age-
i industriellarande de varvskriser kan komma undersom

det fortsatta 1990-talet. hindrar självklart inteDetta
från långsiktigaförsvaret flerårigaatt göra överens-

kommelser industrinmed när tydligt liggerdet i för-
ekonomiskasvarets intresse.

Underhållsalternativets innebär ocksågenomförande ett
klarläggande Muskövarvets operativa betydelseav som
uthållig underhållleverantör kvalificeradeför deav
sjöstridskrafterna i marinens viktigaste baseringsom-
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råden. ocksåinnebärDet markering iatt varveten av
Karlskrona viktig underhållär leverantören annan av
till kvalificerade sjöstridskrafterna.de Priorite-
ringen stridsfartygsförbandens underhåll till dessaav
två innebär inte prioriteringmotsvarandevarv en av
underhållet KA-båtarför trängfartyg, tilletc. samma

För de fartygskategorierna viktigtär detvarv. senare
upprätthålladels att möjligabästa inomkonkurrens

landet, dels tillräckligatt geografisk spridningge en
underhållet för att säkerställa den beredskapsin-av

tillgångenriktade på ilokala regioner.allavarv

Mitt ställningstagande till påleder ratio-starka krav
nalisering och ökad produktivitet inom såMuskövarvet
att åstadkommas.konkurrenskraftig verksamhet kanen
Därigenom fåkan konkurrensen inverkanstörre änen

påhittills underhållsverksamhetens påfördelning sikt
mellan Muskövarvet i frågaoch varvet Karlskrona. Denna
behandlas utförligare i nästa avsnitt.
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10. Muskövarvets utveckling

10.1 Huvudmannaskapet

tidigare avsnitt jagI har redovisat min bedömning att
påvarvet viktigaMuskö har uppgifter i framtiden. Jag

därvidhar avvisat de tankar alternativ inne-och som
burit mycket reduktionstark i närtid varvetsen av
omfattning och kompetens sannoliktoch hade medförtsom

nedläggning fråganaktualiserasvarvet. Därmeden av om
huvudmannaskapet för varvets fortsatta verksamheter.

tidigareResultaten frågautredningar i denna samtav
mina preliminära bedömningar redovisats iharegna
avsnitt kan8.2. De sammanfattas med Muskövarvetsatt

inne iverksamhet den komplexa Musköanläggningen inte
lämpar sig driftför aktiebolag. diskuteratharJagsom
min slutsats ledningenmed för Kockums konsta-AB som
terar inteatt bolaget önskar sig i driftenengagera av
Muskövarvet. Enligt min övergångmening är tillen
drift statligt bolag dvs. utanför Försvarsmaktenssom
ägo åtgärd.olämpligt.o.m. Det skulle kunna för-en
svåra organisatoriskaden utvecklingoch personella som

viktig åstadkommaär för att ökad effektivitet i deten
framtida återkommervilkenvarvet och för jag med
förslag i betänkandet.senare

alltsåMuskövarvet kvarståbör organisatorisksom en
idel Försvarsmakten. bör inteDetta förhindradock att

för normal verkstadsverksamhet väl beprövade led-en
ningsformer utnyttjas i fredstid. frånErfarenheterna
näringslivet så långtbör möjligt utnyttjas i syfte att
förbättra företagets rationalitet. Dock behövautan att
gå till ytterligheten att förändra ägarsituationen ge-

bolagisering.nom en

redovisadeDe slutsatserna integäller idet Muskö
örlogsvarv organisatoriskt inordnade Rindövarvet som
har personal, arbetsplats uppgifter.ochegen egen egna

möjliga organisationsformernaDe marinaför de under-
hållsverksamheterna på Rindö jaghar i avsnittstuderat
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Rindövarvets situation8.5. överensstämmer ganska väl
vid marina framgångmed den flera f.d. medvarv som

övergåttbolagiserats till näringslivet.och över-En
föring driften tillden näringslivetfortsatta börav
underlättas att försvaret har fortsatt behovav av
underhållstjänster Vaxholmsområdet.i Jag attanser
Rindövarvet exklusive bl.a. fordonsverkstaden och den

båtuppläggningsplatsenplanerade bör utarrenderas
långsiktigtmedelst ett kontrakt denmedgersom nye

ägaren rörelsen erforderliga investe-att genomföraav
ringar i samtidigt tillförsäkrar marinenvarvet och som

underhållsstöderforderligt båtar iför fartyg och Vax-
holmsområdet. Mina sonderingar visar finnsatt det
seriösa intressenter privatiseratför Rindövarv.ett

innebärDetta bl.a. huvuddelenatt den nuvarandeav
personalen bör blikunna iden kompetenta kärnan ett
bolagsvarv. Inför ändrat ägaransvar viktigtett är det

villkoratt förhandla tillförsäkrarfram försvars-som
makten varvskapacitetden tillgänglighetoch den som

till krigsförbandenstödet och fredsverksamheten
kräver.

Ansvarsförhållanden10.2 m.m.

marina möjligheterna bedrivaDe effektivtatt ett far-
tygsunderhåll underhålls-därigenomoch att reducera
kostnaderna prövats ihar funktions-flera och ansvars-
utredningar. Mina frågoröverväganden i intedessa gör

påanspråk någrafullständighet tillutan avgränsas
frågor jag särskilt utredning-uppmärksammat undersom

gång.ens

Ansvarsförhållandena och genomtänkt fördelningen av
underhållsresurserna på nivåerolika i marinadet pro-
duktionssystemet viktigaär grunder för effektivareett
underhåll. i kartläggningenJag har konstaterat att
marinen nyligen införthar ett system skall görasom
krigsförbandscheferna tydligt ansvariga för materielen

varvsunderhålletsoch vidkunder genomförande.som
Marinkommandonas underhållsbataljoner i viktigahar
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avseenden underhållrollen beställare dettasom av som
sedan genomförs försvarets näringslivetsellerav egna

Mitt intryckoch verkstäder. detvarv av nya ansvars-
genomgåendesystemet är positivt kartläggningen harmen

samtidigt visat ytterligare organisationsanpass-att
ningar viktiga fåkan för att systemet att fungeravara

får påverkasväl. Systemet inteheller negativt p.g.a.
bristfälliga ekonomiska frågarutiner. avgörande förEn

framtidaden effekten ärsystemet att kund, bestäl-av
lare och leverantör fullt sina professio-ut accepterar
nella roller.

ansvarsfråganförändringarJag att de i föranser sex-
årsöversyner påbl.a. miguppmärksammatFMV börsom

sålösas krigsförbandschefernaatt entydigges en
huvudroll. Beredningskompetensen beställningför vid

samtidigt underhållsbataljon-bör tillsamlasvarven
Härvid förutsätter jag samordningsansvaratt deterna.

visstför materielsystem tillfördelats marin-ettsom
sammanhållandekommando marinkommandoansvar tillämpas

fullt ut.

underhålletAvseende det verkställande jaghar uppmärk-
påsammats successiva tillväxtenden förav resurser

lagunderhållfartygsförbandens motsatsförhållan-och de
därigenom uppstå.den Krigsförbandchefenkan harsom nu

i underhållsresurserorganisation samtidigtegen som
underhållsleverantörer.han är kund hos andra bedö-Jag

inte någotatt detta är avgörande problem redo-mer men
visningar migförelagts visar betydelsen attsom av
marinchefen genomför utvärderingaroberoende lagensav
kostnadseffektivitet underhållstjänsten.ioch nytta

påNyttokraven utökadede fartygslagen utöver den-
taktiska nyttan bör övrigaför under-vara samma som-
hållsorganisationer. effektivisering underhålls-Den av
tjänsten vid och verkstäder bl.a. denna utred-varv som

fårning till naturligtvissyftar inte riskeras av en
onödigt resursåtgångutökad i andra delar under-av
hållssystemet.
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Under identifieraarbetet framtidamed att den under-
hållsvolymen framgått underhållsbe-har det att varvens

åretläggning varieraröver till karaktär och omfatt-
ning kapitel påVariationernase 7. beror bl.a. en

frånnaturlig strävan fartygsförbandschefernas sida att
inte sommarhalvårets årsöversynerstöra övningar med

finns emellertid fåttetc. Det belägg för strävanatt
gå så långt att bl.a. Muskövarvet, drabbatsvarven, av
ömsevis underbeläggning överbeläggning vilketoch re-

isulterar merkostnader. produktions-Jag att deanser
samordnande cheferna Chefen för kustflottan och-
marinkommandocheferna måste påta fasta detta och-

åstadkommasamordna översynsverksamheten för att en
jämnare varvsbeläggning tiden.över sista utväg förEn

varierakan verkstadstimprisetatt övervarven vara
året.

Ledning samordning10.3 och

utredningensMed förslag Rindö-att Muskövarvet utom
bibehållerdelen myndigheten Försvarsmakten huvud-som

bör organisationen för olika ide verkstädernaman,
Musköanläggningen prövas. alternativEtt bibe-är att
hålla nuvarande innebärandeansvarsgränser verk-att

såvälistäder drivsberget Muskövarvetav avsom
marinkommandounderhållsbataljonen. alternativEtt annat
är påatt all verkstadsverksamhet platsen leds av gg
chef. förändring marinkommandotsDenna berör främst
robot- och torpedverkstäder. i tidigare avsnittharJag
funnit att samlad verkstadsverksamhet har fördelaren
framför organisation.nuvarande Samtidigt vill jag noga
understryka att fördelarna tillär kopplade verkstä-de
der finns vid till singrupperade och huvuddelsom ar-

i Underhållspersonalbetar anläggningen. arbetarsom
rörligt över ytan eller har separata arbetsställensom

skärgårdi ingåStockholms alltjämtbör i marinkomman-
dounderhållsbataljonens samlade yttäckande lednings-,

förråds-transport-, underhållssystem.och Jag anser
alltså att alla verkstäder lokaliserade till Muskö-
anläggningen bör i organisationsamordnas gg som p.g.a.
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den förändrade kompetensprofilen bör lämpligges ny
fredsbeteckning t.ex. Huskö uarinverkstad.

Betydelsen fredstida tydliga kund/leverantörsför-av
hållanden har tidigare.betonats innebärDetta att
chefen för marinaden verkstaden bör fortsätta att vara
lokal produktionsledare iLPL försvarets led-nya
ningssystem vilket tillförsäkrar självstän-honom ett
digt likviditetsansvar.personal- och krigI fortsätter
verkstaden verksamheten krigsförbandeget antingensom
direkt underställt taktiskaden chefen in-ellerCMKO
gående i krigsorganiserade Östraden marinkommando-
underhållsbataljonen.

framhållitsSom i tidigare avsnitt regionalahar de
produktionsledarna givitsRPL viktig rollen som
samordnare och kontrollanter effektiviteten i detav

produktionsledningssystemet.nya CMKO kan sägasRPLsom
försvarsmaktens regionalavara i dylikarepresentant

frågor. Mot den bakgrunden är tydligtdet iatt CMKO
fortsättningen regionalskall produktionsledarevara
såväl underhållsbataljonenmot chefen för motsom
chefen för marinverkstaden. sådant fårGenom ett system
båda tillgångcheferna till ett gemensamt bra underlag
för verksamhetsstyrning t.ex. organisa-egen avseende
tion, beredskap, personalutveckling lång-eller annan
siktig förändring verksamheten.av

lednings-Det och styrsystem införts för att ledasom
krigsförbandsinriktadeden verksamheten inom Försvars-

makten är naturliga inteskäl helt förav anpassat att
någotleda i påminnerfredstid kvalificeratettsom om

underhållsföretag i verkstadsbranchen. Eftersom Muskö-
varvet är viktigtett krigsförband måste organisationen

inordnasformellt iäven ledningssystemdetta enligt
ovanstående förslag samtidigt bör fredstidadenmen
operativa driften påledas ett "företagsmässigt" sätt.

ocksåVarvschefen behöver ett "bollplank". styr-En ren
med beslutsbefogenheter motsvarandegrupp bolags-en

styrelses intetorde förenlig Försvarsmaktensmedvara
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interna ansvarsprinciper. Däremot bör Högkvarteret
uppgifter till ledningsgrupp L vilkenkunna delegera en

ingå professionellförutom bör denvarvschefen typ av
iär förkompetens normal styrelse ett medel-som en

ingå i i sinverkstadsföretag. börstort CMO gruppen
regional produktionsledare.egenskap av

ledningsgruppenFör att skall kunna utgöra ett effek-
tivt till möjligastöd börvarvschefen den starkastges

frågor policy, utveckling, pris-beträffandemandat om
sättning, investeringar EnLigt minrationalisering.och

frånuppfattning instämmande företrädare föroch med
näringslivet införandet ledningsgruppär nedav en

möjliga väsentligstarkast mandat och kanske t.o.m.av
på åstadkommaavgörande betydelse för att bredd ett

ekonomiskt rationalitetförbättrat tänkande och ökad
påinom Muskövarvet. Det bör läggas stor ut-omsorg

formningen styrfunktionen för verkstaden.denav nya

bedrivandeVerkstadsverksamhetens10.4

från framgåttredovisningarna kartläggningen attAv har
Östrasåväl marinkommandounderhållsbataljonen som

positiv förändringMuskövarvet är under vad avser
organisation och arbetssätt.

underhållsbataljonenFör handlar det bl.a. att medom
utgångspunkt från uppgifterna iförändradede det nya

övergåledningssystemet möjligt tillsnabbast ett pro-
jektinriktat vidarbetssätt förberedelser och genom-

fartygsunderhåll.förande organisatoriskaDen grun-av
är ytterligare närden lagd kan behöva utvecklas demen
ansvarsförhållandena tekniskahar prövats. Antaletnya

kontrollanter motsv äldre slag skall kunna reduce-av
rutinernär förbättrasvarvets efterhand och närras

tillämpar kvalitetssäkring.det fullt ut modern Batal-
fartygsunderhålletjonens arbete med skall kunna ut-

systeminriktadeföras färre tekniker ochav men mer
ekonomiadministratörer. tekniker förKompetenta appa-
ratunderhåll arbetsledning militäraföroch som-
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civila bör erbjudas vidarbete den verkställande-
organisationen "Muskö Marinverkstad". Ansvarsgränserna

underhållsbataljonmellan måsteoch verkstad bli
klarare.

Inom det pånuvarande varvet Muskö handlar det ännuom
djupgående förändringar än vid underhållsbataljo-mer

påPersonalen stor bredd blinen. skall medveten attom
verkstädernas resultat ständigt kommer att prövas av
kritiska bådekunder har förmågakraft ochsom att

sinaflytta framtida beställningar till andra verkstä-
der leveranstiden, prisbildenom eller kvaliteten inte
blir den överenskomna. Kan verkstäderna inte upprätt-
hålla konkurrenskraftig nivåen kommer beläggningen att

ireduceras inte oväsentlig förhållandeigrad till nu-
läget. långvarigaOm problemen blir kommer kunderna

krigsförbandschefernadvs. långai det loppet att fram-
tvinga helt lösningar. liggerDetta inya det nya an-
svarssystemets måstenatur. gengäldI kunderna siglära
uppträda professionella "köpare".som

vidDet inleddavarvet arbetet med ett personalenav
accepterat och fungerande system för kvalitetssäkring
måste skyndsamt och med kraft fullföljas. Balansen

direktmellan produktiv personal övrigoch personal
måste prövas väsentligt djupare. De nuvarande kost-
naderna "ejför produktiv förhållandevislön" synes
höga trots att varvet kommer att behöva sinutveckla
högkvalitativa administration för kvalitetsuppföljning,
personalutveckling, ekonomiredovisning och produktions-
analys. Verkstädernas örlogsmarina måstekompetens
också säkerställas. Underhållsbataljonen kommer inte i
fortsättningen tillhandahållakunna sådana gratistjän-

ister nuvarande utsträckning och verkstäderna där-om
med förlorar sina särskilda kunskaper den marinaom
stridsmiljön kommer de förloraatt imycket värde för
försvaret.

Det ganska kraftfulla förändringsprogrammet avseende
personal och kompetens finnsdet behov förring-som av,
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inte insatserna ivärdet den nuvarande under-ar av
hållsproduktionen. mångasjälvklart in-görsDet bra

underhållsbataljonutvecklingsatser för dagens ochav
på åtgärdsprogrammetvid enligtMuskö. ärvarvet Men

min uppfattning nödvändigt den kommande samladeom
hålla prisbildskall kunnaverkstaden och utveck-samma

lingstakt inom näringslivet.verkstädermotsvarandesom
måsteMin bedömning Musköorganisationernaär ökaatt

förändringstempot produktiviteten.öka bedöm-och Denna
ning marinkommandounder-igäller även drag Södrastora
hållsbataljonens beställareverksamhet bl.a.som av
fartygsunderhåll i Karlskrona.

svårigheterpraktiskaär medveten de före-Jag om som
ligger i Musköanläggningenkomplexa genomföraatt den

högkvalitativt samtidigt kostnadseffektivtett och
underhåll. påArbetsplatserna Muskövarvet har med ett

ubåts-viktigt nyligen moderniseradeundantag den-
erhållitinte moderniseringdockan kraftfullasamma-

produktionstekniskaoch förnyelse frekventsom genom-
förs allvarligtkonkurrentföretagen. är förDettaav

långsiktigaframtid marinensför ekonomi.varvets och
påminnavill att det är ägaren företagetJag om av -

viktigaförsvarsmakten har ansvaret för att desom-
investeringarna blir genomförda. föreslagna led-Den

frågorningsgruppen i prio-bör ta högtag dessa med
påritet. Bristen framtidsinriktade investeringar har

ocksåsannolikt bidragit till att konservera äldre
låg produktivitet.arbetsmetoder och ursäktat fören

Ökade åtföljasinvesteringar enligt min meningskall av
förhöjd produktivitet vilket innebär färre anställda
vid i arbetskraftsintensivoförändrad arbetsvolym en
verksamhet.

Muskövarvets storlek10.5 och balansen mellan varven

hållaviktig tillmöjlighet att kostnadsutveck-En nere
materielunderhålllingen marinensför upprätt-är att

hålla underhållsleveran-tydligare konkurrens mellanen
fårframtida lösningtörerna. därförstrukturellEn
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inte göras för statisk måsteutan tillkopplas kost-
nads/produktivitetsutvecklingen. Vid kartläggningen har
i avsnitt 7.2 konstaterats timprisetatt för under-
hållsarbeten påligger nivå vidnumera Muskövarv-samma
et och Karlskronavarvet trots att det sistnämnda före-
taget har näringslivets avkastningskrav på sig. Tim-
prisjämförelsen är begränsat värdeensam minav men
uppfattning är påatt måstevarvet Muskö öka tempot i
rationaliseringsarbetet för ståatt kunna sig i konkur-
rensen.

avsnittI redovisas6.7 beräkningar påvisar ettsom
fredstida behov direkt290 tusen produktivaav ca tim-

vid Muskövarvet. Siffran inkluderarmar trängfartygens
behov. Vidare konstateras att kapaciteten i ejfred bör
understiga timmar,tusen215 bedömd nivålägsta fören
att kunna tillexpandera behovet under krisfall.ett
Sammantaget bör Muskövarvet, exklusive Rindövarvet samt
torped- och robotverkstäderna, i fred ha produk-en
tionskapacitet minst 215 och högstom direkt390 tusen
produktiva timmar år. inomVar dettaper kapaci-spann
tetsnivån liggaskall jag skall utifrånavgörasanser
verkstadens produktivitet och konkurrenskraft. Beräk-
ningarna påsiggrundar under hösten kända1994 fakta.
Förändras utnyttjandet i fred fartygen såväsentligtav
kommer även behovet varvskapacitet att ändras.av

Trängfartygsunderhållet vid Ostkustens marinkommando
måste, enlig min uppfattning, konkurrensupphandlas i
ökad utsträckning. Eftersom intedet är sannolikt att
Muskövarvet är eller kan bli kostnadseffektivt för
sådant underhåll bör varvets kapacitet årende närmaste

läggas lägre än redovisatnu fredsbehov. Jag attanser
Muskö örlogsvarv, exklusive Rindövarvet samt torped-
och robotverkstäderna, såsnarast skall reduceras att

årdet fårunder 1996 direkt produktiv kapaciteten om
högst timmar280 000 och att produktionen koncentreras
till det kvalificerade stridsfartygsunderhållet. varvet
skall kraftfulla rationaliseringsåtgärder,genom se
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avsnitt intekunna detta och det med10.4, ta steg
oväsentligt idag.färre anställda än

Enligt utredningsdirektiven jagskall bedöma ärdetom
påkallat underhållsarbeten frånöverföra tillatt Muskö

kommit till iKarlskronavarvet. har fram att detJag
lämpligast marinen grundprin-dagsläget är för att som

underhålls påcip stridsfartygHKC-baserade Muskö och
föreslår alltsåi intebaserade Karlskrona.MS- Jag nu

någon överföring arbetsobjektgenerell mellanav varv-
rationaliseringseffekterDet är dock angeläget atten.

tvåproduktivitetsförändringar vidoch de varven noga
följs jämnaframdeles. Med mellanrum bör prövas om

kostnadsoptimal rationellbalansen mellan är ochvarven
marinen.för kontrollstationförordar förstaJag att en

dåinläggs ävensenast effekterna ett1998-01-01 av
ledningssystem vid registre-nytt börvarvet kunnam.m.

tillUtfallet denna bör läggaskontroll grundras. av
förändringarför beslut Muskövarvetsfortsattaom av

kompetensprofil kapacitet.och
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11. Sammanfattning utredningens förslagav

Regeringens direktiv innebär i sammanfattad form att
jag i förstaett steg utredningsarbetet skall vägaav
alternativet med ett nytt huvudmannaskap för Muskö-
varvet mot alternativet behållaatt Muskövarvet inom
Försvarsmakten. Vidare jagskall överväga den fortsatta
fördelningen marina underhållsarbetenav mellan bl.a.
Muskövarvet och Karlskronavarvet. regeringenOm be-
slutar ett förändrat huvudmannaskapom jagskall i ett

steg lämna underlagsenare för statens sådantidel ett
förändringsarbete.

Sättet för utredningens bedrivande, källmaterial, ana-
lyser, överväganden framgåroch slutsatser kapitlenav
1-10. har därvidJag valt att dra successiva slutsatser
i anslutning till övervägandena i skildade avsnitten
vilket innebär att kapiteldetta blirendast ett sam-
mandrag tidigarevad framkommit.av intressera-som Den
de läsaren hänvisas till de fullständiga övervägandena
i respektive avsnitt.

Inledningsvis framhållasbör att utvecklingen ettav
effektivt system för fartygsunderhåll samt under-av
hållsvarvet på såMuskö är besvärliga marinanog pro-
duktionstekniska frågor. Problemen har ökat attgenom
de förenats regionalpolitiskamed näringspolitiskaoch
sidoönskemål utan koppling till de operativa behoven
eller för försvaret acceptabla utvecklingsvägar. Jag
har för min del koncentrerat utredningens tillarbete
huvudfrågan hur tillgodoseatt försvarets operativa
behov påvarvskapacitet mest kostnadseffektivaav sätt.
Utredningen har därvid kommit till följande slutsatser
och förslag i sammandrag:

operativaDet behovet underhållsvarvet på Musköav har
tydligt framgått i utredningen. sinaGenom mot vapen-
verkan skyddade arbetsplatser och bristen pågenom

teknisktandra likvärdiga reparationsvarv i delennorra
Östersjön är det för försvarets förmågaav operativa
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vidmakthålls påväsentligt nivårimligatt varvet och
med fortsatt systemkompetens. samlade bergverk-Deen

påstäderna stridsfartygsförbandensMuskö är viktigaste
underhållsresursberedskapsinriktade i landet.

bibehållaFör kapacitetatt Muskövarvets kompetens och
på nivå underhållsbe-önskvärd kontinuerligkrävs en
läggning i taktisktfred med främst aktuella typer av
stridsfartyg. operativt lägsta godtagbara belägg-Den
ningsnivån jagberäknar till produktiva215 000ca

år. föreslårarbetstimmar emellertidJag att detper
på dimensionerasnuvarande varvet Muskö t.v. för ca

underhåll årproduktiva timmar vilket280 000 ärper
något nivå.lägre än vidtasdagens Förberedelser bör

påvisaför att framdeles Muskövarvet över-kangm en-
förhållandelägsen i till övrigakonkurrenskraft varv -

utöka kapaciteten till operativt största godtagbara
fartygsunderhåll.mängd kvalificerat Musköanläggningens
sådriftskostnader är avsevärda föratt det staten är

ekonomiskt angeläget merutnyttja anläggningenatt för
all verksamhet dit.med fördel kan förläggas Ettsom

påbra omlokaliseringenexempel detta är den planerade
NågonKustbevakningens regionledning till Muskö.av

föreslåanledning systematisk överföringatt f.n. en av
underhållsarbeten från tillMuskövarvet Kockumskoncer-

alltsåfinner jag inte. inteMuskövarvetomnens varv
uppnåskulle jag möjligtden konkurrenskraft ärmenar

får frågan ånyokapaciteten emellertid prövasom om
några år. kraftig dåreducering blirEn aktuell.

utgångspunkt frånMed operativaMuskövarvets betydelse
jaghar vilkaövervägt alternativakonsekvenser Muskö-

få påvarvsutvecklingar skulle örlogsmarintde inrikta-
ide Sverige. Analysen iresulterar bl.a. ettvarven

konstaterande beläggnings-,att samarbets- och export-
talar för blir förändringaratt det denprognoserna av

privatägda nyproduktionssidan i Sverige. Analys-numera
ocksåvisar finns ekonomiskaatt det knappasten men

kompetensmässiga industrikopplingar mellan nyproduk-
underhållsområdenations- och örlogsfartygs-vad avser



135

system. Försvarets primära industriintresse bör vara
iatt ökande grad eftersträva att säkerställa det

nationella nyttjandet anskaffade försvarssystemav
t.ex. örlogsfartyg.

Mina slutsatser varvsstrukturanalysen alltsåav är att
försvaret i fortsättningen bör påkoncentrera sig att
bibehålla operativt och ekonomiskten väl anpassad
underhållsstruktur för fartygsssystem. dennaI struktur
är Muskövarvet viktigasteden enheten ivarvetmen
Karlskrona ocksåär stor betydelse. Därutöverav bör
säkerställas ett antal andra fördelade över landetvarv
på sådant sätt marinatt övningsverksamhet kan stödjas

såoch att dessa kan förstärkas tillfördavarv genom
i kris krig.ochresurser Avseende varvsstrukturens

anpassning för fortsatt nyproduktion frågaär detta en
primärt för näringslivet.

ocksåJag har övervägt de praktiska förutsättningarna
överlåtelseför Muskövarveten till aktiebolagett iav

enlighet dåvarandemed den regeringens inriktning samt
riksdagens Utgångspunktenuttalanden. minaför över-
väganden har därvid varit kritik varvetsden mot led-
ning och ekonomiska rationalitet ligger bakomsom
statsmakternas uttalanden behovet bolagi-om av en
sering. Förslagen alltsåbör oavsett huvudmannaskapet
innefatta sådana återskaparmoment förtroendetsom för
Muskövarvet vad rationalitet och konkurrenskraft.avser

Muskö örlogsvarv består två enheter denav ärvarav ena
det påstora bergvarvet Muskö och den andra mindreett
ovanjordsvarv på Rindö vid Vaxholm. Rindö-Avseende

visarvarvet övervägandena att bolagisering ären en
lämplig utvecklingsväg. Varvets verksamhet kan med
fördel kombineras civilmed produktion privati-och en
sering begränsar statligade investeringsbehoven i en

industrimiljö.eftersatt föreslårJag därför att rege-
ringen fullföljer tidigare inriktning och beslutar att
låta avveckla huvuddelen Rindövarvet militärav som
driftenhet motsv varvid det nuvarande Varvets av
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utarrenderasFortifikationsverket och lokalerägda mark
näringslivet. för-inomtill lämpligaste intressent Det

rörelsenägarenförsvaretutsätts att med den avnye
långsiktiga försvaretstäckeravtaltecknakan som

föreslårVaxholmsområdet.båtunderhåll i Jagbehov av
mili-Rindövarvetavvecklingenföratt formerna somav
till-fysiskautarrenderingendriftenhet detär och av

långsiktigtgångarna till avtal medförberedelsersamt
utredningensinnefattas ihuvudman för verksamhetenny

såvälingår frågorDäri Försvars-berörandra steg. som
Fortifikationsverket eventuellt ävensamtmakten som
materielverk.Försvarets

på årpå flertalettAvseende Muskö harvarvet senare
organisationutredningar ledning ochdess genom-om

ocksåtagitförts. har dessadelJag egnagenommenav
självständig bild problemen.analyser skaffat aven

Övervägandena uppfattningenmig bestämdadenhar gett
inne i den komplexaMuskövarvets verksamhetatt -

olikaMusköanläggningen i för-samarbete medoch nära
driftsvarsfunktioner inte sig utanförlämpar för-

aktie-inte möjligt förägo. är ettförsvarets Det
påstatligt privat etteller attbolag operera--

företagsmässigtmarknadsmässigt sätt med storadeoch
föreslårbegränsningar därför attgälla.skulle Jagsom

driften Muskö-regeringen fortsättabeslutar att av
ledningssysteminom attFörsvarsmaktensvarvet men

principiellaregeringen samtidigt lägger detfast
åtgärder stimulera ochför attkraftfullabehovet av

rationalitet konkurrenskraft.förbättra ochvarvets

uppnå rationalitet krävskonkurrenskraftFör ochatt
åtgärderserie praktiska berörbl.a. ansvars-somen

underhållssystemet,förhållandena i marinadet samr
Musköanläggningenordningen i samtverksamhetenav

ocksåledningen varvspersonalensberörvarvet. Deav
uppstår videffektivitetskrav äktaattityd till de som
förmågamarina ledningens attkonkurrens samt den orga-

kvalitets-nisera kostnadseffektivt försystemett
nivåfrånföreslår ännusäkring. centraldärför attJag
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tydligare iän dag skall regleras ansvarsförhållandena
för krigsmaterielen underhållslägeoch dess så att
krigsförbandschefsansvaret blir entydigt. Detaljförslag
i detta syfte har redovisats i tidigare avsnitt. Paral-
lellt med den skärpta granskningen rationaliteten iav

underhållsorganisationenden bakre bör även lagorga-
nisationens utformning och ekonomiska nytta prövas.
Samtliga verkstäder i Musköanläggningen ibör fred och
krig isamordnas verkställighetsorganisationgg som
föreslås benämnas Huakö uarinverkstad. Verkstadschefen
bör förbliva lokal produktionsledare och CMO denges
naturliga rollen regional produktionssamordnareav och
kontrollant effektiviteten samtligaav mot fredsorga-
nisationer verksamma inom Musköetablissemanget. För att
stödja varvschefen vid den operativa driften och ut-
vecklingen påverkstädernaav Muskö införasbör sär-en
skild ledningsgrupp gärna direkt under marinchefen- -
i vilken ingåbör personell frånkompetens närings-
livet. fåsKan denna att fungera välgrupp ökar förut-
sättningarna för goda attitydförändringar hos verk-
stadspersonalen och mellannivåcheferna samt stärks
förutsättningarna för införaatt ett väl fungerande
kvalitetssäkeringssystem. ledningsgruppEn med rätt
kompetens ocksåär viktig varvschefens stödsom och
pådrivare vid genomförande de personalomstruktu-av
reringar högst sannolikt blirsom nödvändiga och som
rådgivare vid framtagning investeringsplanerav för att
förbättra internavarvets arbetsprocesser.

Sammantaget är det min bedömning att påverkstäderna
Muskö bör uppnåkunna i stort rationalitet ochsamma
effektivitet motsvarande specialverkstädersom i indu-
strin. Detta kräver emellertid förändrad lednings-en
metodik underhållsverksamhetenför både från kundernas
och beställarnas sida inteoch minst inom varvet och
verkstäderna. ocksåDet kräver och detta är sannolikt-

svårastedet åstadkommaatt individuell medveten-en-
het hos den arbetande på nivåerpersonalen alla i sy-

underhållsarbetenastemet att långsiktigtkommer att
påutföras påannat sätt och plats inte Musköannan om
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jämfört övrigaMarinverkstad konkurrenskraftig medär
situa-följa Muskövarvetsbranschföretag. För att upp

frågantion, förändringarnas genomförande och denom
underhållsresurser olikailämpligaste fördelningen av

återkommande kontrollstationer införas.regioner bör En
Mångasådanförsta bör genomföras senast 1998-01-01. av

myndighetsutövningenmina riktar sig änförslag motmer
dånaturligtregeringsstyrningen. är proble-Dettamot

på verkställighetsnivån.ligger förutsätterJagmen
informera sigregeringen för-dock att kommer att om

slagens genomförande.

frånreflexion utredningsarbetetavslutandeSom en
fartygsunderhåll jagmarinensavseende konstaterar

följande:

i utredningen jagVid mina ställningstaganden har som
förutsatt de betydandegrundläggande hypotes atten

från infördes iansvarsförändrinqar 1994som sommaren
fårtillfullo inom marin-Försvarsmakten genomslag hela

måsteKrigsförbandschefernas och fort-rollen. ansvar
sättningsvis tydligt. innebär bland mycketDettavara

mångåriga förvaltningsansvaretannat att det samlade
tydligtfartygsmaterielen ersätts ettavseende av

gränsförhållande i fredstid kunden/beställarenmellan
fartygsunderhållet.framtidaoch leverantören detav
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Jämställdhetspolitika12. konsekvenser

Enligt Socialdepartementets direktiv 1994:124 skall
jämställdhetsfrågorna ökad uppmärksamhet iges utred-
ningsverksamheten.

Muskövarvet har 340 anställda kvinnorca 22 för-varav
delade imed direktaden4 produktionen, i den admi-10
nistrativa verksamheten i lokalvården.och 8 Motsvaran-

siffrorde Rindövarvetför bådaär 35 2,resp. enga-
igerade den administrativa verksamheten.

När ingick ivarvet organisationM0 upprättades en
jämställdhetsplan.gemensam Utveckling jäm-av en egen

ställdhetsplan påbaserad pågården förra inom Muskö-
varvet.

intekan finnaJag minaatt förslag till framtida
huvudmannaskap för Muskövarvet respektive Rindövarvet

få någonkommer sådanatt direkt påinverkan utveck-
lingen jämställdhetsfrågornaav att det behöver ytter-
ligare kommenteras.
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FÖRSVARSDEPARTERAENTET Utdrag

PROTOKOLL
vid regeringssammantrâde

1994-06-02 17094/l098/MIL

framtidIJtr-edningsuppdragrörande Muskövarvets

bemyndigatregeringen 1992193300Riksdagenhar prop. bil. bet.
l992l93zFöU9, rskr l992l93z333 överlåta tillgångar ioch skulderstatensatt

vid Muskövarvetverksamheten till statligt eller privatågt aktiebolag.ett

bemyndigarRegeringen chefenför Försvarsdepartementet särskildtillkallaatt en
meduppgift förutsättningarnautredningsman utreda för överlåtelseatt en av

till statligt eller privat aktiebolag.Muskövarvet ett

skall gälla de direktiv fogastilluppdraget dettabeslut.För som

genomförandet uppdragetfår chefenför FörsvarsdepartementetFör beslutaav
ersättningtill särskildabiträdeoch den utredaren biträde.och hansom om

regeringen förbeslutar kostnaderna uppdraget fjärdeVidare skall belastaatt
UtredningarhuvudtitelnsanslagA m. m.

överensstämmelseUtdragets
originalet intyZzáifwwm
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Finansdepartementet/Ba
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Uppdraget

lörskall förutsättningarna förändrat huvudmanna-Utredningsmannen utreda ett
uthyrning till statligtförsäljning eller ellerskap för Muskövarvet ettgenomen

Syftet utredningen tvåfaldigt. skall dels under-privat aktiebolag. med år Den ge
alternativet behålla Muskö-för huvudmannaskaplag våga ett nytt mot attatt

påkallat överföraförsvarsmakten. möjlighetinom med det bedömsattvarvet om
till dels underlag för iörhandlingsarbetetKarlskronavarvet,underhållsarbeten ge

huvudmannaskap.Vid fuilgöran-regeringenbeslutar uppdragetsett nyttomom
följande.utredningsmannenbeaktaskallde

rättigheterhuvudmans och skyldigheter kan reglerasutredashurDet bör en ny
lokalisering i berganlâggningenvid be-till Muskövarvets Muslö,med hänsyn

stödfunktioner. sekretesskravhovet m.m.av

tillvilka krav skall ställas huvudmanmed hänsynutredasDet bör ensom ny
i kris och krig. Härvid marinensbehov fartygs-operativa behöverkraven av

kris krig klarlâggas. sammanhang utredasvilkenunderhåll i och I detta bör
möj-den fredstida vidomfattning verksamheten Muskövarvetminsta årav som

till operativakraven till fredstidade och behov.lig med hänsyn

monopolsitua-för kan innebärahuvudmannaskap MuskövarvetEtt ändrat att en
imarinensfartygsunderhåll. ochsåvitt Det utredastion uppstår böravser om

situationeffekterna sådannegativa lan motverkas medfall hur de ettav en
insynsavtal.

eventuell försäljningför bör värderingunderlag MuskövrrvetSom enen av
genomföras.

dettauthyrning behöver Igrundernaför hyresâttningeneventuell utredas.Vid en
hyresnivånskall beaktas bör konkurrensneutral.sammanhang att vara

genomförasi två första utredningenskallskall DetUtredningen steg. stegetav
l november 1994. redovisasredovisas den Det andra skall senastsenast steget

1995.ljuniden
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Utredningen har inhämtat upplysningar och synpunkter
vid utfrågningar diskussioneroch angivna dagar mednedanstående utanförpersoner regeringskansliet.

1994-08-10, 10-24 Verkstadsdirektör Ebbe Andersson,
samt 10-31 chef för Muskö örlogsvarv

1994-08-29 Viceamiral Dick Börjesson, militär-
befälhavare i Mellersta militärom-
rådet samt kommendör Johan Forslund,
medlem i Mellersta militärområdes-
staben

1994-09-12 Kommendörerna 1. Gunnar Bengtssongr
och Thomas Lundvall, chefer för Ost-
kustens respektive Sydkustens marin-
kommando

1994-09-20 Viceamiral Peter Nordbeck, chef för
marinen samt kommendör 1. Rolfgr
Brehmer, överste 1. Bengt-Arnegr
Johansson, överstelöjtnant Sten
Munck af Rosenschöld, kommendör-
kaptenerna Göran Halaise, Gunnar
Gripenberg och Bo Rask samt örlogs-
kapten Erik Thermaenius, medlemmar

Högkvarteretsav marinledning

vidare

Generallöjtnant Percurt Green, chef
för Operationsledningen i högkvarte-
ret samt överste Bengt Larsson, med-
lem Högkvarteretsav operationsled-
ning

1994-09-26 Generallöjtnant ÅkeSven Jansson,
militärbefälhavare i Södra militär-
området samt överste Bengt Palmlund
och kommendörkapten Jan Broström,
medlemmar i södra militärområdes-
staben.



sid 2

TorbjörnKonteramiral Hultman, chef1994-09-29
Harinmaterielledningen i För-för

överingenjörMaterielverk,svarets
Marinenschef förBengt Rygge,

underhållsbyrå kommendörkaptensamt
Nilsson, produktionsledningenAnders

sjökrigssystem.för

Rosenius,Konteramiral Frank chef1994-10-04
kommendörkaptenför Kustflottan samt

stabsinqenjör vidEngevall,Thomas
Flaggen.

Smedensjö, förKommendör chef1994-10-06 Ingo
Östra marinkommandounderhålls-
bataljonen.

Direktör Lund, styrelse-1994-10-25 Olof
ordförande för Kockums AB.

Kumlin,Verkstadschef1994-10-31 Hans
Rindövarvet.

Direktör Hjorth, verkställande1994-11-08 Tomy
direktör direktörför Kockums AB,

direktörHedman, verkställandeHans
för Karlskronavarvet AB samt
direktör Börje Appelqvist, produk-
tionschef vid Karlskronavarvet.

Direktör Hedman, verkställande1994-11-22 Hans
direktör för Karlskronavarvet AB

direktörsamt Börje Appelqvist och
administrativ chef FrennfeltBengt
vid Karlskronavarvet.

Kommendör carl-Gustaf1994-11-28 1. Hammar-gr
skjöld, marin-chef för Västkustens
kommando, överstelöjtnantsamt
Christer Carlsson och kapten Anders

vid marinkommando-Bennett Västra
underhållsbataljonen.

Direktör Lundin,Allan1994-11-29 koncernchef
för Swede Ship Invest AB.

Avdelningschef Ryding-Berg,1994-12-14 Stefan
för juridiskachef Högkvarterets

avdelning.
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Konstruktion,Kockums moder-byggnad,Submarine nisering avSystemsAB ubåtar m.m.

Celsius-
fartyg ochCivilaTechgrp Kockums konsult-marinaHoldings tjänster

StâltillverkningKockums
Industries m. m.

KOCKUMS
gruppen

Holdingbolag
lörbla. %49Anställda: Kockums Australiani.2 500 Australia Submarine

CorporationOmsättning:
milj.2 500

Utveckling avKockums lördatorsystem
Computer ollslworekochvarvSystemsAB industri

Konstruktion,
byggnad, moder

Karlskrona- nisering yt-av
AB stridsladyg,varvet

m.ll.patrullbåtar
FartygUnderhåll av
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staher

Proj.1edningar
30 persInfo

OA
Försäljning

70Administration pers

stål
PlastKARLSKRONA-

Produktion Utrust- A60 persVARVETAB
ningverkstäder
Maskin
ElstAnställda: 850

Omsättning:
Projektmilj. kr600ca Fartyg
Maskin 100Teknik pers

konstruktion E1
ILS

Konstruk-
tion

Elektronik 100system pers
Tillverk-
ning
Underhåll

Haterialadmi-
nistration 40 pers

förrådinköp,

IDrift 50 pers
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Staber

Proiektledningor 30 persInfo
0A

Personal/ Adm 35 pers

Ekonomi H pers

Marknad 10 pers
KOCKUMS
SUBMARINE
SYSTEMSAB

Forskning
utveckling

Ansföudo:
227690 pers

Teknik
Omsättning: konstruktionmilj.900ca

MaskinProduktion
Ubár 365 persverkstäder Drift

Materialadmini-
stration 12... pers
inköp, förråd
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Verkstäder

Reningsverk

Dock: 3 portenStora

Västra porten
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anläggningenunikaDen

övu KikarenArtikel i 3/94.nxo a
JimFörfattare Carlsson

år år högtidligen in-uusköbergetär sedendetI 25
befäetninqe-vigdes. störstevärldensärDet ett ev

åttondevärldensobjekt ibland förkallatsoch har
underverk.

ljus blandbörjade och lykta letamed1948 men
skärgårdsöar hitta medbergför att ettStockholms

hittadeörlogsvarv.kvalitén inrymma heltett Hanatt
påDjupskåraberget milHuskö,sig förbestämdeoch en

nordost Nynäshamn.om

i riksdagenPrincipbeslutet ochför togs 1953bygget
årigång.detaljplaneringen sättas Trekundedärefter

provsprängningar,itidigare samband medhade man,
på idagbörjat kallasfartygstunnelnden första som

riksdagenmajoritet i förslagetstöddedocka 3. 1959 en
verk-Därmed satteslät klubban falla.och talmannen

inflyttningsåretigång i be-full skala ochsamheten
årytterligaredröjdetill dock fyraDeträknades 1965.

inviga anlägg-fick äraninnan attkung Gustav AdolfVI
iningen september 1969.

transporter-byggtiden problem medhade storaUnder man
frånpå Anledningenvintrarna till Huskö.och varna

inteHuskö och Yxlö stod klar förräntunneln mellanatt
båtar gåinga i is,Marinen hade kundeoch1964 som

sigfölja rättafick stakad väg och efterutan enman
isens kvalitet.



längder utsprängdav ston

Berget har sprängts ut med 800 000 ton dynamit lig-och
väl frånskyddatger omgivningen mångaeftersom meter

berg vilar ovanför. Ursprängd volym blev 1 125 000
kubikmeter, vilket motsvarar volymen i 3 800 normala
villor gickDet åtdock del materielen för att komma
så långt, bl.a. användes 200 000 sprängkapslar, 1 250

borr,000 210 000 meter bergbult, 240 000 kvadratmeter
sprutbetong, 5 100 000 kg armeringsjärn, 70 kubik-000
meter betong, 205 kubikmeter000 makadam och 7 500 000
kg spont. I och omkring anläggningen slingrar sig hela

mil50 rörledningar och mil45 kablar. Stenen blevsom
över kördes ut och räckte gott och väl till att anlägga
kajer, pirar och markområden utanför berget. Med
vetskap att havet tidigare nåddeom ända tillupp
Kanslihuset förstår vilka otroligaman mängder sten det
handlar om.

innehållerBerget "allt"

områdetI nedanför infarten finns ett antal parallella
tunnlar ioch vissa dessa byggdes trevåningshusav

väl avskilda frånupp, berget gummielementgenom för
att klara kraftiga detonationer.av Det byggdes efter

blockprincip:en kontor, sjukhus, krigskök med restau-
verkstäder, förråd,rang, fartygsslip, dockor och led-

nings- och sambandscentraler. Varje block fungerar obe-
roende varandra med bl.a.av luftbehandlingsan-egna
läggningar.

gogtogsbygggaden är just sådantett trevåningshus och
här arbetar expeditioner för HKD stab, Hmuhbat samt

örlogsvarv.Muskö Här finns också ett kgigssjukhus med
fyra operationssalar, autoklavrum för sterilisering av
instrument, apotek samt apoteksförråd. Redan tre tim-

efter mobiliseringmar är sjukhuset i funktion och kan
ta emot patienter.100



möjlighet utspisa portion-krigsköket finns attI 2000
er/måltid militärrestau-köket utgör föroch en reserv

jord.rangen ovan

bestårverkstäderna ärett antal tunnlar ettav som par
långa. plåt-inrymshundra meter Här rörverkstad, och

maskinverkstad, pjäsverkstad,svetsverkstad, utrust-
ningsverkstad snickerimed och tackelkammare samt el-

övervåningenoptisk finnsverkstad och verkstad. I
förråd.nautisktteleverkstad och

Förrådet tvåolika artiklarsinamed fyller220 000 upp
Fartygsbesättningar och häm-tunnlar. verkstadspersonal

sina disk i sinaförstatar över tunneln med trevaror
våningar. påartiklarär placeradeandra tunnelnI 6000

i sektioner.skjutbaralastpallar

Eartygssligen Risdalstunneln används för att torr-
båtarna påsätta fartyg att dra medgenom upp en vagn

två sådanafinnsstöttor. ärDet och det främstvagnar
robotbåtar, patrullbåtar hålleroch trängfartyg som

långatill i den meter tunneln. kanFartygen efter350
upptagning i elhydraulisktunneln med manövre-rangeras

Risdalstunnelnring. service-löperParallellt med en
innehållandetunnel bl.a. verkstad.

långa inEftersom docka och är kan komma med1 2 man
våra påstörsta fartyg där. Längderna ärtunnlarna 250

till imponerandetraversbanan är detmeter och upp
ihögt. kan köras berget,Fartygens motorer eftersom

i friakan ledas ut det Docka och kan1 2avgaserna .
tömmas är förseddamycket snabbt eftersom de med mam-

blåserhjälp imutpumpar. Med tryckluft ut bott-av man
står i förbindelsebassäng, med dockan ochen av en som

På sätt tömmer kubik-havet. detta dockorna med 3man
meter/sekund.

tidigare anläggningensär,Docka nämnts, äldsta3 som
ubåtar, minsveparedocka avsedd för trängfartyg.och



mindreDen är än docka och1 2 och är försedda med kon-
ventionella elektriska Gemensamtpumpar. för docka 1
och är möjligheten3 att dela dockan inremed dock-av
portar. Hed detta vinner naturligtvis tidman och

har flera projekt på gångpengar om man samtidigt i
docka.sama

Under byggtiden förlorade fem människor livet. En
borrare fick isten tvåhuvudet, förolyckadesen vid
sprängning, fick järnbalk ien huvudeten och en
människa fick betongficka i huvudet.en
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Planering
Kvalitet 16 peta
ADB

Personal 16 para
Ekonomi

uusxö

xömøcsvnxv Drift sz pen

Anstllldaz 371 lt
omsättning:

Hotorverkstadlmilj.190 krca 22 pers

Skrov
Maskin

Produktion E1 254 pers
verkstäder Tele

Rindö

Hotorverkstad: narinens centrala verkstad för HTU-dieae1notor-
underhåll. Övnsamordning allt notorunderhållav
planeras.

plåt,Skrovverkstad: snickeri, båtverkstadytbehandling,

Haskinverkstad: mekanik, bearbetning,rör, pjäs, motor

Blverkstad: installation, distribution, kraftelektro
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äk dime soneö ö örloe a av us sva v

A.

minsta fartygsunderhållBedömd volym i börfredsom
utföras Muskö örlogsvarvav

ÅÖ på robotbåtar,1. AU och kustkorvetter,
patrullbåtar ubåtar.och

Åö.på Gålö,minfartyg, Ajax,AU ejBelos, Utö men
6ÖinklAllt uh Spiggen, Pingvinen,URF, Urd,av

Hantis.ochHC

ÅÖHälften på2. fjärdedeloch färjor,AUav en av
bogserbåtar, trossbåtar, transportbåtar,
minutläggare m.fl.

Åö.Orion ejAU av men

Diverse frånbeställningar3. Försvarets Materielverk,
landteleunderhåll,haverier, dykerimateriel och

MTU-diselmotorer.

ggderhållsbehov

Ktim 94/95 95/96 96/97 97/98 9a/99

1. stridafartyg
AU,ÅÖ 99 92 109 122 125

Trängfartyg2.
1/2 AU,

Aö1/4 11 11 11 11 12

Övrigt3. 60 60 60 60 60

Summa 170 163 180 193 197

Medeltal/år Ktim. Härtill viss kapacitet180 bör läggas
sexårsöversyner.för
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§1§ä2§:gn§narinL9mman§9B-

Underhållsbehov, vidfredsbaserade fartygsförband
narinkommando.sydkustens

94/95 98/99xtlm 95/96 96/97 97/98

stridlfartyg

ÃÖochAU 98 120 118 110 116

sö 6 61 103 37 33

Kod 424 40 31 44

Itängfartyg

Aöoch 13 16AU 16 13 16

Sö 9 7 3 9 3

Övrigt
mod 6 6 2m.m. 2 2

136 250 284 252Summa 314

ÅÖ årlig översynAnm:
underhållavhjälpandeAU

GÖ sexårsöversyn
modernisering/modifieringMod

6ö träminsvepare vidutförs västkustvarv.av

påKapacitetsbehovet i kris beräknat sätt för Muskösom
Åö, sö bliroch 1/5 30% oförutsättAU + +

vid Karlskronavarvet

dåblirfredI

Ktimlågginimigagggitgg fged ;gg
vid Karlskronavarvet

fartygsunderhåll såBedömt i ifred börfallsom
utföras Karlskronavarvet ärav
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Ktim 94/95 95/96 96/97 97/9a 99/99

Stridufartyg

ÅÖAU och 98 120 118 110 116

Irñngfartyg

6Ö vissa 3 1 3 3
Aö1/2 1/4au, 4 5 5 4 5

Övrigt mod g 2 1 1 1

Summa 107 128 127 115 125
6ÖFör strida-

m.m.återstårfartyg 33 12 13 25 15

Ofördelat, skillnaden mellan fredsbehovet och vad som
minimum bör utföras i dåKarlskrona, blir

Ktim 94/95 95/96 95/97 97/98 9a/99

strid: fa rtyg

sö 49 90 62 11e

Hod 40 42 31 44

Irängfartyg

AöAU och 11 11 9 11
sö 5 9

övrigt mod m.m
återstår 4 1 1 1

0Suurna 110 144 112 174
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Omkostnad/timme80+
OMKOSTNADER

so-+

40+

20+

K | 1 i I
30 8 V 30- + 8

Produktionsvolym

Personer
ANSTÄLLDA

4 p
Direkt produktiv
personal

2 p
Omkostnadspersonal

0
, . . I50 % 25 8 C 25- + t- 50 E+

Produktionskapacitet
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