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Hemstallan om forhandsbesked angaende genomforandet av projekt
innebarande uppbyggnad av produktionskapacitet av AT-vapen
Bakgrund
Sverige och Saudi Arabien (KSA) har under senare ar (2005-2009) diskuterat samarbete room
teknik for produktion av AT-vapen. Dessa samtal har skett under det MoU som de bade
landema ingick 2005. Regeringen har sedermera givit FOI (TotalfOrsvarets Forskningsinstitut)
tillstand att genomfOra begransade insatser room detta samarbete. Detta samarbete ar nu pa vag
att formaliseras i ett stone projekt.
Projektets uppbyggnad
Det totala projektet kommer att innefatta fyra huvudsaldiga intressenter: R&D MODA,
NCMS, SSTI och FOI. R&D MODA ar den myndighet som hanterar forskning och utveckling
Mom fOrsvarsomradet i KSA. NCMS ar ett saudiskt fOretag som lyder under R&D MODA och
ar det foretag som ar ansvarigt fcir projektets genomfOrande. Detta ar den formellt
kontralctslcrivande parten med SSTI. FOI kommer att delta i projektet som radgivare till R&D
MODA, men aven till SSTI. POI kommer aven att utfora utbildnings och traningsinsatser.
SSTIs roll ar att halls samman projektet vilket bl.a. innebar koordinering av ett stort antal
svenska och utlandska underleverantorer, samt projektleda hela den icke saudiska delen. SSTI
kommer att tillsammans med NCMS att ha det Overgripande ansvaret fcir projektets
genomfOrande.
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Projektet som i nulaget kan bedomas paga i 5-6,5 ar och omfatta totalt ca 1500-2000 miljoner
SEK kommer att genomfOras av SSTI. Detta innebar att utgaende fran de specifikationer som
finns av projektet, skall SSTI upphandla underleverantorer och samordna alla insatser och
leveranser. Tidsplanen ar att fikhandlingama med motparten sker fram till juni som da Ar mal
fiir undertecknande av ett fcirsta avtal for forberedande av slutgiltigt kontrakt. Nar
fOrskottsinbetalningen inflyter under augusti paborjas uppbyggnaden av projektorganisationen
och fOrberedande planeringsarbeten. Kontraktsskrivning med underleverantorer samt
slutfi3rhandlingar och slutgiltig kontraktsslcrivning med NCMS sker under hosten, varefter
projektering och sjalva anlaggningsarbetena paborjas i februari 2010. Om positivt
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farhandsbesked enligt derma hemstfillan erhfilles, kommer hemstfillan om tillstfind att inlfimnas
ISP finnan kontraktet ingfis i juni 2009 samt under hasten infor slutlig kontraktsskrivning.
Projelctets tekniska irmehall framgfir av bifogat annex 1. For projektets genomfOrande behovs
det even utrustning med exportkontroll fran andra lander. Denna utrustning fir uppraknad i
annex 2. Exportkontrollen kommer dock att hanteras med for dessa lender berorda
myndigheter.

Med vfinlig halsning

Z"
Dick Strang
Verkstfillande Direktor SSTI
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Annex 1 anghende innehill av kontrakt mellan NCMS (Saudi Arabien) och SSTI
(Sverige)

Tekniskt Innehall bakgrund
Det overgripande projekeinnehallet kan sammanfattas enligt nedan:

•

Byggnader, an laggningar och utrustning for framstallning och tillverkning av
krut, sprOngdmnen, driv- och verkansdelar.

•

Teknik och kunskap for framstallning och tillverkning av knit, sprangamnen,
driv- och verkansdelar.

•

Analys, testning och kvalitetskontroll av driv- och verkansdel till AT-vapen.

Dessutom kommer projektet att leverera feljande:
•

Skapande av en sdker hantering av explosivanmen i Saudi Arabien baserat pa
svensk modell.

•

Utbildning av personal for att pa ett sakert salt driva anlaggningen. Utbildningen
sker bade i Sverige och i Saudi Arabien (kurser och traning).

Projektet dr inriktat mot Anti-Tank (AT-vapen) och da framforallt deras driv- och
verkansdelar. Projektet innebar uppbyggandet av en anlOggning for tillverkning av
dubbelbas raketmotorer och verkansdelar till AT-vapen samt deras montering i ett
system. I det Jigger tillverkning av ingaende komponenter till respektive del samt att i
vissa fall finna ldmpliga underleverantorer av ingaende komponenter. Det innebar ocksa
att den kunskap som lu-dvs for utfora tillverkningen kommer att overforas. Inom projektet
kommer ett analys- och testlaboratorium byggas upp for att KSA sjdlv skall kunna
Overvaka sin kopta och egentillverkade ammunition pa ett sakert satt. Darigenom erhaller
KSA den kunskap som krays for att kunna genomfora saker ammunitionsovervakning.

KSA har began underlag for en fullstandig anlaggning bestaende av manga byggnader
och den kunskap som behovs for aft pa ett sakert salt kunna fmmst011a, testa och overvaka

Hemlig/Secret — Kommersiell sekretess
AT-raketmotorer och AT-stridsdelar. Det ar ganska troligt att KSA endast inhandlar en
del av det som anges i detta underlag.
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Nedan %tier en upprakning av det man onskar fa ut ur projektet.
Byggnader och anlaggningar:
•

Kemilaboratorium med utrustning och metoder for
• Overvakning av produktions kvalitet
• Krutkontroll
• Kvalificering av explosivamnen, stridsdelar och raketmotorer
•

Livstidsforlangning

• Utveckling av nya but och explosivamnen
•

En anlaggning for framstallning av nitroglycerin och krutmassa. Raprodukten for
krutmassan ar importerad nitrocellulosa (EURENCO Finland) som blandas med
egentillverkad nitroglycerin.

• En anlaggning for att testa och utvardera raketmotorer och RSV-stridsdelar.
•

En anlaggning for framstallning av flerbaskrutraketmotorer. Detta sker genom
extrudering av krutmassa.

•

En anlaggning for att svarva och isolera framstallda raketmotorer.

•

Ett explosivamnesforrad for forvaring av ramaterial och fi-amstallda verkans- och
drivdelar.

•

En anlaggning for att framstalla verkansdelar med RSV-effekt. Dessa framstalls
genom isostatiskpressning av explosivamnen foljt av svarvning till onskad form.

• En mindre anlaggning fOr tillverkning av blyazid.
•

En mindre universal anlaggning for framstallning av t.ex. Pentyl.

•

En anlaggning fi3r ateranvandning av syror fran explosivamnesframstallning.

• En storre universal explosivamnestillverkningsanlaggning for framstallning av tre
vanliga explosivamnen (RDX, HMX och Pentyl). Huvudproduktionen kommer
dock att vara inriktad pa HMX.
• En anlaggning for underhall med olika verkstader (mekanisk och elektrisk)
• En anlaggning for forvaring av kemikalier och pulver.
• En anlaggning for san-unansattning av de tillverkade verkans- och drivdelarna i
system. I anlaggningen finns aven tillhorande funktionskontroller av systemet.
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•

Infrastrulctur, inkluderande bade projektering och byggande.

•

En anlaggning for att pressa RSV-inlagg — derma anlaggning inkluderar ett
mindre metallurgiskt laboratorium

SSTI ar tankt att agera som projektledare och projektexekutor tillsammans med NCMS.
Detta illustreras av nedanstaende tankta projektstruktur.

Det SSTI dr tankt att utfora i samarbete med NCMS ar foljande:
•

Projektera Simoom projektet

•

Proj elctleda Simoom-projektet

•

Kontraktera underleverantorer

•

Samordna transporter av utrustning till KSA
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• Koordinera alla insatser Mom Simoom-projektet
• Ansvara for specifiering och inkop av all utrustning, konsulttjanster och
byggnader till projektet
• Ansvara fOr installation och uppstart
• Ansvara for risk- och sakerhetsgranskningen
• UtfOra modifieringen av produktionsutrustning i samarbete med FOI och lamplig
underleverantor
•

Ansvara for att det finns en fungerande anlaggning for framstdllning av ATsystem.

SSTI kommer i samarbete med FOI att i huvudsak rekommendera i Sverige baserade
foretag.
Tankta underleverantorer till projektet ar i dagslaget:
• Grontmij (byggnader och infrastruktur)
•

EURENCO Bofors AB (Explosivamnen och krut)

•

Chematur (Processutrustning, processtyrning)

•

PIDAB AB (Processtyrning)

• Bergman & Beving (processutrustning)
•

Diverse foretag (instrument, hardvara och maskiner)

Underleverantorer dr dock upp till fOrhandling och diskussion med SA.
F6r att fOretaget skall kunna uppfylla sina ataganden gentemot kund krays fOljande
fillstand.
Exporttillstfind for:
• Kemilaboratorium med utrustning och metoder fOr
o Overvakning av produktionskvalitet
o Krutkontroll
o Kvalificering av explosivamnen, stridsdelar och raketmotorer
o Livstidsforlangning
o Utveckling av nya krut och explosivamnen
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o Utrustning med mojlig export kontroll
• Crawford bomb eller strangforbranningsanlaggning (tillverkas av
FOI)
• En anlaggning for framstallning av nitroglycerin och krutmassa.
o Levereras komplett t.ex. fran Chematur
•

En anlaggning for att testa och utvardera raketmotorer och RSV-stridsdelar.
o Utrustning med mojlig export kontroll
■
Blixtrontgen (Scandiflash, Sverige)

•

En anlaggning for framstallning av flerbaskrutraketmotorer.

•

En anlaggning for att svarva och isolera framstallda raketmotorer.
o Utrustning med mojlig export kontroll
■
Ultraljudsmaskin for raketmotorkontroll (Novanik, Sverige)

•

Ett explosivamnesforrad for forvaring av ramaterial och fi-amstallda verkans- och
drivdelar.

•

En anlaggning for att framstalla verkansdelar med RSV-effekt.
o Utrustning med mojlig export kontroll
• Isostatiskpress (Avure Technologies, tillverkas i Sverige —
Amerikanskt foretag)
■
Axielipress (Rudolf Westerberg, Sverige)
• Stor 400 ton
• Liten 100 ton

•

En mindre anlaggning for tillverkning av blyazid.

•

En mindre universal anlaggning for framstallning av t.ex. Pentyl.

•

En anlaggning for ateranvandning av syror fran explosivamnesframstallning.
o Chematur - Plinker

•

En stone universal explosivamnestillverkningsanlaggning for framstallning av tre
vanliga explosivamnen (RDX, HMX och Pentyl). Huvudproduktionen kommer
dock aft vara inriktad pa HMX.
o Chematur

• En anlaggning for underhall med olika verkstader (mekanisk och elektrisk)
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•

En anlaggning for forvaring av kemikalier och pulver.

•

En anlaggning fOr sammansattning av de tillverkade verkans- och drivdelarna i
system. I anlaggningen finns Aven tillhorande funktionskontroller av systemet.
o Utrustning med mojlig export kontroll
■
SAkrings- och tandsystem for RSV (SAD) (MIPRO Sverige)

•

Infrastruktur, detta inkluderar bade projektering och byggande.

•

En anlaggning for att pressa RSV-inlagg — derma anlaggning inkluderar ett
mindre metallurgiskt laboratorium

Foretaget behover iiven exporttillstAnd for utrustning frAn andra lander for att kunna
leverera projektet till kund — derma utrustning finns listad i Annex 2, exporttillstAnd
kommer att sokas i respektive land.
Viktiga forkortningar:
KSA: Kingdom of Saudi Arabia
R&D MODA: Research and Development Ministry of Defence and Aviation
FOI: Totalforsvarets Forskningsinstitut
AT: Anti-Tank (pi svenska pansarvarn)
SSTI: Swedish Security Technology and Innovation
NCMS: National Company for Mechanical Systems
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Annex 2: Utrustning med mojlig exportkontroll utanfor
Sverige

Nedan angiven utrustning sasom NC-svary och isostatpress är modifierade for att kunna
hantera explosivanmen och kan darfor behova exportkontroll.

•

Nitrocellulosa (EURENCO, Finland)

•

Bandblandare (Ribbon mixer) (exempelvis Taiwan) FOI modifierar for
explosivamneshanteting

•

Fallhammare (OZM Czech Republic)

•

Friktionstestning (OZM Czech Republic)

•

Utrustning for miitning av kanslighet gentemot gnista (OZM Czech Republic)

•

Vakuum Stabilitets Test VST (OZM Czech Republic)

•

Dutch Test (OZM Czech Republic)

•

Abel Test (OZM Czech Republic)

•

Crawford bomb eller strangforbranningsanlaggning (Design Integrated Technologies,
USA — kan aven tillverkas av svensk leverantor)

•

Materialrontgen (Yxlon, Danmark)

•

Valskvarn (Labtech Engineering Co., Ltd. Thailand, eller Coperion Corp USA
(anpassad fOr explosivamnen))

•

Ramextruder (Barwell Storbritannien) anpassad for explosivamnen

•

Skruvextruder (Screw extruder) (Coperion Corp USA eller APV Frankrike) anpassade
for explosivamnen

•

NC-svary (MAG-Hessap, Tyskland) Anpassad for explosivamnen

•

Isostatiskpress (Avure Technologies, tillverkas i Sverige) anpassad for explosivamnen

•

Kopparinlagg (RUAG, Schweiz)

•

Tandsystem for raketmotorer (squibs), (Davey Bickford France)

