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Tidningen som Informerar Dig om ReservMaterieIförsörjningen från Arboga 

FMV: RESERVMATERIEL - ett serviceorgan 
för försvarets myndigheter. 
Reservmaterielavdel Centralenheten underinde Informationssystembyrån Samgrupperad med RESERV
ningen tillhörande hu las i ekonomienhet, admini indelas i sektioner för plane MATERIEL huvuddel i Arbo
vudavdelningen för strativ enhet och kundtjänst. ring, systemdrift och förvalt ga är en Inköpsgrupp Re

Den upprättar budgetar, utför ning. Byråns uppgift är att ut servmateriel som ingår ikommersiell verksamhet 
ekonomisk redovisning, perso föra utveckling, drift och un FMV: INKOP. Inköpsgruppenhar sin huvudsakliga 
naladministration och -utbild derhåll av ADB-system för re upphandlar reservmateriel.verksamhet förlagd till ning, kundtjänst och allmänt servmaterielförsörjningen och Gruppen lyder i avseende påArboga men ~ runns administrativt arbete . avdelningens interna ADB prioritering av inköpsuppdrag

också representerade i stöd. och i administrativt hänseenBeredningsbyrån är uppdeladbl a Stockholm, Eskilstu de under chefen för Reservma
på två sektioner som medverna, Linköping och Troll  terielavdelningen.
kar vid framtagning av underhättan. '-'-'lag för rätt avvägd första : :1 

gångsanskaffning av reserv · - Cb _ .. · . -RESERVMATERIEL's upp · ./' '•....materiel då ny materiel an ~ gift är att såväl i fred som krig m' ' 
skaffas. Inom avdelningens • . !återanskaffa, lagerhålla, di . ,
ansvarsområde bereder byrån · . . · . liI ijstribuera och tillhandahålla .· - ~ -krigsfunktionen samt tar fram CENTRALENHET · ,reservmateriel i erforderlig 

• KundtjansLunderlag för en fortlöpande LEDNINGSSTAB 
anpassning och rationalise • 

omfattning på rätta platser • Administrati v enhet 

vid rätta tidpunkter. Avdel Ekonomienhet """ring av försvarets försörjningningen skall även svara för er
med reservmateriel. ~- -", Bb .., ~.' ,forderligt underhåll av mate


riel som finns i dess lager. . ,· Anskaffningsbyrån är unVi skall även bistå under :-- : .ilderindelad i sex materielslagshållsavdelningarna och sta
· . 

BEREDNINGSBYRAinriktade anskaffande sektio WlJberna i utarbetande av krav • Programsektjonnerpå reservmaterielförsörj samt en produktövervak ANSKAFFNINGSBYRA • Projektsektion 

ningen. ningsfunktion . Dessa utför an • Fordon- och basma terie lsekti on 

skaffning av materiel och di • Vapen- och robo tsektionI följande nummer av denna • Fartygsse ktionmensionerar lagerhållningentidning kommer vi att mer in • Flygpla n- och helik optersektion 
för bästa ekonomi mot ställda ElektroniksekLi ongående presentera avdelning • 

' . .krav på försörjningssäkerhet. • Verktyg- och a ll mä n ma terie l . I 

ens olika byråer och dess upp se ktion · .iRJ·<
gifter. Här ges en kortfattad • Produ ktciver vaknin g 

· . 
Lagerenheten är underinde LAGERENHETbeskrivning av huvudupgif

• Centrallagerenhetlad i en centrallagerenhet ochterna . - -o I • Driftenheten driftenhet. Dess uppgift är 
Ledningsstaben biträder att utföra materielhantering i '" I : I .chefen för reservmaterielav centrallager. Med drift av la

delningen i ledning av verk ger avses transporter, bygg ' . , v. : -ij.

_.-
.-, : ' ~ ' 

· ~samheten inom avdelningen. nads- och fordonsunderhåll, · . ., 
Den består av fyra huvudmän anskaffning och redovisning INFORMATIONSSYSTEM· : :-,:.,il
fördelade på områdena ekono av lagerinredningar och övri BYRA 

• Pla ner ingssektion INKÖPSENHETmi, logistik, organisation och ga inventarier, skötsel av • Systemdr iftsekti on RESERV MATERIEL 
utredning. markområden mm. • Förva ltn ingssektion 
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ler/fJln 
av tekn dir J an Savander 

FMV: RESERVMATERIEL 
Efter utredningar (U 80 
med flera) åtföljda av 
~.iksdags-, regerings-, 
OB- och FMV-beslut har 
en ny organisation bil
dats inom försvaret med 
uppgift att försörja hela 
försvarsmakten med re
servmaterlel. 

Regeringen uppdrog åt För
svarets Materielverk (FMV) 
att bygga upp den nya organi
sationen och den försvarsge
mensamma försörjningen. Och 
detta skulle ske snabbt. Syftet 
var nämligen att bl a åstad
komma stora besparingar och 
det gällde enligt regeringskra
ven att nå detta syfte så fort 
som möjligt . Resultatet myn
nade ut i en ny avdelning in
om FMV som fick namnet 
FMV: RESERVMATERIEL. 

1 januari 1985 fanns avdel
ningen på beslutspapperet 
men existerade inte i prakti 
ken. 1 juli 1985 ålades avdel
ningen ansvar för försörj
ningen av reservmateriel. 
Men det fattades folk. Vi lyc
kades klara en snabb rekryte
ring. Ett 80-tal medarbetare 
anställdes under mindre än 
ett år. Utöver detta behöver vi 
dock alla en rejäl chans att 
skaffa oss kunnande om för
svaret och dess underhålls
verksamhet. Även de äldre 
medarbetarna behöver den 
chansen. De flesta har tidigare 
jobbat mot en försvarsgren, 
vanligtvis flygvapnet, och har 
nu tre försvarsgrenar och hpg 4 
(milo-myndigheterna ~ att be
tjäna. 

IllfciMJAJ 

Detta utbildningsproblem gäl
ler hela organisationen. På oss 
i ledningen ankommer i första 
hand att konstruera principer, 
rutiner, modeller och anvis
ningar etc för hur verksamhe
ten skall gå till. Därtill måste 
vårt datahjälpmedel , ADB
systemet DELTA, byggas ut. 
Detta system är till för alla, 
såväl försörjda som försörjare, 
som en förutsättning för att 
det hela skall fungera. 

Det här konstruktionsarbetet 
(modeller, anvisningar etc och 
DELTA-systemet) har resulte
rat i ett omfattande informa
tionsbehov. För att alla som 
behöver, dvs ni läsare, skall 
kunna nyttja försörjningen 
fordras att ni vet hur det går 
till . Kunskaper kan ni skaffa 
er genom att delta i våniJ kur
ser och konferenser, läsa skri
velser, anvisningar, använda 
handböcker etc som vi har 
anordnat resp spritt ut i stort 
antal. Därtill finns en avse
värd mängd instruktioner och 
annan erforderlig information 
att ta upp på dataskärmarna 
som är anslutna till DELTA. 
Men vi upplever informations
behovet som väldigt stort 
ändå. 

Vi har tänkt oss att utforma 
denna tidning så lättläst vi 
kan och att tidningen skall 
komma ut periodiskt. Här 
skall vi försöka undvika byrå
kratsvenska och här får inte 
ställas krav från er på perfek
tion i detaljer. Försök att se 
till andemeningen i stället. 

Andemeningen är, generellt 
sett, att vi vill bli ert bästa 
alternativ i valet mellan tänk
bara försörjningskällor så 
snart och varhelst det finns 
behov av reservmateriel. 
Ibland finns inget alternativ. 
Då är ändå vårt mål att tillgo
dose era reservmaterielbehov 
till lägsta kostnad för er. 

När vi säger "reservmateriel" 
kan vi lägga in väldigt mycket 
i det begreppet. Vi tillhanda
håller allt möjligt, t ex för

-en Icundtidning från FMV:RESERVMATERIEL 

brukningsmateriel för den 
tekniska tjänsten. Om jag 
nämner att vi redovisar 
750000 olika artiklar i lager 
så förstår ni vad jag menar 
med allt möjligt. 

Hälsningar 

r:r--t~ 
Jan Savander 

Redaktionens reflektion 

RESERVMATERIEL är i be
hov av ett Informationsmedia 
utåt. Denna tidning vänder 
sig alltså till andra avdelning
ar inom FMV, staber, regiona
la och lokala myndigheter 
samt övriga kunder. 

RESERVMATERIEL vill via 
oss i redaktionen hälsa er väl
komna till detta första num
mer av IRMA - Information 
om ReservMaterielförsörj
ningen från Arboga. 

Vår tanke är att genom IRMA 
som språkrör kunna starta en 
tvåvägskommunikation. Ni 
har möjlighet att skicka in bi
drag till Insändarsidan eller 
hela artiklar. 

Vi har tänkt att tidningen 
skall utkomma var 4:e månad, 
dvs ca 3 gånger om året. Om

fattningen dvs innehållet är 
lika beroende av Er (respons) 
som av vår medverkan. 

Vi ser med tillförsikt fram 
emot en intressant och givan
de framtid tillsammans med 
Er och IRMA. 

Vänliga hälsningar 

Redaktionen 

Ansv. utgivare: 	Tekn dir Jan Savander 

Redaktion: 	 Harry Jaantola 
Ing-Marie Olsson 
Mariann Mellsträm 

Adress: 

Telefon: 

FMV:RESERVMATERIEL IRMA utkommer med tre nummer/ 
"IRMA" år. Nästa utgåva är beräknad till 
Box 1002 mitten av januari 1987. 
73200 ARBOGA Manusstopp: 1 december -86. 
0589-16000 Upplaga: 1000 ex 

Produktion: ART, Arboga 
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Uppbyggnad av ett försvarsgemensamt centrallager 

I nära samarbete med 
miIomaterielförvaltning
arna har ett fredslager 
av armens specialreserv
delar byggts upp cent
ralt i Arboga. En första 
etapp avslutades under 
februari 1986. Samtidigt 
har etablerats ett nytt 
försvarsgemensamt för
sörjningssystem för stan
dardreservdelar. 
Dessa åtgärder genom
förs dels med tidigare ut
redning om armens cen
trala förråd som grund 
dels med målsättningen 
att minska belastningen 
på milomaterielförvalt
ningar vad gäller freds
försörjning med reserv
materiel. 

Reservmaterielavdel
ningen har aktivt med
verkat till att marinens 
centrala förråd (MCF) 
under budgetåret 19851 
86 omorganiserats och 
flyttats till Sundbyberg 
samtidigt som marinens 
förråd av reservmateriel 
i Eskilstuna övertogs detta att: digheter uppgifter som bor var service gentemot regio
1986-07-01 av Reservma - leveranssäkerheten ökar de åligga FMV: RESERV nala och lokala myndig
terielavdelningen. MATERIEL heter.- minskat kapital binds i re-Transportnätet har kom servmaterielpletterats så att det nu - möjligheter skapas för att Bengt Larsson 

täcker även armens och - vi kan avlasta andra myn- på sikt ytterligare förbättra VRS 


marinens samtliga filial

lager. Totalt finns i syste

met 800 filiallager. 


Marinens reservmaterielförsörjning 
Utredning pågår om rationali 

seringsmöjligheter vid cent Den l juli 1985 överför SERVMATERIEL avser där I kommande nummer av den

rallagret i Arboga. För närva des ansvar för reservma för att under detta budgetår na tidning avses en del specifi

rande granskas vårt förslag av terielförsörjning inom med start fjärde kvartalet ka marinfrågor runt reserv

andra avdelningar på FMV. marinen till FMV:RE 1986 koncentrera sina perso materielförsörjningen att re

Därefter är avsikten att för nella resurser på att t ex kom dovisas.
SERVMATERIEL.slaget skall överlämnas till plettera de olika artiklarnas 
ÖB . Av utredningen framgår dataposter samt klarlägga och Sture SelemarkMerparten av marinens reatt två olika huvudalternativ utarbeta rutiner. Samverkan VRSservmateriel var inregistreratfinns för att genomföra den ut kommer härvid att erfordrasi TOR-systemet. För att möjökade verksamheten. från FMV-sakenheter, MUHliggöra att RESERVMATE och berörda regionala och loNämligen RIEL's försörjningsuppgifter kala myndigheter.- nuvarande lokaler komplet skulle kunna genomföras er

teras genom utvidgning fordrades därför att reservma
och/eller ytterligare förhyr terielen överfördes från TOR Inom RESERVMATERIEL 
ning samtidigt som ny för systemet till DELTA-syste leds och samordnas insatserna 
rådsutrustning anskaffas. met. Denna överföring uppde av chefen för beredningsby

- ny förrådsbyggnad uppförs i lades i två sk "datalyft". Det rån, Christer Jonsson. An
anslutning till området i första av dessa är slutfört och skaffningsbyråns fartygssek
Arboga. vi är nu inne i slutfasen på det tion samt beredningsbyråns 

andra. En stor mängd artiklar sektioner är främst berörda 
I båda alternativen ingår upp (ca 140000) är berörda och na inom RESERVMATERIEL. 
förande av ny godsterminal turligtvis måste försörjnings Undertecknad biträder Chris
till en kostnad av ca 3 Mkr. systemets rutiner anpassas ter i lednings- och samord
Om ÖB avdelar medel innebär till de marina kraven. RE- ni ngshänseende . 
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Kontaktpersoner 


Centralenhet 
- Kundtjänst, VRCK 

Om Du har några frågor eller hjälpa Dig. Om Du föredrar FMV:ResmatCK Med vänlig hälsning 
synpunkter är Du välkommen att skriva, kan Du nå oss un Box 1002 
att ringa oss, så ska vi försöka der följande adress: 73200 ARBOGA KUNDTJÄNST 

KUNDTJÄNST är den 
enhet inom RESERV
MATERIEL som är till 
för just Dig - KUNDEN. 

Det är vi som handlägger Dina 
beställningar, hjälper Dig med 
reklamationer, försöker spåra 

o 

Harry Jaantola 
chef KUNDTJÄNST 
0589-81232 

saknade leveranser, hjälper 
Dig med materielupplysning, 
upprättar offerter, m m. Om vi 
själva inte kan svara på Dina 
frågor, hjälper vi Dig till nå
gon som kan. 

Vår målsättning är a tt till Dig 
som kund leverera "rätt re

o -- ,- -~ , 

'L 

Lillemor Bard 
sv flygvapnet, civila 
0689-81231 

servdel till rätt plats och vid 
rätt tidpunkt". 

För att erbjuda Dig den bästa 
och snabbaste servicen är vi 
specialiserade på de olika för
svarsgrenarna. Skulle den 
"rätte" handläggaren inte 

- ~~ ----::-:::
-' - - - - -~ o 

Mona Gustafsson 
sv armen, Danmark 
0589-81234 

vara anträffbar kan Du själv
klart kontakta någon av oss 
andra. 

Vi som arbetar på KUND
TJÄNST heter: 

o 
-~- -...::;---- -, 

I . 

'I! 
0 - -=-- :~ ~~~~~~:_~ -~ - -0 . 

a .,r --~ -. <- -- _=-=-- c 

Kerstin Lundahl 
sv marinen, Finland 
0689-81233 

Vår service är till för 
4 



vid Reservmateriel 


Informationsservice 
för system DELTA 
Informationssystemby För ytterligare information 
rån (ResmatI) som är to om vårt system DELTA och 
talansvarig för system vår Informationsservice hän

visar vi till vår informationsDELTA, har till uppgift 
broschyr "DELTA - systemetatt på ett så effektivt sätt för hantering av reservmatesom möjligt kunna ge riel". Har du inte broschyren

snabb och bra service till kan den beställas från 
användarna av systemet. 

FMV: RESERVMATERIEL 
InformationssystembyrånVår må lsättning är därfö r att 
Box 1002 Ni som kund och DELTA-an
73200 Arbogavändare vid frågor eller önske

mål som exempelvis: termi Har du frågor eller problem så
nalrutiner, utbildning, doku kontakta någon på Informa
mentation, drift , felrapporter tionssystembyrån telefon
eller ändringsförslag skall få 0589-16000 eller skriv till oss 
information och service snabbt på adressen FMV:ResmatI,
och effektivt. Box 1002, 732 00 Arboga. 
För att informera och besvara 
frågor angående DELTA har Du kan även ringa till vår te
FMV:ResmatI därför inrättat lefonsvarare, 0589-811 57, där 
enINFORMATIONSSER vi har daglig service . 
VICE-funktion. 

Med vänlig hälsning
Som ytterligare hjälpmedel 
finns Dokumentationsdataba Informationsservice 
sen (DokDB) att tillgå. 
DokDB:s uppgift är att vara 
en informationskä lla och kom
munikationslänk mellan an
vändarna och system DELTA. 
Rutinen möjliggör att använ
darna via terminal kan inrap
portera dokument direkt i da
tabasen. Dessa kan då på ett 
enkelt sätt behandlas av an
svarig inom FMV:ResmatI. 
Utlistning av lagrad doku
mentation kan beställas från 
valfri del av DokDB:en. Ut
skriften görs på centra l 
printer. 

Informationssystembyrån 
- Planering, VRIP 
- Systemdrift, VRID 
- Förvaltning, VRIF 

FLYG:ET 

SYSTEMET FÖR HANTERING 

AV RESERVMATERIEL 


en korl miotmafton om uppbyggnad, verKsamhet. org'L1i$B.tton rrl n1. 

Dig som använder den 

5 



Utbildningsinsatser 

Under hösten 1986 kommer följ ande kurser att anordnas: 

I samband med att vi fick 
ansvar för försvarsmak
tens reservmaterielför
sörjning juli 1985 starta
de vi en omfattande ut
bildnings- och informa
tionsverksamhet. Beho
vet av information är 
stort vid förband och 
verkstäder och den ut
bildningsplan som är 
fastställd inom avdel
ningen kommer att rulla 
vidare under de närmas
te budgetåren_ 

En kallelse utsänds till re
spektive myndighet ca eil må
nad före genomförandet. 

Frågor rörande utbildnings
planen eller önskemål om öka
de insatser ställs till FVM:RE
SERVMATERIEL, Centralen
heten, IngMarie Olsson, ut
bildningsadministratör, tele
fon 0589-82902. 

Benämning Riktad mot myndigheter Tid 

I Uppföjningsmöte reserv
materielförsörjning A, M och FV v 642 

Utbildning av förstagångs
anskaffare FMV-sakavd v 643 

Information om reserv
materielförsörjningen MHSAk Hösten 
i fred och krig MHSHk 1986 

Ensade åtgärdsrutiner Armen 
"
"
". 
". 

v 640 
v 643 
v 644 
v 645 
v 647 

Grundkurs Delta A, M FV och övriga v 646 

Ensade åtgärdsrutiner Marinen 
"
"

v 648 
v 649 
v 650 

Utvecklings
projekt 
För att etablera en verksam
het med försvarsgemensam re
servmaterielförsörjning krävs 
ett omfattande internt utveck
lingsarbete. Det innebär upp
rättande av regler och rutiner 
för intern och extern verksam
het. Ett 30-tal olika utveck
lingsprojekt är just nu under 
handläggning. Uppgifterna 
består bland annat av lager, 
ekonomi- och verksamhets
styrning. Den slutliga utveck
lingen av DELTA-85 pågår 
samtidigt som förberedel ser är 
vidtagna för att starta arbetet 
med DELTA-90. 

Uppföljnings
Dlöten 
Under budgetåret 1985/86 har 
RESERVMATERIEL genom
fört uppföljningsmöten 
Karlsborg, Karlskrona och 
Uppsala. De synpunkter och 
erfarenheter som framförts 
från central, regional och lo
kal nivå angående den nya 
försvarsgemensamma reserv
materielförsörjningen, har va
rit mycket värdefulla. Vi arbe
tar med att åtgärda brister och 
att ytterligare utveckla ruti
ner. Vissa åtgärder har kun
nat genomföras omedelbart, 
andra kräver omfattande ar
bete och tar längre tid . 

Arets möte genomförs den 14
15 oktober i Karlskrona och är 
det första försvarsgemensam
ma mötet. Vi återkommer 
nästa nummer med en rapport 
från mötet. 
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FMV:RESERVMATERIEL 
"IRMA" 
Box 1002Insintlof'll Material till Insändarsidan sänds till 73200 Arboga 

I följande nummer kom
mer vi att ha en insän
darsida. Här får du möj
lighet att framföra syn
punkter på vår verksam
het, ta upp problemställ
ningar vad gäller reserv
materielförsörjningen 
mm. 
Vi förbehåller oss dock 
rätten att redigera i in
sänt material och ansva
rar inte för insänt icke 
beställt material. 

NÄSTA NUMMER 
Rapport från uppföJjningsmötet i Karlskrona. 

Prissättning, materielpåläggen på verkstäderna. 

Kurser våren 1987. 

Närmare presentation av de olika enheterna. 
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FMV:RESERVMATERIEL 

försörjer försvarsmaktens 

myndigheter med 
reservmateriel! 

Vill Du veta mer? 
Ring 

så ska vi svara på 
dina frågor! 


