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FMV 2000 

Mot bakgrund av stora omvärldsför
ändringar har FMV genomfört en 
verksamhetsanalys. Några av de 
faktorer som påverkar föränd
ringsarbetet är: 

• 	 Krav på gemensamt gränssnitt 
mot FM 

• 	 Volymförändringar beroende på 
FM ominriktning och ekonomis
ka situation 

• 	 Produktförändringar genom FM 
krav på att kunna verka i inte
grerade insatser (Iuft-, sjö- och 
markstrid) och nya eller föränd
rade huvuduppgifter 

• 	 Produktionsförändringar genom 
övergång från långa serier till 
korta serier eller prototyper alter
nativt demonstratorer, försvars
industri ns i nternationa I iseri ng 
och koncentration samt behovet 
att kunna hantera "system av 
system" 

• 	 Regeringens krav på följsamhet 
med utvecklingen i omvärlden 
och fortsatt effektivisering. 

En del av målbilden för FMV blir 
att inrikta egna resurser mer mot 
" högre" systemnivåer så att in
dustrin ges ett större produktansvar 
samt att uppgifter av löpande för
valtningskaraktär förläggs till FM 
eller upphandlas. 

Mot denna bakgrund kommer 
RESMAT organisatoriska tillhörig
het att åter tas till övervägande. 

Förändringen inom FMV kommer 
att genomföras snabbt och i tre steg. 

Redaktion: 	 Lars HelIgren 
Ruben Hansson, red 
Jonhy Ro enquist 
Andreas Rosen 
Arne ThorselI 
Lennart Wallin 

Steg 1 
Identifiering och etablering aven 
tydlig KUNDYTA mot FM avseen
de bl a flödet av offerter och 
beställningar, vilken skall verka 
fr o m 1999-01-01. 

Steg 2 
Etablering aven för FMV gemen
sam SYSTEMLEDNING, vilken 
skall verka fr o m 1999-04-01. 
Systemledningen kommer med 
största säkerhet att i tillämpliga de
lar återspegla organisationen inom 
Högkvarterets krigsorgan isa
tionsledning (HKV KRI). 

Steg 3 
Den mest omfattande delen av för
ändringen innebär etablering av ett 
gemensamt processorienterat ar
betssätt byggt på kompetensinrik
tad organisation för hela FMV. Det
ta steg skall vara genomfört, så att 
det kan verka fr o m första arbets
dagen år 2000 . 

Förvaltnings

centrum 


Regeringen har 1998-09-10 beslu
tat att, inom ramen för Arboga
paketet, FM med stöd av FMV 
skall etablera ett förvalt
ningscentrum i Arboga . 

Uppgiften kommer att bli att an
svara för drift- ocr, förvaltning av 
såväl befintliga som nya centralt 
förvaltade system. 

" IRMA" 
Box 1002 
732 26 ARBOGA 

Telefon: 0589-160 00 vx 

Telefax: 0589-1 01 53 


Samtidigt beslutade regeringen att 
FM och FMV bl a ytterligare skall 
överväga frågan om förvaltning 
och drift av kommunikations- och 
övriga IT-system. Förslaget skall re
dovisas senast 
99-03-01. 

Min bedömning är att centralise
ring av drift och förvaltning av IT
system är effektivt och nödvändigt. 
Denna utveckling finns redan civilt 
och varför inte ta intryck av dessa 
lösningar. 

För RESMAT innebär denna typ av 
samordning att DELTA-systemet di
rekt kan nyttjas för redovisning, 
uppföljning, upphandling och dis
tribution av både hård- och 
mjukvara. 

ReservmaterieI
försörjning i ett 
2010 perspektiv 

Mot bakgrund av FM vision 2020 
känns det naturligt att fundera på 
reservmaterielförsörjning i samma 
perspektiv eller varför inte förnö
denhetsförsörjning i minst ett 2010 
perspektiv. 

En tänkbar inriktning 
Den logistiska funktionen skall ut
vecklas så att den kan stödja de 
operativa förbandens verksamhet, 
nationellt såväl som internatio
nellt. En utökad samordning civilt 
och militärt krävs vid alla former 
av mer omfattande insatser eller 
verksamheter. För internationella 

Nästa nummer är beräknat ti ll Juni 1999. 

Manusstopp: 	 April 1999 
Upplaga: 	 2 000 ex. 
Produktion 
& tryck: 	 Eskilstuna-Offset AB 

IRMA kommer ut med två nummer/år. 
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insatser erfordras dock en utveck
lad och till förbanden knuten 10
gistikfunktion. Denna funktion 
måste innehålla ett effektivt "real
tidssystem" för resursledning för 
samtl iga förnöden heter och vara 
så flexibelt utvecklat att det kan 
stödja internationella insatser där 
FM understödjer och/eller un
derstöds av andra. Samma system 
bör också vara det system som 
skall användas för att klarlägga be
hov och åtgärder i olika anpass
ni ngssituationer. 

Vision avseende förnöden
hetsförsörjning med sikte på 
år 2010 
Visionen bör kanske snarare med an
ledning av den snabba utvecklingen 
uttryckas som mål för utveckling av 
förnödenhetsförsörjning och resurs
ledning. 

Följande nyckelord kan nyttjas för 
att beskriva kraven på utveckl i ng: 

• rationai itet och effektivitet 

• flexibilitet 

• centralisering 

• internationalisering 

Det finns säkert skäl att utveckla 
dessa tankar ytterl igare i ett senare 
nummer av IRMA. 
Jag vill också tacka alla medarbe
tare, kunder, leverantörer och upp
dragsgivare för ett stimulerande 
och intressant första år som chef 
för reservmaterielavdelningen. 
Samtidigt vill jag önska Er alla en 

GodJul och ett Gott Nytt Är. 
Lars Hel/gren 

Red har ordet ... 
För drygt tolv år sedan kom IRMA 
ut med sitt första nummer. 

FMV: RESERVMATERIEL - ett serviceorgan 
för försvarets myndigheter. 

IF.~"""'_D..m' II Ko............._, vKI I u.............._ I 

c:eutnllager _, RHSJmVMATE!.~7J friD JUSERV)fATER~ 
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Som en inriktning för tidningen 
skrev vi då bl a " ... Denna tidning 
vänder sig till andra avdelningar 
inom FMV, staber, regionala och 
lokala myndigheter samt övriga 
kunder... ". Vi slog alltså fast att 
IRMA i första hand är vår kundtid
ning. Detta gäller även idag. 
Vi skrev vidare" ... tänkt oss att ut
forma denna tidning så lättläst vi 
kan .. .försöka undvika byråkrat

svenska ... inte ställas krav från er på 
perfektion i detaljer ... ". De tankar
na finns även idag och hur vi lyckas 
kan bara du som läsare avgöra. 
Sammanfattat gäller alltså: IRMA 
är vår kundtidning där vi så klart 
och lättläst som möjligt ska försöka 
beskriva och belysa vår verksam
het. Vi har även ambitionen att för
söka sätta in vår verksamhet i den 
helhet som försörjningen med re
servmateriel ingår i. 

Namnet IRMA 
När vi namngav denna tidning 
1986 stod IRMA för Information om 
ReservMaterieiförsörjningen från 
Arboga. Idag har verksamheten vid 
RESMAT utökats och omfattar verk
samheter som inte enbart berör 
reservmaterielförsörjning; t ex 
FMV:Transport. För att med gott 
samvete kunna behålla namnet 
IRMA har vi bestämt att det nu står 
för Information från ReservMateriei
avdelningen i Arboga. 

Förändringar i redaktionen 
Ny redaktör har IRMA från och 
med detta nummer. Det beror på 
att Annika efter många år nu har 
"anhållit om befrielse från detta 
uppdrag" (se nedan). 

Jag som nu tagit över 
och präntar bl a 
dessa rader heter 
Ruben Hansson och 
har varit med i re
daktionen sedan 

Ny redaktör 
1993. Jag är till var
dags chef för Con

trollerenheten och har jobbat 
här på RESMAT och dess före
gångare sedan 1 :a november 
1970; alltså ett litet 28-års jubi
leum i år. 
Mina formella meriter för detta 
uppdrag som redaktör är lika 
med noll och min enda ursäkt för 
att jag antagit utmaningen är att 
jag tycker att det här med infor
mation (i alla dess former) är 
himla kul (s.d.h). 

Ny medarbetare i redaktionen 
blir Lennart Wallin, chef för 
Affärsområde Arme, med speciellt 
ansvar att "bevaka" våra kunder. 

...till sist 
vill vi i redaktionen önska alla 
läsare en riktigt lugn och skön 
helg som en välbehövlig and
hämtningspaus inför alla nya tag 
som ligger framför oss under det
ta milleniums sista år. 

Red 

Annika tackar för sig! 
1994 bröt jag vänster hand och har fått bestående 
men som ständig värk och ett jämnt humör; "alltid 
tjurig". På grund av denna skada har jag blivit tvung
en att byta arbetsuppgifter till lättare som inte belastar 
handen så mycket. Därför slutar jag också som reda k-

tör för IRMA. jag vill på detta vis tacka för den fina tid 
jag haft som redaktör sedan 1990. Alla fina artiklar, 
goda råd och glada tillrop. 

jag önskar Ruben lycka till, och är säker på att det blir 
en ännu bättre IRMA i fortsättningen. 
Var rädda om Er! 

Annika Jönsson 
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SAMLAD 
VERKSAMHETS· 
BESKRIVNING 
GENOM RML 
I början av året startades ett projekt 
på FMV:RESMAT för att miljö- och 
kvalitetssäkra verksamheten så att 
den uppfyller kraven enligt "regler 
för militär luftfart", RML. 

RML publiceras för närvarande suc
cessivt och vissa delar är redan gäl
lande. Ytterl igare föreskrifter kom
mer fortlöpande att ges ut under 
1999. Föreskrifterna för det militära 
luftfartssystemet ska vara anpassade 
till det militära försvarets uppgifter, 
samtidigt som den civila luftfartens 
säkerhet inte får äventyras. 

RML kommer att bli tvingande för 
alla i det militära luftfartssystemet, 
d v s från ri tbordet ti II stridsbered
da förband och fram till slutlig av
veckling. 

En viktig del för RESMAT, i RML 
arbetet, är kravet på spårbarhet på 
materiel och att rutiner och arbets
sätt är dokumenterade. Både be
redningar, inköp, lagring och av
veckling av materiel kommer att 
beröras. 

Är sköna linjer ocksJ kvalitet? 

Införandet av RML på RESMAT be
drivs i form av ett projekt. Projekt
gruppen består av Lena Bergquist, 
Göran Börjeskog och Ulrika Nord
lander. 

Den har en expertgrupp till hjälp, 
där representanter från alla enheter 
ingår. 

Projektgruppen och medlemmarna 
i expertgruppen dokumenterar 
RESMAT processer och rutiner till
sammans med verksamhetskunni
ga. Expertgruppen lämnar också 
synpunkter på framtaget material. 
(På omslagsbilden ses projekt- och 
expertgruppen i arbete). 

Just nu håller RESMAT processer 
och rutiner på att bearbetas. 
Både huvud-, stöd- och lednings
processerna, samt rutinerna i varje 
process, ska dokumenteras. 

Handbok RESMAT, som övergri
pande beskriver de lednings-, pro
duktions- och stödprocesser som 
måste finnas för att RESMAT ska 
kunna uppfylla sina åtaganden 
gentemot sina uppdragsgivare och 
kunder, uppdateras samtidigt enligt 
kraven i RML. 

Verksamheten kommer att vara ge
nomgången till semestern 1999. 
Hela projektet beräknas vara klart i 
december 1999, då RESMAT ska 
ha genomgått en kvalitetsrevision . 

Bild från http.//www.web-birds.com 

ADF - bara svarta och vita 

streck, eller...? 

När du har läst Inge Bergs artikel 
(s id 7) om utvecklingen inom 
ADF-området, kommer du att sva
ra ett obeti ngat nej på ru bri kens 
fråga. Utvecklingen går med en ra
sande fart och vi på RESMAT ska 
efter bästa förmåga delta i den ut
veckling och de tillämpningar som 
nu införs i FM. 

Optica l Memory Card - Nytt A OF-media 

Det sammanhållande ansvaret för 
vår ADF-verksamhet kommer att 
Iigga hos chefen Resmatl. 

+ II~~Eli!Iä)Ti l = sant? 

Den här rubrikens frågetecken kan 
vi däremot i skrivande stund vare 
sig räta ut eller - om möj Iigt - göra 
ännu krokigare. Med andra ord; 
den process som pågår med att 
klarl ägga fördelningen av vissa 
uppgifter mellan FM och FMV har 
fram till nu inte givit något svar på 
vår framtida ti II hörighet. 

Vad som än händer ska vi dock gö
ra vårt bästa för att du som kund 
och användare av reservmateriel
försörjningssystemet inte ska behö
va uppleva några försämringar. 
En viss reservation måste vi dock 
tyvärr göra. På grund av det an
strängda ekonomiska läget inom 
försvaret är vi ålagda att vara 
mycket restriktiva i vår anskaffning. 
Det kan på sikt medföra ökad risk 
för brister. 
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TDOK i Arboga 

Mats Öhgren, chef för 
lDOK, berättar här 
om den verksamhet 
som nu kommer att 
bedrivas i Arboga. 

TDOK, eller teknikdokumenta
tionssystembyrån som den faktiskt 
heter, har flyttat en del av sin verk
samhettiii Arboga.1 och med det
ta kommer TDOK fysiskt närmare 
RESMAT. Arbogadelen av TDOK 
huserar nu i WM-data:s tidigare lo
kaler, men det byggs en helt ny 
byggnad i Arboga dit vi flyttar in 
vid årsskiftet 1998/99. 

Av nödvändighet har en förhållan
devis stor kader med nyanställda 
medarbetare tillkommit, placerade 
i Arboga. Planer finns på att utöka 
personalen ytter! igare i framtiden, 
och huvuddelen skall då finnas 
under ett och samma tak . Organi
satoriskt är TDOK indelat i en 
stabsdel och tre verksamhetssek
tioner enligt följande: 

FuhTDOK 
(huvudsakli en MS 387) 

En till volymen stor verksamhet är 
inom det som vi kallar "grund- och 
förvaltningsdata". Sektionen med 
denna produktion kallas systemför
valtnings- och materieldatasektion 
och arbetar mycket med hjälp av 

stödsystemet FREJ 88. Vi utvecklar 
rutiner för och vidmakthåller för
nöden hetsregistreri ng. Vi certi fierar 
också terminalanvändare genom 
att undervisa om systemet. TDOKS 
förva Ita r gru nd- och förva Itn i ngs
data för 
l 400000 förnödenheter, varav 
l 100000 är aktuella. Cirka 2 000 
användare är direktuppkopplade 
varav 350 är behöriga att uppdate
ra i registret. 

Då vi även har systemförvalt
ningsansvar för FREJ 88 så sköter 
man drift, underhåll och utveck
ling av systemet. TDOKS ansvarar 
för produktionen av klassificering 
och kodning av förnödenheter, 
men själva genomförandet sker ute 
i industrin. Man klassificerar och 
nummersätter 15 000 nya förnö
denheter/å r. Dessutom behandlar 
man 300 000 förändringstransak
tioner/år. 

TDOKS ansvarar för framtagning 
av materielförteckningar, dvs sats
listor, tillbehörslistor och reserv
delskataloger. I system FREJ 88 för
valtar vi materielförteckningsdata 

Utveckling 
Textbas. tillämpn. 

Mtrl-ritringar 
Bildbas. tillämpn. 

mOKS 

Klassificering 

Systemförvaltning 
C D-produktion 

Mtrl-förteckningar 

Kvalitetshöjning 

omfattande cirka 3 200 reserv
delskataloger. TDOKS tar också 
fram en CD-skiva med FREJ 88
registret inlagt och med sökfunk
tioner. Den är ett utmärkt hjälpme
del vid exempelvis utgallring av 

förnödenheter. Skivan distribueras 
till cirka 600 användare och den 
ges ut 4 gånger per år. 
Doku mentati onssystemsektionen, 
TDOKD, arbetar med administra
tion av TO-systemet, M-nummer
sättning och registrering av bok
publikationer samt drift och ut
veckling av FVSDUP/ FMSDUP. 
Som bekant delar vi ju in materieI
publikationernas distribu
tionssystem i bokpublikationssyste
met och TO-systemet. Bokpublika
tioner M-nummersätts och registre
ras genom TDOK försorg, medan 
distribution och eventuell lager
hållning sköts av Försvarets bok
och blankettförråd. TDOKD distri
buerar Tekniska order enligt ett 
visst abonnemangssystem. Intres
senter tecknar abonnemang för TO 
för en viss materiel kategori och får 
alla TO i just den materielgruppen 
eller TO-gruppen . Administrativa 
data för TO ligger inte i FREJ 88 
utan i DATO, en databas skräddar
sydd för TO, som omfattar 18 000 
dokument. 

Informationsdatabasen FVSDUP, 
som används vid produktionen av 

JAS-planets dokumenta
tion, byggs nu ut ti II att 
kunna ta emot även 
andra materieIpublika
tioners i nformations
moduler. Den kallas 
snart FMSDUP där FM 
står för Försvarsmakten. 

TDOK distribuerar även 
datormallar i MS Word 
för produktion av TO 
och även mallar för de 
flesta bokpublikationer, 
ifall man använder pro
grammet 
FrameMaker+SGML. 

TDOK har också en 
ADF-enhet, där ADF står 
för automatisk data
fångst. Vi utvecklar där 
metoder och tillämp

ningar för maskinell inläsning. Se 
vidare särskild artikel - ADF i re
servmaterielförsörjningen (sid 7) . 

Mats Öhgren 
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Gammal östtysk bro lägga re blir 
som ny när RESMAT sköter reserv
delarna . 

BROBV 971 
BROBV 971 är ett broläggnings
system bestående av ett chassi från 
stridsvagn T55 med borttaget torn 
samt i Östtyskiand påbyggt hyd
raulsystem och bro. 
Denna bro (Kb 7) på 20 meter kan 
läggas ut på 3 minuter och klarar 
överfarter av alla för närvarande 
förekommande stridsfordon i 
svenska armen. 

Vid MekB 8 kommer en centraliserad 
utbildning att bedrivas vid Bro
läggningscentrum och för detta ända
mål har ett körutbildningsfordon 
(FAP) och två träningsbroläggare samt 
ett antal snittmodeller anskaffats. 

Övningsbroläggare (finns vid MekB 8) 

Vid anskaffning av begagnad for
donsmateriel från den före detta Öst
tyska armen (NVA) erhölls med kö
pet en större mängd reservmateriel. 
För denna reseNmateriei - som an
skaffades från olika depåer runt om i 
Östtyskiand - fick man från FMV sida 
en väldigt kort beredningstid för an
skaffningen eftersom dessa depåer 
skulle skrotas. FMV köpte större de
len av materielen i de depåer där det 
fanns materiel avsett för fordon i det 
svenska försvaret. All denna materiel 
samlades vid företaget Neubranden
burger Fahrzeugwerke GmbH 
(NFW) i Tyskland. 
Under 1996 och 1997 gjordes 
omflyttningar av förrådsverksam
heten samtidigt som en första ut
gallring av övertalig reservmateriel 

[1&~[Q)OO&[J)[J)@OO1J 
från Affärsområde Arme 

Delar av Friediandlagret. 

samt avveckling av förrådet i 
F ried I and genomfördes. 

1998 fanns fyra "kategorier reserv
materiel " vid NFW, varav tre kate
gorier har hemtransporterats under 
året: 

1 Reservdelssatser från före detta 
östtyska armen, totalt c:a 1 800 
paletter med c:a 700-1 000 kg re
servmateriel per palett. Dessa re
servdelssatser är avsedda för strids
vagn T55 som utgör chassit till 
BROBV 971, och här har AuhT 
tillsammans med ResmatA gjort en 
analys av innehållet och den 
reservmateriel som ej åtgår för 
BROBV har utgallrats. Kvarvaran
de paletter har transporterats till 
MV SKÅNE / HLM. 

2 Begagnad reserv
materiei från ca 40 
skrotade T55-strids
fordon (T55AM2, 
T55T och T55TK) . 
Av den begagnade 
reservmaterielen har 
endast en mindre 
del (bristdetaljer) 
transporterats ti II 
MV SKÅNE / HLM 
och kommer efter 
renoveri ng att tas ti II 
vara. 

3 Ny reservmateriel 
för den östtyska rust
ningsindustrin. Den

na reservmateriel består av ca 900 
olika artiklar av kategorin "småde
taljer" som erfordras för renovering 
av UE. 

Under 1999 skall en BTD-analys 
göras över den mängd reservmate
riei som behöver hemtransporteras 
för att säkerställa behovet för Kris / 
Krig samt fredsförbrukningen . 
Denna reservmateriel kommer i 
huvudsak att tas från före detta öst
tyska mobil iseri ngsförråd som n u
mera är lagrad i ett höglager vid 
N FW. Den materiel som finns lag
rad här består av ca 4 000 ton för
delat på ca 9 000 artiklar och är i 
varierande skick. 

Heinez Windahi 
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Reservmaterielförsörjning av 
SWERAP 

Under senaste året har ett omfattande arbete skett 
vid MV Södertälje för att skapa ett containerförråd 
med reservmateriel avsett att följa SWERAP-styrkan 
vid insats. Speciella behovsberäkningar har utförts 
vid FMV:AUH. 

Tillgångsredovisningen kommer att ske i LiFT-syste

met, då tillstånd att via satellit länka ut DELTA inte 

medgivits. 

Förbrukningen kommer att dygnsvis överföras från 

LIFT till DELTA. 

Anskaffning av reservmateriel till bland annat SISU

vagnarna har skett under våren 98. De vidtagna åt

gärderna kommer förhoppningsvis att medföra en 

säker försörjning, god kontroll och redovisning. 


IRMA har bett Inge Berg, 
projektledare för infö
randet av ADF i FM, att 
skriva en artikel om ADF 
i al/mänhet och hur vi på 
RfSMAT ska involveras i 
den pågående utveck
lingen i synnerhet. 

ADF I 
RESERVMATERIEL
FÖRSÖRJNINGEN 

BEGREPPET ADF 


ADF, samlingsbegrepp för maski

nell kodning och läsning av data, 

är sedan länge etablerat inom in

dustri och detaljhandel. Vanligast 

är användning av streckkoder. 


Tekniken används, med växlande 

tillämpningar, inom FM. Utveck

ling och införande sker här i pro

jektform, tidigare som ett delpro

jekt i SIRlUS, numera som ett 

självständigt projekt, FM/ADF. 


RESMAT och ADF 


RESMAT har tidigt, ungefär samti

digt som Försvarets bok- och blan

kettförråd, i nfört rea Itidsti Ilämp

ning av ADF i centrallagret med 

radioförbindelse till/från rörliga 

term inaler (handdator/truckdator) 

och värddatorn. Även godsmottag

ning på RESMAT sker med ADF

komponenter, kopplade mot 

vanliga terminaler. 


Detta har, under avsevärd tid, gjort 

RESMAT centrallagerfunktion till 

en av de mest effektiva och mo

derna ADF-tillämpningarna inom 

FMVoch FM. 


TEKNIKUTVECKLING 

Med tiden har tekniken utanför 
RESMAT utvecklats, inte minst för 
handdatorer och inom data kom
munikation och radioteknik, vilket 
belyses i det följande: 

• 	Handdatorer 
Teknikutvecklingen har gått 
snabbt framåt inom handdator
området. Nu finns handdatorer, 
som har pe- prestanda, med in
byggd läsare och radio. 
Dessutom har storleken och vik
ten kunnat minskas något, bero
ende på prestanda, miljökrav m 
m. Dock gäller grundregeln att 
liten handdator kan mindre, 
större kan mer. 

• 	Smalband kontra 
bredbandsteknik 
Smalbandskommunikation via 
radio mellan värddator och 
handdatorer tillämpas på RES
MAT. Den har fördelar i något 
längre räckvidd, men har dels 

begränsningar i antalet tillåtna 
kanaler, dels att närliggande ka
naler kan störa varandra. På var
je kanal är antalet användare 
också begränsat. Dessutom går 
kommunikationen via flera steg, 
fler än 10, vilket ger längre 
svarstider och många möjlighe
ter ti II avbrott. 

Bredbandsteknik innebär kortare 
räckvidd, men i gengäld går trafi
ken direkt mot värddatorn och i 
princip kan obegränsat antal an
vändare anslutas. Särskilda radio
modem behövs inte längre och 
överhörningar och störningar för
svinner. 

• Enradiga streckkoder kontra 
"massminnen" 
I dag tillämpar FM ADF med en
radiga streckkoder t ex för FBET, 
ID- nummer, antal, m m. Mass
minnen eller "datarich carrier" 
kan innehålla mer information, ~ 

Forts på nästa sida ., 

ADF- tekniker i U 

Linjär Streckkod 	 2-DimensionelJ kod 
Code 39 PDF-417 
Max antal tkn 11111111111111111 Upp till 1850 tkn 
-30 (Statisk data) (Statisk data) 

Optiskt minne 
Upp till 3 MB 
(Flexlbel data) 

Radiofrek
vent minne 
128 KB, kan

Aktivt " smart" 
uppdateraskort 
och läsas via 2-8KB 
radio (Flexibel(Flexibel data) 

data) 
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ända upp till tusentals/miljoner 
tecken, beroende på använd tek
nik. De kan användas som koda
de följesedlar, fraktdokument, 
i n nehållsförteckn i ngar, logg
böcker m m. Vissa massminnen 
kan även läsas och uppdateras 
via radiokommunikation. 

• DELTA-terminaler 
och ny teknik 
DELTA- terminaler kan, med da
gens nya teknik, vara en pe, som 
kopplats via en server och ett lo
kalt nätverk. Det innebär att ter
minaler även kan kommunicera 
med DELTA via ett lokalt nätverk 
med radionät. En handdator med 
inbyggd radio kan vara en sådan 
terminal! 

• Standardisering 
Det finns inga standarder för 
handdatorer m fl ADF- utrustning
ar. Samma tillverkare har t o m 
olika kontakter, kommunikations
dockor m m för olika handdato
rer. I t ex USA, har man löst detta 
genom att, precis som i Sverige, ta 
fram avropsavtal och leverera ut
rustn i ngar en I igt detta för att ska
pa en "de facto" standard, d v s 
något som accepteras av alla be
rörda och även används. På så 
sätt kan man säkerställa gräns

snitt, förbilliga anskaffning, un
derhåll, utbildning m m. USA 
försvarsmakt följer lojalt dessa 
avtal. "Privata" utvecklingar är 
förbjudna! 

RESMAT OCH OMGIVNINGEN 

Åtskilliga lokala reservmateriel
lager har/kan anslutas till lokala 
nät, LAN, vilket medger använd
ning av handdatorer med radio 
som terminaler. Ett exempel är 
Muskö örlogsvarv, ÖVM, där ut
byggnad av ett radionät påbörjats 
inom ramen för FM/ADF. 
Sådana möj I igheter kommer att 
skapa önskemål från kunder om 
ännu närmare samverkan med 
RESMAT för att effektivisera för
sörjningen i alla led samt behov av 
ändrade/nya funktioner i DELTA, 
(bilder, sekvenser m m). 

RESMAT I FRAMTIDEN 

Mot ovanstående scenario som 
bakgrund ser jag följande utveck
ling som rimlig och naturlig: 

• 	En verksamhetsanalys genomförs 
(ev i samverkan med representanter 
för kunder t ex ÖVM och ledande 
leverantörer samt FM/ADF) omfat
tande hela försörjningskedjan. 

• 	RESMAT utvecklar och inför där
efter i samverkan med kunder 
och med tekniskt och ekono
miskt stöd av FM/ADF, ett nytt 
koncept, innebärande höjd ef
fektivitet och kvalitet i den totala 
reservmaterielförsörj n ingen . 
Ti IIämpl ig ny tekn i k används. 

• För centralförrådet bör övergång 
ske till bredbandsteknik. Den in
nebär inga personalminskningar, 
men ger kortare svarstider, säkra
re och mycket större flexibilitet 
vad gäller antalet användare och 
användningsområden. 

• 	De interna RESMAT- rutinerna 
ses över för att öka automation 
och kvalitetssäkra information 
(färre manuella ingrepp, noll fel
leveranser, minskad rättnings
tjänst m m). 

• Rutiner för mottagning, inlagring 
och leveransgodkännande m m 
vid lokala lager bör ses över och 
anpassas till kundbehov. 

• 	Reservmaterielförsörjningen inte
greras bättre med övrig förnö
denhetsförsörjning genom öm
sesidiga anpassningar. 

Inge Berg 

Total överblick av läget 
/IVar sjutton är mina prylar och när kommer dom?/I 
Har du ställt den frågan någon gång? Förhopp
ningsvis ska du inte behöva göra det i framtiden. 

Den ADF-teknik som Inge Berg beskriver ovan är en 
av förutsättningarna för att åstadkomma den totala 
och sekundaktuella överblick av sina resurser som 
man eftersträvar (vad?, hur många?, var?, vart?, 
vems? sta-tus? etc) . Att detta är en fråga som är hög
aktuell och accentuerar behovet av väl fungerande 
AD F-system framgår av nedanstående utdrag ur en 
artikel från Joint Total Asset Visibility Office: 

/lTotal asset visibility (TA V) is the capability to provide 
timely and accurate information on the location, 
movement status, and identity of units, personnel, 
equipment and supplies. It also indudes the capabili
ty to act upon that information to improve the overall 
performance of the Department of oefense's (000'5) 
logis tics practices. TAValso indudes the ability to pra
vide timely and accurate status on requisitions. 

The oepartment's need for TA V, which has long be
en reeagnized, is based on two key factors : military 
readiness and the east of praviding logistics support 
to opera ting forces. 

Without TA V, 000'5 ability to maximize military 
readiness is reduced. For instance, during Operation 
Oesert Shield/Storm, the responsiveness of the logis
tics system was degraded by thousands of duplicate 
orders placed because operational units had inade
quate visibility over the status of their requisitions, 
particularly for critical items. Moreover, an en or
mous amount of materiel was shipped to the theater, 
but it was not readily available to our for-ces becau
se of poor contral and visibility of assets in-theater. 
Such problems reduce the readiness of combat for
ces. Fortunately, we had the luxury of delaying 
combat operations until the units' materiel require
ments were satisfied. This luxury may not exist in fu
ture contingencies. /I 

(http://204.255.70.40/tavfa/tav.html) 
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Rapport från Produktionsenheten 


Under 1998 har en organisations
översyn genomförts internt vid 
produktionsenheten i avsikt att in
rikta verksamheten mot 2000-talet. 
Framtiden kommer att 
ställa allt större krav 
på 

• 	 flexibilitet 
• 	 kvalitet inom 

processerna 
• 	 produktivitet 
• 	 servicegrad 
• 	 international isering 

Samtidigt genomför
des inom RESMAT 
ram en diskussion 
kring koncentration 
avanskaffningsresur
ser vilket resulterade i 
beslut att överföra 
produktionsenhetens 
resurser för anskaff
ning till våra affärs
områden (mer om 
detta på sid 15). Be
slut i frågan fattades i 
maj -98 varefter arbe
tet koncentrerades ti II 
att organisera lager
distri buti onsfu n ktio
nerna på ett för fram
tiden ändamåiseni igt 
sätt. 

Utgångspunkten för förändringsar
betet har varit att bygga organisa
tionen från den dagl iga verksam
heten "på golvet" - eller som det 
på annat sätt kan uttryckas - Raka 
Röret. 

Centrallagerfunktionen under led
ning av Lennart Andersson. 

A. Distributionsfunktionen på 

Stengärdet (avgående gods) kom
mer att ledas av Göran Stolpe. 

B. 	Inlägg/plock på Stengärdet kom

mer att ledas av Lennart Heldring 
som tidigare varit platschef i det 
numera nedlagda lagret i Eskilstu
na (gamla marinens centralförråd). 

C. Mottagning av inleveranser in
klusive provning och märkning/ 
förpackning leds av jens Nuutila. 

D. Farl iga ämnen-förrådet med 
egen mottagning/lager/distribu
tionsfunktion leds av jan-Olof 
Wernersson som tillika är säker

hetsrådgivare när det gäller kemi
sorti mentet. 

E. 	 Produktionen i "Berget" 
(plock/inlägg, avvikel
sefrd samt kalender
tidsfrd) ansvarar som ti
digare Roy Sjöberg för. 

F. Produktionen på Y t
terförråd ansvarar Bengt 
Andersson för. 

Som "stödfunktion" till 
ovanstående produk
tionsavsnitt har en la
gerpl aneri ngsfunktion 
organiserats med upp
gift att: 

• 	 lagerbereda nya/utgå
ende artiklar 

• 	 omstrukturera/opti
mera flödet 

• 	 reklamationshante
ra/i nventera/ 
utreda m m 

• 	 vidareutveckla/re
su rsopti mera 

F n bemannas denna 
funktion med 
Christer johansson och 
Bo E jonsson. 

Ansvarig för den totala centralla
gerverksamheten är som tidigare 
Lennart Andersson. 

Vi har under hösten -98 arbetat 
fram ett reviderat koncept för för
sörjning för 2000-talet som skall 
anpassas till ÖB:s ominriktnings
projekt. 

Håkan Holmer 
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NYTT från FMV: Transport 


Behöver du hjälp med transporter 
till och från Sverige? Läs här varför 
det är FMV:Transport du ska tänka 
på först. 

FMV:Transport har personal som i 
det dagliga talet kallas speditörer. 
Vi i vår tur har kontakter med olika 
speditionsföretag, vars personal 
kan definieras som 'En till gentle
man förklädd ficktjuv'. Uttrycket 
myntades i Örebro i m itten av 60
talet. De har bättre rykte idag. 
Vi på FMV:Transport anser oss 
dock vara lite av kuratorer. Vi stäl
ler upp och hjälper den som har 
problem med gods som skall för
flyttas mellan två orter, varav minst 
den ena I igger utanför Sveriges 
gränser. 

Efter flytten från Stockholm till Ar
boga har vi snabbt etablerat oss och 
söker konstant nya uppdragsgivare, 
som vi kan vara 'kuratorer' för. 

Ring oss på 0589-160 00 eller 
direkt på 

Göte J 0589-818 33 

Annette E 0589-818 30 

Elvy N 0589-818 31 

Gunilla E 0589-812 30 

Namn-nytt 

FMV:Transport byter namn den 1 
januari och kommer att heta 
FMV:Sped ition. 

Vi gör det för att koppla namnet till 
det vi sysslar med. 

Arbets-nytt 

Vad gör vi på FMV:Transport 

egentligen? 


I samband med en transport kan 

alla eller vissa av följande uppgif

ter ingå i speditörens arbete: 


• begära in fraktkostnader, 

• ordna utförseltillstånd, 

• 	 kontakt med FMV:Säk om det 
gäller hemliga varor 

• 	 ordna transittillstånd i t ex Tysk
land, Danmark, Österrike, 

• 	 ordna tillstånd om godset är 
högre/bredare/tyngre än som 
normalt är tillåtet, 

• 	 bevaka att ursprungslandets reg
ler ej förhindrar en reexport till 
den nya mottagaren, 

• 	 skriva fraktsedlar och följehand
lingar, 

• 	 se till att godset är märkt enligt 
gällande lagar om det är farligt 
gods samt har den dokumenta
tion som lagarna kräver, 

• 	 tala med tullen i Sverige och ev 
utomlands, göra tulldeklaratio
ner och redovisa statistik, bl a 
Intrastat (EUs interna handelssta
tisti k) 

• 	 kontrollera med mottagaren att 
de är beredda att ta emot godset, 

• 	 ordna eventuella införseltill 
stånd, 

• 	 kontrollera att den debiterade 
frakten är enligt avtal. 

Frakt-nytt 

FMV:Transport hanterar enbart ut

ri kes transporter. 


Den som har behov av inrikes

transporter och har frågor kring 

det, skall vända sig till FMUhC, 

Karlstad som håller ihop fraktavta

len med t ex Kronfrakt, BTL eller 

Ase för inrikes trafik. 


Av historiska skäl ligger budgetan
svaret kvar hos FMV:Transport. 
Under 1999 skall FMV:Transport 
och FMUhC, som ett gemensamt 
uppdrag från AML, utreda hur an
svarsfördelningen dem emellan 
skall vara. 

Licenser 
Över hela världen gäller egentli
gen samma princip: varje land 
med självaktning vill ha kontroll 
över export, transitering och im
port av krigsmateriel. 

Av det skälet måste vi på FMV ut
färda ett slutförbrukarintyg (EUC) 
för all materiel som köps utom
lands. Detta EU( undertecknas av 
HKV och utgör en försäkran om att 
inget av den angivna materielen 
kommer att vidaresäljas, exporte
ras eller överlämnas till tredje part 
utan att vi innan dess införskaffat 
ursprungslandets godkännande. 

Det här skapar (kan skapa) problem när 
vi awecklar materiel och eventuellt 

säljer den till ett pri
vat företag. Vad de 
sedan gör med ma
terielen kanske vi 
aldrig får veta men 
frågan är då; vad har 
vi lovat ursprungs
landets myndigheter 
när vi en gång köpte 
prylen? Hur skall vi 
förvissa oss om att vi 
verkligen lever upp 
till det vi lovat? 

Inom RESMAT dis
kuteras frågan och en lösning på 
problemet kommer att bli klar un
der vintern. Troligen kommer vårt 
datasystem DELTA att spela en stor 
roll även i det här sammanhanget. 

Göte Johansson 
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2000 

DELTA-rutan 


Vi startade med vår 2000-anpass
ning i december 1996 och närmar 
oss nu slutet. En sista kontroll på 
utförd anpassning, blir en komplett 
årskörning . Därefter vidtar använ
dartester under januari och febru
ari. Det " nya" DELTA-systemet 
driftsätts därefter i mars. Som an
vändare kommer ni inte att märka 
skillnaden, men stora förändringar 
är utförda i bakomliggande pro
gram och databaser. 

Utveckling 

På grund av personalminskning och 
pågående 2000-säkring, har vi haft 
mycket små resurser för vidareut
veckling av system DELTA. Ett antal 
m i nd re föränd ri ngar har bl ivit vi
lande på grund av SIRlUS och 
2000. Vi förstärker nu personalsi
dan, för att kunna bereda inkomna 
ändringsförslag. Därefter kommer 
dessa ärenden att föredras för re
missgrupp med externa användare. 
När så ovanstående 2000-säkring 
är klar, kommer vi igång med full 
kraft! 

CD DELTA 

Efter många turer kommer nu för
hoppningsvis en ny skiva att distri
bueras under januari. Därefter 
hoppas vi att tidigare problem 
skall vara lösta, så uppdateringar 
åter kan erhållas 2 gånger per år. 
Några mindre förändringar kom

mer att i nföras, både för vår skiva 
och CD FREJ. 

ADF 

Vi samverkar nu med FM ADF
projekt för att införa ett effektivt 
stöd för reservmaterielh anteringen. 
Ett första projekt är ADF-införande 
vid MKO, vars erfarenheter sedan 
kan spridas inom hela verksam he
ten . 

Frakt 

Vårt stödsystem för framtagning av 
frakthandlingar har nu förbättrats 
och omlagts till 32-bitars miljö. 
Det nyttjas vid våra större förråd, 
som kommer att erhålla den nya 
vers ionen . Om fler har behov av 
denna typ av program, kommer 
den att finnas till gänglig på nästa 
CD DELTA. 

Broschyr 

Försvarsgemensamt 
system i modern 
stordatormiljö 

Den stora omfattningen av system 
DELTA finns beskriven i en infor
mationsbroschy r. Har Du inte er
hållit något exemplar, eller vill ha 
fler, kontakta vår kundservice! 

DELTA på förband 

För de förband som nyttjar DELTA, 
kan åtkomst enkelt ske genom eg
na lokala PC-nätverk. Behovet av 
separata terminaler för de olika 
systemen minskar därmed och en 
modern are miljö erhålls. Om en
bart frågerutiner nyttjas, kan de 

flesta uppgifterna erhållas från vår 
CD DELTA-skiva . Även denna kan 
med fördel installeras i eget LAN. 
För att erhålla fördjupad informa
tion om vår standardmateriel, an
vänder ni givetvis CD Produktkata
logen i ert LAN! 
Vi undersöker även möjligheterna 
att nyttj a Internet och Intranet. 
Detta skulle då kunna ge en 
världstäckande åtkomst, med 
mycket enkla medel. 

MV 

Produktkatalog 1998 

.... Vecka 801Data ur 
Version 1.1 

M7702-539701 

Ökat nyttjande? 
Vårt system är ju heltäckande för 
vår verksamhet och anpassat för 
stora volymer. Under åren har 
systemet använts även för andra 
förnödenheter. Utredning pågår nu 
om även andra verksamheters be
hov av datastöd kan ti IIgodoses ge
nom DELTA. 

Internet 
För att sprida information om vår 
materiel, provar vi nu web-teknik . 
Första steget blir att lägga produkt
katalogen, med enkelt beställ-
n i ngsförfarande, på vårt Intranet. 
Om tillstånd erhålls, kommer den 
även att vara åtkomlig för alla som 
nyttjar FM lP-nät. Därefter skall In
ternet provas, för att då kunna 
medge åtkomst för externa intres
senter, som försvarsindustrin och 
svenska förband utomlands. Slut
målet är att skapa ett webgränssnitt 
för alla DELTA-bilder. Produkter för 
detta finns och begränsade tester 
har påbörjats. 

Jonny Rosenquist 
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"~~"·PÅFlYGANDE 
UPPDRAG Rapport från Affärsområde Flyg 

Det gångna året har på affärsområde Flyg 

varit intensivt och inneburit en hel del förändringar. 
Dessa beskrivs utförligt på annan plats. Kort sagt har 
en funktion för miljö, kemi och drivmedel byggts 
upp med för oss nya arbetsuppgifter och nya medar
betare. Det tar alltid tid att införliva nya människor 
och nya uppgifter men vi har en hög ambition att 
göra något bra av dessa möj I igheter. 

Mycket av det som händer rör sig kring krympande 
ekonomiska ramar men positivt är att vår försäljning 

hålls uppe på ett bra sätt samtidigt som vi lyckats att 
hålla återanskaffningarna under budget. Liksom under 
de senaste två åren drar fpl 39 stora resurser i det ar
bete som läggs ner för att bygga upp reservmaterielen. 

Trots att vi skall hålla nere kostiladerna ser vi det 
som önskvärt att kunna ha ett kundmöte i början av 
nästa år. Vi skall planera så att vi kan minimera resor 
mm. Vi återkommer snarast med kallelse. 

Per Sundman 

Miljö-, kemi- och 
drivmedels
'funktionen 
Enligt vårt synsätt hänger mil
jö-, kemi- och drivmedelsfrå
gorna tätt samman. Vi ser 
många I i kheter med dessa frå
gor men samtidigt förstår vi att 
drivmedelsförsörjningen är 
mycket viktig för FM. För att 
se helheten i dessa frågor har 
vi valt att bilda en funktion 
som arbetar tillsammans mot 
gemensamma mål. Detta ar
bete ska vara framtidsinriktat, flexi
belt och ku ndorienterat. Vi kan ti 11
sammans utveckla bl a sortiment 
och kundkontakter och ta mer 
övergripande mil
jöhänsyn. Ansvars
områden är drivmedel, 
kem i kal ieförsörj n i ng, 
Projektet farliga ämnen 
och införande av mil
jöstyrn i ngssystem på 
RESMAT. Gruppen fun
gerar även som stöd re
surs inom FMV centra
la miljöarbete, som re
missinstans samt delta
gande i samrådsförfa
rande och rådgivning. 

Vi som arbetar i mil
jö-, kemi- och driv
medelsfunktionen är: 

• 	 Jari Hiltula. Arbetar 
med miljölednings
system, miljörevi
sion, mi Ijölagstiftn i ng Från vänster: jari, Håkan, Sofia, Bo och Petra och Ii granen) Maria. 

KvÄLLE.NS HMA: 
VARFöR SK/I,L L VI BR'( 
OSS OM kOMMANDE 
GENER~TI ONE R? 

JAG MEN/'IR
VAD KAR VARÅ 
l}ARN6ARNSBflRN 
E:GENTLIGEN 
G.lORT FöR lli7 

och övergripande miljöfrågor 

• 	 Maria Muribi. Projektledare för 
"Projekt Farliga ämnen", över
gripande kemifrågor. 

• 	 Pet ra Martinsson vik för 
Lena Andersson t o m 
981231. Kemikalieförsörj
ning och produktkvalitet 
med inriktning mot färger, 
lacker och tätningsmedel. 

• 	 Håkan Jonsson. Kemikalie
försörjning och produktkva
litet med inriktning mot ol
jor och fetter. 

• 	 Sofia Larsson. Kemikalie
försörjning och produktkva
litet med inriktning mot 
bränsle och ti lisatser i 
bränslen 

• 	 Bo Lindgren. Drivmedelsförsörj
ning 

Kemikalier 

Kemikal ieförsörjningen 
omfattar förtunningar, 
färger, lacker, övrig 
måln i ngsutrustning, 
rengöringsmedel, förbe
handlingsmedel, lim
mer, tät n i ngsmedel och 
isoleringsoljor. RESMAT 
har inte ett formellt hu
vudansvar för dessa 
produ kter men vi vi II i 
en framtid ta ett större 
helhetsansvar för kemi
kal ieförsörjningen. 

Projekt Farliga Äm
nen(FÄ) 

För att säkerställa att 
upphandling och han
tering av kemikalier, in
om de tre försvarsmyn
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digheterna FM, FMV och FORTV, 
klarar kemikalielagstiftningens 
krav startades det gemensamma 
projektet "Projekt Farliga ämnen" 
1994. Projektet består av två 
delprojekt; FÄ-COTS och FÄ-Verk
samhet. Projektet leds av RESMAT. 

FÄ-COTS 

Uppgiften inom detta delprojekt är 
att upphandla ett standardinforma
tionssystem för kemiska produkter. 
Under hösten 1998 låg tyngdpunk
ten på själva upphandlingen som 
var klar den 15/12. När informa
tionssystemet levererats startar en 
resurskrävande fas då alla kem iska 
produkter ska läggas in i systemet. 
I starten ligger detta arbete inom 
projektet men RESMAT kommer ef
ter detta att ansvara för registervår
den. Informationssystemet ska 
även driftsättas ute i landet i en 
framtid. Utbildningen för dessa an
vändare kommer delvis att ligga på 
RESMAT. 

FÄ-Verksamhet 

I detta del projekt i ngår att förbättra 
hanteringen av kemiska produkter. 
För att uppnå detta ska de styrande 

dokument som rör kemikaliehan
tering kartläggas och förändringar 
föreslås. I detta delprojekt ingår 
också Försvarets kemigrupp. 

Försvarets kemigrupp 

Försvarets kemigrupp är idag inne 
i en etableringsfas. Kemigruppens 
arbete kommer bestå i att yttra sig 
över nya kemikalier som ska in
föras. RESMAT kommer att vara 
ordförande i gruppen, fungera som 
kemigruppens kontaktyta mot kun
den samt bereda ärenden som in
kommer till kemigruppen. När det 
gäller beredning och handläggning 
av kemigruppens ärenden kommer 
detta att ske i RESMAT miljö-, kemi 
och drivmedelsgrupp. 

Miljöstyrningssystem 
på RESMAT 

RESMAT ska införa ett miljöstyr
ningssystem. Systemets grundbul
tar är miljöutredningen, miljöpå
verkan, miljöpolicy och miljömål. 
Detta arbete ska integreras med 
kva I itetssäkri ngsarbetet och arbets
miljöfrågorna på RESMAT. 

Vi 	ser många spännande fram

tidsfrågor som vi vill utveckla bl a 
RESMAT produktkatalog där vi vill 
peka på m iIjöanpassade produkter, 
avvecklingsfrågor och alternativa 
drivmedel. 

Vi tar tacksamt emot era tankar 
och ideer för att tillsammans kun
na utveckla vår verksamhet. Har ni 
försörjningsfrågor tar vi gärna emot 
dessa genom respektive affärsom
rådes kundtjänst. 

Drivmedel 

Uppgiften är att försörja FM med 
drivmedel. Hans Lund på RESMAT 
är materielsystemledare för MS 
435. (se nedan). Kärnområdena för 
att lösa uppgiften är produktkvali 
tetanskaffning och försäljning. 
Huvudansvaret omfattar standardi
serade bränslen, ti lisatser, smörj
fett, smörjoljor, rengöringsvätskor, 
korrossionskydd (baserade på 
petroleumprodukter), frysskydds
medel, hydrauloljor och 
bromsvätskor. 

Materielsystem ledare 
drivmedel (MS 435) 

Hans Lund, MS-ledare drivmedel pre
senterar sig själv och verksamheten. 

Bakgrund 

Jag innehar sedan 98-04-01 tjänsten 
som materielsystemledare drivmedel. 
Tjänsten inrättades som en följd av att 

drivmedelsfunktionen, i samband med Arbogapaketet, 
organisatoriskt överfördes till RESMAT. Materielsystem
ledaransvaret för drivmedel omfattar följande produk
ter motorbränslen, oljor, fetter, broms- och kylvätskor. 

Arbetsuppgifter 

I mina arbetsuppgifter ingår bl a att: 
• 	 på uppdrag av FM och FMV:GML leda, samordna 

och följa upp verksamheten inom materielsystemet 
(huvuduppgift). 

• 	 ansvara för krigsplanläggning, d v s planering för 
anskaffning av drivmedel i fred, kris och krig. 

• 	 ge uppdrag till miljö-, kemi- och drivmedelsfunk

tionen för att säkerställ a att erforderl iga resu rser av
sätts för att uppnå bästa möjliga effektivitet (se 
ovan). 

• 	 samordna avropsavtal: t ex för provning av olika 
bränslen och hyresavtal för de mottagningsförråd 
som idag har inleveranser av flygfotogen 75 

• 	 utveckla materielsystemet mot bästa tänkbara totaI
ekonomi 

• 	 ansvara för transport av drivmedel till mottagnings
förråd. 

Målsättning 

• 	 Kontinuerligt arbeta för nöjda kunder och upp
dragsgivare. 

• 	 Anpassa/inarbeta materielsystemet i RESMAT verk
samhet. 

• 	 Finna samarbetsformer internationellt vad avser 
försörjningsfrågor. För närvarande pågår kontakter 
med det norska försvaret. 

Jag är mycket intresserad av synpunkterfrån berörda in
om drivmedelsförsörjningen. Vänd er gärna till under
tecknad på telefon 0589-811 19 eller fax 0589-131 83 

Hans Lund 
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V~RKlIGEN MER 
INfORMATION NU./
fÖR ATT TA ffi 
BESLUT? 

~ 

Resursavtal för 
gummiprodukter 
I slutet av augusti undertecknade 
Celsius Aerotech och FMV ett 
resursavtal för gummiprodukter. 
Den nya avtalet trädde i kraft 
den 1 september och löper på 
en period av sex år. Avtalet om
fattar tillverkning, underhåll och 
modifiering av produkter i form 
av hård- och mjukvaror samt 
tjänster inom gummiområdet. 
Det här är något nytt. Det är inte 

bara namnet som ändrats, från 
produktavtal till resursavtal , utan 
även avtalets omfattning. Tidigare 
har avtalen gä llt enbart ett vapen
slag, men det nya avtalet gäller 
samtliga försvarsgrenar. Det är ett 
intressant samarbete över vapen
slagen. 

Avtalet har flera syften. BI a efter
strävas en försvarsgem ensam upp
handling av produkter och tjänster 
inom gummiområdet. Det ska 
möj I iggöra ett kostnadseffektivt u n-

derhåll och det ska finnas ett bra 
och etablerat tekniskt stöd inom 
området. Till sist så talas det om 
en säkerställd till gång av gum
miprodukter i händelse av kris 
eller krig. 

Det är inte bara ett spännande 
avtal ur perspektivet att fler va
pengrenar samarbetar. Det är 
även spännande då avtalet om
fattar alla de nya produkter som 
tas i bruk under kommande år. 

Avveckling,på 
gång idag 
Att avveckling kommer att bli en 
av våra riktigt stora "produkter/! 
några år framåt framgår klart av 
denna lägesrapport. 

Med uppenbar risk för att uppfattas 
som tjatiga återkommer vi till av
veckling. Detta begrepp kommer 
att påverka alla som på något sätt 
deltar i reservmateri elförsörjning. 
Förutom den I/vardagl iga" avveck
lingen i samband med t ex ersätt
ningar och mindre förrådsomlägg
ningar har vi idag de mycket om
fattande systemavvecklingarna och 
den förestående omstru ktu reri ngen 
av hel a försvaret. 

Brister i materielregistreringen gör 
att det många gånger är svårt att 
identifiera var - i vilket system - en 
FBET hör hemma. Med identifier
ing väl klar måste kanske beslut 
fattas om delavveckling, något 
som i sin tur kräver ett följdbeslut 
om vilka förråd som skall tömmas . 
Till detta kommer nu också krav 
på en miljöbesiktning. En sådan 
har gjorts för apparater till Fpl 35. 
Här redovisas förekomsten av me
taller och miljö- och hälsofarliga 
ämnen. Apparat för apparat läm

nas demonteringsförs lag. Vissa ap
parater är även hemliga och måste 
hanteras särskilt av det skälet. 
Rapporten omfattar 83 apparater. 
Var och en kan föreställa sig att en 
komplett samling motsvarande 
rapporter för allt materiel aktuell 
för avveckling blir diger. 

BfHoVER 

Läget system för system : 

• 	 SK60. F5 :s förråd - 17 525 FBET 
- ska ll vara tömt 1998-12-31. 
Motorn ej beslutad 

• 	 FPL 32. Avveckling av IKR 
("icke kurant materiel") - pågår. 
Övrig materiel och produk
tionsverktyg väntar på beslut 

• 	 FPL 35. Avveckling av IKR pågår 
med klartidpunkt 1999-12-31 . 
Reservd elar finns till ett antal av 

47 500 st och dessa är fördelade 
på 625(!) förråd. 

• 	 Tp79, 82 och 83 . Avveckling 
planeras efter årsskiftet. 

• 	 FPL37. Prisreducering beslutad 
för att anpassa lagernivåer. De
montering av flygplan har pågått 

VI 
BARA LITE llLl) 
5Ä VI fAR 
ÖV~RBlfCKr 

.. 

länge. Produktionsverktyg skall 
avvecklas och F7 avvecklar 37
verksam heten. 

• HKP9B, 3 och 4A. 

• 	 Robotar. 

• 	 Fp139. Ej aktuella produk
tionsverktyg skall avvecklas. 

ResmatF sammanhållning av av
vecklingen kommer att utvecklas 
successivt i takt med att resurser 
tillkommer. 

(Bilderna i artikel Miljö-, kemi- och drivmedelsfunktionen och Aweckling, på gång idag är hämtade från boken "Gröna rä
kenskaper om olika miljöredovisningssystem. Utgiven av Naturskyddsföreningen och Svenska kommunförbundet.) 
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l 
k!M!h!l,J"O:1 Rapport från Affärsområde Marin 


Förändringar inom 
affärsområde 
Marin 
Stora förändringar i organisatio
nen, men i övrigt stabil verksam
het. Så sammanfattar vi marinen 
7998. 

Vi kan snart lämna ännu ett år 
bakom 055 och det är väl på sin 
plats att peka på några viktiga hän
delser och förändringar inom affärs
område Marin. 

• 	 Försäljningen har varit stabil så 
här långt vilket innebär en prog
nos för helåret på ca 85 miljo
ner. 

• 	 Anskaffningen har effektiviserats 
och anpassats mot bakgrund av 
FM besparingskrav. 

• 	 Slutleverans och viss komplet
teringsanskaffning av reservma
teriei ubåt typ Gotland pågår. 

• 	 Förrådsanalysen på MKO ge
nomförs enligt plan. 

• 	 Beredning i syfte att lageranpas
sa viss reservmateriel på MKN 
pågår. 

• 	 Arbetet med avveckling enligt 
projekt "Vårflod" pågår. 

• 	 Omfördelning av marin gastur
binmateriei från Arboga till 
Trollhättan har genomförts. 

Därutöver arbetar vi naturligtvis 
med andra projekt och anskaff
ningar som vi inte kan redovisa 
här utan får återkomma till och be
skriva i andra sammanhang. 

Den största förändringen för affärs
områdets del är att från och med 
1/7 -98 har vi ansvar för anskaff
ning av allmänmateriel. 

Efter en kort utredning under våren 
-98 kom vi fram ti II att anskaffn i ng 
av allmänmateriel bör överföras 
från lagerenheten (ResmatP) till ett 
affärsområde. 

Man fann det lämpligast att överfö
ra anskaffningen av allmänmateriel 
(exklusive kemiska produkter) till 
affärsområde Marin (se bild). 

C Affärsområde 

Internt Stöd 

Frågor och svar 


Fråga: Vilka konsekvenser får 

omorganisationen för övriga för

svarsgrenar? 


Svar: Inga alls. Anskaffning av all
mänmateriel är fortfarande en ge
mensam resurs för armen, marinen 
och flygvapnet. 

Fråga: Till vilket affärsområde 
vänder vi oss med frågor rörande 
försörjning? 

Svar: Fortfarande ti II ku ndtjänst i n
om respektive affärsområde. 

Fråga: Till vilket affärsområde vän
der vi oss med frågor av ren tek
nisk karaktär beträffande allmän
materieI? 

Svar: Till affärsområde Marin. 

Vår ambition är att förändringen 
inte skapar några störningar i för
sörjningen. 

Vi återkommer i nästa nummer 
med en kort presentation av me
darbetarna inom allmänmateriel
området. 

Tommy Franek 

Teknikom råd e Teknikområde Teknikom rådeTeknikområde 
Uvapen-Robot AllmänmaterielFartyg-Motor El-Tele 

L'Fartygsmtrl LFartygselektr LUvapenmtrl LVerktyg 

L Ubåtsmtrl L Gyro,Radio.Radar L Robotmtrl L Fästelement 

L Motormtri L Logg,Eldledn L Formvaror mm 
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Marin återblick - sammanfattning av 13 år vid RESMAT 

Att reservmaterieIförsörj
ningens historia i Arboga, 
sträcker sig över 50 år tillbaka i 
tiden det har andra beskrivit. 
Då gällde det Flygets reservma
terie!. Hela Arboga ha!; åtmin
stone fram till "Volvo-flytten" 
varit kraftigt " flygengagerat". 
Sedan ca 75 år tillbaka har Ar
men varit med och sist in, för 
73 år sen, kom Marinen. 

Det är drygt 13 år sedan vi inom 
marinen som den sista försvarsgre
nen, ingick i den nyskapade för
svarsgrensgemensamma reservma
terieiförsörjningen med central
punkt här i Arboga. 

För oss som har fått förmånen att 
vara med under hela den upp
byggnad av försörj n i ngsruti ner, 
och med en utveckling som jag 
hoppas kommer att fortgå, har des
sa år varit mycket intressanta och 
händelserika. 

Med den utveckling som skett in
om FM och som FMV för fullt hål
ler på att anpassa sig till , kommer 
med stor sannolikhet framtiden att 
bli minst lika händelserik. Låt mig 
göra en återblick. 

Var hörde all materiel hemma ... 

Under senare delen av 1985 och 
några år framåt, hade vi fullt upp 
med att koppla de TOR överförda 
förrådsbeteckn ingarna ti II någon, 
och helst rätt, bruksenhet. Vi inter
vjuade våra föregångare vid marin
kommandona om vad allt pannte
gel, alla vågledare, vajrar, axlar 
och kretskort var avsedda att utgö
ra reservdelar till. Vi åsatte INIK 
(ingår i kod) på allt vi kunde spåra. 
Överföringen som gjordes sku Ile 
gälla de konton i TOR som redovi
sade reservmateriel. Helt så enkelt 
var det nu inte. Några reservmate
rieiunika konton visade sig inte 
finnas. Vi fick över både fordon 
och lagerhyllor. 

... och hur många var det? 

De överförda saldona var dessu

tom i nte "helt korrekta" . 
Vi saldojusterar fortfarande med 
anledning av "felaktigt saldo, över
fört från TOR". 
Dessa förhållanden underl ättade 
i nte för oss i vårt arbete att överty
ga våra kunder, och FMV SAK-an
svariga med vidmakthållandean
svar, om att vi från Arboga, i den 
nyskapade ReservmaterieIavdel
ningen, skulle kunna klara försörj
ningsuppgiften. 

Samarbete med MUH 

Under denna tid fanns en marin 
underhållsavdelning (MUH). Det 

var MUH som hade uppdraget att 
överföra reservmaterielen ti II redo
visning från TOR till DELTA. En 
samverkan mellan MUH och RES
MAT i såväl överföring som mark
nadsföring var nödvändig, och fö
rekom naturligtvis också . 

Vi byggde successivt upp en DELTA
databas som blev ett stöd i åter

anskaffningsverksamheten. INIK:ar 
åsattes fortlöpande och inventering
ar och saldojusteringar skedde. För
sörjningen började fungera. 

Vi visade DELTA för marinen 

En av de mest stimulerande upp
gifterna i initialläget var att resa 
runt och träffa våra företrädare vid 
filialförråden och våra kunder, och 
förklara för dem hur försörjningen 
var tänkt att fungera, med oss som 
återanskaffare och DELTA-systemet 
som redovisningssystem. 
DELTA var något nytt. Det utgjorde 
en möjlighet att, "on line" ha till

gång till, inte enbart det som fanns 
i det egna förrådet utan så gott 
som allt som lagerhölls för hela 
FM. Sökmöjligheterna var, trots att 
de var och är begränsade, klart 
bättre än i TOR. 

Trögt i början 

Vi har upplevt att arbeta i ett antal 

Vi som var med från början. Från vänster Kristina, Göran, Curt, Johan, Michael, Anna-Lena, Mikael, 
Åke, Hans, Göte och Arne. 
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olika organisationer, och våra ar
betsuppgifter har förändrats under 
den gångna tiden . U nder vår första 
tid hade vi fullt upp med att klara 
ut vår kärnverksamhet, återan
skaffningen. Att ta emot uppdrag, 
att ny- eller kompletteringsanskaffa 
hade vi inte resurser för. Dessutom 
fanns en viss misstro mot vår verk
samhet inom marinen. Den förbe
redande marknadsföringen hade 
inte varit vare sig omfattande eller 
saklig . 
Det skulle nog varit svårt att över
tyga uppdragsgivarna om lämplig
heten att lägga ekonomiska resur
ser till RESMAT för anskaffning av 
reservmateriel , även om vi hade 
haft de personella resurserna. 

Organisatoriska svängar 

Med en tanke att geografisk närhet 
har betydelse, skapades inom RES
MAT en Beredningsbyrå med pla
cering i Stockholm. Tanken var att 
enklare och effektivare kunna sam
verka med underhållsavdelningar 
och SAK-byråer i ny- och modifie
ri ngsprojekt. 

Bered n i ngsbyrån avveckl ades efter 
några år. Möjligen blev det för 
många delsträckor i den "stafett" 
som kompletteringsanskaffning in
nebär. 

Vi har arbetat i en teknikorienterad 
organisatorisk miljö, med en Drift 
byrå (i vilken bland annat vår la
gerverksamhet fanns), en Bered
ningsbyrå som nämnts ovan samt 
en Anskaffningsbyrå vilken jag vill 
beskriva ytterligare. 

Anskaffningsbyrå ... 

Byrån var sektionsindelad i en tek
nikindelning. Där fanns "Vapen
och Fordonssektionen", " Flygplan
och Helikoptersektionen" samt 
"Fartyg- och Uvapensektionen". 
Dessutom fanns en "Standardma
terielsektion" och en " Elektronik
sektion". 

... med kunden i centrum 

I början av 90-talet började man 
tala om att "sätta kunden i 
centrum". För oss kändes det na
turligt att identifiera kunden som 

tillhörande respektive armen, ma
rinen och flygvapnet. För att kunna 
fånga upp kundkrav och bedriva 
riktad marknadsföring, utsågs an
svariga för respektive försvarsgren, 
och dessa tre sektioner stärktes i 
sin unika roll . 

Under denna period stabiliserades 
vårt arbete. Det kändes som vi ha
de funnit vår roll. Marinkunderna 
började inse att det fanns fördelar 
med den "ordning och reda" som 
DELTA-systemet erbjöd. Med hjälp 
av bl a produktkataloger ilistform, 
kunde sortimentet marknadsföras. 
Vår registervård hade också resul
terat i att vår förmåga att försörja 
uppfattades som väl fungerande av 
kunderna. 
Vår medverkan i anskaffningspro
jekt började efterfrågas. Vi fick 
fortfarande bedriva en "aggressiv 
marknadsföring" men allt fler upp
täckte att vi kunde utgöra en "av
lastande resu rs" . 

Internt köp och sälj 

Vi fick som första avdelning inom 
FMV prova på den inre affärsverk
samhet som kallas intäkts- eller av
giftsfinansiering. Det var, och är 
fortfarande, spännande. Vi, och 
våra uppdragsgivare, fick en upp
fattning om vad vårt arbete "kosta
de". Vi offererade och fick beställ
ningar på allt mellan anskaffning 
till utgallring. Men hela tiden inom 
vårt kärnområde, reservmateriel
försörjn i ng. 

Vi har kunnat notera att detta om
råde uppmärksammas allt mer. Vi 
vågar påstå att då vi började, var 
reservmateriel och förrådshållning 
av denna, inte en prioriterad verk
samhet. Det är tillfredsställande att 
se, och höra, hur stor betydelse 
många idag tillskriver underhålls
beredning, reservmaterieIbered
ning och åtföljande lageruppbygg
nad under ordnade former samt 
fördelning och inredovisning. ILS 
är "inne". 

Affärsområden 

Sedan 1994 arbetar vi i Affärsom
råden för respektive försvarsgren. 
Kundorienterat, med en stor sats
ning på kundservice. Med mer 

satsning på kommersiell än teknisk 
kompetens. Vi känner att vi har en 
tydlig roll inom reservmaterielom
rådet, uppmärksammad och vi tror 
uppskattad av såväl materiel- som 
u ppdragsku nder. 

DELTA duger länge än ... 

DELTA-systemet som är vårt arbets
verktyg, fungerar utmärkt. Syste
met är 2000-övergångssäkrat och 
otroligt driftsäkert. Man kan undra 
om SIRlUS konceptet erbjudit sam
ma goda verktyg, om det gått att 
genomföra. 

... med lite nya hjälpmedel 

Vi har sedan länge producerat lätt 

tillgänglig information via CD-ski

va, med information från DELTA

databasen. CD:n körs på PC och 

har de sökmöjligheter som man 

initialt efterfrågade. 


Nu växer också vår produktkatalog 

fram, som erbjuder mer kundori

enterad information om allmän

materielområdet än vad 

CD-DELTA gör. 


I dag och i morgon 

Vi började 1985, tre stycken hand
läggare, med "en ostrukturerad 
hög" reservmateriel. 
Nu, 1998, är vi ett affärsområde 
med 31 medarbetare, med god 
kunskap om den materiel vi admi
nistrerar. Vi har en kunnig, krävan
de materielkundkrets som vi upp
fattat som i huvudsak nöjd med 
den försörjning vi, inom våra ra
mar, kan erbjuda. 

Vi har en likaledes mycket kompe
tent uppdragskundkrets, där vi 
uppfattat att vi, till allt större del, 
har en given roll inom reservmate
riei beredni ngsområdet. 

Det har hänt mycket. Vi har kom
mit långt och det går att komma 
ändå längre. Men fortfarande finns 
förbättringar att göra. Vi står för
modligen inför ännu en väsentlig 
omordning. Vad det innebär vet vi 
ännu inte, men det kommer att bli 
intressant, och förhoppningsvis än
nu bättre. 

Arne Sandström 
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ARBOGA-paketet - en lägesrapport 
Personal Fyra personår 

Av den utred- förs i samband 

ning som gjor
des våren/som
maren 1997 av 
departements
rådet Dan Ols

son och det 

därpå följande 

regeringsbeslu

tet framgick att 

FMV per 1998
07-01 skulle ha 

om lokal iserat 

40 personår ti II 

Arboga. Utfal

let blev 28 per

sonår, främst 


Teknikdoku

mentationssystembyrån (TDOK) 

bland annat på grund av kontinui

tetsskäl medgavs kvarstå i Stock

holm med 14 personår till 1998
12-31. 

Utöver TDOK kan vidare nämnas 

att per 98-07 -O 1 har, helt en I igt 

tidplan, verksamheterna drivme

delsförsörjning, miljöfrågor, trans

portadministration överförts till 

Arboga. 

För verksamheten avveckling av 

flygmateriel, som har slutlig lokali 

seringstidpunkt 1999-07-01, har 

vidare redan nu fem personår re

kryterats och dessutom ett per

sonår som administrativt stöd. 


Utsikt över nya parkeringen från det nya kontorshuset som är ett resultat av Arbogapaketetberoende på att 

Förrådsverksamhet ur FM 
Den verksamhet som är aktuell för 
omlokal isering och där det gemen
samma förslaget från FM och FMV 
att huvudmannaskapet övergår till 
FMV är: 
1. Kabelförråd Valla 
2. Genomgångsförråd Ursvik 
3. Genomgångsförråd Angered 
4. Flygplandelar/verktyg Hallsberg 

Materielen vid kabelförrådet be
räknas vara överförd till Arboga 
fullt ut vid årsskiftet 98/99 och vid 
halvårsskiftet 99 räknas den övriga 
materielen efter gallring på plats 
vara överflyttad . 

med detta över 
från FM till 
FMV. 

Ekonomi 
Totalt finns 50 
milj kr avsatta 
för uppdraget 
inom ramen för 
FM ordinarie 
anslag. 
Kostnaderna för 
1997 och 1998 
beräknas bl i 
knappt 15 milj 
vilket är lägre 
än beräknat 

främst beroende på att antalet dub
belbemanningar och personal som 
pendlar/flyttar med blivit färre än 
beräknat. 

Den slutliga totalkostnaden kom
mer dock troligen inte att kunna 
redovisas förrän en bit in på år 
2002. 

Förvaltningscentrum 
Regeringen beslutade 1998-09-10 
att FM med stöd av FMV i enlighet 
med inriktningen i Arbogapaketet 
skall etablera ett förvaltnings
centrum i Arboga för såväl befintli 
ga som nya centralt förvaltade in
formationssystem. 

Frågan om huvudmannaskap samt 
möjligheterna att även inkludera 
ansvaret för drift och förvaltning av 
kommunikations och övriga IT
system skall ytterl igare övervägas 
och förslag redovisas senast 1999
03-01 till regeringen. 

En I igt den u rspru ngl iga planen be
räknades antalet personår för detta 
uppgå till omkring 45 och upp
byggnaden ske successivt under en 
fyraårsperiod . 

Arne ThorselI 

Personalen pil TOOK ser fram mot att få flytta upp friln trilngboddheten i berget 
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Ju{ta{ti{{en reservde{*<;-)} 

Grönköpings hr borgm. 

Mårten Sjökvist varje år håller ~ tt tal vid Gillets julbord, där
vid fokuserande å en av bordets 
läckra rätter (t ex grisfötter), torde 
vara välbekant för denna tidnings 
ärade läsare. 
Fullt lika välbekant torde det dock 
icke vara, att vår chef för den motta
gande, lagrande och skickande 
verksamheten, hr avd.dir. H H-lm-r, 
vid årets sista samling med sin för
väntansfulla personal plägar hålla 
ett kort, men likväl kärnfullt, tal i akt 
och mening att manifestera en spe
ciellt utvald reservdel. 
Det är därför med stor glädje IRMA 
har nöjet att nästan in extenso (helt 
och fullt) i förskott bibringa er detta 
års tal: 

"Kära medarbetare, - bröder 
resp. - systrar! 
Så har då åter ett solvarv i det när
maste kommit s.a.s. till sin fullbor
dan och samlas vi åter att något be
grunda detta ovedersägliga faktum 
och kanske också att något betänka 
vad vi hava åstadkommit och i nå
gon mån jämföra detta med vad vi 
borde hava gjort, åtminstone enligt 
de mer eller mindre välgrundade 
s.k. planer och målbilder (lösare 
planer) som vi pläga att årligen upp
rätta och i väl valda delar använda 
som ett s.a.s. rättesnöre i vårt dagl i
ga värv, åtminstone i de delar som 
dessa i någon mån råkar samman
falla med de tankar och funderingar 
som vi själva hava om huru det hela 
borde s.a.s. skötas. 
Men innan vi hemfalla åt dylika be
traktelser skall jag traditionsen I igt 
s.a.s. lyfta fram en av våra s.m.s. kä
ra reservdelar ur dess oförtjänta 
anonymitet. 
En av alla dessa reservdelar som 
alltför ofta ligga där helt anonymt i 
ett fack eller å en hylla och alls icke 
röna den uppmärksamhet och upp
skattning som de helt visst förtjäna, i 
synnerhet om vi betänka att det all
ra som yttersta syftet med envar av 
alla dessa reservdelar är att - i hän
delse den ofred som p.g.a. rådande 
ekonomiska läge icke längre in
ryms i den s.k. planeringen ändå in
träffar - ersätta de delar som i stri
dens hetta komma att skadas eller 
genom helt vanlig förslitning kom
ma att bliva obrukbara, dymedelst 
förlängande det svenska försvarets 
obrutna förmåga att bjuda den lede 
fi. det motstånd som han har all an
ledning att förtjäna och räkna med. 

Detta år har valet fallit å en av våra till 
synes obetydligaste och ringaste(!), 
nämligen O-ringen. 

Div. anonyma O-ringar. 

Huru många av oss hava betänkt, vil
ken betydel·se denna ringformade ting
est av förädlad guttaperka har för den 
avsedda funktionen hos de apparater 
och mojänger där de plägar vara in
monterade? 
Eller huru ofta giva vi oss tid, att till 
fullo genomtänka de hemska scenarier 
(tänkta skådeplatser) som kunna bliva 
till en realitet (verklighet) om sagda 0
ri ngar icke s.a.s. förmår att helt och 
fullt upprätthålla nyss åpekade bety
delse? 
Med den ringaste(!) fantasi torde vi 
dock vid en kortare eftertanke kunna 
föreställa oss vad som skulle kunna 
bliva följden om en O-ring, som befin
ner sig monterad i någon form av hyd
raulisk anordning, s.a.s. icke "pallar" 
för trycket utan p'lötsligt och utan den 
minsta förvarning giver efter och i 
värsta fall får en upplyftad last (t.ex . en 
konsertflygel) att 

och plötslig förbränning (s.k. explo
sion) uppstår. 

Jag kan härvid icke låta bl i att fun
dera på om den i akut (plötslig) nöd 
ställde aviatören i denna prekära 
(bekymmersamma) situation hinner 
ställa sig frågan, om alla de O-ringar 
som sitta inmonterade i den stol 
med vilken han nu står i begrepp att 
utskjuta sig skall visa sig uppfylla de 
krav han har all rätt att förvänta sig 
och därigenom verksamt komma att 
bidraga till det trots allt lyckliga slut 
som ju avsikten med den omedel
bart förestående utskjutningen för
visso är. 

Inuti mitt huvud ringa(!) nu klockor 
som framkalla minnen av flera fall 
från det verkl iga I ivet, där händel
ser alls icke olika den senast fabule
rade (påhittade) s.a.s. verkligen har 
hänt å grund av fallerande O-ringar 
och på ett högst beklagl igt sätt kom
mit att decimera den redan alltför 
'låga numerär av militära luftfarkos
ter som vårt stolta och fordom äro
rika försvar förfogar över. Ja, hava vi 
icke understundom känt det som 
om hela flygvapnet skulle vara s.a.s. 
hängande på en O-ring? 

Med dessa korta men dock förhopp
ningsvis tankeframkallande ord 
hoppas jag ha skapat en grund för 
att O-ringen, varhelst den s.a.s. dy
ker upp i ert dagliga id (slit), skall 
kunna väcka det berättigade intresse 

och den om
sjunka med en tanke som gör 
hastighet som vi att ni, varhelst 
da överstiger den i processen 
förväntade, där (sammanhäng
vid försättande ande "kedja" 
envar som befin av vanligt 
na sig i s.a.s. jobb) ni befin
omedelbar an na er, städse 
slutning till lyftet komma att be
(i synnerhet un- S.k. tvärsnitt av typisk O-ring. 

der) i uppenbar 
fara för både liv och lem. 

Det torde heller icke tarva någon 
längre eftertanke, att för sin inre syn 
(virtuell video) kunna spela upp följ
derna av att en O-ring som befinner 
sig i något slags bränslesystem runt en 
i drift varande reaktionsmotor (rea), 
helt apropå icke längre s.a.s. klarar 
den ogästvänliga miljö vari den befin
ner sig, utan giver efter och utsläpper 
fluidum (i .d.f. fotogen) helt fritt med ty 
åtföljande risk att detta kommer i di
rekt och oönskad kontakt med så glö
dande varma delar, att okontrollerad 

handla den så, 
att ovan be

skrivna kalamiteter (olycksaliga 
händelser) alls icke skall behöva in
träffa .... " 

Övergår så talet till att bliva en upp
följning av den verksamhet som så 
förtjänstfullt bedrivits sistlidna år 
och anser vi att detta är en sak en
bart för de s.m.s. närmast sörjande, 
varför vi lämna talet där och uttala 
ett oförblommerat tack till hr H H
Im-r för hans beredvill ighet att ställa 
sitt, som alltid väl förberedda, tal till 
vårt förfogande. 

Red. 
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Personalförändringar inom RESMAT 
Nyanställda Vikariat Ändrad befattning 
Hans Jansson, RPL 98-04-01 Petra Martinsson, RP 98-06-15--98-12-31 Tommy Österberg, RA till RI 98-09-01 
Torbjörn Jonsson, RPL 98-04-01 Pia Westling, RS 98-08-25-99-06-03 Lennart Heldring, RPL 98-10-19 
Håkan Jakobsson, RA 98-06-15 Stefan Söderberg, RI 98-09-01--99-02-28 Göran Stolpe, RPL 98-10-19 
Kent Häll, RPL 98-0Nl1 Hans HammarIund, RI 98-09-01--99-02-03 C-E Almskoug, RP till RI 98-12-01 
Magnus Lindström, RI 98-07-01 Yvonne Vogt, RA 98-09-01-99-06-03 Bo Windås, RA till RI 98-12-01 
Fredrik Walter, RPL 98-08-24 Tomas Malmqvist, RM till RI 98-12-01 
Ove Andersson, RPL 98-09-01 Slutat 
Johan Eriksson, RM 98-09-15 Torbjörn Wiklund, RI 98-10-06 

Kjell Wahlström, RI 98-10-31 

VINTERKRYSSf 

De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med var sin penninglott. 


Skicka lösningarna senast 10 april 1999 till: 

IRMA red. RESMAT, BOX 1002, 732 26 ARBOGA. 
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