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Avveckling 
Vi står nu inför en enorm förnöden
hetsavveckling. Förutom ej genom
förd verksamhet efter FB-92 och FB
96 skall omfattande avveckling uti
från kommande ominriktning ske. 
Mängden som skall avvecklas är svår 
att föreställa sig men den motsvarar 
säkert många års samlade materiel 
anskaffningar. En viktig och omfat
tande del är givetvis reservmateriel. 

Totalutgallring av äldre materiel/ 
system är ti II fördel när det gäller re
servmateriel. Min bedömning är att 
vi kommer att uppleva många del ut
gallringar av skäl som bland annat 
exportstöd, bistånd och att delar av 
system kommer att behållas och 
eller försäljas. 

Vissa system kommer att kunna 
säljas på den internationella mark
naden andra inte. Enklare förnöden
heter som verktyg m m kan om de 
kommer ut på marknaden skapa av
sevärda problem för olika företag. 

Det finns flera frågor som bör be
aktas vid en avveckling av denna om
fattning. Några är personsäkerhet vid 
hantering, ansvar efter försäljning, 
regler kring krigsmaterielexport, tra
fiksäkerhet, miljöfrågor, vinstkrav vid 
försäljning, etiska frågor med mera. 

Vi kan se flera alternativ för ge
nomförande. Min bedömning är att 
uppgiften är så omfattande och sys
temkomplex att ordinarie I inje inte 
klarar uppgiften. Någon form av sär
skild enhet med tidsbegränsad upp
gift kan behöva skapas. Mot bak
grund av system-, teknisk-, säker
hets-, kommersiell- och miljökom-
plexitet bör verksamheten ingå i el
ler ha en stark knytning till FMV. 

Tan kar och ideer kan hämtas från 
statens avveckling av oljelager då 
man gick så långt att man skapade 
en särski Id mynd ighet för genomför
ande. 

Jag tror att vi på all a n ivåer måste 
skapa insikt och förståelse för proble
mets omfattning och därtill hörande 
etik, regler och good will förförsva
ret. Det är inte bara ett krigsförband 
som skall avvecklas. 

Fredseffektivitet och kapital ra
tionalisering - ett pedagogiskt 
problem 
Utifrån en förändrad omvärldssitua-
tion och framtida målbild talar vi nu 
ofta om fredseffektivitet inom reserv
materiel- och drivmedelsområdet och 
inte som tidigare om uthållighet och 
underhållssäkerhet som styrande 
krav. Detta innebär att vi nu fokuse
rar på tillgänglighet utifrån färre la
gerplatser och betyd I igt färre arti k
lar i lager samt en effektiv distribu
tion. Vi skapar alltså kapitalrationali
sering med minst bibehållen/efterfrå
gad ti Ilgängl ighet. 

Slutsatsen är inte självklart resurs
minskning vid RESMAT i ett visst 
perspektiv utan kanske snarare 
tvärtom. Vid denna form av effektivi
sering kommer bland annat upp
hand I i ng och utleverans att ske 
oftare. 

Vi serfram till nu vid våra mätningar 
att utleveranserna ökar. Man köper 
oftare till lägre värde och antal. 

Det gäller alltså inte bara att hitta styr
former utan också nya försörj n i ngs
ideer. 

Outsourcing - nya ideer 
Inom Försvarsmakten och FMV stu
deras nu outsourcing av verksamhet. 
Jag vi II utifrån den nya omvärlds
situationen och nya uppgifter snarare 
kalla det för att testa olika nya och 
flexiblare modeller för försörjni ng. 

Områden som studeras är förpläg
nad, transporter, drivmedelsdistribu
tion, drift av drivmedelsanläggningar, 
cisternvård, olika former av förråds
verksamhet samt materielunderhåll. 

Man måste ständigt pröva vad 
som är kärnverksamhet och vad som 
andra kan genomföra bättre över 
tiden. Vi får inte glömma kravet på 
konkurrens vilket ofta kräver egen 
upphand I i ngs-/beställarkompetens. 

Erfarenheten visar också på svårig
heter att upphandla rätt. Förenklat 
kan man säga att ett högt fast pris 
med låga rörliga kostnader kan stäl
las mot ett lågt fast pris med ofta 
oförutsägbara rörl iga kostnader. Det 
låga fasta priset ses ofta som ett kvitto 
på en bra affär men kan över tiden 
vara motsatsen. Verksamhets-, 
marknads- och kommersiellt kun
nande samt återkommande konkur
rens kanske är något att tänka på. 

Lars Hel/gren, C RESMAT 
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Handla på nätet 
Att det numera går att handla på 
internet är det väl många av oss som 
upptäckt. Skivor, böcker, datapro
gram och liknade har varit de vanli
gaste produkterna hittills. Men nu 
börjar även I ite " tyngre" saker att 
dyka upp, till exempel bilar och vit
varor. 

Även inom vårt område börjar det 
nu att dyka upp seriösa alternativ på 
internet. Som ett exempel på det har 
vi valt att titta på netCOMPONENTS. 

netCOMPONENTS driver en 
databas som innehåller artiklar som 
olika distributörer anmäler tillgångar 
av. Databasen innehåller i dagsläget 
drygt fem miljoner statistics 
olika artiklar med 
ett sammanlagt 
saldo på cirka 14 
miljarder (här 
ligger RESMAT 
lite i lä, men 
vi är i alla fall 
störst i Sverige). 

Sortimentet består i huvudsak av 
elektronikkomponenter, t ex integ
rerade kretsar, halvledare, motstånd 
och kontaktdon. 
Sökning i databasen sker genom att 
skriva in en beteckning (eller del av) 
och resultatet visas som en lista med 
ti Ilgångar hos de distri butörer som 
anmält sina tillgångar. 

Om man sedan ~~~~«r.t:-';Q'.t~_]{1SCf..d:~'J·,_rt~("o)')l'J:"""J»...~IY.o/" r-;~ 
:'~'("'Y.-:!. ~~ 1:r>}J)~1 trm "~V"\~~'fW;'~I". u,mo«"'tt"e~.~'Iltm'~ m"m.m «(<e< I 
R>t91>:~~"'" ~ iu> I~ u,-~ ~'O$ 0-'1: Pv'''~ ~'"" I~~<nt" l !nt-,vill gå vidare med P!9:Ö.,.OM'( 'V;<I,vt<J::!I0t to t't(t~to lufu,If«'Nl<nI1:><) t.tJ,*, 

en upphandling, ~R......u'.!.f«.p... t· 
sker detta direkt 
mot aktuell d istri "~l 

butör på något sätt 
"~l 
N"'-"" ~~~ 

som framgår av uppgifter i databasen . 

Kostnaden för att få tillgång till 
sökn i ng i databasen är för närvarande 
45 USD (ca 360:- per månad .) 

Att anmäla ti Il gångar ti II databasen 
är däremot kostnadsfritt och kan kan

ske bl i aktu
ellt för vår 

I del om det 
blir så att vi 
ska av
veckla 
materiel 
som kan 
vara av in
tresse för 
köpare runt 
om i värl
den. Vem 
vet vilka 
gamla dyr

gripar som döljer sig i våra lador. 

Vi avser att på försök utnyttja 
denna möjlighet som ett komple
ment till våra vanliga inköpskanaler. 

Tyvärr kan 
vi inte 
integrera 
denna funk
tion i vårt 
nätverk, 
utan får 
köra via en 
fristående 
dator och 
modem. 

Vår förhoppning är dock att den 
sam lade IT-säkerhets kom petensen 
inom FMV ska kunna lösa alla slika 
problem, så att vi kan köra mot 
internet som andra stora företag 
vi I ket år som helst. 

11m ~ 
Cao,zQrJpt 1Qc. 

r.. ..A :'tu",..u.1" 
n.~ ~Ub(.t.I. r 
~ .2u"'p!.L.r 

RESMAT tillhörighet 
Denna fråga har vi haft som en 
följetong i IRMA:s senaste nummer. 
Läget för dagen är i korthet: ingen 
förändrin g; d v s tillhörigheten (FM 
eller FMV) är under fortsatt 
övervägande och någon klarhet lär 
inte bringas i denna fråga innan all 
övrig turbulens inom FM och FMV 
lagt sig något. Det betyder med 
andra ord att rubriken med all 
säkerhet dyker upp i nästa IRMA. 

Red har ordet... 

Två gånger 
är en vana, sägs det. Eftersom det 
här är' mitt andra nummer som re
daktör för IRMA, skulle jag alltså 
vara van nu och allt borde flyta på. 
Så är det inte! Det känns precis lika 
ovant och pirrigt som första gång
en. Och alla stolta planer och före
satser, som skulle göra tidsnöd och 
artikeljagande till ett minne blott, 
har på något underl igt sätt ham
nat u nderst i prioriteri ngshögen . 
Men nästa nummer kanske? 

Tack vare goda insatser från 
många flinka skrivare blir det trots 
ovanan en tidning denna gång 
också; ett varmt tack till alla som 
lämnat underlag till artiklar och 
speciellt mycket tack till 
Margareta, Göran och Ove som 
ger oss lite personliga reflektioner 
på livet som materielplanerare. 

Äniigen sommar 
Med tanke på all turbulens som 
råder nu inom försvaret och 
FMV, tror jag att det är extra viktigt 
i år att ta vara på den ledighet 
som nu kommer. Nya krafter lär 
nog behövas i höst och vinter. 

Red. 

netCOMPONENTS Sfatisfics (increasing 
everv d~v) 

M 61'C<l' E~(<ic ComP<X"l1f(S 

5.6Mll.;('l~ Lioo~;ns 

180,000· H(~(, ViE'V,s PE< mOflUI 

Slo<I4n!) OiWbl(>"c 

10 Lenou9C)';<$ 

4 


http:P!9:�.,.OM


....~~~	PA
o 

FLYGANDE 
UPPDRAG 

Enköping plats för flygets 
efterlängtade kundmöte 
Mot millennieskiftet ... 
Vi på Affärsområde Flyg bygger för närvarande upp kapacitetIre
surseroch utvecklar oss inom tre områden. Det är Miljö&Kemi rent 
allmänt, anpassning av drivmedelsförsörjningen till en med Rm
försörjningen gemensam modell inklusive system DEL TA samt rutiner 
för avveckling. Dessutom är vår kvalitetssäkring enligt RML (Regler 
Militär Luftfart) prioriterad under hela året. Detta tillsammans med 
den "gamla" rollen skall åstadkomma ett kraftfullt framtida kundstöd. 
jag vill dessutom passa på och tacka för Ert deltagande vid vårt 
kundmöte. För oss är det värdefullt att kunna träffas och ta upp 
våra gemensamma dagliga frågor samt umgås under kvällens 
gemytliga samvaro. 

Dag 1 började med att Per Sundman, 
Chef Affärsområde Flyg på RESMAT, 
välkomnadetill kundmötet. Sedan 
fick deltagarna chansen att presen
tera sig själva innan man fortsatte 
med att gå igenom förra kundmötets 
protokoll. 

Efter detta presenterades nyheter 
som bland annat berörde RESMAT 
organisation: 

till exempel att försvaret fokuserar 
mot en mer fredsrationell drift som 
bland annat påverkar RESMAT på så 
sätt att lagerupplösning forceras. 

Dessutom informerades om de 
materielhandläggare som har hand 
om standardmateriel. 

Sedan fortsatte det med informa
tion om RML (Regler Militär Luftfart) 
och miljöfrågor i samband med av
veckling. Dagen avslutades med be
svarande av de i förväg insända frå
gorna från deltagarna. På kvällen 
samlades alla till en gemensam mid
dag. 

Dag 2 började med en summering 
av den första dagen. Därefter följde 
information från RESMAT Informa
tionssystemenhet om bland annat 
system DELTA 2000-säkring, utveck
lingoch utbildning. Produktionsenhe
ten (lagret) informerade därefter om 
materielförflyttningar och leveranser 
med mera. 

Eftermiddagen gick åttill att infor
mera om MKD-funktionen (Miljö, 
Kemi, Drivmedel) där man berättade 
om FMV miljöarbete, projekt FÄ 
(Farliga Ämnen) - där även 
Försvarsmakten och Fortverket 
medverkar - och övriga frågor som 
uppkom om RESMAT. 

Vi tackar här alla deltagare för vi
sat i ntresse och förslag ti II förbätt
ringar. Vi hoppas att vi får nöjet att 
ses vid nästa kundmöte som plane
ras till år 2000. 

Rak linje från Torstensson och Kreisky 
till Ljung, Segerstedt och Bernhard 
Till skillnad från Karl XII löser vi numera våra militära ärenden med 
Österrike genom avtal och samarbete. Tillsammans ska RESMA T 
och BUNDESMINISTERIUM FUR LANDESVERTEIDICUNC se till 
att Österrikes 35:or kan flyga in i 2000-talet. 

Under seklernas gång har Sverige 
och Österrike haft vissa gemen
samma och stundom rivaliserande 
intressen, trots det geografiska av
ståndet. 

Fältmarskalk Lennart Torstensson 
förvaltade Gustav II Adolf:s arv i 
mellaneuropa efter 1632, kejsaren 
i Wien hade bekymmer med Karl XII 
innan slutspelet i Poltava ändade 
lyckan och Bruno Kreisky, seder
mera förbundskansler, ti II bri ngade 
lång tid i Sverige under sin landsflykt. 

Allt detta kröns idag av Ninni Ljungs 
och Karin Segerstedts sammanhåll
n i ng av försörj n i ngen av reservma
teriel, tillsammans med Gunter 
Bernhard, avseende Fpl3S till 
BUNDESMINISTERIUM FUR 
LANDESVERTEIDIGUNG. 

Fortsättning på nästa sida ~ 
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Ett särskilt avtal , se nedan, regle
rarförsörjningen. Karin har kundan
svaret från förfrågan ti II si utleverans. 
Hon offererar omgående den mate
riel som finns i lager och överlämnar 
kvarstående poster till Ninni för be-
redning. En typisk förfrågan omfattar 
alltfrån en till ett hundra positioner. 
Normalledtid för order är sex veckor. 
All administration och alla leveranser, 
även vad gäller UE, sker i och från 
Arboga. 

Avtalet mellan Österrike och 
Sverige indelas i tre delar; Materiel, 
UE och Motor. Celsius verkar som 
agent mellan Österrike och Sverige, 
vad gäller komponentunderhållet 
och VAC har motsvarande roll när 
det gäller motorn (RM6). 

Celsius skall bibehålla teknisk kom
petens under avtalsperioden, som 
löper till 2003 med option till 2005. 
Som bekant är epoken Fpl 35 i det 
närmaste slut för Sveriges del. Sam
tidi gt har vi lovat Österrike att hålla 
dem med reservmateriel under sys
temets livstid. Vi måste alltså fasa 
samman vår avveckl ing med mate
rielplanering för våra vänner i Tyro
len. Här har Ninni, Karin och Gunter 
en spännade uppgift. Hur löser de 
den? 

Regelbundet, ca 2 gånger per år, 
träffas de tre ovan och andra be-
rörda. Under vecka 12 till exempel 
träffades i Arboga Ninni, Gunter, 
Karin samt Håkan Gustafsson och 
Sigvard Lundeli från Celsius. Det är 
mycket som skall dryftas och plane
ras. 

Från Uppland till Jämtland 
lång och solig resa för Ove 
Att ta bort Oj B-prognoserna var väl inte så hellyckat men annars 
har det mesta fungerat bra och i stort sett legat på solsidan. 

jag heter Ove Pettersson, har hunnit 
bli 54 år och är gift med Barbro se
dan 30 år. Vi har två vuxna barn som 
är utflugna sedan ett antal år . Ur
sprungligen är jag en upplänning som 
flyttade till jämtland 1967. 

jag började arbeta på F4 1971 
som tankbilsförare, men efter vissa 
turer kom jag till Teknisk Enhet 1982. 
Till en början höll jag på med både 
Materialplanering (Mp) och DIDAS
rapportering . Arbetet som Mp har 
alltid varit intressant och givande. 
Kontakten med alla likasinnade kolle
gor runt om i landet är en stor del av 
orsaken ti II att jag för det mesta be
traktat arbetet från solsidan. 

Intresset för olika uppföljningssys
tem betydde att jag blev engagerad 
i utvecklingen av system DELTA och 
därför satt med i flera arbetsgrupper 
under en tid. 

Precis som för Göran Äse (se 
nästa sida), var det ganska nervöst 
att delta vid mitt första DELTA-möte 
i Norrköping. Allt gick dock mycket 
smärtfritt, inte minst tack vare Olle 
Lundström på F21. Han kunde verk
ligen ta hand om oss färskingar. 
Han var fadder och mentor i ett. 

Förutom I ikasinnade kollegor 
hade vi RESMAT-personalen. Göran 
Göransson, till exempel, pumpade 
oss fulla med prognoser och min
punkter, för att inte tala om Q-trender 
och alla andra knepiga termer. 

Lennart Löth, en annan av profil
erna, kom ti II oss på förbanden för 
att hjälpa oss igång med åtgärds
rutinen (avser i huvudsak utbytesen
heter). Vi kom igång, hur nu det 
gick till. 
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Uppfinningsrikedomen flödar. Om 
efterfrågad materiel ej finns i lager 
och den ej går att få tag i måste de
montering ske. Efter demontering 
skickas materielen till Celsius för kon
troll. En ständig fråg a är om den ur
sprungliga leverantören finns kvar 
och kan han i så fall producera? Vi 
måste se till att all tillgänglig informa
tion om materielen ges till Gunterför 
framtida bruk. 

Kvalitetsstyrning sköts av 
FMV:FuhDQ. Löpande genomförs 
revisioner (audits) av hur parterna 
efterlever avtalet. Den senaste ge
nomfördes i april. 

Som synes möter alla parter en 
riktig utmaning, som hartiII syfte att 
hålla Fpl 35 i luften en bit in på det 
nya seklet. Vi samlar härmed på oss 
erfarenheter som kan bli till stor nytta 
i liknande affärer i framtiden . 

Andreas Rosen 

En annan filur, som får vara ano
nym, försökte städa i systemet ge
nom att ta bort O,8-prognoser (ett 
legendariskt begrepp bland oss Mp). 
Vad som hände vet alla inblandade 
vid det här laget. 

Idag har RESMAT organiserat sig 
i Affärsområden. Affärsområde Flyg 
har Per Sundman som herre på täp
pan, med sin kundtjänst, stab och 
alla sina handläggare. jag tycker att 
det var en bra ide att organisera sig 
på detta sätt, för att få en tyd I ig ku nd
kontakt. 

Som sig bör fanns en IT-punkt, 
presenterad av jonny Rosenquist, 
under årets kundmöte. Alla dessa 
nymodigheter, till exempel Internet 
och Intranet, kommer att bli en vik
tig del i den framtida utvecklingen. 

Ove Pettersson 



Göran Äse, 

den siste i "musselgä,nget" 

Ostl kex och musslor som kvällsmat blev en tradition när några av 
flygets materielplanerare träffades på DEL TA-kurser i Arboga. 

Efter 22 års nära samarbete med 
RESMAT, känns det inte helt lätt att 
välja de rätta minnena, Många är de 
som passerat revy under åren på 
RESMAT, på förband och civila verk
städer, Alla dessa kontakter har för 
mig varit den största glädjen i mitt 
arbete som materielplanerare (Mp) 
på FMV:PROV (vi hette Fe i början 
som minnesgoda erinrar sig). 

Innan jag blev Mp var jag förman 
i vår installationshangar. Vad arbetet 
som Mp gick ut på hade jag inte klart 
för mig och efter kontakt med Seth 
Noren på RESMAT blev jag än mer 
osäker. Som de flesta av oss känner 
igen, så föll dock pusselbitarna på 
plats allt eftersom och jag kan se ti 11
baka på ett mycket intressant arbets
liv. Utan RESMAT stöd hade det inte 
gått. 

Datatekniken var i sin linda när 
jag började 1977 och jag fick först 
några få tittfu n ktioner. 

Det räckte för mig som var lite för
skräckt för slik teknik. Varje gång jag 
kallades till Arboga blev jag orolig 
för det nya. 

Den kurslokal som stod till buds 
låg under taket i Rappsbyggnaden. 
Temperaturen låg alltid över det 
knappt uthärdbara. 

Detta förhållande tillsammans 
med ständigt nya rutiner i det starkt 
växande materielförsörj n i ngssyste
met fick många gånger hjärn
cellerna att närma sig kokpunkten. 

Anne-Marie Krus och Gun Myren 
gjorde heroiska insatserför att få un
dertecknad att fatta det som lärdes 
ut. Bertil Sunds utbildning rörande 
"Plöppen" och Ann-Maries om lokaI
upphandlingsrutinen gav många ryn
kor i pannan. 

Från vänster: Ove Lindberg F7 Eva Phil FMV:PRO~ Yvonne Backman F2 l, Mats Karlsson 
F7!TP, Margitha Petersson Fl 7, Anders Karlsson Fl 6, Else-Marie Brage, 2hkpbat 
Hårsfjärden, Ove Pettersson F4, Eva Johansson F4, Jan Håkansson FlO, Birgitta Fernkvist 
Celsius Aerotech Linkökping 
Sittande: Tommy Maltesson FlO, Inge Lindström Fl 6M, Göran Äse FMV:PRO V 
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Tidigt kom RESMAT igång med 
kundmöten. Vi delades upp i grup
per, för att diskutera 01 ika ämnen och 
presentera förslag till lösningar. 

På detta sätt har DELTA utveck
lats till det mycket kundvänliga sys
tem vi nu arbetar med. 

När det närmar sig kvällstid un
der dessa kundmöten avnjuts en ge
mensam middag. Bland de som träf
fas finns några goda historieberättare 
som har väckt många glada skratt 
under årens lopp. 

Jag måste i sammanhanget 
nämna "musselgänget". När vi var på 
kurs i Arboga blev vi ett gäng som 
träffades på kvällen på någons hotell
rum. Ost, kex och musslor blev en 
trad ition, därav det I ite udda namnet. 

Gänget bestod av, förutom under
tecknad, Karl-Erik Bäck (F7), Rune 
Höglund (F5) och Göte Andersson 
(FlO). 

Då jag nu närmar mig finalen av 
mitt yrkesverksamma liv så har jag 
mycket att tacka för och se tillbaka 
på. Jag tänker på det fina, kanske 
unika, samarbete som utvecklats oss 
kollegor emellan. Alla ställer upp för 
varandra mot gemensamma mål. 

När Andreas ringde och bad mig 
skriva något om mina upplevelser 
och erfarenheterfrån mitt liv mellan 
RESMAT och verkligheten så svind
lade tanken. Det är så mycket trev-
I igt och en hel del bekymmer som 
har flimrat förbi genom åren. För
hoppningsvis har jag fångat I ite av 
det bästa. 

Göran Äse 



20 mil per dag med buss. 

Jag heter Margareta Larsson, 48 år, 
29 tjänsteår, make 55+, barn 26 och 
13 år, 1 barnbarn, 2 hundar och 2 
katter och fu Iltecknad fritid. 

Den 16 februari 1970 gick jag in 
genom grindarna på F6 och började 
arbeta som kontorsbiträde på avd 6 
hos Detaljplaneraren . Efter fem år fick 
jag förfrågan om att bli detaljplane
rare (motsvarande materielplanerare 
i dagens organisation). 

Hösten 1978 upplevde F6 ett 
enormt uppsving. Fpl 37 gjorde sin 
entre som efterföljare till trotjänaren 
Fpl 32 . Vi fick ny verkstad, nya han
garer och blev versionskontor för 
AJ 37. Det var en tid fylld med 
mycket arbete och många nya friska 
ideer att utveckla. Men ack så roligt 
det var ... 

Tittar man bakåt på dessa år så 
var det en tid när det hände mycket 
i dåvarande system DELTA. Det var 

hela tiden nya rutiner, kurser och in
formationer nästan varje halvår. 

Ett kryddstarkt gäng hade bildats . 
Vi har Olle Göransson på F21 , Olle 
Magnusson på F13 som ersattes av 

Bertil Nilsson, Hardy Svensson på 
F17, Rune Höglund på F5, Karl-Erik 
Bäck på F7 och många fler. 

Sedan kom tiderna med bespa
ringar. Efter det att vi i ett par om
gångar klarat oss från nedläggning 
kom dråpslaget för F6. 

"Men ack, 

så roligt det var ... " 

jobbar man i flygvapnet ska man inte vara rädd för att byta flyg
plan, flytta eller åka buss. Margareta har jobbat med tre flygplan, 
gjort flytten Karlsborg - Ängelholm tur och retur och pendlar nu 

Sommaren 1993 gick flyttlasset till 
FlOför mig och min familj . Där fick 
jag anställning som materielplanerare 
och min man hamnade 
på AJS/Komp. 

Jag hade fått plats på F7 
som materielplanerare där allas vår 
guru Karl-Erik Bäck hade gått i 
pension. 

Här skulle nu Fpl 37 
introduceras och jag 
fick vara med från 
början igen. Mycket 
att göra men I i ka 
stimulerande 
som förra gången. 

Efter fem år i Skåne 
var det så dags att flytta 
tillbaka till Fagersanna, 
sydväst om Karlsborg, 
där vi hade kvar vårt hus. 
Där kunde vi glädjas över vårt första 
barnbarn och min man går numera 
omkring som en glad pensionär. 

Man kan undra om jag 
är riktigt klok som sitter 
och pendlar med buss 
20 mil om dagen för att 
arbeta med material
planering och därmed 
bland annat system 
DELTA (det sista 
uppväger väl allt, red 
anm). Kan det vara för 
att det är en stimu
lerande verksamhet och 
att vi alla, från norr till 
söder, hjälps åt för att 
lösa problemen? 

Margareta Larsson 
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Krav på lättillgänglighet 
komplicerar inredning av containrar 
Ett fungerande transportsystem, en genomtänkt containerinredning 
och bra rutiner ett måste för en effektiv reservmaterielförsörjning 
till våra insatsstyrkor. 

Via miloverkstaden Södertälje sköts understödettiii SWERAP insatsstyrkor 
med hjälp av FMV framtagna transportsystem. Utrustning och standards 
finns idag för hantering av containrar och övriga lösa lastbärare i en obruten 
kedja från lastning på fartyg och i flygplan till hantering i insatsområdet. 

De som arbetar med verksamheten vid miloverkstaden är Tord Söderberg, 
Janne Hammarberg samt Mats Hellberg. Idag arbetar man med hur 
containrarna skall inredas för att så maximalt som möjligt kunna utnyttjas, ett 
arbete som inte alltid är så lätt med tanke på att materielen även ska vara 
lättillgänglig för dem som hanterar den. 

Arbetet med containerverksam
heten startades augusti 1998. 

Inredningen i ston är man nöjd med, speciellt med avseende på 
de små artiklarna som man på ett bra sätt kan packa. 

De större delarna är mer problematiska. 

Att tillföra materielen ti II ett eventuellt i nsatsområde är första 
delen av underhållet. Därefter måste även rutiner vid utlämning 
samt påfyllnad av reservdelar skapas för att insatsstyrkan ska 
kunna vidmakthålla materielltillgänglighet. Vid uttag av 

reservdelar ur containern sker det via en uttagningslista i L1FT
systemet. Därefter skickas listan till miloverkstaden Södertälje, 
där indatering av förbrukning i DELTA-systemet sker. 
Reservdelarna ligger redovisade vid förrådsplats 323-SWE där 
minpunkter känner av förbrukningen och vid underskridande av 

minpunkt sker automatisk påfyll n ing från centrallager i Arboga. 

Håkan Antonsson 
Stefan Rosen 
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Dumper tar artilleripjäs 
in i nästa millennium 
Genom att placera 75,5 cm Haub 77A på en dumper, införa 
splitterskydd, förbättra ammunitionshanteringen och göra andra 
tekniska förbättringar får vi ett artillerisystem som håller långt in 
på 2000-talet. För att säkerställa reservmaterielförsörjningen har 
RESMA T varit med i projektet från början. 

För att kl ara 2000-talets krav på hau
bitsbataljoner, där Haub 77 A ingår, 
har FMV uppdrag att studera möjlig
heterna till en teknisk uppgradering. 
Det försl ag på tekniskt uppgrade
ringskoncept FMV i samarbete med 
ArtSS har utarbetat kallas Haub 
77AD och innebär i korthet att: 

- pjäsens överlavett med skjutande 
system placeras på bakvagnen av 
en sexhjulsdriven dumper typ 
Volvo A25C, 

- personal , ammunition och fordon 
får spi itterskydd, 

- pjäsen kan föra med sig 24 gra
nater med tändrör och 36 ladd
ningar. 

Under provperiod l , som genom
fördes under 1996, provades främst 
pjäsens stabi Iitet vid skj utn i ng och 
hantering av ammunition. 
Resultatet från provperiod 1 visade 
att konceptet fungerar mycket väl 
och att det ger möjlighet att förändra 
taktiken och stridstekn i ken ti II ett 
mycket rörligare uppträdande. 

Under provperiod 2, som genom
fördes under första halvåret 1997, har 
den splitterskyddade hytten med 
plats för sex man provats. Vidare har 
ytterligare prov av ammunitionshan
teri ngen genomförts. 

I studie togs fram ett antal förslag 
på ny ammunitionshantering, men 
endast ett av förslagen ökar pjäsens 
prestanda avsevärt och ett antal vä
sentl iga krav i den framtagna UTTEM 
kunde uppfyllas. 

Riktaren/skytten löser sina arbets
uppgifter från den splitterskyddade 
hytten iställetför som nu från sin plats 
uppe på pjäsen . Detta möjliggör ett 
mycket effektivare och mer uthålligt 
sätt att arbeta med pjäsen. 

Under första halvåret 1998 har 
den fördjupade studien avslutats och 
prov med ett magasin som kan ta upp 
ti II 24 granater har genomförts. 
Resultatet från dessa prov visar att 
ett 24-granatmagasin är en mycket 
bra lösning på de tidigare problemen 
med ammunitionshanteringen . 

Under provperiod 1 och 2 har 
Haub 77AD totalt skjutit 570 skott 
och kört 21 748 km. 

Enl igt den uppgjorda tidplanen är 
det tänkt att prototypmodifiering av 
två pjäser ska beställas 1999 och se
rieleveranser av tekniskt uppgrade
rade pjäser ska påbörjas 2003. 

Projektet lever idag under ned
läggningshot på grund av försvars
maktens ominriktning och " svarta 
hål " men är fortfarande med i pla
nerna. FMV har idag uppdrag att 
genomföra produktdefinitionsfasen i 
projektet vilket avslutades i april 99 . 

RESMAT medverkan 
RESMAT har medverkat från ett tidigt 
stadium i projektet, vilket underlät
tar samarbetet avsevärt mellan FMV 
och leverantörer då reservdelar med 
mera ska tas in i systemet FREJ och 
DELTA. 

Fortsättning på nästa sida --~... 
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En del förberedelse på registrering 
av förnödenheter, reservdel ar har 
redan påbörjats och om projektet 
kommer att fortsätta har RESMAT 
ytterligare ett nytt spännande objekt 
att försörja med reservmateriel. 

Initialt kommer lagerhållningen bli 
låg på reservdelar tillhörande for
donsdelen. Dessa reservdelar är till 
stor del standard och är lätt tillgäng
liga hos ett flertal leverantörer. 

Överdelen på pjäsen kommer däre
mot att ha många specialdelar som 
inte går att köpa rakt över disk . Även 
här har förberedande arbeten ge
nomförts och RESMAT är med från 
början . 

RESMAT bidrag till projektet är 
bland annat beredning, synpunkter 
på avtalet för att underlätta kom
mande anskaffningar samt pakete
ring, hantering och inleveranser till 
förråden. 

Nu tar DELTA hand om 
alla sjukvårdsreservdelar 
Redovisningen av all reservmateriel inom den militära sjukvården 
överförs från FSC till DEL TA och Milosjukvårdsförrådet i Filipstad 
blir ett centralt sjukvårdsmaterielförråd. 

Första mötet mellan FSC (Försvarets 
Sjukvårdscentrum) och RESMAT 
hölls i januari -95, och då gällde det 
att överföra och redovisa enbart 
sjukvårdsreservdelar till System 
DELTA. 

Vi började med reservdelar som 
fanns vid TELUB i Växjö. TELUB sva
rade för underhåll och hade ett eget 
litet lager av reservdelar för den verk
samheten.TELUB skickade underlag 
ti II RESMAT för kompletteri ng av 
GOF (Grund- och Förvaltningsdata) 
i FREJ 88 och DELTA. Därefter togs 
reservdelarna till redovisning i 
DELTA. 

Under tiden fram till nu har TELUB 
bytt namn till ENATOR och sedan har 
Svensk Medicinteknik (ingår i 
SVENSKA LAGERHUS AB) tagit över 
och svarar för underhåll och repara
tioner. 

jeanette Hel/gren, Materielhandläggare 
för sjukvårdsmateriel vid Affärsområde 
Arme. 

Men det är i stort samma människor 
som gör jobbet. Återanskaffn i ngen av 
reservdelar till DELTA har hittills skett 
från milosjukvårdsförråd men också 
från civila leverantörer. 

Förklari ngar: 


UTTEM= 

Utkast Teknisk Taktiskt Ekonomiskt 

Målsättning. 


DF= 

Produkt Definition Fas (de lfas i 

projektet) . 


Agnetha Olsen 

Under 1999 ska all reservmateriel 
tillhörande sjukvårdsmateriel över
föras från FSC till DELTA. Delar från 
Tandsbyn, Norsjö och Mullsjö ska 
flyttas ti II m i losjukvårdsförrådet i 
Filipstad. 

Milosjukvårdsförrådet i Filipstad 
blir ett centralt sjukvårdsmateriel
förråd med uppgift att stödja för
bandsprodu ktionen . 

Efter hand som reservmaterielen 
skickas till milosjukvårdsförrådet i 
Filipstad, ska den kontrolleras innan 
den tas till redovisning i System 
DELTA. RESMAT indaterar reserv
materielen en I igt underlag från mi 10
sjukvårdsförrådet i Filipstad. 

Jeanette HelIgren 
Torbjörn Oscarsson 
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DELTA mot år 2000 
- nyårsfirandet redan avklarat 
Det skrivs idag m ycket om misslyckade datasystem inom 
Försvarsmakten. DEL TA är dock ett exempel på ett väl 
fungerande system, som nu också är anpassat för 2000-talet. 

DELTA, kort bakgrund 
Databearbetn i ng som stöd ti II reserv
materieihanteringen startade i 
Arboga redan 1952, med hålkorts
hantering. Grunden till nuvarande 
DELTA lades 1985, då systemet 
också blev försvarsgemensamt. Det 
är ett mycket omfattande system, 
som helt utvecklats av FMV och har 
därför i nga I icenskostnader som för 
ett standardsystem . Det har succes
sivt anpassats och uppgraderats, 
även på hårdvarusidan. 

SIRIUS-tiden 
I början av 90-talet, 
vardetej aktue llt 
att 2000-säkra de 
befintl iga systemen, c.J 

då de skulle av lösas aven produkt 
från SIRlUS. Vi arbetade aktivt i pro
jektet, för att säkerställa att våra nu
varande funktioner infördes i det nya 
systemet. När sedan standardspåret 
((OTS) valdes, dokumenterade vi 
DELTA funktionalitet på detaljerad 
nivå. Detta för att kunna ställa in 
systemparametrar i valt system. 

Resultatet blev 16 stycken A4 
pärmar med funktioner, som sku Ile 
överföras. Förberedelser utfördes 
även för datakonverteringar och 
ensning av databastermer. 

Ny stordator 
För att kunna prova SIRlUS produkt, 
anskaffades en ny stordator (UN ISYS 
HMP) under 1997. Denna hade hög 
kapacitet för nuvarande DELTA och 
kunde även nyttja operativsystem NT 
och UNIX för nytt system . 

Planerna var att parallellköra det 
nya systemet med DELTA och sedan 
successivt införa det nya. Den 
"gamla" datorn användes till 2000
tester och har nu genomgått m i Ilen
iumskiften ett stort antal gånger. 

Förstudie 
I slutet av 1996 såg vi att införandet 
av SIRlUS ej skulle vara slutfört före 
milleniumskiftet, vilket gav behov av 
2000-anpassning av DELTA. 

I december 1996 startade vi där
för med en förstudie, för att bedöma 
omfattningen av det totala arbetet. 
200 termer, som behandlade datum, 
återfanns i DELTA. Dessutom fram
kom att vårt ekonomisystem och 
leverantörsreskontra, ej skulle klara 
2000. 

Vissa anpassningar av systemet 
hade redan utförts, då leveranstider 
och omkontrolltider redan nyttjade 
datum efter 2000. 

Pilotprojekt 
Under sommaren 1997 anpassades 
berörda beställningsrutiner (48 pro
gram) för att klara år 2000. 

Under projektet framtogs en 
arbetsmetodik för kommande 
arbete och en grov tidsbedömning 
för det totala arbetet erhölls. 
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Projekt Y2K 
Det stora projektet startade i okto
ber 199 7 och RESMAT IS-enhet 
ansvarade för ledning och samord
ning . För anpassning av DELTA an
vändes ordinarie förvaltningsperso
nai från WM-data, med dess under
konsulter. 

Detta hartyvärr inneburit att vissa 
ordinarie uppgifter förskjutits, men 
gav fördelen av mycket kunnig per
sonal för genomförandet. 

Total budget för Y2K var 9 miljo
ner, inklusive hårdvaruanpassning. 

Grundregler 
- Förändra ej nuvarande bilder 

och listor 
- Förändra ej gränssnitt mot 

övriga system 
- Utöka årtalsfält til14 tecken där 

pl ats finns, annars; 
- Tolka årtal >50 som 1900-tal, 

andra värden som 2000-tal. 

Konsulterna som gjorde det! 
Från vänster: Christina Arbinger, Håkan Lönn, Sven Sveningsson, Christer 
Camp/er, Kerstin Sjö/und och längst fram i mitten He/ena Andersson 



En av våra testare, UlfEden från RESMA T affärsområde Marin 
efter mi//eniumskifte. 

Certifikat 
Enligt direktiv från Försvarsmakten, insändes 
certifikat för godkännande av systemet i 
december -98. 

Godkännande erhölls omgående för fortsatt 
användande av system DELTA över år 2000. 

Revision 
En revision av vårt 2000-arbete genomfördes 
under april av Försvarsmakten, under ledning av 
generallöjtnant Folke Rehnström. De ville speci
ellt granska de omfattande systemen FTN och 
DELTA. Revisorerna förklarade sig mycket nöjda 
med vårt arbete och hade stort förtroende för 
DELTA även efter år 2000. 

Reservalternativ 
Vi är säkra på att DELTA fungerar, men vi har en 

omvärld som kan fallera ... 

För att gardera oss, kommer vi att producera en 

CD DELTA med lagerinformation, under decem

ber. Detta innebär att förråden alltid kan hitta sin 

materiel, även utan förbindelse med DELTA. Upp

datering får därefter ske i efterhand när el eller 

kommunikation åter fungerar. 


Omfattning 
Samtliga l 200 DELTA-program kontrollerades, 
varav 800 program modifierades. Samtliga ändrade 
rader har markerats med Y2K för spårbarhet. Alla 
program har versionshanterats med vårt säkerhets
system SQA, för att säkerställa spårbarhet och full 
kontroll. Våra konsulter har genomfört det mycket 
omfattande arbetet på ett mycket professionellt och 
säkert sätt. Vi var alla väl medvetna om att ett enda 
fel i något av de ändrade programmen, hade raserat 
hela arbetet! 

Acceptanstest 
Efter genomfört arbete och omfattande interna 
tester, anlitades ett antal användare för accep
tanstest. Denna genomfördes i både 1900- och 
2000-miljö, med vidhängande milleniumfest! 

Naturligtvis skålade vi in det nya året, (cider i glasen!). 

Närmast kameran vår inlånade testare från UhregM, 

Tord Söderberg som huvudsakligen testade funktionerna mot 

försystemet VO LIV. 


Storlek på DELTA 
l 200 program 

>250 rutiner (med 1-20 bilder) 


6 miljoner rader kod 
 För ytterligare information om 
(=90000 sidor eller 30 km data system DELTA, rekvirera broschyr 
lista) om DELTA från vår Informations
6 000 datatermer service. 
200 datumtermer 
l miljon artiklar 

Jonny Rosenquist 
2 500 000 förrådsfack 
2300 användare 
100 000 transaktioner/dag 
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Mest kändisar på marinens 
kundmöte i Eskilstuna 
Att det är många och stora förändringar på gång framgick klart av 
den information som lämnades under två givande marindagar i 
Eskilstuna. 
DELTA-systemet är dock still going strong och kommer att klara 
2GGG-talet medglans. 

Vi var totalt 32 deltagare, varav 8 
personer från eget affärsområde, som 
medverkade i årets kundmöte i 
Eskilstuna den 14till15april. 
Mötet, som traditionsmässigt avhölls 
vid Hotell Statt, började enligt min 
uppfattning med den mycket viktiga 
personi iga presentationen och det 
inledande sociala umgänget, redan i 
hotellvestibulen. 

Efter en buffelunch samlades alla 
till inledningen där Tommy Franck 
hälsade deltagarna välkomna. 

Det är en liten marin vi arbetar 
för, varför det naturligen mest blir 
kända personer som träffas. Det är 
desto trevl igare då någon utanför den 
absoluta kärnkretsen nappar på vår 
inbjudan och deltar vid mötet. Vi är 
övertygade om att vi har information 
och erfarenheter att dela som 
berikar och effektiviserar verksam
heten. 

För er som inte var med (och även 
för er som var med) följer här en kort 
sammanfattning av den information 
som lämnades under två dagar. 

Vi har omorganiserat och fått till
ökning inom affärsområdet. Delar av 
Allmänmaterielgruppen flyttades till 
oss 1998-06-30 och två registratörer 
började 1999-04-01 . De handläggare 
som tidigare utgjorde Allmänmate
rieigrupp, delades mellan oss och 
Affärsområde Flyg som tog hand om 
kemidelen. 

Omgivningen förändras, inte 
minst Försvarsmakten, och detta på
verkar naturligtvis oss. Projektet 
ATH ENA ska utreda hur FMV ska 
hantera den nya situationen. Eventu
ellt kommer industrin att överta en 
del av FMV arbetsuppgifter. I vilka 
former vi ska fortsätta vårt arbete, 
inom eller utom FMV, kommer att 
visa sig. 

Per Sundman "gästföreläste" om 
RML (Regler för Militär Luftfart), driv
medelshantering, miljöfrågor och 
projektet FÄ (Farliga Ämnen). Tidi
gare gällde ISO 9000-certifiering, nu 
är det nya målet RML. Vi lyckas 
säkert bättre med kvalitetssäkringen 
denna gång. FMV har fastställt en 
miljöpolicy som i princip följer 
ISO 14000. Vi ska ställa miljökrav på 
vårt eget, våra kunders och våra 
leverantörers sätt att arbeta. 

MS-ansvaret och försörjnings
uppgiften för drivmedel överfördes 
till FMV:ResmatF 1998-07-01. En test 
av drivmedelsförsörjning genom 
DELTA-systemet är planerad att ske i 
närtid. Minskade beredskapslager
nivåer har införts och fredsförsörj-
n i ngen ska ske fredsrationellt. 

Projekt Farliga Ämnen (FÄ) drivs 
av HKV och har till uppgift att klara 
ut den totala hanteringen av dessa 
produkter inom FM. Auktoriserade 
produkter och föreskrifter för han
teri ng av dessa kommer att åter
finnas i dataregister. 
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Maria Muribi presenterade 
MKD-funktionen (miljö, kemi och 
drivmedel). Den har bildats med 
anledning av att det finns klara 
handläggningssamband mellan dessa 
områden. Funktionen deltar inom 
projektet FÄ, i försvarets kemigrupp, 
i FMV miljöstyrningsarbete, lämnar 
stöd i miljöfrågor (även utanför FMV) 
och svarar för rådgivning i försörj
ningsfrågor inom kemiområdet. 

Jonny Rosenquist berättade om 
DELTA-systemet som är 2000-säkrat 
och har genomgått en med beröm 
godkänd revision. 

Ny funktion med verksamhetsför
valtare har bildats. Dessa utgör 
interface mellan användare och 
programmerare. 

Produktkatalogen på Internet 
finns för test i närtid. 

Mats Olsson hade, den inte helt 
oomtvistade, fördelen att inleda 
dag 2. Han klarade detta med 
glans. 

FMV:FartygC har blivit FMV:Muh. 
Rekrytering av personal pågår. Mål
sättningen att ha ett ensat arbetssätt 
kan ifrågasättas då FUH har en be
manning av ca 170 personer, AUH 
ca 130 och Muh 10 personer. 

Fortsättning på nästa sida ~ 
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Pågående aktiviteter inom RM
området är: samordning mellan 
UE/ F och UE/M , fortsättning inom 
projekt ORM, prov av nytt univer
sielIt RM-beräkningsverktyg och 
MURAX II. PUMA har avslutats men 
tankegången lever alltjämt. 

Tommy Franek informerade om 
att FM har beslutat behålla omkost
nadspålägget. Frågan om vad 
reservmaterielen ska kosta kunden är 
i detta sällskap mycket viktig . 

Om kunden uppfattar att det är mer 
kostnadseffektivt att handla på stan, 
förlorar alla inom FM på upplägget. 

Marinens kunder köpte trots på
lägg för ca 92 miljoner kronor under 
1998. Vi tror att årets siffra blir 
73 miljoner kronor. 

Rykten om att Lift-systemet 
skulle byggas ut med försörjnings
modui för konkurrens med DELTA, 
kan dementeras. 

Presentation av allmänmateriel 


Vi har nu arbetat tillsammans i den 

nya organisationen ett år. 

Under året har vi försökt hitta former 

för hur vi ska arbeta inom allmän

materielområdet. 


Vår ambition är att vi i framtiden 
ska kunna arbeta i förebyggande 
syfte. Därför vidtar vi vissa stödåtgär
der inom enheten. 

Inom vissa materielområden kon
centrerar vi oss på att minimera 
antal restorder, till exempel inom 
el-teleområdet. 

I förra numret lovade vi att åter
komma med en kort presentation av 
medarbetarna inom allmänmateriel
området. 

Vi som arbetar med allmänmate
riei är från vänster i bi Id: 

Robert Hedberg 

Tätningar, Förpackningsmateriel , 

Tejper, Skyltar, Gummiduk 


UIla-Britt Tiberg 

Restorder, Materielbeställningar 


Johan Eriksson 

Formvaror, Batteri, Svetsmateriel , 

EI-mtrl 


Lena I C Andersson 
Lager, Datatillbehör, Torkmateriel, 
Tågvirke, Linor 

Jeanette Svensson 
Formvaror, Svets
materiei 

Margareta Jansson 
Slang, Kilrem, Kätting, Vibrations
dämpare 

Torbjörn Mattsson 
Verktyg, Slipmateriel, EI -Tele
komponenter 
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Insända frågor behandlades och 
besvarades efter bästa förmåga . 
Några nya frågor hann vi också med 
innan den avslutande lunchen . 

Som vanligt en värdefull samverkan 
under trevliga former. Tack till alla 
deltagare och väl mött nästa år. 

Arne Sandström 

Ej med på bilden: 

B i rgit Järhem 
Fästelement, Rörkopplingar, VVS 

Rolf Danell 
Registervård, Materielbeställningar 

Har ni några frågor hör gärna av 
er ti II Affärsområde Marin. 

Tommy Franek 



Ny mottagnings- och 
distributionsfunktion 
vid Centrallagret i Arboga 

Ny och smartare rutin för att hantera alla omfördelningar från Milo
förråden till centrallagret i Arboga ger en resurssnål och rationell 
hantering. 
En väl avvägd blandning av DEL TAl Excell streckkoder och manuellt 
arbete gör att hanteringen av tiotusentals omdisponeringar går som 
smort. 

När ett beslut om omfördelning av 
PMK1- reservmateriel (i detta fall 
cirka 25 000 reservdelar med viss för
brukning) från olika Miloförråd i 
ri ket till centrallagret (Cl) i Arboga 
förelåg förra sommaren, beslöts att 
en förbättrad omfördelningsrutin 
(plock och mottagning) skulle infö
ras i reservmaterielhanteringen. 

De nya mottagningarna skulle ske 
vid en nyinrättad funktion vid mot
tagningskontrollen, raskt döpt till 
DistributionsCentral (DC). 

Den nya funktionen går i korthet 
ut på, att de förrådsbeteckn i ngar 
(FBET) som ska omfördelas till Cl 
först utsöks via till exempel en plane
ringsöversikt och därefter noteras i 
ett vanl igt Excel-program. De i dessa 
Excel - listor behandlade FBET går 
efter handl äggning till Resmatl för 
uppläggning i DELTA som flyttlistor. 

Dessa flyttlistor, med 20 FBET på 
varje lista, kan sedan i princip be
handlas som ett enda OD-set med 
20 omdisponeringar på varje, men 
med bara ett gemensamt beordrings
nummer. 

ResmatP gör om dessa datafi ler ti II 
streckkodade flyttlistor som, tillsam
mans med streckkodade etiketter för 
all den materiel som skall omförde
lastill Cl, sänds uttill berörda för
råd. (Denna modell går att använda 
för alla mängdomflyttningar och inte 
bara som i detta fall PMK1-flytten). 

Exce/listor och streckkoder gör mottagningen enklare ..Personer på bilden från 
vänster: Hans jansson, jens Nuutila och sittande Bernhard Pettersson. 

Efter avsändandet av li storna in
väntar Cl att personalen vid avsän
dande förråd har noterat saldo samt 
plockat ned utpekad materiel i pallar 
och sänt iväg dessa till CL. (listorna 
gå r att få med FB ET sorterade som 
avsändaren vill ha dem beroende på 
använd plockmodell , antingen i F-/ 
M- eller i fack-nummerordning). 

Vid mottagningen av dessa pallar 
i Arboga saldojusteras varje motta
gen artikel och därefter visas ett för
slag på omfördelning eller inlägg för 
varje FBET i en nyskapad DELTA-bild. 

\ ..----

Alla frågor/uppdateringar sker via 
avläsningar av streckkoder. 

DELTA omfördelningsbild visar 
vilka filialförråd i riket (uttagna efter 
vissa speciella kriterier) som vid mot
tagningstidpunkten behöver eller kan 
ta emot en påfy llning från CL. 

Vid ett godkännande av den i 
DELTA föreslagna omfördelningen 
(personalen vid DC kan alltid manu
ellt ändra på förslagen) så skapas ett 
vanligt OD-set, som i den fortsatta 
hanteringen behandlas som en helt 
vanlig omdisponering. 

Fortsättning på nästa sida ~ 
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I stället för att utföra den behöv
liga påfyllningen via plock ur något 
fack i Cl, tas nu i stället beordrat antal 
av aktuell artikel ur den just inkomna 
pallen och delas upp i det antal om
disponeringar som behövs för att 
täcka filialförrådens behov. På detta 
sätt undviks en onödig inläggning 
samtidigt som plocken enkelt går att 
effektuera och lägga ut i respektive 
mottagande förråds avgående reserv
materiei paII. 

Om inget behov av påfyllning vid 
något filialförråd föreligger, så läggs 
hela saldot in i Cl som vanligt, men 
med den ski II naden att en aktuell 
Pall-/Backeti kett har skapats för i n Iäg
get enligt de vanliga DELTA-rutinerna. 

Utvecklingsmöjligheter 
DC-funktionen (och den nya DELTA
rutinen) har nu varit i drift i över ett 
halvt år och mycket väl motsvarat 
kraven på en resurssnål, rationell 
plocknings-, mottagnings- och distri
butionsfu n ktion. 

Utvecklingsmöjligheterna i fram
tiden är många för denna DC-funk
tion: ett exempel är att central lagring 
(mellanlagring) av visst so/1iment kan 
undvikas genom att saldouppgifter 
görs tillgängliga (eventuellt via EDI) 
för leverantörer, som vid behov sän
der behövl igt antal av efterfrågad 
FBET till DC, som därefter (samma 
dag!) omfördelar mottagen kvantitet 
till behövande förråd i riket. 

Regnig sommar i år igen? 

Nej, det ska vi väl inte tro. I år blir 
det mycket, mycket bättre väder. 
Men en och annan regndag blir det 
väl, och då kanske en Bog kan vara 
något som tidsfördriv. Vad är Bog? 
Helt enkelt ett spel som går ut på att 
med ett antal bokstavskuber (BK) 
bilda så många ord som möjligt. 

Reglerna är enkla: 

* 	 Ord kan bildas med BK som 
ligger intill varandra (vågrätt, lod
rätt och diagonalt åt alla håll) 

* 	 Samma BK får användas endast 
en gång i varje ord 

* 	 När man har bildat ett ord är alla 
BK "lediga" igen. 

Exempel 

T T 
S E 
E S 
T T 

* 	 Ett ord måste bestå av minst tre 
BK 

* 	 Ett ord räknas bara en gång även 
om det kan bildas på flera sätt 

* 	 Endast så kallade uppslagsord i 
Svenska Akadem iens ord lista 
(SAOl) godkänns (det vill säga 
ord markerade med fet stil) 

* 	 Egennamn och dylikt räknas inte 
(till exempel RESMAT eller IRMA) 

I nedanstående Exempel visas att 
ordet PORT (~) går bra att bilda 
medan ordet SOVER ( ~ ) inte 
går eftersom R inte ligger i anslutning 
till det E som ligger längst ned. 

Tävling 

R 

På detta sätt undviks kapitalkost
nader för lagerhållning av dessa 
artiklar, samtidigt som logistik-kedjan 
förfinas. 

Förklaringar: 

PMK 1= Prognosmodellkod, där 1 är 
högfrekvent materiel 

OD-set = Omdisponeringsset eller 
Utlämnings-/Leverans-/ Följesedel 

EDI= Electronic Data Interchange, 
det vill säga Elektoniskt datautbyte 
(standardiserat) 

Martin Andreae 

Försök alltså bilda så många ord 
som möjligt i nedanstående Tävlings
ruta. Tre priser delas ut till de med 
flest antal godkända ord. Vid lika 
antal sker lottdragning. 

Hedersomnämnade kommer att 
ges till alla som hittar unika ord, det 
vill säga ord som ingen annan kom
mit på. 

Svaren sänds in till IRMA enligt 
samma adress som gäller för huvud 
tävlingen - korsordet. 

S M 
 A TE 
D L T AE E 

S I O BE M 
L G SM R R 

A T M A A E 
SM ET A R 
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Gods
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GE 

TuM Köpare.-
Planering är A och O - även för 
Transporten heten 

Om konststycket att flytta 740 kubikmeter kvalificerad 
simulatorutrustning från Akron Ohio till F7 i Såtenäs. Att allt inte 
går på räls(!) även om planeringen är noggrann är bara 
förnamnet. Men som (nästan) alltid vill det gärna bli bra till slut. 

JAS39 - en skönhet i luften som krä
ver en ordentlig utbildning för att 
kunna tyglas. Den utbildningen får 
piloterna till viss del i en simulator 
som ska finnas på F7 i Såtenäs men 
köps i USA. 

FMV:Transport, som numera finns 
i Arboga, började redan under okto
ber i samarbete med FMV:FlygET 
undersöka hur transporten till Sverige 
skulle kunna ske till ett bra pris och 
under säkra förhållanden. Simulatorn 
skulle vara klar för leverans i slutet 
av januari . 

Utgångsläget var att prel i minärt 
43 kolli med preliminära vikter på 17 
ton och dimensioner på totalt cirka 
140 kubi kmeter sku Ile transporteras 
i slutet av januari från Akron, Ohio 
till F7. Med tanke på att det var 
mycket datautrustning kunde lådorna 
inte placeras hur som helst. Att an
vända två Hercules skulle inte räcka 
till (nio av simulatoriådorna skulle inte 
få plats). Dessutom hade vi materiel 
att lasta i Dover. En del av simula
torn innehöll materiel som endast 
får transporteras med våra egna plan, 
varför vi i alla fall behövde en 
Hercules. 

Januari blev mars 
Den 9 december meddelade leveran
tören av simulatorn att man hade fått 
en oförutsedd leveransförsening på 
cirka två veckor. 

Detta innebar att transport skulle 
kunna ske i början av mars och dess
utom blev det lite funderingar kring 
transportkostnaden med tanke på att 
det inte räckte med två Hercules. 

För att få en uppfattning av kostna
derna kontaktade vi vår speditör för 
USA-transporterna, BAX Global 
Arlanda, och bad dem ge oss pris, 
dels för sjötransport, dels för en flyg
charter. Samtidigt måste vi väga in 
transporttid och riskmomenten för 
det känsliga godset under transpor
ten. Att köra datorer på båt kändes 
inte helt rätt. 

Nåväl, vi fick de begärda fraktno
teringarna och transportuppläggen. 
Per båt var kostnaden absol ut bi II i
gast men, nej inget bra alternativ, för 
många omlastningar, för stor skade
risk (speciellt med tanke på behov 
aven så kallad open top container) 
och som sagt, vi behövde i alla fall 
ha en Hercules för en del av godset 
som skulle med. Det kom från en 
annan leverantör och en samordning 
skulle göra det billigare för alla 
parter. 

BAX hade ytterligare ett alterna
tiv, en DC-8 som skulle gå från USA i 
början av mars. På den skulle vi 
kunna få plats med allt det som inte 
krävde egen transport. 
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Samtidigt meddelade F7 att de kunde 
ha två plan tillgängliga för lastning i 
USA på lämplig tid. Dessutom hade 
BAX ett tredje alternativ, en reguljär 
flygfraktmaskin som kunde gå 
New York - Göteborg med allt gods. 

Efter några korta samtal med F7 
och med FlygET bestämdes att vi 
skulle ta två Hercules och det som 
inte fick plats skulle gå med den regul
jära flygfraktmaskinen. Detta för att 
priset hamnade på en acceptabel 
nivå och det gods som var mest käns
ligt för omlastning på så sätt skulle 
kunna gå med Hercules - en direkt
maskin från Akron till Såtenäs . 

Lastplanering startar 
F7 lastmästare började planera hur 
planen skulle lastas, dels i Akron men 
också det gods som fanns i Dover. 
Planeringen gjordes baserat på de 
preliminära uppgifter som fanns om 
koll i ns storlek och vi kt. Leverantören 
informerades om vilka kollin som 
skulle gå med Hercules och vilka 
som skulle gå med det civila planet. 
Lastn ing bestämdes ti II den 1 respek
tive 2 mars, en Hercules per dag. 
Det finns plats för bara ett plan i ta
get på det lilla flygfältet i Akron. 
Resterande gods skulle lastas på bil 
den 3 eller 4 mars, transporteras till 
New York för uttransport den 7 mars 
med den reguljära flygfraktmaskinen, 
med ankomst den 8 mars till 
Göteborg. 
Detta var den 24 februari och allt var 
frid och fröjd. 



Så kom vi till kontoret den 25 
februari och där låg ett fax från leve

rantören som talade om att de tidi
gare uppgifterna om kollins vikter 
och storlek ej längre stämde. Nu 
hade de packat färdigt. F7 lastmäs
tare fick göra om beräkn i ngarna och 
nu visade det sig att det skulle räcka 
med två Hercules. Allt går med, även 

den känsliga materielen. Sent, efter
middagen den 25 bokade vi av det 
civila alternativet, tackade SAX för 
hjälpen och började planera det slut
Iiga alternativet. 

Lastning startar 
Lockheed Martin var klara att lasta 
klockan 09 :00, helt enligt planerna, 
och under tiden som lastmästarna 
och Lockheeds personal förberedde 
ilastningen, passade chefspiloten på 
att skotta bort snön från planet. 

I snöyran startade lastningen och 
fungerade utan större problem så att 
man var färdig 11 :30 som planerat. 

Efter lunch lyfte den första 
Hercules och for iväg till Dover för 
att lasta den känsliga materielen och 
sedan ta crew-rest i två dagar i 
Florida. 

Klockan 14:45 började vi bli oro
I iga men så sI utade det att snöa, 
solen bröt igenom och där kom 
planet. Man hade inte kommit iväg i 
tid från Canada som vi trodde. Nåja, 
tullen och immigration tog 10 minu
ter att klara av och sedan for vi alla 
till hotellet där vi tinade upp och fick 
en god natts sömn. 

Tisdag morgon öppnade med strå
lande solsken och Lockheed Martin 
ordnade med transport från hotellet 
till flygplanet. Transporten var en vit 

förlängd limousin så för en gångs 
skull fick vi åka ståndsmässigt. 

Framme vid plat
tan hade 
Lockheed Martin re
dan kört fram första 
delen av godset och 
mer var på väg. 

Lastmästaren från F7 

Snöskottning pågår. 

Snöoväder i Akron 
Måndagen den 1 mars vaknade 
vi i Akron . Snön yrde, vinden ven runt 
knutarna och det var cirka fem gra
der kallt i luften. Den under flygresan 
försvunna resväskan hade dykt upp 
under natten och det var tur, i den 
låg underkläderna, overallen och 
militärrocken. Det behövdes 'när man 
skulle stå på plattan hela dagen och ' 
övervaka lastningen och kontrollera 
dokumentationen. 

Plan nummer två försenat? 
. Klockan 14:00 skulle nästa plan landa 
men snöandet ti Iltog. Vi hade hört att 
man hade lyft från Canada i rätt tid 
och borde alltså vara framme som 
beräknat i Akron. Klockan 14:30 
hade vi fortfarande inte sett något 
plan och nu hade tullen och immi
gration kommit på plats för att se till 
att besättn i ngens papper var i ord
ning. 

tog fram sin lista över 

hur kollina skulle las
tas på planet och gick 
ut och kontrollerade 
de mått och vikter 
som vi hade fått 
veckan innan. De 
stickprov som togs 
visade sig stämma, så 
lastningen startades. 

En del av kollina 
var så otympliga så 
två truckar måste hjäl
pas åt. 

När de två sista lå
dorna hade klämts in 
vidtog stämpling av 

lasten . 

Utrymmet var mycket litet och 
dess
utom skulle F7 lastmästare och 
FMV:Transports representant få plats 
i lastutrymmet. 

Med god vilja går allt och efter att 
lastningen var klar, kvitterades god
set, lunch intogs och planet lyfte 
klockan 14:00 mot Florida helt en
ligt planerna, där crew-resten skulle 
tas ut. 

Fortsättning på nästa sida ~ 
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Trångt ombord 
Det plan som hade varit i Dover stod 
på plattan när vi landade och vi fick 
bekräftat att allt hade fungerat utan 
problem. 

På onsdag morgon vaknade vi i 
ett Florida, som för första gången på 
flera månader fick regn. Det gjorde 
inte undertecknad så mycket efter- . 
som dagen skulle ägnas åt utförtuIl
ningen. Klockan 10:00 kom vår spe
ditör och vi åkte gemensamt ti II 
tullen, som låg cirka en timmes resa 
bort. Vi hade förberett dem på vår 
ankomst, talat om vilken typ av gods 
som fanns på bägge planen och vilka 
licenser som skulle användas. Man 
var mycket ti II mötesgående och allt 
fungerade mycket smidigt. 

Förberedelser för lastning. 

Lastningen är i full gång. 

Illegala immigranter? 
Redan klockan 13:00 var vi tillbaka på hotellet där besätt
ningarna fick beskedet att allt var klart och att de skulle 
lämna sina vita immigrationskort till BaseOps på flygplat
sen när de flög hem. Stor förvåning utbröt, vilka vita kort? 
Det hade man aldrig fått! 

Immigration i Akron hade helt enkelt missat att begära 
in de obligatoriska anmälningarna. Vi konstaterade gemen
samt att man var illegala immigranter men hade man 
aldrig anmält sin inresa behövde man nog inte heller 
anmäla sin utresa?! 

Efter en snabb kontroll med vår speditör bestämdes att 
anmälan om utresa sku Ile ske genom överlämnande av 
crew-lista till flygbasen i samband med utresan och så blev 
det. 
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Inga problem uppstod och helt enligt planerna landade 
bägge planen på F7 söndagen den 7 mars klockan 18:30. 
Införtuilningen var förberedd och godset lossades utan 
svårigheter. 

Måndagen den 15 mars kom Lockheeds personal och 
började montera simulatorn. Det arbetet pågick till slu
tet av april , men för FMV:Transport var arbetet med den 
här transporten avslutad. 

Totalt arbetade vi cirka 100 timmar med många tvära 
kast och omplaneringar men det är lite aven vardag för 
oss på FMV:Transport, som aldrig vet vad dagens ar
bete kommer att medföra för ändringar i planeringen, 
när vi kommer på morgonen. 

Det blev trångt ombord. 

Göte Johansson 



DELTA rutan 

Vår InformationsSystemenhet har reducerats betydligt från 7985, 
då nuvarande DEL TA infördes. Efter de första årens kraftiga utveck
ling och anpassning skedde första reduktionen, då systemet över
gick i en förvaltningsfas, utan krav på utveckling. Under de år då 
SIRlUS pågick, användes våra krympande resurser till att ta fram 
krav och dokumentation av nuvarande funktioner. Vi var lojala mot 
SIRlUS och utvecklade ej DEL TA under denna period. Åren 96-99 
övergick arbetet mot 2000-säkring av systemet och önskade för
bättringar kunde ej införas. 

Nya förvaltare 
När nu systemet skall leva ett antal år till, finns behovet att anpassa och börja utveckla igen. Vi har för detta anställt 3 
verksamhetsförvaltare, som skall sammanställa och bereda ändringsförslag. Alla har varit vid FMV:RESMAT ett stort 
antal år och har därmed en djup kunskap om verksamheten . Vänd er till dem för att framföra åsikter och ideer, så vi 
erhåller ett ännu bättre stödsystem för vår verksamhet! 

Sammanhållande och Lagerrutiner, inklusive ADF Anskaffn i ngsrutiner 
ekonomirutiner 

Tomas Malmqvist kommer från Affärs Bo Windås kommer från Affärsområde Carl-Erik Almskoug har ett förflutet som 
område Marin, där han tjänstgjort som Arme och har senaste tiden arbetat med ansvarig för standardma teriel, men har 
anskaffare och controller. awecklingsfrågor . även tidigare varit vid IS-enheten. 

. Det går nu att kontakta oss på Resmatl gemensamma [nternetadress deltainfo@fmv.se 

Utveckling 
Vi har deltagit i de olika affärsområd
enas möten och bland annat delat 
ut en lista på tänkta förändringar i 
DELTA för synpunkter. När återmat
ning erhållits, kan vissa förändringar 
genomföras . Vissa andra måste be
redas, tillsammans med tidigare 
remissgrupp. När ett antal föränd
ringar har införts, kommer vi att samla 
DELTA kontaktpersoner för informa
tion (motsv kurs 8). 

CD DELTA 
Vi har haft mycket problem med 
framställningen av CD DELTA, men 
kommer förhoppningsvis att få fram 
en fungerande version, som kan sän
das ut ti II Er u nder semestern. En ex
tra skiva kommer att framställas i de
cember som reserv, om något inträf
far i samband med milleniumskiftet. 

Utbildning 
Kurskostnader betalas centralt genom uppdrag från HKV, det vill säga DELTA
utbildning i Arboga är gratis. Sänd in intresseanmälan till Resmatl, så kallar vi 
ErtiII nästa planerade kurstillfälle. 

I mån av tid finns möjlighet att lokalt arrangera utbildningar, då ni betalar 
våra rese- och traktamentskostnader. Kontakta Ann-Katrin Widing, samman
hållande Utbildning/Dokumentation eller våra nya utbildare (se nedan) . 

Nya utbildare 
Ann-Katrin Widing har fått förstärkning genom Hans Hammariund (till höger) 

och Stefan Söderberg 

(till vänster), som har 

tidigare utbildnings

erfarenhet från "civila" 

sidan. 

Inlärningstiden börjar 

nu närma sig sitt slut 

och de börjar få 

"kläm" på det om

fattande DELT A

systemet. 
 Jonny Rosenquist 


Ann-Katrin Widing 
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Lägesrapport Arbogapaketet 


Under 1998 omlokaliserades totalt 
44 tjänster till Arboga och hittills un
der 1999 har ytterligare nio tjänster 
tillkommit. Huvuddelen är lokalt rek
ryterade och stämmer alltså mycket 
väl in i andemeningen i paketet, som 
ju var att skapa ersättningsjobb när 
VOLVO flyttade sin verksamhet. 

Endast fyra personer har flyttat 
med vid omlokaliseringen från 
Stockhol m. Rekryteri ngen fortsätter 
och ytterligare 39 tjänster beräknas 
bli besatta under året vilket är helt 

Alla markarbeten är också i stort sett klara, vilket framgår av denna bild på
enligt plan. huset en tidig försommarmorgon. 

Huvuddelen av den materiel vid Totalt skulle här fem person år om Nybygget, som invigdes strax före 
Försvarsmaktens förråd som skulle lokal iseras och detta har gjorts i form jul, är nu fullt uppmöblerat och in
flyttas till Arboga har nu endera gall av nyrekrytering. flyttning sker allt eftersom rekrytering 
rats ut eller flyttats. sker. 

Arne ThorselI 

Ett av många studiebesök vid RESMAT 
I mars var Tyringe förskola och 7:a klass hos oss på studiebesök. 
Man kan undra om det finns några framtida RESMA T-anställda i 
gruppen? 

Fika stod först på schemat. 

Truckarna var intressanta. 
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Små barn i ett stort lager .. 



Sommarkryss 

De tre först öppnade rätta lösn i ngarna belönas med va rsi n pen n i nglott. 


Skicka lösningarna senast 10 oktober 1999 till : 

IRMA red. FMV:RESMAT, Box 1002, 73226 ARBOGA . 


JR GBG VASST SUDDIGA SMÅ MILITÄR \UTOMAl SMAK
9906 TÖS SMILA BASTANT TAGET SKÄMT NOLLA PAUSA 

R~~~- KRYP LUCKA KARBIN RIK 

I .. --.OLIKT 1,
REP 

MED ORMAR 

VERKA 
SOM AF 

SIGNAL OGIFT 

ÄLDRE SUGGA 
BETYG 

OMRÅDE 
FÖRE 
MARIA 

GLATT TOMAS 

KLOCKA MALM

ROS BREDD QVIST 

TERMIN 
FIXAR 

FINNS JOBB 
TILL 

FIOL 
RENONS 

GRÅ
SPÖDAM VI NU 

I BAKFORM 

AKTIG lUTMÄRKT SVOR
KVÄLL DOMAR GREN 

MER TRE 

BREDD 
JUNIOR 

MENING R 
Ä 
D 

FÖRK 
HY::; K 

NATRIUM GÅR 
FÖR ENG HARS

RUNT
ROYCE OM KARE 

PARK 
WC 

OM 

Å RJOBB 
LYXBIL 

SAMMA KRAFT 
LUGN RADIO 

LÄNK 

SPARAS FATTIGA 
I 

UT
BOR RÄTT PALES

MÄRKT TINA DY 

ORG 

Följande tre vinnare av IRMA Vinterkryss 2-98 belönas Namn: ..................... ........... ... ....................... ...... .. ................ ...... . 
med var sin penninglott : 

Adress: .... ........ ....... ...... .... .... .. ....... ..... .. ................... ..... ... ..... ...... . 
Anders Fredriksson, ResmatC 
Leif Gelotte, Linköping 
Ulf Kjellman, Linköping 

PS! Som flera av Er påpekat är Rigabo mera LETT än EST och att det är Lönnlöv som Tre Kronor brukar möta är också sant. Men 

Ni har helt riktigt bortsett från sådana detaljer och skrivit in de ord som korsordsmakaren tänkt sig för att få det hela att gå ihop. 
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