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Till Herr Statsrådet och 


Chefen för Kungl. Försvarsdepartem.entet. 


Med stöd av Kungl. Maj:ts bem.yndigande av den 16 m.ars 1962 

har chefen för försvarsdepartem.entet den 24 april 1962 anm.odat ci

vilekonom. B. U. E. Christell, avdelning sdirektören vid för svarets 

förvaltningsdirektion T. Palm., m.ajoren vid fälttygkåren H. R. A. Ed

borg, förste byråingenjören vid flygförvaltningen K. S. O. Beijner och 

civilingenjören B. A:son Elfström. att såsom. experter verkställa vissa 

undersökningar rörande organisations- och driftform. för underhåll av 

krigsm.aktens teletekniska m.ateriel m.. m.. Departem.entschefen upp

drog åt Christell att i egenskap av ordförande leda experternas arbe

te. 

Experterna har antagit benäm.ningen Försvarets arbetsgrupp för 

teleunderhåll (FATU). 

Arbetsgruppen får härm.ed vördsam.t överläm.na betänkande m.ed 

förslag rörande underhållsverksam.heten ifråga om. teleteknisk m.ate

riel inom. krigsm.akten. 

Stockholm. den 1 decem.ber 1962. 

Bengt Christell 

Tore Palm. Hans Edborg 

Olof Beijner Bo Elistr öm. 

http:�verl�m.na


I. 	 RIKTLINJER FÖR UTREDNINGSUPPDRAGET 

OCH ARBETETS BEDRIVANDE 

l . 	 Inlednill.f{. 

Den 180 rna r s 1961 tillkallade chefen för för svar sdepartementet med 

stöd av Kungl Maj :ts bemyndigande en utredning med uppgift att "utarbe

ta ett underlag för bedömning av de lämpligaste formerna ur ekonomiska 

och organisatoriska synpunkter för underhåll" av tygmateriel. Utred

ningen, som antog benämningen Försvarets underhållsutredning, ingav 

den 23. januari 1962 en promemoria till departementschefen, vari bl a 

betonades vikten av snabba organisatoriska åtgärder för att nå en till 

fredsställande lösning av p~oblemet med underhåll av krigsmaktens ma

teriel inom tele - och robotområdet. 

Med utgångspunkt från i förenämnda promemoria framförda för

slag tillkallade chefen för försvarsdepartementet med Kungl Maj:ts be

myndigande fem experter för att fullfölja underhållsutredningens arbete 

på tele- och robotområdet. Statsrådet anför härom i skrivelse den 

16. 	mars 1962 till Försvarets civilförvaltning följande. 

"Med skrivelse den 23, januari 1962 har försvarets under


hållsutredning ingivit promemoria angående underhålls


tjänsten inom för svar et i fråga om vis s teknisk materiel. 


I promemorian har utredningen, bland annat, anfört, att 


civila tillverkare av teleutrustningar m m lämpligen bö

ra medverka vid underhåll av sådana utrustningar. Med 


hänsyn till att väsentliga delar av teleunderhållet lämpli


gen ej böra förläggas till en eller några få av de befintli 


ga tillverkarna inom området har utredningen föreslagit, 


att särskilt för ändamålet bildat bolag utnyttjas. I anslut


ning härtill har utredningen föreslagit att en arbetsgrupp 


snarast tillsättes för att bland annat taga ställning till hur 


ett aktiebolag för närmast aktuella underhållsproblem inom 


tele - och robotområdet skall utformas. Utredningen har 


vidare förordat att en översyn kommer till stånd av bland 
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annat nuvarande ekonomiska redovisningssystem vid 

för svarets verkstäder m mil. 

Arbetsgruppens fortsatta undersökningar skulle bedrivas enligt 

departementschefens närmare bestämmande. 

2. Arbetets bedrivande 

Målet för arbetsgruppen har varit att bedriva arbetet så att konk

reta förslag skulle kunna föreligga redan under hösten 1962 beträffande 

teleunderhållets organisation ro m~ 

Arbetsgruppens undersökningar har fortlöpande redovisats i del

rapporter vilka diskuterats inför ett forum, som valts med hänsyn till 

respektive delrapports innehåll. Fördelen med detta systern har varit 

att de erfarenheter, som finns inom försvarets olika myndigheter, har 

kunnat tillgodogöras på ett tidigt stadium. Ordförande vid dessa diskus

sioner har för delrapport l t o m 4 varit statssekreteraren i försvarsde

partementet, Karl Frithiofson. De delrapporter, som sålunda diskuterats 

har varit 

Delrapport 1. Omfattningen av underhållsbehovet inom det tele

tekniska området under 1960 -talet. 

Delrapport 2. Tekniskt-ekonomiska överväganden samt redovisning 

av resultat från en beräkning av underhållsvolymerna för befintlig 

radar - och radiomateriel. 

Delrapport 3. Teknisk och administrativ ledning av telematerie

lens und~rh.åll. 

Delrapport 4. Inriktning och organisation av verkstäder för under

håll av telemateriel. 

Delrapport. 5. Redovisning av kostnaderna för underhåll av försva

rets telematerieL 

Under arbetets bedrivande hal' arbetsgruppen hos arm~tygförvalt

ningen, marinförvaltningen och flygförvaltningen begärt och ittrhållit 

uppgifter och sammanstä.llningar angående befintlig materiel och plane

rade anskaffningar. 
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För vissa ekonomiska utredningar har arbetsgruppen anlitat 

direktören Lennart Bergström, BohEns Revisionsbyrå AB. 

Företrädare för försvarsstaben har givit arbetsgruppen vissa 

synpunkter på faktorer vilka beaktas vid lokalisering av olika un

derhålls resur ser. 

Under sitt arbete har arbetsgruppen haft kontakter med repre

sentanter för olika teletekniska specialområden samt med inom 

krigsmaktens teleområde verksamma utredningar. Arbetsgruppen 

bar dessutom haft underhandsöverläggningar med Arbetsmarknads

styrelsen, Försvarets forskningsanstalt, Överstyrelsen för yrkes

utbildning, företrädare för statliga och privata företag m fl. 

Studiebesök har av arbetsgruppen avlagts vid: 

Signalverkstäderna i Sundbyberg 

Roslagens luftvärnsregemente 

Bergrumsverkstad tillhörande armen 

Centrala flygverkstaden i Arboga 

Flygvapnets datacentral i Arboga 

Roslagens flygkår 

Försvarets televerkstad i Göteborg 

In~rnational Business Machines Svenska AB 

Aktuella lokaliseringsområden för televerkstäder . 

Med Kungl Maj:ts medgivande har arbetsgruppen även företagit 

studieresa till Storbritannien och Nederländerna den 2. -9. septem

ber 1962, varvid besök avlades vid: 

Farnborough-utställningen 1962, 

Bristol Siddley Engines Ltd, Bristol, 

Bristol Aircraft Co" Bristol, 

Air Ministry. London, 

NV Hollandse Signaalapparaten, Hengelo. 
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3. Betänkandets disposition. 

Resultatet av vårt arbete har ansetts böra framläggas utan om

fattande historik. Till den del dylika uppgifter varit erforderliga 

återfinnes de inom ramen för de olika undersökningsområdena. 

I kapitel II behandlas underhållets teori i vad avser de över

väganden som bör ligga till grund för underhållsverksamhetens 

målsättning. I kapitlet diskuteras även samband mellan underhålls

insats, driftssäkerhet och erforderlig reservkapaci ~et. Dessutom 

belyses några av de faktorer vilka bör mätas i ekonomiska mått för 

att underhållets effektivitet skall kunna bedömas. 

Kapitel III innehåller en kortfattad allmän överblick över tele

underhållets nuvarande omfattning och organisation, särskilt med 

hänsyn till de centrala verkstäderna. 

Kapitel IV redogör för metoder och resultat vid en av F ATU 

genomförd beräkning av nuvarande underhållsvolymer och under

hållskostnader , deras fördelning på olika resur ser, för svarsgre

nar , materielslag m m. 

Kapitel V redovisar resultatet aven undersökning avseende den 

kommande materielen under tiden fram till 1970 -talets bör jan. Här

vid beaktas även de förändringaridet nuvarande materielbe ståndet, 

vilka kan bli aktuella under perioden. 

Kapitel VI behandlar olika faktorer som påverkar teleunderhål

lets utveckling under 1960 -talet och utmynnar i vis sa prognoser. 

I kapitel VII framlägger F ATU förslag till organisation av tele

materielens underhåll beträffande 

den centrala ledningens organisation, 

verkstadsorganisationen samt 

redovisning av kostnader. 

Bilagorna innehåller, förutom tabeller o ch diagram, även defi 

nitioner av vissa underhållstermer. Dessa definitioner skall i förs

ta hand betraktas som FATU arbetsdefinitioner . Bland dessa åter

finnes även en uppdelning av teleområdet i olika slag av materiel. 
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II. 	PRINCIPIELLA SYNPUNKTER pA MATERIEL

UNDERHALL. 

l. 	 Grunder 

För att kunna göra rättvisande bedömanden och utarbeta förslag 

beträffande organisation, driftform, planering m m för underhåll av 

krigsmaktens telemateriel har F ATU funnit det nödvändigt att något 

studera faktorer som påverkar olika underhållsåtgärder och hur de s

sa inverkar på underhållets planläggning. 

De teorier om olika underhållsfaktorer , som diskuteras i detta 

avsnitt är icke fullständigt behandlade - vilket heller ej befunnits 

nödvändigt för föreliggande betänkande - utan endast drivits så långt 

som varit nödvändigt för det fortsatta arbetet. F ATU har för detta 

ändamål genomfört vissa tekniskt-ekonomiska överväganden genom 

vilka främst strids ekonomiskt utbyte av telemateriel och förhållan

dena mellan kostnader och beredskap belyses. 

Grundförutsättningar för studiernas bedrivande har främst varit 

att all materiel, som anskaffas för att täcka krigsorganisationens be

hov ger, i proportion till insatta medel, samma stridsekonomiska ut

byte eller att varje krona, som avdelats för anskaffning och underhåll 

a v materiel, är lika värdefull. 

Någon granskning eller bedömning av fördelningen av anslagen un

der IV. huvudtiteln i vad avser avvägning mellan kostnader för anskaff

ning och underhåll av materiel, avlöningar, utbildning m m har ej 

gjort s, då detta faller utom ramen för F A TU direktiv. 

När beslut om anskaffning av ett visst materielslag föreligger, 

förutsätter F ATU dock att kostnaderna för anskaffning av hela enhe

ter i reserv, utbytesenheter och reservdelar väges mot beräknade 

kostnader för preventivt underhåll och reparationer så att totala kost

naden minimeras utan att avkall på anbefalld beredskap göres. Detta 

minimum kan uppskattas med relativt god noggrannhet. 

F ATU utnyttjar i övrigt allmänt vedertagna grundförutsättningar, 

t ex att all planering måste inriktas mot att ett krigs öppnande sker 

överraskande, varför tid för omställning från fred till krig ej erhålles. 

Alla förberedelser för att möta kriget måste vara genomförda i freds

tid. 
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I den fortsatta diskus sionen använde r F ATU vis sa begrepp och 

termer, som närmare definieras i "Definitionsbilagan" , b i l a g a l. 

2. Stridsekonomiskt utbyte 

Ett materielslags stridsvärde kan definieras som den stridsef

fekt per investerad krona, som kan erhållas ur materielen i förhål

lande till det som den enligt specifikationerna skall kunna pre stera 

- t ex informationsmängd per timme och krona. antal nedskjutna 

flygplan per krona. Målsättningen vid anskaffning och underhåll av 

materiel skall vara, d e l s att krigsförberedelserna i fred är såda

na, att materielen har ett h ö g t i n i t i a l s t r i d s v ä r d e vid ett 

krigsutbrott och d e l s att åtgärder vidtagits för att mat~rielen un

der krigets förlopp skall bibehålla ett högt stridsvärde. 

Förhållandena åskådliggöras i figur L där materielslag a har 

ett högt initialstridsvärde , som emellertid snabbt sjunker till en 

låg nivå. Materielslag b har däremot ett lägre initialstridsvärde 

men bibehåller i huvudsak detta under hela kriget. Atgärder bör 

vara vidtagna för att ge materielen både ett högt initialstridsvärde 

och ett bibehållet högt stddsvärde för en längre period, d v s det 

över ett krigs varaktighet summerade stridsvärdet - det stridseko

nomiska utbytet - skall vara så stort som möjligt. 

Stridsvärde 

1 . 

o tid 

Krigs

utbrott 


Figur 1. 

Krigs
slut 
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Faktorer, som påverkar det strids ekonomiska utbytet och som 

kan påverka det egna krigsförberedelsearbetet är främst 

materielens systembundenhet, 

materielens konstruktiva utformning (driftsäkerhet, sårbarhet, 

hanterbarhet, underhållsbarhet) , 

preventivt underhåll (driftvård, tillsyn och över syn), 

modifieringar, 

ieparationsberedskap (utbytesenheter , reservdelar, verktyg 

instrument, verkstadsresurser) , 

förrådshållning, samt 

tillgång till utbildad per sonal av olika kategorier. 

Avvägningar inom och mellan dessa faktorer måste ske för att 

en optimering av det stridsekonomiska utbytet skall erhållas. 

3. Teknisk beredskap och underhållsinsats. 

Inom vis sa gränser beror den maximala drifttid, som kan tas 

ut ur materielen på underhållets omfattning. 

Kostnaden för denna underhållsinsats bör ställas i relation till 

den genom underhållet uppnådda ökningen av antalet drifttimmar och 

den härmed sammanhängande tillgängligheten för operativt bruk 

t e k n i s k b e r e d s k a p (jfr eng availability). Målet för underhålls

planläggningen skall sålede s vara att uppnå optimalt förhållande mel

lan underhållskostnad och teknisk beredskap. 

Kostnaderna för det preventiva underhållet är främst beroende 

på föreskrivna åtgärders frekvens och omfattning. Kostnaderna för 

preventivt underhåll kan därför anses stiga i huvudsak rätlinjigt med 

insatsen. 

De reparationer som förekommer på materielen är av två slag, 

nämligen sådana som sker i samband med preventivt underhåll och 

sådana som föranledes av slumpvis uppträdande fel. Reparations

kostnaderna är beroende bl a av den preventiva underhållsinsatsen 

och av medeltiden mellan fel (MTBF). Vid ökat preventivt underhåll 

kommer g r a d v i s a f e l, som kan upptäckas genom kontroll, att i 

ökar"de omfattning kunna repareras innan de bli funktionshindran

d e och innan de i förekommande fall för or sakar s e k u n d ä r a f e l . 

Då kostnaderna för reparation av gradvisa fel inräknas i kostnaderna 

för det preventiva underhållet kommer reparationskostnaderna att 
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sjunka med ökande preventivt underhåll. Då emellertid slumpvis 

uppträdande katastroffel aldrig kan förhindras genom preventivt 

underhåll kommer reparationskostnaderna icke att kunna under sti 

ga en viss lägsta nivå. Vid överdrivet underhåll kan en viss ök

ning av reparationskostnaderna förväntas på grund av ökad förslit 

nIng av materielen. Summan av kostnaderna för det preventiva un

derhållet och reparationskostnaderna utgör den sammangda under

hållskostnaden. Sambandet mellan de olika underhållskostnaderna 

framgår av figur 2. 

Kostnad re spektive 

driftsäkerhet 


Drift s äkerhet 

.--.- .- .

Underhållskostnad ,. 
// Preventivt 

,./ underhåll 

/ 

" _....
' ...... _--,.. 

,;' 

.......... 

,, 
,,., 

,. ,.,. 

---___________ Reparationer 

Underhållsinsats 

Figur 2. 

figuren är även inlagd en kurva som visar hur materielens 

d r i f t s ä k e r h e t inom vissa gränser varierar med underhålls

insatsen. Av kurvorna i figur 2, som är principiella. framgår vida

re att ett minimum föreligger för underhållskostnaderna. Vid plan

läggning av underhållet kan avvikelse från detta minimivärde endast 

medges i riktning mot högre underhållsinsats • då kostnadsökningar 

därvid resulterar i högre driftsäkerhet. 

I 



grund av att driftsäkerheten ökar vid högre insats av preven

tivt underhåll kommer materielens tekniska beredskap till en början 

att stiga för att därefter åter sjunka på grund av den längre tid som 

materielen bindes av underhållsåtgärder. Förhållandet illustreras i 

figur 3 i vilken även kurvan för u:__ ::lerhållskostnaden enligt figur 2 är 

inlagd. 

Kostnad respektive 

teknisk beredskap 


100 % 

Min uh Max teknisk 
kostnad beredskap Underhållsinsats 

Figur 3. 

Kurvan för teknisk beredskap är flack omkring maximivärdet. 

Detta maximivärde kan ej uppgå till 100 %. d. v. s. all materiel av 

ett materielslag kan aldrig ständigt förväntas vara i full teknisk be

redskap. För att tillgodose det operativa behovet (100 %) erfordras 

således stridsdugliga enheter i reserv i motsvarande mängd. Om, 

som i figur 3, maximal teknisk beredskap och ~inimal underhålls

kostnad ej sammanfaller får avvägning ske mellan underhållskost

nader och antalet re servenheter . 
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4. Värdering av beredskapsbortfall. 

Krigsmateriel representerar, utöver anskaffningsvärdet, ett 

beredskapsvärde. Detta värde är av intresse främst i samband med 

att materielen på grund av nödvändiga underhållsåtgärder eller have

rier tillfälligt icke kan operativt utnyttjas. En korrekt uppskattning 

av kostnaden för beredskapsbortfallet bör påverka underhållsplane

ringen. 

Beredskapsvärdet är beroende av många faktorer, t ex vilken 

funktion materielen har i krigsorganisationen och var i krigsorgani

sationen den ingår. En materielenhet, på vilket ett helt förbands 

stridsvärde beror, bör ges ett högre värde än en materielenhet vid 

vars bortfall endast en del av förbandets stridsvärde går förlorat. 

Värderingen och betydelsen av de enskilda materielenheterna blir 

vidare olika om man betraktar granatkastartroppen eller flygplanet 

som enhet eller om man väljer en större enhet, såsom brigaden, 

fartyget eller flottiljen. I förra fallet kan bortfallet aven enhet in

nebära att stridsvärdet nedgår till noll medan i det senare fallet för

bandets stridsvärde endast obetydligt påverkas i en given strids si 

tuation. 

Man kan i huvudsak tänka sig två olika principer för värdering 

av beredskapsbortfallet, nämligen genom beräkning av 

a) den medelstridseffekt i kronor per timme som materielsla

get ger åt ett förband eller 

b) kapitalkostnad per timme. 

Principen enligt a) är den som skulle ge det mest objektiva re

sultatet. Det har emellertid icke varit möjligt för F ATU att utar

beta en beräkningsmetod, som kan användas på alla materielslag. 

det ansetts nödvändigt, att all materiel bedömes enligt samma 

metod har det varit nödvändigt att i detta sammanhang följa princip 

b). I de exempel som studerats har kapitalkostnaden (=avskriv

ningen) varit lägre än medelstridseffekten och det finns skäl anta. 

att denna bedömning gäller generellt (Se vidare kapitel IV). De kost

nader för beredskapsbortfall, som redovisas i fortsättningen av ar

betet, kommer sålunda att vara beräknade i underkant. 
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5. Indelning av underhållsresurser. 

Ur figur 4 framgår sambandet mellan olika underhållsfunktioner. 

De av FATU använda begreppen ~inns närmare redovisade i defini

tionsbilagan. Figuren är uppbyggd enligt samma mönster som före

slagit s av för svarets klas sifikationscentral. 

Underhåll 

,

Preventivt 
underhåll Modifie ring Reparation 

Driftvård 
Tillsyn Översyn( service) 

. 'Figur 4 

De i underhållet ingående delfunktionerna utföres av underhålls

organ på olika nivåer med olika resurser. FATU har funnit det lämp 

ligt att indela dessa i tre kategorier, A, B och C. De personella och 

materiella resur serna ingår därvid för 

kategori A i materielens bemanning och tillbehör 


kategori B i lokala och regionala televerkstäder 


kategori C i centrala verkstäder. 


Närmare definitioner av per sonella och materiella krav finns i 

definitionsbilagan. 
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D r i f t v å r d. som omfattar rutinmässiga vårdåtgärder med rela


tivt korta intervalL utföres som regel av materielens bemanning. 
 I 


bemanningen ingår vid komplicerad materiel ofta särskilt utbildad tek


nisk personal för att bl a utföra speciellt vårdarbete. Vid särskilt om


fattande och komplicerad materiel kan det stundom bli nödvändigt att 


sätta in större resurser redan i driftvårdsarbetet. Driftvården, som 


är nödvändig såväl under krigs - som fredsförhållanden, kommer så


lunda att utföras huvudsakligen med resur ser ur kategori A, men till 


en viss del även ur kategori B. 


T i Il s y n, som omfattar vårdåtgärder med bestämda, längre in

tervalL t ex vecka, månad eller år i syfte att bibehålla materielen i 

användbart skick, är oftast så omfattande, att sär skilt utbildad teknisk 

personal samt lämpliga lokala och tekniska resurser erfordras. För 

detta arbete behövs därför resurser ur kategori B. I vissa fall och för 

särskilda uppgifter kan dock resurser ur kategori A utnyttjas. Tillsy

ner med korta intervall måste genomföras såväl i krig som i fred. Till 

syner med långa intervall torde som regel icke komma till utförande un

der krig utan endast under fredsförhållanden. 

ö ve r s y n, som omfattar genomgripande, periodiskt återkommande 

åtgärder :med långa intervall i syfte att återföra materielens prestanda 

till ursprungligt nominellt värde, kräver omfattande resurser som endast 

kan förekomma i begränsad omfattnireg. Detta arbete, vilket i regel en

dast torde komma till utförande under fredsförhållanden, kräver resurser 

motsvarande kategori C. 

R e p a r a t i o n e r skall kunna utföras på alla nivåer. Smärre fel 

skall snabbt kunna avhjälpas av personaL ingående i bemanningen, genom 

en enkel reparation eller genom utbyte aven felaktig enhet mot en felfri. 

Utbytesenheter och reservdelar samt utrustning för enkel felsökning och 

kontroll av materielens .Cinktion måste därför finnas tillgängliga vid mate

rielen. Dessa reparationer utföras av kategori A. 

För fel av större omfattning erfordras större resurser i fråga om 

tekniskt kunnig per sonal. mätutrustningar , verktyg och eventuellt maski

ner samt ett mera omfattande lager av utbytesenheter och reservdelar 

än som kan inrymmas inom kategori A. Dessa fel avhjälpas av katego

ri B när det gäller feL som kan repareras på begränsad tid och av kate

gori C för övriga fel eller för fel. som kräver speciella hjälpmedel. vil 

ka icke disponeras på det regionala planet (B -nivån). Under ett krigs 

. inlednings skede torde endast reparationer på A- och B -nivå vara aktuel
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la. Under ett långvarigt krig torde det emellertid uppstå behov av 

att även kunna utföra reparationer på C -nivå. 

Under ett långvarigt krig torde det även bli nödvändigt, att av 

oskadade delar från i övrigt för störda apparater iståndsätta nya 

apparater. Sådant arbete beräknas ta lång tid i anspråk och kan 

icke utföras inom "krigszonen'T utan måste, om det över huvud är 

möjligt med hänsyn till krigshändelsernas utveckling, ske vid läng

re tillbaka belägna verkstäder av kategori C. 

M o d i f i e r i n g, som innebär modernisering eller ändring av 

materielen i konstruktivt hänseende, torde som regel endast komma 

till utförande under fredsförhållanden. För modifieringar krävs of

tast resurser av kategori C men även resurser av kategori B kan 

komma ifråga. 

Underhållsuppgifternas principiella fördelning på kategori A, 

B och C framgår grafiskt av figur 5. 

Arbets
uppgift: 

-
Preventivt 

underhåll 

-

Reparation 

-

Modifiering 

Arbetsområde 


Kategori A Kategori B Kategori C 


~--

( service)Driftvård 

Till~ynI 

I 
 Översyn 

-~---

Rep'aration
L 
I 

- - - - - -- -- ---!-- - - - --
Modifie ringI , 

~-- -- - f-- -- -

Figur 5 
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Underhållsorganisationen bör vara sådan att den, dels tillgodoser 

krigets krav, dels tillfreds ställer rimliga krav på rationell, ekonomisk 

drift i fred. 

Beträffande kravet p~ underhållsorganisationen i k r i g kan bl a 

följande synpunkter framföras. 

Teleteknisk materiel har mycket stor operativ betydelse. Det är 

ofta avgörande för stridens genomförande att denna materiel fungerar 

på tillfredsställande sätt. Det är därför nödvändigt, att underhållsre

surserna för denna materiel är gripbar så nära materielen som det är 

möjligt med hänsyn till krav på taktisk rörlighet m m. Underhållsor

ganisationen skall därför kunna fungera till erforderlig omfattning och 

på rätta platser omedelbart efter ett krigsutbrott. 

MaterieL som vid ett krigsutbrott befinner sig under underhåll, 

skall snarast efter mobilisering iordningställas och levereras till för

band. 

För att tillgodose det för sta kravet erfordras att A- och B -resur 

serna vid krigsutbrottet finnes omedelbart tillgängliga på rätta platser 

och att de är materiellt förberedda på den momentana expansion av un

derhållets omfång som kommer att äga rum. 

Huvuddelen av den materieL som vid ett krigsutbrott befinner sig 

vid C -verkstad för underhållsåtgärd, skall snarast iståndsättas och ut

sändas till förband. Efter hand som materielen utsänts, kommer per so

nal att friställas som kan utnyttjas för att för stärka B -resurser. På 

samma plats eller i närheten av C -verkstaden bör dock behållas en viss 

mindre personalstyrka för oförutsedda behov och för att bilda kärna för 

en ansvällning som kan påfordras, då krigsläget ger möjlighet till istånd

sättningsarbeten av sådan omfattning att A- och B-resurser icke räcker 

till. 

Beträffande kravet på rimlig rationelL ekonomisk drift i f r e d 

kan bl a följande synpunkter framföras. 

Under fredsförhållanden kommer för telemateriel stor vikt att läg

gas vid preventivt underhåll för att upprätthålla materielens tekniska be

redskap och ge den ett högt initialstridsvärde. 

Översyner och omfattande tillsyner kommer, som ovan framhållits, 

att utföras vid C -verkstäder och kommer i regel icke till utförande 
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under krig. Denna skillnad beträffande kategori C mellan krigs - och 

fredsförhållanden gör att på dessa underhållsåtgärder fredsrnässiga 

synpunkter kan få vara styrande,. nämligen möjligast rationella eko 

nomiska drift. 

Kategori A och B måste, med hänsyn till vad som ovan anförts, 

utformas och lokaliseras så att omställning till krig kan ske smidigt. 

Omorganisation och förflyttningar måste undvikas. För underhåll av 

vis sa större stationära anläggningar, t ex för delar av strilsystemet, 

kan det vara lämpligt att sammanslå resurser av kategori A och B. 

Man får därigenom en B -verkstad knuten till anläggningen. 

6. Livslängden hos telemateriel. 

Man skiljer mellan två slag av livslängd hos materiel, 

d e l s materielens tekniska livslängd, d v s den tidrymd under vilken 

den med erforderligt underhåll kan hållas i funktionsdugligt skick, 

d e l s materielens ekonomiska livslängd, d v s den tidrymd under vil

ken den på grund av teknikens utveckling av modernitets skäl upp

fyller de taktiskt -tekniska kraven. 

Den tekniska livslängd som förutsatts i samband med materielens 

anskaffning kan bibehållas hög genom planrnäs sigt genomfört underhåll. 

Den ekonomiska livslängden kan ökas genom modifieringar, vari

genom materielen anpassas efter ändrade krav. 

För att uppnå god totalekonomi bör teknisk och ekonomisk livs

längd bringas i överensstämmelse genom lämplig avvägning mellan 

underhåll och modifieringar. 

F ATU har i sina beräkningar räknat med en livslängd hos telema

teriel om tio år utom för telefonmateriel, där för vis s materiel en 

längre livslängd tillämpats. 

Av ekonomiska skäl och genom upprepade modifieringar har den 

verkliga livslängden ofta kommit att bli betydligt längre än de ovan an

givna. Som exempel kan anföras fälttelefonapparat m/37 som fortfa

rande finns i tjänst efter 25 år. Ett vanligt förfarande är även att ma

terielen efter den ekonomiska livslängdens slut övergår att bli reserv

materiel eller utnyttjas i territoriella och lokalförsvarsförband. 
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III. 	 N U V A R A N D E O R G A N I S A T I O N O C H O M F A T T N I N G 

AV TELEMATERIELENS UNDERHALL. 

A. 	 Underhållstjänsten i förvaltningsorganisationen. 

Ledningen av underhållsverksamheten ifråga om tygmateriel hand

haves för närvarande i tekniskt och ekonomiskt avseende centralt av de 

tre tygförvaltande ämbetsverken - armetygförvaltningen , marinförvalt 

ningen och flygförvaltningen. De tygförvaltande ämbetsverkens arbets

uppgifter i de s sa hänseenden angives i gällande instruktioner på följande 

sätt. (Utdraget gjort ur armetygförvaltningens instruktion SFS 1959:8, 

3 §, motsvarande gäller för marinförvaltningen och flygförvaltningen). 

" 

att föranstalta om de åtgärder, vilka erfordras för att armen 


skall vara försedd med för dess krigsberedskap ändamålsen


lig och fullständig tygmateriel och ammunition; 


att ombesörja att armens tygmateriel och ammunition hålles 


i tidsenligt och brukbart skick samt, såvitt på ämbetsverket 


ankommer, övervaka att armens förråd äro fullständiga och 


i gott skick: 


att, i vad angår armetygförvaltningens ämbetsområde, utöva 


kontroll över handhavandet av förvaltningsärenden hos under


lydande myndigheter ävensom genom bl a förrådskontroll till


se, att en ändamålsenlig hushållning med medel och materiel 


äger rum; 


att följa den tekniska utvecklingen inom armetygförvaltningens 


ämbetsområde, bearbeta insamlat material och tillhandahålla 


den det vederbör erforderliga upplysningar i detta hänseende; 

11 

Verksamheten vid de regionala och lokala organen regleras genom 

av den centrala myndigheten utarbetade materielbe skrivningar, teknis

ka underhållsinstruktioner och andra såsom förvaltningsorder utfärdade 

föreskrifter. Ansvaret för att materielen hålles i "tidsenligt och bruk

bart skick" har därigenom ålagts de myndigheter, som har materielen 

om hand, det må vara förband, som använder materielen i utbildning el 

ler förrådsmyndigheter , som har uppsikten över förråds ställd materiel. 
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Denna, på grund av ITlaterielens utspridning nödvändiga, "delegering" 

av ansvar för ITlaterielens underhåll har sitt stora värde ur den syn

punkten, att ITlaterielvårdens betydelse för stridseffektens upprätthål

lande inpräntas i fred hos personalen. 

Kontroll av efterlevnaden av de utfärdade föreskrifterna sker genoITl 

inspektioner, lokalt genoITl ITlaterielvårdskontroll, utförd av truppbefäl 

och förvaltningspersonal. regionalt och centralt genoITl stickprovsinspek

tioner. En kontinuerlig kontroll av ITlaterielens tillstånd är i hög grad 

beroende av den uppfostran till ansvar för ITlaterielens skötsel, SOITl kun

nat bibringas per sonal av alla kategorier. 

I de centrala förvaltningarna är ansvaret för underhållsverksaITlhe

ten olika fördelat. InoITl var och en av de tre tygförvaltningarna finnes 

för ve r k s t a d s t j ä n s t e n ansvariga organ, näITlligen arITletygförvalt

ningens verkstadsavdelning, ITlarinförvaltningens verkstadsbyrå och 

flygförvaltningens underhållsavdelning. Ansvaret oITlfattar planering. 

projektering och utrustning av verkstäder. tillgodoseendet av verkstä

dernas personalbehov av tjänsteITlän och arbetare, föreskrifter och an

visningar för redovisning vid verkstäder och till dessa hörande förråd, 

teknisk och ekonoITlisk övervakning i fråga OITl verkstädernas drift saITlt 

granskning av ITledelsredogörelser. ITled undantag av vad SOITl åvilar 

försvarets civilförvaltning, avtals- och arbetarskyddsfrågor saITlt före

tag snäITlnder , arbetsstudieverksaITlheten och statistik över verksaITlhe

ten saITlt verkstädernas arbetsplanering och sysselsättning. Med verk

stadsdriften direkt saITlITlanhörande förrådsverksaITlhet faller även inoITl 

de tre organens uppgifter. 

Planläggningen av k r i g s r e p a r a t i o n s t j ä n s t e n ingår i de tre 

avdelningarnas uppgifter, dock i olika utsträckning. Planläggningen OITl

fattar organisation och utrustning av självständiga underhållsförband 

(krigsverkstäder) saITlt andra underhållsförbands utrustning ITled verk

stadsteknisk ITlateriel (ITlaskiner, verktyg. res ervde lar). 

ArITletygförvaltningens verkstadsavdelning har till uppgift att anskaf

fa viss ovannäITlnd utrustning för reparationstjänsten i krig saITlt att upp

göra förslag till anskaffning av reservdelar för reparationstjänsten. Den

na senare anskaffning oITlhänderhas av vederbörlig sakavdelning . InoITl 

ITlarinförvaltningen råder en ITlotsvarande arbetsfördelning ITlellan ITlotsva

rande verkstadsbyrå och sakavdelning. Flygförvaltningens underhållsav

delning har hela ansvaret för anskaffning och organisation av resurserna 

för reparationstjänsten i krig. 
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Det åligger alla tre avdelningarna att ombe sörja f a c k t e k n i s k 

u t b i l d n i n g av för underhåll sverksamheten erforderlig per sonal. 

Utbildningen sker dels i avdelningarnas egen regi och dels vid andra 

utbildningsanstalter efter av avdelningarna utgivna anvisningar. 

På avdelningarna ankommer givetvis förvaltning av till deras för

fogande ställda anslag. 

Förrådshållning av reservdels'ager f ör underhållet åvilar inom 

armetygförvaltningen tygförrådsbyrån och inom marinförvaltningen 

vederbörlig byrå utom för viss materiel (viss tele- och motormate

riel), som handhaves av verkstadsbyråns förrådssektion (sedan l. 11. 

1962 överflyttad till det för söksvis inrättade förrådskontoret) . Vid 

flygförvaltningen åligger det underhållsavdelningen att sörja för för

rådstjänst och materielförsörjning vad avser flygmaterielunderhåll. 

Det föreligger stora skillnader ifråga om uppgifter och ansvar 

mellan armetygförvaltningens verkstadsavdelning och marinförvalt

ningens verkstadsbyrå å ena sidan och flygförvaltningens underhålls

avdelning å den andra. Vid armetyg- och marinförvaltningarna är de 

förberedande leden av underhållsverksamheten för telemateriel nämligen 

att utarbeta tekniska föreskrifter och anvisningar för underhållet samt 

att beräkna behov av och anskaffa reservdelar och annan ersättningsma

teriel, ålagda sakavdelningarna (motsv). Vid flygförvaltningen åvilar 

detta ansvar underhållsavdelningen. Det råder sålunda icke enhetlighet 

mellan förvaltningarna ifråga om uppgiftsfördelningen inom verken. 

Det råder en allvarlig efter släpning ifråga om utarbetandet av un

derhållsinstruktioner. Önskemålet att såväl materielbeskrivningar som 

underhållsinstruktioner skall kunna tillhandahållas samtidigt med att ma

terielen tages i bruk torde icke alltid tillgodoses. Härvid inverkar sta

berna ofta i negativ riktning genom det tryck, som de utövar på förvalt

ningarna med sin önskan att materielen skall kunna utnyttjas i utbildning 

så tidigt som möjligt. 

Aterföring av erfarenheter från underhållsverksamheten till de an

skaffande organen sker i viss utsträckning. Det vore dock önskvärt att 

detta utfördes i mera systematiserad form. Underlag härför i form av 

rapporterings,rutiner har införts på försök. 

Underhållsorganens nuvarande organisation och personaluppsättning 

framgår av bilagorna 2 - 7. 
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Här bör även nämnas, att ett för de tre försvarsgrenarna gemensamt 

organ för kvalificerade tekniska uppgifter i samband med anskaffning av 

robotar för krigsmakten, robotavdelningen, inrättats vid flygförvalt 

ningen fr o m 1. juli 1962. I Kungl Maj:ts proposition nr 64 år 1962 uttalar 

föredragande departementschefen ifråga om den föreslagna robotavdelningens 

arbetsuppgifter m m, bl a, "att flygförvaltningen även i frågor rörande un

derhåll m m på robotområdet kommer att få uppgifter för krigsmakten i dess 

helhet" . 

Vid sidan av för svar sgrensförvaltningarna bedriver F ö r s var e t s t e l e 

t e kn i s k a l a b o r a t o r i u m arbete med typprovning av telekomponenter 

och utarbetar försvarsstandard för dessa. Detta är av stor betydelse för 

förbättrad driftsäkerhet - minskat underhållsbehov - och förenkling av un

derhållsåtgärderna. Nyligen har inom laboratoriet även inrättats en drift 

säkerhetssektion, som skall verka för tillförlitlighetsteknikens utveckling 

och dess tillämpning på militär materiel. 

B. Nuvarande verkstadsorganisation. 

Underhållsarbeten som kräver verkstadsresurser utföres huvudsakli 

gen vid ett 70-tal verkstäder tillhörande de tre försvarsgrenarna. För när

varande finns endast en för försvaret gemensam televerkstad, Försvarets 

televerkstad i Göteborg. Dessutom finns en televerkstad vid det statliga bo

laget Karlskronavarvet AB. Endast i undantagsfall utnyttjas civila verk

stadsre sur ser. 

Såväl tillsyner som översyner, reparationer och modifieringar uppdra

ges verkstäder, som är underställda respektive tygförvaltning. Vid ar

men utgöres dessa av tygverkstäder av 1. och 2. klass samt serviceverk

städer, vid marinen av örlogsvarv, kustartilleriverkstäder och service

verkstäder samt vid flygvapnet av centrala flygverkstäder, regionala tele

verkstäder och flottiljverkstäder . 

De tre för svar sgrenarnas huvudverkstäder för telemateriel är för 

armen: Stockholms Tygstation, Signalverkstäderna i Sundbyberg, 

Bodens Tygstations Tygverkstad 

marinen: 	 Örlogsvarvet i Stockholm 


Karlskronavarvet AB 


flygvapnet: Centrala flygverkstaden i Arboga. 

En sammanställning av televerkstadsresurser redovisas i hemlig bi

laga H 1. 
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Verksanlheten vid v:issa av försvarets större verkstäder för tele

materiel är följande, 


91_g,!l<:1,y~r_k,:;t:.ä9~r_n~J_S~I2d_bYJ:>eTg (STSIS) utgör arrnens huvudverk

stad för signalmateriel och har dessutom vissa regionala uppgifter, De 

regionala serviceuppglfterna löses SOln regel av rörliga reparations

gruppEr , J verkstaden ingår maskin - radio - och radara,vdelningar, En

ligt pywcipbeslut av 1960 års riksdag (prop 1960:120, SU 127 och 147, 

rskr 335) skall signalverkstäderna efter förslag av lokaliseringsutred

lljngen rörande statlig verksamhet förflyttas från StockholmsområdeL 

Kungl Maj't har ännu ej tagit slutlig ställning till frågan om vilken Qrt 

som bör väljas. 

Verksamheten vid signalverkstäderna i Sundbyberg omfattar i huvud

sak renoverings -, reparations -, installations - och kontrollarbeten på te

letekni sk materiel och kryptoapparatur . Följande arbetsuppgifter är här

vid de viktigaste. 

Över syn och ändring sarbeten på radio -, telefon- och radarmateriel 

utföres efter beställningar från armetygförvaltningen. Förvaltningen be

ställer även installationer saInt sammanställnings - och kompletterings

arbeten på nyanskaffad in- och utländsk signalmateriel. Dessa arbetsupp

gifter har ofta formen av experiment och för sök och omfattar också till 

verkning av enheter och detaljer, Vidare utför signalverkstaden kvalifi 

cerade reparationer av all slags telemateriel tillhörande armen. Verk

staden utför också kontroll- och reparationsarbeten på teletekniska mät

instrument tHlhörande samtliga arxnens verkstäder samt renoverar och 

l'eparerar all armens fjärrskriftsmateriel m m, 

C e n t r a l a fl y g v e r k s t a d e n i A r b o g a (C V A) är huvudverk

stad för telematenelunderhåll inO!n flygvapneL Arbetsuppgifterna är i 

huvudsak följande. 

Utvecklingsarbete, besiktning och kontroll samt driftuppföljning med 

åtgärder i form av föreskrifter, tekniska order etc för all marktelemate 

riel samt för all flygplan··, helikopter - och robotburen telemateriel. Här

jämte utföre s över syn och reparation av all flygplan-, helikopter - och ro

botburen telernateriel (radio, radar etc). Till C VA är såsom en special

avdelmng - rörlig del - ansluten en s k regional televerkstad (TV l). Den

na utför för hela landet - efter beställning från flygförvaltningen (sakbyrå) 

- installationsarbeten beträffande exempelvis radiolänk, fjärrskrift, fast 
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ITlarkradio och fast ITlarkradar saITlt el-kraftreservverk. TV l sköter VI

dare underhåll av vissa radarstationer i den ITlån respektive stations egna 

resur ser är otillräckliga härför. Slutligen utför TV l även sådana under

hållsuppgifter SOITl ankoITlITler på övriga regionala televerkstäder . 

Försvarets Televerkstad i Göteborg (FTG) har försöks

vis organiserats vid Göteborgs Örlogsvarv genoITl saITlITlanslagning av re

surserna vid de tre försvarsgrenarnas televerkstäder i GöteborgsoITlrådet. 

Denna verkstad började arbeta oITlkring år s skiftet 1960/61. Verkstaden är 

avsedd att vara en för för svaret geITlensaITl televerkstad ITled i för sta hand 

anknytning till III. ITlilitäroITlrådet. Verkstaden är organiserad på fyra 

verkstadsavdelningar , näITlligen radioverkstad, radiolänkverkstad, radar"' 

verkstad saITlt e1ektroITlekanisk verkstad. 

I figur 6 redovisas en saITlITlanställning av nuvarande ITlaterielvolYITler, 

underhållskostnader saITlt uppgifter OITl per sonal och verkstäder. 

En närITlare kOITlITlentar till tabellens uppgifter 1äITlnas i kapitel VI. 

Materiel
vo1YITl 

Mkr 1) 

Total 
under
hålls -
kostnad 

Mkr 2) 

Proc en
tuell 
under
hålls -
kostnad 

Antal 
anställda 
inoITl 
teleunder -
håll 2) 

Antal 
te1e
verk
städer 2) 

,ArITlen 319 9,8 3, l 350 39 

Marinen 376 7,6 2,0 230 6 3) 

Flygvapnet 473 23,9 5, 3 900 23 

GeITlensaITlt (2,6)4) 80 l 

Totalt 1. 168 41, 3 3,5 1. 560 69 

1) Uppgifterna avser ITlaterielläget 1960/61. 

2) Källa: Försvarets underhållsutredning 

3) Inklusive Karlskronavarvet AB 

4) Fördelat på arITlen, ITlarinen, flygvapnet. 
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IV. 	 D E T A L J E R A D B E R Ä K N I N G A V T E L E M A T E R I E L E N S 

NUVARANDE UNDERHALLSBEHOV. 

Mot bakgrund av vad som tidigare framhållits beträffande princi

piella riktlinjer för telematerielunderhåll har FATU utfört undersök

ningar på befintlig telemateriel (avseende materielläget vid år s skiftet 

60/61). Under sökningarna omfattar följande. 

l. 	 Beräkning av arbetsvolymer. 

l. 1 	 Arbetsvolym för preventivt underhåll. 

1. 2 " II reparationer 

1. 3 	 modifieringarII II 

l. 4 	 C entraliserbar andel av arbetsvolymerna 

1. 	5 Den del av den centraliserbara arbetsvolymen, vilken bör 

ombesörjas av rörliga arbetsgrupper. 

2. 	 Beräkning av materielvolymer = 


anskaffning s - och installationskostnad. 


3. 	 Beräkning av underhållskostnader per år. 

4. 	 Beräkning av antal reparationstillfällen per år och materieltyp. 

5. 	 Jämförelse mellan nuläge och förhållandet vid mobilisering. 

6. 	 Övriga uppgifter. 

6.1 	 Beräkning av förväntad medeltid mellan fel. 

6.2 	 Beräkning av kostnader för beredskapsbortfall. 

6. 3 	 Beräkning av teknisk beredskap. 

6.4 	 Beräkning av antal materieltyper , speciel1t med angivande 

av huruvida materielen är gemensam. 

1. 	 Metodik. 

Beräkningarna har utförts i datamaskin. Viss materiel, som enligt 

F ATU uppfattning icke är att hänföra till telemateriel såsom reservkraft 

aggregat, signallanternor , fjärr skriftmaskiner , har ej ingått i beräk

ningarna. 
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Denna metodik har valts framför allt för att tillgodose två krav, 

nämligen 

möjlighet att erhålla resultat med erforderlig noggrannhet inom kor

tast möjliga tid och möjlighet att anpassa beräkningarna till de tre för

svar sgrenarnas olikheter i driftförhållanden och materielanvändning , lik

som till skillnader i nu underhållsresur ser. 

Det p r e ven t i va u n d e r h å 11 e t s omfattning har utformats såsom 

en underhåll srutin, genom vilken dels åtgärdernas periodicitet fastlagts, 

dels klarlagts vilken kategori (A, B eller C) som skall komma ifråga, dels 

den arbetsvolym (i mantimmar) som normalt respektive åtgärd kräver. 

Denna arbetsvolym innefattar s kontroll som åtgärd till följd av kon

trollresultatet. Atgärden kan omfatta justeringar, trimningar ävensom 

reparation. Periodiciteten är i dessa rutiner dels kalendertidsbunden och 

dels driftstidsbunden, beroende hur materielen användes. Genom att 

telemateriel antingen kan vara i t j ä n s t, i n s t a 11 e r a d eller f ö r r å d s 

s t ä 11 d, har tre rutiner utarbetats för var je materieltyp. Exempel på en 

dylik rutin framgår av bilaga 8. Genom rutinen klarlägges följande för un

derhållet fundamentala frågor: 

När skall underhållsåtgärder insättas ? 

Vem (kategori) skall utföra arbetet ? 

Hur lång tid åtgår normalt för åtgärden? 

Periodicitet och tid för åtgärder har valts grundval av tillgänglig 

erfarenhet från alla tre försvarsgrenarna följande princip. 

Den förväntade medeltiden mellan fel (MTBF) har berä knats med ut

gångspunkt från materielens innehåll av komponenter (elektronrör, mot

stånd, kondensatorer m m). Denna beräkning har utförts för samtliga ma

terieltyper (objekt). Två objekt av samma slag, t ex två olika typer av 

spaningsradar har antagits vara lika underhållskrävande under förutsätt 

ning att MTBF-värdena överensstämmer, Är det ena objektets underhålls

åtgärder arbets studerade och åtgärdernas periodicitet tlagda kan des sa 

e enheter utan större ändringar utnyttjas för att bestämma underhålls

rutinerna för det andra objektet. 

I de fall MTBF -värdena ej helt överens stämmer har rutinerna juste

rats i motsvarande mån. 
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För att möjliggöra en beräkning av MTBF inom kort tid har använts 

den erfarenheten att vid rörbestyckad elektronisk materiel elektronrören 

i regel orsakar c:a 50% av alla fel. Övriga komponenter har förutsatts 

ha samma felfrekvens och orsaka resterande fel. För att beräkna MTBF 

har således enbart erfordrats uppgift om totalt antal komponenter och rör. 

varefter beräkningen skett med hjälp av nomogram. Kontroll mot noggran

nare beräknade värden, samt resultat av driftanalys visar att nomogram

metoden ger en genomsnittlig noggrannhet av c:a -t 10%, vilket torde vara 

tillfyllest för i detta sammanhang aktuellt behov. 

För att erhålla ett praktiskt MTBF-värde för materielen, måste hän

syn tagas till materielens användnings - och monterings sätt. För t ex 

flygburen utrustning har det beräknade MTBF-värdet d i v i d e r a t s med 

faktorn 8, vilken anses erfarenhetsmässigt vara representativ för denna 

mate rielanvändning , Liknande korrigering har utförts för fordonsburen 

utrustning, bärbar materiel och fartygsmonterad utrustning. Faktorerna 

har härvid varit respektive l, 5, 2, O och 2, O. På liknande sätt har MTBF

värdet för materiel i förråd eller installerad materiel m u l t i P 1 i c e r a t s 

med faktorn 10. 

Den redovisade arbetsvolymen för r e p a r a t i o n e r avser endast de 

reparationer, som trots ett väl avpassat preventivt underhåll ändock före

kommer. Dessa reparationer orsakas av sådana fel, vilka ej kan förutses 

genom kontroll (se även definitionen i bilaga l; katastroffel) . Beräkningen 

av denna arbetsvolym har grundats på det praktiska MTBF-värdet och en 

bedömd reparationstid, som varierar med hänsyn till materieltyp, mate

rieltillstånd och materielens användningssätt. 

För m o d i f i e r i n g a r har de årliga arbetsvolymerna beräknats som 

procentuell andel av över synstiden per år. De procentsatser som använts 

är följande 

Radarmateriel 15 % 

Radiomateriel 5 % 


Telefonmateriel 0% 


Hydrofonmateriel 15 % 


Datamateriel la % 

Telemätinstrument 0% 


Övrig telemateriel 5 % 
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Vid beräkningarna av förhållandet vid mobilisering har all materiel 

förutsatts vara ffi tjänstf!. Drifttiden per år har därvid satts till 6000 

timmar med undantag av flygburen materiel, vars drifttid satts till 600 

timmar. Underhållsrutinerna har därvid givetvis ändrats i de fall dessa 

varit drifttidsbundna till det för det nya materieltillståndet tillämpbara. 

Genom att beräkningarna utförts efter samma metod har en jämförelse 

kunnat göras med nuläget. 

Den c'e n t r a l i s e r b a r a a n d e 1 e n a var b e t s vol y m e r n a har 

de ssa under sökningar ansetts vara de arbeten som utföre s under freds

förhållanqen men e j under ett kortvarigt krig. Dessa arbeten är: 

Översyner 

Modifieringar 

Tillsyner, med perioden l år och en arbetsvolym överstigande 

25 mantimmar. 

Vid vår bedömning av hur stor del av den centraliserbara volymen 

som bör ombesörjas av rörliga arbetsgrupper, har hänsyn ta

gits till montage sätt m m. 

U n d e r h å 11 s k o s t n a d e r n a, som inkluderar preventivt under

håll. reparationer och modifieringar, har för samtliga kategorier be

räknats efter en timkostnad av 17:-. Med hänsyn till den variation i ef

fektivitet, som föreligger för de olika kategorierna (A, B och C) och att 

arbetsvolymerna avser netto-värden, kan 17:-/timme anses som ett nå

gorlunda representativt värde för samtliga kategorier. 

B e r ä k n i n g e n a v b e r e d s k a p s b o r t f a 11 har tillgått så att an

skaffningskostnaden plus installationskostnaden dividerats med den ekono

miska livslängden i timmar (1 år = 8760 tim). Det erhållna timpriset har 

i sin tur multiplicerats med total stilleståndstid för underhåll (exklusive 

transporttider) så att därav betingat beredskapsbortfall erhållits. 

Med hänsyn till nyss nämnd stilleståndstid per materielenhet har även 

den t e kn i s ka b e r e d s kap e n kunnat beräknas. 
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2. Re sultat av under sökningarna. 

I figur 7 visas i form av stapeldiagram arbets volymerna för hela tele

området. För mera ingående studium av resultaten för de olika materiel 

slagen (radar, radio o. s. v.), hänvisas till bilagorna 9 - 13. 

Materielläget 1960 - 61. 

Man/år 
Arbefsyolym) telemateriel underhåll 

f'yq bur-en rntrl .. 

200 

150 

100 

50 

159 

1'19 

109 

92 

Modifierin9ar 

Reparationer 

FörsVQ r.5grel1 Centraliserbar volvm 

Mobil andel av centr. volym 

Figur 7. 
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Det bör fram.hållas att de beräknade arbetsvo1ym.erna utgör netto

arbetsvolym. och är uttryckta i m.anår (l m.anår = 2. 000 m.antim.m.ar). 

Vid beräkning av personalbehovet för de arbetsuppgifter, som. här av

ses m.åste således hänsyn tagas till bl a spilltider av olika slag, utbild

ning av per sonal, ojäm.nhet i arbetsbeläggning m. fl faktorer, som. för

hindrar ett 100%-igt utnyttjande av personalen för direkt produktivt ar

bete. Denna inverkan varierar för de olika kategorierna A, B och C. 

Kostnadsuppgifter fram.går av figur 8, vari anges uppgivna 

anskaffnings- plus installationskostnader; fram.räknade kostnader 

för preventivt underhåll (sum.m.an av A, B och C); kostnader för m.odi 

fiering; sam.t kostnader för reparation. Vidare anges den totala under

hållskostnaden och denna som. procentuell andel av anskaffnings - och 

installationskostnad. Des sutom. redovisas kostnader för beredskaps

bortfall. Kostnaderna ange s i tusen kronor. 

Under-Bered-TotaltAnskaff- Preven skaps hålljunder-Modining IRepara-Försvars tivt anskbort-fi- håll+ under tiongren fall. + inst%eringinstalla
håll 6:2 I(3+4+5)tion 

8 I 

6,0 

7653 42l 

1. 80019.30040017,400 1. 500Arm.en 319.000 

3,5L 00013. 3004001. 000376.000Marinen 11 . 900 

3,8I 700 

4,3 

17.80030016.200 L 300473.000Flygvapnet 

4.50050.4003.800 1. 10045.500Sam.t1iga 1.168. 000 
. 

Figur 8 

I figur 9 visas det preventiva underhållets procentuella fördelning på 

A-, B - och C -arbeten och den procentuella ökningen av sum.m.an för A- och 

B-arbeten, vilken beräknas ske vid m.obilisering, d v s då sam.tlig m.ateriel 

tas i tjänst. I sam.m.a figur har även inlagts representativa uppgifter för m.a

terielgruppernas MTBF (utan korrektion för användningssätt) sam.t uppgift 

rörande tekniska beredskapen. Som. en biprodukt från beräkningen av MTBF 

har det sam.m.anlagda antalet kom.ponenter och elektronrör erhållits, vilket 

redovisas i figurens kolum.ner 8 och 9. 

http:sum.m.an
http:sum.m.an
http:m.antim.m.ar
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Fördelning Teknisk Antal AntalÖkning 
Materiel  prev uh A+B MTBF bered kompo elektron

slag vid mob tim skap nenter rör~o 
A B C x 1000 x 1000% 

l 2 3 4 5 76 8 9 

Radar 38 38 24 240 400 4.100 28094 - 99 

Radio 25 39 36 230 1.600 16.000 87095 - 99 

Telefon 15 37 48 220 4.000 96 -100 4.000 25 

Hydrofon 32 18 50 280 600 130 697 - 99 

Data 20 52 28 210 300 1. 000 6092 - 98 

Övrigt 10 80 10 250 5.000 24 l96 - 99 

Totalt 26 38 36 230 c:a 25.00092 -100 c:a 1. 200 

Figur 9 

Följande uppgifter angående typantal och antal för för svar sgrenarna 

gemensamma materieltyper har framkommit i samband med beräkningarna: 

Antal typer av radarmateriel: 

armen 7 st 

marinen 42 st 

flygvaEnet 34 st 

totalt 83 st 

gemensamt armen-marinen 6 st 
11 armen-flygvapnet O st 

If marinen-flygvapnet 2 st 
11 samtliga O st 

totalt 8 st (= 10 %) 

Antal .. yper av radiomateriel: 

armen 45 st 

marinen 37 st 

flygvapnet 33 st 

totalt 115 st 

gemensamt armen-marinen 5 st 
Il armen-flygvapnet l st 

marinen -flygvapnet 2 st 

samtliga 6 st 

totalt 14 st (= 12 %) 



29. 

För övriga grupper av telemateriel har i detta sammanhang liknande 

sammanställningar icke kunnat göras, då materielen redovisas på olikar

tat sätt vid de tre försvarsgrenarna. Detta gäller i synnerhet telefon- och 

datamateriel (eldledningsmateriel) . 

För telernätinstrument har FATU icke utfört särskild beräkning. An

ledningen härtill är främst att såväl inventering av det nuvarande beståndet 

av instrument som beräkning av arbetsvolymer nyligen utförts genom Tele

tekniska delegationens för sorg. Detta har skett under 1960 i samband med 

av delegationen framlagt förslag om samordnat underhåll för telernätinstru

ment. Av nämnda undersökningar framgår att den totala materielvolymen 

av instrument är c:a 23 Mkr, samt att arbetsvolymen , som enbart berör 

C-resurser motsvarar 30-35 man/år. 

3. Kommentar till r e sultaten. 

F ATU har grundat sina beräkningar på att underhållsåtgärder utföres 

vid bestämda intervaller enligt en fastställd rutin i enlighet med materie

lens behov av underhåll. För närvarande sker telematerielunderhållet i 

för svaret endast delvis efter des sa principer. Vid jämförelse mellan det 

personalbehov som framgår av beräkningarna och den för telematerielun

derhållet befintliga personalen (direkt produktivt arbetande) bedömer F ATU 

att f n ett vis st per sonalunder skott råder. 

Av figur 8 framgår att det föreligger skillnader mellan försvarsgre

narna i fråga om underhållskostnaden, angiven som procentuell andel av 

kostnaden för anskaffning plus installation (se kol 8). Detta förklaras av 

att materielens underhållsbehov är proportionellt sett större vid mindre 

komplicerad materiel med i regel låg anskaffningskostnad, än vid mer komp

licerad materiel medhög anskaffningskostnad. Man kan även jämföra med 

det gränsfall nedåt som berättigar till en Jlthrow-away"-metod i stället för 

underhåll. Armens behov av underhåll härrör till stör sta delen från radio

materiel, som består av ett stort antal enheter med relativt lågt anskaff

ningsvärde. Det synes därför naturligt att armen erhållit det högsta värdet 

för underhållskostnaden, trots att anskaffnings - och installationskostnaderna 

är de lägsta. 

Av figur 8 framgår vidare att den beräknade kostnaden för beredskaps

bortfall är mycket låg (se kol 7). Den verkliga kostnaden är emellertid högre, 

enär den beräknade kostnaden icke tar hänsyn till transporttider och övriga 

spilltider. 



30. 

Av sär skilt intres se är den ökning av underhållsbehov som uppstår 

då all materiel tas i tjänst (se figur 9, kol 5). Förutom denna ökning, 

uppgående till i medeltal 2,3 gånger, uppstår vid en mobilisering behov 

av resur ser för komplettering av vis sa teleinstallationer , Därför torde 

det totala behovet av ökade resurser vara väsentligt högre än 2,3 gånger 

fredsresur serna. Förhållandet belyser, att även vid ett väl avvägt under

håll under fred det måste skapas möjlighet att snabbt öka resurserna vid 

en mobilisering. Om underhållet eftersättes under fred kommer behovet 

av underhållsåtgärder vid en mobilisering att bli väsentligt högre än vad 

här nämnda relationstal anger. Behovet av full krigskapacitet på A- och 

B-nivå kommer även att krävas vid en tidigare tidpunkt främst beroende 

på ett ökat behov av avhjälpande reparationer. 

Figur 9 (kol 7 anger den tekniska beredskapen som hög. Det torde 

dock vara motiverat att närmare granska innebörden av däri angivna vär

den. Om den tekniska beredskapen är 98 % innebär detta att utrustningen 

'f å . k' . " b d 'd 100 - 98 8 7601 r ga IC e år operatlvt utnyttjnIngs ar un er en tl av 100 x. 

timmar/år (l år = 8.760 tim) eller c:a 175 timmar/år. Om ett fel repare

ras på i medeltal 2 timmar, så innebär detta att det inträffar 88 fel per år 

eller nära nog 2 st/vecka. Detta överensstämmer väl med praktiska erfa7 

renheter från t ex radarstationer. Den praktiska innebörden av det pro

centuella värdet är sålede s betydligt mindre gynnsamt än vad värdet i sig 

självt tycks utvisa. 



31. 


V. DETALJERAD BERÄKNING AV TELEMATERIELENS 


UNDERHALLSBEHOV UNDER 1960 - TALET. 

1. Allmänna synpunkter. 

I kapitel IV har F A TU redovisat det nuvarande underhållsbehovet för 

telemateriel, Underhållsresurserna måste emellertid fortlöpande anpas

sas till förändringar i materielbeståndet. Det är därför nödvändigt att 

söka kartlägga underhållsbehovets utveckling. 

Den nu befintliga telematerielen har till stör sta delen anskaffats under 

den senaste 10-årsperioden. Av de materielundersökningar, som FATU 

utfört i samband med de i föregående kapitel redovisade beräkningarna, 

har framgått att en stor del av nu befintlig materiel - mer än hälften - har 

konstruerats före år 1950. Ständigt nya områden inom elektroniken finner 

praktisk tillämpning i militär materiel. När ny teknik stabiliserats i prak

tiskt användbara konstruktioner) som kan införas i den militära materie

len. medför detta ofta språngvisa förändringar i materielvolymen. Exem

pel härpå är radarmateriel och på senare tid digitala da~d.utrustningar. 

Skäl finnes således att antaga att i en nära framtid nya konstruktioner kom

mer att införas vilket skulle medföra kraftiga ändringar i materielvolymen . 

(Den av F ATU bedömda inverkan på underhållet av denna utveckling behand

las i kapitel VI). 

Med hänsyn härtill bedömer F ATU att beräkningen av telematerielens 

kommande underhållsbehov icke bör överspänna längre tidsperiod än 1960 

talet. För denna period föreligger ett relativt säkert underlag i försvars

grenarnas nuvarande materielplaner och den tekniska utvecklingens inver 

kan på underhållet kan med någorlunda säkerhet förutse s. 

2. Metodik. 

Vid beräkningen har i princip samma metod använts för denkommande 

materielens underhållsbehov Som för den nuvarande. 

Den procentuella andelen av utbytesenheter som snabbt kan ,tas - en

heter av Ifplug-inlf-typ - ökar i materielen. Detta är särskilt utpräglat vid 

t ex datautrustningar. Trots ökad användning av dylii;a utbytesenheter är 

en större eller mindre del av materielen icke av denna karaktär. Vi ha 

sökt bedöma den procentuella andelen av If snabbt utbytbara" utbyte senheter . 

Denna andel av utrustningar har ansetts såsom självständiga reparations

objekt, vilka tillagts rutinen som en årlig arbetsvolym, fördelad på B - och 



I 
I 
! 

32. 

C -resurser i enlighet ITled vad ITlan nu vet eller kan bedöITla. För reste

rande andel av utrustningarna har tilläITlpats saITlITla ITletodik SOITl använts 

vid föregående beräkning. HärigenoITl blir ITlaterielens beräknade stille~ 

ståndstider och därITled förenade kostnad korrektare bedöITlda. 

GenoITl att kOITlponenternas kvalitet kontinuerligt förbättras och där 

ITled saITlITlanhängande felrisk ITlinskas är det befogat att för 1960-talets 

elektronik räkna ITled en relativ öknir..g av MTBF-värdena. I våra berä.k·· 

ningar har denna ökning bedöITlts följa en jäITlnt stigande skala så att vid 

1960 -talets slut MTBF -värdena fördubblats. 

KOITlponentantalet har bedöITlts i saITlband ITled insaITlling av det :':ör be

räkningen nödvändiga grundITlaterialet (antalsuppgifter ITl ITl). En sådarL be 

dÖITlning är ITlöjlig, då den tekniska konsekvensen av planerade ITlaterieja7~

skaffningar i stort sett är känd i förvaltningarna. GenoITl jäITlförelser :med 

konstruktioner av liknande slag kan det totala antalet kOITlponenter bedömas. 

Beräkningen har utförts för tre tidpunkter, näITlligen 1963/64, 1966/67 

och 1969/70. Givetvis blir beräkningens resultat osäkrare ju längre fraITl i 

tiden beräkningen syftar. GenoITl att nya projekt torde kOITlITla fraITl under 

perioden, ger beräkningen sannolikt ett för lågt värde ITlot slutet av perioden. 

ErfarenhetsITlässigt sker dock en viss eftersläpning vid anskaffningen, vilket 

ITlestadel s beror på förlängning av leveranstiderna. Vi har därför icke ar..

sett att nya eventuella projekt böra påverka beräkningarna. 

Fördelningen ITlellan ITlateriel "i tjänst", Ilinstallerad" och Iii förråd" 

har antagits vara densaITlITla SOITl i nuläget. Även drifttiderna ingår i beräk

ningarna ITled oförändrade värden. Vi d sådan ny ITlateriel, SOITl icke avses 

er sätta äldre, har antagits drifttider i enlighet ITled vad SOITl i nuläget gäller 

för liknande ITlateriel. 

Beräkningarna har utförts i dataITlaskin på saITlITla sätt SOITl redovIsats 

i kapitel IV. För teleITlätinstruITlent och robotITlateriel har dock icke de:r:J:'.2. 

ITletod använts. 

Den ökning av teleinstruITlent, SOITl kan förutses, är avhängig fräITlst av 

underhållsresursernas uppdelning och art. Härvid spelar underhållsbehovets 

fördelning på A-, B - och C -nivå en avgörande roll. F ATU har därför bedbmt 

teleITlätinstruITlentens ITlaterielvolYITl och underhållsbehov ITled hänsyn till den 

övriga teleITlaterielens utveckling. 
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För robotmaterielen har databehandling icke kunnat ske på grund av 

den nödvändiga förutsättningen - långvarig erfarenhet från materiel

området, speciellt drifterfarenheter - för närvarande icke föreligger 

i erforderlig grad. Beräkning av robotmaterielens underhållsbehov har 

därför skett enligt andra grunder och redovisas sär skilt nedan. 

3. Resultat av undersökningarna. 

I figur 10 visas i diagram teleområdets materielvolym och dess 

tillväxt under 1960-talet. I bilagorna 14-17 visas samma slag av dia 

gram, men uppdelat på sådana materielslag, som är av speciellt int

resse. 

Figur 11 visar underhållsbehovets storlek och tillväxt under 1960

talet. Diagrammet illustrerar försvarets hela underhållsbehov av B

och C -arbeten samt centraliserbara arbeten för teleområdet. I dia

grammet är även inlagt materielvolymen för att tillåta jämförelse mel 

lan denna och und ... , '.:ållsbehoven. I bilagorna 18-20 redovisas samma 

uppgifter, uppdelade på försvarsgrenar samt i hemliga bilagorna H 2 

till H l 'uppdelat även på materielslag. 
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Kostnads,\}ppgifter framgår av figur 12, vari anges investe

ringar (anskaffnings - + installationskostnader) vid olika tidpunkter samt 

kostnader för preventivt underhåll (summan av A, B och C); kostnader 

för reparation; samt kostnader för modifiering. Vidare anges den tota

la underhållskostnaden och denna som procentuell andel av anskaffnings

och installationskostnad. Dessutom redovisas kostnader för beredskaps

bortfall. Kostnaderna anges i miljoner kronor. Övriga uppgifter av sär

skilt intresse såsom komponentantaL antal komponenter per rör m m 

redovisas i figur 13. 

I
Ar 

Anskaff
ning 
+ 

Installa
tion 

Preven
tivt 

under
håll 

Repa
ra
tion 

Modi
fi 

ering 

Totalt 
under
håll 

(Kol 3+4r5) 

Bered
skaps

bort 
fall 

Under
håll/ 
ansk + 

inst 
(Kol 6 :2)% I 

l 2 3 4 5 6 7 8 

60/61 1.168 46,8 3,7 1.1 50,8 5,6 4,3 
63/64 1. 719 59,7 5,4 1.5 66,6 8,1 3,8 
66/67 2. 6~~' 78, 8 8,4 1,9 89,1 14, l 3,3 
69/70 <.. 318 97,2 10,0 2,3 109,5 20,6 3,2 

Figur 12. 
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l 2 3 4 5 6 

60/61 
63/64 
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21 
27 
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633 
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1. 019 
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16, 7 
19, 6 
:-:1, 6 

Figur 13 

Drifterfarenheterna för robotmaterielen är ännu icke tillräckliga för 

en bedömning av reparations- och underhållsbehovet på detta område. Den 

försöksverksamhet som bedrivits och de utländska erfarenheter som finnas 

tillgängliga ger emellertid vid handen, att den nuvarande årliga procentsiff 

ran för övrigt teleunderhåll (jfr kol 8 i figur 12) är högre än motsvarande 

värde för robotmateriel. F A TU har därför räknat med att kostnaden för det 

totala årliga robotmaterielunderhållet under 1960-ta1et kommer att uppgå 

till i genomsnitt 2,5 procent av materielens anskaffnings - och installations

kostnad. 
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Den andel, som teleunderhållet utgör av robotmaterielunderhållet beräk

nas variera under perioden beroende på främst att mark- och fartygsbaserade 

robotsystem ökar mycket snabbt. I sin beräkning har F ATU bedömt att tele

andelen av underhållet ökar i enlighet med tabellen i figur 14 från 60 till 75 %. 
Produktionsvärdet per anställd, inklusive teknisk personal och arbetsledare, 

har i denna beräkning antagits till 35. OOO:-/år. Med utgångspunkt från kost

nadsuppgifter beträffande under perioden planerade anskaffningar av robot

materiel kan sålunda det därav härrörande behovet av teleunderhåll beräknas. 

Med kännedom om den förväntade utvecklingen av tekniken i kommande 

robotmateriel har även en uppskattning kunnat göras av den centraliserbara 

delen av robotmaterielens teleunderhåll. Se vidare figur 14. 

Kostnader, volymer m m 1960/61 1963/64 1966/67 1969/70 

Materielvolym (Mkr) 

Andel teleunderhåll (%) 

Kostnad teleunderhåll (Mkr/år) 

Underhållsvolym tele (man) 

Centraliserbar andel (%) 

60 

60 

0,9 

25 

60 

530 

65 

8,5 

240 

50 

1000 

70 

19 

550 

40 

1600 

75 

30 

860 

40 

Centraliserbar volym (man) 15 120 220 340 

Figur 14. 

4. Kommentarer till resultaten. 

Av de redovisade resultaten framgår att det totala underhållsbehovet för 

telemateriel kommer att fördubblas under perioden. Beräkningarna visar 

även att underhållsbehovets fördelning mellan de olika försvarsgrenarna änd

ras från för närvarande 27, 33 och 40 %för arm~n, marinen respektive flyg

vapnet till 26,21 och 53 %. Denna förskjutning beror till stor del på tillkoms

ten av Stril 60-systemet. 

Med avseende på de olika slagen av underhållsarbete (A-, B- och C-arbeten) 

uppvisar B-arbetena den största ökningen under 1960-talet. De kommer att 

tredubblas under perioden. C -arbetena kommer under samma tid att fördubb

las. Den minsta ökningen berör A-arbetena. Den relativa betydelsen av un

derhållsinsatsen på denna nivå kommer därför successivt att minska och i 

många fall kommer underhållet på A-nivå att till största delen bestå i byte av 

utbytesenheter . 1960-talet kommer således att innebära en förskjutning av 

telematerielens underhåll mot B -kategorien. 
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Beräkningarna visar att största ökningarna sker för datautrustningar 

och radarm.ateriel. Ökningen för dessa m.aterielslag härrör ävenledes 

till stor del från Stril 60 - system.ets tillkom.st. 

Underhållskostnaden i procent av m.aterielvolym.en (jfr figur 12, kol 8) 

m.inskar under 60-talet från 4,3 till 3,2 %. Denna m.inskning härrör dels 

från den kontinuerliga förbättringen av kom.ponenternas kvalitet och dels 

från det förhållandet att m.ateriel m.ed stort antal kom.ponenter proportio

nellt sett kräver lägre underhållsinsats . Jfr även kapitel IV, sid 29. 

Sam.tidigt som. det totala antalet kom.ponenter i telem.aterielen ökar, 

ökar även antalet elektronrör, ehuru ej i sam.m.a grad. Medeltalet korn

ponenter per rör kom.m.er att fördubblas under 1960 -talet. Detta förkla

ras aven ökad användning av transistorer istället för elektronrör. 

Beredskapsbortfallet ökar snabbare än m.aterielvolym.en. (Jfr figur. 

12, kol 2 och 7). Detta beror på att beredskapsbortfaUet ökar m.ed .stigan

de m.aterielkom.plexitet. 

Under de förutsättningar, som. förelegat för des sa beräkningar, blir 

värdena för den tekniska beredskapen av sam.m.a storleksordning som. i 

nuläget. (Jfr figur 9, kol 9). Härvid har em.ellertid hänsyn icke tagits 

till den ökade grad av redundans eller andra form.er av åtgärder för ökad 

driftsäkerhet, som. kan kom.m.a att användas i telem.aterielen. Det är så

lunda m.öjligt att högre värden för den tekniska beredskapen kan erhållas 

för fram.tida m.ateriel. 

http:m.aterielvolym.en
http:kom.m.er
http:m.aterielvolym.en
http:tillkom.st
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VI. 	 P R O G N O S F Ö R T E L E M A T E R I E L E N S U T V E C K L I N G 

OCH UNDERHALL UNDER 1960-TALET. 

Om.iattningen och inriktningen av telematerielens underhåll under 

1960 -talet kommer huvudsakligen att påverkas av följande faktorer: 

Förändringar i underhållsbehovet och därav föranledda ändringar 

i personalbehovet. 

Tekniska förändringar i materielens konstruktion. 

Ökade anspråk på underhållets kvalitet, 

Ökad användning av arbetsbesparande utrustning för underhållsarbete. 

Såsom visats i föregående kapitel kommer materielvolymen att under 

perioden öka c:a 3 ggr för telematerieL För robotmaterielen kan mot

svarande ökning bli betydligt kraftigare. 

De av materielvolymernas ökning föranledda förändringarna avseende 

underhållsbehovet medför att personalbehovet för centraliserbara arbeten, 

med hänsyn tagen även till normala spilltider, fortbildningsbehov m m, mol. 

slutet av perioden kommer att uppgå till c;a 1. 500 man. Detta behov måste 

tillgodoses med teletekniskt utbildad per sona1 upp till c:a 80 %, d v s ca 

1. 200 man; resterande 20 % avser personal med annan teknisk utbildning, 

mekanisk. hydraulisk. starkström ~~'1 fl grenar 

För B -arbeten kommer behovet av telepersonal med motsvarande 

tillägg för spilltid m m att mot slutet av perioden uppgå till c:a 2. 000 mall 

Personalbehovet för kategori A kommer visserligen enligt beräknin.g.u. 

na att öka under 1960 -talet, men i lugnare takt än för t ex kategori C. 

kategori A till största delen utgöres av värnpliktig personal, som ingår j, 

materielens bemanning, har F ATU ej ansett sig närmare behöva ana1yserd. 

detta per sonalbehov. 

För robotmaterielområdet bedömer F ATU att behovet av teleutbildad 

personal kommer att stiga från c:a 25 man 1960/61 till c:a 860 man 1969/70 

Detta behov berör i huvudsak resurser av kategori B och C. 
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För att tillgodose det ovan skisserade personalbehovet för kategori 

och C, uppstår en svårbemästrad utbildnings situation, vilket F ATU har 

framfört i sin första delrapport den 25.5. 1962. Då en expansion på det 

civila teletekniska produktionsområdet kan förutses, föreligger även löx' 

denna sektor ett stort utbildningsbehov. Des sa båda behov av yrkesu.tbil 

ning - försvarets och den civila marknadens - bör tillgodoses samtidigt 

då annars pendlingar från den ena verksamheten till den andra kan ge liFT 

hov till störande personalomsättningar. Även om utbildningsbehovet sy~ab:l 

tillgodoses genom ökningar av yrkesskoleresurserna kan resultatet nejra' 

erhållas för st om ett antal år" Detta gäller även om utbildning stidens 

reduceras. Mot bakgrunden av det starkt stigande behovet av denna y.d." 

kategori för B - och C -arbeten, som beräkningarna i kapitel V visar, ka .... ' .'t. 

underskott på yrkesutbildad personal befaras under den närmaste 5-ål'sl" 

rioden. F A TU vill därför under stryka nödvändigheten av att effektiva 

der vidtages för att öka utbildningskapaciteten. 

De tekniska förändringar som kan förvär.::~:,.J under perioden kan dei.s 

hänföras till de i telemateriel ingående konstruktionselementen - kompo

nenterna - och dels till uppbyggnadsmäs siga förbättringar och tillämpnu'b:' 

av ny teknik. 

Man kan räkna med en fortskridande förbättring av komponenterna s 

funktions eä~",::rhet jämfört med nuläget. Med hänsyn till att tiden för utvC". 

Hng av komplex telemateriel är lång torde dock resultatet av denna utvpc 

ling ej kunna tillgodogöras förrän mot slutet av perioden. 

Till de viktigare förändringar måste räknas tillkomst av nya, tidiga', 

okända komponentslag. Till dessa hör transistorer, som började ar.v~i~.',(h 

i praktiskt bl'uk först under 1950 -talet, Det torde emellertid numera st.å. 

klart att transistorn ej helt kan ersätta elektronröret. Båda dessa kompc.· 

nenter torde jämsides med varandra komma att ingå i konstruktionerna t;:.~

der åtminstone den närmaste 10 -år sperioden (jfr även tabell i kap V figur ; 

kol 4). Det råder dock ingen tvekan om att i de fall transistorn kan ers~H:,' 

elektronröret uppnås ett minskat underhåll. 

Erfarenhetsmäs sigt utgör rörfelen c:a hälften av samtliga fel i nulägy; 

materiel. Rörfel kan med få undantag upptäckas i god tid innan de intråH:'\ 

d v s innan prestanda faller utanför specificerad gräns. Även för övriga le 

ponenter kan i vis s utsträckning fel upptäckas i förväg. Uppskattningsvi s 

70 -80 % av totala antalet fel upptäckas innan de inträffar. Stöd för denr,(3 

skattning finne s i hittills utförda driftanalyser . I och med övergång fr 

elektronrör till transistorer minskar denna procentsats till uppskattning s v, 
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30-40 %. Genom användning av ITmarginalprovningsteknik", vilket i prin

cip innebär. att materielen utsättes för en kortvarig 11 stres s II, kan andelen 

av på förhand upptäckbara fel ökas. 

Standardisering av komponenter och enheter är av vikt för att bl a re

servdelshållningen, utarbetandet av skötselföreskrifter, utbildning m fl för 

underhållet betydelsefulla faktorer skall kunna förenklas. Utan en kraft 

full insats på detta område kan icke den nuvarande typfloran minskas. Ett 

ökat samarbete mellan försvarsgrenarna på detta område är nödvändigt. 

De senaste tillskotten av komponenter, t ex mikromodulerna, av vilka 

man förväntar sig goda tillförlitlighetsegenskaper , kan knappast hinna på

verka den materiel, som är aktuell för anskaffning under 1960 -talet. 

Den kontinuerligt ökande tillförlitligheten hos de enskilda komponen

terna utnyttjas emellertid även för att öka pre standa hos materielen och 

för att utföra konstruktioner, som tidigare betraktats såsom praktiskt 

omöjliga. Dessa strävanden resulterar ofta i ökad komplexitet hos ut

rustningarna med negativ inverkan på tillförlitligheten hos utrustningen i 

dess helhet. 

En ur underhållssynpunkt stor och viktig förbättring kan väntas genom 

ökad användning av snabbt utbytbara utbytesenheter . Denna utveckling gyn

nas framför allt av användningen av sk tryckt ledningsdragning på kort. 

Hela kretsar kan på detta sätt göras lätt utbytbara. En ökad användning av 

dylika utbytesenheter medför en ökning av den tekniska beredskapen. Stil 

leståndstiden begränsas därigenom till den tid det tar att lokalisera fel till 

viss enhet och att byta denna. I vissa fall behöver fellokaliseringen icke 

nödvändigtvis ske till det defekta kortet utan kan inskränkas till den grupp 

av kort som ur teknisk funktions synpunkt innehåller felet. Felet avhjälpes 

därvid genom byte aven grupp kort. Den detaljerade fellokaliseringen kan 

därefter ske utan att det påverkar utrustningens stilleståndstid. 

Man kan även se en viss tendens att standardisera och masstillverka kom

pakta och hermetiskt slutna underenheter , sk block. 

Ökad användning av utbytesenheter medför bl a att kraven på kvalifika

tioner för underhållspersonalen i de mera L'amskjutna linjerna i regel kan 

minskas. Utbytesenheterna är även lätta att transportera, lagra och hante

ra i samband med underhåL"åtgärder (reparation). Dessutom innebär till 

gång till fullgoda utbytesenheter i anslutning till materielens uppställnings

platser en reparationsreserv, SG ••, kan vara av stort värde i händelse av 

mobilisering. Denna reserv kan då användas för att överbrygga en del av 
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det då plötsligt ökande reparationsbehovet, som uppstår främst genom 

ett ökat drifttidsuttag. 

I samband med utvecklingen på databehandlingsområdet har digital 

tekniken mer och mer kommit till användning. I vissa tekniska tillämp

ningar, såsom matematikmaskiner , uppvisar den digitala tekniken stora 

fördelar och g':möjlighet till konstruktiva förenklingar. Genom att den

na teknik bygger på element med <l teknisk funktion av typen från-till, 

antingen-eller m m blir fel svåra att upptäcka innan de inträffar. Med 

utnyttjande av marginalprovningsteknik kan i viss utsträckning fel upp

täckas innan de orsakar att utrustningen sättes ur funktion. Om en hög 

driftsäkerhet skall kunna upprätthållas uppstår dock krav på att konti 

nerligt arbetande kontrollorgan anslutes till eller bygge s in i utrust

ningen. I de datautrustningar, som kommer till användning inom för

svarets strids - och eldledningsmateriel kan dock vis s begränsad kontroll 

inkluderas i programmeringen. 

Trots att den digitala tekniken i sådana fall som ovan skis serats ~ 

matematikmaskiner ~ ger en tekniskt sett enkel konstruktion, blir anta

let komponenter mycket stort - upp till och över miljonen - fördelade på 

ett stort antal, relativt enkelt uppbyggda kretsar. 

En allt mer framträdande tendens är förekomsten av redundans i te c. 

lekonstruktionerna. Redundansen kan utgöras av dubbleringar, varvid 

reserven anordnas för antingen automatisk eller p:'2.nuell inkoppling vid 

fel på den ordinarie enheteno Redundansen kan även vara inbyggd i konst

ruktionen genom parallell- eller seriekoppling av komponenter. Denna 

sista typ av redundans förekommer ofta i den avancerade elektronik som 

utnyttjas i satelliter, och kan även komma till användning för t ex robotar. 

Om den inbyggda redundansen skall nå avsett syfte, då den tillämpas på 

kontinuerligt arbetande utrustningar, måste det finnas anordningar, som 

indikerar när redundansen tagits i anspråk. I vad avser redundans genom 

dubbleringar bör viss försiktighet iakttagas så att man inte genom olämp

ligt konstruerade automatiska in- och urkopplingsorgan får till resultat en 

lägre fu..~ktionssäkerhet än vad som erhålles utan redundans. 

Redundansen kan, förutsatt att konstru•.tionen är riktigt utförd, avse

värt höja utrustningarnas funktionssäkerhet. Vid komplexa systern, t ex 

datautrustningar för stridslednin,c; utnyttjar man som regel redundans i 

vissa vitala enheter och erhåller härigenom mindre risk för uppkomst av 

funktionshindrande fel (vitala fel) men däremot ingen minskning av sanno

likheten för funktionsnedsättande fel. I vilken utsträckning redundans skall 

användas måste avgöras från fall till fall och utgör ett avvägningsproblem 
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menan å ena sidan bloc 

och å andra sidaI.i. ökad tp,! 1"k p g ck;Jct 2nt,,] kom.poner-ter. 

ann

.. telerniitinstrumenten - och påheten hos u.ndel·håUsr durselx~':t~o 

kvalifikationerna hos u'~"d 

Kr a ven på t elernc;tinBtl'\).Tn('.:r.~t }~("'l' b"CJysas närmare i detta saunuan

hang. I det föregElende bar n.';.l'n:c.l;s a.tt k!aVen på lui:i.tteknlska resurser konti 

nuerligt ökar. Detta lne d.tt typf.'r:n.a ~)r::h Lramför allt kvaliteten på mät:

. d 0 De mätinstrument som för 5 Instrumenten lHL erg,'lJ' en 

10 år sedan klassificera.d~~3 S':'n1 kvaUficerade laboratorieinstrumer..t 

finnes nu i underhåI1s"\i"E:l'ksa:rnheten. DCIUIa utveckling mot mera kvalificerade 

instrument synes av att dÖ.ma kom.rna att fortsätta, vilket bl a medför, att 

behovet av s k normaler för dessa inst.clunent ökar, kvantitativt som 

kvalitativt, En korrt-:kt ber av behovf'Tl a v .normaler och en samor 

av dessas utnyttjande har stot' ekonorYllsk och teknisk betydelse. 

Till nlätinstl'1..TUlent: hör ;jven sär skilt ändamål konstrue 

rade provutrustningar . De s sa ut:rustniEgar betingar i regel ett högt anskaff

svärde, men bidrar till a.tt dbrip.ga underhållskostnaden. Särskilt gäl

ler detta för sadana provutl1Jsln a. , ~an användas för ett större mate 

rielområde el1 er för ett ertal c>nlr,~dcT'. 

Vid komp1 exa utrustnhlgar, som ha mycket stort antal komponenter, kan 

möjligheten att upprätthalla tekr.,isk bereds bättre til~r:odoses gerlOm an

vändning av autornatisk test:,ltrus lv1ed en dyl ik utrustning kan materiels 

funktionsförhållande:n konteollf:ra.5. På senare år har dylika test 

utrustningar utveckla.ts spec i USA. Ng.l' denna typ av testutrustning skall 

användas rnåste dock VIS sa tl.Usatsenheter tHlkomrna eller byggas in i rnate 

rielen. 1 den. materiel se·", 2!lsk::l.ffas uEdpr 1960 .. talet kommer automatisk 

testutrustning endast att kunn.il användas i viss utsträck.n.ing. För de centrala 

verkstäderna kan ernel1crtid denr:a typ av dyrbar testutrustning få stor betydel

se även för mindre komplex materiel, då därigenom det mest tidsödande tem

pot vid reparation ,~ felsökningen kan reduceras.<

Genom användning av dylIka hj i underhållsarbetet kan betydels e-

fulla besparingar uppnås i va,d avser personaL I det läge som personalsi 

tuationen f n befinner sig, rnåste denna fördel tillmätas sär skild betydelse, 

även om de ekonomiska vin ,sterna kan bedörnas SOlfl srnå, 

http:utveckla.ts
http:dbrip.ga
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Såsom. sam.m.anfattning kan följande för telem.aterie1underhållet väsent

liga förändringar under 1960 -talet fram.hållas: 

- B -nivåns arbetsvolym. ökar c:a 3 ggr. 


~ C -nivåns arbetsvolym. ökar c:a 2 ggr. 


- Bristen på yrkesutbildad per sona1 kom.rner att öka. 


- Telekom.ponenterna kom.m.er att kvalitativt förbättras. 


- Transistorer kom.m.er till m.er allm.än användning. De kom.m.er att 


kom.plettera m.en ej helt ersätta e1ektronröret. 


- Teleutrustningarna bli! rner kom.plexa. 


Digital teknik kom.m.er oftare att tilläm.pas, speciellt inom. data

m.aterielom.rådet. 

~ Kvalitetskrav på telem.ätinstrum.enten ökar. 

- Avancerade m.ätutrustningar kom.m.er till ökad användning. 

http:kom.m.er
http:kom.m.er
http:kom.m.er
http:kom.m.er
http:kom.m.er
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VII. 	F Ö R S L A G T I L L O R G A N I S A T I O.f\[ A V 

TELEMATERIELENS UNDERH LL. 

Inledning 

Den ökade kompliciteten hos tele!naterielen och cess sammanbyggnad 

i omfattande system har medfart att dnftscLke:'hetsproblemen uppmärk [..:.. ;:." 

mats. Betydelsen av ett kvalificerat studium av detta område har blivit 

alltmer påtaglig, liksom nödvändigheten av att för dessa system kunna 

förutsäga sannolikheten för att fel skall uppstå och vidtaga lämpliga åtgär

der för att förhindra, att sådana fel såtter he1a syst:emet ur funktion. 

Underhållsproblemen har s ål und;:;,. vuxit :: omfattning i takt med den 

tekniska utvecklingen. Det blir al1bne!' upperrbart, att frågan om hur ma

terielen skall vårdas och omhänderta..s för att under dess planerade använd

ningstid bibehålla den avsedda funktionsd 11gligheten icke kan lösas i efter

hand utan måste beaktas och behandlas sarntid!.gt med att konstruktionerna 

utformas. 

All strävan går ut på att göra materiele:,:,," lluderhållsfri. Detta är säl

lan möjligt. Materielen kan dock konstrueras så att den är mer eller mind

re Jl underhållsvänlig". Ju mer komplicerad materielen är desto större blir 

underhållskraven - om dock ej i direkt pr oportion - och desto större blir 

kraven på att söka göra materielen, enkel att underhålla. Telematerielen 

tillhör utan gensägelse den materielgrupp där des sa förhållanden blivit mest 

framträdande. 

UnderhåUsverksamhetens yttersta syite år att upprätthålla högsta möj

liga tekniska bereskap. Utnyttjandet av teletekniken i vapensystem skapar 

krav på system och metodik i underhålls derna. I teleteknisk materiel 

kan i stor utsträckning sannolikheten för att fel skall uppstå beräknas. Här

igenom får preventivt underhåll sar skild betydel se. Det är möjligt att för

kalkylera de underhållsinsatser som behövs för att upprätthålla en ope

rativa grunder bestämd, teknisk beredskap hos lnaterielen. Det kontinuer

liga, preventiva underhållet ger erfarenheter, som systematiskt insamlade 

och bearbetade, dels gör det mÖJligt att SllccesSlvt justera den förkalkyle

rade underhållsplaneringen och dels ger uEderlag för förkalkyler beträffande 

behovet av underhåE3insatser för ny matedel. 

http:sarntid!.gt
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En väl utarbetad underhållsmetodik inbyggd i ett underhålls systern, 

som anger tidpunkter, när underhållsåtgärder skall sättas in, omfatt 

ningen av des sa, storleken av reservdels - och utbyte senhetslager , åter

anskaffningskvantiteter m m, får numera anses vara en förutsättning för 

ett effektivt, ekonomiskt skött underhåll. Samtidigt kan det ur operativ 

synpunkt viktiga kravet på kontinuerlig bestämning av den tekniska bered

sk.'_pen bättre tillgodoses. 

Försvarets underhållsutredning har i sin i januari 1962 avgivna pro

memoria behandlat allmänna synpunkter på underhållsverksamheten och 

de krav som bör ställas på densamma (kap 4). 

Underhållsutredningen har starkt understrukit betydelsen av att un

derhållssynpunkterna beaktas redan vid projektering och konst

r u k t i o n av ny materiel samt av att underhålls synpunkter beaktas även 

vid planering i staberna. Genomtänkta konstruktioner och gott utförande 

minskar skadefrekvens och repara,:ionsbehov, men om konstruktionen 

icke är anpassad till truppens användningsbetingelser och vållar kompli

kationer i utbildningen, kan underhållsbehovet ökas på ett oförutsett sätt. 

Ur underhålls synpunkt är det sålunda önskvärt, dels att materielen icke 

anskaffas förrän den blivit i detta hänseende tekniskt mogen, dels att vid 

bedömandet av förhållandet kvalitet/kostnad för viss materiel det icke 

vid fixe~'andet av kostnadsfaktorn är enbart inköpspriset, som blir avgö

rande, utan summako stnaden för materielens projektering, inköp, 

drift och underhåll under avsedd livstid. 

Även vid ändringar och modifieringar av äldre materiel 

gäller självfallet de nu angivna riktlinjerna för beaktande av underhålls

synpunkterna. Ofta modifieras äldre krigsmateriel med hänsyn till nya 

operativa krav. Då detta vanligen innebär att materielen blir tekniskt 

mer komplicerad kan det medföra att underhållskostnaderna blir så stora. 

att det vore mer ekonomiskt att anskaffa ny materiel, som uppfyller de 

ställda operativa kraven. 

Underhållsutredningen framhåller att materielen bör så långt möj

ligt byggas så att u t b y t e s s y s t e m kan tillämpas såsom ett väsent

ligt medel för att tillgodose ett rationellt underhåll. Förutsättningar för 

utbyte s systern är emellertid att materielen konstrueras och tillverkas för 

denna metod, varför de av utredningen ovan framförda synpunkterna yt

terligare accentueras. 
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Underhållsutredningen understryker vidare betydelsen av att i 

försöks- och utprovningsverksamheten regelmässigt ingår 

underhålls - och drifttekniska under sökningar. Förutom att man härvid 

kan närmare kartlägga underhållstekniken för materielen bör det även 

vara möjligt att utröna och förbättra ur underhållssynpunkt svaga detal

jer i konstruktionen. Även vid tjänsteför sök bör enligt utredningens upp

fattning i viss utsträckning medverka särskild personal med uppgift att 

studera rnatericlens underhållsegenskaper, särskilt i avseende på för

bandens rutinrniissiga vård. 

Det är av vikt att uppgifter från en organiserad f e l r a p p o r t e r i n g 

fortlöpande salumanställes och bearbetas i s k driftanalys och delges be

rörda organ. HärigenoDl kan driftserfarenheter utnyttjas för justeringar 

i konstruktionen eller i tillverkningsprocessen, i fall där tillverkning allt

jämt pågå.r, samt i möjliga å:särder i drifts - och underhål. ;leden. 

Utredningen framhåller den stora betydelse som s t a n d a r d i s e r i n g s 

o c h t Y P m i n s k n i n g s a r b e t e t har för underhållsverksamhetens förenk

ling. Även om proj ektering s - och konstruktionsarbeten anförtros industrin 

måste ansvaret för att standardiserings- och typminskningssynpunkterna 

tillgodoses alltjämt åvila beställaren. 

Underhåll sutrednlngen betonar önskvärdheten aven ökad samordning 

och samverkan försvarsgrenarna emellan ifråga om verksarnhet avseende 

utarbetande av m a t c r i e l b e s k r i v n i n g a r och t e k n i s k a u n d e r h å l l s 

i n s t r u k t i o n e r . Dessa publikationer är ett villkor för att nytillkommande 

materiel icke utsättes för felaktig hantering, respektive blir onödigt dyrbar 

att underhålla och reparera. I den mån materielen är lika eller likartad inom 

skilda försvarsgrenar bör det vara en avsevärd teknisk och ekonomisk fördel, 

att materielbeskrivningar och underhållsbestämmelser utformas lika. En 

förutsättning för större samordning är emellertid gemensam klassificering 

av materielen. 

En vidgad samordning av underhåll sverksamheten inom för svaret bör i 

för sta hand syfta tHI ett ökat g e m e n s a m t u t n y t t j a n d e a v t i Il g ä n g 

liga ve r k s t a d s r e s u r ser. Enbart här g enom kommer enligt utred

ningens mening verksamheten att handhavas på me st rationella och ekono

mi ska sätt. Underhåll sutredningen anser sålede s, att krig sma, _;'iel som är 

lika eller likartad bör överses vid samma verkstäder - oavsett försvars

grenstillhörigheten. Härigenom kan de skilda verkstäderna bli alltmer spe

cialinriktade. I samband härmed erinrar underhållsutredningen om den be

tydelse, som bör tillmätas p l a n e r i n g e n av underhållsverksamheten. 

Planeringen av materielens användning bör vara utarbetad och fixerad i så
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dan tid och på sådant sätt, att provisoriska underhållsåtgärder i större 

skala undvikes. En otillräckligt förberedd tillförsel av ny materiel, där 

lämpliga underhållsresurser saknas, ka:;l medföra stora direkta och in

direkta kostnader. 

Arbetsledningen vid de skilda verkstäderna bör ägna särskild upp

märksamhet alla möjligheter till r a t i o n a l i s e r i n g a r i kostnads

besparande syfte. Denna rationaliseringsverksamhet bör sammanhållas 

centralt. 

Utredningen framhåller slutligen, att det är av största vikt, att 

rättvisande kostnadsredovisningssystem tillämpas vidförsva

rets verkstäder, att pris sättningen på de skilda produkterna kan bli 

så verklighetstrogen som möjligt. Det bör därvid eftersträvas att kost

nader som är föranledda av bered sskäl, av undervisning och av and

ra särskilda orsaker kan redovisas skilt från egentliga underhållskostna

der. För varje form av ekonomisk verksamhet är det av vikt att kostna

derna renodlas på olika funktionel' , om en eff ektiv uppföljning skall kun

na ske. 

Såsom framgått av de tidigare kapitlen i detta betänkande överens

stämmer av F A TU framförda principiella synpunkter på materielunder 

håll i huvudsak med här i korthet refererade avsnitt ur underhållsutred

ni:.:lgens promemoria. 

Underhållsverksamhetens resultat är emellertid till mycket stor del 

beroende av hur verksamheten organiseras, planeras och ledes. För att 

omsätta dessa principer för underhållsverksamhetens bedrivande i prak

tisk tillämpning erfordras därför en lämplig avvägning av uppgifter och 

ansvar mellan central förvaltning och verkstäder samt en till respektive 

organs målsättning anpassad organisation. 

FATU har av dessa skäl funnit det nödvändigt att undersöka om orga

nisation, ansvar s - och arbetsfördelning m m för de centrala myndigheter

nas underhållsorgan motsvarar här uppställda krav. 

De centrala förvaltningsmyndigheternas åtgärder för att hålla mate

rielen i fullgott skick kan i princip sägas omfatta följande led. 

F ö r b e r e d a n d e o c h P l a n e r a n d e å t g ä r d e r, som innefattar 

lämplig konstruktiv utformning av materielen med hänsyn till des s under

håll, att utarbeta tekniska underhållsföreskrifter, bestämning av samman

sättning och storlek på lager av reservdelar, utbytes~.;'t1heter och mate

rielenheter i reserv samt beräkning av erforderliga resurser för under

håll sverksamheten. 
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Ve r k s t ä Il a n d e å t g ä r d e r, som innefattar anskaffning och förråds

hållning av materiel, reservdelar etc, anskaffning av underhållsresurser i 

form av verktyg, provningsutrustningar , verkstadskapacitet och per sonal 

samt ledning av verkstadsdrift. 

K o n t r o Il av att materielen underhålles (vårdas) i enlighet med ut

färdade föreskrifter. 

Uppgifterna är fördelade på såväl sakorgan som underhållsorgan. 

Såsom framgått av redogörelsen i kapitel III är emellertid arbetsfördel

ningen olika i de tre tygförvaltningarna. Även underhållsorganens orga

nisation är olika. 

I synnerhet ifråga om telemateriel ställer utvecklingen krav på att 

stor vikt lägges på de förberedande åtgärderna. Inför den kommande ex

pansionen av telematerielvolymen inom krigsmakten - som påvisats i ka

pitel V - måste tillgängliga resurser utnyttjas på effektivare sätt och dess 

utom måste nya resurser skapas. Samtidigt måste ansträngningar göras för 

att minska det specifika underhållsbehovet. F ATU anser därför att resur

serna måste utnyttjas gemensamt såväl i det förberedande som i det verk

ställande arbetet. 

Såsom tidigare beskrivits innebär detta bl a att ökat arbete måste ned

läggas på att utveckla metoder för analys av ny materiels underhållsbehov , 

utveckla standardiserad underhållsmetodik etc samt skapa systematik och 

planering i underhållsverksamheten. De centrala förvaltningarnas möj

ligheter härtill försvåras av den nuvarande uppdelningen på tre förvalt 

ningar och olikheten i organisationen inom dessa. 

För att åstadkomma enhetliga riktlinjer i detta arbete bör det sam

manhållas i ett organ. 

De verkställande underhållsresurserna måste ökas, främst verkstads

resurserna. För-att dessa skall kunna utnyttjas rationellt bör de i möj

ligaste mån vara gemensamma för krigsmakten. En gemensam ledning för 

detta ändamål erfordras i de centrala förvaltningarna. Denna ledning bör 

förläggas till ett gemensamt organ. 

Enligt des sa principer blir organets viktigaste uppgift sålunda att 

planera, leda och kontrollera insatsen av underhållsresur serna. Efter

som dessas begränsning är ekonomiskt betingad, blir redovisningen av 

resursernas användning av avgörande betydelse för inriktningen av ma

terielunderhållet. 
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Sär skild vikt bör även läggas vid att åstadkomma en redovisning, som 

gör det möjligt att bedöma kostnaderna för utförda prestationer oberoende 

av verkstadens organisationsform och placering i den statliga hierarkien 

och oavsett om verkstaden är statlig eller privat. 

A. Den centrala ledningens organisation. 

L Organisation och uppgifter i princip. 

De uppgifter, som ovan angivits böra ankomma på ett centralt, gemen

samt ledningsorgan för telematerielens underhåll, är sålunda att åstadkom

ma enhetlighet i de förberedande och planerande åtgärderna, att skapa och 

rationellt utnyttja underhållsresurserna samt att utöva ekonomisk kontroll 

över underhållsverksamheten. Organets organisation bör ansluta till denna 

uppgiftsuppdelning och sålunda innehålla en enhet för planeringsuppgifter, en 

enhet för anskaffning av resurser, en enhet för resursernas utnyttjande samt 

en enhet för ekonomisk kontroll. Därtill bör till chefens förfogande ställas 

en assistent för vissa gemensamma frågor av speciell natur. 

Organisationen skulle sålunda i princip få det utseende som framgår 

av figur 15. 

Chef 

Assistent 

I I I I 
Planering Anläggning Drift Ekonomi 

Personal 

Figur 15 

På P l a n e r i n g e n bör ankomma de förberedande uppgifterna, så

som att utveckla system och metodik för telematerielens underhåll och att 

studera driftsäkerhetsproblem. Enhetens personal blir härigenom skickad 

att medverka vid projektering och konstruktion av ny materiel och ge de 

praktiska anvisningar, som erfordras för att materielen skall få en även 

ur underhålls synpunkt lämplig utformning. Vid enheten bör utarbetas 
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metoder för driftsirnuleringar och för d!iftanalys samt utföras bearbetning 

av resultat från driftanalyser. Härigenom skapas ytter.ligare underlag 1ör 

nyss nämnd medverkan i projekterings- och k.onst:o:uktionsarbetet. 

Vid planeringen bör vidare utarbeta.s rncLoder beräkning av unde 1' 

hållsvolymer, underhållsko stnader Od1 underh iS re sut' ser och metode ': tCe 


långtidsplanering av unde rhåll sverksarnhett:~.o 14,1.1' har s k mate es ~ 


uppföljning stor betydelse. Frågor röraLde klassificering av materielen 


underhållsgrupper och i typer av underbå.llsa der samt klassificerjng av 


underhåll satgärderna i A- ,B -och C för dp nEk.'l. nlate:rielgruppf:rn~;. böt 


även handläggas vid denna enhet. detta si".tt e.chjlJles ett samlat u!~de 


för underhållsverksamhetens planering. 


Planeringer. bor även ansvara för att tek~lj ska underhål1 sinstruk;:],OEET 


utarbetas. 


På. enheten för a n l ä g g n i n g s - o c h p e I s Cl c.c a l f:r å g o r bör lil:.k'.,nnn;:;, 

de uppgifter som sammanhänger med av resurser för unde '1.,\U s

verksamheten. Sålunda bör vid denna er:het ha:'dL-:iggas arenden rörand,C" l:H'O

jektering av verkstadsanläggningar , verkstdde s lJtrustning med maekiJH~ r, 

.verktyg och provningsutrustningar sarnt dLmens.:one:cing av verkstadsförr 

! av rnateri al, verktyg, instrument, re servdelar och utbytesenheter . Der" 

långsiktiga personalplaneringen bör även omh,Emderhas av denna enhet. Mot 

bakgrund av metoder för och omfattning av underhållsåtgärder av olika slag 

bör enheten ha till uppgift att specificera kompetenskraven på mekaniker, 

tekniker och ingenjörer samt att planera och organisera personalens utbild

ning. Redovisning av per sonal förlägges lämpligen till denna enhet. Slut

ligen bör kollektivavtals- och arbetarskyddsfrågor samt löne- och olycks

falls statistik hänföras hit. 

Med den dagliga driften vid gem.ensamma verkst::ider sammanhörande 

frågor bör handläggas vid d r i f t s e n h e t e n . Uppgifterna skulle därvid bli 

följande. Fördelning av underhållsverksamheten i stort på olika verkstadsre 

surser, verkstadsorganisationens anpassning till verkstadsteknikens och un

derhållsobjektens utveckling, uppföljning av utveckli:::cgen beträffande prov

ningsmetoder och provningsutrustninga:r, tedning av arbets - och metodstu

dieverksamheten samt utarbetande av iöreskr f tel' och underlag för verkstä

dernas inköp av material, reservdelar etc, dels fr militära förråd och 

dels i allmä,ma handeln. 



Slutligen bör vid driftsenheten handlaggas .:irenden rörande avva g1~ l 'tga.~ 

mellan att utföra underhållet vid egna ved'.st~der och att beställa dert.a id 

olika företag. 

Vid ekonomienheten bör ekonorniska redovlsnings- och budgeiJo!'!'

skrifter för verkstadsorganisati onen utarbetas. Vid enheten bör aven e bJ);' 

misk bearbetning av driftsanalyser samt sd.mnlanställning och bearbetini2 

kostnadsstatistik ske. Verkstadsförr '3 yedovisElllg bör samrnanhå;l...os 

med den ekonomiska r edovisningerl vid denna enhet, 

A s s i s t e n t e n, som bör vararnilitär, bör handlagga arenden rO;',:t"c:!e 

krigsorganisation och krigsreparation samt srikerhetsfrågor, 

Organisation och uppgifter för ett gernertsam.t, centralt organ för \, 

håll av telemateriel enligt ovanstående P~H:'Clpskiss ar enligt F ATU ås '~. il 

logiska följden av ett konsekvent genornföTande av tidigare framförda !,; 

per för underhåll sverksamheten, F ATU har icke därmed tagit stälin. g l. L. 

organets plats i den centrala förvaltningeJl, ej helier till dess storlek, Om~ 

fattningen av det arbete, som faller på ett centralt ledningsorgan w:.. d 

hållsverksamheten nått full omfattnmg och organiserats efter den rnetcdik, 

som här framlagts, kan nu icke slutl ber:'iknas, En successiv uppbygg;":ld 

av det centrala organet ger möjlighet till anpassning efter uppkommande l;e 

hov. 

2. Or~nisationens uppbyggnad, 

FATU anser att uppbyggnaden av ett centra1t ledningsorgan måste pb,b " 

jas snarast, för att de ökade och mer kornpbcerade krav, som expanslCL<cu 

av telematerielvolymen kommer att ställa på underhållsresurserna, shaU 

kunna mötas med snabba, effektivt salTIordnade åtgärder. 

Det är, som tidigare framhållits, fr äm st angelaget att ökade ve rksc;;ds . 

resurser skapas, som bör vara gernensamnra lör försvarsgrenarna För ~it: 

dessa verkstäder skall kunna drivas e:Cfek:;1\:t erfordras emellertid a.t.! UXldCJ 

laget för driften i form av systern, m.etodik och planering är enhetH od: 

centralt sammanhållet. 

Nedan i kapitel VII B föreslår FATU, att Centrala flygverkstaden ,il, be 

ga och en ny verkstad skall bli gemensarnrna ve:rkstader utöver FörSVd C1." 

televerkstad i Göteborg. För de iförvalt sregl drivna verkstädeJ.' C2, 

Centrala flygverkstaden i Arboga och För svarets televerkstad i GöteboI g) 

måste därför centralt organ för s l anl aggning s .. som driftsfrågor _ Glia s, 



Den omläggning av kostnadsredovisningssystenl m m, som FATU }',,)I~' 

sl<ir nedan i kapitel VII C, bör utarbetas och prövas i samband med atL 

verkstadsresurserna dels "amordnas i högre gra,d, dels fördelas p<i olik,\ 

driftsformer . 

Ett centralt, gemensamt ledningsorgar, bör såLmda fr<in början k1;;~)'c' 

omhänderha alla de funktioner som ovan angivits i principor satior,,-'n 

Betydelsen av de <itgärder, som ankornmer p<i ett centralt organ m 

ovannämnda uppgifter, behöver icke ytterligar framh<illas. De s s ab.:. ~

ning s<isom för försvarsgrenarna gemensarnt för7altningsorgan med IIp!'

gift att praktiskt utforma och genomföra ett unde ssystem för tel enE 

teriel samt leda den gemensamma verkstadsdrHten ställer krav p<i att 

ganet besättes med tillräckligt antal kvalificerade befattningshavare 

Kvalificerad personal erfordras för att utarbeta metodiken In ro i'ö, ,i,? 

förberedande <itgarderna, som ovan angivits böra inrymmas i planer 

verksamhetens uppgifter Ledningen av driften vid de gemensam.rna ve 

städerna innebär omfattande och delvis nya problem, Utarbetande och 

prövning av nya kostnadsredovisningssystem är även en kvalificerad uPPE;::~ t 

Organisationen bör till en början ila försökskaraktär och indelas i 

underenheter , en indelning som emellertid huvudsakligen har till än 

att utgöra en grund för beräkning av personalbehovet, Det bör chex'E;" 

för organet fritt att efter behov samn'laniöra personalen i arbetsgrupper 

för lösande av närmast aktuella uppgifter och under hänsynstagande tiL 

bästa utnyttjande av tillgänglig personals kvalifikationer. Det väsentl 

är att p<i organet ankommande uppgifter blir lösta och aL ~ samtidigt hä,r.D:hd 

erfarenheter samlas beträffande organets slutliga organisation och pe (S0' 

nalbehov. 

FATU föreslår därför' att det försöksvis iluättas ett för försvaret ge· 

mensamt centralt förvaltningsorgan för underhåll av telematerieL Orga

net föresl<is benämnas försvarets teleunderh<illskontor, och li: 

delas i fyra arbetsgrupper, nämligen en grupp för planeringsf~<igor, er; iö: 

anläggnings- och personalfr<igor, en för driitfr<igor samt en grupp för ph)· 

nomifr<igor. FATU föresI;lr att följande tjänster tillföres organet 

C h e f: Överingenjör i lönegrad B 3. 

A r b e t s g r u p p f ö r p l a n e r i n g s f r <i g o r: En avdelning s di r f' h t ~. 

B 1, en byr<idirektör A 27, tv<i förste byr<iingenjörer A 23, en byr gen!"': 

A 19, samt tv<i ingenjörer i högst lönegrad A 15. 



--
54. 


Arbetsgrupp för anläggnings- och personalfrågor: 


En förste byråingenjör A 23, samt en byråintendent A 19. 


Arbetsgrupp för driftfrågor : En avdelningsdirektör BL 

en förste byråingenjör A 23, en byråintendent A 19, en ingenjör A 17 samt 

två ingenjörer i högst lönegrad A 15. 

A r b e t s g r u p p f ö r e k o n o m i f r å g o r: En byrådirektör A 27, 


en för ste byråintendent A 23 samt en byråas sistent A 19. 


M i l i t ä r a s s i s t e n t: En kapten A 21. 

E xp e d i t i o n m m: En kontorist A 9, föreståndare för expeditio

nen och chefssekreterare, två kanslibiträden A 7 samt två biträden i reg

lerad befordringsgång. 

Personaluppsättningen vid kontoret skulle sålunda uppgå till samman

lagt 25 per soner. F ATU vill ånyo framhålla, att personaluppsättningen, 

liksom dess uppdelning på arbetsgrupper är preliminär. Organisationen 

har för sökskaraktär . Des s uppgifter är delvis helt nya. Det är väsentligt, 

att organisationen ges den flexibilitet, som anpas sning till förändringar i 

uppgifternas omfattning och karaktär fordrar och att dess slutliga utform

ning fastställe s först sedan tillräckliga erfarenheter om des s verksamhet 

vunnits. Det bör åvila chefen att efter hand anmäla hurusom uppgifter m m 

ger anledning till organisationsförändringar och förändringar i per sonalför

teckningen. 

Personalen bör tills vidare anställas såsom extra. Om möjligt bör 

till kontoret rekryteras personal från alla tre försvarsgrenarna, så att i 

detsamma samlas kunskaper och erfarenheter beträffande alla tre för svars

grenarnas materiel. 

Teleunderhållskontoret skulle sålunda ha till uppgift att studera konstruk

tions - och tillförlitlighetstekniken ur underhållsteknisk synpunkt och utarbeta 

metoder och anvisningar m m för att dessa synpunkter skall kunna tillgodoses 

vid framtagning av ny materiel. Kontoret skall med detta underlag kunna med

verka vid sakorganens projekterings- och konstruktionsarbete. Formen för 

denna medverkan är beroende av projektets komplexitet och omfattning. Vid 

större projekt bör per sonal från kontoret utse s att deltaga i för projektet till 

satt systemgrupps arbete. Det bör dock framhållas, att ansvaret för materie

lens konstruktiva utformning alltjämt faller på vederbörligt sakorgan. Detta 

ansvar tar sig uttryck i de tekniska specifikationer som utformas såsom under

lag för leverantörens tillverkning och gentemot vilka leveranskontrollen sker. 
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Eftersom ansvarsfördelningen mellan sakorgan och underhållsorgan f n är 

olika inom förvaltningarna måste teleunderhållskontorets ansvar för att de 

underhållstekniska kraven blir specificerade i en beställning t v bli beroen

de av vederbörande förvaltnings avgörande. Det bör dock starkt understry

kas, att syftemålet med ett gemensamt organ är att den begränsade perso 

naltillgången för underhållstekniska frågor skall rationellt utnyttjas. 

3. Teleunderhållskontorets inordnande i förvaltningsorganisationen. 

De uppgifter, som föreslagits skola åvila teleunderhållskontoret, om

händerhas f n av skilda organisationsenheter i de tre tygförvaltningarna. 

Kontorets inrättande medför å ena sidan en omfördelning av uppgifter och 

ansvar mellan och inom förvaltningarna och å andra sidan ett behov av 

gränsdragning ifråga om uppgifter och ansvar mellan kontoret och övriga 

förvaltningsorgan. 

Vad för st angår teleunderhållskontorets placering anser F A TU över

vägande skäl tala för att kontoret anslutes till flygförvaltningen. Kontoret 

bör därvid ges motsvarande ställning som robotavdelningen, d v s fungera 

som ett för de tre försvarsgrenarna gemensamt organ för teletekniska un-' 

derhållsuppgifter (jfr Kungl brev 2B. 6. 1962 ang handläggning av robotären

den inom krigsmakten). Flygvapnet har f n och kommer än mer i framtiden 

att ha den största underhållsvolymen och samtidigt ställas inför de mest komp

licerade underhållsproblemen. Vid flygförvaltningen har påbörjats uppbyggan· 

det av ett underhållssystem enligt de principer som här framföres. Anslut

ning till flygförvaltningen skulle underlätta att flygvapnets angelägna behov 

tillgodoses och även ge kontoret de bästa arbetsförutsättningarna. 

Såsom tidigare redovisats (kap III) har nyligen vid Försvarets teleteknis

ka laboratorium inrättats en driftsäkerhetssektion med uppgift att verka för 

tillförlitlighetsteknikens utveckling och dess tillämpning på militär materiel. 

Sektionen har inrättats vid det teletekniska laboratoriet, dels emedan det häri 

genom anslutes till ett gemensamt organ och dels emedan verksamheten vid 

laboratoriet har stark anknytning till tillförlitlighetsfrågor . Driftsäkerhets

sektionens uppgifter har direkt anknytning till de uppgifter som F ATU föreslår 

skall åvila teleunderhållskontorets planeringssektion. FATU anser därför att 

driftsäkerhets sektionen bör överföras till teleunderhåll skontoret. Kontakten 

med teletekniska laboratoriets typprovningsverksamhet m m bör kunna upp

rätthållas lika väl vid denna placering. 

", 
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Ifråga om beräkning av underhållsvolymer, underhållskostnader och 

underhållsresurser samt långtidsplanering av underhållsverksamheten är 

kontorets närmaste uppgifter att utarbeta metoder för dessa beräkningar 

etc, vilka successivt bör införas i resp förvaltningars rutiner. Syftemå

let är att i första hand uppnå enhetlighet, varigenom samordnat underlag 

för planering av främst de gemensamma verkstädernas drift erhålles. 

Även ifråga om klassificering av materiel i underhållsgrupper och i 

typer av underhållsåtgärder samt klassificering av underhållsåtgärder i A-, 

B - och C -nivå omfattar uppgifterna i för sta hand att utarbeta anvisningar 

och rutiner efter vilka denna klassificering etc kan ske i de skilda förvalt 

ningarna. 

Teleunderhållskontoret bör åläggas att uppgöra anvisningar för utar

betande av tekniska underhållsinstruktioner. Enhetlighet i detta avseende 

är betydelsefullt för den gemensamma verkstadsdriften och torde även 

kunna bidraga till att eftersläpningen i detta avseende inhämtas något snab

bare. Kontorets planeringsgrupp bör även i viss utsträckning utarbeta un

derhållsinstruktioner . 

I anläggningsfrågor - rörande Centrala flygverkstaden i Arboga och 

Försvarets televerkstad i Göteborg - bör kontoret i huvudsak tillsvidare 

repliera på befintliga organ i flygförvaltningens underhållsavdelning. Kon

torets anläggnings sektion bör till en början endast behandla för dessa tele

verkstäder speciella anläggningsfrågor , såsom anskaffning av provning s

utrustningar och dimensionering av verkstadsförråd. 

Likaledes bör kontoret i personalfrågor i möjligaste mån repliera på 

befintliga organ i armetyg -, marin - och flygförvaltningarna. Vid kontoret 

bör utarbetas förslag till enhetliga kompetenskrav för teknisk personal och 

för gemensam eller samordnad utbildning och rekrytering av i teleunderhål

let sysselsatt personal. 

Driftsgruppens närmaste uppgift är att organisera driften enligt de nya 

riktlinjerna vid Centrala flygverkstaden i Arboga, Försvarets televerkstad 

i Göteborg samt ge erforderliga direktiv rörande dirigering av underhålls

objekt till den nya verkstaden. Ifråga om beställning av underhållsarbeten 

vid privata företag bör det i vanlig ordning i för kontoret gällande arbets

ordning fastställas, vilka befogenheter chefen för driftsgruppen och chefen 

för underhåll skontoret har att utlägga dylika be ställningar. 
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Ekonomigruppens närmaste uppgift är dels att utarbeta nya kostnads

redovisnings- och budgetsystem för televerkstäderna och dels föranstalta 

om prövning av dessa system. Det är även angeläget att det redovisnings

system som användes vid Centrala flygverkstaden i Arboga och Försvarets 

televerkstad i Göteborg ger möjligheter till rättvisande jämförelser mellan 

underhållskostnaderna för arbeten vid dessa verkstäder och vid den nya 

verkstaden. Försök med ny kontoplan bör, såsom framgår av avsnitt VII -C 

nedan, igångsättas vid Centrala flygverkstaden i Arboga fr o m budgetåret 

1963/64. Detta försök bör ske i nära samarbete med underhållskontoret. 

Militärassistentens närmaste uppgift är att handlägga frågor rörande 

de gemensamma verkstädernas krigsorganisation och krigsplanläggning i 

samråd med krigsplaniäggande organ i armetyg -, marin- och flygförvalt

ningarna. Han skall därutöver handha säkerhetsfrågor. 

4. Det gemensamma organets ställning gentemot andra myndigheter. 

I den nya organisationen av krigsmaktens högsta ledning är de grund

läggande principerna för förhållandet mellan den militära ledningen 

överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna - och förvaltningsverksam

heten i korthet följande. 

Såväl den operativa ledningen som de för stridskrafternas utrustning 

och utbildning ansvariga myndigheterna måste ha befogenheter att styra 

förvaltning sverksamheten, såvitt det gäller dennas allmänna inriktning, 

tidsprioritering av olika projekt m m. En grundläggande förutsättning för 

utformningen av förvaltningstjänstens ledning har därför varit att ett till

räckligt inflytande för de operativa och förbandsproducerande funktioner

nas företrädare säkerställes. 

Ifråga om tygförvaltningstjänstens centrala organisation skall tills vi

dare den nuvarande tredelade organisationen bibehållas, men utformas så 

att en utveckling i riktning mot ett för krigsmakten gemensamt tygförvalt

ningsverk icke hindras. Utvecklingen fram till detta mål innefattar en grad

vis skeende omvandling av försvarsgrensförvaltningar i riktning mot fack

förvaltningar. 

Överbefälhavaren äger bl a meddela krigsmaktens centrala förvalt

ningsmyndigheter dels d i r e k t i v rörande de allmänna riktlinjerna för 

deras verksamhet, dels a n v i s n i n g a r rörande den närmare utform

ningen av verksamheten, allt i den mån detta är erforderligt för tillgodo

seende av den operativa verksa:rrl:iLeten (Kungl Maj:t instruktion för Över

befälhavaren SFS 1961:467, 3 §). 
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För svar sgrenschefs inflytande framgclr av Kungl Maj:t instruktioner 

för arme -, marin- och flygledningarna (h:ir refereras instruktionen för 

armeledningen SFS 1962:298,9 §). 

11 

Armechefen äger meddela krigsmakt8!ls cen.f..r ala förvaltningsmyn

digheter d e l s anvisningar rörande der, !lcUrnare utformningen av 

deras verksamhet i den mån detta ä,r el'forderligt för tillgodoseen

de av verksamheten inorn armen rörar.de c>r sation, utrustning, 

mobilisering, taktik, utbildning" perso;~'d,: DeL värnpliktsväsende, 

d e l s erforderliga anvisningar i anslutr.mg t,ll överbefälhavarens 

direktiv för långsiktsplaneringen, d e!. s (I c:: k anvisningar rörande 

den närmare utformningen av myndigheternas förslag till anslags

äskanden. 

Armechefens anvisningar rörande anslags skandena må icke avse 

myndigheternas avlönings - och ornkostriads;Jils1ag. Anvisningar 

till marinförvaltningen och flygförvaltl'llrgen skola meddelas i sam

råd med chefen för marinen respektive ch(:;;:en för flygvapnet. 
II 

I princip är sålunda överbefälhavarens och för svar sgrenschefernas 

inflytande reglerat genom Kungl Maj :ts instruktioner på sådant sätt att 

Överbefälhavaren har direktiv- och anvisningsr!:itt och försvarsgrenschef 

anvisningsrätt. Försvarsgrenschefs anvisning" r till annan försvarsgrens

förvaltning skall meddelas i samråd med vederbörande försvarsgrenschef. 

Ytterligare bör här i vissa delar refereras Kungl Maj:ts bestämmel

ser av den 28.6. 1962 rörande handläggning av robotärenden inom krigs

makten, som sammanhänger med inrättandet c,-v en gemensam robotavdel

ning i flygförvaltningen. Av dessa bestämnlelser framgår bl a 

att 	försvarsgrenschef i tekniska frå.gor rördnde robotvapensystem, 

som tilldelats försvarsgrenen, skall anlita flygförvaltningen (ro

botavdelningen) och forskningsanstalt;::!;, 

att flygförvaltningen (robotavdelningen) sl'ull bereda för försvarsgre

narna gemensamma kvalificerade tekr:iska uppgifter i samband med 

utveckling och anskaffning av robota,r, fol' krigsmakten. 

att chefen för robotavdelningen skall va,,'r.'.< föredragande inom armetyg 

förvaltningen och marinförvaltningen då flygförvaltningen utf ör tek

niska arbetsuppgifte r ifråga om anskaffning av robotar för armens 

och marinens räkning, 

http:anslutr.mg
http:r�rar.de
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att cheferna för armen och marinen samt armetygförvaltningen 

och marinförvaltningen äger i ärenden rörande utveckling och 

anskaffning av robotvapensystem anvisningsrätt gentemot flyg

förvaltningen (robotavdelningen) utan samrådsskyldighet med 

chefen för flygvapnet, samt 

att prioritetsfrågor av större vikt avgöres av överbefälhavaren. 

De anvisningar för svar sgrenschef har rätt att ge annan för svars

grensförvaltning i samråd med (försvarsgrens)chefen för denna bör i 

praktiken mt:;c.ldelas genom egen försvar sgrensförvaltning. Kungl Maj :ts 

best ämmelser för robotärendens handläggning, enligt vilka armetyg 

och marinförvaltningarna har viss anvisningsrätt till flygförvaltningen 

(robotavdelningen), är av särskilt intresse i detta sammanhang emedan 

dessa bestämmelser gäller för en organisation med i en försvarsgrens

förvaltning inbyggd, för krigsmakten gemensam organisationsenhet. De 

principer som utvecklats för denna bör läggas till grund för ansvar s - och 

uppgiftsfördelning ifråga om ett gemensamt underhållsorgan. Det gemen

samma organet bör ha klart definierade arbetsuppgifter, för vilka det 

helt ansvarar inför samtliga förvaltningsmyndigheter eller beträffande 

vilka det står som tekniskt expertorgan med skyldighet att biträda för

svar sgrensförvaltningarna. 

Särskilda bestämmelser rörande handläggning av sådana underhålls

ärenden, för vilka ett gemensamt organ inrättas, kan, i överensstämmel

se med de principer som legat till grund för ovan refererade bestämmel

ser för robotärendens handläggning, givas följande utformning. 

Försvarsgrenschef och försvarsgrensförvaltning skall i frågor 

rörande underhåll av teleteknisk materiel anlita flygförvalt 

ningen (teleunderhållskontoret) . 

Flygförvaltningen (teleunderhållskontoret) skall bereda för 


försvarsgrenarna gemensamma tekniska uppgifter rörande 


underhåll av teleteknisk materiel. 


Chefen för teleunderhållskontoret skall vara föredragande inom 

armetygförvaltningen och marinförvaltningen, då flygförvalt 

ningen (teleunderhållskontoret) utför tekniska uppgifter ifråga 

om teleteknisk materiels underhåll för armens och marinens 

räkning. 
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Cheferna for an.clen och marinen samt arm~tygförvaltningen 

och marinförvaltningen äger i ärenden rörande underhåll av 

teleteknisk materiel anvisningsrätt gentemot flygförvalt 

ningen (teleunderhållskontoret) . 

Med teleteknisk materiel avses här även i robotvapensystem ingående 

teleteknisk materiel. 

Inom ramen för dessa allmänna bestämmelser uppkommande spörs

mål rörande samordning av förvaltningsärenden inom detta område bör 

behandlas av för svarets förvaltningsdirektion. 

B. Inriktnins; och organisation av verkstäder för underhåll av telemateri,Etl 

)nlednini· 

I kapitel II har FATU delat in de olika resurserna, inom vilka under

hållsarbetet sker, i tre nivåer, AJ B och C. Dessa nivåers arbetsområ

den och uppgifter kan i korthet beskrivas med följande. 

K a t e g o r i A skall utföra driftvård och enklare reparationer. Genom 

att denna kategori ingår i materielens bemanning kommer dess arbetsuppgif. 

ter att vara desamma i krig och fred. Arbetsvolymerna kommer dock att 

öka i krig genom bl a ökat drifttidsuttag. 

K a t e g o r i B - lokal eller regional televerkstad - skall kunna utföra 

mer omfattande driftvårdsuppgifter och tillsyner samt mer kvalificerade 

reparationer än kategori A. Även för kategori B blir arbetsuppgifterna de

samma i krig och i fred och arbetsvolymerna kommer att öka i ett krigs

läge. 

K a t e g o r i C. d v s de centrala televerkstäderna skall vara utrustade 

för att utföra översyner. modifieringar samt kvalificerade reparationer. 

Som framhållits i kapitel VI kommer materielen sannolikt i ökad omfatt 

ning att byggas upp av utbytbara enheter. Dessa enheter kommer att bli 

ett viktigt reparationsobjekt för C -verkstäderna. De resur ser i form av 

personal och utrustning som dessa verkstäder förfogar över är av stor be

tydelse för bibehållande av materielens initialstridsvärde. Översyner och 

modifieringar av materielen är åtgärder av fredskaraktär. varför dessa 

uppgifter icke torde komma till utförande under krig. annat än om detta blir 

långvarigt. C-resurserna kan därför. kort efter ett krigs början. användas 

för att förstärka de mera "framskjutna" underhållsresurserna. främst 
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kategori B. Vid de centrala verkstäderna bör dock behållas vissa resurser 

för oförutsedda behov (jfr kapitel II sid 14). 

Eftersom såväl A- som B-resurserna har samma uppgifter såväl i fred 

som i krig bör dessa resurser ledas. organiseras och lokaliseras på sådant 

sätt att några förändringar härvid icke behöver göras i händelse av ett krigs

läge. 

De gemensamma verkstädernas ledning kommer, enligt vad som före

slagits i föregående avsnitt, att utövas av det gemensamma teleunderhålls 

organet. För underhållsresurser av kategori A och B kommer underhålls

organets ledning - i den mån dessa resurser ej är för försvaret gemensam

ma - att inskränkas till en teknisk styrning av verksamheten genom skötsel

före skrifter, reparationsnormer m fl tekniskt samordnande instruktioner. 

Som framgår av kapitel V kommer materielvolymen för tele- och ro

botmateriel att öka kraftigt under 1960-talet. Underhållet av detta materiel

tillskott kommer att påverka underhållsresurserna inom alla tre nivåerna, 

dock i varierande omfattning. 

För A-nivån blir ökningen relativt måttlig och resurserna bör utan 

större svårigheter kunna anpassas till materielvolymen. 

För B -nivån räknar F ATU med en stark expansion av underhållsbeho

vet. Ökningen beräknas medföra en tredubbling under 1960-talet av denna 

nivås nuvarande omfattning. En stor del av B-nivåns expansion kan hänfö

ras till Stril-60- systemet. Motsvarande materiella re surser - lokaler, 

instrument och övrig utrustning - måste därvid byggas ut parallellt med 

anskaffningen av systemet. Med hänsyn till operativa krav måste B -re

surserna i allmänhet dimensioneras på sådant sätt i fred, att de snabbt 

kan byggas ut till den kapacitet som motsvarar bedömda behov av teleun

derhåll i krig på denna nivå. Dessa resursers lokalisering och dimensio

nering måste således bestämmas i nära samarbete med den operativa plan

läggningen. 

1. De gemensamma verkstädernas inriktning. 

För C -nivån kommer utvecklingen mder 1960 -talet att innebära en för

dubbling av nuvarande behov av kapacitet. Eftersom C -uppgifterna har freds

karaktär bör ekonomiska och rationella synpunkter vara styrande för verk

stadsdriften. Genom samordning av de centrala verkstäderna bör man kunna 

skapa förutsättningar för rationaliseringar, som kan minska de kommande 

anspråken på personalökningar och investeringar i utrustning och byggnader. 

För uppbyggande av C -verkstadsresurserna kan två alternativ tänkas. 

r 
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Det första alternativet innebär en samordning av för svarets televerk

städer mot bakgrunden av ett "regiontänkande" • d v s den geografiska sam

hörigheten blir utslagsgivande. Varje enhet ansvarar för underhållet av 

all materieL oavsett art, inom vis st geografiskt område. 

Det andra alternativet innebär en samordning efter underhåll sobjek

tens art - d v s en på tekniska grunder genomförd specialisering. Varje 

enhet specialiseras på viss materiel från hela krigsmakten. 

Det första alternativet - samordning efter geografisk samhörighet 

medför en splittring av fasta utrustningar - provningsutrustningar, instru

ment etc. - vilket får som följd att en ofta dyrbar specialutrustning får en 

dålig utnyttjning. 

Specialisterna inom olika materielområden kommer att få en låg be

läggning och kan därför icke utnyttjas effektivt. Kravet på specialister 

blir större genom splittringen än vad som svara..- inot det reela behovet. 

vilket i sin tur kommer att medföra utbildnings- och rekryteringsproblem. 

I det läge som utbildningen av teletekniker för närvarande befinner sig sy

nes ökade anspråk på kvalificerad personal vara synnerligen svåra att upp

fylla. 

En fördel med splittringen är dock den lägre sårbarheten i krig. De 

centraliseringsbara arbetena kommer emellertid som tidigare nämnts fö

reträdesvis endast att utföras i fred. 

Ytterligare en fördel med de geografiskt samordnade verkstadsenheter 

na är de relativt låga transportkostnaderna. Emellertid utgör transportkost

naderna inklusive de beredskapsförluster som orsakas av transporterna to

talt sett en ringa del av kostnaderna för teleunderhållet, vilket innebär att 

endast måttliga besparingar kan uppnås härigenom. Genom ett allt vanli

gare utnyttjande av utbytesenheter kommer dessutom transportolägenheter

na att få minskad betydelse, samtidigt som utbytesenheterna ger andra för

delar i form av lägre stilleståndstider och förenklat reparations - och över

s ynsförfar ande. 

Det andra alternativet - samordning på tekniska grunder - ger möjlig

heter att i större omfattning än vid en geografisk centralisering ekonomiskt 

utnyttja avancerad mätutrustning och arbetsbesparande teknik. främst genom 

de längre serier och den jämnare beläggning som kan erhållas. Även spe

cialisterna kan utnyttjas effektivt. En samordning genom specialisering av 

.... 
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C -verkstäderna på objekt är därför att före .raga framför en samordning 

grundad på geografisk samhörighet. 

F ATU anser att organisation och utbyggnad av de centrala verkstads

resurserna skall ske så att specialiserade verkstäder skapas. Däremot 

är en geografisk samordning fördelaktigare på B -nivån, där kravet på 

krigsrnässig lokalisering är markant. 

Som framgår av de personalberäkningar som utförts och redovisats 

i kapitel V krävs ett personaltillskott på drygt 1. 300 man för centraliser

bart tele- och robotunderhåll fram till budgetåret 1969/70. 

Vid Centrala flygverkstaden i Arboga (CVA) bedrivs en omfattande te

leunderhållsverksamhet. Denna verksamhet bör byggas ut genom att C VA 

specialiseras på underhåll av telemateriel. Det kan härvid bli nödvändigt 

att överföra vissa av verkstadens nuvarande verksamhetsgrenar till de 

centrala flygverkstäderna i Malmslätt eller Västerås. 

Även om så sker. kommer emellertid kapaciteten vid CVA endast i 

be gränsad omfattning att kunna tillgodose det totala framtida behovet av 

underhållsresurser på C-nivån. Vid sidan aven utbyggnad av CVA bör 

därför nya verkstadsresurr ,,-r byggas upp. För detta talar dessutom det 

allmänna faktUlm att verkstäders storlek bör hållas inom rimliga gränser 

för att ej bli svåra att administrera. Svårigheterna att rekrytera och ut

bilda tillräckligt med personal blir mindre då rekryteringsunderlaget kan 

breddas och tillgången till utbildningsanstalter ökas genom verkstädernas 

uppdelning. 

Dessa synpunkter - varvid möjligheten att rekrytera och utbilda per

sonal särskilt bör betonas - har föranlett FATU att föreslå att två nya ge

mensamma centrala televerkstäder skapas vid sidan av CVA. Dessutom 

föreslås att vissa marina arbeten för läng .re tid lägges ut till Karlskrona

varvet AB. 

Av de två nya verkstäderna, varav en föreslås lokalissmd till mellersta 

Norrland och en till södra Sverige. bör prioritet ges den södra verkstaden bl 

a med hänsyn till robotmaterielens underhåll. Då härigenom underhåll sbe

hoven på C -nivån för den närmaste tiden tillgodoses kan slutlig ställning till 

den norra verkst~dens dimensionering och lokalisering anstå tills vidare. 

F A TU för slag till inriktning av de c entrala verkstäderna kan samman

fattas i följande tabell. 
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1. 	 Central gemensam televerkstad i södra Sverige 

a) Bärbar och transportabel radioutrustning 

b) Land- och fartygsbaserade robotsystem 

c) Telefonmateriel 

d) Radiolänkmateriel.~ 

2. 	 Centrala flygverkstaden i Arboga (CVA) 

a) Radar (utom radar ingående i robotsystem) 

b) Flygburna robotsystem 

u) Telernätinstrument 


d) Datautrustningar för lv-eldledning och stridsledning 


e) Större radioanläggningar 


3. 	 Karlskrona-Varvet AB 

a) Hydrofonmateriel 

b) Minmateriel 

c) Fartygsburna artillerisystem 

4. 	 Central gemensam televerkstad i mellersta Norrland 

a) Telefonmateriel 

b) Artillerisystem 

c) Robotsystem (replipunkt) 

d) Radio (replipunkt) 

Avgränsningarna mellan de olika materielområdena måste givetvis 

bestämmas från fall till fall för såväl befintlig som tillkommande mate

riel. 

Överflyttningen av arbetsobjekt från en verksta.d till en annan, liksom 

gränsdragningen mellan A-, B - och C -nivå bör utföras av det gemensamma 

centrala organet (teleunderhållskontoret) i samarbete med försvarsgrens

förvaltningarna. 

Den nuvarande underhållsverksamheten vid CVA på teleområdet berör, 

i vad avser C -arbeten, huvudsakligen flygburen materiel. Det synes därför 

naturligt att vid en utvidgning av CVA:s resurser i första hand inrikta dessa 

mot att tillgodose det behov av underhåll, som härrör från tillkommande 

flygburen materieL Flygburna robotsystem bör härvid komma i främsta 

rummet. 

p 
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eVA har väl utbyggda underhållsresurser radarområdet, sär skilt 

för flygburen radarmateriel. Det är därför igt att ytterligare bygga 

ut dessa resurser för att möta det ökade underhållsbehovet på radarområ

det. 

Vidare bör eVA inriktas mot underhåll av större radioanläggningar 

och datautrustningar. För detta talar de ssa materielgruppers samband i 

Stril-6 O - sy stemet. 

Det har redan tidigare, på rekommendation av försvarets förvaltnings

direktion , be slutats att e VA skall utgöra en för för svaret gemensam under

hållsinstans för telernätinstrument. Om även denna materielgrupp medtages 

beräknar F ATU att arbetsvolymerna vid eVA kommer att fördubblas under 

1960-talet. Av skäl som tidigare framhållits, synes det ej lämpligt att utöka 

eVA ytterligare. 

Den nya verkstaden i södra Sver bör inriktas mot underhåll av robot

materiel med hänsyn till, bland annat, att detta materielområde för närva

rande saknar tillräckliga resurser. Verkstaden bör härvid tillföras resur

ser för mark- och fartygsbundna systerns underhåll, medan, som ovan 

nämnts, flygburna robotsystem bör hänföras till eVA. 

Efter som till robotsystemen hörande radar - och datautrustningar är 

utpräglat systernbundna förordas, att underhållsarbetena för dessa mate

rielslag sammanhålles med den övriga i robotsystemen ingående telemate

rielen. 

En mycket stor del a,' underhållsarbetena på bärbar och transporterbar 

radiomateriel utföres f n vid Signalverkstäderna :i Sundbyberg (SIS). Vid en 

utflyttning av SiS verksamhet från Stockholmsområdet torde det Ligga nära 

till hands att förlägga underhållet av sistnämnda materielgrupper till den 

södra verkstaden. 

Såsom komplement till här nämnda materielgrupper föreslås, att den 

södra verkstaden får övertaga delar av det centraliserbara underhållet av 

telefonmateriel och radiolänkmateriel. Radiolänkmaterielens behov av un

derhåll på e kräver till stor del mobil verksamhet. Detta jämte den

na materiels nära anknytning till radio- och telefonområdet gör det lämpligt 

att förlägga de s sa arbeten vid den nya verkstaden. 

Den här angivna inriktningen av den södra verkstaden medför att huvud

delen av den underhållsverksamhet, som f n utföres vid SjS, kan övertagas 

av denna verkstad. 

.. 
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Karlskronavarvet AB bör tillföras vissa av flottans centraliserbara 

underhållsarbeten, främst för hydrofonmateriel. 

Med ledning av uppgifter om nuläget och de beräkningar som redovi

sats i kapitel V har i figur 16 storleken av verkstädernas personal bedömts 

för vissa tidpunkter. 

x)
Per sonaibehov 

Nuläget 63/64 66/67 69/70 

Central, gemensam tele
verkstad i södra Sverige 
 800450 800-

CVA 450 500 700 900 

KVAB 2020 20 20 

CentraL gemensam tele
verkstad i norra Sverige 100- - 50 

470 1. 570 1. 820970 

x) Inkl personal för mekanik, hydraulik, starkström m m 

Figur 16 

I det följande avsnittet redovisas ett förslag till storlek och 

organisation av den ovannämnda verkstaden i södra Sverige. 

De mera påtagliga konsekvenserna för några nu befintliga verkstäder 

kan i korthet belysas av följande kommentarer. 

Försvarets televerkstad i Göteborg (FTG) kommer att bli en gemensam 

regional televerkstad av kategori B. Verkstaden under ställe s det centrala 

gemensamma teleunderhållsorganet. 

Muskövarvet (d v s nuvarande Örlogsvarvet i Stockholm) blir en regio

nal televerkstad av kategori B för marinen. 

Bodens tygstations televerkstad blir en regional televerkstad, kategori B. 

Möjligheterna att samordna denna televerkstad med flygvapnets televerkstad 

i Luleå bör under sökas. 

1960 års Riksdag har i princip (prop nr 1960:20, SU 127 och 147, rskr 335) 

beslutat att SiS skall flyttas från Stockholmsområdet. Den inriktning som fö

reslagits för den södra verkstaden och CVA innebär att verksamheten vid SiS 

kan överflyttas till dessa båda enheter. 
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2. 	 Storlek, lokalisering och driftform för en central gemensam verkstad 

i södra Sverige. 

a) Verkstadens storlek 

Mot bakgrund av den inriktning, som ovan skisserats har storleken av 

en ny central verkstad kunnat bedömas. 

Den nuvarande centraliseringsbara arbetsvolymen inom radioområdet 

uppgår till c:a 320 man. Härav svarar armens materiel för omkring hälf

ten. Denna andel tenderar emellertid att minska under perioden. Ar 1965, 

då den nya verkstaden beräknas vara i drift, kommer den totala centralise 

ringsbara arbetsvolymen för radiomaterielens underhåll att överstiga 400 

man. En stor del av expansionen inom radioområdet beräknas härröra från 

större radioanläggningar, vilka enligt det framlagda förslaget till inriktning 

bör underhållas vid Centrala flygverkstaden i Arboga. Det synes därför rea

listiskt att räkna med en beläggning motsvarande 300 man vid den nya verk

staden för underhåll inom radioområdet. 

För centralt utförda underhållsarbeten på landbaserade robotsystem 

kommer vid slutet av 1965 att erfordras c:a 80 man. Den fartygsbaserade 

robotmaterielen bedömes vid denna tidpunkt ännu icke kräva centralt under

håll. 

För telefon- och radiolänkunderhållet samt för andra arbetsuppgifter, 

vilka kan bli aktuella för den södra verkstaden, beräknas en arbetsstyrka 

på c:a 50 man vid slutet av 1965. Telefon- och radiolänkunderhållet kommer 

efter denna tidpunkt att expandera kraftigt. 

Personalbehovet torde sålunda vid slutet av år 1965 uppgå till: 

för radio 300 man 

för robot 80 man 

för övriga objekt 50 man 

430 mim 

Uppgifterna anger nettoarbetsvolymer (l år = 2.000 arbetstimmar). En 

bedömning av det totala per sonalbehovet måste taga hänsyn till fortbildning 

av personal. spilltider m m. Den totala arbetsstyrkan vid verkstaden beräk

nas därför uppgå till c:a 500 man. 

Med ledning av uppgifter över planerade anskaffningar bör man räkna med 

en 60-procentig ökning av arbetsvolymerna fram till år 1970. 
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b) Y~rks~<:~e~s_ ~~~~li..s~!i:t.:g 

Det har redan påpekats att stora problem kommer att uppstå vid utbild

ning och rekrytering av teleteknisk personaL Vid val mellan olika lokalise 

ringsalternativ blir därför möjligheterna att rekrytera såväl yrkesutbildad 

personal som yngre manliga lärlingar av särskild betydelse. Betydelsefulla 

faktorer vid bedömningen är därvid bl a närheten till större ort med skolor, 

butiker, nöjen, rekreationsmöjligheter m m, Dessa bör underlätta rekryte

ring från andra orter. Ortens möjlighet och den omgivande bygdens befolk

ningstäthet m m är av vikt. då det gäller att bedöma det lokala rekryterings

underlaget. Man har anledning att räkna med en fortsatt avfolkning av lands

bygden och de mindre tätorterna, förmodligen i tilltagande takt. Denna av

folkning, som till stor del kommer att gå ut över de yngre åldersgrupperna 

kommer att medföra ett allt säm.re underlag för den lokala rekryteringen. 

Minskande servicemöjligheter - butiker, skolor m m - kommer att göra des

sa orter mindre attraktiva, och således försvåra rekryteringen från andra 

orter. Det får därför anse s som mindre lämpligt att lokalisera en större 

teleteknisk verkstad till en mindre tätort eller till glesbygd. Det bör vara 

väsentligt lättare att rekrytera kvalificerad arbetskraft till en större ort med 

en ur näringslivssynpunkt och rekreationssynpunkt mångsidig miljö. Även 

den lokala rekryteringen kan här räkna med bättre förutsättningar. 

Man kan för närvarande märka en vis s skillnad i löner mellan större or

ter och glesbygden. Arbetslönerna vid denna typ av verksamhet torde emel

lertid bli tämligen lika, oavsett verkstadens lokalisering till centralort, tät

ort eller glesbygd. 

Då transportkostnaderna och de därmed förbundna beredskapsförluster

na för vis sa slag av materiel kan tänkas påverka lokaliseringen av verkstads

resurserna har FATU utfört vissa överslagsberäkningar över transportkost

nadernas totala storlek (tur och returtransporter) Det kan därvid konstate

ras att transportkostnaderna för de reparations- och underhållsobjekt som 

kommer att tillföras verkstaden är ringa. De kan upp skattas till c:a 3 % av 

verkstadens totala kostnader. De skillnader i transportkostnader som kan 

uppkomma mellan olika lokaliseringsalternativ är bråkdelar av detta värde. 

Beredskapsförlusten, som förorsakas av transporterna, är proportio

nell mot transporttiden. Den är för närvarande enligt beräkningarna upp

skattningsvis av samma storleksordning som transportkostnaderna för de ak

tuella materielområdena. Det är dock troligt att beredskapsförlusten kom

mer att minska något vid ett mera allmänt utnyttjande av utbytesenheter. 
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För att nedbringa transportkostnaderna och beredskapsförlusterna bör 

verkstaden givetvis om möjligt placeras i nära anslutning till järnväg, riks

huvudväg och flygfält, samt så att antalet omlastningar av arbetsobjekten 

blir så litet som möjligt, 

Med ledning av erfarenheter från de nuvarande televerkstäderna (b ila

ga 21) kan behovet av.verkstadsytj! för en personalstyrka på 500 man upp
2

skattas till c:a 7,500 m . För att tillgodose expansionsbehovet måste det 

finnas utbyggnadsmöjligheter som tillåter en fördubbling av denna yta. 

Tomt~ bör under dessa förutsättningar, inklusive vägar, parke

ringsutrymmen etc, , ha en yta av 3 -5 hektar 

Med hänsyn till att verkstaden företräde svis kommer att utföra freds

rnässiga arbeten ar det ej nödvändigt att förlagga den till bergrum. En 

ovanjordverkstad är i detta fall att föredraga. 

Då viss materiel innehåller sprängämnen måste det finnas möjligheter 

att uppföra en mindre byggnad för desarmering och armering samt ett mind

re explosivämnesförråd i närheten av verkstaden på ett avstånd från bebyg

gelsen, som tillgodoser gallande säkerhetsföreskrifter. 

Den södra verkstadens inriktning innebär att huvuddelen av Signalverk

städernas i Sundbyberg (SiS) verksamhet kan överflyttas till denna. 

Vid 1960 s riksdag togs principiell ståndpunkt till en utflyttning av 

SiS verksamhet från Stockholmsområdet. (Prop 1960 :120, SU 127 och 147, 

rskr 335). 

Beträffande den nya lokaliseringsorten för SiS framhåller föredragande 

departementschefen, i nämnda proposition bl a, att det är av vikt: 

.. att den nya lokaliseringsorten kan erbjuda goda rekryterings

möjligheter och att i detta syfte en utbildning av telereparatörer på 

orten kan ordnas i erforderlig omfattning. , ... , 

.. , .. Med beaktande av de krav som ansetts böra ställas på den 

nya orten förordar jag efter samråd med chefen för för svarsde

partementet att verkstaden flyttas till Borås , Jönköping eller Väx

jö. Den ytterligare prövning som måste ske beträffande den slutli

ga förläggningsorten synes böra göras med beaktande av pågående 

överväganden rörande samordning av telereparationstjänsten inom 

försvaret '... , ... 
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För att belysa skillnader i det lokala rekryteringsunderlaget för de tre 

i detta sammanhang aktuella städerna hänvisas till tabellen i figur i 7 lTIed 

uppgifter rörande befolkningsunderlaget inom vissa åldersgrupper 

Uppgifterna är hämtade ur en av docent Odd Gulbrandsen utförd un", 

dersökning för Kooperativa Förbundet, Regionindelningen ansluter sig i 

huvudsak till den av arbetsmarl~ ads styrelsen använda 

::VI ,i n 

24 år 15 - 39 år 

% av Antal !~.o av 
r-__________________-+______~_T-o--ta-l--_r--------+_--T-o-t-a-l-~----~rotal 
Borås 

46Centralort 2 111 148251 9,400 l 51 

tätbygd 509 33112 10 2.000 I 11 

glesbygd 1559 37 44l 433 6.900 f-- 3~1 
Total 4.179 3.246 18,300 I 100100 

~.-------------------~-------+-------4---------+--
100 I T~--

~~r.?~i?.eir~K 
 i I 
I I 

8, 300 43 

tätbygd l 562 

Centralort 1 974 42 1.356 41 

33 

glesbygd 168 

33 33 6.300l. 083 

1 878 2625 
i 4.700 I 34--1 

Total 4.704 100 3.317 100 l 19.300 Ii 100 I 

~V-.-å-X-j-b-.·--------------+-------~-------+--------4---------r--------i-------l 

1---- I i I 
Centralort 705 19 349 12 2.900 l 19 

tätbygd 1. 002 28 810 29 l 4.300 I 28 

glesbygd L 926 53 I 1.672 59 I 8.400 i 53-1 

'---__o ___-_~~-3-.-6-.3-3-+-l0-0---+1--2-.-8-3-1't-~~1-~~~1-2~J1_'_o_ta_l 

Utdrag ur liTabell verk över ungdomsmarknaden inom. 10] regioner I, 

(prognos för 1960) 

Figur 17 

Med ledning av tabellens uppgifter synes Jönköping och Borås kunna 

erbjuda det största lokala rekryteringsunderlaget. Tages även om.givande 

tätorter samt glesbygden i beaktande framstår Jönköping som gynnsammast, 

men skIllnaderna mellan de tre städerna är ej stora, Kravet på ett väl dit

ferentierat näringsliv inom lokaliseringsorten torde bäst kunna uppfyllas av 

Jönköping och Växjö. Jönköping har ett centralt läge med goda kommunika

tioner. Med hänsyn till verkstadens aktuella inriktning är också Växjö ur 
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kommunikations synpunkt väl beHigeL Borås är däremot ur denna synpunkt 

mindre lämplig. 

F A TU anser att såväl Jönköping som V Ö kan väljas som lokaliserings

ort för den föreslagna verkstaden. I valet mellan de båda orterna bör, mot 

bakgrunden av de beslutade materielanskaffningarna, den ort väljas där en ny 

verkstad snabbast kan etableras och byggas ut~ 

De förunL:.e r .:lukningar som F A TU gjort visar att de därmed förbundna 

frågorna snabbast kan lösas i Växjö 

c) Verkstadens driftform 

Driftformen för statlig verksamhet av ekol:omisk eller industriell karaktär 

har diskuterats i ett flertal sam!uaI'hang. F rJgan har bl a behandlats av 

1953 års utredning rörande de sta:l.iga Före sformerna. Den har även va

rit föremål för principiell behana~ic;.g i .~ör~\ riOts underhållsutrednings 

promemoria (januari 1962) t:i.Jl vllke::1 vi " ör sta hand vill hänvisa. I det 

följande redogöres i all korthet för de synpunkter som kan läggas på val 

av driftform. 

Detta val står i huvudsak n'lellan tr alternativ: 

Verkstaden drives i förvaltningsregl 

Verkstaden drives i affar sverksfon:n 

Verkstaden drives i aktiebolagsform 

Förvaltningsregin innebär i princ a.tt verksamheten vid verkstaden, 

såväl beträffande de större linjerna, som de mindre detaljerna, drives av 

en förvaltning inom ramen för dennas befogenhet. 

De affärsdrivande verken utgör delar av statsförvaltningen. Även för 

denna organisationsform gäller förvaltningsrättsliga föreskrifter. 

Aktiebolagsformen innebär att verkstaden har grunderna till sin orga

nisation och sitt arbetssätt fastlagda i allmän lag, men själv bestämmer i 

interna frågor. Styrelsen för aktiebolaget utgör det verkställande organet, 

medan bolagsstämman är det beslutande. I de statliga bolagen utövar Kungl 

Maj:t inflytande på verksamheten i för sta hand genom bolagsstämman. Sär

skilda riktlinjer för bolagens verksamhet kan dessutom intagas i bolagsord

ningen eller i särskilda avtal mellan staten och bolagen. 

. 
Möjligheterna att uppnå hög effektivite i verksamheten är givetvis be

roende av företagsledningens resu.!'ser, friheter och befogenheter i ekono

miskt och organisatoriskt hänseende, 

. 
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En verkstad driven i förvaltningsregi liksom i affär sverksform erhåller 

sina resurser - investeringsmedel m m - via statsbudgeten, vilket bland an

nat medför stora tidsmässiga problem, då medlen i regel icke är disponibla 

förrän efter lång tid. Ett aktiebolag har i detta hänseende en betydligt friare 

ställning, då i de sta fall den fria kapitalmarknaden står till förfogande när 

självfinansiering genom avskrivnings - och vinstmedel ej är genomförbar. De s

sa finansieringsfc rmer - lån på öppna marknaden och självfinansiering - är ej 

tiJtåtr"a för en verksamhet, driven i förvaltningsregi eller i affär sverksform. 

Dc re er som gäller för handläggandet av per sonalfrågorna för en för

\2;rningsdriven verksamhet präglas till stor del aven stelhet och formalism 

J,n ej ha r sin motsvarighet inom den industriella verksamheten i övrigt 

,('l U l;' ten i t ex löne- och framförallt befordringssystemet gör att förvaltningar

'-: :': svårt att konkurrera med den privata industrien om den mera kva]i{,ice

re, tekniska personalen. 

Aven om de affärsdrivande verken har större handlingsfrihet i persona',

:1' än övriga statliga organ är de dock tvungna att följa flertalet av deja

gar, bestämmelser och regleringar som hänför sig till statstjänst i allm;inhet. 

Detta ger upphov till många problem. Då reglerna gäller för hela det statliga 

~:ö rvaltningsområdet motsvarar de inte alltid de krav som kan ställas med hän

s Yl: till enhetens speciella förhållanden. 

Kraven på den föreslagna verkstaden fordrar att ledningen ges största 

Inöjliga rörelsefrihet i ekonomiskt och organisatoriskt avse,ende. Därige

nom möjliggöres en snabb och effektiv anpassning till ändrade förhållanden 

inom underhållsverksamheten. FATU anser därför att den föreslagna verk

staden bör drivas i aktiebolagsform. Med hänsyn till verkstadens inriktning 

bör aktiebolaget vara hel statligt. Styrelsen för aktiebolaget bör sammansät

tas av representanter från försvaret, främst från det centrala underhållsor

ganet samt för svarsgrensförvaltningarna. 

Slutsatsen beträffande driftsformen gäller i princip även de övriga ge

mensamma verkstäderna Försvarets televerkstad i Göteborg (FTG) och 

Centrala flygverkstaden i Arboga (CVA). En ändring av dessa verkstäders 

nuvarande driftform fordrar emellertid omfattande omläggningar. Erfa

renbeterna från det nya teleunderhållskontoret och organisationen av den 

föreslagna nya verkstaden bör därför inväntas, innan ställning tages till ep 

ii.r;drad drUtsform för Försvarets televerkstad i Göteborg (FTG) och Centra"' 

l" Iygverkstaden i Arboga (CVA). 
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I det följande har verkstadens kapitalbehov överslagsvis beräknats. 

B y g g n a d e r. 

Med utgångspunkt från uppskattningen av personalbehovet kan verk

stadsytan beräknas. 

Av uppgifterna i bilaga 21 framgår att de nuvarande verkstäderna 
2

alla kategorier - i genomsnitt har en yta av 19 m /anställd. Variationer

na kring detta medelvärde är måttliga för dc snlärre verkstäderna. Däre

mot visar SiS och eVA större avvikelser från medelvärdet, för SiS c:a 
2 2

30 m /anställd och för eVA c:a 13 m /anställd. Med hänsyn till den före

trädesvis lätta produktion, som är aktuell för den nya verkstaden antages 
2

en verkstadsyta av 15 m /anställd. 

Den totala verkstadsytan kommer med utgångspunkt de redovisa
2

de per sonaiuppgifterna då att bli c:a 7. 500 m vid slutet av 1965 för att se

dan fördubblas till i början av 1970-talet. 

Redan i den för sta utbyggnadsetappen bör utrymmen för el-, tryckluft
2

och värmeförsörjningen dimensioneras för c:a 15.000 m . 

Med hänsyn till de lätta konstruktioner och de relativt låga takhöjder 

som fordras bör byggnaden kunna anskaffas inom ett pri s motsvarande 450:
2

kr/m . 

Den totala byggkostnaden för etapp 1 blir således c:a: 

450:- x 7.500 = 3.375.000:- kr. 

För tomten bör i investeringskalkylerna tills vidare avsättas 325.000:

kr, ett belopp som givetvis är beroende av slutlig lokalisering och tomtstor

lek 

Inventarier: 

Enligt uppgifterna i bilaga 22 uppgår summan av investeringar i maski

ner, instrument och övrig utrustning för närvarande till i genomsnitt 27.500:

kr/anställd. Med hänsyn till att en specialiserad verkstad torde kunn;-~kono~ 
miskt utnyttja en högre investering per anställd bör i kalkylerna detta värde 

höjas. Här har värdet antagits uppgå till 30.000:- kr per anställd. Behovet 

av investeringar i inventarier för radio m m blir då Ca 12, 2 miljoner kronor. 



74 

I 

För robotområdet är erfarenheterna av inventariebehovet mycket be

gränsade. Aktuella projekt visar på en investering i inventarier, instru

ment m m av 75.000:- a 100.000:- kr/anställd för de centralise sbara 

arbetena. I inve steringskalkylen har antagits 75. 000: - kr/anställd. vilket 

motsvarar en sammanlagd inve stering för robotområdet av 7, O miljoner 

kronor 

Investeringarna i byggnader, tomt och inventarier uppgår således för 

första utbyggnadsetappen till: 

Byggnader: 


2

Verkstadsyta 7. 500 m 3.375.000:-

3
Volym 30. 000 m 

3 a 5 hektar 3Z5.000:-

Inventarier, instrument och maskiner: 

Radio och övriga objekt lZ. ZOO. 000: - 

Robot 7.000.000:-

ZZ. 900.000:-

reserv Z. 100.000:-

Totalt kronor: Z5. 000.000:-

Utestående fordringar, produkter i arbete och lager: 

investeringskalkylen har antagits en genomsnittsomsättning av 35.000:

kronor per man och år. Detta innebär en omsättning år 1965 av c:a 17,5 mil

joner kronor. 

Med en genomsnittlig kredittid respektive genomloppstid av två månader 

bindes i .:;;...:;.~;;..::...;;=>-=.::.... Z, 9 miljoner kronor och i c.-=...::::...::=:..::.;::.;::..;;:..-=-=..:::;..;::..;;..;; c:a Z, l 

miljoner kronor. 
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Reservdelarna, vars andel i omsättningen kan uppskattas till c:a 

4 a 6 miljoner kronor per år, förutsättes tillhandahållna av beställaren, 

exempelvis i ett konsignationslager. Det kan därför bortses från det 

kapitaL som ett eget reservdelslager skulle fordra. 

Förbrukningen av förnödenheter inom verkstaden samt reserv

delar för den egna driften kan uppskattas till c:a O, 25 miljoner kronor 

per år. Lagerhållningen av dessa beräknas kräva ett kapital av c:a 

O, 2 miljoner kronor. 

För rörelsemedel bör avsättas c:a 10-20 % av omsättningstill 

gångarna vilka beräknas till: 

Fordringar z' 900.000:

Produkter i arbete och lager 2.100.000:

Förnödenhetsförråd 200,000:

Totalt kronor: 5.200.000: 

Väljes 15 % som värde erhålles 

rörelsemedlen' (15 % . 5,2) 700.000:

Totalt kommer omsättningstillgångarna att taga i anspråk c :a: 

5.900.000:- kronor 

Totalt kapitalbehov: 

Byggnader, instrument m m 25.000.000:

Omsättningstillgångar 5.900.000:

30.900.000: 

Verkstaden bör tillföras ett kapital av minst 31 miljoner kronor. 

Hela beloppet behöver emellertid ej satsas på en gång. 
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C. Redovisning av kostnaderna för underhåll av försvarets telernatedel. 

1. Redovisningens uppgifter 

De instruktioner och före skrifter, som för närvarande gäller för redo

visningen vid för svarets verkstäder, motsvarar icke alla de krav på redo

visningsrnässig information, som bör uppställas. Dessa krav omfattar i 

huvudsak följande; 

Specificering av underhållskostnaderna beträffande materieltyp och 

karaktär (preventivt underhåll, reparation, modifiering samt, even

tuellt underordnade begrepp inom dessa kategorier). 

Full jämförbarhet mellan kalkyler och fakturor, vare sig underhålls

arbetet utföres av statlig eller privat verkstad. 

Statistik (driftanalys) beträffande utfört underhåll sarbete . 

Kostnadsrnäs sigt uttryck för den tid, unde r vilken arbetsobj ektet dis

poneras för underhållsarbetet. 

2. Nuvarande redovisning vid försvarets större verkstäder. 

Inom armen och marinen liksom även vid Försvarets televerkstad i 

Göteborg tillämpas i princip Mekanförbundets normalkontoplan. Denna 

torde tillgodose de redovisningsbehov, som nu föreligger vid de centrala 

verkstäderna. Den kan också anpassas till de vittgående krav, som upp

ställts för redovisningen av försvarets kostnader för underhåll av telema

tedel Även om de centrala flygverkstäderna icke för närvarande tilläm

par normalkontoplanen, synes en övergång till denna kunna genomföras 

utan större svårigheter. Därmed skulle man inom försvarets samtliga 

större underhållsverkstäder få en med industrin i sina grunddrag gemen

s am redovisnings systematik, vilket är önskvärt icke minst med hänsyn 

till att man då får tillgång till en gemensam terminologL 

Redovisningen av verkstädernas kostnader på kostnads slag och kost

nadsställen synes vara tillräckligt omfattande för att motsvara behoven. 

Det bör emellertid övervägas, ifall icke en längre gående specificering 

av de indirekta omkostnaderna är lämplig för de största verkstäderna ur 

ko stnadskontrollsynpunkt 

Vid fördelningen av ko stnads ställenas kostnader på kostnadsbärare (or

der) tillämpas särskilda maskinpålägg. Sådana särskilda pålägg bör lämp

ligen användas även för provutrustningar och dylik apparatur, som ofta 
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representerar mycket stora värden. I annat fall torde fördelningen av 

underhållskostnaderna på materieltyp icke bli fullt rättvisande. 

Inom alla tre försvarsgrenarna är orderbeteckningen konstruerad så, 

att de första siffrorna betecknar beställaren, medan de följande betecknar 

orderns löpnummer. Fördelningen av kostnaderna på materieltyp (arbets

objekt) synes vanligen ske endast i beställarens redovisning. Beställaren 

belastar edes ett visst anslag med det av verkstaden fakturerade belop

pet. De s sutom torde i vis sa fall en statistisk bearbetning av underhålls

kostnaderna vid sidan av bokföringen förekomma, exempelvis beträffande 

armens kostnader för underhåll av olika fordon r. 

Bokför stekniken är någorlunda likartad i armens och flygvapnets 

större verkstäder, åtminstone vad gäller kostnadsredovisningen. I båda 

fallen repre senteras nämligen kostnaderna på hålkort, vilka sedan bearbe

tas i en datamaskin. Flygvapnet använder sin egen maskin i Arboga, me

dan armen däremot utnyttjar civilförvaltningens datamaskin. Marinverk

städerna i Stockholm samt Karlskronavarvet AB använder likaså hålkort. 

Försvarets televerkstad i Göteborg fördelar kostnaderna manuellt. 

Inom ramen för den nuvarande redovisningen kan för svarets större 

verkstäder fördela underhållskostnaderna på kostnads ,kostnadsstäl

len och be ställare. Däremot är icke den nuvarande redovi vid verk

städerna uppbyggd någon fördelning av kostnaderna typ av arbetsob

jekt. En sådan redovisning är emellertid nödvändig för det centrala gemen

samma organets planerings - och kontrollverksamhet. 

Arbetsobjekten för teleunderhåll har i F ATU under sökningar indelats i 

cirka 400 typer, som betecknats med fyra siffror. Underhållskostnadens 

karaktär förutsätte s kunna angivas med en femte siffra. 

Fördelningen av underhållskostnaderna på materieltyp och karaktär 

torde därför kunna byggas in i den löpande redovisningen vid verkstäder av 

kategori C. Beträffande driftvård och tillsyn - som utföres av A och B

resurser - torde ett förenklat redovisningsförfarande kunna tillämpas. 

Det bör exempelvis vara möjligt att beräkna standardpriser för ett be

tydande antal driftvårds - och tillsynsarbeten. I sådana fall skulle mindre 

lokala underhållsorgan endast behöva rapportera ant&kontroller, kompo

nentbyten etc. per materieltyp till ett centralt organ, som prissätter ar

betena och fördelar kostnaderna typ etc. 
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Vid beställningen av underhållsarbeten hos privata verkstäder måste 

det kravet uppställas,- att dessa specificerar sina fakturor på materieltyp 

etc i samma utsträckning som för svarets verkstäder. 

4. Jämförbarhet mellan fakturor från statliga och privata verkstäder. 

Vis sa ko stnads slag ingår för närvarande icke i de centrala verkstäder

nas redovisning. De kan indelas i två olika typer, nämligen dels sådana 

kostnader som bestrides direkt från den egna centrala förvaltningsmyndig

hetens anslag, dels sådana, som bestrides direkt av andra statliga organ. 

Även den praxis som råder beträffande utjämningen av påläggsdifferenser 

påverkar kostnadsbilden. 

Vid fakturering på beställare inom den egna försvarsgrenen medtages 

i princip endast de kostnads slag, som ingch i den löpande utglftsredovis

ningen. Vid fakturering på andra försvarsgrenar eller statliga myndighe

ter göres ett tillägg för de kostnadsslag, som bestrides av den egna för

svarsgrenens centrala förvaltningsmyndighet. Vid fakturering på privata 

beställare göres ett ytterligare tillägg för de kostnadsslag, som bestrides 

av andra statliga organ (exempelvis för pensioner); även tillägg för vinst 

kan förekomma. 

En redovisning, som vill ge uttryck för alla de kostnadselement som 

ingår i teleunderhållet, måste givetvis inkludera de nyssnämnda kostnads

tilläggen. Om den ena apparattypen övervägande repareras eller överses 

hos privata verkstäder och den andra hos för svarets verkstäder, får icke en 

jämförelse mellan de båda apparattypernas underhållskostnader fördunklas 

av att vissa kostnadselement icke är medtagna i fakturorna från försvarets 

verkstäder. Redovisningen får emellertid icke medföra, att en viss försvar s

gren vid leveranser av underhållsarbeten till en annan för svar sgren gör vins

ter, som i realiteten torde innebära ett vid anslagens fördelning oförutsett 

ianspråkstagande av den beställande försvarsgrenens underhållsanslag. Prob

lemet består således i att finna ett redovisningssystem, som tillgodoser båda 

dessa aspekter. Det kompliceras av att en tillräckligt noggrann fördelning på 

olika order av sådana kostnadsslag, som bestrides av centrala instanser, icke 

kan uppskjutas till faktureringstillfället. Visserligen sker så för närvarande, 

men i en så kapitalkrävande verksamhet som teleunderhållet utgör riskerar 

man, att systematiska felaktigheter härigenom kan uppkomma. De ifrågava

rande tilläggen avser nämligen att täcka så vitt skilda kostnadsslag som kapi

talkostnader och lönebikostnader. 
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Därför vore ett systern att föredraga, enligt vilket beräknade belopp 

för ifrågavarande kostnadsslag periodvis debiteras på kostnadsställena och 

därifrån fördelas på order. Samtliga efterkalkyler (och standardpriser ) 

kommer därvid att täcka en andel av de beräknade beloppen. Dessa kan 

disponeras på det ur anslagsfördelningssynpunkt ändamålsenligaste sättet. 

Ur redovisningsteknisk synpunkt finnes inga hinder mot att beställaren er

håller avdrag från fakturan. Storleken av detta avdrag kan göras beroende 

av ifall beställaren tillhör den egna försvarsgrenen, försvaret eller staten. 

Även andra normer för disponering av de beräknade beloppen kan uppställas. 

F A TU anser att den vinst, som uppkommer vid de centrala gemensamma 

verkstäderna till följd av att ovan beskrivna redovisning ssystem tillämpas, 

bör kunna disponeras av den centrala förvaltningsmyndigheten för utbyggnad 

och rationalisering av verkstadsorganisationen, i den mån vinstmedlen icke 

är avsedda att täcka utgifter redovisade över annan huvudtitel. 

Påläggsdifferensen utgör skillnaden mellan verkliga och fördelade kost

nader. I fall ett överskott något år uppkommit till följd av att påläggspro 

centen varit alltför hög, balanseras detta för närvarande. Påföljande år om

räknas påläggen, så att en undertäckning skall uppstå, vilken är avsedd att 

absorbera det balanserade överskottet. Om påläggsdifferenserna är stora, 

kan vid detta förfarande svårigheter uppkomma vid bestämningen av under

hållskostnaderna per arbetsobjekt och därmed även per materieltyp. Skill 

naden mellan verkliga och beräknade kostnader bör därför utjämnas varje år. 

5. Jämförbarhet mellan olika verkstäder. 

Ur avsnitt A i detta kapitel framgår, att ett gemensamt centralt organ 

för teleunderhåll bland annat bör styra driften vid de centrala verkstäderna 

samt även åläggas ansvaret för inköp av underhållsarbete. 

Det gemensamma organet har vid översyner, reparationer och modifie

ringar tre olika typer av verkstäder att välja emellan vid fördelningen av un

derhållsarbetet, nämligen verkstäder i förvaltningsregi" i statlig aktiebolags

form eller i privat regi. 

Även om de statliga verkstäderna förutsättes bli specialinriktade, kom

mer avgränsningen emllan deras materielområden icke att bli vare sig full 

ständig eller definitiv i alla hänseenden. Det gemensamma organet bör i 

första hand sikta till att förlägga arbeten aven viss typ till den verkstad, som 
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det gemensamm.a organet att stödja sig på jämförelser mellan kalkyler, 

fakturor och offerter från statliga och privata verkstäder. Sådana jäm

förelser behöver dock icke nödvändigtvis förhindra, att verkstäderna 

i konkur rens om de olika arbetena - tar hänsyn exempelvis till den ak

tuella eller planerade beläggningen vid beräkningen av det pris, till vil

ket verkstaden åtar sig att utföra arbetet. 

De största hindren för att jämförelser av antydd art skall kunna ge 

tillfreds ställande vägledning beträffande den me st ekonomiska fördel

ningen av underhållsarbetena på de olika verkstäderna torde vara av två 

slag. För det för sta torde det vara svårt att rensa ut ur kalkylerna de 

faktorer, som beror av beredskapsmäs siga förutsättningar. De ssa kan 

ha påverkat kapaciteten, lokaliseringen, lokalerna och kanske även lager

hållningen, utbildningsverksamheten och dylikt. 

För det andra torde det i praktiken bli svårt att balansera ut effekti

vitetskriteriet för verkstäderna - låga priser på arbetena plus vinst - mot 

en optimering, som har delvis andra utgångspunkter. Den centrala för

valtningens planering och ledning av verkstäderna kan i olika grad påverka 

verkstadschefens handlingsfrihet, icke minst vid långsiktsplanering och in

vesteringsbeslut. Även driften kan påverkas genom centrala direktiv beträf

fande exempelvis prioritering av vissa arbeten. Samtidigt kan för försva

ret eller staten gemensamma organ ur totaloptim.eringssynpunkt söka uppnå 

ytterligare andra mål, för svarspolitiska, arbetsmarknadsmässiga, handels

politiska, administrativa etc. 

Det är givetvis ogörligt för verkstadscheferna att i sina beslut utgå från 

alla de optimeringsnivåer , som gäller för utvecklingen av för svarets under

håll stjänst. Om verkstadschefernas be slutsnormer icke skall splittras allt

för mycket, måste de handla utifrån sin egen optimeringsnivå, d v s grovt 

uttryckt lägsta möjliga priser plus vinst. Detta förutsätter uppenbarligen 

att de bli bedömda m.ed utgångspunkt från denna optimeringsnivå och icke 

med utgångspunkt från kriterier, som tillhör det överordnade systemet. 

I viss utsträckning har hittills verkstäderna s beredskapskostnader be

räknats och täckts av anslag från den centrala förvaltningsmyndigheten. Om 

även den ekonomiska effekten på verkstäderna av centrala direktiv kunde mä

tas, skulle också dessa kostnader kunna bestridas genom centrala anslag. I 

så fall skulle man vid bedömningen av verkstädernas effektivitet kunna utgå 

från det redovisade re sultatet. 
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Man skulle alltså förutsätta att en verkstad lTIed låga priser och 

rilTIlig vinst är effektiv. OlTI en verkstad håller höga priser och dessutolTI 

går lTIed förlust, skulle dess chef få bördan att bevisa, att effektivitetskri 

teriet pekar fel i hans fall till följd av olTIständigheter utanför hans lTIakt. 

I sådant fall får lTIan försöka kvantifiera den ekonolTIiska effekten av dessa 

olTIständigheter och genolTI något extra anslag eller pålägg l'nollställa II 

verkstaden, så att denna blir jälTIförbar lTIed de övriga. 

En sådan kvantifiering av kanske olTIätbara faktorer är uppenbarligen 

vansklig, Verkstadschefens förhandlingsförlTIåga och hans personliga good

will hos den anslag sbeviljande instansen kan kOlTIlTIa att betyda lika lTIycket 

för verkstadens redovisade resultat SOlTI hans adlTIinistrativa och tekniska 

kunnande. Man skulle därför få vara lTIycket olTIsorgsfull vid konstruktio

nen av denna instans. 

Ett annat sätt att lTIäta effektiviteten är att jälTIföra kostnaderna för ett 

visst arbete vid olika tidpunkter. En därvid konstaterad fortlöpande kost

nadsredukHon får under i övrigt oförändrade förutsättningar antagas bero 

på ökande produktivitet. 

6. 	 KostnadslTIässigt uttryck för den tid, under vilket arbetsobjektet dispo

neras för underhållsarbete. 

Underhållskostnaderna i vidare belTIärkelse olTIfattar icke endast l1till 

verkningskostnader ", Även den tid, under vilken lTIaterielen är ur tjänst 

för underhåll, kan ges ett kostnadslTIässigt uttryck. Detta härledes i prin

cip från kapitalkostnaden för de hela enheter i reserv eller utbytesenheter 

SOlTI ersätter ordinarie enheter, när dessa är ur drift för underhåll. Ar

betsobjektets periodiserade kapitalkostnad kan uttryckas såsolTI en hyra. 

Den totala kostnaden för ett visst underhållsarbete består alltså enligt 

detta betraktelsesätt av dels en "tillverkningskostnad", dels en hyra för den 

tid, under vilken arbetsobjektet är ur tjänst. 

I princip skulle det gelTIensalTIlTIa organet kunna åstadkOlTIlTIa en autOlTIa

tisk prioritering av underhållsarbetena genolTI att gottskriva verkstäderna 

lTIed en standardhyra och belasta delTI lTIed en hyra, baserad på den tid verk

staden disponerat arbetsobjektet. 

I praktiken är elTIellertid förutsättningarna för och konsekvenserna av 

en generell prioritering av underhållsarbetena baserat på ett sådant systelTI 

osäkra. F ATU anser därför att en prioritering bör ske på grundval av upp

gifter rörande lTIaterielläget och liknande teknisk inforlTIation. 



82 

På det teoretiska planet kan begreppet underhållskostnad utvidgas ytter

ligare. Hyran skulle i detta fall härledas icke från utbytesenheternas kapital

kostnad utan uttryckas såsom värdet av det beredskapsbortfall, som förorsa

kas av att materielen är ur tjänst för underhåll. Bortsett från komplikationen, 

att detta värde är marginellt och följaktligen varierar per enhet åtminstone 

med beredskapsvolymens expansioner och kontraktioner, är det icke fullt k lart 

hur en i redovisningen ackumulerad summa av dessa marginella värden skulle 

kunna u tnYttj a s . 

7. Enhetliga principer för kostnadsredovisning inom försvaret. 

Även om ett stort antal driftvårds - och tillsynsarbeten kan åsättas standard

priser, kommer en avsevärd volym av teleunderhåll, som utföres av regionala 

verkstäder, kategori B, att få faktureras till redovisad kostnad. Det är med 

hänsyn härtill önskvärt att denna kostnad är beräknad enligt de principer, som 

ovan föreslagits för de av det gemensamma organet administrerade verkstäder

na. 

Det är nödvändigt, att man inom för svaret finner en form för fastställan

det av enhetliga principer, som skall gälla för för svarets verkstäder vid ur

valet, periodiseringen och värderingen av såväl verkstädernas egna utgifter 

som de centralt utgivna kostnaderna. Enhetliga principer bör också skapas för 

den kostnadsmäs siga redovisningen av rationaliseringsanslag , extra anslag 

samt service från centrala organ i form av arbetsstudieexpertis och dylikt. Vi

dare bör samma normer gälla vid värdering av lager och pågående arbeten, typ

ko stnade r etc. 

Det torde icke kunna undvikas, att sådana principer och normer ofta blir 

abstrakta och subtila. Sättet att tillämpa dem i praktiken torde därför regel

bundet behöva diskuteras mellan expertorganen inom de centrala förvaltningar

na, så att en gemensam praxis uppkommer och vidmakthålles. 

8. Kontroll 

Siffergranskningen av försvarets verkstäder ombesörjes av Försvarets 

civilförvaltning. Denna granskning omfattar emellertid endast de externa tran

saktionerna samt anslagsmedlens användning för sitt avsedda ändamål. Även 

verkstädernas driftsredovisning måste emellertid underkastas en systematisk 

kontroll, så att man därigenom kan förvissa sig om att det upplagda systemet 

tillämpas på avsett sätt hos samtliga berörda verkstäder. Ett redovisnings

system är nämligen utsatt för kontinuerliga förändringar och modifikationer. 

Om icke en central övervakning och samordning finns, torde risken vara stor 

att systemen alltmer glider från varandra i den praktiska tillämpningen. 



83 

Eftersom kontrollen är av rent redovisningsteknisk natur, synes inga hin

der möta mot att den - oavsett verkstadens administrativa hemvist - utföres av 

det eller de centrala organ, som har kapacitet tillgänglig för ändamålet. Även 

utomstående expertis kan anlitas. De avvikelser från redovisningsplanen, som 

iakttages vid kontrollen, rapporteras till det ansvariga centrala organet. 

En omläggning av redovisnings systemet i ett större företag är tidskrävande. 

Den kan genomföras endast i samband med ett nytt räkenskapsår. Ändringar av 

det nya systemet som föranledes av praktiska erfarenheter, måste ofta anstå 

till påföljande räkenskapsår. 

F ATU föreslår därför, att vid Centrala flygverkstaden i Arboga, i sam

arbete med teleunderhållskontoret, om möjligt redan vid ingången av budget

året 1963/64 införes en ny kontoplan. I denna bör de av FATU uppställda kra

ven på redovisningen av kostnaderna för teleunderhållet i görligaste mån till

godoses. De erfarenheter av kontoplanen, som vinnes under budgetåret 1963/64, 

kan läggas till grund för utformningen av redovisningssystemet vid de övriga 

verkstäder, för vilka en omläggning av redovisningen blir aktuell. 
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VIII. S A M M A N F A T T N I N G , 

Efter att ha diskuterat principiella synpunkter på materielunderhåll 

samt genomfört en beräkning av nuvarande underhållskostnader och un

derhållsvolymer, deras fördelning på olika resurser, försvarsgrenar, 

materielslag ffi m har F ATU undersökt de förändringar i materielbestån

det som kan förlltses ske under 1960-talet samt därav föranledd inverkan 

på underhållets omfattning. De väsentliga förändringarna i teleunderhål

let kan sammanfattas enligt följande: 

De regionala verkstädernas arbetsvolym ökar cirka 3 ggr. 


De centrala ,verkstädernas arbetsvolym ökar cirka 2 ggr. 


Bristen på yrkesutQi1dad personal kommer att stiga. 


Telekomponent~rna kO:qlmer att kvalitativt förbättras, 


Transistorerna kommer till mer allmän användning. De kommer 


att komplettera men ej helt ersätta elektronrören. 

Teleutrustningarna blir'mer komplexa, 

Digital teknik kommer oftare att tillämpas speciellt inom datama

terielområdet. 

Kvalitetskrav på te~e:rnä.ti:qstrumenten ökar. 

Avancerad mätutru,tlling kommer till ökad användning. 

Mot denna bakgrund framlägger F ATU förslag beträffande 

den centrala ledningens organisation 

verkstadsorganisationen samt 

redovisningen av kostnader. 

Ett ökat arbete måste nedläggas på att utveckla metoder för analys av 

ny materiels underhållsbehov samt skapa systematik och planering i under

håll sverksamheten. F ATU före slår att sammanhållning och ledning av det

ta arbete ålägges ett, försöksvis inrättat, för försvaret gemensamt organ 

- försvarets teleunderhållskontor - som anslutes till flygförvaltningen. 

För att verkstadsresur serna skall kunna utnyttjas rationellt bör de i 

möjligaste mån vara gemensamma för krigsmakten. En gemen!5am led

ning erfordras för de centrala verkstäderna. Även denna ledning bör för

läggas till för svarets teleunderhållskontor . 
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F A TU framlägger för slag rörande de principer, som bör vara väg

ledande för den· fortsatta utbyggnaden av verkstadsresurserna. Första 

etappen i denna utbyggnad föreslås bli en väsentlig utökning av underhålls

kapaciteten för telemateriel vid den Centrala flygverkstaden i Arboga samt 

inrättandet aven för försvaret gemensam, specialiserad televerkstad i 

södra Sverige. För denna verkstad, vilken föreslås driven i aktiebolags

form, framlägge s även kapitalbehovsberäkningar . 

Slutligen diskuteras de principer enligt vilka ett för försvarets verk

städer gemensamt redovisningssystem bör utformas Härvid läggesc 

särskild vikt vid de centrala verkstädernas redovisning. Det föreslås 

därför att de nya redovisningsprinciperna prövas vid Centrala flygverk

staden i fuboga.. 



--------

Bilaga 1. 1. 

DEFINITIONER 

Kommentar till definitionerna. 


Definitionerna är att anse såsom arbetsunderlag och gör sålunda icke 


anspråk på generell giltighet. 


1. Telemateriel 

Materiel, vars primärfunktion är av elektronisk eller svagströmsmässig 

natur. 

Till telemateriel räknas även nödvändigt tillbehör, oavsett om de s sa se

kundära funktioner huvudsakligen berör mekanik (antennsystem), stark

ström (el-kraftaggregat) hydraulik (servosystem) m m. 

Telemateriel indelas i: 

Radarmateriel 


Spaning s radar 


Navigeringsradar } pulsradar 


Eldledningsradar 


CW -radar 


Övrig radarmateriel 


RadioIl"laterie l 


Sänd-tagare, sändare, mottagare UKV 


Sänd-tagare, sändare, mottagare KV och LV 


Övriga självständiga radiotillsatser 


Radiolänkutrustningar , mikrovåg 


Radiolänkutrustningar , UKV 


TV -materiel 


Te lefonmaterie l 

Trådmateriel 

StaUonsmateriel (tfn-app, växlar etc) 

Data-transmission 

Övrig transmissionsutrustning (multiplex, bär -frekvens etc) 

För stärkarutrustning 

Fjärrskrift, telefax 

Hydrofonmateriel 
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12.~:tautrus tningar 

Eldledning sutrustningar, analog typ 

Eldledningsutrustningar , digital typ 

Stridsledningsutrustningar, analog typ 

Stridsledning sutrustningar, digital typ 

_Övrig ~tru~~ 


Minmateriel 


Chiapp 


Övrig telemateriel 


2. Ielematerielunderhåll 

Telematerielunderhåll indelas i: 

,.Ereventivt underhåll 


Driftvård (service) 


Tillsyn 


Översyn 


Reparation 

~Modifi_~ring (materielanpas..sningl 

p-.!:~ventivt underhåll omfattar åtgärder i syfte att bibehålla materielen i 

användbart skick. Principiellt innebär preventivt underhåll följande mo

ment, 

kontroll (bl a mätning av prestanda) 


åtgärd föranledd av kontroll samt 


slutkontroll efter företagen åtgärd. 


Preventivt underhåll indelas i: 


D r i f t v å r d består av rutinmäs siga vårdåtgärder med relativt korta in


tervall (t ex dag, vecka) och omfattar enkla kontroller och därav följande 


å.tgärder utan att särskilda mät- och andra resurser behöver anlitas. 


Vården utföres i regel av materielens bemanning (operatörer och/eller 


tekniker då sådan ingår i bemanningen). 


T i Il s y n består av vårdåtgärder med intervall t ex vecka, månad, år i 


syfte att bibffiålla materielen i användbart skick under viss period eller 


säkerställa funktionen vid visst tillfälle. Tillsyn utföres av särskilt utbil 


dad personaL För tillsynsåtgärderna fordras mestadels verkstadsresur·· 


ser. 
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Över s yn består av genomgripande, periodiskt återkommande åtgärder 

med intervall t ex 3 år, 1500 drifttimmar " i syfte att återföra materielens 

prestanda till ursprungligt nominellt värde. För översyn fordras resur

ser; likvärdiga tillverkarens. 

B-eparation omfattar åtgärder i syfte att återställa skadad eller försliten 

materiel i användbart skick, ävensom åtgärder för att avhjälpa skador 

som inte direkt påverkar materielens användbarhet. 

Modifiering (materielanpassning) omfattar åtgärd, som innebär en moder

nisering eller ombyggnad av materielen genom en större eller mindre änd

ring av 	konstruktiv art. 

3. 	 Underhållsresurser 

Underhållsresurser 	indelas i: 

Kategori A (främst för driftvård) 

Kategori B (främst för tillsyn) 

Kategori C (främst för översyn) 

Kategori A innebär 

p e r s o n e Il t: Personal, ingående i materielens bemanning - operatör för 

materiel i tjänst (se nedan punkt 4) och teknisk personal ingående i materie

1ens bemanning - avsedd för driftvård, enklare reparationsarbete och vissa 

mindre 	tillsyningsarbeten. 

U t b i l d n i n g s n i v å: Yrkes skola, likvärdig utbildning eller specialutbildning 

på aktuell materiel. Relativt l å g kunskapsnivå och b e g r ä n s a t kunskaps

register. 

L o k a l t: Särskild verkstadslokal erfordras ej. 

ö v r i g a r e s u r s e r: Enklare mätinstrument t ex universalinstrument och/ 

eller inbyggda mätinstrument av enklare typ. 


Kategori B innebär 


P e r s o n e Il t: Personal, avsedd för tillsynsarbete och visst reparations


och modifieringsarbete. I vissa fall ingår denna personal i materielens be


manning, dock endast då bemanningen avses utföra tillsynsarbeten. 


U t b i l d n i n g s n i v å: Yrkes skola jämte vidareutbildning inom specialfack 


(radar, radio o s v) samt särskild utbildning på materiel och dess underhåll 


(tillsyn). Relativt låg kunskapsnivå,dock högre än för kategori A, och 


b r e t t kunskapsregister. För ledning av personalen fordras ingenjör eller 


civilmilitär av underofficerskategori. 
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L o k a l t: Sär skild verkstadslokal erfordras såsom replipunkt, dock ut

föres arbetet ofta vid materielen. 

ö v r i g a r e s u r s e r: Sär skild mätinstrumentutrustning erfordras, dock 

av klassen "bruksinstrument". Instrumentresur serna skall möjliggöra 

trimning ar och mätningar med sådan tolerans som erfordras vid tillsyns

arbeten. 

Kategori C innebär 


p e r s o n e Il t: PersonaL ingående i central televerkstad, avsedd för över .. 


syns- och modifieringsarbeten eller komplicerade reparationer. 


Utbildning snivå: Yrkesskola med fackutbildning samt ingenjörsutbil 


dad personal. H ö g kunskapsnivå och b e g r ä n s a t kunskapsregister . 


verkstadens ledning ingår ingenjörer med specialutbildning och långvarig 


praktisk erfarenhet. 


L o k a l t: Verkstadslokal erfordras med utrustning för att utföra arbeten, 


som kvalitativt överens stämmer med fabrikation av aktuell telemateriel. 


Övr ig utru stning: Omfattande mätutrustning med sådan kvalitativ nivå 


att materielens ursprungliga prestandanivå kan konstateras. 


4. 	 Materieltillstånd 

Materieltillstånd 	indelas i: 

Materiel i tjänst 

Installerad materiel 

Materiel i förråd 

Materiel i tjänst avser materiel som utnyttjas i utbildning. Bemannad ma

terieL obemannad materiel,fjärrstyrd från bemannat organ samt materieL 

som är under drift och ej bemannad eller fjärr styrd t ex radiolänkmateriel. 

Installerad materiel avser materieL ti. i tjänst, som kan sättas i drift utan 

att materielkompletteringar från förråd är nödvändiga. Exempel: bered

skapsuppställd, avfuktad materiel. 

:V~:.tcriel·i förråd avser förrådsställd materiel oavsett förrådets art. 

I 
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5. Enhet 

I förhållande till enhet kan annan enhet vara överordnad, sidoordnad eller 

underordnad: 

Definition Exempel l Exempel 2 Exempel 3 
Överordnad 
enhet 

Robot Styrautomat 
Sidoservo
enhet 

Enhet Styrautomat 
Sidoservo
enhet 

Magnet
ventil 

Sidoordnad 
enhet 

Radar station Gyroenhet Låsdon 

Underordnad 
enhet 

Sidoservo -
enhet 

Magnet
ventil 

Ventilhus 

6. Utbytes enhet 


Utbytbar enhet, sammansatt av underordnade enheter och utgörande en 


teknisk enhet av större eller mindre omfattning, t ex ett kort med tryckt 


ledningsdragning och ett antal transistorkretsar . 


7. Reservdel (komponent) 


Enhet utan självständig teknisk funktion. Exempel: motstånd, kondensator, 


elektronrör, relä. Reservdelen är med få undantag en förbrukningsartikeL 


8. Fel 


Avvikelse från en uppställd fordran med avseende på vis s egenskap hos en 


enhet. Sålunda säges fel bl a ha inträffat då en apparat (enhets) prestanda 


konstateras ligga utanför specificerade data. 


Med avseende på i n ve r k a n indelas fel i: 

Funktionshindrande fel (vitala fel) 

Funktionsnedsättande fel 

Funktionstillåtande fel 

Med avseende på o r s a k indelas fel i: 

Primära fel 

Sekundära fel 

Med avseende på y t t r i n g indelas fel i: 

Katastroffel 

Gradvisa fel 

Funktionshindrande fel (vitala fel) är fel, som hindrar överordnad enhet 

att fungera på avsett sätt. 

Funktionsnedsättande fel är fel, som nedsätter en enhets förmåga att fun

gera på avsett sätt. Detta slags fel reducerar enhetens prestanda utan 

att vara funktionshindrande. 
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Funktionstillåtande fel är fel, som ej påverkar överordnad enhets förmåga 

att fungera på avsett sätt,t ex trasig skallampa. 

Primära fel är fel, som uppstår hos en av enhetens delar oberoende av fel 

enhetens övriga delar. 

Sekundära fel är fel, som föranletts av primärfel. 

Katastroffel är fel, som ej kan förutses genom kontrollåtgärder. För 

elektronisk materiel uppträder oftast katastroffelen slumpvis i tiden. 

Gradvisa fel är feL som kan förutses genom kontrollåtgärder. 

9. Underhållsinsats 


Underhållsinsatser kan mätas i t ex timmar, totalt antal tjänstetimmar 


(jfr definition på materiel i tjänst, punkt 4), timmar/enhet och år, kro


nor / enhet och år. 


10. Teknisk beredskap 


Med teknisk beredskap avses materielens tillgänglighet för operativt bruk 


(jfr eng availibility). 


11. Funktions säkerhet 


Med funktions säkerhet avse s sannolikheten för felfri funktion hos en enhet 


under en given tidsrymd, utan hänsyn till underhållsinsats . 


12. Driftsäkerhet 


Med driftsäkerhet avses sannolikheten för felfri funktion hos en enhet under 


en given tidsrymd och med hänsyn tagen till underhållsinsatsen för enheten. 


13. MTBF (eng: Mean Time Ji.etween Failure) 


MTBF är medeltid mellan fel, räknat i timmar, oavsett felart. MTBF kan 


antingen vara beräknad eller re sultat av driftanalys . 




Bilaga 2 (blad 1, 

Armetygförvaltningens verkstadsavdelning 

Personalorganisation 1962/63 enl kbr 28&6.1962 (regleringsbrev II) 

Anläggnings 
sektion 

!"'"""" 

Projekt- r- 
detalj 

Utrustnings
~ 

detalj . 

Verktygsrit-r- 
kontor 

Personal: 

A 25 l 
A 23 l 
A 21 2 
A 19 l 
A 17 3 
A 15 7 
A 10 l 
A 7 l 

S:a 17 

Avdch 

Krigsrepara
tions

sektion 

Fältrepara
tions
detalj 

Krigsverk
stada-
detalj 

Krigsmotor
detalj 

Personal
registrerins 

Personal: 

A 27 
A 25 
A 21 
A 19 
A 17 
A 15 
A l l 
A 7 

S:a 

l 
l 
4 
2 
l 
4 
l 

'-

'-

t-

\ 
\ 

-

B 4 

Driftbyrå 

Organisa
tions r- 
sektion 

Tygverk
stade r- 

sektion 

Amverkstads r- 
sektion 

I 

(,':leta studie- 
sektion 

Ve:'m:::,d::;;f'"5r
r0.ds r:

sektion 

Avtala r- 
detalj 

Central 
sektion 

Expedition 

Central
detalj 

Utbildnings~ 

detalj 

Personal~ 

A 27 l 
A 25 l 
A 23 l 
A 21 l 
A 19 l 
A 11 l 
A 9 2 
A 8 l 
rb-5 10 

S:a 19 

r-

-

-

l Detaljorganiaation 

15 och personal, se 


blad 2 


S:a 73 


S:a personal vid verkstadaavdelningen 125 
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Armetygförvaltningens verkstadsavde1ning 9 driftbyrån 

A 25 1 
A 21 l 
A 19 l 

ro-

Organisa- Organisationsdet 
tions- Ekonomide'ta1j
sektion A 17 1 

A 13 1 
2 '7A 7 i3~a I 

Vapendetalj 
Optikdetalj 
Fordonsdetalj 
Teledetalj 
Planeringsdetalj 

A 27 l 
A 23 3 

Tygverk- A 21 3 
f-  stads- f-  A 19 3 

sektion A 17 6 
A 15 5 
A 7 l S~a 22 

A 25 l 

Amverk- Amdeta1j
stads-
sektion 

Planeringsdetalj 

A 21 2 
A 19 l 

I-  A 17 2 
A 15 l 
A Il l 

Chef A 9 l S:a 9f---
B l 

A 25 l 
A 21 2

Arbets- Vapendetalj 
Fordonsdetalj 
Teledetalj 

A 19 6
studie- f-- f-  A 17 11
sektion A 7 l S ~ a 2.

A 23 1 
,Avtalsdetalj A 19 l 


A 15 l ':l; 

~,S:a 

A 21 l 
Tekni~k detalj A 17 2Verkstads-

A 15 3'-  förråds- Förrådadetalj 
A 13 3 Sga 9sektion 
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Marinförvaltningens verkstadsbyrå 

Personalorganisation 1962/63 enl kbr 2806.1962 (Regleringsbrev II) 

Ohef 
B l 

I 

Oentral
sektion 

l 


Ekonomi
detalj 

Organisa
tionsdetalj 

Expedition 

Personalg 

.A 25 l 
A 21 23 ) 
.A 17 2 
.A 9 3 
.A 7 23 ) 
rb~5 3 

S:a 133) 

f 

-

'- 

I 

Drift 
sektion 

I 


Anläggnings
detalj 

Produktions
detalj 

I:ersonalg 

A 27 
Å 23 
A 21 
A 19 
A 17 
A 15 

l 
2 
4 
2 
l 
l 

S:a 11 

r-

r- 

I 

Förråds
sektion3) 

I 


Planerings- o 
driftdetalj 

Kontroll 
detalj 

Marinens cen
trala förråd 

{MOF) 

Personal g 

A 25 l 
A 23 1 
A 21 2 
.A 19 l 
A 17 2 
A 15 1 
A 9 l 
A 7 2 
rb-5 3 
(24) l 
(18) 1 

5ga 161 )3) 

I- 

r- 

-

] I 
I 
II I 

Avtals
detalj 

Personal z 
,A 23 i. 

A 19 l 

S:a 2 

Krigs!'c:pa.~ 

rationsdetalJ 

Personal; 

A 25 l 
A 17 l 

8ga 2 

Muskö-

i 

I 
I 

l 

I 

I 

I 
I 

f-

grupp ~ 
Personal~ 

A 25 2 

Sga 2 

Summa personal vid Vi;' 

stadsbyrån (exklusJ;v,,?: 
Muskögrupp) 4; 

AnmQ l) Varav 9 avsedda för marinens centrala förråd i Esk:Hstunao 

2) 	Muskögruppen ingår ej i verkstadsbyråns ordinarie organi aat:JlCrL· 

3) 	Med stöd av kbr den 280901962 angående inrättande försöksvis 9,y 

ett förrådskontor direkt underställ t verksl i">dningen har perso:na.lt':'u 
vid förrådssektionen samt en tjänst i A 17 och ett biträde ( ) 
ur centralsektionen överförts till detta förrådskontorö 



Bilaga 4 (blad l) 

Flygförvaltningens underhällsavdelning 

Personalorganisation 1962/63 enl kbr 28.601962 (regleringsbrev II) 

I 

Driftbyrä 

Personal 73 

Avd 
ch B 4 

JUli tärass A 21 I 

I 
Förrädsbyrä Centralsektion 

Personal 134 Personal 60 

S:a personal vid underhällsavdelningen 269 

Centralsektionen 

Chef 

[ 

Expedition 

I 

I 
Organisa

tionadetalj 

I 
Ekonomi
detalj 

I 

I 
Fc;rvaltnings

detalj 

Personal: 

A 27 
A 25 
A 21 
A 19 
A 17 
A 13 

l 
l 
3 
3 
5 
9 

A 10 
A 9 
A 7 
rb-5 
A(24) 
Arv 

l 
5 

10 
19 

l 
2 

S:a 60 

Statistik
detalj 

EDB-
detalj Dataoentral 



--
Bilaga 4 (blad 2) 

Flygförvaltningens underhållsavdelning 

Driftbyrån 

Byrå
chef 

B l 

I 

Driftsektion 

I 


Utvecklinge
detalj 

Planerings
detalj 

-


r 

Arbetaetudie-f
detalj 

Servicedetaljl- 

Anläggnings-
o 	utrustningef

detalj 
Personal: 
A 27 l 
A 25 2 
Å 23 4 
A 21 7 
A 19 8 
A 17 12 
Å 15 8 
A 13 l 
A 10 2 
A 9 3 

S:a 48 

j 

Fordons
sektion 

I 


jlordonsdetalj r--

Snöröjninga
och flygfälts-f-

materieldetalJ 

Brand- och 
räddnings- "

detalj 

Tankningsmtrl-f- 
detalj 

Personal: 

A 25 l 
Å 21 2 
A 17 2 
A 15 3 

I 

Avtalsdetalj 

Personal: 

A 23 l 
A 19 l 
Ä 15 l 

S:a 3 

j 

Verkstads-

skola 

Personal: 

A 23 l 
A 19 2 
Å 16/15 6 
Å 15 
A 10 
rb-5 

l 
l 
2 

Sta 13 



~ilaga 4 (blad 3) 

Fllgförvaltningens underhållaavdelning 

FQrrådabyrån 

Byrå
chef 

B l 

I 

Utrednings

detAlj 

Per8onal~ 

A 19 l 
A. 17 l 

S:a 2 

I 

Kontors
sektion 

Personal~ 

A 21 l 
A 13 3 
A 11 l 
A 9 2 
A 7 4 
rb-5 7 
Arv 2 

S:a 20 

I 

Förråds
sektion 

Personal~ 

A 23 l 
A 19 l 
A 17 2 
A 15 2 
A 13 11 
Å 9 l 
Å 7 3 
rb-5 5 
Arv l 

S:a 27 

I 

Inköps
sektion 

Personal: 

A 23 l 

A. 19 2 
A 17 3 
A 15 2 
Å 13 4 
A. 11 l 
A 9 2 
A 7 l 
rb-5 8 
Arv 2 

S:a 26 

I 

Förrådsgrup
peringsdetalj 

Personal: 
A 19 l 
A 17 l 
A 15 3 
A 7 2 
rb-5 l 

S:a 8 

I 

Reservdelspla
neringssektion 

Peraonal~ 

A 27 l 
A 21 5 
.l 19 9 
Å 17 9 
.l 15 18 
A 9 l 
A 7 4, 
rb-5 3 

S:a 50 



B;i1aga 5 

Principskiss över 	verkstadsorganisationen inom armen 

(tygförvaltningen) 

Armetyg
förvaltningen 

!I 

i----f---~----l----r----l 


Tyg
station 

I 

I 

Tyg
verkstad 
1. klass 

I Regements- I 
I chef 

(motsv) l 

l
I 

~ l 
I 

Tyg
verkstad 
1. klass 

Tyg
officer 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Service
verk
stad 

Regements- I 
chef I 

(motsv) 
I 

Regements
chef 

(motsv) 

r---L--:-"...u.....-.-, 
Tyg- Tyg

officer 
 officer 

I 	 I 
I 

I II II ITyg-
Iverkstad 
I1. klass 
I 
I 
I 
I 
I 

Service
verk
stad 

--- Administrativ ledning 

- - - - Tekniska direktiv 



Bilaga 6 

Principskiss över verkstadsorganisationen inom marinen 

Marin 
förvaltningen 

-J -,I -, I 
II1 

II Chef I Chef
II Marinkommando l Kustartilleri-II Syd I fö rsvarII 
Il 
1 r ----l------nI I 

I Örlogsvarv Chef Chef 
1 (Stockholm och vapen Tyg- el Fartygs
I Göteborg) förvaltning o verkstadsförv 
1 

l! II1 L ____~ L ___~ L----1I 
II I: I, I~------~

I IFörsvarets l. klass l I l. klasB Iteleverkstad r-I verkstad2) '- Iverkstad Ii Göteborg I I L....-____----I I 
I I I 
I I l 
I ,..------------r I ,.----------, I 

Serviceverk- r-J Serviceverk- ~ Serviceverk- ~M 
s täder (-grupp) t-: l,-s_t_8._"d_e_r_(_-_g_ru_p_p_)...... I städer(-grupp I 

I 
I 

I : 
ir-----------~ I~-------~ 

APterings-) ~~ Apterings- W APterings-) =U 
verkstadl verkstad verkstad3 

l) Vid örlogsvarvet i Stockholm (ÖVS) 

2) Ej vid Göteborgs Kustartilleriförsvar (GbK) 

3) Vid Stockholms Kustartilleriförsvar (SK) 

------- Administrativ ledning 

- - - - Tekniska direktiv 



,Bilaga 7 

Principskiss över verkstadsorganisationen inom flygvapnet 

Flyg
förvaltningen 

r------------ I- --, 
I
I 

I
Centrala FlottiljchefFlottiljchef I
verkstäder (mot.v) (motev)I
(CVA CVM CVV) I


I 
 r------J..------

Flottilj 
ingenjör 

nI 

I 

I 

I 


Flottilj 
ingenjör 

I 
I 

i 
Plottilj-
verkstad 

I r----jL---~,
I 
 I I

I 

I 
 : I 


.~:., Plottilj-RegionalRegional verkstadteleverkstadteleverketad 
(Vid F 2, P 9)(Vid CVA o cn:) F 17 och F 21 


--- Administrativ ledning 

- - - - Tekniska direktiv 



- -- -

------

Nr 

l 

II 

/2 

................- ---... 


'O Drift-vård 
.§ 
+> -2-1m 
.-l 
.-l ..... 

'O+> oI 
-r!.-l 

H H 
C.l+>Benämning p.. 

2 

::t 

43 

DT 

I 

F
Ps- 47// 

D 
T 

I 

I--- r-

F 
Ps- 47/2 

PS- 47/3 


.... -r!
J; Ho o'O
t<C)'O o Mro
CD -r! U) -r!-r! 

p+,+>+> H
al • m a1 I 
~z p.. ~z 

6 75 

Ii\,9 v' 
1;5, 50, 1\3" O 

\\
\ i\ 

\ 
, \ 1\ \ 

\\ 
\ \ 
\
\
\ \ \ 

Ii \ 

2 

l

'O 
o 

...-I 
H 
(I) 
p.. 

8 

M 

3M 

-r! 
H o 
bO ro
(1)...-1 
+>+>c:! , 
::.::z 

9 

8 
/2 
8 
12 

.. -.-- -0- --_... 

Tillsyn 

2

'C 
o 

...-I 
H 
(I) 
p.. 

10 
" fl 

., 
R 

'" If 

-r-! 
J; 
o 
t<C)"d
(1)...-1 
+>+> 
~J 
il 

~o"!' 

8 
60 

B 
30 

B 
8 

3
.,..j 
J; 
o'O o b.O'O 
(I) -M-r! 

H +>+> 
(I) 
p.. ~J. 
12 13 

Driftttdsbunden ~iod 


Normal tj.<L (ne:tt{)) _ - 
KategoJ;'i_ 

ÖVersyn 

'O 
o 

.,..j 
H 
(I) 
p.. 

14 

3R 
o 

38
< 

(J 

319 

-r! 
H o 
b.O'O 
CD -r-! 
+> +> 
~J 
15 

C 

450 
C 

450 

C 
460 

Summa tid/år (tim) 

A 

16 

490 

B 

17 

/70 

56 

5 

210 

C 

18 

/SO 

160 

/50 

180 

/80 

tot 

19 

8/0 

206 

/55 

960 

240 

IgO 

(MTEF) 

20 

I/O 

1:500 

1500 

IDO 

/300 

1300 

200 

o 


~ 

~ 
'

:'"'> 

~ 
" 
~ 
lX:l 

o:J ..... 
I-' 

~ 
/3 

00 



Fat... 1~ 12.1g62 

Mak"';allaqe 1960 -61 

man/å .... 

Flygburen mtrl 
Sommanstållning. RADARMATfRIE L 

1ao 

12.0 

110 

100 

90 

80 

70 

tJO 

50 I 

40 

30 

20 

10 l 

Reparationer 

Modjfjerin~ar 

Centraliserbar volym 


Mobil ande' avantr. volym 


r------ ARMEN 

1"'--------MARI N EN 

A F---------- FLYGVAPNET 
~ 

A 



FATU 1.12.. 1962 

"Bi !aqa 10 

Sammanställning I RADIOfltATERIEL 
322. 

l~o 

lltO 

130 

'2.0 t 
110 + 

I 

l 
'00 I 
90 I 

80 t 

:: J 
50 

40 

30 

20 

10 

} 

,----~--~--- ARo M EN .. 
l ,---------------- --- MA f\I ", EN 

AM 1= ----~-----------------.-.--- FL.YGVAPNET 
L_r-___ J 

iJ, 

A M F 

'---v---' 
B 

Modifierin9C/r
.---"---------" 

Repqrationer 

JV\ob;~andel av centr. volym 

AMF 
~ 

A 



FATU 1.1'2.1962 
Bilaga 11 


Materio I \äge 1960-61 


Sammanstul\n\ng'l IELEFON MATERI EL
man/år 

100 


90 


80 


70 


60 


50 


40 


20 


10 


Re toner 

Cent.ro\iserbor vol m 

Mobil andel av centr. "n"'...... 

Armen
1-1---- Marinen 

I

AMF -------F\ygvapnet 


'------v---'" 

A 

Anm: l telefonmaterielen ingår även fdrstärkarmateriel 



10 

man/år 

"lo 

30 

20 

FATU 1.12..1962

eti1aqQ 12 

Materio//äge 1960 -61 

Sammansb:'llnin91 HYDROFONMATERJEL 

A 
 B c 

Mod i lierinqar 

Re orationer 

Centraliserbor vol m 

Mobil andel av centr. volym 

Anm.: Enbart marinen 



FATU 1.1'2.1962 

B\\aga \3 

Material läge 1960- 61 

Sammanställning, DATAUTRUS1 NINGAR 

man/år 

50 

40 

20 

10 

Modif'ierln ar 


Reparationer 


Centraliserbar volym 


Mobil ande.! av centr. vol lT1 


r --Armen 
r Marinen

A M F - .....--...-----..------ flY9vapnet 

~ 

Anm: Inkluderar eldledningsmaterie\ för artiHeri och torped. 



500 

FATU 1.12.1962 Bilaga 14. 

Materielvolym, radarmateriel, hela försvaret. 

MKr 

/"/ 
/"

/"
,/-\000 

/" 
/

,/ 
/" 

/'"
/"

/"
,/ 

,/ 
,/ 

,/ 
.,/

/ 
./ 

/'"
/'

/"
/' 

./" 

69Jro 




--

FATU 1.12.1962 Bilaga 15. 

MKr 

1000 

500 

Materielvolym, radiomateriel, hela försvaret 

,,/" 
,/ 

,/ 
,/ 

,/ 
,/ 

,/ 

"" 
,/ "" "" 

/"
/" 

---~,/ 

-

fjOl
{61 67 



FATU 1.12. 1962 Bilaga 16. 

MKr 

500 

400 

200 

100 

Materielvolym, telefonmateriel, hela försvaret 

-~-
./---

./
/'

/"
/'

/"
/'

/'
./ 

,.... /' 
/'

./ 
,.... /' 

/'
./ 



FATU 1.12.1962 Bilaga 17. 

MKr Materielvolym, datautrustningar, hela försvaret 

1000 

/'..... 
,,/ 

,,/ 
,,/ 

/' 

,/' 
/ 

/ 
/

/ 
/500 

/ 
/

/
,/ 

./ 
/' 

/'
./

./ 
/' 

./ 

69Jro 

Anm: I datautrustningar inkluderas även eldledningsmateriel 



F ATU 1. 12. 1962 Bilaga 18. 

Mon MKr 

Arbetsvolym för B- och C-arbeten 

Armen1000 1000 

Mtrl-vol. (Mkr) 
/""

/'
/'

/'
/' 

/
/ 

/
/

/
/ 

500 .,/'
'/ C (Man)500 

,/,/ B (Man).-------: 
#""_/-_.--------_.-------- .------

69jro 




-----
------

500 

FATU 1.12.1962. Bilaga 19. 

Man MKr 

tOOOtOOO 	 Arbetsvolyrn för B- och C-arbeten 

Marinen 

Mtrl-vol (Mkr) 

5()O 	 --.."..""'"..".. 

.."..--
B (Man) 

C (Man) 



FATU 1.12.1962. Bilaga 20. 

Arbetsvolym för B- och C -arbeten Mtrl-vol (Mkr) 

Man 

1500 

1000 

500 

Flygvapnet ~ 

MKr' I 
/

/ 
/ 

/ 
1500 /1 

I 
/ 

/ 

~ 
/ 

/ 
/

/ 
/ 

/ 
/

1000 / 
B (Man)/ 

/
/ 

/, / 
/ 

/' 
/'

/'
/'

/'
/' 

500 /' C (Man)i/ . ~. 

.---------. ~' 
, 



2x1000m 

\) 

5 

4 

'3 

2 

1 

SiS 

,6CVA 

Genomsnitt 
~~--

19 rrf/anst. 

18::'1t 
.4 flottiljverk

5läde.r 

.. cc; Ar'men 

y.. = Marinen 

6. "' flygvapnet 

G> "" Gemen::;am ~rk5t()d 

I I 
100 200 300 400 

Anta I a nstälida 

r+oc::::: 
(Il ("l)-.,
(I:l 7'\ 

~ ~ ., 8. 
'J\(/l 

~~ 
~~ ., § 

('1) 
~~ 

~::r
-@ 
~6? 
- (;! 
'-~ 

a 

CA 

" ~ 
c: 

~ ..... 
l f3 
~ .... 

\O 
I'V R3-




FATU 1.12.1962 Bilaga 22 

Investeringar i instrument, maskiner och 

övrig utrustning hos försvarets televerk

s t äde r . (1 /7 1 9 61 ) 

11..,.,-:tj -
1ft -c: 
O 

c:r 
c: -

'< 
,c 
" E 

< "" 


V).... .\I) 

19::: 
en o 
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o.
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