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Redan 1940 började försvaret undersöka möjligheterna 
att förlägga ett centrallager för reservmateriel i Arboga, 
nedsprängt i berg. Motiveringen var:

”Genom upprättande av ett centralt huvudförråd kunde 
förrådstjänsten organiseras rationellt, förband och verk-
städer få god betjäning, samtidigt som driftkostnaderna för 
förrådsverksamheten kunde hållas låga.” 

Tankarna känns ganska moderna även idag, med tanke 
på kommande storlager för all materiel! Beslut togs om 
skapandet av CFA (Centrala Flygmaterielförrådet Arboga) 
med huvuduppgift att återanskaffa reservmateriel. Han-
teringen skulle hanteras i egen kassa och vara fi nansierad 
genom ett omkostnadspålägg på försålda varor. Även detta 
är högst aktuellt idag! Samtidigt skapades CVA (Centrala 
fl ygverkstaden Arboga) för underhåll av fl ygmateriel i en 
del av berget och ett 2 000 meter långt fl ygfält anlades.

Utsprängning av bergets 20 000 kvadratmeter pågick 
under 1944-1946 och i oktober 1947 invigdes anläggning-
en. Efter några år omfattade organisationen för reserv-
materielförsörjning 200 personer som hanterade 150 000 
olika artiklar. Omfattningen var redan då landets största 

TEXT: Jonny Rosenquist, FMLOG

RESMAT,
pigg 60-åring!

Försvarets ”grossist” av reservmateriel med över 380 000 artiklar
i sina förråd och med centrallager i Arboga, har fyllt 60!

>

Skapande av en bergstunnel.

En av de många tunn-
larna, som tillsammans 
gav 20 000 kvm i tre 
plan. Detta blev den 
största bergsanlägg-
ningen i världen.
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reservdelsorganisation, vilket mästerskap ännu innehas. 
Redovisningen skedde i början med kortsystem, men 

redan 1952 skapades ett datorsystem, styrt av hålkort. En 
stanscentral inrättades, där 50 personer överförde 500 000 
lagerkort till hålkort och därefter registrerade alla lager-
rörelser. Världsunika fi nesser, som automatisk påfyllning 
och automatiska omdisponeringar, infördes 1956 när en ny 
IBM-dator anskaffades.

Fortfarande användes dock hålkort och 50 000 förbruka-
des per dag! Utvecklingen fortsatte med magnetband 1961 
och därefter allt kraftfullare datorer och program.

”In- och outsourcing”
1967 lämnade CVA Flygförvaltningen och övergick till FFV 
(Försvarets Fabriksverk).

CFA inordnades i det nya FMV och ansvarade nu för 
300 000 artiklar, anskaffade från 2000 leverantörer. De ut-
förde 175 inköp och sände 1500 försändelser per dag, samt 
hade en omsättning på 100 miljoner.

Efter långt utredande inordnas även arméns reservmate-
riel i konceptet 1978.

Inget annat land i Europa hade vid denna tid skapat en 
lika klar organisation för försörjningen med ansvar för hela 
kedjan: planering, anskaffning, kvalitetskontroll, förråds-
hållning och distribution till egna fi liallager. Dessutom med 
mycket avancerade, egenutvecklade stödsystem. För att 
ytterligare förbättra registreringen infördes vid denna tid 
våra materielnummer (M och F) och realtidsuppdateringar 
(online) infördes.

Under 80-talet genomfördes ett stort antal utredningar 
inom området, varav ett resultat blev att marinens reserv-
materiel inordnades. Namnet på den gemensamma organi-

sationen blev FMV:RESERVMATERIEL, med en perso-
nalram om 380 personer. Namnet kortas senare (1990) till 
FMV:RESMAT. 

IT-stödet döptes till DELTA och hanterade nu 750 000 
artiklar i 800 fi lialförråd och 3,5 miljoner fack.

Streckkodshantering
Exportaffärer blev en ny viktig verksamhet, där bland an-
nat försörjning av Draken skedde till fl era länder. Senare 
exportstöd har omfattat ubåtar och andra system, för att nu 
huvudsakligen omfatta JAS-materiel.

I början av 90-talet moderniserades vårt bergslager och 
en lokal ovan jord på 10 000 kvm anskaffades för att avlösa 
externa lager. Streckkodshantering och handdatorer med 
radiokommunikation infördes och leverans inom 24 timmar 
utlovades.

Snabbköpskassa på Muskö, styrd av DELTA. Nedgång till Sveriges säkraste snabbköp.

ADF- införande 1993.
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System DELTA hanterade nu 100 000 transaktioner per 
dag från 2 500 användare i sin stordator och egna, rikstäck-
ande nät.

I början av 2000-talet skedde nästa organisationsföränd-
ring för RESMAT, som överfördes från FMV till FMLOG. 
Några år senare överfördes lagerpersonalen i central- och 
vissa fi liallager till SAAB för att i upphandlad regi hantera 
förrådsdrift.

Idag har RESMAT ett mycket omfattande sortiment, som 
distribueras via ”återförsäljare” till kunder inom och utanför 
Försvarsmakten. Stöd till industrin, exportaffärer och 
internationella insatser har ökat. Antal artiklar och fi lialför-
råd har dock minskat betydligt pga. Försvarmaktens nya 
inriktning. 

Kortare anskaffningstider och mindre lagerbindning är 
dagens ledord. För att möta detta och även i fortsättningen 

vara den självklara leverantören av reservmateriel pågår 
en kontinuerlig utveckling av RESMAT. Organisationen 
har optimerats mot kärnområdet och består idag av 100 
personer som främst hanterar anskaffning och försörjning. 
IT-stödet DELTA ger givetvis full funktionalitet för hela 
kedjan.

Samverkan med det nya FM Centrallager sker nu för att 
få rätt sortiment i respektive lager.

Konceptet, som gällt för RESMAT i 60 år, är fortfarande 
helt modernt!

Delar av sortiment i Resmat fi liallager på Muskö.

En tunnel med redovisningspersonal.

För mer information om ResmatE, kontakta kundservice 
0589-407 99.

Sortimentet (via system DELTA) är åtkomligt via ordinarie 
FM-klient, industrikoppling, CD-DELTA och Internet.

Tabell omfattning 2007 
Artiklar 380 000

Försäljning MSEK 850 

Försäljningar 800 000

Inleveranser centrallager 40 000

Utleveranser centrallager 230 000

Fakturor ut 6 000

Kunder 1 000 (60 % inom FM) 

Beställningar (antal rader) 30 000

Leverantörer 10 000


