
edan i mitten av 70-talet framkom
behov av någon form av effektiv och
ekonomiskt gynnsam övervakning av
tekniska funktioner inom Flygvapnets
stridsledningssystem. Eftersom den te-
letekniska utvecklingen hade och tende-
rade att snabbt öka kvantitativt och
även med avseende på komplicitet inom
allt flera militärtekniska områden be-
dömdes det nödvändigt med en snabb
insats inom övervakningsområdet.

Snart insåg man även att någon form
av teknisk insats erfordrades inom be-
vakningsområdet. Man tvingades till
detta på grund av ökade personella
kostnader för vaktpersonal samt utbild-
ningen och vidmakthållandet av vakt-
hundar m m. Från regional/lokal nivå
har vid flera tillfällen framförts behov
av bättre utnyttjande av materielens in-
byggda möjligheter till fjärrövervak-
ning ur underhållssynpunkt.

Genom materielens utökning inom
alla teknikområden och den samtidiga

Text'. Gunnar Bondesson FMV: Anlägg

O Bättre arbetsmiljö för användare
och servicepersonal.

Resultatet av utvärderingen bygger
på intervjuer med både taktisk och tek-
nisk personal med flerårig erfarenhet
inom olika funktions- och teknikområ-
den.

Sammanfattningsvis framkom vid ut-
värderingen:

I En klar förbattring av överblicken
beträffande materielens användbar-
het ur beredskapssynpunkt.

2 Vid tidigt skede möjliggjort omdiri-
gering av trafiken vid skadetillfal-
len.

3 Ca 50 Vo av alla inträffade fel har
upptäckts via ljärrövervakning.
Dessutom bedömdes informationsg-
raden vara tillräcklig för att till ca
'70-9OVo av fallen klara av felen vid
första besöket på platsen.
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En klart bättre funktionssäkerhet i

övervakade systemdelar. Fjärr-
övervakningssystemet ger under-
hållspersonalen en viss trygghet och
besöksfrekvensen har minskat.

Bedömdes att med hjalp av infor-
mationen från ljärrövervakningssys-
temet kunna ta beslut om åtgärd
kan vänta eller ej.

Inlormationen från fjärrövervak-
ningssystemet har i vissa fall inne-
burit att jourutryckningar utnytt-
jats. Man har härigenom kunnat
undvika skador och funktionsbort-
fall.

Besök på anläggningar har kunnat
reduceras på grund av ljärrövervak-
ningsmöjligheten. Ett allmänt öns-
kemål var en utökning av ljärrman-
övermöjligheten via fjärr-
övervakningssystemet. Detta gäller
särskilt start och stopp av elverk och
teleutrustningar men även Iiärrmäs-
sig växling mellan mottagning och
sändning för vissa utrustningstyper.

Händelser som kunnat leda till ska-
dor på materielen har inträffat un-

ETT IIYTAI{KA]IDE II{OM FORSUARET

TIFF redogiorde i nr ll1984 för teknisk övervakning för
drift och underhåll ay marktelesystem. I artikeln nedan
redovisas erfarenheter från vissa befintliga övervaknings-
system.

minskningen av personalrekryteringen
har behovet av ljärrövervakning och
ljärrmanöver accentuerats om incident-
beredskapen ska kunna upprätthållas
på av programmyndigheten beordrad
nivå.

I första hand har verkningarna av
den tekniska utvecklingen i kombina-
tion med personalreduceringarna ställt
allt större krav på ansvarig underhålls-
och bevakningspersonal.

För undvikande av allt för många lo-
kala suboptimerade lösningar eller bas-
tardliknande marginella lappverk, som
komplicerar den tekninska totalbilden
och fördyrar underhållet samt i många
fall även påverkar beredskapen i nega-
tiv riktning, beslutades införande av be-
gränsade provsystem för fjärrövervak-
ning inom miloB, flygbas Hasslösa och
sektor ON. Nämnda övervakningssy-
stem har varit i provdrift under ett fler-
tal år och utvärderingserfarenheterna
har enbart varit positiva.

Målsättningen var att mot bakgrun-
den av dessa provsystem få en bred er-
farenhet av systemens nytta, tillförlit-
lighet, ofullständighet mm.

Målsättningen med provsystem har
varit:

l6

Minskade kostnader lör drift, under-
håll och bevakning genom effekti-
vare utnyttjande av personal, trans-
porter, underhållsinsatser m m.

Mindre kostnader förorsakade av
skador genom att fel upptäcks i tid.

Bättre funktioner i form av:

- ökad taktisk tillgänglighet av för
svarsmaterielen,

- ökad materielberedskap för av-
stängd materiel,

bättre beslutsunderlag vid repara-
tionsåtgärder,

- kortare stilleståndstider.



Elektronik- och beväpningssektionens
nya handläggare (Fuh DE)
Sedan våren 1985 har FuhDE äntligen fått sin fullständiga beman-
ning. Sektionens ämnesområde är brett med anskaffning av under-
hållsutrustningar på A-, B- och C-nivå samt driftbevakning och drift-
uppföljning för el, instrument och elektronik i samtliga flygplan och
helikoptrar från 32 till 39, Sk till Tp och för beväpning med spa-
ning/undplut samt för Flygvapnets robotar.

n Det har varit en svår tid med rnånga Morgan Ohlsott
vakanser och allt arbetc mcd att finna Ritningsunderhållssystemet och bevlip-
goda medarbctare sriger scktionschcl'cn ning för 32. 35. 60. målbogscringsut-
Hans T6gner till TI FF. rustning, samt amröj-utrustning.

Först har vi sektioncns viktigir kuc,gc.
Beatrice Sjöblom ro,.,-' inf.-i,,r;i;; (,i.wrnar Lundin

FuhDE utan ocksir fironi""..[ii"r." F-lygvapnets robotar och lavcttcr och

FuhDF att hålla reda [å'och srnrtidigt skcnor'

vara sektionernas administrativa stöd. Ounnar Sat'ehorn

Hans Nilsso, Bcväpning rned spaning/undplut iör 37

El och insrrumenr l'ör l'pl 35. -r7. rrllrr trch SKI vapcn och rtntmunition'

SUL. UTBM och tclctestplatscrna nrcd Bo Sjögren
kralt-, kylluft- och h1'draulförsörjning Bcvripning mcd spaning/undplut för 39
samt Kragg och Bragg. stmt bcvripning Hkp.

Åke Peterssctn
El. instrumcnt och clcktronik för Sk, Tp
och Hkp.

Kjell Johansson
El, instrument och clcktronik iör 39

Rune Sander
Elektronik för 35 och JA 37 sarnt
RUFM

SIen Johnson
El, instrument och clcktronik för 32 och
clektronik iör AJ/S J7 samt motmedcl.

Presentationen lir viktig så att för-
banden och andra vct vem man i första
hand skall söka i olika frågor. Min för-
hoppning är nu att vi skall få arbetsro
och ordning på sektionsarbctet så att vi
kan hjälpa bl a förbanden och styra upp
underhållsarbetet pir rätt sätt. avslutar
Hans Tcgn6r.
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I I Ur tillgiinglighetssy'npunkt har
provsystemen mcdvcrkat till löl-
jande:

ökad tillgänglighet
materiel i drilt,

- ökad tillgänglighet
matericl,

iör installerad

för avstängd

bättre möjlighet att kontrolle ra
materielens bcredskapsstatus.

| 2 Samtliga berörda kan för närva-
rande inte avvara nuvarandc prov-
system utan en ökad pcrsonalinsats.
Detta gäller i lörsta hand under-
hållspersonal men ävcn personal för
bevakningstjänst.

Av vad som frarngår av här redovi-
sade resultat från provs)'stemcn rådcr
dct ingen tvekan om värdet med teknisk
övervakning inom försvarsområdet.
Den ckonomiska vinsten torde vara till
lullo vederlagd. I samband med nypro-
duktion och större moderniseringar av
anläggningar förutsätts tcknisk övcr-
vakning ingå som cn del i den totala te-
lcutbyggnaden. För äldre utrustningsty-
per/anläggningar lir det närmast eko-
nomiska ställningstaganden som från
fall till fall måste prövas och beslutas i
samråd med berörd programmyndighet
för att härigenom minimera underhålls-
kostnaderna och bevakningsinsatsen.

Inom FMV finns dct av GD fast-
ställda principer för samordning av
vcrksamheten inom te knisk övervak-
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der provpcrioden. Dessa har kunnat
avvlirjas alternativt bcgninsas pir
grund av ljärrövcrvakn ingsin fornta-
tione n.

9 Fjärrövervakningen har mcdverkat
till att underhållsrutinerna förlind-
rats genom bl a följandc:

- en minskning av bcsöksl'rekvcn-
scn för underhållspcrsonalcn mcd
uppskattningsvis cn faktor l:4.

- cl'fektivare plirncringsinsirlscr.

beredskapshöja ndc.

l0 Bctriiffande den ckonomiska vinsten
med fjärrövervakningssystemet har
detta varit svårt att prccisera i siff-
ror mcn bedömdes som rationellt
med hänsyn till de egna driftresur-
sernas knapphct. I ett fall uppskat-
tadcs att man genom den ordinarie
ljärrövervakningsutbyggnadcn och
provsystcnret kunnat minska under-
hållsinsatsen med 2 manår inom
TSB/PS-organisationcns vcrksam-
hctsområde (transmission, radio, ra-
diolänk och elmck) för att kunna
upprlitthålla nuvarande tillgänglig-
hct / beredskapskrav. I

tl
ning.
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