FMTM

Invigning av teledriftcentral
i Örebro och Bålsta.
Fredagen den nionde mars i år invigde
Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband
(FMTM) sin Teledriftcentral (TDC) under
högtidliga former.
TEXT: Redaktören
FOTO: FMTM

Försvarsmakten har under de senaste åren genomgått stora
förändringar. För att skapa förståelse för hur Försvarsmakten fungerar idag arbetas det på olika sätt för att synliggöra
verksamheten.
Därför valde FMTM att under invigningsdagen öppna
dörren till TDC där man i normala fall inte kommer in utan
särskild behörighet.

Ledningsinspektören, generalmajor Christer Lidström,
förrättade invigningen och förbandschefen, överste LarsOlof Johansson, presenterade FMTMs verksamhet.
Invigningen avslutades med en demonstration av verksamheten i TDC.
FMTM är ett ständigt insatt insatsförband med ständig drift- >
övervakning, berättar förbandschefen Lars-Olof Johansson.

Ledningsinspektör Christer Lidström i samspråk Mats Lindhé, FMV.
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Vi ser till att telekommunikationerna fungerar såväl inom
Sveriges gränser som till de utlandsmissioner där Sverige
medverkar.
TDC genomför systemdrift och driftledning av Försvarsmaktens gemensamma infrastruktur för telekommunikation
och för sensorer och radiosystem för sjö- och luftstridskrafterna.
Enklare uttryckt innebär det att FMTM ansvarar för
de tekniska system som krävs för att Försvarsmakten ska
kunna stridsleda flygplan och kommunicera med marinens
fartyg.
I arbetet med att effektivisera Försvarsmakten har FMTM
reducerat antalet TDC från sju till en och övergått från
regional till landsomfattande drift.
Teledriftcentralerna är lokaliserade i Örebro och Bålsta.
Ett omfattande arbete har gjorts för att utveckla och modifiera verksamheten.

Fakta FMTM
Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband (FMTM)
är ett ständigt insatt insatsförband i hela beredskapsskalan
såväl internationellt som nationellt.
FMTM inrättades 1 januari 2005. Det skedde genom en
omorganisation av RAB (Redovisningsavdelning Bergsla-
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gen) och med resurser från S 1, Marinbas Ost, Marinbas
Syd och flygförbanden F 4, F 17, F 21 och F 20.
Från och med 1 januari 2007 tillhör även Försvarsmaktens anläggningsenhet och Försvarsmaktens taktiska datalänkcentral (JDLOC) FMTM.
FMTM ansvarar för Försvarsmaktens teletekniska
infrastuktur. Förbandet produktionsleds av Ledningsinspektören och insatsleds av Högkvarteret, Operativa enheten.
Lite förenklat kan man säga att FMTM är Försvarsmaktens
teleoperatör.
FMTM har ca 320 anställda och bedriver verksamhet vid
15 orter.

Vill du ha mera information kontakta:
Informationschef Maria Törn, 019-39 25 55, 070-287 35 82.

Vy över Teledriftcentralen i Örebro med FMTMs förbandschef Lars-Olof Johansson i talarstolen i samband med invigningen.
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