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LÄSAHVISNIMG

Ett översiktligt sammandrag av utredningens syfte, bakgrund, gencm- 
förande och resultat redovisas i sammanfattningen på sid 9.

I rapporten har medtagits delar av bakgrundsmaterialet från FRI- 
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FÖRORD

Försvarets Rationaliseringsinstitut (FRI) har sedan hösten 1970 
utvecklat nya arhets- och organisationsformer för drift och un
derhåll av ws- och eltekniska försörjningssystem i byggnader 
och anläggningar inom försvaret. Syftet med utvecklingsarbetet 
har varit att genom utnyttjande av ändamålsenliga planerings- 
och styrmetoder åstadkomma hög driftsäkerhet och sänkta kost
nader. Den praktiska delen av arbetet har bedrivits i form av 
försöksverksamhet vid de militära myndigheterna i Skåne.

Utvecklingsarbetet har bl a omfattat :

- Förekommande arbetsuppgifter vid drift och underhåll av de 
tekniska försörjningssystemen hax kartlagts och analyserats 
beträffande frekvens och tidsåtgång för utförandet. Arbets- 
anvisningar för uppgifternas genomförande har utarbetats.

- Ny organisationsform har införts innebärande bj a att ambu
lerande personal i en s k servicegrupp nyttjas i det förebygg
ande underhållet.

- Ett datorbaserat planerings- och styrsystem för förebyggande 
underhåll av el- och ws-installationer i byggnader har ut
vecklats på basis av ovanstående arbetsanvisningar. Datorsys
temet, som avser översyner med 1-9 års intervaller, ersätter 
genom datorutskrifterna de tidigare tillämpade manuella ar
betsrutinerna för utskrifter av åtgärdsförteckningar och ar
betsanvisningar (arbetsorder) . Systemet har utformats för till- 
lämpning av datorterminalteknik och är uppbyggt med program
meringsspråket FORTRAN.

Systemet har tillämpats inom flertalet av försvarets anläggningar 
i Skåne sedan första halvåret 1977.

- Ett datorsystem uppbyggt med programmeringsspråket BUSTER har 
utvecklats för bearbetning och lagring av energistatistik.
På datalistor redovisas t ex månadsvis uppgifter om förbruk
ningen av olja, el och vatten omräknat per nr byggnadsvolym 
samt i % av normalförbrukningen. Datorn anger även när det 
är dags att fylla på oljecisternerna. Energistatistiksyste- 
met har prövats i praktisk drift under ca ett år vid försvarets 
anläggningar i Skåne.

Avsikten med denna utredning har varit att kritiskt granska och 
utvärdera resultaten från maskintjänstförsöken med avseende på 
tillämpningsmöjligheter inom förvaltningsenheter utanför försva
ret såsom kommuner, landsting, förvaltningsbolag m fl. Erforder
ligt material från försöksverksamheten har ställts till utred
ningens förfogande av FRI.

Arbetet har bedrivits vid Wahlings Installationsutveckling AB 
med civ ing Sören Lindgren som projektledare och civ ing Lennart 
Berndtsson som utredningsman.
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Från FRI har försöksledaren vid maskintjänstförsöken direktör 
Bo-Lennart Erichson medverkat. Datatekniska frågor har handlagts 
av ingenjör Anders Westman och ingenjör Lars Gunnerholm Datema 
AB, Solna. Från försöksområdet Milo-Syd har förste driftingenjör 
Thore Andersson medverkat.

En referensgrupp tillsattes för projektet, Bestående av represen
tanter från olika förvaltningar och personalorganisationer. Refe
rensgruppen har haft fyra sammanträden varvid de tillämpningar 
och kompletteringar av FRI-materialet, som framkommit under ut
redningsarbetet, har diskuterats.

Referensgruppens sammansättning:

Ordförande Universitetslektor Jan Selmer, Företagsekonomiska

Ledamöter Sekreterare Jan-Olov Arremo, 
Ingenjör Nils-Olof Einarsson, 
Ingenjör Sten Olsson,
Ingenjör Themas Pettersson, 
Ombudsman Evert Gagneby, 
Ombudsman Markku Markström,

Ingenjör Stig Nilsson, 
Ingenjör Lennart Spångberg, 
Avdelningschef Göran Westman, 
Avdelningsdir Stig Lindqvist,

Institutionen vid 
Stockholms Universitet

Svenska Kommunförbundet 
Spri
AB Familjebostäder 
SABO
Statsanställdas förbund 
Sveriges Arbetsledare
förbund 
HSB 
HSB
Fortifikationsförvaltningen 
Forti fikat ions förvaltningen
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SAMMANFATTNING

Avsikten med denna utredning har varit att kritiskt granska och 
utvärdera resultaten från FRI:s maskintjänstförsök i Skåne med 
avseende på tillämpningsmöjligheter inom förvaltningsenheter 
utanför försvaret. Utredningsarbetet har omfattat:

- Beskrivning av FRI-försöken.
Förutsättningar - arbetsmetoder och 
hjälpmedel - resultat.

- Analys av möjliga tillämpningar av de vid FRI-försöken utveck
lade arbetsmetoderna och hjälpmedlen inom förvaltningsenheter 
utanför försvaret med olika förutsättningar beträffande storlek, 
geografisk utbredning, organisation m m.

- Anvisningar för tillämpning av de utvecklade arbetsmetoderna m m 
inom olika typer av fastighetsförvaltningar.

- Analys av möjlig vidareutveckling av framtagna arbetsmetoder och 
tekniskt-administrativa hjälpmedel.

Bedömningen av FRI-materialets tillämpningsmöjligheter har skett på 
basis av litteraturstudier och intervjuer med representanter för 
olika förvaltningar och personalorganisationer.

Resultatet av utredningen visar att de drift- och underhållsrutiner 
som framtagits vid FRI:s maskintjänstförsök även är tillämpbara in
om andra förvaltningar såsom kommuner, landsting, bostadsföretag, 
förvaltningsbolag m fl efter anpassning till respektive förvaltning.

Vid förändringar av drift- och underhållsverksamheten i rationali- 
seringssyfte är de förutsättningar och resurser som gäller för den 
enskilda förvaltningen avgörande för valet av organisationsmodell 
och administrativa hjälpmedel. De delar av FRI-materialet som efter 
anpassning kan nyttjas mer generellt inom andra förvaltningar ut
görs bl a av rutiner för drifttillsyner och översyner, arbetsanvis- 
ningar, arbetsplaner, driftdatablanketter och formulär för installa- 
tionsinventering, vilket framgår av följande sammanställning över 
materialets tillämpbarhet:

FRI-MATERIAL TILLÄMPBARHET ANMÄRKNING

MINDRE ANPASS- OMFATTANDE 
NING ERFORDRAS ANPASSNING

ERFORDRAS

Samordnad för
valtning

X Stor "installationstät- 
het" bör eftersträvas

Drift- och 
servicegrupper

X Av intresse för stora 
förvaltningar. Annan 
organisation kan vara 
lämpligare



FRI-MATERIAL TILLÄMPBARHET ANMÄRKNING

MINDRE ANPASS- OMFATTANDE 
NING ERFORDRAS ANPASSNING 

ERFORDRAS

Rutiner för 
drifttillsyn

X

Rutiner för 
översyner

X

Atgärdsintervall X Miljö, driftsäkerhet; 
krav av stor betydel;

Arbetsanvisningar X

Arbetsplaner X

Driftdatablanket
ter

X

Medeltider X

Orienteringspla-
ner

X

Datorsystem för
underhållspla-
nering

X Lönsamhet endast vid 
stort installations
underlag

Datorsystem för 
bränsleförbrukning

X Lönsamhet vid stort 
antal matställen

Datorsystem för 
förbrukning av 
högspänd el

X Av intresse för ett 
fåtal förvaltningar

Datorsystem för 
förbrukning av låg
spänd el

X Lönsamt vid stort 
antal matställen

Datorsystem för 
förbrukning av 
vatten

X Lönsamt vid stort 
antal matställen

Formulär för per
sonalenkäter

X

Formulär för in
st allationsinven- 
tering

X
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Exempel på de tekniskt-administrativa hjälpmedlen redovisas i bi
laga till rapporten, se innehållsförteckning och läsanvisning, 
sid 3 och 5.

Eftersom kraven på uppgiftsrapportering inom försvarets förvaltnings
enheter är stort har de administrativa hjälpmedlen i FRI-försöken 
fått en hög detaljeringsgrad. En anpassning till andra förvaltningar 
innebär därför att justeringar av rutinerna i flera fall bör genom
föras för att sänka detaljeringsgraden.

De ekonomiska konsekvenserna av en tillämpning av FRI-rutinerna har 
visat sig svåra att uppskatta generellt. Det framgår dock klart av 
utredningsresultaten att mindre driftavbrott och lägre energiförbruk
ning kan uppnås vid tillämpning av FRI-rutinerna. För att kunna be
döma de ekonomiska och drifttekniska konsekvenser som FRI-rutinerna 
medför jämfört med andra förvaltningsformer erfordras en fortsatt 
försöksverksamhet där olika delar av FRI-rutinerna tillämpas på andra 
förvaltningar.
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Behovsprövad översyn: Direkta skötselåtgärder som vid en 
tillståndskontroll bedöms erforderliga, 
t ex byte av kilrep, filter, lager samt 
rengöringar, smörjningar och enklare 
reparationer.

Beståndsregister: Förteckning över installationernas 
placering, driftkrav, fabrikat, typ 
m m.

Börvärden: Värden på temperatur, tryck m m som 
skall gälla vid normal drift av värme
system, hydroforanläggning, transfor
matoranläggning m m.
Se driftdatahlanketter nedan.

Driftdatablanketter: Blanketter med börvärden som skall 
gälla för respektive produktions- 
ställe.

Driftgrupp: Driftpersonal som har till uppgift 
att utföra drifttillsyn för anlägg
ningar inom ett begränsat geografiskt 
område och kan betraktas som statio
när.

Driftsäkerhetskrav 1: Driften skall pågå obruten med hän
syn till person och egendom.

Driftsäkerhetskrav 2: Driften kan brytas men detta måste 
planeras med hänsyn till verksamhet 
o dyl.

Driftsäkerhetskrav 3: Driften kan brytas utan att verksam
heten störs.

Drifttillsyn : Övervakning av anläggningar i drift, 
t ex värmecentral, ventilationssystem, 
vattenverk. Övervakningen utförs ge
nom direkta observationer av maskin
personal, samt till viss del genom 
automatisk driftövervakning.
Därvid skall driftvärden kontrolleras 
och rapporteras samt eventuella juste
ringar göras som kontrollen ger an
ledning till.

I erforderlig utsträckning utförs även 
enklare skötselåtgärder såsom rengö
ring , byten av filter, fläktremmar 
m m samt mindre reparationer. Behov 
av större reparationer som konstateras 
under utförande av drifttillsyn rappor
teras till driftledningen.
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Fast översyn: Grundlig översyn med skötselåtgärder 
(avställning, demontering) som erfor
dras för komponenter med höga drift
säkerhetskrav eller om konstruktio
nen är sådan att tillståndskontroll 
ej är tillämplig.

Frekvens : Uppgift om hur ofta en åtgärd skall 
genomföras.

Periodiskt förebyggande 
underhåll:

Översynsåtgärder bundna till drift- 
eller kalendertid.

Rondlista: Arbetsplan för driftgruppen, där in
stallationer och åtgärder är listade.
Åtgärderna förtecknas enligt utförande
frekvens :

- rond 1: åtgärd varje dag
- rond 2: åtgärd varje vecka
- rond 3: åtgärd varje månad
- rond 4: åtgärd varje kvartal
- rond 5 : åtgärd varj e år

Servicegrupp: Driftpersonal som har till uppgift att 
genomföra översyner på ett flertal an
läggningar. Verksamheten är ambuleran
de.

Tillståndskontroll: Bedömning av installationskomponenter- 
nas tillstånd och funktionsduglighet.
Kontrollen består av en subjektiv be
dömning och utförs genom yttre inspek
tion av aktuell anläggningsdel och i 
allmänhet genom att känna, iaktta, 
lukta och höra om normalt tillstånd 
föreligger. Vid kontrollen används 
enklare hjälpmedel för avlyssning av 
lager, temperaturmätning etc.

Översyn : Kontroll av en komponents tillstånd 
samt skötselåtgärder som kontrollen 
ger anledning till.

Översynsplan : Arbetsplan för servicegrupper, där 
installationer och åtgärder är lista
de :

Frekvenserna anges på följande sätt:

l/l en gång per år
1/2 vart annat år
1/3 vart tredje år
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LITTERATURSTUDIER

Allmänt

Som underlag för utredningsarbetet ligger FRI:s verksamhetsbe
rättelser och övriga publikationer från maskintjänstförsöken i Skåne, 
/l/, /2/, /3/. Under utredningens gång har dessutom arbetsmate
rial från försöksperioden erhållits, vilket delvis har samman
ställts och medtagits i rapporten i for» av bilagor.

I bilaga 1 ges en kort beskrivning av FRI-försöken, där bakgrund, 
målsättning, genomförande och resultat redovisas.

En litteratursökning har genomförts avseende drift- och under- 
hållsrutiner för installationer. Litteraturförteckning redovisas 
på sid *+l. Nedan redovisas synpunkter som framkommit vid dessa 
litteraturstudier.,

Periodiskt förebyggande underhåll

Av litteraturuppgifterna framgår att långtidsplanerat periodiskt 
förebyggande underhåll av byggnader och installationer är av 
stor betydelse för att fastigheternas tekniska standard skall 
kunna upprätthållas utan stora framtida finansiella problem.

Enligt Hedén/l*/ skall vid byggnadernas idrifttagande underhålls- 
planer upprättas på basis av komponenternas livslängder och före
skrivna serviceintervaller. Dessa skall ligga till grund för bud
getering av underhållsmedel. Underhållsåtgärdernas art och kost
naderna för det periodiska underhållet beror bl a på miljö- och 
driftförutsättningarna.

Det förebyggande underhållet medför, förutom att den ekonomiska 
långtidsplanering förenklas, följande fördelar:

- ökad driftsäkerhet
- ökad livslängd
- lägre reparationskostnader
- färre reparationer
- bättre driftsekonomi, dvs lägre energiförbrukning.

Juhlin, Nyman /5/ behandlar också långtidsplaneringens betydel
se för fastighetsunderhåll och påpekar behovet av förbättrade 
metoder för planering, budgetering, styrning och uppföljning 
av underhållsverksamheten. Förslag till s k underhållsmodeller 
redovisas med vars hjälp man skall få bättre grepp om under
hållets ekonomi genom att kunna '

- spegla medelsbehovet på kort sikt
- so utvecklingen på lång sikt
- få underlag för alternativkostnadsbedömningar.



Kraven på ett system för långtidsplanerat fastighetsunderhåll 
kan sammanfattas enligt följande:

- minska den administrativa belastningen i underhållsplane- 
ringen genom att generalisera och förenkla planerings- och 
budgeteringsrutinerna.

- åstadkomma ett enhetligt och förbättrat underhåll genom er
forderlig styrning av åtgärderna.

- avkasta teknisk och ekonomisk erfarenhetsåterföring genom 
åtgärdsrapportering och kostnadsredovisning.

Juvén /6, 7/ redogör för det allmännyttiga bostadsföretaget 
AB Göteborgshems planeringssystem för periodiskt underhåll av 
fastigheter och hur detta kompletteras med ett klassifika- 
tionssystem. Klassifikationssystemets uppgift är att syste
matisera informationen av det periodiska fastighetsunderhållet 
så

- att det blir användbart för ett flertal fastighetsförval
tare

- att det kan anpassas till ett ekonomiskt redovisningssys
tem

- att dator kan användas
- att det tillgodoser de informationskrav som motiveras av 
AB Göteborgshems planeringssystem för periodiskt fastig
hetsunderhåll .

Det av AB Göteborgshem nyttjade planeringssystemet för perio
diskt fastighetsunderhåll har målsättningen

- att sänka underhållskostnaderna
- att ge företaget säkrare grepp om verksamheten
- att ge hyresgästerna bättre underhållsservice
- att ge personalen en jämn sysselsättning.

Genom en kvartläggning av det löpande underhållet upptäcks 
vissa felfrekventa installationer som istället bör åtgärdas 
vid förebyggande periodiskt underhåll för att uppnå bättre 
ekonomi och driftsäkerhet.

Inom Spri har behovet av förebyggande underhåll av installa
tioner i sjukvårdsbyggnader utretts och rutiner för detta arbete 
utarbetats /10/ - /12/. Vid underhållsplanering bör enligt Spri 
för varje åtgärd specificeras

- vilket arbete som skall utföras
- när arbetet skall utföras
- vilken tid som krävs
vilken yrkesgrupp (mek, el, instrument) och kompetens som 
krävs för arbetet

- arbetsmetod, instruktioner, verktyg, hjälpmedel, material.



Uppföljningen av underhållsarbetet skall enligt Spri ske genom 
rapportering till den arbetsledande och administrativa per
sonalen av uppgifter som ger svar på följande frågor:

- utfördes arbetet i tid?

- stämde uppskattningarna av tid och material tillräckligt bra?

- vad orsakar onormala kostnader eller låg tillgänglighet?

- hur kan underhållstjänsten ytterligare förbättras med led
ning av erfarenheterna från arbetet?

- hur är kostnadsfördelningen per avdelning, apparat, komponent 
etc?

Den information som insamlas med uppföljningssystemet kan en
ligt Spri nyttjas på central nivå inom sjukvården varvid föl
jande fördelar uppnås :

- Viss utrustning finns på varje sjukhus i endast ett eller 
ett par exemplar. Det är därför värdefullt att systematiskt 
kunna utbyta drifterfarenhet mellan sjukhusen.

- Drift- och underhållserfarenheter från befintlig utrustning 
tjänar som beslutsunderlag vid köp av ny utrustning. Dessa 
erfarenheter blir bättre underbyggda och tillgängliga för 
en större krets, om de samlas in centralt.

- För avvägning av FU-insatsen inom sjukhusen är en bred in
formation värdefull. Man ser ibland att framför allt inspek
tionerna överarbetas. I ett system, där det är möjligt att 
jämföra resursinsatsen är risken för överarbetning mindre.

Datorsystem för förebyggande underhåll

Juhlin, Nyman /5/ behandlar fördelarna med datorsystem som admi
nistrativt hjälpmedel vid underhållsplaneringen. Datorsystem 
kan förenkla arbetsplaneringen så att kostnadsbesparingar er
hålls. Vidare erhålls positiva bieffekter. Bl a kan ambitionerna 
för erfarenhetsåterföring höjas utan större kostnadsökningar.

Känngård /9/ har utvecklat ett datorsystem för teknisk och eko
nomisk planering av fastighetsunderhåll som kan omfatta bygg
nader, maskiner och installationer. Huvudinriktningen för detta 
system är att styra underhålls- och budgeteringsarbetet. Genom 
att de ekonomiska resurserna och de planerade underhållsåtgär
derna av olika angelägenhetsgrad inmatas erhålls direkt av da
torn beslutade åtgärder och budget per objektgrupp och fastig
het samt prognos för framtida budgetar.

Spri /12/ redogör för nyttjande av datorteknik för teknisk och 
ekonomisk uppföljning av bl a det förebyggande underhållet.
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Slutsatser

Av litteraturen framgår att administrativa system för periodiskt 
förebyggande underhåll anses som mycket viktiga för drift- och 
underhållsverksamheten, dels för att få driftsäkra anläggningar, 
dels för att få hättre driftekonomi. Systemen ger hl a möjligheter 
till teknisk och ekonomisk erfarenhetsåterföring genom åtgärds- 
rapportering och kostnadsredovisning.

2-16
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INTERVJUER

Allmänt

Litteraturstudierna följdes upp med intervjuer med företrädare 
för olika förvaltningar och fastighetsanställdas fackliga organ. 
Syftet med intervjuundersökningen var dels att få uppgifter om 
nuvarande drift- och underhållsverksamhet i olika förvaltningar, 
dels att få synpunkter på FRI-materialet och dess tillämpnings- 
möjligheter inom olika förvaltningar.

Intervjuerna genomfördes vid personliga besök och i vissa fall 
genom telefonsamtal.

Intervjufrågorna enligt bilaga 18 var ej relevanta för alla katego
rier av intervjuade personer och användes därför ibland endast 
som checklista över vilka frågeställningar som skulle behand
las. Detaljfrågor utformades sedan med hänsyn till den inter
vjuades roll i förvaltningsprocessen.

I utredningens slutskede genomfördes en ny intervjuomgång som 
endast omfattade referensgruppens medlemmar. En ny frågelista 
översändes därvid i vilken delaktiviteterna i FRI-materialet redo
visades mer detaljerat,. Se bilaga 19.

Intervjusvar

I det följande redovisas de synpunkter som framkommit vid in
tervjuer och referensgruppens sammanträden. Intervjusvaren, 
som är samlade i ämnesgrupper har ej bearbetats utan ger ut
tryck för de intervjuades personliga åsikter. Bilaga 20 inne
håller en förteckning över intervjuade personer.

Organisationsfrågor

I avsikt att bättre utnyttja driftpersonalen och de tekniska 
hjälpmedlen har samordning av drift- och underhållsverksamheten 
genomförts inom flera av de intervjuade förvaltningarna. För en 
stor del av personalen har denna organisationsförändring inne
burit att de från att tidigare har varit stationerade på anlägg
ningar i stället blev bilburna och fick flera anläggningar att 
sköta. Endast vid anläggningar med många servicekrävande installa
tioner eller med höga krav på driftsäkerhet bibehölls den statio
nära personalen.

Följande svar har lämnats på organisationsfrågorna:

- FRI:s samordnande förvaltning är en modell av flera som kan 
utgöra mall för andra förvaltningars organisationsförändringar. 
Direkt tillämpning av FRI-materialet är ej möjlig utan anpass
ning till de olika förvaltningarnas speciella förhållanden 
krävs. Lönsamheten måste bedömas, organisationsförändringar krä
ver stora arbetsinsatser.
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FRI arbetade med ett stort och "tungt" förvaltningsunderlag 
där alla rationaliseringsförsök gav positiv effekt. Inom 
exempelvis bostadsföretag är rationaliseringsförutsättningar- 
na mindre goda. Driftsidan är ofta underbemannad varför en ny 
organisation, enligt FRI-modell skulle kräva nyanställningar, 
vilket kan vara svårt att motivera från rationaliseringssynpunkt. 
Med hänsyn till att driftkostnaderna stiger snabbare än per
sonalkostnaderna är det dock möjligt att nyanställningar kan 
motiveras även ekonomiskt.

Organisation enligt FRI:s modell med stort förvaltningsområde 
och ambulerande personal kräver en minsta "igstallationstäthet" 
(dvs antal installationskomponenter per km ) för att resorna 
inte skall bli för omfattande. I många förvaltningar är det för 
glest mellan installationerna för att man skall kunna appli
cera FRI:s modell. En möjlighet att uppnå högre installations- 
täthet är att samordna förvaltningen över företags- eller myn
dighetsgränserna. I stadsbebyggelse skulle en kvartersvis sam
ordning vara lämplig. Det medför dock praktiska problem t ex 
vid ägarbyten o dyl med hänsyn till arbetsgivaransvaret m m.

En ökning av installationstätheten kan uppnås genom att man 
ökar arbetsuppgifterna till att även omfatta byggnadsåtgärder, 
städning, markskötsel m m. Det kan därför vara en fördel om 
förvaltandet av byggnad och miljö läggs på samma förvaltnings- 
instans. Detta kan dessutom ge fördelar från samordningssyn- 
punkt installation-byggnad samt med hänsyn till ansvaret bruk
are-ägare .

3
FRI:s försöksområde med ca 2 milj m -uppvärmd byggnadsvolym 
är för stort. Det optimala antalet nr uppvärmd byggnadsvolym 
ligger inom intervaller 0,3 - 1,5 milj.

En samordnad bostadsförvaltning bör ej innehålla mer än 2000 - 
3000 lägenheter.

Förvaltningsområdena kan göras stora om man har ett väl fungeran
de informationsflöde från "fältet" till driftcentralen. Begräns
ningar i mJ uppvärmd byggnadsvolym, antal lägenheter m m är 
härvid ointressant. Den viktigaste faktorn i sammanhanget ut
görs av driftpersonalens och särskilt driftchefens teoretiska 
utbildning och praktiska kunskaper.

Det är således viktigt för personalrekryteringen till denna 
typ av förvaltningar att samhället tillhandahåller adekvata 
utbildningsvägar samt att goda anställningsvillkor erbjuds 
dessa personalkategorier.

Övergång från stationär personal till ambulerande personal ger 
ibland nackdelar för brukarna, exempelvis längre tid för felav- 
hjälpning. Maskinisten kunde dessutom ha en social funktion ge
nom att fungera som "hustomte". Den ambulerande personalen blir 
anonymare och kontakten brukare-förvaltare försämras.
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I vissa fall är förändringen positiv om maskinisten ej kunde 
eller hade intresse av att tjänstgöra som "hustomte". Detta 
kunde medföra dåliga relationer med brukarna och stor irrita
tion gentemot förvaltningen.

- Den ambulerande personalens resor kan nedbringas genom att 
man i större utsträckning anlitar entreprenörer eller ser
viceföretag i perifera anläggningar.

- Samordnad förvaltning ger ofta bättre arbetsförhållanden efter
som de gemensammsi personallokalerna kan ges högre standard.

- Samordnad förvaltning medför att effektivare och dyrare tek
niska hjälpmedel blir lönsamma.

- Stationär personal som har stor detaljkännedom om sina anlägg
ningar är ibland bättre jämfört med ambulerande personal som 
ej får denna kännedom.

- Den automatiska clriftövervakningen skall begränsas till vik
tiga funktioner, larm o dyl. Detta är fallet i FRI-försöken.
Inom bostäder kan övervakningen till stor del ombesörjas av de 
boende.

- Tidsstudier för att erhålla medeltider för driftpersonalens 
arbetsuppgifter är värdefulla men undviks idag på grund av 
risken för irritation. FRI:s material för medeltider och åt
gärds frekvens er är värdefullt även för civila förvaltningar 
eftersom det bl si medger uppskattning av arbetsmängder.

- Ansvarsfördelningen mellan de olika befattningarna i driftorga
nisationen måste vara klarlagd. Detta gäller särskilt service
grupperna och berör speciellt service av el- kyla- och hiss
anläggningar .

- Fackvis uppdelning av driftpersonalen på exempelvis el-, vvs-, 
kyla- är ett intressant alternativ till FRI:s arbetsfördelning.

- Inhomogent fastighetsbestånd är en nackdel vid samordning.

- Det finns risk för överrationalisering och onödig pappers- 
execis i FRI:s organisationsmodell.

Slutsatset •; Samordnad drift- och underhålls verksamhet är av 
intresse för flertalet förvaltningar. Resultatet 
av FRI-försöken beträffande sådan verksamhet är 
därför av särskilt intresse för förvaltningar som 
avser att genomföra organisationsförändringar. 
Arbetsuppgifternas fördelning mellan olika driftper
sonalkategorier och arbetsrutinernas utformning vid 
samordnad drift- och underhållsverksamhet kan ge
nomföras efter flera modeller, t ex i enlighet med 
FRI-försöken.
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Periodiskt f°rebyggande underhåll

Periodiskt förebyggande underhåll av installationer förekommer in
om flertalet av de intervjuade förvaltningarna. Följande synpunk
ter har framkommit :

- Det förebyggande underhållet får ökad betydelse till följd av 
ökade driftkostnader på grund av kostnadsökningar på energi och 
vatten.

- FRI:s rutiner för förebyggande underhåll är möjliga att till- 
lämpa inom andra förvaltningar. Andra modeller finns dock 
som kan passa de enskilda förvaltningarna bättre.

- Resultatet av FRI:s underhållsrutiner är svårbedömt på grund 
av den korta försöksperioden. Entydiga resultat kan fås först 
efter 20-30 år då eventuell inverkan på installationernas 
livslängd kan konstateras.

- Vid fastställandet av omfattningen för det förebyggande under
hållet måste hänsyn tas till driftsäkerhetskrav, miljö, hand- 
havande m m. FRI:s frekvenser kan därför ej direkt tillämpas.

- Förebyggande underhåll är personalkrävande och därför dyrt.
De vinster som uppnås i form av mindre driftstörningar mo
tiveras ej alltid av kostnaderna för det förebyggande under
hållet. En fördel med det förebyggande underhållet är dock att 
det leder till mindre felavhjälpande på icke-ordinarie arbets
tid, vilket är ekonomiskt fördelaktigt.

- Kontinuerlig systematisk uppföljning och erfarenhetsinsam- 
ling på komponentnivå saknas i FRI-rutinerna (se "Datorsystem 
för underhållsplanering"). En sådan uppföljning är nödvändig för 
att man skall kunna finna de optimala åtgärdsintervallen m m.

- Utvecklingen av vissa komponenter såsom reglercentraler o dyl 
går mot komponentutbyten i stället för service på plats.
Detta indikerar att det förebyggande underhållsbehovet minskar 
i framtiden.

- Samspelet installation-byggnad måste studeras i varje enskilt 
fall så att totalekonomin för byggnadsunderhåll-installations- 
underhåll minimeras.

- Installationerna kräver stor arbetsinsats under det första 
driftåret i form av intrimning m m. Därefter sjunker service
behovet till ett minimum efter ca 5 driftår varefter det åter 
stiger till följd av slitage m m.

- Ett problem med det förebyggande underhållet är att risk finna 
att de föreskrivna åtgärderna ej alltid utförs. Genom att drift
personalens kompetens höjs minskar denna risk.
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- Ätgärdstidpunkterna bör ej låsas till kalendermånad utan skall 
endast vara bundna till periodens längd mellan åtgärdstillfällena. 
På så sätt kan intervallerna enkelt ändras vid behov.

Slutsatser: Periodiskt förebyggande underhåll är av allmänt
intresse för förvaltningar. FRI-materialet kan 
utgöra värdefullt underlag för fastställande av 
åtgärdsintervaller och arbetsrutiner.

Arbetsanvisningar

Inom de tillfrågade förvaltningarna finns mer eller mindre de
taljerade arbetsanvisningar som nyttjas vid drift- och under
hållsarbetet. Följande synpunkter har framkommit:

- En stor fördel med detaljerade skriftliga arbetsanvisningar 
anses vara att verksamheten ej blir beroende av enskilda 
personers lokal- och installationskännedom.

- FRI:s arbetsanvisningar bedöms vara tillämpbara även inom 
andra förvaltningar.

- Detaljerade arbetsanvisningar enligt FRI kan nyttjas för att 
reglera avtalet mellan arbetsgivaren och driftpersonalen.

- Detaljerade arbetsanvisningar kan dock medföra att arbets
uppgifterna utförs på ett "stelbent" sätt, dvs man utför 
arbetsuppgifterna exakt efter anvisningarna och tar inte någ
ra egna intiativ. Ev viss "luddighet" i instruktionerna ger 
utrymme för egna lösningar av problem i samband med utförandet 
av arbetsuppgifterna. På detta sätt blir arbetet intressantare 
och resultatet ofta bättre.

- Välutbildad driftpersonal kan aldrig ersättas av personal 
utan fackkunnighet med detaljerade arbetsanvisningar i han
den. Fackmännens "känsla" för installationerna är ibland 
viktigare än de skrivna instruktionerna.

- Detaljerade arbetsanvisningar är särskilt värdefulla för ny 
personal.

Slutsatser : Arbetsanvisningar rekommenderas för drift- och
underhållsverksamheten vid alla förvaltningar. 
FRI-försökens arbetsanvisningar utgör ett värde
fullt underlag som kan nyttjas för sammanställ
ning av anvisningar anpassade till den enskilda 
förvaltningen. FRI:s arbetsanvisningar kan sanno
likt direkt nyttjas till vissa delar.



Uppföljning av energi- och vattenförbrukning

Fastigheternas energiförbrukning har blivit föremål för kontroll 
och uppföljning på grund av de ökande priserna på olja, el och 
fjärrvärme. I många fall gör maskinisten eller förvaltaren en 
rimlighetskontroll av energiförbrukningen genom att jämföra med 
tidigare avlästa förbrukningar. I andra fall sker kontrollen 
genom central uppgiftsbearbetning av ett större byggnadsbe
stånd där noggrann jämförelse sker mellan likartade byggnader 
med hänsyn till uppvärmd våningsyta och metereologiska upp
gifter. Beträffande värmeförbrukning vid el- eller fjärrvärme
uppvärmning sker liknande uppföljning.

Elförbrukningen för belysning, motordrift m m samt vattenför
brukningen ägnas inte samma uppföljande verksamhet. Intresse 
finns dock inom flera förvaltningar för att genomföra kontroller 
även av dessa förbrukningar.

Följande synpunkter framkom på uppföljningen av energi- och 
vattenförbrukningen :

- Energistatistikuppgifter redovisas på^olika sätt inom ^lika 
förvaltningar (kWh, 1 Eo, Joule per m golvyta eller mJ bygg
nadsvolym), vilket försvårar jämförelser av statistik mellan 
olika förvaltningar. "Känsla" för energiförbrukningen beror 
till viss del på om man nyttjar för driftpersonal och brukare 
lättbegripliga enheter. Av denna anledning hävdar många^att 
värmeenergin skall redovisas i kWh eller i liter, alt m , 
eldningsolja.

- Bränslekostnadsfördelningen kräver energistatistik.

- Vattenförbrukningen bör följas upp månadsvis så att läckage 
upptäcks.

- Energi- och vattenmätare bör installeras i större omfattning.

- Central uppföljning av energi- och vattenförbrukningen är vär
defull med hänsyn till möjligheterna till jämförelser.

- Även oljeleverantörerna för statistik på oljeförbrukningar 
i kundernas fastigheter. I oljebolagens tjänster ingår näm
ligen regelbunden påfyllning av olja vid tidpunkter som 
dessa beräknar utgående från tidigare förbrukningar och ak
tuella graddagsuppgifter. Denna service utnyttjas idag av 
ett stort antal förvaltningar från enskilda villaägare till 
stora fastighetsförvaltningar.

Rutiner för uppföljning av energi- och media
förbrukning är angelägna för flertalet förvalt
ningar. FRI-försöken innehåller väl genomarbeta
de rutiner för denna verksamhet och utgör därför 
ett värdefullt material för övriga förvaltnin
gar.

Slutsatser :
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Datorsystem för underhållsglanering

För planering av de periodiska underhållsåtgärderna har några av 
de intervjuade förvaltningarna framtagit datorsystem som admini
strativt hjälpmedel. Huvuduppgiften för sådana datorsystem är 
att tjänstgöra som förfalloregister. Genom att mata in uppgifter 
i datorn om åtgärder och åtgärdsintervaller för samtliga installa
tioner som är föremål för periodiskt underhåll riskerar man ej 
att glömma åtgärder som är viktiga för anläggningarnas goda funk
tion och livslängd. Från datorn erhålls vidare arbetsordrar som 
direkt kan nyttjas av driftpersonalen på fältet. Systemen har 
har även möjlighet att lagra speciella uppgifter av intresse 
mellan åtgärdstillfällena.

Som exempel kan nämnas att Svenska Fläktfabriken har ett mycket 
omfattande datorsystem för planering, uppföljning, fakturering 
och offertgivning av sina servicetjänster. Spri har ett dator
system som möjliggör kostnads- och felfrekvensuppföljning kompo
nentvis. AB Stockholmshem har ett datorsystem, som fungerar som 
ett förfalloregister, vilket nyttjas för underhållsplaneringen.

Följande synpunkter har framkommit på datorsystemen för under- 
hållsplanering:

- Det är viktigt att datorsystem av denna typ ej blir för kompli
cerade. Klartext bör nyttjas i så stor utsträckning som möj
ligt. Sifferkoder medför nämligen risk för felrapporteringar.

- Det är viktigt att den personliga kontakten mellan driftled
ning och personal på fältet bibehålls och ej ersätts med över
sändande av datablanketterna. Bl a gäller att sådana erfaren
heter från anläggningarna som ej registreras i datorn måste 
komma till driftledningens kännedom.

- Datorsystemen kan kompletteras så att alla resurser för 
underhållsarbetet såsom arbetstimmar, material, biltransport
kostnader m m registreras. Då kan systemen nyttjas för resurs
planering och uppföljning och härvid ligga till grund bl a 
för s k resultatlönesystem. Från fackligt håll motsätter man 
sig ett sådan lönesystem då det anses medföra nackdelar i 
form av stress, utslagning av äldre arbetkraft och handi
kappade, sämre utfört arbete m m.

- De förvaltare som idag nyttjar datorsystem för underhållspla- 
nering har relativt omfattande anläggningar och anser dator
systemen vara värdefulla hjälpmedel. Andra förvaltare anser 
dock att datorsystem är ointressanta eftersom de manuella ru
tinerna ej upplevs som särskilt arbetskrävande.

- Utvecklingen går mot små datorsystem som kan nyttja minidator
teknik.

- Systematisk kostnads- och felfrekvensuppföljning saknas i FRI- 
systemet, vilket bedöms vara en nackdel. De åtgärder som t ex 
driftgrupperna utför registeras sålunda ej.



Slutsatser: Datorbaserade system för underhållsplanering är av 
intresse för en grupp förvaltningar med förhållan
devis stort antal installationskomponenter. FRI:s 
datorsystem bedöms kunna utgöra en mall för under- 
hållsrutiner inom sådana förvaltningar.

Datorsystem för energi- och vattenstatistik

Inom större förvaltningar finns behov av systematisk uppfölj
ning och bearbetning av byggnadernas värmeförbrukning. Dator
rutiner för detta ändamål har införts i några av förvalt
ningarna. De enskilda värmecentralernas förbrukning redovisas 
exempelvis per m våningsyta eller som % av normalförbruknin
gen. Även el- och vattenförbrukningen är av intresse att följa 
upp på samma sätt men motivationen för detta har varit lägre.

Följande synpunkter framkom vid intervjuer m m beträffande da
torsystem för energi- och vattenstatistik.

- Datorsystem för energistatistik m m måste vara enkelt upp
byggda och överskådliga så att den manuella utvärderingen 
blir enkel och så att felaktigheter lätt kan upptäckas.

- En nackdel med central datorbearbetning av energistatistik- 
uppgifterna är exempelvis att fastighetsskötaren endast tjänst
gör som uppgiftslämnare. Han får därför ej själv bearbeta upp
gifterna vilket annars kan utgöra ett intressant inslag i arbets
uppgifterna.

- FRI:s datorsystem innehåller för många uppgifter och har för 
stor noggrannhetsgrad på sifferuppgifterna. Detta gör materia
let oöverskådligt och medför risk för felrapporteringar.
Kostnader i form av å-priser för energi och vatten bör ej 
tas med i datorbearbetningen då dessa ofta är vilseledande 
med hänsyn till olika abonnemangsförutsättningar och débi
ter ingsperioder .

- Det är viktigt att man ej ökar informationsflödet i onödan vid 
en övergång från manuella arbetsrutiner till datorbehandling.
Det är nämligen lätt att ta med fler uppgifter för behand
ling än vad man har behov av. Detta ökar uppföljningsarbetet 
vilket ej är motiverat om de nya uppgifterna saknar väsentlig 
betydelse.

- Datorsystem för energistatistik är lönsamma om förvaltningen 
omfattar minst 100 - 200 värmecentraler.

- I de fall datorsystem nyttjas som administrativa hjälpmedel 
skall dessa vara enkelt och överskådligt uppbyggda. Det är 
bättre med ett antal mindre delsystem som knyts samman genom 
manuell bearbetning av tekniskt utbildad personal än med komp
lexa datorsystem med många delfunktioner. Bl a är risken att 
fel ej upptäcks stor i det senare fallet.
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Slutsatser: Datorsystem som administrativt hjälpmedel för upp
följning av energistatistik m m bedöms vara värde
fulla inom större förvaltningar.

FRI-systemet anses något för komplicerat och har 
för hög noggrannhetsgrad vid uppgiftsbearbetningen 
jämfört med de uppmätta värdenas noggrannhet. En 
justering av systemet till en lägre detaljerings- 
grad. är aktuell före tillämpning inom andra förvalt
ningar .
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TILLÄMPNINGSMÖJLIGHETER FÖR FRI-RUTINERNA

Allmänt

Av intervjuerna framgår att vissa delar ur FRI:s rutiner för rationa
lisering av drift- och underhållsverksamheten är möjliga att tillämpa 
i andra förvaltningar. Det är dock svårt att uppskatta de rationali
seringsvinster, som skulle bli följden av sådana tillämpningar. FRI 
-materialets största värde bedöms ligga i att det innehåller mallar 
som kan nyttjas av andra förvaltningar som vill ändra på drift- och 
underhållsverksamheten i avsikt att uppnå en bättre driftekonomi.

i®I-materialet omfattar hela drift- och underhållsverksamheten från 
planering till drifterfarenheter samt beskrivning av ett flertal 
tekniska hjälpmedel, bl a datorsystem. Möjligheter finns således 
att tillämpa olika delar av materialet. Lönsamhetsbedömningen för 
de olika rationaliseringsåtgärdema måste dock ske utifrån de speci
fika förutsättningar som gäller för respektive förvaltning. Generella 
synpunkter på materialets tillämpningsmöjligheter m m har dock fram
kommit under utredningen vilka redovisas i det följande:

Organisationsfrågor

Samordning av drift- och underhållsverksamheten är av intresse 
för många förvaltningar. Genomförandet försvåras emellertid ofta 
av att installationerna har en stor geografisk spridning, vilket 
medför att driftpersonalens arbetstid till allt för stor del upptas 
av resor mellan anläggningarna i samförvaltningen.

En viktig förutsättning för att en samordning enligt FRI skall ge 
gott resultat är att informationsflödet mellan driftledningen i det 
gemensamma driftkontoret och driftpersonalen "på fältet" fungerar.
Detta medför att stora krav ställs på driftpersonalens kompetens 
och egenskaper. Detta gäller särskilt driftchefen, som skall ha 
grepp om det totala installationsbeständet.

Personlig kontakt mellan driftledningen och personalen "på fältet" 
är värdefull, vilket enligt FRI kan ske genom bl a regelbundna 
arbetsplatsträffar.

Arbetsuppgifterna blir mer krävande då den personliga kontakten med 
driftchefen minskar t ex genom att beslutsfattandet delvis överförs 
på driftpersonalen på fältet. Detta kräver att personalen måste vara 
välutbildad och känna ansvar för installationerna för att arbetet 
skall bli tillfredsställande utfört. Vidare måste de juridiska ansvars
frågorna vara helt klarlagda. Driftchefen har nämligen ej möjlighet 
att i detalj övervaka det praktiska utförandet av arbetsuppgifterna.

Stor geografisk spridning av installationerna och därmed vidsträckta 
förvaltningsområden är enligt ovan en nackdel. Många anser att FRI:s 
försöksområde är för stort och att resultatet av rationaliseringsåt— 
gärderna skulle ha blivit bättre med ett mindre område. Möjligheter 
att erhålla tillräckligt arbetsunderlag inom mindre driftområden 
kan uppnås antingen genom samordning över myndighets-, ägare- eller
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företagsgränser eller genan att vidga verksamhetsfältet.

Samordning över exempelvis ägargränserna skulle innehära stora förde
lar t ex i stadsbebyggelse. En samordning kvarters- eller stadsdels- 
vis eventuellt på kommunal basis borde medföra rationalisering av 
drift- och underhållsverksamheten. Detta ger dock kostnadsfördelnings- 
problem samt problem vid ex ägarbyten då en ny ägare vill utgå ur 
samfälligheten. Lagstiftning är ett möjligt sätt att uppnå en sådan 
samordning på.

Genom att vidga verksamheten så att totalansvaret för drift och under
håll av byggnaden och dess miljö läggs på samma instans i förvaltnin
gen kan arbetsunderlaget ökas. Driftchefen ansvarar i detta fall 
för fastighetsskötsel, markskötsel, ombyggnader, drift- och underhåll 
av installationer m m. Detta ger dessutom en bättre samordning än 
då ansvaret för byggnad och installationer ligger på olika instanser. 
Vid delat ansvar kan exempelvis installationsåtgärder som även berör 
byggnader bli extra tids- och kostnadskrävande till följd av bristan
de samordning. Effekten av denna samordning med avseende på ökad 
installationstäthet blir dock till viss del reducerad till följd 
av att olika personalkategorier ibland krävs för de byggnadstekniska 
och installâtionstekniska åtgärderna.

FRI:s omorganisation av drift- och underhållsverksamheten inom försöks
området medförde vissa personalbesparingar. Vid tillämpning av FRI- 
rutinema i andra förvaltningar blir denna effekt beroende av den 
ursprungliga personalstyrkans omfattning. Det primära är dock ej 
att reducera antalet anställda i verksamheten utan att uppnå en minsk
ning av den totala driftkostnaden, dvs personal- och övriga drift
kostnader. I vissa fall kam nyanställningar motiveras då detta med
verkar till att driften förbättras, så att driftkostnaderna redu
ceras. Antag som exempel att 10 nya tjänster erfordras för den nya 
organisationsformen. Detta skulle medför en årlig extra personalkost
nad av ca 1 Mkr. Anställningen blir således ekonomiskt motiverad 
om de övriga driftkostnaderna sänktes med minst 1 Mkr, vilket sanno
likt skulle vara möjligt i flera fall. Detta resonemang styrks av 
kostnadsutvecklingen under 1970-talet då personalkostnaderna ökat 
mindre än värme-, el- och vattenkostnaderna. Inom Fortifikations- 
förvaltningen har personalkostnaden fram till 1978 stigit 3-faldigt 
medan de övriga driftkostnaderna ökat l*-faldigt.

Bn övergång till nya organisationsformer inom en förvaltning medför 
omställningsproblem för personalen. För att få en så smidig övergång 
som möjligt är det viktigt att informationsutbytet med driftpersonal 
av olika kategorier sköts tillfredsställande. Personalen måste re
dan från början få tillfälle att medverka vid lösningen av organisa
tionsfrågorna. En nackdel för personalen är att servicegruppen 
får ett större installationsunderlag att arbeta med och anläggningar 
som de från början ej är förtrogna med. Dessutom får man ökad restid*
Å andra sidan kan arbetsuppgifterna bli intressantare och möjlighe
terna att iordningställa bättre personallokaler ö dyl bör öka efter
som resurserna koncentreras till ett fåtal anläggningar. Dessutom 
kan personalens arbete underlättas av sådana tekniska hjälpmedel, 
som vid en decentraliserad förvaltning ej skulle varit lönsam att 
införa.
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Vid övergång till samordnad förvaltning är det viktigt att kommuni
kationen mellan brukare och förvaltning ordnas på ett tillfredsställ
ande sätt. Den tidigare kontakten med den stationära personalen som 
härvid helt eller delvis upphör måste ersättas så att irritation 
ej uppstår vid organisationsförändringen.

Automatisk driftövervakning för att kontrollera "hörvärden" o dyl 
har ej nyttjats vid FRI-försöken i personalbesparande syfte utan 
endast för övervakning av viktiga funktioner o dyl. En utökning av 
denna övervaknings form är dock möjlig. X exempelvis bostadshus bedöms 
det dock knappast vara motiverat att installera sådana övervaknings- 
anläggningar eftersom de boende ombesörjer övervakningen och rappor
terar felen. Det kan gälla värmesystemet, tappvarmvattentemperaturen, 
vattentryck, ventilationen.

Behovet av uppdelning av driftpersonalen enligt FRI:s modell (se 
bilaga 2 och 3) i driftgrupper som ombesörjer drifttillsyn, smårepa
rationer, smörjning, filterbyte m m och servicegruppen, som endast 
utför förebyggande underhållsåtgärder får bedömas utgående från res
pektive förvaltning. FRI:s modell kan ligga till grund för en orga
nisation där stor betydelse fästs vid det periodiska förebyggande 
underhållet. Annan arbetsfördelning är kanske motiverad i andra fall. 
Detta får avgöras utifrån behovet av förebyggande underhåll m m.

Vid ändring av organisationsformen t ex enligt FRI:s modell är det 
vikigt att "överrationalisering" undviks. Synpunkter har nämligen 
framförts vid intervjuerna att rationaliseringsåtgärder enligt FRI 
kan medföra byråkrati, pappersexercis m m till följd av den ganska 
omfattande uppgiftsrapporteringen från fältet till driftledningen.

Periodiskt förebyggande underhåll

FRI:s system med periodiskt förebyggande underhåll som utförs av 
specialutbildad ambulerande personal är som tidigare konstaterats 
möjligt att tillämpa även inom förvaltningar utanför försvaret. För
utsättningarna för att det förebyggande underhållet skall bli ut
fört på ett tillfredsställande sätt ökar härigenom jämfört med om 
det förebyggande underhållet ingår i den allmänna driftverksamheten 
och då kanske endast utförs i mån av tid.

De eventuella ekonomiska vinsterna med FRI:s underhållsrutiner har 
varit svåra att beräkna. Däremot har konstaterats att driftavbrotten 
klivit färre och därmed även de kostsamma jourutryckningarna. Tin- 
lampning av FRI—rutinerna inom andra förvaltningar är av intresse 
även om man bortser från eventuella ekonomiska vinster. De stora 
investeringskostnader som anläggningarna ofta representerar motive
rar nämligen att man bortsett från lönsamheten tillskjuter resurser 
så att funktionen upprätthålls med ett minimum av driftavbrott. I 
de fall driftsäkerhetskraven är höga är de förebyggande underhålls- 
rutinerna ett absolut krav.

De åtgärdsintervall som valdes vid FRI-försöken baserades på er
farenhetsvärden och fabrikanternas anvisningar. Driftsäkerhetskrav, 
handhavande och miljö Var härvid viktiga faktorer. Som tidigare kon
staterats erfordras en kontinuerlig uppföljning för att finna lämp
liga intervaller. Vid tillämpning av FRI-rutinerna är det sannolikt
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att intervallernas längd i många fall kan ökas med hänsyn till de 
enskilda förvaltningarnas förutsättningar beträffande driftsäker
hetskrav m m.

I första hand skall det förebyggande underhållet utföras som 
s k tillståndskontroller, dvs yttre inspektioner (se, höra, 
lukta, känna) i avsikt att bedöma komponenternas tillstånd.
Endast i de fall driftsäkerhetskraven är höga eller konstruktionen 
kräver detta skall grundligare översyner med skötselåtgärder (avställ- 
ning, demontering), s k fasta översyner, genomföras. Med denna inrikt
ning minimeras de personalresurser och avställningstider som erfordras 
för åtgärdernas genomförande.

Den rådande produktutvecklingen mot mindre servicekrävande komponenter, 
självsmörjande lager, elektronik, utbytessystem m m indikerar att 
underhållsåtgärderna per komponent minskar i framtiden. Samtidigt 
sker dock en utveckling mot mer komplexa installationer, t ex. värme
pumpar och solvärmesystem varför det totalt sett sannolikt kommer 
att erfordras utökade resurser för anläggningsunderhållet. Underhålls- 
rutiner enligt FRI:s modell m fl kommer därför sannolikt att vara 
ännu mer motiverade i framtiden.

Arbetsanvisningar

Den del av FRI-ma,terialet som allmänt anses ha de största tillämp- 
ningsmöjlighetern.a är arbetsanvisningama, enligt bilaga h.

Ett behov av arbetsanvisningar föreligger i alla anläggningar. Många 
anläggningar kan kanske skötas tillfredsställande utan detaljerade 
arbetsanvisningar* om driftpersonalen är kompetent och ansvarskännan— 
de. Problem uppstår dock vid exempelvis personalbyte på större anlägg
ningar. Saknas genomarbetade anvisningar blir den nya personalens 
inlärningsperiod mycket lång. Komponenter kan glömmas bort och anlägg
ningar kan köras med dålig driftekonomi. I Svensk Byggnorm 1975 före
skrivs att driftinstruktioner skall upprättas vid värme— och ventila
tionsanläggningars idrifttagande. Detta medför att det skapas för
utsättningar för att de nya anläggningarna redan från början blir 
försedda med erforderliga arbetsanvisningar. Däremot kvarstår be
hovet av anvisningar för ett stort antal befintliga anläggningar.

FRI:s arbetsanvisningar är mycket detaljerade. Synpunkter har fram
kommit om att den höga detaljeringsgraden är en nackdel. Man befarar 
att detta kan leda till att arbetet utförs strikt enligt anvisningar
na utan värdefulla egna initiativ, eller att personalen ej "orkar" 
läsa igenom anvisningarna utan istället arbetar efter egna idéer. 
Vidare finns farhågor att man anställer icke-kompetent personal i 
tro att arbetsanvisningarna kan ersätta yrkeskunskapen.

En av fördelarna med detaljerade arbetsanvisningar är att anläggnin
gen kan "läsas in" av ny personal. Efter en tid kan den nya persona
len anläggningen och behöver endast undantagsvis nyttja arbetsanvis- 
ningarna. Förutsättningen är dock att kompetent personal anställs.

En annan fördel med grundliga arbetsanvisningar är att arbetsuppgif
ternas omfattning finns nedskrivna i detalj så att ansvarsförhållan
det mellan arbetsgivare och driftpersonal klarläggs.
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Vid tillämpning av FRI-anvisningarna på en viss förvaltning får 
man undersöka vilka komponenter i den egna förvaltningen som åter
finns i komponentförteckningen, bilaga 5. Motsvarande arbetsanvis
ningar enligt bilaga 4 kan nyttjas. En viss anpassning måste dock 
göras med hänsyn till de egna installationernas fabrikat, miljöpå
verkan och driftsäkerhetskrav.

I de fall de aktuella komponenterna ej återfinns i komponentför- 
tekningen enligt bilaga 5 kan anvisningar utarbetas på basis av 
befintliga anvisningar för liknande komponenter.

Uppföljning av energi- och vattenförbrukning

Av intervjuerna framgår att en central uppföljning av energi- och 
vattenförbrukningen är värdefull för större förvaltningar. Bl a med
ges jämförelser mellan olika anläggningar vilket ger förutsättningar 
för bedömning av lämpliga besparingsåtgärder.

I första hand är uppföljning av värmeförbrukningen angelägen men även 
uppföljning av elförbrukningen för icke-uppvärmningsändamål samt 
vattenförbrukningen blir av intresse för många förvaltningar. Upp
följning av energi- och vattenförbrukningar kräver dock ökad in
stallation av mätare och ökade personella insatser för avläsning 
och rapportering. Avläsnings- oeh rapporteringsrutinerna i FRI-för
söken kan härvid utgöra modell för tillämpningar inom andra för
valtningar .

Uppgiftsrapporteringens cmfattning måste dock anpassas till respek
tive förvaltnings önskemål och behov. FRI:s rapportering är mer om
fattande än vad som sannolikt erfordras i andra förvaltningar. Denna 
är nämligen anpassad till de krav scan Fortifikationsförvaltningen 
ställer på uppföljning av driftverksamheten.

Datorsystem för planering av periodiskt förebyggande underhåll

I förvaltningar med sådan cmfattning av det förebyggande underhållet 
att planering och uppföljning kräver stora arbetsinsatser kan en dato
risering av dessa rutiner vara motiverad. Härvid kan ett datorsystem 
enligt bilaga 13 nyttjas. Detta kräver dock en omfattande kodning 
av komponenterna, varvid placering, anläggningstillhörighet och ord- 
ningsnummer skall ingå. Datorsystemet har emellertid den fördelen 
jämfört med manuell planering att åtgärder ej glöms bort. En inskränk
ning i det redovisade systemet är att uppföljning av totala drifttill
syns- och översynsarbetet per komponent saknas. Kompletteringar av 
systemet är dock möjligt t ex i enlighet med SPRI:s datorsystem för 
uppföljning av arbetsordersystemet /12/.

Datorsystem för energi- och vattenstatistik

I förvaltningar med något hundratal mätställen för förbrukningar 
är införande av datorsystem för lagring och bearbetning av uppgif
terna ofta motiverad. Härvid kan FRI:s datorsystem nyttjas, se bi—
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laga ll*. Antalet vippgifter som bearbetas måste dock anpassas till 
respektive förvaltnings behov. Detta innebår sannolikt att FRI:s 
system behöver modifieras något så att uppgifternas antal reduceras.
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ANVISNIHGAR FÖR TILLÄMPNING AV FRI-RUTIHEKNA

Allmänt

I det följande ges vissa riktlinjer för hur resultaten från FRI:s 
maskintjänstförsök kan tillämpas inom andra förvaltningar. Dessa 
anvisningar måste dock tillämpas utifrån de speciella förutsättnin
gar som råder för den enskilda förvaltningen i fråga. Detaljerings- 
graden är mycket hög i FRI-försöken vilket medför att anpassning 
erfordras vid tillämpningen.

Inventering

1. Allmänna krav på drift- och underhållsverksamheten fast
ställs genom inventering av gällande bestämmelser och av
tal som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och ar
betstagare.

2. Tekniska säkerhetsbestämmelser som berör befintliga instal
lationer studeras, t ex bestämmelser exa pannanläggningar, 
kylanläggningar, brandfarliga varor.

3. Byggnads- och anläggningsobjekt inom förvaltningsområdet 
sammanställs med avseende på:
(blanketter för inventeringen kan utformas liknande bilaga 
16 och 17).

- objektstyper och geografisk placering.

- verksamhet i de olika objekten samt med utgångspunkt 
härifrån formulering av krav som ställs på drift- och 
underhållsverksamheten beträffande drifttider, avbrotts- 
fri drift m m.

- mängd och fördelning av förekommande installationer med 
uppgifter om tekniskt tillstånd. Installationerna be
traktas komponentvis i enlighet med bilaga 5.

- byggnadsvolymer eller byggnadsytor som underlag för ener- 
gibehovsberäkningar och kostnadsredovisning.

- förteckning över gällande abonnemang och avtal (el, värme, 
VA, sotning, serviceavtal).

It. Uppgifter om driftpersonalen införskaffas genom enkätunder
sökningar (bilaga 15) och intervjuer avseende:

- persondata och tjänsteställe
- önskemål om arbetsuppgifter i den nya organisationen
- genomgången utbildning och önskad vidareutbildning

3-16
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Förebyggande underhållsverksamhet

Den förebyggande underhållsverksamheten skall normalt bestå 
av tillståndskontroll, d v s en yttre inspektion av installa- 
tionskomponenten genom att känna, lukta, iaktta och höra om 
normalt tillstånd föreligger. Se bilaga 3. Enklare hjälpmedel 
för t ex lageravlyssning och temperaturmätning nyttjas.

Om den enkla kontrollen resulterar i att skötselåtgärder erfordras 
utförs en s k behovsprövad tillsyn. Denna kan innebära byte eller 
reparation av olika komponenter såsom lager och packningar eller 
kan bestå av rengöring eller smörj ning.

I de fall komponenternas konstruktion är sådan att tillståndskontroll 
ej är möjlig eller då driftsäkerhet skraven är mycket höga genomförs 
s k fast översyn vid underhållstillfället. Detta innebär att kompo
nenterna helt eller delvis plockas isär så att behovet av skötsel 
och reparation kan fastställas.

Den förebyggande underhållsverksamheten bör uppläggas så att ser
vicegruppen kan utföra arbetet med ett minimum av förflyttningar. 
Installationer i en byggnad skall åtgärdas i en följd. Ätgärdsintei— 
vallerna väljs så långa scm möjligt. Atgärdsintervaller under ett 
år bör undvikas. Den kontinuerliga övervakningen ombesörjs enligt 
ovan av driftgrupperaa som även utför smörjning o d varför långa 
åtgärdsintervaller kan väljas. Vid fastställande av lämpliga fre
kvenser kan bilags. 6 användas som jämförelsematerial.

Administrativa hjs.lumedel

Arbetsanvisningar upprättas för driftpersonalens arbetsuppgifter.
Som mall kan nyttjas bilaga U och fabrikanternas driftoch skötselan
visningar.

Arbetsplaner upprättas. Som mall ksin bilaga 7 och 8 nyttjas.

Driftdatablanketter upprättas och anslås vid komponenterna. Som mall 
kan bilaga 9 nyttjas. Uppgifterna på dessa blanketter skall innehålla 
samtliga hörvärden av intresse för driftgruppemas drifttillsyner.

Blanketter för rapportering av material- och mediaförbrukningar ut
arbetas. Scm mall nyttjas bilaga 10.

Orienteringsplaner utarbetas. Scm mall kan bilaga 12 nyttjas.

För att reglera olika befattningshavares arbetsuppgifter samt infor
mationsflödet från fältet till driftledningsenheten utarbetas:

- organisationsplan, instruktioner för olika befattningshavare 
samt erforderliga bemyndiganden

- rutiner för kontakter mellan nyttjare och driftavdelning

- tjänstgöringslista
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- anvisningar för administrativt artete omfattande 

. ärendenas handläggning

. förteckning över rapporter scm periodvis skall insändas till 
driftkontoret (expeditionslista)

. riktlinjer för ekoncanisk redovisning

Riktlinjer för tillämpning av datorsystemen för underhållsplanering 
och energistatistik kan ej ges. Systemen scan framtagits vid Försvarets 
maskintjänstförsök, bilaga 13 och ll*, kan tilllämpas direkt eller 
i modifierad form beroende på de speciella förutsättningar som 
gäller för förvaltningen i fråga. Systemen erfordrar en omfattande 
kodning av komponenter och mätställen.

Förslag till ny organisation

På basis av den gjorda inventeringen studeras möjligheten till 
samordning av drift- och underhållsverksaaheten inom förvaltningen 
eller samordning med andra förvaltningar med lämpligt geografiskt 
förvaltnings område.

Samordning med inriktning enligt FRI innebär bl a att:

- lokala driftledningskontor ersätts med ett centralt driftled- 
ningskontor som ansvarar för drift- och underhållsverksamheten 
inom hela området. Se bilaga 2.

- den stationära personalen på anläggningarna reduceras till det 
antal som erfordras med hänsyn till tekniska säkerhetsbestäm
melser, krav på avbrottsfri drift m m enligt ovan. Denna perso
nal utgör de s k driftgrupperna vars arbetsfält omfattar lämp
liga geografiska områden utgående från den ordinarie arbetsplat
sen. Arbetsuppgifterna består i att genomföra s k drifttillsyn 
av anläggningar i drift. Övervakningen utförs antingen med hjälp 
av teknisk larmutrustning eller genom direkta observationer. 
Driftvärden kontrolleras och erforderliga justeringar genomförs.

I arbetsuppgifterna ingår även enklare skötselåtgärder såsom ren
göring, byte av filter och fläktrummar m m samt mindre repara
tioner. Behov av större reparationer rapporteras till driftled
ningen som anlitar entreprenör, jämför bilaga 3.

- den personal scm ej organiseras i driftgrupper indelas i arbets
lag i en s k servicegrupp vars arbetsuppgifter omfattar före
byggande periodiskt underhåll.
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Resursbehov

Resursbehovet uppskattas för drift- och underhållsverksamheten 
efter den planerade organisationsförändringen med följande upp
delning:

Arbetsmängder
- Ledning och administration
- Driftgrupper
- Servicegrupp
- Köpta tjänster

Bl a skall observeras eventuellt behov av beredskaps- och jour
tjänstgöring och resor i arbetet.

Material- och mediamängder
- Bränsle-, värme-, el- och vattenförbrukning
- Materielbehov för personalen, specialutrustning m m
- Lokalbehov för personal
- Verktygs- och transportmedelsbehov

Kostnader
- Kontoplan upprättas indelad i kostnadsslag, kostnadsbärare och 

kostnads st älle
- Priser för mängderna framtas
- Kostnader för resurserna beräknas (pris x mängd)

På basis av mängd- och kostnadberäkningarna kan verksamhetsplaner 
och budget upprättas, nämligen

- Planer för den egna personalens verksamhet (schemaläggning)

- Planer för den egna personalens tjänstgöringsplacering

- Planer för intern personalsamverkan (MBL-information och för
handlingar, skyddskommitté, arbetsplatsträffar) och personalut
bildning

- Planer för köp a.v tjänster; och kontroll av besiktningspliktig 
utrustning (revisionsbesiktningar)

- Drift- och kapitalbudget.
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MÖJLIGHETER TILL VIDAREUTVECKLING AV FRI-RUTIHEKNA

Allmänt

Scm framgått av det föregående erfordras normalt modifiering av FRI- 
materialet för anpassning till olika förvaltningar. Hedan ges några 
exempel på möjlig vidareutveckling av FRI-rutinerna, som kan vara 
aktuella vid tillämpningar på flera förvaltningar.

Uppföljning kcmponentvis

En vidareutveckling av FRI-rutinerna är angelägen så att en detalje
rad uppföljning komponentvis erhålls av antalet driftavbrott och deras 
längd, felfrekvenser, reparationskostnader, driftkostnader m m. Dessa 
uppgifter är värdefulla när det gäller att fastställa lämpliga åtgärds- 
frekvenser och vid bedömningar om utbyten eller större reparationer är 
motiverade, eller när det gäller att studera rationaliseringseffekten 
samt för att erhålla underlag för budgeteringsarbetet. Datorsystemet 
för det periodiska förebyggande underhållet kompletteras härvid med 
rutiner för dessa uppgifter.

En komplettering av datorsystemet enligt ovan kräver stort ini
tialarbete. De manuella arbetsinsatserna för rapporterings- och upp
följningsrutinerna behöver däremot ej bli så betungande om uppfölj
ningen begränsas till ett mindre antal "intressanta" komponenter.

Reservdelshållning

Ytterligare vidareutveckling med inriktning på uppföljning och pla
nering av underhållsverksamheten kan avse reservdelshållningen. Da
torsystemet för planering av periodiskt förebyggande underhåll komp
letteras härvid med ett reservdelsregister. Förbrukningen av reserv
delar rapporteras till registret vilket möjliggör en central plane
ring av reservdelshållningen. Vidare kan reservdelsförbrukningen 
uppföljas kcmponentvis vilket ger indikationer på dålig driftekonomi 
m m (vid hög förbrukning).

Uppföljningen av dessa rutiner kräver ett omfattande initialarbete 
och den kontinuerliga rapporteringen kan bli personalkrävande. Ruti
nerna kan dock vara intressanta för förvaltningar som redan tidigare 
har en central reservdelshållning och av olika skäl önskar kostnads
uppföljning på kcmponentnivå.

Personalplanering

Datorsystemet för underhållsplanering kan även vidareutvecklas 
så att personalbehovet erhålls. Detta kan ske genom att medel
tiderna för samtliga åtgärder inmatas. Vid planeringen av arbe
tet för kommande åtgärdsperioder beräknas härvid de totala åt- 
gärdstiderna.

En sådan komplettering av FRI-rutinerna kräver endast små ini
tialkostnader och kan vara av intresse för vissa förvaltningar.
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RESULTAT

Utredningen har visat att de drift- och underhålIsrutiner som fram- 
tagits vid FRI:s maskintjänstförsök är tillämpbara även inom andra 
förvaltningar. Viss anpassning krävs dock. Av nedanstående checklis
ta framgår vilka tillämpningsmöjligheter som bedöms lämpliga.

De ekonomiska konsekvenserna vid övergång till FRI-rutinerna för 
andra förvaltningar är svåra att uppskatta generellt. Det har ej 
heller vid maskintjänstförsöken varit möjligt att ta fram tillräck
ligt material för en sådan totalkostnadsbedömning. Det framgår dock 
klart av utredningsresultaten att mindre driftavbrott och lägre ener
giförbrukning kan uppnås vid tillämpning av FRI-rutinerna.

FRI-MATERIAL TILLÄMPBARHET ANMÄRKNING

MINDRE ANPASS- OMFATTANDE 
NING ERFORDRAS ANPASSNING 

ERFORDRAS

Samordnad för
valtning

Drift- och 
servicegrupper

Rutiner för X
drifttillsyn

Rutiner för X
översyner

Åtgärdsint ervall

Arbetsanvisningar X

Arbetsplaner X

Driftdatablanket- X 
ter

Medeltider

Orienteringspla- 
ner

Datorsystem för
underhållspla-
nering

X Stor "installâtionstät-
het" bör eftersträvas

X Av intresse för stora
förvaltningar. Annan 
organisation kan vara 
lämpligare

X Miljö, driftsäkerhets-
rav av stor betydelse

X

X

X Lönsamhet endast vid 
stort installations
underlag
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FRI-MATERIAL TILLÄMPBARHET ANMÄRKNING
MINDRE ANPASS- OMFATTANDE 
NING ERFORDRAS ANPASSNING 

ERFORDRAS

Datorsystem för 
bränsleförbrukning

X Lönsamhet vid stort 
antal matställen

Datorsystem för 
förbrukning av 
högspänd el

X Av intresse för ett 
fåtal förvaltningar

Datorsyst an för 
förbrukning av låg
spänd el

X Lönsamt vid stort 
antal mätställen

Datorsystem för 
förbrukning av 
vatten

X Lönsamt vid stort 
antal mätställen

Formulär för per
sonalenkäter

X

Formulär för in- X
stallationsinven- 
t er ing
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FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Resultatet av utredningen visar att FRI-rutinema till stor del kan 
tillämpas pä andra förvaltningar. Försöksmaterialet är dock ej till
räckligt för att man skall kunna detalj studera de kostnadskonsekven- 
ser san de olika FRI-rutinerna innebär för förvaltningarna. För att 
få ett grepp om kostnadsbilden krävs att försök genomförs på andra 
förvaltningar varvid olika delar av FRI-materialet tillämpas. En för
utsättning för att sådan verksamhet skall ge avsett resultat är att 
tillräcklig dokumentation finns beträffande förvaltningarnas verksam
het före försöksperioden. Detta gäller bl a driftkostnader, personal
kostnader, felfrekvenser in. De nuvarande förvaltningsformerna i 
försöksförvaltningarna bör dessutom överensstämma med andra 
förvaltningar för att försöket skall bli av allmänt intresse.

Om möjligt bör olika FRI-rutiner provas på olika förvaltningar så 
att effekten av enstaka åtgärder kan studeras. Resultatet av en rela
tivt aufattande försöksverksamhet skulle kunna sammanfattas i en mall 
san redovisar lämpliga rationaliseringsåtgärder för olika typer av 
förvaltningar.
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BILAGA 1

BESKRIVHIHG AV FRI-FÖRSÖKBN

FRI-försökens bakgrund och målsättning

Under 1950- och 60-talet förändrades försvarsanläggningarnas karaktär 
avsevärt. Till följd av utvecklingen på vapensidan ställdes nya krav 
på anläggningarnas utformning och placering. Radarstationer, strids
ledningscentraler, verkstäder m m byggdes, vilka ofta placerades i 
bergrum belägna långt från den förvaltande myndigheten. Motoriseringen 
och nyttjandet av avancerad teknisk utrustning skapade behov av nya 
anläggningar. Installation av oljeeldnings- och luftbehandlingssystem 
med styr- och reglerutrustningar medförde betydligt högre krav på 
den fasta maskintjänstens personal. Den stora geografiska spridningen 
av anläggningarna innebar svårigheter för tjänstens genomförande. 
Samordning mellan myndigheterna saknades för den fasta maskintjänsten, 
vilket var en uppenbar nackdel med hänsyn till anläggningarnas geogra
fiska placering. Köp av tjänster mellan myndigheterna förekom dock.

För att undersöka förutsättningarna för en ökad samordning av organisa
tionen för den fasta maskintjänsten genomförde FortF en kartläggning 
av byggnadsbeståndet inklusive installationsanläggningar m m som re
sulterade i ett förslag 1968 enligt vilket samtliga anläggningar inom 
ett bestämt geografiskt område exempelvis län eller försvarsområde 
skulle tillhöra samma organisation för den fasta maskintjänsten. Med 
anledning av bl a detta förslag uppdrog regeringen i november 1969 
åt FRI att utreda lämpliga arbets- och organisationsformer för den 
fasta maskintjänsten samt hur en allmän rationalisering av verksamhe
ten skulle kunna genomföras.

Regeringen medgav att försök med samordning fick bedrivas inom ett 
militärområde. Ett representativt område med avseende på geografisk 
spridning och installâtionstäthet fann man i försvarsområdena Fo 11 
och Fo 1^ san omfattar Kristianstads och Malmöhus län.

Huvudmålsättningen för FRI:s arbete var att ta fram organisations- 
och arbetsformer för den fasta maskintjänsten så att brukarna tillhan
dahölls väl fungerande el- och ws-anläggningar. De investeringar 
san nedlagts i byggnader och anläggningar skulle på så sätt med hjälp 
av den fasta maskintjänsten kunna nyttjas helt enligt de ursprungliga 
verksamhetsplanerna. Möjligheterna att reducera driftpersonalbehovet 
skulle samtidigt beaktas.



FRI-försökens genomförande

Organisation

Drift- och underhållsverksamheten samordnades för att genom "stor
drift" möjliggöra hl a rationell fördelning av driftpersonalens arbets
uppgifter samt rationellt utnyttjande av tekniska och administrativa 
hjälpmedel. Lokala förvaltningar, ca 15 st, ersattes av en gemensam 
samordnad förvaltning.

Driftpersonalen uppdelades i fem s k driftgrupper med stationär 
personal på anläggningarna, en ambulerande servicegrupp samt en ge
mensam ledningsenhet. driftkontoret.

Service i perifera områden köptes liksom större reparationer samt 
vissa specialisttjänster. Se bilaga 2-3.

Automatiska övervakningsanläggningar installerades för viktigare 
funktioner hos vissa komponenter.

Den stationära personalen rekryterades huvudsakligen bland dem scm 
hade lång erfarenhet av den lokala anläggningen och som av personli
ga skäl föredrog stationär befattning. Deras arbetsuppgifter blev 
att utföra drifttillsyn dvs övervakning av anläggningar i drift 
samt mindjse reparationsarbeten.

Den ambulerande personalen i servicegruppen organiserades i arbets
lag om 2 man, varav en arbetande förman. Denna personal fick en all
män utbildning för hela det aktuella installationsområdet. Arbetsupp
gifterna avsåg felförebyggande åtgärder bundna till kalendertid med 
frekvensen högst en gång per år.

Åtgärderna indelades i tillståndskontroller. behovsprövad översyn 
samt fast översyn.

Tillståndskontroll innebar yttre inspektion (se, höra, känna, lukta) 
för att bedöma komponenternas tillstånd.

Behovsprövad översyn innebar åtgärder scm visade sig erforderliga 
vid tillståndskontrollen, t ex packningsbyte, smörjning och smårepara
tioner.

Fast översyn innebar en grundligare översyn med skötselåtgärder (av
ställning, demontering) som erfordrades för komponenter med höga 
driftsäkerhetskrav (t ex driftsäkerhetskrav 1) eller an konstruktio
nen var sådan att tillståndskontroll ej var tilllämplig.

Driftsäkerhetskra.ven definierades enligt nedan:

Driftsäkerhetskrs.v 1: Driften skall pågå obruten med hänsyn till 
person och egendom.

Driftsäkerhetskrs.v 2: Driften kan brytas men detta måste planeras 
med hänsyn till verksamhet o dyl.

Driftsäkerhetskrs.v 3: Driften kan brytas utan att verksamheten störs.
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Detaljerade arbets anvisning ar utarbetades för drift- och service
gruppernas arbetsuppgifter i samråd med driftpersonalen. Anvisningar
na redovisas i bilaga 1*. De i arbets anvisningarna ingående kompo
nenterna redovisas i en komponentförteckning, bilaga 5.

Frekvenser för tillståndskontroller och fasta översyner fastställdes 
på basis av erfarenheter, driftkrav och fabrikanternas skötselanvis
ningar. Bilaga 6 redovisar frekvenser för översynerna.

Arbetsanvisningama och frekvenserna bildade grund för s k arbetspla
ner.

Arbetsplaner för drifttillsyner, s k rondlistor, utarbetades. Se 
bilaga 7.

Arbetsplaner för tillståndskontroller och fasta översyner, s k över- 
synsplaner, utarbetades. Se bilaga 8.

För de olika anläggningarna i försöksområdet gencmfördes en undersök
ning beträffande lämpliga driftdata s k "börvärden" avseende t ex 
tryck, temperatur för de olika installationskomponenterna i anlägg
ningarna. Dessa "börvärden" valdes med hänsyn till aktuell verksam
het. Börvärdena infördes på driftdatablanketter som anslogs på anlägg
ningarna som hjälpmedel för driftpersonalen. Se bilaga 9.

Rondlistor och översynsplaner kvitterades av driftpersonaleu och 
kontrollerades och arkiverades på driftkontoret. Material- och media
förbrukningar rapporterades på särskilda blanketter som också över
sändes till driftkontoret. Se bilaga 10.

Medeltider framtogs för drift- och servicegruppernas arbete. Dessa 
uppgifter var till hjälp vid arbetsplaneringen. Se bilaga 11.

Orienteringsplaner, dvs översiktsritningar över anläggningarna 
utarbetades. Dessa nyttjades som hjälpmedel för servicegruppen och 
entreprenörer. Se bilaga 12.

Ytterligare rationalisering av underhållsarbetet genomfördes 1976-1977 
då ett datorsystem utarbetades som hjälpmedel för planering av ser
vicegruppens arbete samt uppföljning av komponenternas tillstånd. 
Datorsystemet beskrivs i bilaga 13 varur följande sammandrag är häm
tat:

Datorminnet innehåller uppgifter för samtliga komponenter om:

- senaste åtgärdsmånad
- åtgärdsfrekvens
- medeltider för utförande
- anvisning at iakttagelse då åtgärd skall genomföras t ex myndig- 

hetskontakt, meddelande cm vattenavstängning m m.
- åtgärder utöver normalt vid de 10 senaste åtgärdstillfällena t ex 

att åtgärder vidtagits utöver instruktionen.
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Datorsystemet nyttjas som ett förfalloregister varvid för varje må
nad aktuella åtgärder listas. Åtgärden kvitteras genom inrapportering 
till datorn av uppgift am åtgärdsmånad. Om kvitteringsuppgift ej 
inkommit listas åtgärderna även nästkommande månad.

S k under lagslista nyttjas av servicegruppen på fältet. Plats finns 
för att fylla i åtgärdsmånad, tidsåtgång, iakttagelse vid åtgärd 
samt åtgärder utöver normalt. Listan nyttjas för inrapportering till 
datorn.

S k rapportlista nyttjas vid planering och uppföljning vid driftkon
toret. Denna innehåller bl a uppgifter om senaste åtgärdsmånad, näs
ta åtgärdsmånad, tidsåtgång vid tre åtgärdstillfällen, iakttagelse 
samt åtgärder utöver normalt vid de tio senaste åtgärdstillfällena. 
Samtliga komponenter kan erhållas listade, eller enstaka myndighet 
eller speciell åtgärdsmånad.

Uppföljningen på driftkontoret sker med hjälp av rapportlistorna. 
Åtgärder utöver normalt och åtgärdstider kontrolleras. Ökande åtgärds- 
tider eller upprepade åtgärder utöver normalt kan vara indikation 
på fel valt åtgärdsintervall, fel underhållsåtgärder eller att kom
ponenter bör bytas.

Ett datorsystem har även utvecklats för att nyttjas som administ
rativt hjälpmedel för uppföljning av energi- och vattenförbrukning. 
Systemet beskrivs i bilaga 14 varur följande sammandrag är hämtade:

Bränsle

I datorminnet registreras samtliga bränslecisterners volymer, bränsle
slag, anslutna uppvärmda byggnadsvolymer och normalförbrukningar.

Varje månad pejlas bränslecisternerna av driftgrupperna. Uppgifterna 
rapporteras till driftkontoret, där vidarerapportering sker till 
datorn tillsammans med uppgifter från leverantörerna om distribuera
de volymer under perioden samt graddagsuppgifter.

För uppföljning av förbrukningarna erhålls från datorn varje månad 
följande uppgifter:

- förbrukning i nu olja under_perioden
- förbrukning i nr olja per nf byggnadsvolym och graddag
- % av normalförb:rukning
- uppgift om att påfyllning bör ske.

Onormala förbrukningar utreds. Detta kan ge underlag för energibespar 
ringsåtgärder.

Förutom månadslistor kan från datorn erhållas listor med förbruknin
gar ackumulerade från budgetårets start samt lagerbokföringslistor.
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Högspänd elström

I datorminnet registreras samtliga elmätare med avseende på abonnerat 
maximalt effektuttag, abonnerad reaktiv effekt, ansluten uppvärmd 
byggnadsvolym och normalförbrukning.

Varje månad inrapporterar driftkontoret av driftgrupperna och leve
rantörerna avlästa värden på förbrukad elenergi, maximala effektut
tag, uttagen reaktiv effekt och debiterade kostnader.

För uppföljning av förbrukningen erhålls från datorn varje månad 
följande uppgifter:

- förbrukningar, kWh
- medelpriser per kWh
- maximalt effektuttag i l av abonnerat effektuttag
- maximalt uttag av^reaktiv effekt i Ï av abonnerat effektuttag
- förbrukning per ar byggnadsvolym
- förbrukning i % av normalförbrukningen.

Onormala förbrukningar utreds. Höga kostnader per kWh och för höga 
eller för låga uttag av aktiv eller reaktiv effekt kan ge indikation 
på oförmånlig taxesättning.

Förutom månadslistor kan från datorn erhållas listor med förbruknin
gar ackumulerade från budgetårets start.

Lågspänd elström

I datorminnet registreras samtliga elmätare med avseende på abonne
rat maximalt strömuttag.

Varje år inrapporterar driftkontoret av leverantörerna avlästa för
brukningar, maximala strömuttag och debiterade kostnader.

För uppföljning av förbrukningen erhålls från datorn varje år följan
de uppgifter:

- förbrukningar kWh
- maximala strömuttag
- medelpriser per kWh

Onormala förbrukningar utreds. Höga kostnader per kWh och oförmånli
ga strömuttag kan ge indikation på oförmånlig taxesättning.

Vatten

I datorminnet registreras samtliga vattenmätare samt ansluten uppvärmd 
byggnadsvolym.

Varje kvartal inrapporterar driftkontoret av driftgrupperna eller 
leverantörerna avlästa förbrukningar och debiterade kostnader.
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För uppföljning av förbrukningen erhålls för varje kvartal följande 
uppgifter:

3- förbrukningen i m_
- medelpriser per m3 vatten

3Onormala förbrukningar utreds. Höga kostnader per m kan ge indika
tion på oförmånliga abonnemang.

Förutom kvartalslistor kan från datorn erhållas listor med förbruk
ningar ackumulerade från budgetårets start.

Personalfrågor

Rationaliseringsåtgärderna innebar att arbetsförhållandena förändra
des för personalen. Regelbundna arbetsplatsträffar och konferenser 
anordnades vid vilka personalen informerades och fick tillfälle att 
ge synpunkter på rationaliseringsarbetet. Enskilda samtal och skrift
ligt åsiktsutbyte med försöksledningen gav också underlag för arbetets 
genomförande. De i många fall nya arbetsuppgifterna krävde att per
sonalen i stor utsträckning måste vidareutbildas. Genom enkätunder
sökningar, se bilaga 15, erhölls uppgifter om den tidigare utbildnin
gen och önskemål cm placering i den nya organistationen. Detta utgjor
de underlag för utbildningsplaneringen vid vilken personalrepresen
tanter aktivt deltog.

Inventering av_installationerna

I initialskedet genomfördes en inventering av de berörda installatio
nerna. Uppgifterna samlades i ett "beståndsregister" se bilaga l6. 
Underlag för detta utgjordes av befintliga uppgifter för t ex värme
centraler scm registrerats på Fortifikationsförvaltningens standard
blanketter se bilaga 17.

FRI-försökens resultat

Styrningen av drift- och underhållsverksamheten från det centrala 
driftkontoret kunde genomföras utan större problem med hjälp av den 
kontinuerliga inrapporteringen av driftdata från "fältet". Kraven 
var dock höga på kompetensen hos personalen och rutinerna för uppgifts- 
insamlingen.

Genom införandet av förebyggande underhållsrutiner för den fasta 
maskintjänsten kunde verksamheten uppföljas beträffande tidsåtgång 
och kostnader för tillsyn, reparation och förebyggande underhåll 
uppdelade på de olika anläggningarna värme, ventilation och el. Fel
frekvensen kunde med hjälp av det förebyggande underhållet hållas 
konstant trots anläggningarnas höga ålder. Fastighetsbeståndets äldsta 
byggnader uppfördes 1902. Förebyggande underhåll för nybyggnader 
medför en minskning av felfrekvensen, som ej är möjlig att uppnå 
i gamla anläggningar. Resultaten från FRI-försöken visade att det 
förebyggande underhållet gav driftsäkrare anläggningar. Verksamheten 
belastades med kostnader för bl a personalutbildning och organisations-
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förändringar. Bland erfarenheterna från den förebyggande underhåll- 
verksamheten, som kan vara av intresse för andra förvaltningar, kan 
nämnas :

- Detaljeringsgraden får ej bli för stor. Exempelvis är ett till- 
luftsaggregat med samtliga komponenter lämpligt att behandla 
som en enhet. Uppdelning på aggregatdelar, elmotorer o d, med 
olika åtgärdsfrekvenser är ej rimligt med hänsyn till den öka
de arbetsbelastningen.

- Tillståndskontroll, dvs enkla översyner utan demontering av 
apparaterna är lämpligt för anläggningar där ej driftsäker
hetskraven är höga. Omfattande översyner erfordras däremot
i exempelvis bergrumsanläggningar där driften ovillkorligen 
skall fungera vid de tillfällen då anläggningen tas i bruk.

FRI har, som framgår av ovanstående, provat datorteknik som admini
strativt hjälpmedel för planering av underhållsåtgärder och upp
följning av energi- och vattenstatistik. Införande av datorteknik 
har medfört höga initialkostnader men de uppnådda resultaten har 
varit goda med hänsyn till de stora uppgiftsmängder, som skall rappor
teras och lagras. Övergång till datorteknik ingick ej i den primära 
målsättningen för rationaliseringsarbetet utan genomfördes i ett 
senare skede med anledning av det behov scan uppstod av ett administ
rativt hjälpmedel.

FRI-försökens resultat med hänsyn till verksamheten före och efter 
försöksperioden har visat sig svårt att redovisa i ekonomiska termer 
då man vid försöksperiodens början saknade den erforderliga kostnads
redovisning, scan detta kräver. Jämförelser har dock skett succesivt 
under försöksperioden. Dessa framgår av de publicerade verksamhets- 
berätt elserna.

Antalet anställda i maskintjänst inan landet har som en följd av 
FRI:s maskintjänstförsök kunnat reduceras med ca 300 personer, vilket 
innebär en årlig kostnadsbesparing av ca 30 Mkr.

Ett positivt resultat av försöksverksamhetens inriktning på ratio
nell drift och uppföljning gäller energikostnadsökningen som 
kunnat hållas på en låg nivå.

De genomförda organisationsformerna och arbetsmetoderna har accepte
rats av personalen san även aktivt deltagit i utvecklingsarbetet.

4-1«
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ANVISNINGAR FOR ÖVERSYNSARBETEN

Elledningar, ans!utningsskruvar (plintar) och jordför
bindningar kontrolleras och beläggning (oxidation) tas 
bort.
Genomföringar och lockpackningar kontrolleras.

Kontrollera pumpens rptationsriktning.
Kontrollera att pumpens uppfordringshöjd är oförändrad. 
Kontrollera pumpens lager och packbox.
Vid kontroll av pumplager genom avlyssning kan man an
vända t.ex. en skruvmejsel eller trästav som anbringas 
mot lagret. Ett lugnt spinnande ljud tyder på att lag
ret är felfritt men hörs ett dunkande, repande eller 
skrapande ljud är lagret troligen skadat. I vissa fall 
räcker det med smörjning men i andra fall måste lagret 
bytas ut.
Om pumpen från början varit korrekt uppriktad och 
under en längre tid gått vibrationsfritt men plötsligt 
börjar skaka, bör orsaken härtill undersökas. Bland 
möjliga orsaker kan nämnas:: Uppriktningen har ändrats 
genom sättningen, spänningar etc., lagren har utmattats, 
pumphjulet har blivit obalanserat genom frätningar eller 
avlagringar.
Packboxar med mjuk packning ersätts vid läckage.
OBS.1 att boxen alltid ska'll läcka något.
Packboxar med s.k. patentbox, d.v.s. mekanisk tätning 
går inte att eftersätta. Vid läckage måste boxen van
ligen bytas ut. I vissa fall kan felet avhjälpas med 
rengöring av boxen.
Kontrollera motorn enligt punkt 501.1.
Kontrollera fastbultning av pump och pumpstativ och att an 
»lutningarna inte läcker. Kontrollera elanslutningen.

BILAGA k

122.

Pumpar
122.1
Tillståndskontroll
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Kontrollera kylvattenledningar till packboxen på hetvatten

pump.
Kontrollera spillvattenrör för avtappning av läckvatten från 

packbox.

122.2

Smörj pump och motorlager. Fast översyn
Vid oljesmorda lager tappas oljan ur, lagren rengörs med 

sköljolja och ny olja fylls på.

Pump och motor rengörs och korrosionsskador åtgärdas. Se 

även 501.2.
Packboxglander med muttrar och bultar rengörs och gängor- 

na smörjs med grafitpasta.

Pumpaxeln renborstas och insmörjs lätt med fett.

Elutrustningen överses enligt punkt 502.1.

122.3
Ompackning av packbox. Behovsprövad översyn

Stäng avstängningsventilema på ömse sidor om pumpen.
Skruva ur avtappningsproppar på pumphuset och tappa ur 

vattnet.

Lossa packboxmuttern och lyft upp mutter och gland, 'jag 
bort de gamla flätpackningarna med ett bak- eller krok- 

försett verktyg. Handgreppet skall ske i riktning från 

axeln mot packboxens periferi så att axeln ej skadas.

Gör rent packboxen ordentligt.

Lägg i nya flätpackningar med skarvarna växelvis för
skjutna 90°. Ora fast gland och packboxmutter lätt och 

känn efter att pumpaxeln går lätt att dra runt.

Efter start skall boxen kontrolleras noga då det i bör
jan händer att packningarna kan klämma fast pumpaxeln 

eller "bränna".
Ett litet läckage, några droppar per minut är lämpligt för 

smörjning av boxen. Denna vattenåtgång är obetydlig.
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Byte av plantätning.
Stäng avstängningsventilema på ömse sidor om pumpen. 
Skruva ur avtappningsproppar på pumphuset och tappa ur 
vattnet.
Lossa axelkopplingen varefter plantätningen kan lyftas 
av.
Före montering av ny plantätning tillses att pumpaxeln 
är jämn och slät och utan grader eller andra ojämn
heter.
Axel och tätning anoljas före montering varefter boxen 
dragés i läge jämnt runt om.

översyn av pumplager
Gör rent axel och lager. Kontrollera att axel och lager 
är felfria. Byt vid behov. Packa in nytt fett. 
översyn av elmotor utföres enligt punkt 501.3.
Kontroll av koppling mellan pump och motor samt kontroll 
av uppriktning utförs alltid när pump eller motor varit 
demonterad.

123.
Undercentral
(Shuntgrupp med cirk.pump 
och reglerdon
123.1

Kontrollera cirk.pumpens tillstånd och funktion genom Tillståndskontroll 
avlyssning. Se punkt 122.1.
Kontrollera styrventilens funktion och tillstånd genom 
omställning av börvärden i reglercentral.
Kontrollera att avstängningsventiler och rörledningar 
är i god kondition och inte läcker.

123.2
Kontrollera reglerdonens funktion och erhållna framled- Fast översyn 
n i ngs tempera turer mot inställda värden på reglerutrust- 
ningen. Se punkt 503.1.



BILAGA 5 5S

KOMPONENTFÖRTECKNING
1. VARME

Kod Objekt Kompon*nt Detalj

1.01 Ångpanna, högtryck"^ Eldstad Brännardys, inmurning, roster, 
konvektions del, rökrör

1.02 " , lågtryck » "«i Vattenrum tuber, samlingsläda, handhål

1.03 Hetvattenpanna Angdom

Pannväggar

Inmatningsrör, skumtratt, man
lucka
Ramstav, stag, plåtklädsel, iso
lering, plattform, lejdare, sot
apparat

Luckor Eldstads-, askrums-, sot-, in
spektions- och dragluckor samt
rökgasspjäll med reglage

Armatur Vattennivåvisare, säkerhetsventi 
vakuumventil, avstängningsventi1
kikkran, manometer, bottenblås- 
ningsventil, matarvattenregula-

Säkerhetsutrustning
tor, provkran, dragmätare 
Torrkokningsskydd, katastrof
skydd, hög- och lågnivågi vare, 
larmgivare för nivå, tryck och

Styrdon
tempe ra tur.
Nivågivare, tryck- och tempera-
turgivare, dragregulator

1.04 Värmepanna, större
r «

Eldstad Brännardys, inmurning, roster, 
konvektionsdel, rökrör

1.0b “ , mindre Vattenrum Sektioner, avtappningshål
Pannväggar Ram, stativ, stag, plåtklädsel, 

isolering, plattform, lejdare

Luckor Eldstads- askrums-, sot-, in
spektions- och dragluckor samt 
rökgasspjäll med reglage

Armatur Avstängningsventi1, kikkran, 
trevägsventil, termometer, hydro 
meter, dragmätare

Säkerhetsutrust
ning

Säkerhetsledning, expansions- 
kärl, larmgivare för tempera
tur, max.termostat, gränsläges- 
b ryta re

Styrdon Drifttermostat, dragregulator

1.06 Varmluftpanna Brännkammare
Värmeväxlare

Inmurning, rökrör

Fläkt, motor
F i 1 te r

Kil repsdrift se 2.02

Spjäll Länkar, dragstänger, linor
Luckor Eldstads-, inspektions-, drag

luckor samt rökgasspjäll med 
reglage

Manöverdon Kontaktor, motorskydd
Styrdon Drifttermostat, max.termostat, 

spjäl Imotor

1.07 01jekamin Brännkammare 
Pottbrännare 
Bränsleventi 1

'

överföringsdon
Bränsletank
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FÖRTECKNING ÖVER ÖVERSYNER OCH FREKVENSER

Frekvens 1/6: översyn 1 gång vart 6:e år. -| yftRME

101.1101.1BesiktnÅngpanna, högtryck
101.2101.2

101.1, lågtryck Besiktn
101.2101.2
101.1BesiktnHetvattenpanna
101.2101.2

var mcpamia * iiui i
(över 400 Acal/h) 102.2102.2

102.3102.3
102.1

102.2102.2
102.3102.3

Varmluftpanna
103.2103.2
103.3103.3
104.1104.1Oljekamin

Elpanna
01 jebrännare, EO 3-4

107.101 jepunipstation
107.2
107.3

BesiktnOljecistern
108.2
108.3

109.1Rökgasfläkt 109.1
109.2109.2
109.3109.3
110.1Stofta vski 1 jare

111.2111.2
112.1 |!Rökgasanalysapparat 

Angalstrare 113.1Besiktn
113.2
113.3

TK=Ti11ståndskontrol1 
Fö=F«t översyn 
BÖ=Beliovsprövad översyn
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ARBETSPLANER FÖR DRIFTTILLSYN.RONDLISTOR BILAGA 7

fö ::x.:sta fCh. . £7. ro:;d.
lista nr aid (. ..\.£&r.£ per.

. VrCKA NR.
re An ad )

Byecn&d/plats

Benäanlrg

Matinrättning och 
vàraeeer. tr^l

Installation och'Åtgärd

Undercentral
Tillsyn

Vatten och avlopp 
Drif tövervakning 
Tillsyn

Blyackumulatorer 
Driftövervakning 
Tillsyn

Lyft .anordningar 
Driftövervakning 
Tillsyn

Centraler
Drif tövsrvåkning

Inre el-installationer 
Driftövervåkning

Åtgärds-
anviening

T1 »02-0J, T1:13

D4*01f D<:03 
T3*10

D5:0?
T5:C1

*-5:05
T5*04

D5:09

25:0J

Veckodag och datum för åtgärd

RPNDLISTA ........... H0KB....Î......  TECKA HR.
lifta r.r »14 «6ng p»r.ïîvîl..}

lyggnad/plats
Installât]on och‘åtgärd

Åtgärds-
anvisning

Veckodag och datum för åtgärd

Nr Punämni ng ■
/

Ti 0
(

To
(

t
/

1 p

1 T 5

;M4

Xatinrättning och 
Vurmecentral

V armgarage

Oyonastikbyggnad

Tryckluftanläggning
Drif tövervakning
Tillsyn

Larm
Driftövervakning

Bränsle
Tillsyn

Tryckluf tanläggning 
Driftövervåkning
Tillsyn

Larm
Driftövervakning

Vatten och avlopp
Driftövervakning
Tillsyn

D?t01
T7I01-05

»9i01

tu 05

D7l01
T7IÖ1-05

D9-.01-0Z

D4-.01, D4iOJ
TJi10
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BILAGA 8
OrrKSÏHSTLJUI Oiarådei ...................... (Sid»...11.

By« gnad/plat» In»tallation aobj«kt itgird Irak- Åtgärd»- År och «ÉMÉ för itgärd

Nr Benämnts* Benämning Sr 1976 1977 1978 1979 1980

w!4 Oyanustik- 
ty «gr.ad

Kondensat/ma U r- 
vattentank

» 1/1 116.1 4 4 4 9 4

Kondenstt/tmtar-
vattenpuap

Un TIC 1/1 117.1 4 H 4 9 4

Varavattenberedare lui.
un
tnt

TIC 1/1 121.1 4 4 4 9 V

Onaere.ntrul TK 1/1 123.1 5 f r r î
WG-pump /.!»/ TIC 1/1 124.1 J- f r r 4"
Viirmure TK 1/1 125.1 5 f r r K
Rörledningar»
iiraatur

FÖ 1/1 126.1 5 r r r

Tilluftaggregat
TA 1-2

2 641
-2ûW

ta 1/2 201.2 1 — 9 — 1

IllluftMggregat
utom ovan3t

2.C4J- 
2. *44*

TK 1/1 201.1 — 4 — <r —

riait t PP1 2a3(( PO 1/3 201.2 4 - - 7 —
Ventilationsdon TK 1/1 206.1 1 9 9 9

Kontaktor, motor- 
ekydd

FÖ 1/1 502.1 ? 9 9 9 ?

3tyr- och rëglerdoi PO 1/1 505.1 ? 9 ? 9 V
PO 1/1 504.1 ? 7 9 7 j1

Mo entrai, ir.rc PO 1/1 506.1 f ( ( 1 1
Ir.re eiinstaî latio- 
ner

FÖ 1/1 508.1 » 1 / 1 1

f■•/EHSWSriA* Q«c4tei..J?,A°A7.ZÅ.............. (Sida...6.____ )

By« «nad/plata Initallationaobj«kt itfird frrt-
vmaa

Åtgärd»-
anTl.ala.

Ar oeb «4»df»r Åtgärd
Nr Benämning Benämning Nr 1976 1977 1978 1979 I960
M Gymnastik—

byggnad
Lysrör æed araa-
tyrer

FÖ v? 509.I / — / — /

Tryckluftkom
pressor

Ten TK 1/1 701.1 2 2 2 2. 2

Tryckluf tberiliia- BES i/< 702.1 — 2 — — —
FÖ 1/3 702.2 — 2 — 2

Rörledningar och FÖ 1/3 703.1 2 1armaturer
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Fbrband

Byggnad
Inslallation

Tiil»tånd3kontroll -
Faet Översyn

Objekt Komponent An
tal

Ak-
ti-
vi-
tet

An» 
vi •- 
ning

Arbe i 
ut
fört

Ar
bets
tid

Ställ
tid

Res
tid

Avst. ventiler 6 Tk 114.2
Ar.gfordelnings rkondensatavleda 2 Pö 115.1
låda Givare för Ang- 3 FÖ 503.1

tryck i

Cistern 1 Fö 116.1
!-iat.»rvatter.- Aut, pifyllare 1
tank luftare 1

Pumr o Fö 117.2
Ila tarvat ten- Rackventiler
pump Startorgan

Kärl 1 Fö 120.1
Värmeväxlare Värmeslinga

Armatur 126.1
Kanöverdon 503.1

I*ump 2 Tk 122.1
Huru'cirk- Kotor
pump Startorgan Fö 302.1

Avs t.-ventiler

Kärl 2 Tk 121.1
Varmvatten- Värmeslinga Fö 121.2
beredare Armatur

Kanöverdon

Ak—ti-

Behovsprövad Översyn

An-
vis

ning

Arbet
it-
fort

Ar
bets
tid

Ställ
tid

Ref
tid

P7K/012 
?latinrätt
ning och
värne-
.'entral

aRBCTSKORT PKRIGD.ro*».SERTICEGRUPP. ......................................SIG».

Förband

Byggnad
Installation

Objekt Komponent An
tal

Ak-
tl-
vi-
tot

Tilletåndskontroll
Fait översyn

An
vis
ning

Arbei
ut
fört

bets
tid

StKll-4
tid

Hes-jt
tid

Ak-
i-

vi-
tet

Behovsprövad överayn

An-
vie-|i

ning

Aröet
t-

fört

Ar
bets
tid

Ställ
tid

Res
tid

P7R/01.- 
Mat i nr'itt- 
ning och 
va rr.it -
Central

Rörledningar
rrnatur

Angaystem
Konlensatayst
Värmesystem
Kallvatten
Varmvatten

126,



DRIFTDATA. "BÖRVÄRDEN1 BILAGA 9

KYLANLÄGGNING BäRVAHDEV

KÖLDKEMTOiFTUJtlUG KG

kylruk(alt rarsrai) : temperatur °0

»t " iRUMSTERMOGTAT, REGLEHmC °C

H " 1 " , LARM °C

XCTP8ESSOH:StJOTHI(3tSHiESSOSTAT, STOPP KG/CM2

m 1 * , START KG/CM2

i» iKOKDENGERINGSTRYCKSPRESGOSTAT,
STOPP KC/CM2

H i OLJETRYCKSPRESSOSTAT,
DIÏTERESSTRYCI KC/CH2

- i OUETHYCKSYAKT, STOPP KC/CM2

» : OXJEYiilBIAÄI I YSVRUS °C

m îOUHIIVA I VEYRU3

n s KILREP,, TYP

- :MÄRKSTRÖM A

KONDÏ3ISOR : LUFTKYLJ), TERMOSTAT °c

w i " ,PRESSOSTAT KG/CM2

i V ATTEÎ1KYLD.V AT TEILS PARVEMTX LEKS 
ÖPPKINGSTIMPERATUR °C

N ïKYLYATTEK, TEMPERATUR IN °c

M i " , " UT °C

AUTOMATISK ATIHOSTOIKC TIA STTRUH, KL -KL

ELEKTRISK HATH IKO FRÅJC ELCENTRAL >

ANMÄRKNING

KONTROLLERA KÖLDMEDIUKKIYi I SYR01,AS PÂ 
KÖLDMEDIUHBEHAlLAHE ELLER I RÖRLEDNING



RAPPORTLISTOR
BILAGA 10

UPPGIFTER SOM DRIFTGRUPP SKALL INSÄNDA TILL DRIFTKONTORET

Uppgift beträffande: Tidpunkt för 
insändande

PERSONAL

Tjänstgöringslista
Lönefördelningsrapport A
Semesteransökan
Tjänstledighetsansökan
Reseräkning
Sjukanmälan
Ändring betr personliga förhållanden
Rapport ob olycksfall/olyckotillbud
1 arbete

BRÄNSLE

Pejlingerapport betr eldningsolja 
i cisterner
Sapport betr bräneleförbrukning
Beställning av eldningsolja
Leveransoedel för eldningsolja
Rökgasanalys

EL

Elleverantörs avläsnlngcrapport
Mätareavläening för interndebitering
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UPPGIFTER SOM DRIFTGRUPP SKALL INSÄUDA TILL DRIPTKONTORET

Uppgift beträffande: Tidpunkt för
insändande

VA

Vattenleverantörs avläsningsrapport 

Mätareavläsning för interndebitering 

Driftrapport för vatten- och avloppsverk 

Vattenanalys

MATERIEL

Behovsuppgift för materiel

Leveranssedel

Faktura

FORDON

Körjournal 

Skadeanmälan

ANLÄGGNINGAR

Ändring av orienteringsplan

Ändring av tekniska data för installation

Protokoll över utförd besiktning



UPPGIFTER SOM DHIFTGRUPP SKALL INSÄNDA TILL DRIÏTJCONTORET

Uppgift beträffande: Tidpunkt för 
insändande

VERKSAMHET

Ändring i rondpärnen
Beredskapen tryckning
Reparation, aoa ej åtgärdas lokalt 
Flaneringskort för översyner
Förslag till underhållsåtgärder
Från myndighet mottagen beställning 
av installationsarbete

Anm: Tidpunkt för insändande kan rara:
• oagåaade
• första dagen per månad
. första och femtonde dagen 
per nånad (om angiven dag är 
arbetsfri gäller närmast föl
jande arbetsdag)
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AKTiyiTETSFOBTBCKNINGAR MED MEDELTIDER
BILAGA 11

DRIFTTILL3YU
1. VÄRKB

Akti- Anvis- i'rek- Tid
Installation vitet ning ver. c minuter

Ångpannor P D1:01
D B1 s 02

Sotning X T1:01 60-120
Smörjning T T1:02
Rengöring t T1 : OJ ■ 150
KiTrop T T1î04
Orlnslo T T1:05
Torrkokningsskydd T T1:0É
Àngtrycksreglering T T1t07 >150-200Vattenstilndsglas T T1:08
Katarvattenayataa T T1i09
Oljeeldningsutruttning T T1i10 90
RÖkgaautruntniag T T1i11 60
ATl&aningai' T Tt«ia

Het- sob T«r»r*tt*np«m(>r B DI101 ( 90
D B1I0J

Sotning T Til« 60-120
SaBrjning T T1i<K URtngSrlng T T1iOJ
Kilrep T TI |04 rBränale T T1i05
To r r k okn i nge a ky dd T TI1O6 30
Temperaturreglering T TI » 13 50
Fxpanaionakärl T T1:14 JO
01jeeldningautruatning T T1i10 60-90
Rokgasutruatning T T1t11 60

D - driftoverrataing 
T • tilldjTi
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BILAGA ^2
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BILAGA ^ g

DATORSYSTEM FÖR PLANERING AV ÖVERSYNER

Allmänt
För att planera servicegruppernas underhållsarbete erfordras en total
bild av samtliga komponenters behov av översyn. För att underlätta rutin
arbetet har ett datorsystem utarbetats. Genom detta system för planering 
av översyner erhålls listor från datorn över de komponenter som skall 
åtgärdas vid varje åtgärdsperiod. Vid åtgärdstillfällena noteras upp
gifter på listorna som sedan inmatas i datorn.

Datorsystemet för planering av översyner är uppbyggt med programmerings
språket Fortran och körs medelst DATEMAS time-sharing-system Mc Gill.

In- och utmatning av data kan ske enligt följande:

- Inmatning direkt via terminal hos användaren
- Inmatning via exempelvis magnetband, hålkort, som stansats från 
stansunderlag (samma material som används för inmatning direkt via 
terminal )

- Utmatning direkt via terminalen hos användaren
- Utmatning via DATEMAS höghastigheteskrivare

Vid terminalbearbetning sker in- och utmatning av data genom konversation 
med datorn enligt en upprättad användarbeskrivning.

Vid inmatning av data och utmatning av enstaka listor är terminalbearbet
ning lämpligt. Vid uttag av stor mängd listor är utmatning via DATEMAS 
höghastighetsskrivare att föredra på grund av att utskriften vid terminalen 
tar relativt lång tid. Vid detta förfarande, e k batchvis körning, sänds 
listorna per post från DATEMA.

Datorrutinen innebär arbetsbesparing vid driftkontoret medan service- 
gruppernas arbete ej förändrats. De arbetskort som tidigare nyttjats 
vid översynerna har endeist ersatts av datalistor med likartad uppbyggnad.
I det följande redogörs för datorsystemets uppbyggnad och arbetsgången 
vid planering,, utförande och uppföljning av servicegruppernas underhålls
arbete.
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Installationsob.jekt

En kodning har genomförts eå att varje installationskomponent inom området 
har fått en identifikationskod. Med installationskomponent avses ett 
objekt som kan vara sammansatt av ett antal funktionsraässigt skilda delar, 
men som av praktiska skäl betraktas som en enhet. Sålunda betraktas ett 
ventilationsaggregat som en installationskomponent eftersom en uppdelning 
på fläktbus, fläkthjul, elmotor, remdrift, värme- kylbattarier, fuktare, 
filter m m är opraktisk från servicesynpunkt.

Installationskomponenternas identifikationskod består av maximalt femton 
siffror (etablissementsbeteckning). De fyra första siffrorna avser 
myndigheten. Nästföljande två siffror avser hustypen som kan gälla jord
bruksfastighet, förhyrt hus, vattenverk, hemlig anläggning m m. Därefter 
följer den tresiffriga husnummerkoden och sedan en tvåsiffrig kod för 
systemet i vilket installationskomponenten ingår.

Systemuppdelningen är följande:

01. Värme
02. Ventilation
03. Vatten
04. Avlopp
05. El
06. Kyla
07. Tryckluft
08. Köksmaskiner 
09- Larm
10. övrigt

Efter systemsiffrorna i identifikationskoden följer ett tvåsiffrigt 
nummer för ob.jekttypen. Med objekttyp avses installationskomponentens 
benämning (t ex hetvattenpanna, brandspjäll). De två sista kodsiffrorna 
utgör ett ordningsnummer på installationskomponenten. Exempel på en 
kod: 0122 34 013 02 22 12.

I vissa fall är det inte lämpligt att ge varje komponent ett eget ordnings- 
nummer. I dessa fall innebär numret 01: "Samtliga installationskompo- 
nenter av denna objekttyp enligt orienteringsplaner". Detta kan gälla 
rörledningar, lysrörsarmaturer m m.



Uppgifter som lagras i datorminnet

Samtliga installationskoiiponenters identifikationakoder lagras i dator
minnet. Vidare lagras uppgifter om önskade tidsintervaller mellan över- 
synstillfällena för varjo komponent (max 99 månader). Tre olika typer 
av översyner ingår i datorrutinen nämligen besiktning (BES), tillstånds- 
kontroll (TK) och fast översyn (Fö).
I datorminnet lagras vidare senaste åtgärdsmånadens nummer för varje 
installafcionskomponent. Exempel: 7604 avser april 1976. Åtgärdstiden 
i hela timmar (max 999 tim) vid det senaste och näst senaste åtgärd6- 
tillfället lagras också liksom den kortaste åtgärdstiden som förekommit.

I datorminnet lagras även ett tvåsiffrigt kodnummer för iakttagelse 
som gäller vid översynstillfället. Det kan exempelvis gälla anmälan om 
avstängning av vatten eller värme.

Slutligen lagras åtgärder utöver normalt som visat sig nödvändiga vid 
vissa översynstillfallenExempel: Extra underhållsanslag begärs, be
hovsprövad översyn bör utföras. Totalt lagras i datorminnet åtgärder 
utöver normalt vid de tio senaste åtgärdstillfällena.

Arbetsrutin

Då servicegruppernas verksamhet skall planeras för en viss månad begärs 
från datorn datalistor av två typer: Underiagslietor och rapportlistor.

Underlagslistan skall utgöra underlag för inrapportering till datorn.
Den aktuella listan erhålls om inmatning sker av åtgärdsmånad, typ av 
översyn samt typ av installationskomponenter. Normalt önskas samtliga 
installationskomponenter listade.

Den andra listan, rapportlistan, nyttjas för planeringsarbetet vid 
driftkontoret och erhålls genom motsvarande konversation med datorn.

Listning även av installationskomponenter som ej skall åtgärdas under 
den aktuella perioden kan också erhållas. Dessa listor nyttjas bl a 
för att få en uppfattning om hur personalbehovet för underhållsrutinerna 
varierar under en längre tid. Ändringar av åtgärdsintervallerna för vissa 
komponenter erfordras kanske för att få en jämn personalbelastning.

Underlagslistan innehåller den maximalt femtonsiffriga identifikations- 
koden för varje installationskomponent som skall åtgärdas. Vidare finns 
ej ifyllda kolumner för åtgärdsmånad, åtgärdstid, iakttagelse samt 
åtgärder utöver normalt.
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Rapportlistan innehåller också identifikationskoderna för installations- 
komponenterna. Vidare anges senaste åtgärdsmånaden, intervall mellan åt- 
gärdstillfällen, nästa åtgärdsmånad, kortaste åtgärdstid, åtgärdstid vid 
de två senaste åtgärdstillfällena, iakttagelse samt åtgärder utöver normalt.

På driftkontoret beaktas de iakttagelser som framgår av rapportlistorna.
Det kan gälla utsändande av meddelanden till berörda personer om avstäng
ning av värme-, el- eller vattenförsörjning på grund av översyn av exempel
vis värmepanna, transformator, respektive pump.

Vidare övervägs om de tidigare registrerade åtgärderna utöver normalt 
erfordrar några särskilda hänsynstaganden vid åtgärdstillfället. Tids
åtgången för åtgärderna uppskattas på basis av tidigare registrerade 
tider. Vissa åtgärder måste kanske överföras till koramande perioder om 
den aktuella månaden erfordrar mer arbetsinsatser än vad personalresurserna 
tillåter.

Då förberedelserna är klara överlämnas underlagslistorna med eventuella 
kompletteringar till servicegrupperna.

Servicegrupperna åtgärdar de aktuella ins'tallationskomponenterna enligt 
underlagslistor och anvisningar i "Teknik och metodik i arbetet". 1 under
lagslistorna inskrivs åtgärdstider och eventuella åtgärder utöver normalt. 
Efter avslutad översynsperiod överlämnas de ifyllda underlagslistorna 
till driÇtkontoret.

På driftkontoret kompletteras och ändras listorna vid behov så att in
matning till dator kan ske. Servicegrupperna skriver exempelvis inte in 
kodnummer för åtgärder utöver normalt, utan noterar i klartext på listorna 
de aktuella åtgärderna. På driftkontoret bedöms om åtgärderna är av sådan 
art att de bör registreras och ges då lämpligt kodnummer enligt en upp
gjord förteckning.

Rapportlistor begärs av driftkontoret efter inmatning och datorbearbetning. 
Kontroll utförs av uppgifterna. Åtgärdstider och åtgärder utöver normalt 
ger indikation på om några installationskomponenter är särskilt tidskrävande 
eller om arbetsanvisningarna bör ses över. Vidare bedöms om intervallerna 
mellan åtgärdstillfällena verkar vara rätt valda eller om justering behöver 
göras.

Erfarenheter

Datorsystemet för planering av översyner har fungerat tillfredsställande 
under den korta försöksperioden. I initialskedet har dock erfordrats 
oafattande arbetsinsatser med bl a kodning.
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Rapportlißtorna ger en god överblick över det aktuella underhållsbehovet 
och de enskilda komponenternas åtgärdstider. Även förändringar i åtgärds- 
tider redovisas, vilket kan ge indikation på att den aktuella komponenten 
börjar bli olönsam och utbyte eller större reparation bör företas, 
lagslistorna kan lämnas direkt till eervicegrupperna och de tidigare 
nyttjade arbetskorten erfordras ej, vilket medför förenkling av arbetet 
på driftkontoret. Då underlagslistornas uppbyggnad är likartad med 
arbetskortens innebär datorrutinen ingen förändring av servicegruppernas 
arbete.

Systemet kan med lämpliga modifieringar nyttjas for fast maekintjänst 
inom andra delar av försvaret. Andra installationskomponenter kodas, andra 
intervall mellan åtgärdatillfällen införs m m. Möjligheten till anpassning 
är stor eftersom systemet har en generell uppbyggnad.

Utvecklingskostnaderna för systemet har belastat försöksverksamheten med 
samordnad fast maskintjänst. Vid tillämpning inom andra förvaltningar 
blir initialkostnaderna betydligt lägre. På sikt medför systemet lägre 
personalkostnader eftersom planerings- och uppföljningsarbetet förenklas.
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BILAGA 1A

DATORSYSTEM FÖR ENERGISTATISTIK

Allmänt

Förbrukningen av följande medier har varit av intresse från statistisk 
synpunkt :

- bränsle, m eldningsolja per månad
- högspänd elenergi, kWh per månad
- lågspänd elenergi, kWh per år
- vatten och avlopp, m vatten per kvartal

Avläsning av förbrukningar och övérsändning av förbrukningsfakturor från 
leverantörer till driftkontoret har fortgått utan ändringar under försöks
perioden. Den manuella bearbetningen av förbrukningsvärden och debiterade 
kostnader har däremot till stor del ändrats till datorbearbetning. De till 
driftkontoret inkommande uppgifterna har manuellt överförts till indata
blanketter. Dessa har därefter översänts per post till DATEMA i Solna där 
inmatning av uppgifterna till datorn har skett. Då datalistor önskats har 
efter telefonkontakt med DATEMA dessa körts fram och postats till drift
kontoret.

Datorsystemet är uppbyggt med programmeringsspråket Buster och körs medelst 
DATEMAS time-sharing-system Mc Gill. In- och utmatning av data kan utföras 
med hjälp av en upprättad användarbeskrivning enligt följande:

- inmatning direkt via terminal hos användaren

- inmatning via exempelvis magnetband, hålkort, som stansats från stans
underlag (samma material som används för inmatning direkt via terminal)

- utmatning direkt via terminalen hos användaren

- utmatning via DATEMAS höghastighetsskrivare

Nyttjande av datorterminalen i anslutning till driftkontoret är således 
möjligt vid konversation med datorn. Utmatningen blir i detta fall mer 
tidskrävande än vid användning av DATEMAS höghastighetsskrivare, vilket 
är en nackdel vid utmatning av stort material. Förseningen som uppstår vid 
postförsändandet av de via höghastighetsskrivaren erhållna listorna har ej 
någon praktisk betydelse. På grund av dessa anledningar och försöksperiodens 
korta varaktighet har utbildning av personal för terminalbearbetning ej 
genomförts.
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Arbetsuppgifter som ej har förändrats vid införande av datorrutinen 
gäller bland annat kontroll och utbetalning av fakturor. Vid kontroll 
av förbrukning och kostnad per förbrukad mediekvantitet blir tidsbe
sparingen däremot stor då på datalistorna direkt redovisas förbrukningen 
i relation till normalförbrukning, kostnad per kvantitet m m.

Rapportlistor över årsförbrukningar har översänts till Fortifikations- 
förvaltningen där ytterligare kontroll har företagits. Möjlighet har 
funnits att med de redovisade uppgifterna på ett enkelt sätt bedöma 
om kostnaderna för inköp av medier är rimliga vid de olika förbruknings- 
ställena. Det kan ibland visa sig ekonomiskt fördelaktigt att ändra 
formerna för inköpen. På detta sätt kan ekonomiska vinster göras som 
annars kanske hade förbisetts.

I det följande redogörs för datorsystemets uppbyggnad och arbetsgången 
för de behandlade medierna: bränsle, högspänd el-energi, lågspänd el
energi samt vatten och avlopp.

Bränsle

Mätställen

Matställen för bränsleförbrukningen ar samtliga inom driftområdet be
lägna bränslecisterner. Varje cistern har givetvis en kodbeteckning 
(ex AB4) som utgör dess identifikation i datorrutinen. Första bokstaven 
(A-ö) avser myndigheten (etablissementet), andra bokstaven (A-ö) avser 
byggnaden där panncentralen är belägen och siffran (l-9) avser cisternens 
bränsleslag. Förekommer fler bränsleslag inom samma panncentral, exempel
vis eldningsolja 1 och eldningsolja 4, har panncentralen fler mätställen. 
Bokstavskombinationen för dessa är densamma men sifferbeteckningen blir 
olika, exempelvis AB1 och AB4.

I datorminnet lagras förutom kodbeteckningen följande fasta uppgifter 
om matstället:

- Cisternvolymen i m

- Bränsleslaget 1-9

- Till panncentralen ansluten uppvärmd byggnadsvolym tm, avseende brutto
volymen enligt Fortifikationsförvaltningens anvisningar.

- Normalförbrukning av bränsle för varje månad i liter bränsle per m 
byggnadsvolym och graddag.
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Driftpersonalen på de olika myndigheterna (etablissementen) rapporterar 
varje månad till det centrala driftkontoret behållningen i cisternerna. 
Mätningen utförs normalt med pejlsticka, med en noggrannhet av - 0,1 rf.

Till driftkontoret inkommer även leveranssedlar från bränsleleverantör
erna för varje påfyllningstillfälle. Av dessa framgår den påfyllda vo
lymen, angiven i liter.

De inkomna uppgifterna om behållning och påfylld kvantitet i m samt upp
gift ora periodens graddagsantal från metereologisk station överförs av 
personal på driftkontoret till listor för inmatning i datorn, varje månad.

Datorbearbetning av förbrukningsvärden

De för månaden inmatade uppgifterna bearbetas och lagras i datorminnet. 
Förbrukningarna i rf under månaden och den specifika förbrukningen i liter 
per m byggnadsvolym och graddag beräknas liksom antalet % av normalför
brukningen (se "Matställen" ovan) som den specifika förbrukningen utgör.
Den för de tidigare inmatade månadsförbrukningarna gällande normalför
brukningen omräknas med hänsyn till den näst senaste avläsningen. Den näst 
senaste avläsningen nyttjas istället för den senaste så att kontroll av 
värden kan företas innan ny normal förbrukning beräknas. Vidare kontrollerar 
datorn om behållningen i de olika cisternerna understiger 70 % av cistern
volymen, vilket i så fall registreras som beställningstidpunkt.

Uppgifter från datorn

Information om bränsleförbrukningen erhålls från datorn- i tre listtyper

- Månadsuppföljning
- Lagerbokföring (för inköpsplanering)
- Ackumulerat från budgetårets start (budgetåret : 1/7-30/6)

Raderna pa listorna identifieras i enlighet med mätställskoderna enligt 
följande exempel:

AB1 aväer uppgifter om matstället med kodbeteckningen AB1
ABS avser summerade uppgifter om samtliga mätställen inom byggnad B
ASUM avser summerade uppgifter om samtliga mätställen inom myndighet A
TOT avser summerade uppgifter om samtliga mätställen inom driftområdet
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Efter inmatning och bearbetning av förbrukningsvärdena för en månad be
gärs från driftkontoret månadsuppföljningslistor från datorn för kontroll.

Dessa innehåller:

- Fasta uppgifter (se "Matställen" ovan)

- Inmatade uppgifter: Påfylld volym, m
Behållning, m 
Graddagar

- Beräknade uppgifter: Förbrukad volym, m
Specifik förbrukning, l/d graddag:

FÖRBR. m x 1000
BYGGN.VOL nS x GRADDAGAR

Specifik förbrukning, % av normalförbrukning 
Beställningstidpunkt. Behållningen mindre än 
70 % av cieternvolymen.

På driftkontoret kontrolleras om oegentligheter eller större avvikelser 
från normalförbrukningsvärden förekommer-. Om detta är fallet utreds 
orsaken som kan vara:

- Felavläsning. En felkälla är att man vid pejling av behållningen i 
cisternerna endast får en noggrannhet av i 0,1 d. Förbrukningsvärdena 
blir då missvisande vid mycket små förbrukningar. Ibland kan negativ 
förbrukning redovisas. Orsaken kan då vara att den pejlade volymen 
vid det senare tillfället avrundas uppåt medan man vid det tidigare 
tillfället avrundade nedåt. Ingen förbrukning har kanske skett under 
perioden.

- Felaktiga leveranssedlar. Fel kan förekomma på leverantörernas leve
ranssedlar för påfyllda bränslevolymer.

- Felaktig inmatning i dator. Siffror kan ha tolkats fel och direkta 
felinmatningar kan ha skett i datorn.

- Utökning eller minskning av ansluten byggnadsvolym. I detta fall ändras 
den fasta uppgiften för byggnadsvolymen.

- Ändrade driftförhållanden. Särskilda omständigheter i panncentralen kan 
medföra ändrad bränsleförbrukning, exempelvis om pannorna är i behov
av sotning. Vidare kan till exempel drifttiderna för ventilations
anläggningar ha ändrats.

Lagerbokföringslistan innehåller aktuella behållningar i bränslecister
nerna och de senaste månadsförbrukningarna.



Listan "Ackumulerat från budgetårets start" 
följande data:

redovisar

- Fasta uppgifter: Bränsleslag 1-9
Byggnadsvolym tm

- Ackumulerade uppgifter: Graddagar
Förbrukning under budgetåret m

- Beräknade uppgifter: Specifik förbrukning, l/m graddag:
FÖRBR. al x 1000
BYGGN.VOL m x GRADDAGAR

Högspänd el-energi

Mätställen

Matställen för förbrukning av högspänd el-energi utgörs av el
leverantörernas el-mätare för samtliga förbrukningeställen inom om
rådet. Varje mätställe har tilldelats en kodbeteckning (ex DYC) som 
utgör dess identifikation i datorrutinen. Första bokstaven (A-ö) avser 
myndigheten (etablissementet), andra bokstaven (V-ö) avser el-leveran- 
tören samt tredje bokstaven (A-ö) avser abonnemanget. Om samma el
leverantör har fler abonnemang än 28 st (A-ö) påbörjas en ny serie 
från A, samtidigt som den andra bokstaven byts till nästföljande•

Exempel: DYA.... DYÖ, DZA....

I datorminnet lagras förutom kodbeteckningar följande fasta uppgifter 
matstället :

- Myndighets- och byggnadsnummer

- Abonnemangsnummer

- Taxetyp ex: DJ (leverantörens beteckning)

- Abonnerat maximalt effektuttag i kW

- Abonnerad reaktiv effekt i kVA
- Till mätaren ansluten uppvärmd byggnadsvolym i tnî, avseende brutto
volymen enligt Fortifikationsförvaltningens anvisningar.

- Normalförbrukning i kWh per x& byggnadsvolym ocn kalendermånad.
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Avläsning och inrapportering av förbrukningar

Avläsning av förbrukningen för högspänd el-energi utförs av el-leveran- 
tören under medverkan av driftpersonalen. Fakturor med uppgift om för
brukning, maximalt effektuttag» uttag av reaktiv effekt och debiterade 
kostnader översänds till centrala driftkontoret.

Fakturor för en viss kalendermånad avser förbrukningar under föregående 
månad. Vid driftkontoret tas hänsyn till detta vid utarbetande av under
lag för inmatning i datorn.

Datorbearbetning av förbrukningsvärden

De för månaden inmatade uppgifterna lagras i datorminnet. Det maximala 
effektuttaget i % av det abonnerade maximalaeffektut.taget beräknas, lik
som uttaget av reaktiv effekt i % av det abonnerade uttaget samt speci
fika förbrukningen i kWh per nä byggnadsvolym och i % av normalvärdet.
Den tidigare gällande normalförbrukningen omräknas med hänsyn till den 
näst senaste avläsningen. Den näst senaste avläsningen nyttjas istället 
för den senaste så att värdena kan kontrolleras innan ny normalförbrukning 
beräknas. Slutligen beräknas totalkostnaden dividerad med förbrukningen 
som ger ett medelpris i öre/kWh.

Uppgifter från datorn

Information om förbrukningen av högspänd el-energi erhålls från datorn 
i två listtyper:

- Månadsuppföljning
- Ackumulerat från budgetårets start (budgetåret: 1/7-30/6)

Raderna på listorna identifieras i enlighet med mätställskoderna enligt 
följande exempel:

AV1 avser uppgifter om mätstället med kodbeteckningen AV1
ASUM avser summerade uppgifter för samtliga mätställen inom myndighet A
TOT avser summerade uppgifter för samtliga mätställen inom driftområdet

Efter inmatning och bearbetning av förbrukningsvärdena för kalendermånaden
begärs från driftkontoret månadsuppföljningslistor för kontroll.
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Dessa innehåller följande uppgifter:
- Fasta uppgifter (se "Matställen" ovan)

- Inmatade uppgifter för perioden: Maximalt effektuttag, kW
Förbrukad reaktiv effekt, kVa 
Förbrukad energi, kWh 
Debiterade kostnader, kr

„ ... , . .. , , . KOSTN. kr x 100- Beraknade uppgifter: Medelpris, ore/kWh: -----

Förbrukad effekt i % av abonnerad effekt:
FÖRBR. kW x 100
ABONN. kW

Förbrukad reaktiv effekt i 
FÖRBR. kVA x 100

av abonnerad reaktiv
effekt : ABONN. kVa

Specifik förbrukning, kWh/m: FÖRBR. kWh
BYGGN.VOIi tm x 1000

Specifik förbrukning i % av normalförbrukning:
SPEC. FÖRBR. kWh/nl x 100
NORM. FÖRBR. kWh/m

På driftkontoret kontrolleras om det abonnerade maximala effektuttaget 
och uttaget av reaktiv effekt överensstämmer med de verkliga uttagen 
eller om ändring av taxan bör övervägas.

Vidare kontrolleras om större avvikelser från normalförbrukningen 
förekommer och om medelpriserna per kWh är orimligt höga. Är detta 
fallet utreds orsaken som kan vara:

- Felaktiga fakturor. Fel kan förekomma beroende på felavläsning, mätar- 
fel eller feldebitering.

- Felaktig inmatning i dator. Siffror kan ha tolkats fel och den manuella 
bearbetningen för att värdena skall överensstämma med kalendermånaderna 
kan vara felaktigt utförd.

- Ändrad ansluten byggnadsvolym. Om förändringar skett inmatas nya upp
gifter till datorn.

- Liten förbrukning. Vid mätställen med mycket liten förbrukning belastas 
varje kWh med en stor kostnad för den fasta avgiften. Detta kan vara en 
indikation på att abonnemanget är mycket kostnadskrävande och möjlig
heten att ändra el-försörjningen utreds.



Listan "Ackumulerat från budgetårets start" innehåller samma uppgifter 
som månadsuppföljningslistan med den skillnaden att värdena är ackumu
lerade från budgetårets start.

Lågspänd el-energi

Matställen

Matställena för förbrukning av lågspänd el-energi utgörs av el-leveran- 
törernas el-mätare för samtliga anslutna byggnader inom området. Varje 
matställe har tilldelats en kodbeteckning (ex ACB), som utgör dess 
identifikation i datorrutinen. Första bokstaven (A-Ö) avser myndigheten 
(etablissementet), andra bokstaven (A-U) avser el-leverantören samt tredje 
bokstaven (A-Ö) avser abonnemanget. Om samma el-leverantör har fler 
abonnemang än 28 st (A-Ö) påbörjas en ny serie från A, samtidigt som den 
andra bokstaven byts till nästföljande.

Exempel: ACA.... ACÖ, ADA....

X datorminnet lagras förutom kodbeteckningen följande fasta uppgifter 
om matstället:

- Myndighets- och byggnadsnummer
- Abonnemangsnuramer
- Taxetyp ex: D11 (leverantörens beteckning)
- Abonnerat maximalt strömuttag A

Avläsning och inrapportering av förbrukningar

Avläsning av förbrukningen av lågspand el-energi utförs av el-leveran- 
tören. Fakturor med uppgift om förbrukning, maximalt effektuttag och 
debiterade kostnader översänds till centrala driftkontoret. Leveran
törernas faktureringsperioder sammanfaller ej med budgetåret. Enkel 
manuell bearbetning utförs så att förbrukningar och kostnader som mot
svarar budgetåret erhålls. De bearbetade uppgifterna inmatas sedan i 
datorn en gång per år.

Datorbearbetning av förbrukningsvärden

De för budgetåret inmatade uppgifterna lagras i datorminnet. Det maximala 
strömuttaget j. % *v det abonnerade uttaget beräknas liksom totalkost
naden dividerad med förbrukningen som ger ett medelpris i öre/kWh.
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Oppgiftêr från datorn

Information om förbrukningen av lågspänd el-energi erhålls från datorn 
i en listtyp:
- Årsuppföljning (avser budgetåret 1/7-30/6)

Raderna på listorna identifieras i enlighet med mätställskoderna enligt 
följande exempel:

AB1 avser uppgifter om matstället med kodbeteckningen AB1
ASUM avser summerade uppgifter för samtliga matställen inom myndighet A
TOT avser summerade uppgifter för samtliga mätställen inom driftområdet.

Efter inmatning och bearbetning av förbrukningsvärdena för budgetåret
begärs från driftkontoret årsuppföljningslista för kontroll.
Denna innehåller följande uppgifter:

- Fasta uppgifter (se "Mätställen" ovan)
- Inmatade uppgifter för perioden: Förbrukad energi, kWh

Debiterad kostnad, kr
„ ... . ................ ...... KOSTN. kr x 100- Beraknade uppgifter: Medelpris ore/kWh: —~~.. - 

På driftkontoret jämförs det abonnerade maximala effektuttaget med det 
verkliga uttaget. Ändring av taxan övervägs om skillnaderna är stora. 
Medelpriserna per kWh kontrolleras även. Om dessa ej är rimliga utreds 
orsaken som kan vara:
- Felaktiga fakturor. Fel kan förekomma beroende på felavläsning, mätar- 

fel eller feldebitering.

- Felaktig inmatning i dator. Siffror kan ha tolkats fel och den manuella 
bearbetningen för att värdena skall överensstämma med budgetåret kan 
vara felaktigt utförd.

- Liten förbrukning. Vid mätställen med mycket liten förbrukning be
lastas varje kWh med en stor kostnad för den fasta avgiften. Detta 
kan vara en indikation på att abonnemanget är mycket kostnadskrävande 
och möjligheten att ändra el-försörjningen utreds.
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Vatten och avlopp

Matställen

Datorsystemet för energistatistik nyttjas även för kontroll av tapp
vattenförbrukningen. Till tappvattenförbrukningen är dessutom spill- 
vattenbortledandet direkt kopplat. Vid inköp av tappvatten erläggs 
nämligen normalt även avgift för bortledande och rening av spill
vattnet. Inom förvaltningen förekommer egna vattenverk och avlopps
reningsverk men huvuddelen av vatten- och avloppsförsörjningen sker 
via de kommunala näten.

Mätställena utgörs av mätarna för tappvatten. Spillvattenflödet antas 
överensstämma med tappvattenflödet. Varje mätställe har tilldelats en 
kodbeteckning (ex FDB), som utgör dess identifikation i datorrutinen. 
Första bokstaven (A-Ö) avser myndigheten (etablissementet), andra bok
staven (A-ö) avser byggnaden där mätaren är placerad samt tredje bok
staven (A-Ö) avser mätaren. Om flera mätare finns inom samma byggnad 
betecknas dessa löpande:

Exempel: FDA, FDB, FDC...,

I datorminnet lagras förutom kodbeteckningen följande fasta uppgifter 
om matstället:

- Myndighets- och byggnadsnummer
- Abonnemangsnummer
- Byggnadsvolym, m

Avläsning och inrapportering av förbrukningar

Avläsning av förbrukningen av tappvatten utförs av leverantören eller 
i förekommande fall av driftpersonalen. Fakturor med uppgift om för
brukningar och kostnader översänds till centrala driftkontoret. Även 
vid egna vattenverk och avloppsreningsverk eker debitering av kostnaderna 
på liknande sätt. Redovisningsperioderna skall vara kvartal men då 
avläsningen inte alltid sker kvartalsvis, erfordras manuellt arbete för 
att erhålla förbrukningar och kostnader som motsvarar.kvartalsperioderna. 
De bearbetade uppgifterna inmatas sedan i datorn.
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Datorbearbetning av förbrukningsvärden

De för perioden inmatade uppgifterna bearbetas och lagras i datorminnet. 
Summering av kostnadernsi och beräkning av medelpriser i kr/uJ utförs av 
datorn.

Uppgifter från datorn

Information om vatten- och avloppsförbrukningen erhålls från datorn i 
två listtyper:

- Kvartalsuppföljning
- Ackumulerat från budgetårets start

Raderna på listorna identifieras i enlighet med mätställskoderna enligt 
följande exempel:

ABC avser uppgifter om matstället med kodbeteckningen ABC
ASUM avser summerade uppgifter om samtliga matställen inom myndighet A
TOT avser summerade uppgifter om samtliga mätställen inom driftområdet

Efter inmatning och bearbetning av förbrukningsvärdena för kvartalen 
begärs från driftkontoret kvartalsuppföljningslistor för kontroll.

Följande uppgifter redovisas:

- Fasta uppgifter (se "Mätställen" ovan)

- Inmatade uppgifter för perioden: Köpt vatten-avlopp, m (KVA.KBM)
Köpt vatten-avlopp, kr (KVA.KR)
Eget vatten, m (EV.KBM)
Eget vatten, kr (EV.KR)
Köpt avlopp, m (KA.KBM)
Köpt avlopp, kr (KA.KR)
Eget avlopp, m (EA.KBM)
Eget avlopp, kr (EA.KR)

- Beräknade uppgifter: Summa vatten-avlopp, m (S.VA.KBM) =
(KVA.KBM + EV.KBM)

Summa vatten-avlopp, kr (S.VA.KR) ■=
(KVA.KR + EV.KR + KA.KR + EA.KR)

S.VA.KR x 100- Medelpris, öre/m S.VA.KBM
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På driftkontoret kontrolleras om förbrukningar och medelpriser är rimliga. 
Är detta ej fallet utreds orsaken som kan vara:

- Felaktiga fakturor. Fel kan förekomma beroende på felavläsning, mätar- 
fel eller feldebitering.

- Felaktig inmatning i dator. Siffror kan ha tolkats fel och den manuella 
bearbetning för att värdena skall överensstämma med kvartalen kan vara 
felaktig.

- Liten förbrukning. Vid mätarställen med mycket liten förbrukning be
lastas varje m med en stor kostnad för eventuell fast avgift. Detta 
kan vara en indikation på att abonnemanget är mycket kostnadskrävande 
och möjligheten att ändra vatten- och avloppsförsörjningen utreds.

Listan "Ackumulerat från budgetårets start" redovisar samma typ av upp
gifter som kvartalsredovisningen med den skillnaden att värdena är acku
mulerade från budgetårets start.

Erfarenheter

Datorsystemet för energistatistik har fungerat tillfredsställande. Den 
överskådliga redovisningen på datalistorna möjliggör en enkel kontroll av 
förbrukningsvärdena och abonnemangens kostnader. Eventuella fel i avläs
ningar, debiteringar och datorrutiner upptäcks relativt lätt eftersom 
specifika förbrukningar och medelpriser då avviker från normalvärden.

Övergången till datorrutinerna har varit enkel att genomföra eftersom 
inga speciella mätmetoder eller redovisningsformer för datauppgifter 
erfordras. Den manuella bearbetningen innehåller ej heller några komplice
rade moment. Bristande överensstämmelse mellan redovisningsperioder medför 
dock visst manuellt arbete. Vidare önskar Fortifikationsförvaltningen 
redovisning kalenderårsvis och ej budgetårsvis varför listor med period
förbrukningar har körts för detta ändamål och summerats manuellt så att 
kalenderårsvärden erhållits.

Systemet tillämpbarhet inom andra delar av försvaret bör vara god med 
hänsyn till den generella uppbyggnaden. Andra medier och andra redovis
ningsperioder kan behandlas med enkla modifieringar i systemet.

Utvecklingskostnaderna för systemet har belastat försöksverksamheten med 
samordnad fast maskintjänst. Vid tillämpning inom andra förvaltningar blir 
initialkostnaderna betydligt lägre. På sikt medför systemet lägre personal
kostnader och i vissa fall lägre kostnader för de behandlade medierna.
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FRÅGEFORMULÄR. UTBILDNING BILAGA 15

*•■»» .................... ....................  UiBt.oTi
tjänstgöringsplute (förband, »ervioegr) ;.... y.......v......
"Ja" «Ilar "HeJB Det tilläapliga underotrykes.

t u r s e r Hsr genc »gått Ü önskar genoogd
. Tid (dr) 5

Grundkure VTS Ja Hej
uB
« Ä Hej

Grundkurs XI Ja Hej
i *

»ej
Täresautoaatlk och olJeeldninge- 
tskniJt Ja IS • Ca

i«i a
»ej

Teatilations- o oh elutrustningar Js ■•3 /w! * »ej
Tattenrsningskura Js Isj 1969 \ js

/W JS
*ej

Arlopperettenrenineokurs Js ■•3 ■ej
Kyl- och fry»anläggningar Js "iäj 1 ~ ! »•J
Skötsel e. drift sr disaelelrsrk Js Hej » Js Hej
Qljebeaparlngens grunder Js Hej

! j.
« ■ej

Skötsel sr evfuktnin^aanläsgnir.gar 
och torrluftförraring Js Hej

i«o« Jan Hej
Separatlonsteknik avseende gaasvetsn 
t r dd löd». och bdgsvetsning

•*
Ja *•3

un
2 Ja
8
M
H
' -ii-l

Hej
Praktiska inspek ti on ane t rd sr-, 
till8tindskcntroller Ja K«3^

Sej

Hej
Cisternrdrd Js IIy Ja u Hej
lareglering ar viirae o. veniila- 
tiunsaysten Js Hej

hwii
; js Hej

Bökdykning Js Sej tw\ ** Hej
PCAX, Arbetsniljö K Js Sej /97Z5 j.

: js

*«3
PCAH, Buller Js Hej *•3
PGV, Pöretagsnännd Js Hej j Ja »ej

Andra kuraer- genoogAngoa eller önska»s ............................
jPr/jôJerrtn Ÿ' för <T



BLANKETT FÖR BESTÅNDSRESISTER

BESIÅMOSREGJSTER:

FÖRBAND:

BYGGNAD:

SYSTEM:

INSTALLAIilQNSENO:

DRIFTKRAV:

FABRIKAT:

TYP:

UTRUSTNING:

FABRIKAT:

ANMÄRKNINGAR:



94

FORT.F : S BLANKETTER FOR UPPGIFTER OM PANNCENTRALER,UNDERCENTRALER. BILAGA 17
TEKNISKA DATA FOR UNDERCENTRAl
Utskrivningsdatum Sida nr

TRANSFORMATORER.

Byggnodsidentifikation
Benämning Ansluten t värmecentral i byggn nr

Vormvattenberedore
Nr Fabrikat Typ Volym 1

Bott nr Elpatron kuv System (slutet — öppet)

Pump
Beteckning Fobrikat Kop l/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Beteckning Fabrikat Typ Kop 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Beteckning Fobrikat "fyp Kop 1/min-m v p (pumpbjul 0) Försörjer grupp

Automatik
fabrikat Typ Motorventil Termostat

Värmeväxlare
Fabrikat Vörmeyta m* Motorventil Termosto!

övrig utrustning

Byggnadsidcntifikation
Nr Benämning Ansluten t värmecentral i byggn nr

Varmvattenberedare
Nr Fobrikat i Volym 1

Bot! nr Elpatron l<w System (slutet — öppet)

Pump
Beteckning fabrikat TfP Kop 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Beteckning Fabrikat Typ Kap 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Beteckning Fobrikat Typ Kop 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Automatik
Fabrikat Typ Motorventil Termostat

Värmeväxlare
Fabrikat Värmeyta ro* Motorventil Termostat

Övrsg utrustning
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^flonodtidentifikation
Benämning Ansluten t värmecontral i byggn nr

Varmvattenberedare
Nr Fabrikat Typ Volym 1

Bail nr Elpatron kw System (slutet — öppet)

Pump
Beteckning Fabrikat Typ Kap 1/min-m v p (pumphjul (t) Försörjer grupp

Beteckning Fabrikat Typ Kap l/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Beteckning Fabrikat Typ Kap 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Automatik
kat Typ Motorventi! Termostat

Värmeväxlare
Fabrikat Vörmcyta m7 Moiorventil Termostat

i»..g utrustning

Byggnadsidenfifikation
Nr Benämning Ansluten t värmocenlral i byggn nr

Varmvattenberedare
Nr f^obrika» Typ Volym 1

»r Elpotron kw System (slutat — öppet)

Pump
beteckning Fabrikat typ Kop 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

(teckning Fabriko t Typ Kap l/min-m vp (pumphjul 0) Försörjer grupp

Beteckning Fabrikat Tyg Kap 1/min-m v p (pumphjul 0) Försörjer grupp

Automatik
Fabrikat Typ Moiorventil Termostat

Värmeväxlare
Fabrikat Värmeyta m‘ Motorventil Termostat

Ö^rig utrustning
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BILAGA 'ifè

INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRVALTNINGAR M.FL.

1. a) Hur är den egna förvaltningsorganisationen uppbyggd?

b) Har drift- och underhållsarbetet kartlagts?

c) Hur fungerar drift- och underhållsverkeamheten?

d) Kur sker kostnadsuppföljningen?

2. Vilka organisationsformer är lämpliga?
Egen personal - köpta tjänster? Service-grupper?

3. a) Vilka uppgifter bör insamlas centralt i större förvaltningar
(energiförbrukning/hus o d)?

b) Kommer man att behöva fler uppgifter centralt i framtiden? 
Hur är trenden?

4. Vilka behov finns idag av datorrutiner iaom drift- och under
hållsverkeamheten?

5. Hur skall ett datorsystem för drift och underhåll vara konstrue
rat?
Xr ett flertal delsystem för vvs-, el-, fcygg- och energistati
stik att föredra i stället för ett stort system som inrymmer 
allt även faktureringsrutiner q m?
Vilka är kraven på särredovisning av kostnader för installa
tioner, byggnad m m?
Skall datorsystemen även omfatta reparationer, utbyten, reserv- 
delshållning m m?

6. Skall drift- och underhållsverksamheten centraliseras eller de- 
contraliseras?
Erfarenheter?
Vad anser driftpersonalen?

7. a) Vad anses om resultaten från
FRI-försöken speciellt beträffande
- arbetsanvisningarna
- servicegrupperna
- datorsystemet för energistatistik
- datorsystemet för underhållsplaneriag

b) Kan resultsiten från FRI-försöken direkt tillämpas i den 
egna förvaltningen?

c) Hur kan resultaten av FRI-försöken viåare utvecklas?
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BILAGA 19
WABLINGS INSTAILATIONSUTVECKLING AB

Mörby Centrum,Box 1 
182 11 Danderyd 1 
Tel vx 08/755 27 to

L Berndtsson/S Lindgren/ES
1978-08-03

FRI :s MASKINTJÄNSTFÖRSÖK I SKÅNE 

FRÅGELISTA

ANVISNINGAR: Nedan har specificerats målsättningar för och ge
nomförande av rationaliseringsåtgärder vid FRI:s 
maskintjänstförsök i Skåne. Härvid har en uppdel
ning gjorts på olika aktiviteter. I anslutning 
till beskrivningen har frågor införts som önskas 
besvärado.

T-»
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A. SAMORDNING AV DRIFT- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING I FEI- Samordning av drift- och underhållsverksam-
FÖRSÖKEN: heten för att genom "stordrift" erhålla

möjligheter till bl a rationell fördelning 
av driftpersonalens arbetsuppgifter samt 
rationellt utnyttjande av tekniska och ad
ministrativa hjälpmedel. Lokala förvalt
ningar ersätts av en gemensam samordnad för
valtning.

A1. Samordning av verksamheten inom samt
liga militära förvaltningar, ca 15 st, 
genomfördes. Personalreduktionen blev 
ca 20 % (från 143 till 114 man).

Frågor: 1. Är liknande samordning av drift- och
underhållsarbetet lämplig att genom
föra inom andra förvaltningar?

2. Finns synpunkter på lämplig storlek 
för samordnad förvaltning beträffande 
geografisk utbredning och installatio
nernas omfattning?

3. Vilka alternativa inriktningar av sam
ordningen kan vara aktuella?

GENOMFÖRANDE I FRI- A2. Driftpersonalen uppdelades i fem s k
FÖRSÖKEN : driftgrupper med stationär personal på

anläggningarna, en ambulerande service
grupp samt en gemensam ledningsenhet, 
driftkontoret.

GENOMFÖRANDE I FRI
FÖRSÖKEN:

Service i perifera områden, större re
parationer samt vissa specialisttjäns
ter köptes.

Automatiska övervakningsanläggningar 
installerades för viktigare funktioner 
hos vissa komponenter.

Den befintliga personellen utbildades 
för de nya arbetsuppgifterna.

Don stationära personalen rekryterades 
huvudsakligen bland dem som hade lång 
erfarenhet av den lokala anläggningen 
och som av personliga skäl föredrog 
stationär befattning. Deras arbetsupp
gifter blev att utföra drifttillsyn 
dvs övervakning av anläggningar i 
drift samt reparationsarbeten.
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Frågor•

Den ambulerande personalen i service
gruppen organiserades i arbetslag a 
2 man, varav en arbetande förman. Denna 
personal fick en allmän utbildning för 
hela det aktuella installationsområdet. 
Arbetsuppgifterna avsåg felförebyggande 
åtgärder bundna till kalendertid med 
frekvensen högst en gång per år.

Åtgärderna indelades i tillsynskontrol
ler , behovsprövad översyn samt fast 
översyn.

Tillsynskontroll innebar yttre inspek- 
tion (se, höra, känna, lukta) för att 
bedöma komponenternas tillstånd.

Behovsprövad översyn innebar åtgärder 
som visar sig erforderliga vid till
synsko ntrollen, ex packningsbyte, 
smörjning, småreparation.

Fast översyn innebar en grundligare 
översyn med skötselåtgärder (avställ
ning, demontering) som erfordrades för 
komponenter med höga driftsäkerhets- 
krav eller om konstruktionen var sådan 
att tillsynskontroll ej var tillämplig.

4. Är uppdelningen av personalen i statio
när personal, ambulerande personal och 
central driftledningspersonal samt för
delningen av arbetsuppgifterna mellan 
dessa grupper lämplig för andra förvalt
ningar?

5. Finns alternativ arbetsfördelning som 
kan vara lämpligare för andra förvalt
ningar?

6. Vilka synpunkter finns på antal, sam
mansättning och utbildning av persona
len i drift- och servicegrupperna?

7« Är omfattningen av köpta tjänster i FKI- 
försöken lämplig även för andra förvalt
ningar?

8. Vilken grad av automatisk övervakning 
är lämplig för att uppnå rationell 
drift i andra förvaltningar?

9» Vilka synpunkter finns på de periodiska 
översynerna som utförs av servicegrup
pen dvs tillsynskontroll, behovsprövad 
översyn, fast översyn.

10. Finns förslag till vidareutveckling 
av FRI:s aktiviteter beträffande ar
betsfördelning och arbetsrutiner för 
tillämpningar inom andra förvaltningar?
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B. HJÄLPMEDEL FÖR

MÅLSÄTTNING I FRI- 
FÖRSÖKEN:

GENOMFÖRANDE I FRI
FÖRSÖKEN :

Frågor :

GENOMFÖRANDE I FRI- 
FÖRSÖKEN :

Frågor :

DRIFT- OCH UNDERHÅLLS ARBETET

Att genom tekniska och administrativa 
hjälpmedel uppnå rationellare drift- och. 
underhållsarbete.

B1. Försöken inleddes med en undersökning 
av förutsättningarna för rationalise
ringarna enligt följande:

Kartläggning av gällande bestämmelser, 
normer, avtalsreglementen m m inom 
verksamhetsområdet.

Inventering av byggnadsbeståndet, in
stallationerna, verksamheterna, drift
tiderna m m.

Undersökning av personalens utbildning, 
önskemål samt synpunkter på drift- och 
underhållsverksamhet.

11. Kan material i form av ex checklistor 
från kartläggnings- och inventerings- 
arbetet vara av intresse för andra för
valtningar’

B2, Detaljerade arbetsanvisningar utarbe
tades för drift- och servicegruppernas 
arbetsuppgifter. Dessa redovisas i 
"Teknik och metodik i arbetet", sid 
13-142.

12. Är arbetsanvisningar av denna omfatt
ning lämpliga även för andra förvalt
ningar?

13> Kan arbetsanvisningarna direkt nyttjas 
av andra förvaltningar i tillämpliga 
delar eller bör de omarbetas?

14, Finns synpunkter på hur FRI:s arbets
anvisningar skall presenteras för att 
vara värdefullt för andra förvalt
ningar som avser att upprätta arbets
anvisningar?



101

GENOMFÖRANDE
FÖRSÖKEN:

Frågor :

GENOMFÖRANDE 
FÖRSÖKEN :

Frågor :

GENOMFÖRANDE 
FÖRSÖKEN :

Frågor-'

FRI- B3, Frekvenser för drifttillsyner, till-
synskontroller och fasta översyner fast
ställdes på basis av erfarenheter och 
fabrikanternas skötselanvisningar.

Arbetsanvisningarna och frekvenserna 
låg till grund för s k arbetsplaner:

Arbetsplaner för drifttillsyner, s k 
rondlistor, utarbetades. Se "Teknik 
och metodik i arbetet", sid 157-167.

Arbetsplaner för tillsynskontroller 
och fasta översyner, s k översynspla- 
ner, utarbetades. Se "Teknik och meto
dik i arbetet", sid 169-I8O.

15« Är arbetsplanerna lämpliga att nyttja 
i andra förvaltningar?

16. Finns förslag till ändringar och vi
dareutveckling?

FRI- B4. Orienteringsplaner, dvs översikts-
ritningar över anläggningarna utarbe
tades. Dessa nyttjades som hjälpmedel 
för servicegruppen och entreprenörer. 
Se "Teknik och metodik i arbetet",
sid 181-183.

17- Kan orienteringsplanerna vara lämpliga 
att nyttja som mall för andra förvalt
ningar?

18. Finns förslag till ändringar och vida
reutveckling?

FRI- B5. Driftdatablanketter med "börvärden"
för ex temperatur, tryck, utarbetades 
och anslogs vid komponenterna. Se 
"Teknik och metodik i arbetet", sid
185-2OO.

19» Är driftdatablanketterna lämpliga att 
nyttja i andra förvaltningar?

20. Finns förslag till ändringar och vi
dareutveckling?
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GENOMFÖRANDE I FRI- 
FÖRSÖKEN:

B6. Rondlistor och översynsplaner kvitte
rades av driftpersonalen och kontrol
lerades och arkiverades på driftkon
toret. Material- och mediaförbrukningar 
rapporterades på särskilda blanketter 
som också översändes till driftkontoret.
Se "Teknik och metodik i arbetet", sid
201-205.

Frågor : 21. Finns synpunkter på dessa rapportblan
ketter?

GENOMFÖRANDE I FRI- 
FÖRSÖKEN:

B7. Medeltider framtogs för drift- och 
servicegruppernas arbete. Dessa upp
gifter var till hjälp vid arbetspla- 
neringen. Se "Teknik och metodik i ar
betet, sid 15-16, 65-67.

Frågor : 22. Är detta förfarande lämpligt inom 
andra förvaltningar?

GENOMFÖRANDE X FRI- 
FÖRSÖKEN:

B8. Ytterligare rationalisering av under
hållsarbetet genomfördes 1976-1977 då 
ett datorsystem utarbetades som hjälp
medel för planering av servicegruppens 
arbete samt uppföljning av komponen
ternas tillstånd.

Datorminnet innehåller uppgifter för 
samtliga komponenter om:

- senaste åtgärdsmånad
- åtgärdsfrekvens
- medeltider för utförande
- anvisning om iakttagelse då åtgärd 

skall genomföras. Ex rayndighetskon- 
takt, meddelande om vattenavstäng- 
ning.

- åtgärder utöver normalt vid de 10 
senaste åtgärdstillfällena. Ex un
derhåll upptas i statförslag, åt
gärder vidtagna utöver instruktionen.

Datorsystemet nyttjas som ett förfal- 
loregister varvid för varje månad ak
tuella åtgärder listas. Åtgärden kvit
teras genom inrapportering till da
torn av uppgift om åtgärdsmånad. Om 
kvitteringsuppgift ej inkommit lis
tas åtgärderna även nästkommande må
nad.
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S k underlagslista nyttjas av service
gruppen på fältet. Plats finns för att 
fylla i åtgärdsmånad, tidsåtgång, iakt
tagelse vid åtgärd samt åtgärder utöver 
normalt. Listan nyttjas för inrapporte
ring till datorn.

S k rapportlista nyttjas vid planering 
och uppföljning vid driftkontoret. Den
na innehåller bl a uppgifter om senaste 
åtgärdsmånad, nästa åtgärdsmånad, tids
åtgång vid tre åtgärdstillfällen, iakt
tagelse samt åtgärder utöver normalt 
vid de tio senaste åtgärdstillfällena. 
Samtliga komponenter kan erhållas lis
tade, eller enstaka myndighet eller 
speciell åtgärdsmånad.

Uppföljningen på driftkontoretosker 
med hjälp av rapportlistorna. Åtgär
der utöver normalt och åtgärdstider 
kontrolleras. Ökande åtgärdstider el
ler upprepade åtgärder utöver normalt 
kan vara indikation på fel valt åt- 
gärdsintervall, fel underhållsåtgärder 
eller att komponenter bör bytas.

Frågor: 23» Är datorsystem enligt FRI:s modell för
planering och uppföljning av underhålls
arbetet lämpligt för andra förvaltningar?

24. Kan omarbetning eller vidareutveckling 
av systemet vara till fördel för till- 
lämpning inom andra förvaltningar? 
Förslag!
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C. UPPFÖLJNING AV
MÅLSÄTTNING I FEI
FÖRS ÖKEN :

GENOMFÖRANDE I FRI 
FÖRSÖKEN :

Frågor :

ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNINGEN

Att sänka driftkostnaderna genom noggrann 
uppföljning av energi- och vattenförbruk
ningen.

C1. Uppföljning av bränsleförbrukningen

Ett datorsystem har utvecklats för upp
följningen, som nyttjas som administra
tivt hjälpmedel.

I datorminnet har registrerats samt
liga bränslecisterners volymer, bräns
leslag, anslutna uppvärmda byggnads
volymer och normalförbrukningar.

Varje månad pejlas bränslecisternerna 
av driftgrupperna. Uppgifterna rappor
teras till driftkontoret, där vidare- 
rapportering sker till datorn till
sammans med uppgifter från leverantö
rerna och levererade volymer under 
perioden samt graddagsuppgifter.

För uppföljning av förbrukningarna 
erhålls från datorn varje månad föl
jande uppgifter:

- förbrukning i m olja under perioden.
- förbrukning i m olja per m byggnads
volym och graddag.

- % av normalförbrukning.
- uppgift om att påfyllning bör ske.

Onormala förbrukningar utreds vilket 
kan föranleda energibesparingsåtgärder.

Förutom månadslistor kan från datorn 
erhållas listor med förbrukningar acku
mulerade från budgetårets start samt 
lagerbokföringslistor.

25. Är datorsystem enligt FRI:s modell 
värdefullt för andra förvaltningar?

26. Är omarbetning eller vidareutveckling 
av FRI-rutinerna lämplig vid tillämp
ning inom andra förvaltningar?



GENOMFÖRANDE 
FÖRSÖKEN :

Frågor :

FRI- C2. Uppföljning av förbrukningen av hög
spänd elström

Ett datorsystem har utvecklats för 
uppföljningen, som nyttjas som admi
nistrativt hjälpmedel.

I datorminnet har registrerats samt
liga elmätare med avseende på abon
nerat maximalt effektuttag, abonnerad 
reaktiv effekt, ansluten uppvärmd bygg
nadsvolym och normalförbrukning.

Varje månad inrapporterar driftkonto
ret av driftgrupperna och leverantö
rerna avlästa värden på förbrukad el
energi, maximala effektuttag, uttagen 
reaktiv effekt och debiterade kostna
der.

För uppföljning av förbrukningen er
hålls från datorn varje månad följan
de uppgifter:

- förbrukningar, kWh
- medelpriser per kWh
- förbrukacte effektuttag i % av abon

nent
- förbrukad reaktiv effekt i % av abon

nent
- förbrukningar per m byggnadsvolym
- förbrukning i % av normalförbruk

ningen.

Onormala förbrukningar utreds. Höga 
kostnader per kWh och för höga eller 
för låga uttag av aktiv eller reaktiv 
effekt kan ge indikation på oförmånlig 
taxesättning.

Förutom månadslistor kan från datorn 
erhållas listor med förbrukningar 
ackumulerade från budgetårets start.

2?. Är datorsystem enligt FRI:s modell 
värdefullt för andra förvaltningar?

28. Är omarbetning eller vidareutveckling 
av FRI-rutinerna lämplig vid tillämp
ning inom andra förvaltningar?

106
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GENOMFÖRANDE 
FÖRSÖKEN :

Frågor :

GENOMFÖRANDE 
FÖRSÖKEN :

FRI- CJ>. Uppföljning av förbrukningen av låg
spänd elström

Ett datorsystem har utvecklats för upp
följningen, som nyttjas som administra
tivt hjälpmedel.

I datorminnet har registrerats samt
liga elmätare med avseende på abon
nerat maximalt strömuttag.

Varje år inrapporterar driftkontoret 
av leverantörerna avlästa förbruk
ningar, maximala strömuttag och debi
terade kostnader.

För uppföljning av förbrukningen er
hålls från datorn varje år följande 
uppgifter :

- förbrukningar kWh
- maximala strömuttag
- Medelpriser per kWh

Onormala förbrukningar utreds. Höga 
kostnader per kWh och oförmånliga 
strömuttag kan ge indikation på oför
månlig taxesättning.

29* Är datorsystem enligt FRI :s modell 
värdefullt för andra förvaltningar?

30. Ar omarbetning eller vidareutveckling 
av FRI-rutinerna lämplig vid tillämp
ning inom andra förvaltningar?

FRI- C4. Uppföljning av förbrukningen av vat-
t en

Ett datorsystem har utvecklats för upp
följningen, som nyttjas som administra
tivt hjälpmedel.

I datorminnet har registrerats samt
liga vattenmätare med avseende på an
sluten uppvärmd, byggnadsvolym.

Varje kvartal inrapporterar driftkon
toret av driftgrupperna eller leveran
törerna avlästa förbrukningar och de
biterade kostnader.
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För uppföljning av förbrukningen er
hålls för varje kvartal följande upp
gifter :

- förbrukningen i m
- medelpriser per m vatten

Onormala förbrukningar utreds. Höga 
kostnader per m kan ge indikation på 
oförmånliga abonnemang.

Förutom kvartalslistor kan från datorn 
erhållas listor med förbrukningar acku
mulerade från budgetårets Etart.

Frågor: . Är datorsystem enligt FRI : s modell
värdefullt för andra förvaltningar?

32. Är omarbetning eller vidareutveckling 
av FRI-rutinerna lämplig vid tillämp
ning inom andra förvaltningar?
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BILAGA 20

FÖRTECKNING ÖVER PEKSONEK SOM GIVIT SYNPUNKTER VID INTERVJUER
OCH SAMMANTRÄDEN

Företag eller organisation Person

AB Arsenalen A Osberg

Byggnadsstyrelsen S Sandesten
A Sikström

AB Familjebostäder S Olsson

Fastighetsägareföreningen 
i Stockholm B Lindqvist

Fortifikationsförvaltningen S Erlandsson
S Lindqvist
A Westman

HSB S Nilsson
L Spångberg

John Mattson Byggnads AB P 0 Byström

Milo Syd Do T Andersson
B Jacobsson
S E Nilsson

Riksbyggen i Stockholm B Hansson
SABO L Blomqvist

S Linden
T Pettersson

SALF B Göransson, SKTF
M Markström
K Sjöberg, FCTF
M Tay, ST
B Östlund, SALF - privat

SPP U Winberg

Statsanställdas Förbund E Gagneby
S--E Nilsson

AB Stockholmshem B Andersson
C Linder
S öijving

AB Svenska Fläktfabriken, service G Arvidsson

Svenska Kommunförbundet J--0 Arremo

Wahlings Installationsservice AB B Wahling

Varbergs sjukhus N Persson

Volvo 0 Lindqvist
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