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FLERÅRSPLANERING
ALLMÄNT
Flerårsplaneringen av materielvården för den långtidsförvarade materielen bör
drivas så långt fram i tiden som materielvårdsbehovet kan överblickas med någorlunda säkerhet. Med ledning av normsiffrorna i materielvårdsschema förråd
kan en översiktlig plan över intervallbundna vårdåtgärder upprättas för fyra till
tolv år framåt i tiden. Planeringen för materielen som är i bruk, ska omfatta
minst fyra år
Materielvårdsplaneringen bör baseras på bl a följande faktorer:
Vårdbehov
•

Materielvård som kommer att behövas vid långtidsförvaring, t ex av materiel som varit i bruk eller av nyanskaffad materiel.

•

Intervallbunden materielvård och eller drifttidsbunden materielvård som infaller under planeringsperioden.

•

Särskild materielvård som visat sig behövas på grund av materielens verkliga tillstånd, förslitningsgrad och vårdbehov.

Nyttjandebehov
•

Materiel som kommer att lämnas ut för användning i samband med utbildning, eller för användning vid utlandsinsats Samt vid utlåning till andra förband, frivilliga organisationer m.m.

Omsättningsbehov
•

Materiel som kommer att förbrukas eller tas i bruk enligt särskilda
omsättningsplaner, förslitningsplaner o d. Direktiv för detta kan även finnas
i HKV Årliga Anvisningar för Teknisk Tjänst

Renoveringar m m
•

Materiel som kommer att renoveras, modifieras, bytas ut eller kasseras, allt
enligt särskilda riktlinjer.

Organisationsändringar
•

Bl.a. aviserade krigsorganisatoriska ändringar som kommer att föranleda
större omflyttningar, hemtagning m m av förrådsställd materiel.

Förrådsmässiga ändringar
Ny- och ombyggnader av förråd som kommer att göra flyttning av förrådsställd materiel och andra arbeten nödvändiga.
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Övrigt
•

Inventeringar, periodiska besiktningar, kontroller, inspektioner o d.

Vid planeringen skall behovet av resurser för de nödvändiga vårdåtgärderna beräknas och avvägas, bl a.:
Personal
•

Bör särskiljas med hänsyn till kvalifikationer för arbetsledning, kontroller
och vårdarbete; därvid beaktas normsiffrorna för vårdpersonal.

Materielvårdsutrustning
•

Utrustning och tekniska hjälpmedel samt material som kommer att behövas
för tillsyn, kontroll, isärtagning och förpackning av materielen.

Vårdlokal- och verkstadskapacitet
•

Beräknas i första hand med ledning av normsiffrorna för vårdinstans.

Transportmedel
•

För personal och utrustning m m samt för materiel som skall flyttas till och
från vårdlokaler, verkstäder o d.

Vid inplanering av vårdarbetet på lämpliga arbetsperioder tas hänsyn till bl a de
toleranser för vårdintervall som är medgivna enligt publikation M7782-112006.
Om vårdåtgärderna måste graderas efter angelägenhet, skall vården säkerställas
för materiel som är avgörande för förbandens användbarhet i krig. Detta gäller
även materiel som på grund av sin konstruktion eller ogynnsamma förvaringsförhållanden kan befaras bli skadad. Om vården av viss materiel måste senareläggas, skall man välja materiel som är tekniskt okomplicerad och mindre
känslig, t ex sådan som tål smärre korrosionsskador utan att dess användbarhet
riskeras.
Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vård FM publikationer
F-bet/F-ben (länkade)

Normer

M7782-112006 NORM VÅRD
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