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VD HARORDET.
Det forsta uppdraget som Statkonsult AB fick efter sitt bildande i november 1969var att
utveckla ett datorbaserat, terminalorienterat system fcjr ett centralt bilregister. Den
principiella utformningen av registreringen och dess organisation hade utarbetats av
Bilregisterutredningen. Dess forslag lAg till grund fcir Riksdagens beslut vAren 1969 om
ett ny'btbilregister.
TvA Ar senarebeslutade Riksdagen om att inriitta ett nytt k6rkortsregister, som pA
ett rationellt siitt skuile vara integrerat med bilregistret. Detta fcirslaghade utarbetats
av Korkortsutredningen.
Uppdragsgivareftjr det samlade stora projektet har varit Bilregisterndmnden sedan
den bildades l januari 1971.Det var mycket hrigt stdllda ambitioner frAn statsmakternas
sida som ndmnden hade haft att tillgodose vid sin systemspecificering,vilka i sin tur av
ndmnden utformats som krav pA vArt arbete. Dessa krav mAste bii sdrskilt rigorcisa
eftersom det rcir sig om registeraktiviteter som pA ett mycket pAtagligt sdtt bercjr den
enskilde medborgaren. Ur systemutvecklingssynpunkt gAlldedet ocksAomrAden ddr de
datatekniska erfarenheterna var besrdnsade.
Att de fcir bil- och kcjrkortsregistreringenuppstdllda mAlsiitt. ningarna uppnAtts fAr tillskrivas flera positiva omstdndig\ heter dels Bilregisterndmndens planmdssiga och effektiva ledning av projektet i sin helhet vilket underldttat
vAr systemutveckling, dels det inspirerande samarbetet i civrigt med SPERRY UNWAC, STANSAAB. SAMEFA, AB ID-KORT och STATSKONTORET. Om detta handlar den foljande
informationen.
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UPPDrcET.

Med den sttindigt vdxande biltdtheten blev vArt gamla ldnsindelade bil- och kcjrkortsregistersystemen alltmer ohanterlig och tungrodd apparat.En genomgripandeomliiggning
av registren visade sig vara n6dvdndigfcir att motsvara dagenseffektivitetskrav.Statskontoret och senare Bilregistemdmnden har som central myndighet ansvarat fcir planering och ledning av denna omldggning.Ett uppdrag som vi i dag brirjar se resultatet av i
ett helt ny'tt system fcir bil- och krjrkorbsregistrering.

.TlDEN. I(OSTNADEN.
KR/N/EN
LAt oss titta pA kraven som sttilldes pA det nya systemet. UtgAngspunkten var att
de gamla registren mAste rationaliseras och ersdttas med centrala, ADB-baserade
register tillgiingliga frAn regionala registrerings- och frAgeterminaler. Registeruppgifterna mAste finnas Atkomliga dygnet runt - ftir sekundsnabbasvar. Driftsiikerheten
var ddrftir inte minst viktig. Risken fiir systemavbrott och felbehandlingar mAste i
mojligaste mAn elimineras. Stora krav stdlldes dven pA systemets flexibilitet, ftir att
det i framtiden skulle kunna koordineras med andra system. Allt detta till ofcjriindradoch
pA sikt ldgre kostnad frjr bil- och krirkortsregistrering. Mycket hciga krav alltsA. Detta
blev ocksA avgiirande frir valet av konsulter och leverantrirer.

sTATsKONsULT.

UtsAgs att som konsult svara frir utveckling av de nya systemen fcir realtidsdrift
av det centrala bilregistret (CBR) och centrala kcjrkortregistret (CKR). Statshonsult
ansvarade dessutom ft)r framtagning av dataprogram for CBR/CKR-systemet. Aven att
planldgga och genomftira omliiggningen till CBR/CKR samt att utbilda ldnssty'relsernas
personal i det nya systemet uppdrogs At Statskonsult.

SPERRY
UNI\AC.

Den centrala datorkapaciteteni CBR/CKR-systemet utgiiresav tvA UNIVAC 1106samt
tre kommunikationsdatorer. Dessa datorer svarar mot de mycket htigt stiillda kraven pA
effektiv datakommunikation och systemtillgZinglighetdygnet runt. Hela datorsystemet
har en total lagringskapacitet ph 2,5 miljarder tecken.

STANSATAB.

Hogeffektiva och driftsiikra bildskiirmterminaler kriivdes frir registrering och kommunikation med CBR/CKR. 170 Alfaskop frAn Stansaab ser till att detta fungerar
effektivt och sekundsnabbt. Det alfanumeriska dataterminalsystemet iir ett flexibelt
kommunikationssystem som kan anslutas till de flesta typer av datorer.

SAMEFA.

Tillverkar de reflekterande registreringsskyltarna efter order frAn CBRs dator till
SAMEFAs dataterminal i Kungsrir. OmgAende tillverkning, adressering och leverans
klaras med en av minidatorer helt sty'rd och kontrollerad produktionsanliiggning, som
SAMEEA utvecklat och tillverkat. Vid utbl'tet av den gamla skylttypen producerades
6,3 miljoner skyltar pA 14 mAnader.

AB ID-KORT.

De nya kcirkorten, som successivtskall ersdtta de gamla,tillverkas enligt det system, som
utvecklats av AB ID-kort. Korkortet bestAr av en fotografisk handling med en miingd
inbyggda sdkerhetsdetaljer,som ger stor siikerhet mot frjrfalskning.
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CBRICKR

Fiir Dig som bil- och kiirkortsinnehavare innebdr CBR/CKR i framtiden avsevart
effektivare service i registreringsirenden och iiwiga kontakter i bil- och kiirkortsfrAgor.
PA sikt skall det nya systemet siinka kostnaderna ftir bilSgaren. Miijligheterna till
informationsutbyte mellan CBR/CKR och andra myndigheter, ftiretag och institutioner
blir med det nya systemet kraftigt utvidgade. Fiirdelar som spar tid och pengar At samhdllet.

Fordonscigare

K6rhortsinnehauare
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AB Suensh
Bilprouning hontrollbesihtning
Rihsshatteuerhetbilshatteuppbiird.
Fdrsuars-och
beredskapsplanerande
myndigheter beredshapsplanering
Statistisha
Centralbyrdn bilstati.stik
F6rscikringsbolagen trafihf6rscihringshontroll
Bilhandelns
organisatianer rLyregi.streringsstatistik
Frdgestcillande
allmtinhet och
myndigheter registeruppgifter

Dornstolar,
dklagarmyndigheter utredningar
om trafihbrott
Polismyndigheter trafihduer uakning,
utredningar,
lcimplighetsintyg
Trafihsiiherhetsuerhet,
militrira myndigheter,Sholduerstyrelsenhdrhortsprou.
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T

I

p g R M t $o E c o N S U t S f

KONKORT
l. €ti€rner$o

SVERI6T

3. Fsdd

KORLUNS
gVA '"lARTA
194?*10*17

4. Adr**il

Rrf. TSV. Frsk 1?l tS $Otf{A

?. FErnrmn

i
6 urf, rv
6 |

STAYEHS
rnrrtxS{StETsvtn*
STRANGNAS rb'

7 Grtrrrrrn 1982-0-tA

8 I!::"- - .JB-:;1:i:--*_

*Y**-*-" *p*13-L0J.7,: lr00J*** _
"
Villkot
l00sgg7l
!

LEVERANTORERN
Att hela omldggningen till CBR/CKR har fungerat och att systemet nu liiper friktionsfritt
kan till stor del tillskrivas de leverantiirer som varit med i projektet.
Leverantijrer som har valts med hiinsyn till de hiiga krav som stiilldes pA vArt nya
bilregister och k<irkortsregister.Hdr ftiljer en kort presentation av ftiretagen som ligger
bakomCBR/CKR.

SPKffiKY
ffiffid&\f&C.

Ett av viirldens ledande dataftiretag, med markerad egenprofil. Fiirst med realtidsorienterade system och med standardiserade databassystem. Marknadsfriri SverigealltifrAn
mindre administrativt orienterade system till mycket stora generella system. AIla utvecklade fijr att gemcijlighettill enkel ochsamtidigt flexibel anslutningav olika terminaler.

$Yerus&&ffi.

Svenskt dataftiretag som specialiseratsig pA informationsbehandling i realtid. Utvecklar
och tillverkar egna datorer och system optimerade ftir omrAden ddr snabbhet i informationsbehandlingen iir avgiirande och diir kommunikation mellan miinniska och dator iir
av vital betydelse.

sAfoTf;FA"

Utvecklar, tillverkar och marknadsfiir system och produkter inom omr&denadata, elektronik och mekanik. Anlaggningen ftir automatisk produktion av de reflekterande registreringsskyltama dr ett exempel pA SAMEMs breda kompetens inom dessaomrAden och
harsom ftirsta anliiggning av denna typ vdckt en stor internationell uppmiirksamhet.

&ffiKm*KmmY.

Ftiretaget utvecklar, tillverkar och marknadsftir ftirfalskningssdkraidentitets- och behiirighetskort. Intressanta utvecklingsprojekt dr ftir ndrvarande maskinellt liisbara id-kort och
passkort enligt patentstikt system. Sortimentet omfattar dven den tekniska utrustning
som behcivsfiir kontroll och avldsning.

UTVECKTATA/
STATSI(oNSUTT.

Genomftirande av ett projekt i den storlek, som CBR/CKR-systemets utveckling varit,
krdver och ger kunskaper om vitt skilda omrAdenav administrativ utveckling.
Ftir att genomftira sin del av projektet har Statskonsult knutit till sig konsulter med
kunskaper inom bla omrAdena projektledning, systemering inom olika tilliimpningsomrAden, avancerad programmering, kontorsrationalisering och utbildningsverksamhet.
Statskonsult, som bcirjadesin verksamhet 1969,har i dag 140 anstiillda. I ftiretaget finns
konsulter med omfattande 5n'keserfarenheteroch professionella kunskaper, frirvdrvade
genom tidigare verksamhet inom skilda omrAdenav ndringsliv och fcirvaltning.
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DETHARKAN VI.

Statskonsult erbjuderi dagkvalificerade konsulttjei.nsterinomfyraverksamhetsomrAden.
Genom att kombinera den sdrkompetens som konsulterna inom de olika sektorema besitter, kan projektgrupper bildas som pA ett effektivt siitt kan gripa sig an de flesta administrativa utvecklingsuppdrag.

AR-teknik. I uppdrag som rtjr utveckling av informationssystem har Statskonsult kompetens inom omrAdena ADB-teknik, problem- och utrustningsorienterat systemarbete,
programmering,kontorsrationalisering,AR/revision och projektledning.I sektorns uppdragsprofil ingAr sAvdl begrdnsadespecialistinsatsersom utvecklingsuppdraggdllande
riksomfattandeterminalsystem.
Organisationsutveckling. Denna sektor av Statskonsults verksamhet arbetar med foretagsekonomiskaoch administrativaproblem inom frirvaltningochndringslivmed friljande
huvudomrAden: strategisk planering, organisationsanalys, ekonorniadministration,
personaladministrationoch kostnadsbesparingsprogram.
Projektadrninistration. Erfarna projektadministratcjrers tjdnster utnyttjas av Statskonsults kunder fcjr att bygga upp projektorganisationer, strukturera projekt, upprdtta tids-,
resurs-och kostnadsplanersamt skapaformer och metoder fcir styrning och uppfdljning
av verksamhetenmot faststdlldamAl och planer.
Utbildning. Statskonsult kan erbjuda tjdnster f<iratt kjsa utbildningsproblem hos fciretag,
verk och myndigheter. Uppgifterna kan t ex avse att analysera utbildningsbehov, ldgga
upp utbildningsplaneroch genomfdrafciretagsinternutbildning.DessutombedriverStatskonsult en omfattande allmii.nkursverksamhet inom omrAdet fciradministrativ utveckline
efter ett specielltkursprogram.
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