
TELEVERKET, KOMBER (KOMplexvis BERäkning)

KOMBER står för KOMplexvis BERäkning och var ett internt stödsystem för trafikal beräkning 

och dimensionering av nätets trafikvior (främst för riksnätet). Filerna innehåller data för samtliga de 

viakomplex som finns bevarade från denna period. Viakomplexen beskriver vilka vior som fanns i 

Televerkets riksnät under perioden, viornas storlek, sökande och uppmätt trafik, samt nätets 

dirigering.

 

Filer:

telia.komber.s89 - Befintligt nät under år 1989

telia.komber.s90 - Befintligt nät under år 1990

telia.komber.s91 - Befintligt nät under år 1991

telia.komber.s92 - Befintligt nät under år 1992

telia.komber.t90 - Trafikprogram för år 1990

telia.komber.t91 - Trafikprogram för år 1991

telia.komber.t92 - Trafikprogram för år 1992

telia.komber.t93 - Trafikprogram för år 1993

Samt tre stycken av Riksarkivet framtagna översättningstabeller. 

Vid leverans till Riksarkivet var detta dataset väldigt knapphändigt dokumenterat. Efter att viss forskning 

utförts i Televerkets pappersarkiv hos Riksarkivet i Arninge har dokumentationen delvis kunnat 

kompletteras. I Arninge påträffades kataloger över signaturer (signaturer kallas i systemet 

KOMBER för ”signum”) på olika telefonstationer. I viss mån fanns även i dessa kataloger  

kodöversättningar för Funktyperna. Med hjälp av dessa kataloger har översättningstabeller skapats. 

För vissa förekommande koder saknas dock fortfarande översättning, detta gäller framför allt för 

funktyperna. Katalogerna heter E 13 A Signaturförteckning samt E13 B Signaturförteckning och återfinns i 

Televerkets arkiv i Riksarkivet Arninge, delarkiv Televerkets författningssamlingar, TFS.  

Det finns anledning att tro att bokstäverna Å, Ä och Ö har ersatts av andra tecken när det kommer till 

signaturkoderna i KOMBER. Detta eftersom det inte finns någon signaturkod med dessa bokstäver angett. 

Om man däremot tittar i signaturkoderna i systemet VIADIM så har bokstäverna används i signaturerna. 

Detta gör att många koder inte går att översätta med hjälp av den förteckning över signaturer som påträffats i 

Televerkets arkiv hos Riksarkivet i Arninge. Tex. kan den i KOMBER angivna koden ”B]L” egentligen vara 



koden ”BÄL” som enligt förteckningen översätts till Bäl, eller så kan det vara ”BÅL” eller ”BÖL”, som 

enligt förteckningen översätts till Bålsta respektive Bölebro. Detta gör såklart att många koder lämnas 

oöversatta i fälten som innehåller signaturer. Man kan, om man jämför kodanvändningen kontra 

kodkatalogen, skönja ett mönster som säger att översättningen bör bli: \ = Ö, [ =Å och ] = Ä. Detta är dock 

inte helt säkert, och om det stämmer så saknas trots det översättning för vissa andra koder. 

För många koder som anger funktion (fälten Vianamn_Astn_Bstn_Viatyp_funktion och 

Viakomplex_namn_funktion i samtliga filer) finns inga översättningar. De koder som har översättningar är 

H= högspärrsvia, K=kompensationsvia, L=lågspärrsvia, S=SOS-via, och de allra flesta poster har också 

någon av dessa angett. 

För koderna i fältet Signalsystem_paa_vian finns heller ingen översättning, och ingen har dessvärre 

kunnat påträffats. Signalsystem på vian anges i koder på 1-4 st tecken, t.ex. ”S” eller ”P(T3”.

Veckonummer skall Anges ÅÅVV, t.ex. 8951 för vecka 51 1989. Här förekommer ofta att man 

angett avvikande från detta, t.ex. ”T915” och ”T905”, utan att förklaring för detta framkommer. 

Detsamma gäller för fälten Utbyggnad_bestaelld_till_maanad (skall anges ÅÅMM men innehåller 

många typer av avvikelser som inte kan avfärdas som slumpmässiga felinmatningar) och

Timme_under_dygnet (skall anges med fyra siffror, t.ex. 1000, men ofta förekommer ”-100” och ”-

200” mm).

 

 


