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Sammanfattning och dokumenthänvisningar
Sammanställt av Bengt Myhrberg på uppdrag av FHT

Bakgrund
Utgående från underlaget till ”Det bevingade verket” som utgavs av FMV 1986 i samband
med flygvapnets 50-årsjubileum görs här en sammanfattning och komplettering till kapitlet
”Ledningssystem för våra flygstridskrafter”
Sammanställningen nedan beskriver systemuppbyggnad och strilcentraler i stort från
”tidernas begynnelse” d.v.s. 1920 till ca 2000, i första hand sett ur/från FMV perspektiv med
tyngdpunkt på Stril 60 generationen från mitten på 60-talet fram till STRIC och övriga
strilsystemkomponenter som driftsattes under slutet av1990-talet.
Andra dokument under framtagning inom samma ämnesområde:
- En kronologisk sammanställning av utvecklingen av system för luftbevakning och
stridsledning hämtad ur öppna publikationer utförs av John Hübbert
- Stril 50 behandlas i ett separat dokument av John Hübbert.
- Bakgrunden till och utvecklingen av Stril 60 kommer att behandlas av Johan Gribbe i en
licentiatavhandling med tyngdpunkt på beslutsprocess, upphandling och principuppbyggnad
av luftförsvarscentralerna samt vilka som fattade de avgörande besluten. Preliminär
disposition framgår av bilaga 8. Avhandlingen planeras bli klar under 2006.
- Respektive typ av strilcentral/DBU (DataBehandlingsUtrustning) beskrivs mer detaljerat i
separata dokument enligt DBU-förteckning i bilaga 7.
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1. Inledning
Första gången luftbevakning nämns i en officiell skrivelse är 1910 i ett skriftligt utkast
redogörande för tullbevakningens uppgifter. (Se vidare: Bjarne Darwall; Myran, En hemlig
anläggning går ur tiden)
I Sverige bedrevs redan på 1920-talet övningar med luftbevakning inom Armén. I mitten av
30-talet organiserades landet i luftbevakningsområden (lbo), vardera med en luftbevakningscentral (lc), till vilken ett antal luftbevakningsstationer (ls) rapporterade.
Rapporteringen skedde över manuellt uppkopplade förbindelser i Televerkets nät, genom så
kallade luftförssvarsamtal som hade företrädesrätt. Denna första optiska luftbevakning
organiserades av Armén, kompletterad av Marinen inom de viktigaste marina basområdena.
Först under beredskapsåren kom luftbevakningen att byggas ut till ett rikstäckande nät.
Luftbevakningens organisation och arbetsformer gav inte tillräckligt underlag för
stridsledning av jakt, när jaktförsvaret byggdes ut för att skydda Stockholm, Göteborg och
Malmö. Detta ledde till att man inom Flygvapnet började bygga upp en egen
luftbevakningsorganisation. Den bestod av så kallade jaktls som rapporterade via radio till
jaktstridsledningscentraler (jc), vilka successivt inrättades vid hemmaflottiljerna, som regel i
kanslihusens källare.
När radar (ekoradio, ER-IIIB) under 1944 tillkom inom Flygvapnet, accentuerades
splittringen av luftbevakningsorganisationerna ytterligare.
Åtgärder vidtogs visserligen under beredskapen för att förbättra samverkan mellan
jaktförband, luftbevakning och luftvärn, men övningserfarenheter, utredningar och
studiebesök utomlands ledde successivt till att behovet av en samordnad, centraliserad
stridslednings- och luftbevakningsorganisation klarlades.
1946 föreslog luftförsvarskommittén (LFK) efter omfattande studier och försök 1944-1946,
att en modern sådan organisation skulle byggas upp inom Flygvapnet, samt att beredskapsårens optiska luftbevakning också skulle överföras dit. Så skedde slutligen den 1 juli 1948.
Dessa organisatoriska förutsättningar utgjorde grunden för Flygförvaltningens engagemang i
Stril-utbyggnaden.
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2. Uppbyggnadsskedet 1948-58
Enligt riksdagsbeslut 1948 skulle, under CFV i flygledningen, inrättas en
luftbevakningsinspektion (Li) (Åkerman/Stangenberg) för att leda uppbyggnaden av den nya
verksamheten.
Flygförvaltningen (KFF) skulle utökas och få det tekniska ansvaret för utbyggnaden. Det nya
systemet kom sedermera att kallas Stril 50 (förkortningen Stril – stridsledning och
luftbevakning – tillkom först 1957). Den nytillkommande optiska luftbevakningen
sammanfördes organisatoriskt med radioverksamheten. Jan-Henrik Kylberg, chef för
markradiodetaljen på elektriska sektionen inom Flygförvaltningens utrustningsbyrå
(FF/UEL), fick i uppdrag att planera utbyggnaden utifrån ganska vaga förutsättningar.
Kylberg presenterade en första systemplan för hela landet och en personalgrupp med tio
tjänster, som skulle bilda en egen detalj – lbev-detaljen. Kylberg fick stöd av chefen för FF
materielavdelning, överste Jacobsson, och redan den 1 juli 1948 började de första av de
begärda tio medarbetarna att strömma in till den nya lbev-detaljen.
Se vidare FHT dokument: MUSEALA MINNEN FRÅN KUNGL FLYGFÖRVALTNINGEN
OCH FLYGVAPNET av Jan-Erik Kylberg, Maj 1980
Den nya personalens första uppgift blev att tillsammans med LI göra upp en mer fullständig
plan för uppbyggnaden.
CFV beslut omfattade en materielkostnadsram på 45 miljoner kronor och en resursinsats av
25 ingenjörer för en tidsperiod av sju år.
Den nya organisationen fick sitt elddop redan i mars 1949 vid en första luftförsvarsövning
inom den nyuppsatta tredje jakteskadern. Erforderlig utrustning med bland annat Lfc i F13
gymnastiksal och ett rörligt luftbevakningskompani med radio-ls improviserades fram på sex
veckor. Övningen blev lyckad och materielen fungerade väl.
I bilaga 1 återfinns en kopia ur Teknisk Tidskrift nr 35 från 30 september 1950 av kapten Ian
Iacobi med rubriken Jaktflygets stridsledning.
Ännu medan Stril 50 befann sig i delvis och provisorisk uppbyggnad började tankar på ett
nytt och modernare system tränga fram.
En stort upplagd studie gjordes av hela verksamheten och hur den tekniska utrustningen
användes, bland annat förutsågs automatisering av flera funktioner med datorstöd.
Uppsnabbning av rapporteringen från ls infördes men framförallt blev intresset nu inriktat mot
vad man kunde göra med i radartekniken vad gällde spaning på långa avstånd.
De i krigets slutskede anskaffade radarstationerna (ER-3b) (Se vidareFHT dokument
Utvecklingen från ekoradio till Stil 60-radar, Sven Hasselrot, 5 nov 1992) blev snabbt
huvudkomponenter och integrerades med den optiska luftbevakningen. Stationerna hade efter
dagens mått begränsade prestanda. FOA, som successivt skaffat sig en avsevärd kompetens
inom området genom bland annat egen materielutveckling, tog i slutet av 1952 upp
diskussioner med KFF vilka 1953 ledde till utredningen Spaning och stridsledning i
luftförsvaret (SOS).
SOS blev en övergripande och mycket omfattande utredning, med alla frågeställningar om
datainsamling (främst radar), samt framtagning och presentation av informationsunderlag för
de olika vapensystemen (jakt, lv, lv-robot). Särskilda studier gjordes över möjligheterna att
använda automatiska hjälpmedel för målföljnings- och stridsledningsberäkningar.
En särskild delutredning över principer för radarsystemets uppbyggnad (LFRU) startades
inom SOS i slutet av 1954. Även luftlägespresentation på elektroniska indikatorer togs upp
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som komplement till de manuellt skötta ”plottingbord” som användes i Stril 50 (lfc och lgc).
Utredningen avrapporterades vid ”Uppsala möte” i januari 1956 mellan flygledningen och
FOA. Ett konkret handlingsprogram med materielplan och upphandlingsspecifikationer för
Stril 60 togs fram vid de följande så kallade ”Saltsjöbadsmötena”. Se vidare LOSprotokollen.
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SOS-utredningen hade i stort fullgjort sitt uppdrag och dess rekommendationer kom att i hög
grad styra den fortsatta ut- utvecklingen av strilsystemet. Samarbetet mellan alla intressenter i
strilsystemet (inkl Televerket och Civilförsvaret) fortsatte den brett upplagda LOS-kommittén
(Luftbevakning och Stridsledning) som bildades 1957.
LOS-protokollen registrerades inte. Merparten finns kvar som oregistrerade arbetspapper och
ingår i FHT samlingar i Krigsarkivet. En förteckning över protokoll från slutet av 1950-talet –
1974 återfinns i bilaga 5.
I LOS-kommittén deltog även svenska teleindustrier som tekniska konsulter, men då det
gällde konkreta systemstudier för en ny lfc lades uppdrag på de engelska firmorna Decca och
Marconi. Uppdraget omfattade även låghöjdsproblematiken.
Som nämnts framhölls behov av automatisering redan tidigt och 1954 överlämnade CFV till
ÖB en utredning innehållande en första skiss till ett nytt system. Utredningen, som skämtsamt kom att benämnas ”Kristallkulan”, blev den ekonomiska och organisatoriska grunden
för Stril 60.
Kraven dokumenterades i PUStril (Plan för utbyggnad av Stril 60). ELB H A 292:13/60
I inledningen till PUStril angavs att ”de grunder på vilka beslut fattats var i olika grad
osäkra”. Här följer ett ”öppet” utdrag ur ett hemligt PM från 7 febr. 1962.
Efter hand som utvecklingsarbetet framskridit med utgångspunkt från de i PUStril 60
redovisade principerna har en större grad av säkerhet uppnåtts bl a i vad det gäller
kostnaderna och den fortifikatoriska utbyggnaden. En översyn av de för Strilutbyggnaden
gällande planerna har därför gjorts under 1961 vid inledande konferenser mellan FS, FF,
FOA och FortF och genom fortsatt detaljbearbetning inom flygledningen. De härvid
framkomna ändringarna redovisas nedan.
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1. Antalet lfc typ I har främst av ekonomiska och fortifikatoriska skäl enligt CFV beslut den
18/10 1960 reducerats till 2 st, med en anläggning inom sektor O5 resp. S1.
Inom sektor O1 och S2 ersättes härvid typ I av det enklare uppbyggda lfc typ II
2. Lfc typ II utbygges enligt ovan och enligt tidigare beslut inom sektor ÖN3, N3, O1, S2 och
W2. Principutformningen av denna central har närmare granskats. Möjligheten att utnyttja
befintliga anläggningar enligt CFV principbeslut har beaktats. Lfc II-funktionen har
därför föreslagits lösas genom att bibehålla lfc m/50 i stort sätt i nuvarande skick, men
med moderniserad utrustning för presentation av luftlägesdata m m kombinerat med ett
utnyttjande av planerat rgc-system för målföljnings- och jakt(rb)-stridsledningsfunktionen.
Härigenom har antalet rgc totalt ökats med men lfc typ II avsevärt förenklats icke minst ut
fortifikatorisk synpunkt. Lfc avses som ”insatscentral” och i rgc verkställes från lfc
beordrad stridsledningsverksamhet. Inom sektorerna ÖN3 och W2 där antalet
informationskällor är särskilt begränsat och icke motiverar utbyggnad av en rgc har
operationsrum med utrustning för målföljning och kalkylatorstridsledning föreslagits.
3. Antalet rgc har ökat från 8, tidigare primärt avsedda enbart för sammanställning av
låghöjdsinformation, till 11 st fördelade med 3 st inom O5, 2 i O1, 2 i S2, 1 i G1 och 1 i N3
4. Nu föreliggande beslut om anskaffning av rb 367 och rb 368 har medfört detaljändringar i
centralerna och behovet av förbindelser för anslutning till strilsystemet kan medtagas i
planerna. Även förbindelser till kustrbsystem SM-20 planeras då dessa förband skall
kunna förhandsmeddela all verksamhet till lämplig strilcentral.
5. Beträffande radarstationerna har man tidigare undersökt möjligheterna och
konsekvenserna av att ersätta även de planerade fasta primärstationerna med flyttbara,
men undersökningen visade att detta inte är lämpligtvare sig från teknisk, ekonomisk eller
operativ synpunkt.
………,men möjligheterna att öka systemets uthållighet bland annat genom hårdgöring av
antennsystem eller genom flyttbarhet, skall även fortsättningsvis beaktas.
Behovet av flygburen radar, i första hand som komplement till den fasta lågspaningskedjan
understrykes och tidig anskaffning skall efterstävas.
6. Telekommunikationsbehovet har ännu ej helt kunnat konkretiseras beträffande principerna
för sambandssäkerhet och olika reservstridsledningsnivåer, med den mera detaljerade
kännedomen om objektens placering och funktioner visar en avsevärt högre kostnad för
teleförbindelser än vad som tidigare beräknats.
I mitten av 50-talet stod man inför valet mellan de förhärskande analogikalkylatorerna och
den nya digitaltekniken som var tämligen dyrbar och delvis oprövad i militära sammanhang.
Viss försöksverksamhet inom svensk industri, Marconis lfc-studie samt en FOA-utredning om
digitalisering av den svåra automatiska målföljningen (där även svensk industri deltog),
gjorde fler och fler övertygade om den nya teknikens möjligheter.
I upphandlingsspecifikationen för lfc lämnades dock frihet för anbudsgivarna att föreslå
teknik.
I och med att specifikationen för lfc var klar 1958 kan man påstå att luftbevaknings- och
stridsledningsområdet på några få år upplevt ett enormt lyft i sina tekniska ambitioner efter en
kraftsamling av svensk taktisk och teknisk expertis.
Li inom flygledningen lades ner 1957 ”efter fullgjort uppdrag”. Det totala ansvaret för
Flygvapnets del inom luftförsvaret samlades då till Flygstaben.
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3. Det stora språnget 1959 – 65
Den första stora utmaningen i den förestående serien av anskaffningar gällde lfc för de
dåvarande sektorerna 05 och Sl. Det handlade om ett avancerat system med datorer, ett stort
antal operatörspositioner försedda med indikatorer för radarbild, symboler och kartbilder samt
ett omfattande system för såväl intern som extern kommunikation (lfc typ I).
Ordern gick till Marconi som segrade över Decca, trots att Decca med sina
analogiutrustningar kunde erbjuda leverans mer eller mindre direkt från hyllan. Därmed var
ett avgörande vägval av digitalteknik gjort. 1965 togs den första lfc i drift. De två centralerna
var sedan i stort i kontinuerlig drift fram till 2001.
I bilaga 2 återfinns den första ”öppna” informationen om Stril 60, författad av Olov Hörberg
1959, blivande byråchef på Elektronikavdelningen.
Detta utnyttjades av bland annat Dagens Nyheter som 12 oktober 1959 hade följande notis.

Denna skiss visar i förenklad form hur det nya svenska elektroniska luftförsvarssystemet - "Stril 60" arbetar vid ett fientligt anfall med flyg- och sjöstridskrafter. Spaningen sköts av ett nät av
radarstationer som täcker luftrummet framför våra sjö- och landgränser. Optisk och akustisk
luftbevakning 2 används i begränsad omfattning för att komplettera bilden av luftläget. Målets
verkliga läge mäts 1 in genom spaningsorganen med vissa tidsmellanrum, som bestäms av
radarantennens rotationstid. På så sätt matas lägesuppgifterna in till ett centralt elektroniskt "minne",
även kallat informationsbank 3 . Minnet inregistrerar allting om fiendeplanens kurs, antal, höjd,
hastighet osv. Härifrån matas alla data genom bildrör till stridsledare, flygsäkerhetsledare med flera 4
I vissa sammanhang används lokalt färg-TV för att ge en storbild av luftläget. Färgen hjälper till att
snabbt skilja de olika målkategorierna åt. Informationsbankens uppgifter kompletteras även genom ett
slutet TV-system, av samma typ som används inom industrin, vid trafikövervakning, bevakning etc.
Härigenom får stridsledningen uppgifter om bl a egna flygplans beredskap, basläge och väder.
Bankens uppgifter sammanställs i bild- och tabellform på elektronisk väg och ger luftförsvarsledaren
en fullständig helhetsbild av luftläget med alla detaljer tillgängliga. På basis härav sker besluten om
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vilka insatser som skall göras, antalet plan som skall sättas in i striden 5 , robotar som skall skickas
upp, plats och mål.
Möjligheten och metoden att genomföra insatser kalkyleras automatiskt av en elektronisk
siffermaskin. Efter order matas denna maskin från minnet med uppgifter beträffande fienden och egen
vapenbärare och genomför en fullständig beräkning på förhand av vapenbärarnas hela väg så att
kontakten skall bli lyckosam. Maskinen erhåller under denna ideligen upprepade beräkning, som den
genomför på bråkdelen av en sekund, kontinuerliga tidsaktuella uppgifter från minnet om målets
respektive försvararens rörelser och övriga data så att kalkylatorn kan ge den i varje ögonblick
gällande elektriska storordern. Denna överföres därefter av särskild apparatur utan mänsklig
förmedling via radio direkt till rätt vapenbärare, så att denna utan en sekunds fördröjning kan vidta
erforderliga åtgärder.
"Stril 60" ger också möjlighet att automatiskt sända orienteringar om luftförsvaret - "lufor" - som en
serie elektriska impulser, vilka kan presenteras hos mottagaren på bildrör utan en sekunds försening.
På så sätt kan bl a civilförsvaret 7 , luftvärnsförband 8 och viktiga industrier 9 erhålla en
ögonblicklig bild av alla flygplanrörelser. Systemet skall utvidgas så att det täcker även rörelser på
sjön, lågtflygande helikoptrars kurser etc.
Trots den långt gående automatiseringen fordras ändå människor i åtskilliga parallellfunktioner. De
ingriper som "värderare", där den elektroniska värderingen blir för dyrbar och komplicerad. Människan
fattar också de avgörande besluten efter "föredragning" från maskinen. Principen med "Stril 60" har
varit att befria människan från all rutin och låta den rätt använda pålitliga maskinen utföra dessa
sysslor på bråkdelen av den tid en mänsklig hjärna behöver för att räkna ut resultatet. Maskinen gör
detta med avgjort större säkerhet och noggrannhet.

Svensk industri var visserligen inte mogen för lfc-åtagandet men, grundat på lösningen till en
experimentutrustning för digital automatisk målföljning som FOA beställt året innan, fick
Standard Radio & Telefon AB beställning på dator-, presentations- och
kommunikationsutrustning för PS-08 i internationell konkurrens.
Systemet innehöll ett modifierat PPI
803, en relativt enkel digital
beräkningsenhet för vinkelstridsledning
och så kallad halvautomatisk
målföljning och kallades ibland också
Stril 59. I detta system utprovades även
en digital styrdatalänk för stridsledning
av jakt – ”Flugan”. Indikatorrummet
utgjorde en komplett operativ funktion
för målföljning och jaktstridsledning
via datalänk och försvaret fick sin första
digitala dator för operativt bruk.
B-stativet, som den kallades, var inte särskilt häftig, den hade bara 32 ord om 20 bitar i
minnet.
Vid denna tid var kunskaper i digitalteknik mycket begränsade. Standard Radio hade ett stort
behov av internutbildning men bra läromedel saknades. Detta ledde till att boken
”Digitalteknikens grunder” togs fram (med Kjell Mellberg som huvudförfattare). Den fick
spridning även inom försvaret och ett par tekniska skolor i Stockholm. Den blev därigenom
den första läroboken på svenska i digitalteknik.
För de mer omfattande målföljnings- och stridsledningsuppgifter som planerades för Stril 60
krävdes en större höjdmätningskapacitet än de långsamma nickande höjdmätarna klarade av.
För att lösa detta anskaffades ”volymetrisk” radar från SNERI i Frankrike (föregångare till
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Thomson) med en elektronisk styrd höjdlob. Radarn kallades PH-39. SRT levererade en
digital extraktor kombinerat med ett embryo till en dator utvecklad från
experimentmålföljaren som senare kom att kallas Censor 120. Systemet kom att kallas Snövit
och de sju dvärgarna.
1962 gav tidskriften Elteknik ut ett temanummer om strilsystemet. Ett särtryck ur denna
återfinns i bilaga 3.
Betydligt modernare krav kunde ställas inför nästa upphandlingssteg, de så kallade
radargruppcentralerna (rgc), som byggde på LAFC (Low Altitude Filter Centre) i Marconistudien ) och i första hand var avsedda för låghöjdsradarstationerna PS-15. Standard Radio
lyckades i hård konkurrens ta hem beställningen 1962 och blev därigenom för lång tid framåt
den dominerande leverantören av dator-, presentations- och datalänkutrustning inom
strilområdet. (Se vidare Kjell Mellbergs PM ”Det stora språnget”… bilaga 4)
I rgc-systemet byggdes inte bara de mest avancerade operatörsfuktionerna in. Även tekniskt
låg systemet i frontlinjen, genomgående baserat på digitalteknik, inklusive indikatorerna och
radarsignalbehandlingen.
Den automatiska styrdatasändningen till flygplanen, som först utnyttjades i lfc, var Sverige
först i världen att konstruera och använda. Liksom all ny teknik var flera av de nya
funktionerna ursprungligen behäftade med brister som ledde till modifieringar och förseningar
i förhållande till de ursprungliga planerna.
Rgc-systemet driftsattes i 8 anläggningar under perioden 1967 - 1971. Den ursprungliga
beställningen omfattade 12 system, men 4 kom aldrig att installeras. Systemet avvecklades i
två omgångar från 1992 till 2001. Vissa berganläggningar finns kvar som
sambandsknutpunkter eller utnyttjas av intressenter utanför försvaret
Under denna tidsperiod påbörjades även den digitalisering av radarsignalerna som var
nödvändig för den automatiska målföljningen och senare även möjliggjorde
smalbandsöverföring av radarinformation.
I rgc utformades denna funktion som en särskild modul (videokorrelator eller senare
radarextraktor). Radaranslutningen, samt kommunikation överhuvudtaget, mellan olika
delfunktioner riktade uppmärksamheten mot de viktiga gränssnitten i utbyggnaden av
strilsystemet. 1962 initierades ett omfattande arbete med gränssnitt.
Detta var början till en kontinuerlig övervakning av gränssnitt i strilsystemet och till ett utökat
systemarbete.
Det internationella intresset var stort för Stril 60-systemet, vilket strömmen av utländska
besökare (även från USA) vittnade om.
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Stril 60 enligt planer från slutet av 1960-talet
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4. Konsolidering och utbyggnad 1965 -82
Nya funktioner/system tillfördes under perioden. Några exempel är:
-

Regional vädercentral (RVÄDC) byggdes ut med kraftfulla datorer (MYRIAD) och
väderförmedling från lfc till flygbaser genomfördes i slutet av 60-talet

-

Smalbandsöverföring av radarinformation till lfc 1 (1982)

-

komplettering av ett antal gamla lfc – med projicerad storbildsinformation för måldata
från rgc i början av 70-talet – (I samband med den sista flygvapenövningen i lfc
HUMLAN inspelades en videofilm, se kapitel 11)

-

rörliga indikatorrum (RIR, senare benämnda rrgc/T) med rgc-funktioner beställdes i
slutet av 70-talet och driftsattes1985.

Att prova och utvärdera hela funktionskedjor blev en nödvändighet i ett system av denna
komplexitet och med en mångfald av systemfunktioner.
I mitten av 60-talet bildades inom Flygvapnet en enhet för taktisk utprovning av Stril
(TU Stril) som genomförde utprovningar vid strilanläggningar och medverkade vid annat
systemarbete.
För att kunna genomföra en teknisk-taktisk utvärdering av Stril 60 och för att kunna ta tillvara
erfarenheter från den taktiska strilverksamheten tillfördes i början på 70-talet speciella
resurser:
- En rgc (VESSLAN) ställdes till FMV förfogande 1973 och försågs med utrustning för
registrering och utvärdering av provningsdata (PC Stril).
- Hos Stansaab kompletterades befintlig programvårdscentral, uppbyggd av rgc-materiel
med speciell dator- och presentationsutrustning till en utvecklingscentral där man i
samverkan med TUStril genom så kallad metodutveckling utformade modifieringar och
nya funktioner (DC Stril).
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Följande genomfördes under perioden 1974 – 1980:
- Utveckling och anpassning av jaktstridsledningsprogram för JA37
- Metodutveckling av halvautomatisk stridsledning (PIA)
- Metodutveckling av släpvektormålföljning (SVEN)
- Utveckling av presentationsmetoder för striltaktikledning (ANTON)
- Metodutveckling av automatisk start av målföljning
- Metodutveckling av multiradarmålföljning.
Den första viktiga uppgiften för PC Stril blev utformningen av JA37 samfunktion med
strilsystemet. Genom sammankoppling av PC Stril med systemsimulatorn SYSIM 37 kunde
totalfunktionen simuleras, vilket ledde till stora besparingar i flygtid och därmed kostnader.

I samband med nedläggningen av F2, Hägernäs flyttades utbildningen av jaktstridsledare och
radarmålföljare till F18, Tullinge.
Befintlig Solartron-simulator
avvecklades.
Ett utbildningsmässigt
avancerat utbildningssystem, i
vilken man både kunde
simulera och bedöma taktiska
förlopp i en verklig
omgivning, anskaffades i
början av 70-talet från
Stansaab och placerades på
F18.
Systemet benämndes TAST
(Tränings Anläggning Stril).
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Den optiska luftbevakningens uppbyggnad och användning är utförligt beskriven av Bernt
Törnell i boken Spaning mot skyn. Här nedan belyses enbart OPUS-systemet som utbyggdes
under 1970-talet som en ersättning för den talrapporterade luftlägesinformationen.
Den optiska luftbevakningen kompletterar radarluftbevakningen - speciellt när det gäller mål
på låg höjd - och ansvarar för följningen av vårt långsamtgående flyg. Andra viktiga uppgifter
är att lämna rapporter om radioaktivt nedfall efter kärnladdningsexplosioner, rapporter om
luftlandsättning, bombfällning, väderlek m m - allt av stor betydelse för totalförsvaret.
En luftförsvarssektor omfattar ett antal luftbevakningsstationer (Ls), som är sammanförda i ett
luftbevakningskompani (Lbevkomp) med en Lgc. Flera luftbevakningskompanier ingår i sin
tur jämte Rgc och radartroppar i en luftförsvarssektor. I denna finns en sektorledning och en
bataljonstab för stridsledningen (strilbataljonstab) med en Lfc
I varje Ibevkomp ingår en Lgc och 15 - 25 Ls. Undantagsvis kan i ett kompani finnas ända
upp till 40 Ls. Även marina bevakningsorgan, t ex kustbevakningsstationer (Kbs), har
luftbevakningsuppgifter. I denna egenskap jämställs Kbs med Ls.
Opus är benämningen på det system som utvecklats för insamling, överföring och
presentation av information för den optiska luftbevakningen. Bäringsangivelserna för
flygföretag som observeras vid Ls överförs med datasignaler till Lgc, och därifrån förs
informationen vidare till Rgc och Lfc. Skissen nedan visar i stora drag hur Opus-systemet är
uppbyggt. Informationen från Opus-systemet kan i vissa fall överföras även till andra mindre
centraler för jaktstridsledning.
För Opus-systemet kan redan befintliga telefonledningar och telefonutrustningar användas.
Till varje Opus-stativ i Lgc kan 30 Ls anslutas med högst tolv inkommande förbindelser. Ls
är sammankopplade i klasar om max sex Ls, men högst tre Ls kan anslutas till var och en av
de tolv inkommande linjerna till Lgc. Till varje Opus-stativ i Rgc kan anslutas högst fyra Lgc
och till varje Opus-stativ i Lfc högst sex Lgc.
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5. Utredningar och studier
Under perioden tillsattes ett antal större utredningar som fick återverkningar på
utbyggnadsplanerna. Bland dem kan nämnas Luftförsvarsutredning 1967 (LFU 67) som
gjordes inför försvarsbeslutet 1972. Däri påvisades bland annat brister i strilsystemet och en
särskild utredning, Systemutredning Stril 70 (SUS 70), tillsattes för att värdera systemet.
Den redovisade bland annat sårbarheten hos radarstationer och sambandssystem i Stril. SUS
70 rekommenderade skyddade radarstationer, helikopterburen radar och fysiskt skydd av
sambandssystemet som skulle vara flexibelt uppbyggt. Dessutom föreslogs operativt rörliga
centraler, vilket så småningom ledde till RIR-anskaffningen (från SRA med Marconi som
medleverantör).
SUS 75, som var en CFV-utredning, fick bland annat till uppgift att utreda vilka av SUS 70
rekommendationer som skulle kunna realiseras efter de nedskärningar som försvarsbeslutet
1972 innebar.
SUS 77, som också var en CFV-utredning, hade till uppgift att studera materielomsättningen i
lfc och rgc. Med hänsyn till de relativt höga drift- och personalkostnaderna i befintliga
centraler rekommenderade utredningen minskat antal centraler med ett mindre
personalinnehåll och så långt möjligt enhetlig materiel i de olika typerna av centraler.
I projekteringsarbetet kallas de nya centralerna Strilcentral 90 (Strilc 90).
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6. Vidareutveckling 1983 – 97
Under slutet av 1980-talet genomfördes stora förändringar i lfc 1 centralerna när det stod klart
att dessa måste utnyttjas ytterligare 10 år i avvaktan på att StrilC 90 skulle komma i drift.
-

Alla elektronrör ersattes med halvledare. Totala kostnaden för rörutbytet (RörUt)
finansierades på en treårsperiod genom minskade kostnader för elförbrukning och
kylning. I och med detta kunde kraftförsörjningen byggas om och de stora
svänghjulsgeneratorerna för reservkraften togs bort och ersattes med batteribackup.(1988).

-

Det ITV-baserade tablåsystemet ersattes med ett databassystem i konventionella
persondatorer. (1994). I samband med denna modifiering utökades också antalet
radaringångar.

-

Samma år utbyttes kvarvarande elektromekanisk utrustning med halvledarteknik.
Även det centrala minnet, det ”berömda” trådfördröjningsminnet ersattes. Centrala
minnet är beskrivet i ett separat PM och dokumenterat i en videofilm, se förteckning.

-

1996 ersattes den analoga svepbundna ELKA (Elektronisk karta) med digital karta i
PC.

-

1996 infördes också nya televäxlar.

Radargruppcentralerna, både rrgc/F och rrgc/T kompletterades successivt med de funktioner
som utvecklats i DC Stril.
Styrdataledning av JAS infördes inte i radargruppcentralerna.
Som komplement till tallufor påbörjades införande av bildlufor, DBU 486.
1992 års försvarsbeslut innebar att den optiska luftbevakningen skulle avvecklas.
FMV fick 1993 uppdrag att avveckla all materiel under perioden 1994-2001.
Våren 1994 kom dock ett nytt politiskt beslut – optisk luftbevakning ska finnas kvar, men
med reducerad bemanning och med nya datoriserade hjälpmedel, LOMOS-systemet.
LOMOS, Luft- och markobservationssystem är en ”sensor” vars uppgifter är att insamla,
presentera och rapportera luftläge och verksamheter
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Luftbevakningssrapporteringen omfattar flygverksamhet.
Verksamhetsrapporteringen omfattar olika typer av händelser som inträffar i
observationsstationens (Obs) närhet t ex: luftlandsättning, sjöverksamhet, bomb- och
minfällning, haveri, brandrök mm. Rapportering sker även av väderläget.
LOMOS organisation bemannas helt av frivilligpersonal (ca 6 000 st). Hantering av rapporter
sker med datoriserad presentationsutrustning i en observationscentral, Oc.
LOMOS är ett demonstratorsystem. Detta innebär att materiel för utveckling, utbildnings- och
övningsändamål är anskaffad och är i drift sedan 1994-07-01. Vid kris eller krigsfara kan
anskaffning av resterande materiel göras. Ingående materiel är i huvudsak standardutrustning.
Tre observationscentraler är utbyggda. En Oc i varje strilbataljon. Dessa anläggningar
används vid utbildning och övning. De kan även nyttjas i begränsad omfattning under ett
eventuellt uppbyggnadsskede.
Specifik utrustning för utbildning av observatörer har anskaffats. Dessa utrustningar kan även
användas vid mindre förbandsövningar
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LOMOS bygger på förmedlad trafik i befintliga telenät som medger snabb uppkoppling med
hög säkerhet. Rapporterna kommer som tonsignaler från Obs via Oc televäxel för DTMFavkodning i en server för att sedan presenteras hos befattningshavarna i Oc för tolkning. Delar
inom röd ram är på kundsidan vad gäller information från LOMOS ännu ej utvecklade.

7. DBU287, 288 och 289 och efterföljare
För att kunna förenkla presentation av radarinformation i äldre stril- och fyl-centraler
påbörjade FMV hos Telub en utveckling 1985 av presentationssystem baserade på
huvudsakligen kommersiella PC-utrustningar. Utrustningen bestod av en centralenhet för
mottagning av inkommande SBÖ-data och måldatainformation från externa strilcentraler samt
arbetspositioner med bildskärm för presentation av radar- och tilläggsinformation. Varje
arbetsposition var försedd med tangentbord och rullboll för individuell styrning av
bildinformationen.
Det första systemet, en prototyp som beställdes i december 1987 kom att kallas DBU 287,
användes i lfuc O1O för att förbättra luftlägespresentationen främst för strilfunktionerna
alarmering, baslarmning, luftförsvarsorientering och luftvärnsorder. Till datamottagraren
kunde upp till tre radarstationer och en måldatakanal anslutas. Tidigare presentation, enbart
baserad på manuellt plottad lägeskarta, kunde härigenom väsentligt förbättras genom att
operatörerna i taktikrummet fick tillgång till fyra arbetsstationer med radarpresentation på
individuella bildskärmar.
I samband med övergång till smalbandsöverförd radardata (SBÖ) från Lfv MSSR-stationer
till FV fylcentraler uppkom behov att modifiera eller byta ut befintliga bredbandsutrustningar,
DBU 842, i dessa centraler. Det mest kostnadseffektiva visade sig vara att välja en helt ny
utrustning. DBU 287 vidareutvecklades till DBU 288 med bland annat plasmabildskärmar i
stället för CRT-bildskärm som användes i DBU 287. Totalt nio fylanläggningar, TMC, TWR
och KTC, bestyckades med DBU 288, vardera med 1 – 3 arbetsstationer, under 1990 och
1991.
DBU 288 vidareutvecklades under 1989 med strilfuntionalitet till DBU 289, också med
monokroma plasmabildskärmar. Lfuc ÖNN och Lfuc ÖNS fick vardera fem arbetspositioner
medan Rrgc/F ÖN och Rrgc/T NN fick en arbetsposition vardera. DBU 289 installerades även
i lfc NN under 1990 med två arbetsstationer för vardera bifylled-ATS och rbled.
1998 moderniserades lfuc O1O på Gotland till en kombinerad stril- och ledningscentral
genom att prototypsystemet DBU 287 ersattes med DBU 03.
LednC O1O skall kunna verka autonomt vid t. ex. förbindelsebortfall till fastlandet.
De taktiska kraven på systemet är i autonomt läge:
- producera luftläge till LuLIS
- svara för lv-ledning av förbanden på och runt Gotland
- svara för flygvarning av varningsobjekt på Gotland
- svara för basorientering till flygbas Visby.
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DBU 03 har generella operatörspositioner. Därmed erhålls större flexibilitet och antalet
operatörspositioner kan utnyttjas optimalt.
Fredsproduktion vid anläggning O1O omfattar endast utbildning, spel och övningar samt
teknisk drifthållning av anläggningen.
Systemet kan
-ta emot och presentera luftlägesinformation från en (tre) strilcentraler på fastlandet som
överföres i 400-format
-ta emot och presentera sex smalbandsöverförda radarsensorer på Gotland
-ta emot och presentera information från 16 - 20 observationsplatser (Obs) i LOMOS på
Gotland. Fem rapporter skall samtidigt kunna tas emot
-ta emot och presentera information från lv-förband via konverterare i form av 200meddelande. Detta beräknas kunna ske när funktionen LvMåds bis blir tillgänglig vid
sekelskiftet.
-målfölja (halvautomatiskt) på presenterat underlag (PR, IK, SSR och MSSR)
-skriva identitet på målföljt underlag
-producera och sända LuLIS-information i gällande format. LuLIS skall kunna sändas
även i normalfallet då luftlägesinformation överförs från fastlandet
-generera och presentera ELKA inom aktuellt uppföljningsområde
I lfc 2 påbörjades utbyte av storbildsprojektorn i DBU 02 mot ett från DBU 289 och DBU 03
vidareutvecklat PC-baserat system med individuella indikatorer, kallat DBU 20.
Utbytet fullföljdes enbart i ÖN3. Användes vid övningar i perioden nov 1999 till sept 2001.
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8. Utbildningsanläggningar
I och med F18 nedläggning och överflyttning av utbildningsverksamheten till F20 1994
avvecklades utbildningssimulatorn TAST eftersom det bedömdes som tekniskt orealistiskt att
flytta utrustningen. Ett nytt utbildningssystem var från början planerat att ingå i Strilc 90konceptet, men det fick utgå av ekonomiska skäl under 1980.
Ett helt nytt utbildningssystem (TAST 90) specificerades men även det visade sig vara för
dyrt. I stället delades kraven upp på två separata system, ett för rrgc/T (SIM/R) och ett för
STRIC (StricS).
SIM/R upphandlades i konkurrens mellan ISD och CelsiusTech. Beställning lades på
CelsiusTech 1992. Upprepade leveransförseningar inträffade under 1994-1996.
SIM/R-kontraktet avbryts 1997 och en direktupphandling genomförs hos ISD.
Den nya simulatorn kallas nu TAST 98 och tas successivt i drift från våren 1998.
Efter stängningen/nedläggningen av F18 på Tullinge videofilmades lokaler och samtlig
utrustning. Se kapitel 11.
Utbildningssimulatorn för STRIC (StricS) beställdes 1993 hos CelsiusTech och togs i drift på
F20 1996 efter ett års leveransförsening.
9. Strilc 90, STRIC
Inriktningen för Strilc 90 var ursprungligen att under senare hälften av 1990-talet ersätta
samtliga strilcentraler. Antalet strilcentraler skulle reduceras kraftigt samtidigt som kraven på
de nya centralerna ökar högst väsentligt. Kraven skulle tillgodoses genom ökad
automatisering och genom en flexiblare systemuppbyggnad bedömdes framtida
förändringskrav kunna tillgodoses. De grundläggande kraven angavs i SUS 77 och
preciserades i UTTEM/UTOEM 1980 och PTTEM/PTOEM 1981.
PTTEM och PTOEM uppdaterades 1985.
1982 påbörjades ett omfattande specifikationsarbetet som avslutades till årsskiftet 1985/86.
Den långa specificeringsperioden berodde på att projektet senarelades två år på grund av
omplanering av betalningsmedel. Även erfarenheter från Rrgc/T-upphandlingen pekade på ett
behov att specificera funktionskraven mer utförlig än vid tidigare upphandlingar.
Genomsnittligt var 30-35 personer från FMV, FV, konsultföretag och svensk
elektronikindustri engagerade.
Realiserbarhetsstudier genomfördes i samverkan med svensk och utländsk industri.
I ett gemensamt brev från Ericsson Radio Systems AB och Philips Elektronikindustrier AB
till Statsekreteraren i försvarsdepartementet 1986-01-10 framfördes bland annat att ”….det är
en fördel för svensk elektronikindustri om så stor del som möjligt av projektet kan genomföras
inom Sverige för kompetensuppbyggnad och som industriell bas och referens för framtida
export av såväl civila som militära ledningssystem.” Man meddelade även att företagen
kommit överens om att samarbeta och att lämna ett gemensamt anbud med Ericsson som
huvudleverantör.
Regeringen beslöt 1986-01-16 att ….”försvarets materielverk skall förhandla om
upphandlingen av strids-, lednings- och luftbevakningscentraler (StrilC 90) endast hos svensk
huvudleverantör. Regeringen förutsätter härvid att materielverket kan tillförsäkras
erforderliga villkor såvitt avser projektets innehåll, ekonomi och tidsplaner m.m.”.
FMV anbudsinfordran utsändes 1986-02-21 med begäran om anbud senast 1987-03-01.
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Under februari 1987 meddelar Ericsson att …”projektets kostnad, enligt vår bedömning, på
ett avgörande sätt kommer att överstiga en nivå som kan anses rimlig. Ett anbud med
nuvarande förutsättningar bedömer vi därför icke vara meningsfullt.” Man erbjöd istället att
offerera ett alternativ som bedömdes ligga inom FMV möjliga kostnadsram. (Som man
tydligen kände till.)
Efter diskussioner med företagen återtog FMV anbudsinfordran under mars 1987. Därefter
utreddes och studerades alternativa inriktningar. Detta ledde till att ledningsnivån (ersättning
av lfc) och integrerade simuleringsfunktioner togs bort ur kravspecifikationen.
Det reducerade systemet fick namnet STRIC som alltså enbart medförde
”materielomsättning” av stridsledningsfunktionen för JAS. JA37-ledningen skulle även
fortsättningsvis ske från rgc i Stril 60, som därför måste livstidsförlängas och successivt
avvecklas i takt med att JA37-förbanden utgår fram till början av 2000-talet.
1989 fastställde CFV en reviderad PTTEM och FMV sände ut en ny anbudsinfordran till
Ericsson och Philips. Kraven omfattade både fasta och transportabla STRIC. I maj samma år
kommer anbud från Ericssons H-division och Philips. Anbudsutvärdering påbörjas.
I juli förvärvar Bofors Philips Elektronikindustrier och byter namn till Bofors Electronics.
I november övertar Bofors H-divisionen från Ericsson. Det blir en monopolsituation med
endast ett anbud.
Anbudsutvärdering och kontraktsförhandlingar kompliceras bland annat på grund av FMV
krav på affärsmässighet och nyttjanderätt samt att FMV föredrar ”Ericssons”
målföljningslösning (som FMV varit med och tagit fram).

I oktober 1990 tecknas ett avtal om utveckling och leveranser av 10 STRIC, både fasta och
transportabla. Utvecklingen startar mycket långsamt och förseningarna växer. I mars 1992 har
kriterierna för att häva avtalet uppnåtts. Leverantören byter namn till NobelTech.
En rekonstruktion av projektet genomförs 1992/93.
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Början 1993 undersöker FMV och FV om utländska färdigutvecklade systemlösningar kan
vara alternativ till fortsatt svensk utveckling. Svaret blev negativt med hänsyn till våra unika
krav och de speciella gränsytorna mot angränsande system. (Se rapport STRIC reservplan
1993-10-18 ELEKTRO HA 52:6371/93)
I juli 1993 reviderades avtalet med CelsiusTech Systems AB (fd NobelTech).
Kontraktet är etappindelat med ett antal systemreleaser med milstolpar och kontrollstationer.
De transportabla centralerna har nu utgått.
1995 omförhandlades antalet (=minskades) centraler för krigsorganisationen.
1997 påbörjades leveranser av system med begränsad funktionalitet för utbildning.
1999 startade leveranser av STRIC med full funktionalitet enligt grundavtalet.
Därefter påbörjades utveckling av tilläggsreleaser för anpassning till bland annat
nytillkommande gränsytor. Ett stort och långdraget problem har varit luftvärdighet och
datasäkerhet eftersom krav på dessa inte var formulerade vid projektets start.
10. Övriga system från 1990-talet
I STRIC ingår ingen ledningsnivå och då lfc 1 saknar gränsytor mot STRIC kom
ledningsfunktionerna att överföras till ett separat system kallat DBU 10 som var en
vidareutveckling av DBU 20 i lfc 2.
LS 10 tar emot information från andra system inom Försvarsmakten och distribuerar ett
gemensamt luftläge.

LS 10 är ett ledningssystem för FTK A3 Genomförandesektion som leder och samordnar
genomförandefasen av luftstridskrafternas verksamhet i realtid.
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LS 10 har följande huvudfunktioner:
Luftlägespresentation (DBU10 Grundsystem), indata (luftläge) hämtas från StriC, vilket ger
luftlägessituationen. Luftläget behandlas i LS 10, samordnas och filtreras. Gemensamt
luftläge genereras och presenteras för operatör. Gemensamt luftläge kan sändas till externa
kunder.
Tablå (DBU10 Tablåsystem), tablåinformation lagras i databas, bearbetas och presenteras för
operatör i form av tablåer. Indata hämtas från IS FV, StriC samt förberett från FM VädC.
Talkommunikation (DBU10 Kommunikation), datorstödd telefon; används för intern och
extern kommunikation. Uppgifter i form av telefonkatalog med identiteter lagras i en intern
databas.
Varje arbetsplats är operatörsoberoende och försedd med dubbla bildskärmar där operatören
kan välja hur informationen skall presenteras. Exempel på information kan vara aktuellt
luftläge, status på flygbaser, pågående uppdrag och väderläge. l dag finns 16 tablåer att välja
mellan. För hantering av talkommunikation finns för varje arbetsplats en separat terminal där
operatörens personliga inställningar presenteras.

LS 10 består av ett flertal operatörspositioner för:
- övergripande ledning av luftbevakningen
- ledning av striltaktik
- ledning och samordning av flygstridskrafter och insatsbeslut
- ledning av flygtrafikledning
- samordning av luftvärnsledning och Ivrb-ledning
- uppföljning och fördelning av stril- och sambandsresurser
- flygbasuppföljning samt samordning av flygvarning och basorientering
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Gränsytor:
StriC levererar luftläge till grundsystemet och information till tablåsystemet.
IS FV levererar information till tablåsystemet.
LS 10 är förberett för att ta emot information från FM VädC till tablåsystemet.
LS 10 kan sända gemensamt luftläge till externa kunder.
Kommunikation med externa system sker via KOMMNOD400. In- och utgående data krypteras.
LS 10 är förberett för kommunikation med meddelandeformat ASTERIX.

Bildlufor, DBU 486, avvecklades under slutet av 1990-talet och ersattes av LuLIS.
Ett PC-baserat system, LuLIS, infördes i slutet av 1990-talet för spridning av
luftlägesinformation från Stric till marknätsanslutna mottagare eller via en för Försvarsmakten
utvecklad underbärvåg på FM-sändarna.
Informationen ligger till grund för insatser vid luftvärnsförband, marina enheter och flygbaser
samt för flygvarning och larmning av objekt runt om i kommunerna. LuLIS har vidare
funktioner som tidsangivning och DGPS för positionsbestämning.

24(27)

(Utdrag ur FMV broschyr maj 1996)

LuLIS Distributionsnät:
Marknät
Radionät
Referensnät

FM sändare:
FM/P2
TMR 40
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Mottagarutrustningar:
Anpassade plattformar vilka är
bestyckade med krypto- och
mottagarenhet

Applikation LuLIS:
Presentation
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11. Videoinspelningar:
Redigerade/färdiga videoband (VHS):
LGC personal (26 min)
LGC teknik (33 min)
Rrgc/F personal
Rrgc/F teknik
Lfc1, Centrala minnet. 1998. (11 min)
Flygvapnets Strilsystem, Utvecklingen av Lfc 1 i Stril 60. (68 minuter)
Finns även som DVD och VCD (VideoCD).
Studiosamtal 22 maj 2000 under ledning av Christopher Bengtsson.
Inledning och avslutning av Öv John Hübbert.
Medverkande: Generallöjtnant Sven Olof Olson, fd CFV, Öv Gerdt Stangenberg,
Övlt Rune Pettersson, Civilingenjör Bertil Sundell, FMV fd KFF,
Harald Wretmalm, strilsystemingenjör och teknisk chef, Göran Tidman, strilsystemingenjör
och teknisk chef, John (Jock) Williamsson, ingenjör Marconi
PS 08 Harry

(Finns för närvarande inte i FHT arkiv)

RAL – En Viktig Länk, maj 1992 , (15 min) (Rrgc/F + styrdata i inledningen)
Oredigerade videoband:
(1) TUStril F20 20 maj-98 (FV 50år) (1:53 tim) (John Hübbert har f.n. bandet!)
Gerdt Stangenberg, perioden 1944-1957
Gudmund Rapp, perioden därefter (ung Stril 60)
(2) Studiosamtal 22 maj 2000. Se redigerade videoband ovan.
(3) LfcO5 Band 1. 2 mars 1999. (1:32 tim)
(4) LfcO5 Band 2. 3 mars 1999. (48 min )
(5) Lfc 2 Humlan. 11nov 1997. (1:32 min)
(6) LGC. Harrskog, Malmborg m fl. Intervju Christer Åström. 12 dec 1997. (16 min)
(7) LGC 1997. (2:44 tim)
1. Gerdt Stangenberg, intervju i Hedemora 16 april 1997
2. Alunda 12 april 1997
3. Rivning LGC Åstorp 16 april 1997
4. Rivning LGC Söderala 14 maj 1997
5. Intervju med Ninnie Engstand och Tore Bertilsson 20 maj 1997
6. Sala 24 maj 1997
7. Diverse stillbilder ”teknik”
(8) LGC 1997. (1:21 tim)
1. Forts Sala intervju Tomas Ödman
2. Rivning torn i Sikeå 13 juni 1997
3. Sala intervju Claes Ronge och Gerdt Stangenberg 24 maj 1997
4. Sala intervju K G Svensson, vattentornet i Enköping och stillbilder från Claes Ronge
(9) TAST F18 5 nov 1997. (65 min)
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12. Bilagor:
1

Jaktflygets stridsledning. Ian Iacobi. Teknisk Tidskrift nr 35/1950

2

Hörbergs PM

3

Elektronisk krigföring. Särtryck ur Elektronik nr 3/1962

4

Kjell Mellbergs PM om ”Det stora språnget”

5

LOS-protokoll. Förteckning över protokoll m.m. från slutet av 1950-talet till början av
1960-talet med bl a Torshälla och Saltsjöbadsmötet

6

Strildok/Luftdok. FMV beskrivningar över system och delsystem: Innehållsförteckning

7

DBU-förteckning

8

Preliminär disposition avhandling om Stril 60. Johan Gribbe

13. Referenser:
Det bevingade verket. FMV Svenska militär flygteknik och materiel under 50 år. FMV 1986
En arbetsgrupp inom dåvarande FMV: ELEKTRO. har svarat för framtagning av kapitlet ”Ledningssystem för
våra flygstridskrafter”. .Till grund för framställningen låg minnesbilder och visst skriftligt underlag, från flera
tidigare verksamma, samt år 1986 aktiva medarbetare inom FF och FMV, vid Flygstaben och förutvarande
luftbevakningsinspektionen, samt inom industrin. Avsnittens grundtexter har sammanställts av civilingenjör
Kjell Mellberg, ERA, byrådirektör Dick Fjellander, FMV, och laborator Sven Hasselrot, FOA, civilingenjör Olle
Söderbäck, Teleplan samt överingenjör Göran Kihlström, FMV.
FMV arbetsgrupp har bestått av överingenjör Bertil Wennerholm, avdelningsdirektör Bengt Berg, byrådirektör
Bertil Sanglert, flygdirektör Lennart Linstam samt överingenjör Göran Kihlström.

Myran. En hemlig anläggning går ur tiden. Bjarne Darwall. 2000
Luftens dirigenter. Bjarne Darwall. 2003
Spaning mot skyn. Den optiska luftbevakningen i Sverige. Bernt Törnell. 2003
Ledning och beslutsfattande. Informationsteknologi till samhällets försvar.
Kapitlet Anskaffning av C3I-system – en resa med obestämt mål? av Christopher Bengtsson
MUSEALA MINNEN FRÅN KUNGL FLYGFÖRVALTNINGEN OCH FLYGVAPNET av
Jan-Erik Kylberg, Maj 1980
Stril60. Sveriges första moderna system för stridsledning och luftbevakning. (Lfc1).
AerotechTelub 1999
Sven Hasselrot PM om utvecklingen från ekoradio till Stil 60-radar, 5 nov 1992
Fyrtio år av den svenska datahistorien. Veteranklubben Alfa (Standard Radio…….) 1997
Centrala minnet. PM av Christopher Bengtsson
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Kungl flygförvaltningen
Elektroavdelningen
Stockholm 80
Sammanställt av Olov Hörberg 20 oktober 1959
Auktoriserad sammanställning av fakta som får delgivas
allmänheten genom svensk press och radio.
FLYGVAPNETS LUFTBEVAKNINGS- OCH STRIDLEDNINGSSYSTEM M/60
(STRIL 60)
Genom radarspaning inom luftrummet framför våra sjö- och lands
gränser erhåller det aktiva och passiva luftförsvaret
uppgifter angående i detta luftrum uppträdande luftmål. Denna
radarspaning behöver på grund av de moderna vapenbärarnas
alltmer ökade hastigheter få allt mer ökad räckvidd för att ge
försvaret erforderlig förvarningstid. Likaså krävs ökad
noggrannhet och "bibehållen särskiljningsförmåga även under
ogynnsamma signalförhållanden.
Spaningen sköts av ett nät av radarstationer, speciellt
utformade för sina olika uppgifter vid spaningen och
inmätningen av olika typer av luftmål. Den optiska och
akustiska luftbevakningen kommer in i begränsad omfattning för
att komplettera luftlägesbilden.
En för "STRIL 60" erforderlig utökning och komplettering av
nuvarande radarnät med fjärrspanande högeffektstationer och
särskild lågspaningsradar har redan påbörjats. Utbyggnaden av
lågspaningsradar sker i samverkan med marinen, inom vilken de
kommer att utnyttjas även för ytspaningsuppgifter.
Förbättringar av dessa olika spaningsmedel är en ständigt
fortlöpande process, där den moderna elektronikens alla
resurser måste utnyttjas till sin yttersta gräns för att
försvaret skall kunna förbli effektivt mot de alltmer
avancerade anfallsmedlen. Detta medför naturligtvis höga
kostnader för utrustningen på marken. En ekonomisk avvägning
gentemot materiel i luften är därför nödvändig om resultatet
skall kunna bli optimalt.
I denna fortlöpande moderniseringsprocess ingår också att
överföringen och behandlingen av spaningsresultatet sker allt
mer automatiskt. Den genom ökad räckvidd erhållna
förvaringstiden får inte spillas bort genom tidskrävande
muntlig rapportering av spaningsdata, genom muntlig
ordergivning eller genom manuell markering och utvärdering
utan maskinella hjälpmedel.
2.Hörberg -59.doc
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Överföringen av spaningsdata till luftförsvarscentralen sker
därför i "STRIL 60" automatiskt på elektronisk väg över
radiolänkförbindelser eller direkta telefonförbindelser. I
denna central sker likaledes på elektronisk väg
sammanställning, filtrering, presentation och delgivning av
insamlade data. Där sker också med hjälp av datamaskiner en
kalkylering som underlag för beslut angående vapeninsats.
Maskinen gör också kontinuerliga elektroniska styrorder till
vapenbärarna. Dessa order överföres i form av radiosignaler
till vapenbäraren, flygplanet eller roboten.
Den närmast ansvarige för utformningen av "STRIL 60" är
givetvis flygledningen. Det är dock uppenbart att ett så
komplicerat och dyrbart system inte kan tillkomna utan att all
tillgänglig erfarenhet tillgodogöres. Flygförvaltningen har
därför ett mycket intimt samarbete i denna fråga med. främst
Försvarets forskningsanstalt men även i avsevärd omfattning
med industrier för att de senaste tekniska landvinningarna
skall kunna tillgodogöras.
Den största och mest komplicerade enheten inom "STRIL 60",
luftförsvarscentralen, har efter ett omfattande förarbete av
ovan nämnt slag specificerats att få sådan utformning att den
skall kunna möta de krav som vapenutvecklingen inom
överskådlig tid kommer att medföra.
Det steg som nu har tagits är ett stort steg in i
automationens tidsålder och innebär införlivande i det svenska
försvaret av elektronisk utrustning innehållande sammanlagt ca
200 000 transistorer och övriga halvledare och ca 15000
elektronrör. Utrustningen har beställts hos Marconi´s Wireless
& Telegraph Co, England och kostar ca 25 Mkr.
Denna utrustning sörjer för all elektronisk databehandling i
luftförsvarscentral och underställda centra. Behandlingen
börjar med att - efter att ett luft- eller ytmål har anvisats
– maskinen följer målets rörelser helt automatiskt.
Målets verkliga läge inmätes genom spaningsorganen mod vissa
tidsmellanrum, bestämda av den sökande antennens rotations
tid. Målet uppritas av en elektronstråle på ett bildrör. Ett
eller två sådana i följd visade lägen inmatas till
målföljningsapparaturen, som därpå själv räknar ut var nästa
inmätta läge bör komma, om målets fart och kurs inte ändras.
Den elektroniska "predikteringen" av målets läge visas på
bildröret som en syntetisk märksymbol (t ex en ring), som
förflyttas i takt med den kalkylerade rörelsen hos målet. Vid
varje inmätningstillfälle bör målets verkliga läge markeras på
samma plats som märksymbolen (mitt i ringen). Genom att
bildröret har en viss efterlysning är det lätt för en mänsklig
övervakare att kontrollera att maskinen följer målet även om
målets fart eller kurs ändras.
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Målföljarapparaturen ger på grund av sitt arbetssätt
kontinuerliga lägesuppgifter i form av elektriska pulser.
Läget inmatas till ett stort centralt elektroniskt minne, ofta
även kallad informationsbank. Det är nämligen där som alla.
informationer beträffande de följda målen förvaras. Sådana
informationer är höjd, hastighet, kurs, identitet, storlek,
insats etc.
Höjden erhålles från spaningsorganen genom att dessa med vissa
intervaller från minnet erhåller automatisk förfrågan härom
relaterad till målets läge i planet. Svaret matas lika
automatiskt in i minnet.
Hastigheten och kursen erhålles direkt av målföljarapparaturen
som själv behöver dessa värden för sin framräkning av målets
rörelser.
Identitet erhålles genom att endast våra egna flygplan vid en
på elektronisk väg gjord "förfrågan" ger rätt "svar", varvid
svarsuppgiften samtidigt korreleras till läget hos den
svarande flygfarkosten.
Storleken hos målet analyseras genom en särskild anordning,
där på en "magisk matta" spaningsresultat breds ut som under
ett jättestort förstoringsglas. Anvisningen av målen till
denna anordning sker på så satt att alla icke identifierade
mål automatiskt bildar en kö, som anordningen expedierar i den
följd målen uppträder. Givetvis kan denna följd brytas om
anledning härtill gives.
Alla dessa uppgifter refereras till ett visst mål eller
företag genom en elektronisk "etikett", d v s ett
företagsnummer som visas på bildröret och son finns lagrat i
minnet. Där lagras även andra uppgifter som senare i
behandlingen relateras till det aktuella företaget. En sådan
uppgift är exempelvis vapeninsats gjord mot företaget.
Spaningsorganisationen ger av bl a säkerhetsskäl en
dubbeltäckning av luftrummet. Uppgifter om ett visst mål kan i
vissa fall lämnas av mer än en källa. I ett tidigt skede måste
därför datainsamlingen filtreras och begränsas genom
organisatoriska, och elektroniska medel så att
databehandlingen resulterar i en entydig bild.
Särskilt på denna punkt är problemen stora och en fullständig
elektronisk lösning blir mycket kostsam och komplicerad. En
kombination av begränsade elektroniska hjälpmedel och
organisatoriska åtgärder har för svenska förhållanden bedömts
ge bästa resultat till lägsta kostnad.
Från informationsbanken, minnet, matas centralens alla bildrör
med erforderliga och av "kunden" (stridsledaren,
flygsäkerhetsledaren etc.) valda data. Genom en uppsättning
knappar kan kunden välja de uppgifter han behöver för sin
tjänst såsom alla fientliga företag, alla ej engagerade sådana
företag, alla över on viss höjd etc. Vissa befattningshavare
2.Hörberg -59.doc
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kan med hjälp av företagsnummer välja vilka mål de önskar
presenterade. Bildröret visar läget i planet. Övriga uppgifter
presenteras på ett "tabellrör" som visar dessa data i en
elektroniskt presenterad tabell. I vissa sammanhang användes
lokalt färg-TV för att ge en storbild över luftläget, där
färgen ger hjälp att snabbt skilja olika målkategorier åt.
Som ett komplement till de uppgifter som förvaras i banken
presenteras övrig halvstatisk information beträffande
flygplanens beredskap, basläget, väder etc. i ett slutet TVsystem av samma typ som börjar användas inom industrin, för
trafikövervakning, bevakning etc. Denna presentation sker
individuellt hos de olika befattningshavarna eller grupper av
den och efter deras val.
Med ovan nämnda hjälpmedel erhåller luftförsvarsledaren och
hans stab såvitt möjligt en fullständig bild över luftläget
som helhet och med alla detaljer tillgängliga. På basis av
dessa uppgifter sker insatsbesluten beträffande vapenbärare
och vapen till typ, antal, plats och mål.
Möjligheten och metoden att genomföra insatser kalkyleras
automatiskt av en elektronisk siffermaskin. Efter order matas
denna maskin från minnet med uppgifter beträffande fienden och
egen vapenbärare och genomför en fullständig beräkning på
förhand av vapenbärarens hela väg så att kontakten skall bli
lyckosam. Maskinen erhåller under denna ideligen upprepade
beräkning, som den genomför på bråkdelen av en sekund,
kontinuerliga tidsaktuella uppgifter från minnet om målets
resp. vapenbärarens rörelser och övriga data så att
kalkylatorn kan ge den i varje ögonblick gällande elektroniska
styrordern. Denna överföres därefter av särskild apparatur
utan mänsklig förmedling via radio direkt till rätt
vapenbärare, så att denna utan en sekunds fördröjning kan
vidta erforderliga åtgärder.
Lufor (luftförsvarsorientering) ges i dag muntligt till
mottagarna över tråd och radio. I "STRIL 60" finns möjligheten
att automatiskt sända lufor som en serie elektriska pulser,
som kan presenteras hos mottagaren på bildrör utan en enda
sekunds försening. Mottagaren erhåller härvid en syntetisk
bild av luftläget på samma sätt som kunderna inom själva
centralen. På samma sätt kan med denna teknik den civila
kontrollen av luftfarten centralt eller fjärröverfört erhålla
en ögonblicklig bild över alla följda flygplanrörelser. Likaså
blir det tekniskt möjligt att inom vissa områden följa
sjömålsrörelser (fartyg, lågflygande helikoptrar etc.).
Människa erfordras trots denna, långt gående automatisering i
åtskilliga parallellfunktioner och ingriper där vid behov som
"värderare", där den elektroniska värderingen är för dyr eller
komplicerad att åstadkomma och som "beslutare" för att efter
"föredragning" från maskinen fatta de avgörande besluten.
Principen har varit att befria människan från all rutin och
låta den rätt använda pålitliga, maskinen utföra dessa sysslor
2.Hörberg -59.doc
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Ett utdrag från
Jubileumsskriften:
Fyrtio år av den svenska
datahistorien. Från Standard
Radiofabrik till...
Det stora språnget
Författare: Kjell Mellberg
Åter

Det stora språnget
STRIL 60 / RGC
Som nämnts ovan fick Marconi ett uppdrag av KFF att utarbeta ett systemförslag för lfc
baserat på digitaltekniska lösningar. Decca hade fått ett liknande uppdrag för analoga
lösningar. Då Marconi fick ordern på genomförandet var det nog en ganska vanlig
uppfattning, inte minst hos Decca, att Decca skulle få ordern på rgc som tröst, eftersom man
inte skulle behöva ha samma krav på modern teknik där. Vissa nytänkare inom KFF samt
inom FOA, som ju initierat studier över möjlig digitalisering (bl.a. med SRTs medverkan
enligt ovan), såg dock gärna en digitalisering även av rgc. SRT blev därför uppmuntrade att
komma in med en offert mot bakgrund av erfarenheterna från experimentmålföljaren, Stril 59
och PH-39.
Till mångas förvåning fick SRT också ordern, delvis därför att man redan kunde demonstrera
en helt igenom digitaliserad lösning - låt vara i labmiljö. Orderdatum var 18/11 1961. Detta
var naturligtvis ett dråpslag för Decca. Vi fick senare höra att man tagit fram ett teoretiskt
bevis för att det inte var möjligt att konstruera ett digitalt avlänkat PPI. Nu hade vi ju
demonstrerat ett sådant, så KFFs representanter struntade i attacken, även om vi tyckte att de
såg fundersamma ut ibland och ställde lite konstiga frågor. Först flera år senare råkade vi få
höra att den princip man testat var att switcha avlänkningsspolarna binärt efter en uppdelning
med en halv spole, en kvarts spole, etc. Den som vet vad en viss Mr Henry ställt till med med
sin induktans förstår nog att svepspikarna nådde halvvägs upp till himlen. Hade man
egentligen lärt sig så mycket mer om digitalteknik efter fadäsen med Bisto?
Rgc-ordern blev det verkliga lyftet för Militärsektorn. Ordersumman var initialt 50 Mkr, som
genom diverse tillägg växte till det tredubbla under det närmaste decenniet. Dels blev ordern
alltså en ordentlig mjölkkossa rent ekonomiskt, dels gav den en förtroende- och
kompetensmässig grund för ytterligare utveckling, dels fick vi ett namn internationellt.
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Interiör från RGC
Vi vidareutvecklade nu datorn Censor 120 till en riktig programminnesstyrd dator som
försågs med den svindlande minnesstorleken 4096 ord om 40 bitar (i offerten hade vi sagt 632
ord men insåg vår underskattning vid tiden för projektspecifikationen).
Vi konstruerade också ett snabbminne med dioder för makroinstruktioner som utfördes ofta
(t.ex. trigonometriska beräkningar). Den försågs också med ett avancerat avbrottssystem för
att reagera på signaler från omvärlden. Därigenom blev datorn, under namnet Censor 220,
troligen den snabbaste programminnesstyrda realtidsdatorn som gick att uppbringa på den
tiden. Vi låg tekniskt och systemmässigt i främsta ledet. Rgc försågs med ett förbättrat
program för automatisk målföljning kopplat till den vidareutvecklade digitala
videokorrelatorn. Dessutom skulle ett avancerat program för stridsledning av jakten ingå. KFF
hade givit programmeringsfirman Autocode i uppdrag att utveckla programmet på lfc och
man hade giort vissa tester på Facits dator DS 9000. Vi tog därför med Autocode som
underleverantör, och på inrådan av KFF satte vi in DS 9000 för stridsledningsfunktionen som
satellitdator till Censor.
Lokalerna vid Bällsta bro, där Militärsektorn provisoriskt höll till, och fabriken i Ulvsunda
började under denna tid snabbt att visa sig för trånga och beslut hade fattats att bygga en ny
anläggning i Barkarby. Företaget friköpte ett avsevärt stycke mark inom Veddesta
industriområde, där man sedan lät bygga ett kombinerat kontors- och fabrikshus. Det fanns då
också planer för en avsevärd expansion som ställdes ut i en modell som visade en modulvis
utbyggnad. Inflyttning i Barkarbyfastigheten skedde i steg med början under vintern 1963 64. En flygel var då reserverad för radioverksamheten, som senare flyttade vidare till
Vällingby.
Till den högtidliga invigningen av Barkarbyanläggningen den l juni 1964 hade 300 gäster från
kunder, myndigheter och ITT inbjudits med landshövdingen Erik Westerlind och den
legendariske ITT-chefen Harold S. Geneen i spetsen. Gästerna imponerades av en högklassig
demonstrationsrunda, där vi visade upp vår verksamhet. Vid detta tillfälle uttalade Mr.
Geneen sin beundran och sitt förtroende för SRT. Företaget fick i stort sett carte blanche för
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sina framtida planer. Under några år framåt kände vi av detta stöd, framför allt vid de
återkommande planeringsmötena på ITTs europakontor i Bryssel, där praktiskt taget alla våra
förslag godkändes utan diskussion. Så länge som vi visade bra resultat..

VIDAREUTVECKLING
Stril 60 genomgick åtskilliga utbyggnadsetapper under resten av 1960-talet. 1964 anskaffades
mång-lobsradarn PS-66 som ett komplement till PH-39. SRT lyckades tack vare sin
utveckling inom området få beställning på en mycket avancerad korrelatur till PS-66.Lfc hade
bland sina uppgifter också att behandla och presentera väderinformation från ett stort antal
väderstationer. Marconi föreslog att presentationen skulle ske på en skrivare. Ur operativ
synvinkel var detta en alltför långsam metod varför SRT tillfrågades om möjligheterna till
presentation på dataskärm. Eftersom vi hade väsentligt vidareutvecklat symbolkapaciteten
från PPI 812 till det autonoma PPI 841 vågade vi oss på att föreslå detta för presentation av
väderkartorna och den stora mängden av meteorelogiska symboler men på en större skärm (25
tum som dessutom var rektangulär. Beställningen kom i början av 1967 och kompletterades
med en inköpt alldeles nyutvecklad fotoutrustning, som kunde ta fram arbetskopior i den
storlek som krävdes.
Den omfattande kompletteringen av rgc krävde ökad datorkraft, och i mitten av 1960-talet
utvecklades en ny Censor-generation, en familj bestående av Censor 932 med 32 bitars
ordlängd och satellitprocessorn Censor 908 med 8 bitars ordlängd. Censor 932 följde i flera
avseenden den arkitektur som utvecklats med IBM 360 men var kompletterad med en hel del
finesser, som delvis var före sin tid. Det var ett mycket kraftfullt datorkoncept på den tiden.
Vid ett beramat möte med KFF på Rosenön 1967 fattades beslut om en beställning till SRT av
ett antal Censor 932 för att förstärka rgc-kapaciteten. Vissa KFF-representanter ansåg att man
borde utreda frågan lite mer men SRT var i skriande behov av att få in jobb till produktionen,
som ju hade byggts ut väsentligt till följd av rgc-ordern. Så blev det också och Censor 932
installerades som huvudmaskin med de gamla datorerna som I/O processorer för displayer
och datalänkar. Censor 908 fick huvudsakligen autonom användning t.ex. för det ovannämnda
väderprojektet och för Patientdatasystemet som beskrivs nedan.
Mot slutet av 1960-talet gjorde SRT också en viss inbrytning på den marina marknaden med
det elektroniska plottingsystemet EPLO för de nya svenska torpedbåtarna av Spica-klassen.
Danska marinen köpte senare samma system med vissa funktionsutökningar. Rgc-ordern
ställde helt nya krav på SRTs programmeringsresurser och en särskild avdelning bildades.
Mycket enkla hjälpmedel användes dock till dess Censor 932 infördes. Här utvecklades
fullgångna s.k. assemblerspråk. Då verksamheten för civil flygledning ATC - Air Traffic
Control tog fart framtogs en kompilator för högnivåspråket Minicoral som definierats av
Ministry of Defence i England. Vi byggde också upp en egen central för
programvaruutveckling med kraftfulla hjälpmedel.
Denna sida senast ändrad 1997-08-28
WEB-ansvarig för denna sida är Björn Sölving .
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Förteckning över LOS-protokoll m.m.
Datum
1956-12-03
1956-12-06
1956-12-07
1956-12-14
1956-12-14
1956-12-20
1957-01-03
1957-01-09
1957-01-14
1957-01-23
1957-01-29
1957-02-06
1957-05-06
1957-10-07
1957-10-10
1957-10-14
1957-10-14
1957-10-28
1957-11-01
1957-12-03
1957-12-20
1958-01-08
1958-01-15
1958-01-20
1958-01-22
1958-01-25
1958-01-29
1958-02-05
1958-02-20
1958-03-05

LOS reg nr Plats/löpnr

Utdrag ur Marconirapporten: Passive Detection
Betalningsutfall, personalbehov t o m 64/65

PM
PM

Anm

CF konfrum Odaterat protokoll. Troligen 14 dec
Rutin vid anskaffning (utkast)
CF konfrum
CF konfrum
Sammanfattning av konf m Decca 14-16 jan
CF konfrum
CF konfrum
CF konfrum
CELB

Få delt.
Många del.

1/58
2/58
H17
3/58
5/58
4/58
6/58
7/58
8/58

FOA
FOA
Kylberg
Kylberg
Torshälla
CELB
CELB
CELB
CELB
FOA
CELB
CELB
CELB
FOA3

1958-03-12 9/58

CELB

1958-03-19
1958-03-26
1958-04-03
1958-04-16
1958-04-23
1958-05-14
1958-05-28
1958-06-06
1958-08-27

CELB
F2 (TVL)
CELB
LME
CELB
CELB
ELB1
F2
CELB

10/58
11/58
12/58
13/58
14/58
15/58
16/58
17/58
18/58

1958-10-01 19/58
1958-10-22 20/58
1958-11-24
1959-08-14
1959-08-14 1/59
5.Förteckning över LOS-protokoll.doc

ELB1
CELB
PM

Or utlandsresor
TVL, länk mm
Bla TVL utprovningsprogram
Möte m LME-koncernens representanter
Möte m Standards representanter
Konferens 3-6 december
Disk rekommendationer Torshällakonferensen
Möjliga industikombinationer
Or av FS ang markradar m.m.
Planering Decca resp Marconi besök
Utredningsuppdrag
”Anslutning Tom till m/50”
Placering m/60 central nr 1
”Arbetet med båtalternativet för m/60 ska fortgå”
”Kalkylatorns utgångar”
Bilaga: Modell av målföljare FOA 3 sekt 55
Bilagor: Lfc in/ut-data. Decca resp Marconi
leveransförslag (Tidsplaner)
LME delrapp ”Hur utnyttja höjdmätarna
TVL. Bilaga: Dataöverföring och styrradio
Kostnader för öveföringsnätet (bilaga)
Studiebesök, höjdmätarproblemet + TVL prot 1
Lfc kapacitetsfrågor, TVL
Jmfr VPA och nickande höjdmätare
SRT offert digital målföljare
Lfc ”computer”, SRT digital målföljare, TVL
TVL Byggnadsläge
Bilagor: TVL materiel, lfc-spec, PM höjdmätning
Placering lfc nr 1, lfc m/50
Bilaga: More information per dollar
Betr samordnat offertarbete, Lfc, PS-08
Synpunkter på LOS-gruppens fortsatta verksamhet
Planering lfc nr2
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Förteckning över LOS-protokoll m.m.
Datum
1960-02-01
1960-02-18
1960-03-08
1960-03-14
1960-04-05
1960-06-07
1960-06-10
1960-06-14
1960-06-22
1960-08-26
1960-09-21
1960-10-12
1960-12-16
1961-01-18
1961-04-28
1961-09-08
1961-09-08
1961-09-29
1961-11-15
1962-01-17
1962-01-18
1962-02-05
1962-03-13
1962-03-19
1962-06-26
1962-10-01
1962-10-12
1962-10-17
1962-11-07
1962-11-07
1962-12-13
1963-04-30
1964-08-05
1964-10-29
1966-11-23
1966-11-23
1966-11-25
1966-12-20
1967-01-24
1967-02-06
1967-02-15
1967-03-02
1967-03-03
1967-04-25
1967-06-12
1967-06-14
1967-06-19
1967-08-29

LOS reg nr Plats/löpnr

Nr 35
H106/60
Nr 861
H9/60
1/60
2/60
3/60
4/60
5/60
PM
1/61
PM
Arbetsp.
PM
Utkast
PM
PM
Meddelande
PM
Arbetsp.
Arbetsp.
Arbetsp.
Arbetsp.
ELBC 87
Order :19
Meddelande
Meddelande
Meddelande
Meddelande
Meddelande
LOS 28/67
LOS H89-LOS H27-LOS 77/67
LOS H46-59
LOS H102-LOS 162/67
LOS H123-LOS 141/67
LOS H86--
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Anm

Saltsjöbaden Konferens 1-5 febr 1960 (Separat pärm)
Stril 60 föredragning för SCFF 18 febr 1959
PM
Synpunkter på val av 3 eller 4 lfc m/60
SCFF
Sammanträde ang utbyggnadsplan för stril 60
Saltsjöbaden Konferens 5-7/4 1960. Underlag (begränsat)
PUStril 60. Föredragning för ÖB
Kallelse till möte 1960-06-14 på O5 ???
CELB
(Årets första möte) LAFC, länkutpunkter
Tornradar, LAFC
MWT låghöjdsstudie(SLAP)
Lfc 1 teknik, Platser för lfc1, Rgc-spec
PS-66, Spec för rgc
Störpejling infogande Stril 60 + handskrivet
Radar, ra-länk
Offertspecifikation för rgc
CEL
Planläggning rekognosceringar mm
Rekognosering av anläggningen i stril-60
Ang anbud RGC
Ang anbud RGC-utrustningar
Arbupppgifter för konsulter anläggningsplanering
Förtecning lämpliga arbetsuppgifter systemproduktions….
Redogörelse för B3-systemet (J35)
Betr Fur Hat Programme
PM ang MWT leverans av utr lfc O5. + handskrivet
Or utbyggnadsläget samband
FS/Tele
Trådförbindelser
CEL
Former för planering av STRIL 60 produktion
Arbetsgång framtagning strilprojekt. HLn
Resursbehov ELB
Förbindelsetyper, mall + handskrivna papper
Reserapport England 10-11 dec 1962
Kallelse
Utredning system LAMUS. Internat 29-31 maj
TTU Systemutprovning av stril-,jaktfpl-, lvrb-, bassystem
Kallelse
Lfc II Arbetsinternat 18-20 november 1964
PgC. Gruppens verksamhet
Pg15. Gruppens verksamhet
Strilgrupp UH. Instruktion
Strilgrupp LAMUS. Instruktion
Nr 1
Projektgrupp C
Nr 4
Uu66
Nr 6
Pg 66
Nr 2
Projektgrupp C
Internat
13-15 februari 1967
Nr 7
Pg 66
Nr 4
Projektgrupp C (Lfc)
Nr 8
Pg 66
Nr 5
Projektgrupp C
Nr 9
Pg 66
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Förteckning över LOS-protokoll m.m.
Datum

LOS reg nr Plats/löpnr

1967-09-22
1967-09-22
1967-10-19
1967-10-27
1967-11-08
1967-11-21
1967-11-27
1967-11-27
1967-12-04
1967-12-06
1967-12-19
1968-01-01
1968-01-08
1968-01-13
1968-01-17
1968-01-22
1968-02-19
1968-02-20
1968-03-08
1968-03-18
1968-03-20
1968-03-26
1968-04-04
1968-05-13
1968-05-22
1968-05-28
1968-05-31
1968-06-10
1968-07-15
1968-07-17
1968-07-26
1968-08-23
1968-08-29
1968-09-09
1968-10-09
1968-10-09
1968-10-17
1968-10-18
1968-10-25
1968-11-25
1968-11-28
1968-11-28
1968-12-06
1969-01-08
1969-01-14
1969-01-29
1969-03-03
1969-03-03

LOS H208
LOS H220
LOS H235
LOS 217/67
LOS H276-LOS H325-LOS H289-Rapport 1

Uu 66
Au Funny
Pg 66
Pg Rgc
Au/Pg 66
Pg 66
Plan u Rgc
Pg Rgc. Rapport arbetsläge
Nr 7
Pg Lfc Bilaga 1 till protokoll nr 7
LOS H310-- Nr 3
Au 66
LOS H348-- Nr 4
StrilgS
LOS H1-15 PM
Noteringar Pg 66 föredragning i LOS 8.11.67
LOS H31-- Nr 4
Au 66
LOS H16-30 Nr 5
Strilg S
LOS H62-- Nr 12
Pg 66
LOS H47-- Nr 4
Pg Rgc
LOS H98-- Nr 5
Au 66
LOS H84-- Nr 7
Strilg S bilaga 1. Plan för utprovning av Stril 60
LOS H113-- Nr 6
Au 66
LOS H163-- Nr 6
Pg Rgc
LOS H129-- Nr 1 extra
Pg Lfc 18 mars 1968
LOS H142-- Nr 13
Pg 66
LOS H178-- Nr 7
Au 66
LOS H197-- Nr 8
Pg Rgc
LOS H249-- Nr 11
Uu 66
LOS H212-- Nr 14
Pg 66
LOS H261-- Nr 8
Au 66
LOS H234-- Meddelande Strilg LAMUS
LOS H275-- Nr 9
Au 66
LOS H292-- Nr 12
Pg 66
LOS H305-- Nr 15
Pg 66
LOS H359-- Nr 13
Uu 66
LOS H338-- Nr 10
Au 66
Nr 2
Au 66/MRr
LOS H372-- Nr 11
Au 66
LOS H415-- Nr 14
Uu 66
LOS H414-- Extra
Pg 66
LOS H428-- Nr 16
Pg 66
LOS H450-- Nr 9
Pg Rgc
LOS H482-- Nr 17
Pg 66
LOS H465-- Nr 12
Au 66
LOS H48-- Nr 15
Uu 66 (Obs: LOS nr 48-60/69)
LOS H505-- PM (Myr)
Databehandlingsbehov för Lfc 1
LOS H1-14 Nr 10
Pg Rgc
LOS H 15-- Nr 13
Au 66
LOS H61-- Nr 18
Pg 66
LOS H105-- Nr 19
Pg 66
LOS H83-- Nr 14
Au 66
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Nr 5
Nr 1
Nr 10
Nr 3
Nr 2
Nr 11
Nr 1
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Förteckning över LOS-protokoll m.m.
Datum

LOS reg nr Plats/löpnr

1969-03-10
1969-03-24
1969-04-11
1969-04-16
1969-04-22
1969-05-13
1969-06-04
1969-06-12
1969-06-12
1969-06-13
1969-07-02
1969-08-05
1969-08-06
1969-08-06
1969-08-26
1969-08-28
1969-09-04
1969-09-04
1969-09-05
1969-09-16
1969-09-23
1969-10-09
1969-10-09
1969-10-16
1969-10-22
1969-10-23
1969-10-24
1969-11-04
1969-11-05
1969-11-06
1969-11-10
1969-11-13
1969-11-13
1969-11-14
1969-11-26
1969-11-28
1969-12-02
1969-12-04
1969-12-17
1969-12-19
1970-01-13
1970-01-19
1970-01-26
1970-02-03
1970-02-09
1970-02-13
1970-02-19
1970-02-27

LOS H167-LOS H153-LOS H178-LOS H220-LOS H200-LOS H260-LOS H337-LOS H259-LOS H316-LOS H273-LOS H300-LOS H351-LOS H412-LOS H425
LOS H361-LOS H469-LOS H389-LOS H394-LOS H486-LOS H427-LOS H450-LOS H506-LOS H530-LOS H581-LOS H627-LOS H548-LOS H556-LOS H642-LOS H617-LOS H598-LOS H1-10/70
LOS H659-LOS H677-LOS H693-LOS H744-LOS H703-LOS H725-LOS H764--

Nr 30
Nr 16
Nr 20
Nr 17
Nr 15
Nr 31
Nr 18
Extra
Nr 21
Meddelande
Nr 16
Nr 1
Nr 19
Nr 19
Nr 1
Nr 17
Katalog
Nr 16
Nr 22
Nr 2
Nr 1
Nr 3
Nr 17
Nr 18
Nr 13
Nr 1
Beredning
Nr 2
Beredning
Extra
Nr 20
Nr 23
Nr 18
Nr3
Nr 37
Nr 4
Nr 3
Nr19
Nr 15
Nr 24
Nr 5
Nr 19
Nr 39
Nr 40
Nr 20
Nr 20

LOS H26-/70
LOS H41-61
LOS H62-76
LOS H77-LOS H95-LOS H131-LOS H113-Arbetssedel
LOS H184-- Nr 25
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Anm
LOS
Uu 66
Pg 66
Uu 66
Au 66
LOS
Uu 66
Pg 66
Pg 66
Program för ASP studiebesök 1969-06-18
Au 66
Pg Rgc, Ag beredning av ändringsförslag
Proj Ledn stril 60
Uu 66
Pg 60
Au 66
Strilg S arbetsuppgifter
Pg Rgc
Pg 66
Pg 60
Pg ASP
Pg 60
Pg Rgc
Au66
Strilg S
Strilg S Ug Central
Ag TORP
Pg ASP
Ag TORP
Pg 66
Uu 66
Pg 66
Pg Rgc
Strilg S Ug Central
LOS
Pg 60
Pg ASP
Au66
StrilgS. Blad 1 och 2 saknas
Pg 66
Pg 60
Pg Rgc
LOS
LOS
Pg Rgc
Au 66
Sektor N3
Pg 66

Bilaga 5 till Flygvapnets Strilsystem, Strilcentraler

5(5)

Förteckning över LOS-protokoll m.m.
Datum

LOS reg nr Plats/löpnr

1970-03-02
1970-03-09
1970-03-24
1970-03-25
1970-04-02
1970-04-06
1970-04-10
1970-04-13
1970-04-15
1970-04-21
1970-04-24
1970-05-05
1970-05-06
1970-05-11
1970-05-21
1970-05-22
1970-06-01
1970-06-03
1970-06-08
1970-06-22
1970-06-22
1970-06-26
1970-06-29
1970-06-30
1970-07-13
1970-08-20
1970-08-24
1970-08-25
1970-10-05
1970-10-09
1970-10-09
1970-10-20
1970-10-22
1970-10-26
1970-11-20
1970-12-10
1970-12-17
1971-09-24
1972-02-24
1972-05-04
1972-06-09
1972-11-22
1973-12-10
1974-08-14

LOS H147-LOS H162-LOS H248-LOS H199-LOS H230-LOS H215-LOS H264-LOS H319-LOS H281-LOS H303-LOS H384-LOS H356-LOS H338-LOS H372-LOS H436-LOS H400-LOS H451-LOS H418-LOS H470-LOS H499-LOS H482-LOS H563-LOS H530-LOS H509-LOS H548-LOS H579-LOS H617-LOS H600-LOS H637-LOS H667-LOS H652-LOS H685-LOS H705-LOS H722-LOS H740-LOS H755-LOS H774-Bild
FöredragProtokoll
16/72
EL 110/72
Order L 1
L 81/74
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Nr 19
Nr 6
Nr 21
Nr 21
Nr 43
Nr 18

Anm

Pg Lfc
Pg60
Pg Rgc
Au 66
LOS
StrilgS
StrilgS. Verksamhetsberättelse för 1969
Nr 5
Pg ASP
Nr 7
Pg 60
Nr 22
Au 66
Nr 26
Pg 66
Nr 19
StrilgS
Nr 44
LOS
Nr 2
Ug N3
Nr 25
Au 66
Nr 45
LOS
extra
Pg 66
Nr 46
LOS
Nr 20
Pg Lfc
Nr 21
Uu 66
Nr 26
Au 66
Nr 27
Pg 66
Nr 47
LOS
Nr 6
Pg ASP
StrilgS. Arbetssedlar för högt prioriterade arbetsuppgifter
Nr 7
Pg ASP
Nr 28
Pg 66
Nr 27
Au 66
Nr 1
Pg SBÖ
Nr 48
LOS
Nr 21
StrilgS
Nr 8
Pg ASP
Nr 28
Au 66
Nr 24
Pg Rgc
StrilgS. Arbetssedlar för högt prioriterade arbetsuppgifter
Nr 30
Au66
Nr 29
Pg66
Samarbete FMV – FOA i Stril (1953-1973)
Ningslista
Systemutredning Stril-80
Nr 1
Ag Stril
Medlemmar och kontaktmän i Stril- och Proejktgrupper
Meddelande Systemarbete Stril
Bestämmelser hantering av protokoll mm
Meddelande Uppdatering av medlemsförteckning LOS …….
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LuftDok. Dokumenttitlar
Kapitel nr
001
002
101
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229:1
229:2
229:3
229:4
229:5
230:1
230:2
230:3
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Dokumenttitel (senaste uppdatering)
Stödpärm för manusförfattare
Förkortningar, begrepp m m i LuftDok
Översiktlig beskrivning
Lfc 1
Lfc 2
Ledningscentral O1O
StriC
Rrgc/F
Rrgc/T
Lgc
Strilutbildningssimulator, Strics
Strilutbildningssimulator, SIM/R
Radaranläggning 870
Strilradaranläggning 860
Strilradaranläggning 15
(Sensor Ny)
Strilradaranläggning 66
Ls-torn
Flygtaktiskt kommando, FTK
Flygburen spaningsradar, FSR 890
Styrdatasändare
Taktiskt radiosystem, TARAS
Strilpejlsystem, SPS
SBÖ-spridare
Lfv-centraler
Räddningscentral, RC
(Flygkommandostab, FK-stab)
Vädercentral, VÄDC
Marin ledningscentral, MLC
Flygbaser
Stri- och FYL-radiostationer
Flygplan JAS 39
Flygplan 37
Flygplan TP 84
Flygplan S 100B
Övriga flygplan
Radaranläggning 810
Radaranläggning 825
Radaranläggning PSR Uppsala
Radaranläggning MSSR
(Kustspaningsradaranläggning, KSRR)
Sensordatanät, Sendnet
Operationsledning, OPL
Striutbildningssimulator TAST
Flygkommandocentral, FKC
Försvarets telenät, FTN

Anm

Flygtrafikledning, ANS (FYL)
Luftvärnsförband
Lvrb-förband
Teledriftcentral, TDC
Informationssystem FV, IS FV
(Rundradiosändare)

Utgår, se 222

(IK/ID-system SWIFF)
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LuftDok. Dokumenttitlar
248
249
250
251
301
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

IK/ID-system PN-79
Luft- och markobservationssystem, LOMOS
Luftlägesinformationssystem, LuLIS
Lfuc/T
Datameddelanden
Färdplaner
SBÖ, Strilradaranläggning 15 – central
(Färdplaner från System 2000)
TARAS-kommunikation över SU-länk
Pejldata
Företags- och pekdata
Datakommunikation, StriC – StriC
Datakommunikation, StriC – MLC
Styrdata
TARAS-kommunikation över radio
Stri- och FYL-radiokommunikation
Extern styrning av Radaranläggning 870
(LuLIS-kommunikation)
PSÖ, KSRR – central
Interfonkommunikation
Radarinformation, FSR 890 – StriC
Talkommunikation via TALK
OPUS, ls – lgc
Luforsändning
OPUS, lgc – central
Lv-ordersändning
Måldata till RBS 77
Datakommuniktion, StriC – Lvrb-förband
FM IP-kommunikation
MILFAX-kommunikation
MILPAK-kommunikation
MILTEX-kommunikation
Datakommunikation, Rranl 870 – Marinen
SBÖ, Radaranläggning MSSR – central
SBÖ, Strilradaranläggning 66 – central
SBÖ, Radaranläggning 810/825 – central
SBÖ, Radaranläggning 870 – central

Kommunikation med RC

Styrning av SBÖ-spridare
SPS-information

Telefoni, extern abonnent
Taktiskt tal, extern abonnent

SBÖ, Strilradaranläggning 860 – central
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FBET

FBEN

FDSAKANS

IDUPPG

M3195-001000-0

DBU LIRKA

M3195-002000-9

SYSTEM STRIC

FMV:ELEKTROL3

M3195-003000-8

DBU TODAKOM

FMV:ANLÄGG

M3195-003001-6

DBU TODAPOST

FMV:ANLÄGG

M3195-003100-6

DBU FM IP-NÄT

FMV:ANLÄGGM

M3195-003200-4

DBU CAMA

FMV:ANLÄGGM

M3195-003300-2

DBU MINT

M3195-003400-0

DBU FÄRIST

FMV:ANLÄGGF

TODAKOM

M3195-003500-7

DBU ADMIN DATOR

FMV:ANLÄGGF

TODAKOM

M3195-003600-5

DBU Z-RIST DATOR

FMV:ANLÄGGF

TODAKOM

M3195-004000-7

DBU IS ORION

FMV:ELEKTROLD

M3195-010000-9

DBU 0100

LFC1

M3195-020001-5

DBU 02

LFC2

M3195-030000-5

DBU 03

FMV:ELEKTROL3

LC

M3195-100000-0

DBU 10

FMV:ELEKTROL3

FTK

M3195-101011-6

DBU 101 DUNDRA

FMV:TELEKOMS

M3195-102011-5

DBU102 LIFT

FMV:ANLÄGGA

M3195-103011-4

DBU103 IS FV GRUND

FMV:ELEKTROL3

M3195-106011-1

DBU DATl/PC

FMV:TELEKOM2

M3195-107011-0

DBU

FMV:FUHBV

MÄTV FPL-APP

M3195-101011-6

DBU 101 DUNDRA

FMV:TELEKOM5

UNDRAPP

M3195-110001-6

DBU 110

FMV:ELEKTROL3

SIGMA Färdplan, utgått -99, ersatt av DBU 604

M3195-113010-4

DBU SYSTEMDATORFUNK

FMV:TELEKOM4

TESTRIGG TARAS

M3195-114010-3

DBU SYSTDATFUNK VM

FMV:TELEKOM4

TESTRIGG TARAS

M3195-115001-1

DBU IS UNDSÄK

FMV:INFOSYST

M3195-116011-9

LULIS MU FÄLT/T

FMV:TELEKOM4

M3195-118010-9

DBU LOKAL MTAl

M3195-119010-8

DBU BEVAKNING

LIM-IS

AVREG

AVV
FMV:ANLÄGG
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M3195-200000-9

DBU 20

FMV:ELEKTROL3

LC, Utgått

M3195-201010-7

EEC PRESSYST.PV-301

FMV:RADARE

M3195-202010-6

ERE PRESSYST.PV-301

FMV:RADARE

M3195-202071-8

DBU 202 /K

FMV:ELEKTROL3

FÖR PH-12, PH-13, PH-40, utgått

M3195-203071-7

DBU 203 /K

FMV:ELEKTROL3

FÖR PS-65, utgått

M3195-204001-3

DBU 204

FMV:ELEKTROL3

PS-65 NY, utgått AVV

M3195-205000-4

DATABEHUTR 205

M3195-205118-4

TVAK PC

FMV:ELEKTROL3

RRGC/F, AVV

M3195-206011-0

DBU 206,K

FMV:ELEKTROL3

STRILC F 4, utgått

M3195-207001-0

DBU 207

FMV:ELEKTROL3

MET/ATS, utgått

M3195-208071-2

DATABEHUTR 208,K

FMV:(OKÄND)

FÖR PS-08, utgått

M3195-209001-8

DBU 209

FMV:ELEKTROL3

ASP PS-08, SEBA, utgått

M3195-210001-5

DBU 210

FMV:ELEKTROL3

ASP PS-66, SEBA, utgått

M3195-211011-3

DBU 211 A

FMV:TELEKOM7

CATSY

M3195-215001-0

DBU 215

FMV:ELEKTROL3

PS-15

M3195-221001-2

DATABEHUTR 221

AVV

M3195-222001-1

DATABEHUTR 222

AVV

M3195-223011-9

DBU 223 MT

FMV:ELEKTROL2

M3195-224000-1

DBU 224 LEO

FMV:ELEKTROLD

M3195-225000-0

DBU 225 TSA

FMV:ELEKTROLD

M3195-226000-9

DBU 226 KRO/A

FMV:ELEKTROLD

M3195-227011-5

DBU 227 KRYKON

FMV:TELEKOM2

RRGC/F, AVV

DBU 228

NÄK

EJ I FREJ 9612

M3195-229000-6

DBU 229, S90

FMV:ELEKTROLD

M3195-230000-3

DBU 230 FS/IDA

FMV:ELEKTROL3

utgått

M3195-231000-2

DBU 231 FS/VÄDL

FMV:ELEKTROLD

utgått

M3195-232000-1

DBU 232 FS/VÄDS

FMV:ELEKTROL3

utgått

M3195-233011-7

DBU 233 DAMU

FMV:ELEKTROLD

M3195-239001-2

DBU 239

RRGC/F, PH-39,AVV
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M3195-260001-4

DBU 260

FMV:ELEKTROL3

RIR 860, RRGC/T, AVV

M3195-265011-8

DBU 265

FMV:ELEKTROL3

OMBYGGD DBU 203

M3195-266071-1

DATABEHUTR 266,K

FMV:ELEKTROL3

PS-66

M3195-280000-2

DBU 280

M3195-281000-1

DBU 281

M3195-287011-2

DBU 287

M3195-288000-4

DBU 288

FMV:ELEKTROL3

KONTRAST, FYL, AVV

M3195-289011-0

DBU 289

FMV:ELEKTROL3

KONTRAST, STRIL, utgått

M3195-290000-0

DBU 290

FMV:ELEKTROL3

MILMET

M3195-291011-6

BBU TERAGON 4000

FMV:FLYGES

M3195-291510

DBU 291

FMV:ELEKTROL3

KONTRAST, LVRB

M3195-292011-5

DBU TERAGON 4000

FMV:FLYGES

USK ANNEX BILDBEHAND

M3195-295011-2

DBU 295

FMV:ELEKTROL3

FÖR VÄDER 80 BERÄKNINGSDATOR

M3195-305011-0

DBU 305

FMV:ELEKTROL3

ACDE, PGUH DBU 205

M3195-310011-3

DBU 310

FMV:ELEKTROL3

PGUH DBU 209 0 210

M3195-311011-2

DBU 311

FMV:ELEKTROL3

PGUH DBU 209 0 210

M3195-312011-1

DBU 312

FMV:ELEKTROL3

PROGRAMUNDERHÅLL

M3195-313011-0

DBU 313 MT

M3195-314011-9

DBU 314

FMV:ELEKTROL3

UTB

M3195-315011-8

DBU 315

FMV:ELEKTROLD

M3195-320001-2

DBU 320

M3195-330011-9

DBU 330 SEFIR-P

M3195-351011-3

DBU 351

M3195-352010-4

DBU 352

FMV:ELEKTROL3

TAST utgått

M3195-353000-4

DBU 353 STRICS

FMV:ELEKTROL3

UTBSIM

M3195-360011-2

DBU 360

FMV:ELEKTROL3

PGUH DBU 260, utgått AVV

M3195-370011-0

DBU 370 DIDAT

FMV:ELEKTROLD

DIDAT

M3195-380011-8

DBU 380 FÖR MÄTBANA

FMV:ELEKTROL2

REFERENSINMÄTNINGSSYSTEM MED MÄTDATABEHANDLINGSUTRUSTNING

M3195-466011-5

DBU 466 LOMOS 1

FMV:ELEKTROL3

VÄDER80, AVV
FMV:ELEKTROL3

ÖKC, AVV
LFUC 010, AVV

USK BILDBEHAND

UTB, AVV

DC-STRIL, AW
FMV:ELEKTROL3

SEKTORSTAB SYD, utgått
TAST STRIL60, AVV
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M3195-486000-4

DBU 486

FMV:ELEKTROL3

BILDLUFOR

M3195-501011-2

DBU 501

FMV:ELEKTROL3

PC STRIL, AVV

M3195-502011-1

DBU 502

FMV:ELEKTROL3

PC STRIL, AVV

DBU 503 MATILDA

PC STRIL, utgått

M3195-595000-2

DBU 595

FMV:ELEKTROL3

SIM FÖR FFL F 5, PROJEKT FLAKS

M3195-601000-4

DBU 601

FMV:ELEKTROL3

SYSTEM PRISMA/STRIPP

M3195-602000-3

DBU 602 TYKO

FMV:ELEKTROL3

MEDDELANDEFÖRMEDLINGSUTR I STRIL, ersatt av M3195-996629

M3195-603000-2

DBU SIGMA RDP

FMV:ELEKTROL3

SIGMA RDP

M3195-604000-1

DBU 604

FMV:ELEKTROL3

SIGMA/AMP FÖR MIL TWR (AMP=ATS MESSAGE PROCESSING)

M3195-605000-0

DBU 605

FMV:ELEKTROL3

SIGMA LDP FLYGVÄGSUPPFÖLJN. UTSLÄPPSBERÄKNING OCH STATESTIK

M3195-606000-9

DBU 606

FMV:ELEKTROL3

APOSTEL, MEDDFÖRM

M3195-607000-8

DBU 607

FMV:ELEKTROL3

DISTR ATSMEDD

M3195-711011-8

DBU711 MSE /T

FMV:MIN

MÄT o STYR VID PROV

M3195-842001-1

DBU 842

FMV:ELEKTROL3

FYL

FMV:ELEKTROL3

DBU VMHÅLL LFC1 M

FMV:ELEKTROL3

AVV

M3195-996039-5

DBU LFC1 M TABLSYS

FMV:ELEKTROL3

AVV

M3195-996059-3
M3195-996629

DBU STORBILD LFC1 M
KOMMNOD400

FMV:ELEKTROL3

AVV
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