Strilsystemets uppgifter kvarstår oför
ändrade och är:

Huvuddelen av dagens materiel · i Flyg
vapnets strilcentraler har vid 80-talets slut
passerat sin tekniska livslängd. Det sam
manfaller i stort med att nya typer av data
källor samt förändringar hos samverkan
de system kommer att kräva anpassnings
åtgärder av sådan omfattning att en mate
rielersättning blir nödvändig. Det är såle
des inte möjligt att enbart modifiera Stril
60. Ny teknik och nya funktioner ger
ökad effektivitet i strilsystemet. Ny teknik
innebär dessutom bättre möjlighet att i
framtiden möta nya taktiska krav .

~ Att tillgodose jaktförbandens behov

av förvarning och ledning.
~ Luftbevakning.

~ Övervakning av övriga flygsystem.
~ Alarmeringsledning.
~ Ledning av luftvärn.
~ Luftförsvarsorientering (lufor).
~

Baslarmgivning.

Utöver dessa krigsuppgifter har strilsy
stemet i fred omfattande uppgifter vad
gäller luftbevakning och stridsledning för
vår incidentberedskap.

Studier av strilsystemets framtida ut
formning har bedrivits kontinuerligt se
dan slutet av 60-talet. Studiernas resultat
tillsammans med övriga taktiska och tek
niska krav medför en ändrad struktur för
FV:s framtida strilssytem i förhållande till
Stril 60. Av denna anledning har begrep
pet
'materielersättni ng stri Icentraler'
övergivits, eftersom man inriktar sig på att
bygga upp ett nytt strilsystem - Stril 90
med nya luftförsvarscentraler m m - Strilc
90.
De styrande faktorerna vid den slutliga
utformningen har varit de uppgifter stril
systemet har att lösa i framtiden och den
hotmiljö som systemet skall verka i.

• • Hotbild. - Under senare år har stor
makterna kraftigt ökat sin kapacitet för
offensiv luftkrigföring och för transport av
trupp och materiel genom luften. Nya
flygplan och helikoptrar införs med avse
värt större lastförmåga och räckvidd. An
talet flygförband för offensiv krigföring
har ökat, särskilt i öst. Ökningen har till
största delen skett genom att tidigare de
fensivt inriktade förband i stället fått offen
siva uppgifter.
I händelse av krig kommer en angripa
res flygstridskrafter och luftlandsättningsOvan: Luffförsvarsgruppcentral.
Foto: Peter Liander
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kapacitet att innebära ett mycket stort hot
mot Sverige. Vår befolkning och vårt civi
la samhälle riskerar att åsamkas svårt ska
da och totalförsvarets fasta anläggningar
blir begärliga mål. Vår mobilisering kan
komma att utsättas för bekämpning ge
nom flyganfall och anfall från luftlandsatt
trupp, vår ledningsorganisation kommer
att utgöra viktiga mål liksom våra strids
krafter till lands, till sjöss och i luften.

dock att kvantiteten är tillräckligt stor för
att kunna täcka hela vårt långa land och
att ha uthållighet.
På samma sätt måste strilsystemet vara
avvägt för att kunna lösa sina uppgifter
över hela landet såväl initialt som efter be
kämpning. Systemet måste vara uthålligt
och flexibelt.

• Stri/90-systemets uppbyggnad har

Ledningsnivå där taktisk ledning och
delgivning sker.
Stridsledningsnivå där insamling och
flygstridsledning utförs.

Strilc 90

•

redan börjat. Vi har hunnit längst vad gäl
ler höghöjdsradar. Kedjan med PS-860 är
i det närmaste färdigbyggd. Radarstatio
nen har mycket goda prestanda, även i
störd miljö, med en räckvidd på ca 30
mil. Den kan också skyddas mot attack
anfall.
För att få täckning på låg höjd anskaffas
en liknande kedja med låghöjdsradarn
PS-870. Även denna station är störfast
och uthållig mot bekämpning. Räckvid
den är ca 10 mil.

Ledningsnivåns funktioner löses i nu
varande system i luftförsvarscentralen
(Ifc). Stridsledningsnivåns uppgifter kan
lösas såväl i Ifc (typ l) som i radargrupp
centrai (rrgc).
I det nya systemet kommer de bägge
nivåerna att kvarstå funktionellt och orga
nisatoriskt i form aven ledningsenhet
(LE), en reducerad LE (redlE) resp en
stridsledningsenhet (SE). De tre enhetsty
perna definieras enligt följande:

•
•

En slutsats, som måste dras med ut
gångspunkt från ovan beskrivna hotbild,
är att det är viktigare än någonsin att Sve
rige har ett starkt luftförsvar.
För att kunna möta hotet krävs aktiva
luftförsvarskomponenter som jakt- och
luftvärn. Jaktflygförbanden utgör därvid
den viktigaste komponenten genom sin
rörlighet över ytan med snabb kraftsam
ling och hög eldkraft. Hög kvalitet på jakt
flygsystemet är nödvändig för att nå fram
gåflg i duellsituationer. Lika viktigt är

Det största framtida projektet är dock
Strilc 90 - 90-talets stridslednings- och
luftbeva kningscentraler.
Strile 90. - Ledning och stridsledning i
nuvarande strilsystem kan sägas ske på
två nivåer:

Sektorstruktur

t
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databehandling,
presentation,
samband t o m centralernas utpunkter.

• • De nya centralerna skall även till
godose grund- och vidareutbildningsbe
hovet inom strilsystemet. Därför kan nu
varande utbildningsanläggning vid F18
avvecklas och de nya centralerna tas i
bruk. För att klara den uppgiften kommer
utbildnings- och simuleringsfunktioner att
integreras i resp stril central.
Jämfört med Stril 60 skall Stril 90 med
föra minskade drift- och underhållskost
nader främst genom rationaliseringar i
fredsverksamheten. Antalet samtidigt ut

PS-86 O PS-870

Ledningsenhet, LE: Från LE utövas den
övergripande ledningen av sektorns till
delade stril- och jaktflygförband . Dess
utom utförs viss ledning av övriga flygför
band och luftvärn. Sektorns delgivande
uppgifter i form av luforsändning, Iv
ordersändning, sektorrapportering och
alarmeringsverksamhet leds från LE.
Reducerad ledningsenhet, redLE: Re
ducerad LE innebär en funktionellt och
kapacitetsmässigt begränsad ledningsen
het.
Stridsledningsenhet, SE: Från SE ut
övas målföljning, stridsledning, flygtrafik
ledning och ledning av optisk luftbevak
ning.
Strilcentraler med varierande kapacitet
kan åstadkommas genom olika kombina
tioner av modulerna LE, redLE och SE.
Projektet inkluderar all LE-, red LE- och
SE-materiel samt funktioner i centralerna
för :

nyttjade anläggningar för fredsproduk
tion och incidentberedskap kommer att
minimeras.
Enhetligt uppbyggda strilcentraler över
landet kommer också att innebära redu
cerade kostnader för utbildning av taktisk
och teknisk personal.

Ovan: Presentation av företagsbeteckning, etikettin
neMII & -placering. liJgessymbo/, kurs- & far/vektor,
identitet. engagerad- & störmärkning samt anropssig
nal.

Nedan: De grafiska tablJema ger en mycket klar
överblick av laget. Det är möiligt <lit fä in en stor
mängd information. HeihelSbilden i en grafisk tablå
är mycket lältare att se än I en lexItabiA .

• • Teknisk policy. - Strilc 90 skall
driftsättas under 90-talet. Övergripande
är kravet att systemet skall ha en mycket
lång livslängd (minst 20 år), låg livstids
kostnad samt kräva ett minimum av tekni
ker för drift och underhåll. Den långa livs
tiden kommer med stor säkerhet att inne
bära att systemet behöver modifieras och
moderniseras flera gånger under livsti
den. Metoder och hjälpmedel (s k verk
tyg) som krävs för att göra sådana änd
ringar skall därför finnas inbyggda i syste
met.
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Dessa övergripande krav tillgodoses
genom att systemet görs som ett modulärt
uppbyggt system , där gränsytorna mellan
modulerna ansluter till allm änt accepte
rad standard . Detta tillsammans med kra
vet på ett högnivå språk, företrädesvis
Ada , gör att det i stor utsträckning skall
vara möjligt att utnyttja framtagna stan
dardprodukter i form av system- och app
likationsprogram samt maskinvara.
Systemet skall oc ks å uppfylla de säker
hetskrav som SÄKDAT A 85 ställer. Detta
kommer att påverka den tekniska lösning
en .

• • Kontaktytor.  Vid arbetet med spe
cifikation av Strilc 90 har hänsyn tagits till

möjligheten att sam arbeta och kommuni
cera med övriga system inom såväl FV
som övriga delar av totalförsvaret.
Härvidlag ställer flygsystem JAS 39 Gri
pen nya och dimensionerande krav på
strilsystemet. Jämfört med nuvarande
flygsy stem 37 Viggen kommer dataflödet
mellan mark och flygplan i såväl jakt-,
spanings- som attackroll att väsentligt
öka.
Detta gäller dataöverföring såväl av in
formation från stril till flygplan som om
vänt. I strilsystemet skall informationen
omhändertas, behandlas och presente
ras .
J vissa fall skall strilsystemet ombesörja
att informationen vidarebefordras till

Transportabel
radargruppcentral
.~'

andra intressenter , t ex sektorstab. Samti
digt måste Strilc 90 hämta information
från andra system. En förutsättning för ett
smidigt informationsutbyte är att utveck
lingen sker enligt gemensamma stand ard
rutiner . Åtgärder har vidtagits för att sam
ordna utvecklingen av informationssyste
met inom FV.
• • Försvarets M aterielverk (FMV) arbe
tar med att utveckla en flygburen radar
för övervakning av luftrumet och havet
samt i viss mån också marken. Radam ,
som beteckna s PS-890 komm er att avse
värt förbättra vår låghöjgdstäckning och
uth ållighet. Genom att systemet är flyg
buret blir det flexib elt och kan snabbt sät
tas in där det bäst behövs.
Systemet som studeras består av ett
mindre turbopropflygplan med en avlång
antenn monterad på ryggen. Antennen
blir elektriskt styrd. Därigenom kan en
bred sektor tvärs flygriktningen avsöka s.
Radarn ska ingå som en sensor i det ordi
narie stril systemet. Informationen kom
mer att överföras till någon SE-enhet för
vidare bearbetning och integrering med
övrig luftlägesinformation .
Stril systemet kompl etteras också med
passiva inmätningssystem. Det gamla
optiska ILlfbevakningssystemet bibehålls
och moderni seras. I Strilc 90-centralerna
sampresenteras den optiska lägesinfor
mationen på luftlägesindikator integrerat
med övrig information.
Redan anskaffade transportabla rrgc
(==rrgc/T, se separat ruta) utgör en kom
ponent i Stril 90, som ger systemet ökad
kapacitet och minskad sårbarhet.

• • Byggnadsverksamhet, installation
oeh driftsättning. - Utbyggnaden av
centralerna i Strilc 90 kommer att ske un
der början och mitten av 1990-talet. Ar-

Under september (1985)
överlämnades till flygvap
net den första transportabla
radargruppeentralen, rrge/T.
Den kommer att utnyttjas i
sektor NN för att bl a utgöra
resurs för förbandsproduk
tion. Under det gångna
halvåret har ytterligare så
dana enheter levererats till
FV.
Rrgc/T består av ett telerum och upp till
tre indikato rrum . Funktion-'n liknar fast
radargruppc.e ntral (rrgc/Fl. ";ock bör
inte likhetstecken sätt as mellan ce ntraI
typ erna . Rrgc/T betjän as aven strilplu
ton. Normalt samgrupperM rrgclT med
PS-860 för att därmed få lokalt ansluten
radar. I övrigt ansluts ett flertal radarsta
tion er av andra typer.
Rrgc/T har en lång utvec klingsfas

bak om sig. D et har inte gått helt pro
bl emfritt , fall groparna har varit många.
Efter sto ra kraftan strängningar har FMV
dock fått fram vår produkt - efterläng
tad sedan årat al.
I FV har vi sett fram emot rrgc/T och
nu är den här. Tekniken är ny och en
stor utbildningsfas startar fö r att få rrgc/T
fred s- och krigsduglig. Som alltid då nya
system introduce ras måste man ge
människa oc h maskin en chan s samt
skynda långsa mt. Det innebär ock så att
beredskapskraven kommer att ställas
emot utbildnings- och utvecklingsbe
hoven .
M ed rrgc/T har steget ta gits in i STRIL
90 till sa mmans med den nya , skydds
rörliga höghöjdsradarn PS-8 60 , som
snart är slutlevererad . Fullt hus får vi i
STRIL 90 först då resterand e st rilcentra
ler samt PS-fi70 (Iåghöjdsradarstationl
oc h PS-890 (flygburen radar) tillförts
om några år.
•
Ingemar Olsson

~ ~ Regeringen fastställde under december

1984 i förordningen om frivillig tjänstgöring i
försvarsmakten (SFS 1984:60) att överbefälha
varen får ta i anspråk viss personal i begränsad
omfattning vid beredskapshöjningar utan att in
kallelser med stöd av värnpliktslagen behöver
tillgripas. ~ ~fnligt denna förordning får mili
tära myndigheter teckna avtal med viss frivillig
personal i s k beredskapskontrakt. ~ ~ Syftet
med beredskapskontrakt är således, att snabbt
kunna tillgodose behovet av personal (som ej
normalt tjänstgör inom försvarsmakten) för vis
sa prioriterade funktioner och verksamheter vid
beredskapshöjningar utan att regeringens till
stånd dessförinnan inhämtas. Detta gäller
främst krigsplacerade reservofficerare eller
värnpliktig personal med militära specialkun
skaper eller specialister i stabs-, underrätte/se-,
säkerhets- eller bevakningstjänst. ~ ~ I mass
medierna har ibland förekommit uppgifter att
hela beredskapsförband (bataljoner och kompa
nier) skulle kunna kontraktanställas. Detta är
~~ ~
helt felaktigt.

betet i resp centra! kommer att omfatta
fortifikatoriska åtgärder, teleteknisk in
stallation samt utprovning och driftsätt
ning av den installerade materielen. Bero
ende på anläggning blir den fortfifikatoris
ka ombygnaden mer eller mindre omfat
tande.
Utprovningsfasen för resp anläggning
är förhållandevis kort och omfattar i första
hand prov tillsammans med verkliga sam
verkande system. För att klara den snäva
tidsgränsen ställs krav på omfattande ut
provning och provdrift av systemet redan
innan installation.
Under omsättningsperioden ställs stora
krav på bibehållen taktisk drift. Genom
modern byggteknik och vissa anpass
ningsåtgärder kan detta åstadkommas.

• • Specificering. - Utvecklingsmedel
för projekt Strilc 90 har inplanerats fr o m
1982 och serieanskaffningsmedel fr o m
1987. Projektets storlek innebär att rege
ringens medgivande erfordras - dels före
start av utveckling (steg 1), dels före serie
anskaffning (steg 2). Regeringen gav steg
l-tillstånd sommaren 1982. I samband
därmed bildades en projektorganisation
som ansvarar för projekteri ng, anskaff
ning och driftsättning av Strilc 90. Repre
sentanter ur FV, FortF och FMV ingår i
denna projektorganisation.
Sedan dess har ett intensivt specifice
ringsarbete pågått. Som mest har ett 50
tal personer ur FV, FMV, ifldustri- och
konsultföretag varit involverade. Ur FV
har under ca tre år ett 20-tal taktiker ur oli
ka strilförband deltagit med sina erfaren
heter vid specificering av de taktiska funk
tionerna och kraven.
Resultatet av specifikationsarbetet finns
nu sammanställt och utgör ett gott under
lag inför förestående upphandling.
I vissa fall har funktionen specificerats
till en hög detaljeringsnivå. Detta gäller t
ex stridslednings-, målföljnings- och ra
darledningsfunktionen, där vi genom
egen metodutveckling har kommit fram
till lämplig utformning och funktion. I
andra fall har stort utrymme lämnats tillle
verantören att själv föreslå utformning
och funktion.
• • Upphandling. - Under arbetets
gång har förutsatts att Strilc 90 skulle upp
handlas i en konkurrenssituation.
I januari 1986 fattades dock ett rege
ringsbeslut att förhandling om upphand
ling av Strilc 90 endast får ske hos svensk
huvudleverantör. Härvid förutsätts dock
att fasta villkor kan tillförsäkras avseende
projektets innehåll, ekonomi och tidpla
ner. Denna förändring påverkar dock inte
tidsplaneringen.
Enlig nuvarande planering kommer be
slut att fattas under våren 1987, varvid kon
•
trakt med huvudleverantör tecknas.
Mats Björling

BEREDSKAPSKONmRAKJ
Kontraktets innebörd. - Kontrak
tet, som tecknas för ett kalenderår
i taget, innebär att personalen kan
tas i anspråk:
~
~

Högst tre dagar/år för utbild
ning.
Högst två tillfällen om max tio
dygn per tillfälle.

Härutöver tillkommer en skyl
dighet att under vissa perioder
(högst tre) anmäla uppehållsort.
Utbildning. - Utbildningen
skall omfatta maximalt tre dagar
per år. För personal som skall
tjänstgöra i sin ordinarie krigsbe
fattning genomförs utbildningen
inom ramen för SÖB och KFÖ. I
vissa fall kan dock viss särskild
kompletterande utbildning (t ex
utbåtsskydd) genomföras under
SÖB och KFÖ. Om detta inte är
möjligt, genomförs sådan utbild
ning som veckosluts- eller kvälls
kurser. Under utbildning som för
läggs till fritid erhålls samma för
måner som för övrig försvarsfrivil
lig personal.
• • Beredskapstjänst. - När be
hov föreligger, kan kontraktsslu
tande myndighet ta i anspråk kon
trakterad personal för beredskaps
tjänst (t ex vid utbåtsicident) vid
två tillfällen per kalenderår maximalt tio dygn vid vardera till
fället. De två tillfällena kan ligga i
direkt anslutning till varandra var
vid den totalt uttagna tiden kan
uppgå till 11-20 dygn.
Vid beredskapstjänst erhålls
dagpenning (sjukpenning) samt
befattningspenning (4-12 kr/dygn)
jämte fri kost och logi.
Reservofficerare och officerare

på reservstat erhåller samma för
måner som vid författningsenlig
tjänstgöring.
Anmälningsskyldighet. - I sam
band med att beredskapskontrak
tet upprättas skall myndigheten
ange under vilka tre perioder som
personalen skall åläggas att anmä
la uppehållsplats. För denna an
mälningsskyldighet utgår en er
sättning om 600 kr, som utbetalas
i samband med att kontraktet upp
rättas.
Reserv- och reservstatsoffice
rare får enligt försvarsgrenschefs
bestämmande tillgodoräkna sig
tjänstgöring till följd av bered
skapskontakt som författningsen
lig tjänstgöring. Variationer mel
lan försvarsgrenarna kan före
komma.
• • Rekrytering av personal för
beredskapskontrakt
genomförs
huvudsakligen under GU och RU
samt genom att respektive rege
mente (motsv) eller milostab tar
personlig kontakt med den perso
nal som har sådan krigsplacering
eller andra speciella kvalifikatio
ner att vederbörande bedöms
som lämplig.
Sammanfattning. - Systemet
med beredskapskontrakt har till
kommit för att möjliggöra för ÖB
att ta i anspråk viss frivillig perso
nal för viktga funktioner i vår krigs
organisation redan innan särskilda
inkallelser påbörjas.
Den personal som på detta sätt
ställer sig till försvarsmaktens för
fogande bidrar i hög grad till en
förbättrad beredskap och förstär
ker härigenom förtroendet för det
svenska försvaret.
•
Benkt Kul/gard
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