Strilbataljon 04 kallas Försvarsmaktens nya organisation för stridsledning och luftbevakningsförband.

Foto: Perer Uanderj Försvarels bi/dbyra
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Strilbataljon 04 är benäm
ningen på Försvarsmaktens
och flygvapnets nya organi
sation för stridslednings
och luftbevakningsförband.
Genom driften av radar
sensorer och sambands
systern har de en nyckelroll
i den nya insatsorganisatio
nen.
Den nya bataljonstypen
kommer att premiärövas
under våren 2003 i årets
flygvapenövning.
AV ESKIL BURSTRÖM & RUN E NILSSON
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örsvarsmak tens ominriktning med
förde krav på bildande aven Insats
organisation. För flygvapnet i.nne
bar detta bland a nnat att st ridslednings
och luftbevak ningsbata ljonerna (Stri l
bataljonerna) minskades från sex till tre.
Genom omorganisation bildades insatsför
bandet Strilbataljon 04 inom rame n för
Förs varsmaktens målbild 20 I O (se FV
Nytt nr 1-200 I).
Högkvarterets styrande direktiv till
Flygtaktiska Kommandot (FrK) för utar
betande aven ny taktisk, organi satori sk,
ekonomisk och målsättning (TOEM) inne
bar att:
• Grunddelarna i organisationen för Stril
bataljon 04 ska vara identisk för de tre
bataljonerna. Skillnader i uppgifter och
geografi han teras genom tilläggsförband.
• Mycket stram personalram, i ston sett
halvering av tidigare personalvolym.

• Strilbataljon 04 ska kunna verka succes
siv t från 2004.
I direktiven framgick också att följande
kompanier utgår: rada rko mpan i PS- 860,
radarpluton PS-870, radartransportpluton ,
RaL-kompani, strilförsvarskompani .
Nya förbandsenheter blir:
• Sensorkompani med tilläggsförbanden
SenSO!1ropp 860, Sensortropp 870 samt
Sensortransporttropp
Sambandkompani
Radiokompani
Markteleavdelning
Strilsäkkompani
Bataljonsstaben organiseras enligt in
tern atione ll struktur (Nato-standard) , med
stabsdelar benämnda S I - S II. Här har en
viss personell utökning skett för all bättre
kunna förband sleda och stödja under
ställda kompanier.
Sensorkompani erna med unders tällda
•
•
•
•
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Radarn Ps-860 är ett av Försvarsmaktens
viktigaste sensorsystem i bevakningen av
svenskt luftrum.
Foto: Peter Modlgh/ FlJrsVlJrets blldbyr~

se nso rtroppar 860, -870 samt sensortrans
porttroppar, utgör den största förändringen
i den nya organisationen. Sensortropparna
har endast bemanning för drift, sjukvård
och bevakning. Förplägnadstjänsten och
viss transporttjänst genomförs på tropp
nivå. Övrigt underhåll stöds av Sensor
kompaniet alternativt bakre nivå såsom
Försvarsmaktens logis tikorgani sation (FM
Log) alternativt det civila samhället.
Sambandskompani, Radioko mpani och
Markteleavdelning, som i tidi gare organi
sation tillhört dåvarande Flygk0111mando
staber, ingår numera i Strilb<ltaljon 04.
Sambandskompaniet har nu helt n)'
organisation och uppgifter, främst inriktad
mot TT-stöd. Radiokompaniet har som
huvudsaklig uppgift att upprätta markradi
ostationer, ej någon radioWnkuppgift för
<Inslutningsstråk.
TOEM-arbetet har genomförts under
ledning av numera avvecklade utveck
lingsavdelningen vid FrK. Samtliga flot
tiljer har medverkat i ett antal arbetsgrup
per och nedlagt ett stort och stundtals
mödosamt arbete på förhållandevis kort
tid . Resultatet blev ett styrande dokum ent
som fastställdes av Högkva neret i nove m
ber 2002.

Taktikansats
TOEM innehåller vad ett förband skall
innehålla, dess uppgifter i stort men fr~imst
för bataljonsnivån. Med erfarenheter från
tidigare arbeten, är s lutsatse n att det
erfordras e tt dokument S0111 tydligare och
mer utförligt behandlar förbandets verk
sa mhet - Taktikansats Strilbataljon 04.
Detta dokument beskriver hur förbandets
verksamhet skall bedrivas ner till grupp
nivå.
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STRILBATAUON 04
Ca 1600 pers (tidigare ca 3000).

I

Strilbatstab

Grupperingsområde i likhet
med tidigare flygkommandoområde.
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Utarbetandet av Taktikansats Strilbatal
jon 04 har genomförts på motsvarande sätt
som TOEM. Förbandsrepresentanterna
har även här utfört ett bra arbete, varvid
dokumentet kunde planenligt fastställas av
Chefen för FTK den 19 december 2002.
Taktikansatsen kommer senare att
utvecklas till ett Utbildningsreglemente
för Strilbataljon 04. Först måste dock erfa
renheter vinnas från verifiering av förban
det, främst vid flygvapenövningar.

Verifieringsövning
Inom ramen av Flygvapenövning 03 ska
förbandsledniogsförmågan vid Strilbatal
jon 04 verifieras. För bata'l jonen genom
förs en verifieringsövning huvudsakligen i
norra delen av landet, där övad bataljon
bemannas av F 4 på Frösön och F 21 i
Luleå. En radiopluton ur F J 7 i Ronneby
genomför sin slutövning i södra Sverige.
Övningsledningen bemannas av F 16 i
Uppsala med stöd av F 17 och F 20.
F 20/TU Stril med stöd av taktik
utvecklingsenheten för samband (TU Sb),
ansvarar för verifiering samt att med för
banden driva fortsatt utveckling av organi
sationen och materiel.
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Elever som genomför nivåhöjande
utbildning vid Strilskolan, Bas- och
Underhållsskolan samt IT-Skolan, deltar i
övningen. EIi'arenheter kommer att ligga
till grund för fortsatt utveckling av Taktik
ansats Strilbataljon 04. Härigenom skapas
förutsättningar för en lärande organisation
som utvecklar sina arbetsmetoder mellan
flygvapenövningarna.

Förbandsutbildning
U nder hösten 2002 genomförde FTK en
översyn av förbandsutbildningssystemet.
Arbetet fokuserades främst på hur utbild
ningen av värnpliktiga ska organiseras för
att personal försörja både förband för inter
nationella insatser och insatsorgani satio
nens förband samt förbättra rekryteringen
av officerare.
Klarhet uppnåddes avseende vilka
värnpliktsbefattningar och förbandsdelar
som ska grundulbildas respektive över
föras mellan och inom Basbataljoll 04,
Strilbataljon 04, samt Flygverkstadskom
paoi 04.
Översynen av förbandsutbildnings
systemet och organisationen för Strilbatal
jon 04, leder till alt en förbandsomsätl

ningsplan beräknas fastställas under 2003.
I planen regleras när och var olika för
bandsdelar ska grundutbildas. Planen lig
ger därmed till grund för förbandens
beställningar av värnpliktiga till Plikt
verket.
Genom den minskade personalvolymen
och geografiska spridningen på förbanden.
sker förbandsutbildningen främst inom
tropps och plutons ram fram till bataljons
övning vid flygvapenövningar.
De tre strilbataljonerna får vid flygva
penövningarna lösa av varandra i tre rol
ler; som övad, som övningsledning samt
som ansvarig för Incidentberedskap luft.
Vissa specialister kommer av naturliga
skäl att arbeta mer i en av dessa roiJIer.
Förbanden kommer att stödja varandra
med personal för att lösa bristsituntioner.
Under det utbildningsår en strilbataljon
är övad, tillförs den ett något större antal
underställda förband än de övriga två åren.
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ESKIL BURSTR ÖM ÄR PENSIONERAD MAJOR OCH HAR
TIDIG ARE TJÄNSTGJORT VID DAVARANDE UTVECK
LlN GSAVDELNINGEN I FTK .
RUNE NIL SSON AR MAJOR VID F 20 TU STRIL
I UPPSALA
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