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Ny attackrobot
provas i Vidsel
Taurus KEPD 350 är namnet på
en ny långräckviddig attackrobot
avsedd för markmål, som ut
vecklas i ett svensk-tyskt samar
bete. Efter en kort utvecklings
period genomfördes i början av
oktober ett lyckat flygprov i Sve
rige vid FMV:s provningsområde
i Vidsel.
Roboten utvecklas av det tys
ka företaget Taurus Gmbh, som
är ett dotterbolag till Celsius Bo
fors Missiles och tyska DASA
LFK. Bolaget utvecklar preci
sionsstyrda markmåls robotar
med lång och medellång räckvidd
med samlingsnamnet Taurus.
KEPD 350 är avsedd för at
tackflygplanet Tornado och se
nare Eurofighter. Utvecklings
proj·e ktet beställdes av det tyska
materielverket under 1998 och
arbetet beräknas ta 3'/, år.
•

Stridslednings
simulator
Försvarets Materielverk (FMV)
har givit Celsius Tech Systems i
uppdrag att vidareutveckla
flygstridssimulatorn Strics. Den
används för utbildning av opera
törer inom luftförsvarets strids
ledningssystem. Ordervärdet
uppgår till cirka 35 miljoner
kronor.
•

Ljudmätning
av Gripen
Under hösten har det genom
förts ljudmätningar av JAS 39 Gri
pen. Det har skett över nedlag
da F 13, Bråvalla flygplats i Norr
köping. Avsikten var att verifiera
teoretiska beräkningar av det flyg
buller som genereras av Gripen
samt att få ett bättre statistiskt
underlag för kommande beräk
ningar och utredningar.

•

II ern i graven
Efter 45 års tjänst får Lfc ÖN luftförsvarscentralen i övre Norr
land - pension. Anläggningen,
med kodnamnet Illern och belä
gen i bodenområdet, stängdes ef
ter F 21 :s Aottiljövning i oktober.
Illern, en "Lfc typ 2", blev den
sista operativa i sitt slag. Ur
sprungligen var det meningen att
hela landet skulle få stridsled
ningsanläggningar typ "Lfc Stril
60". Men av olika anledningar
byggdes de gamla typ 50-bergen
om i mitten av 70-talet till vad som
kom att kallas "typ 2" med stor
bildspresentation och dataöver
föring från radargruppcentreler
(Rrgc) m m.
Stridsledningsanläggningen i
Boden har en lång historia. Någ
ra milstolpar:
190 ,1 De första sprängningarna i
berget gjordes redan detta år .
1954 Bygget av Lfc mod-50 på
börjades.
1955 Lfc i operativ drift. då med
FAR-signalen "Myggan".
1959 Övningen "Nattsol" för
fjärde flygeskadern E 4, genom

fördes i juli. Personalen bodde och
jobbade i berget en hel vecka.
1960 antogs FAR-signalen
"Illern".

1962 Incidentberedskapen star
tar och pågick fram till tidigt 1980
tal.
1974-1975 ombyggnad till stril
601typ2. Anläggningen blev nu
moderniserad med bland annat
storbild och dataförbindelse med

En driftgrupp har därefter sett till
att anläggningen fungerat vid alla
övningar som genomförts. Dess
utom har en rad utbildningar och
kurser i F20/Stri1S regi ägt rum i
Illern under årens lopp.
När F 21 slutligen lämnar an
läggningen övertar Fortifikations
verket ansvaret för den kom
mande avvecklingen.
•

Rrgc.
1983 Strilenheten och marktele
personalen flyttar fredsverksam
heten till Luleå.
Kökspersonalen har en nyckelroll ibergrumsanläggningarna.
Pd bilden Elisabeth Widmark och Eva johansson.
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