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T står som' samlingsbegrepp för 
luftbevakning och stridsledning. 
Luftbevakningen utgör den tyngsta 

uppgiften av alla som ingår i stril-begreppet. Luftbevak
ningens mål är att presentera en ,aktuell och rätt bild av 
luftläget över vårt territorium och så längt utanför detta 
som möjligt. De främsta kunderna för av luftbevakningen 
presenterad luftlägesbild är: 

• 	 Stridsledningstjänsten - som möj'liggör att luftför
svarsflyg når bästa bekämpningsresultat under bibe
hållen uthållighet. 

• 	 Luftvärnsledningen - för att utan att förhindra avsedd 
verkan undvika vådabeskjutnirig . 

• 	 Spanirigs- och attackflygövervakningen - som biträ
der sådan flygverksamhet att nå stridsresultat och ut
hållighet. 

• 	 Motmedelstjänsten - som bidrager till att verkan av 
teleteknisk störning minimeras. 

• 	 Flygtrafikledningstjänsten - som ansvarar för flyg
kontroll-, flygrådgivnings-, flyginformations- och alar
meringstjänst. 

• 	 Luftförsvarsorienteringstjänsten - som förvarnar civil 
och militär verksamhet om vad som är att förvänta 
genom luften. 

• 	 Alarmeringstjänsten - som initierar skadeförebyg
gande åtgärder mot flyganfall för både civila och militä
ra aktiviteter. 

• 	 Underrättelsetjänsten - vad sker i oss omgivande och 
överliggande luftrum och vad tyder denna verksamhet 
på. 

• 	 Incidentberedskapstjänsten - som under grundbe
redskap avslöjar obehörig flygning över vårt territorium 
och ingriper mot sådan. 

• 	 Förbandsproduktionen - dvs utbildningsverksamhe
ten vid såväl stril-, flyg- som bas- och luftvärnsförband . 

Luftbevakningen är där
med en för vårt totalförsvar 
viktig verksamhetsgren . Kra
ven är sådana att luftbevak
ningen såväl materiellt som 
personellt, oavsett annan för
svarsinriktning, måste tillgo
doses. Hög precision, aktuali
tet, hög beredskap och stor 
uthållighet är oavvisliga krav. 
Bemanningen är och måste 
vara månghövdad. Stor pro
cent av personalen utgörs av 
krigsfrivilliga. Systemsamträ
ning tar stort utrymme under 
fredsutbildningen. I luftbe
vakningstjänsten deltagande 
personal känner sitt ansvar 
för totalförsvaret. 
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E
n godtagbar bild av luftläget '* * Stridsledningens uppgift är att leda våra luft
måste kunna presenteras.försvarsstridsmedel till största möjliga effekt. Detta 
Kraven har skärpts vad gäller 

kan vi klara genom att skapa och utnyttja taktiskt tidig upptäckt. Detta beror på att 

c ra 

fördelaktiga lågen och genom aH skapa förutsätt farterna för moderna stridsflygplan 
har ökat. (Fig 1, sid 6.)ningar för stor uthållighet. För detta krävs att en 

Primärkravet är att vårt jaktflyg
lång rad materiella, personella och taktiska grund skall ha träff i mål senast vid fien
krav måste uppfyllas. Dessa utgår från en väl ut dens inpassering över svenskt terri

torium. Definierbara krav ställs alltvecklad och genomtänkt filosofi. Stridsledningen 
så på vår luftbevaknings förmåga attinom flygvapnet skall fungera och utvecklas i takt "se" tillräckligt långt på alla höjder, 

med växlande taktiska förutsättningar. *" * '* att snabbt påbörja målföljning samt ~ 
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heter. Goda resultat har nåtts medFig 1: Principiella krav på upptäcktsavstånd åren 1945 och 1979 
denna takti k vid insats möt stora fö
retag. Förarna informeras fortlö
pande mellan passen om fiendens 
taktik, an- och utflygningsriktningar 
mm.

~------II-----/~--~----~/ 
MAL BEKÄMPNINGS 1945: FW-190D, 1979: F-111, 

LINJE B-29 TU-26 

Obs! Hänsyn har Inte tagits till fpl som fäller attackrobot p' "nga alfs"nd. 

presentera en tillförlit>lig luftläges centraler kan skifta mellan ett antal - bild för kunderna; däribland strids olika radarbilder och radiokanaler. 
ledningen. En stor del av ett mo Vi har förmånen av att våra kontak
dernt luftkrig kan förväntas ske på ter ligger nära våra radar- och radio
låg och lägsta höjd. Resurser av stationer. Detta ökar våra möjl ighe
delas tör upptäckt, målföljning och ter att klara av störmiljön. 
stridsledning i alla höjdskikt. Data Detta förbättras ännu mer av 
åldern har gjort sitt i ntåg i våra luft stridsledningens och förarnas möj
försvarscentraler (Ifc) och radar ligheter att byta till "bästa" frekvens 
gruppcentraler (rgc). Målföljning vid störning. Ytterligare möjligheter 
sker med datorns hjälp, likaså strids ligger i det faktum att stridsledning 
ledning av jakt, attack och spaning. av jakt alltid sker på såväl tal- som 
Radarjaktledarna (rrjal) har stöd av styrdataradio. Numera kan all vår 
stridsledningsprogram som både jakt stridsledas med styrdata. Blir ta
beräknar kontakterna och ger förar let utstört kan stridsledningen full
na nödvänd iga styrorder och uppgif följas likväl och med samma preci
ter om målen. sion ... även om inte ett ord har väx

lats under hela flyg passet. 
•• Den störmiljÖ vi har att vänta Det gäller alltså att skapa så stör
oss kan - både vad gäller radar och motståndskraftiga system som möj
radio - förväntas bli mycket svår. I igt. Därjämte krävs alternativa möj
Den moderna radarmaterielen ga ligheter för att hela tiden kunna nöta 
ranterar dock stor förmåga att mot på fienden. Vi måste alltid kunna 
stå störning, så att stridsledaren har bestrida hans försök att uppnå luft
ett godtagbart underlag att arbeta herravälde. Jaktföraren ges redan i 
med. Men vi får räkna med att vissa startordern information om '.'sin" 
radar- och rad iostationer (frekven fiendes läge, kurs och höjd. De kan 
ser) blir utstörda. Därför måste alter själva upptäcka målet även om 
nativ finnas. Rrjal i våra moderna stridsledningen skulle få svårig

F/g 2: Exempel pA stridsledning med Opus-underlag. Alternativt kan vjr jakt 
läggas i spärr framför fienden I hans färdriktning. 
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skap är en förutsättning för ett op
timalt utnyttjande av vårt jaktflyg 
(+ luftvärn). Tiden från rnålupptäckt 
till dess jakten har fått insatsorder 
måste nedbringas till ett minimum . 
Därför är det en ständig sekundjakt 
under övningar inom såväl stril- , 
flyg- som basförbanden. Snabbaste 
insatsen sker från beredskapsläge i 
luften, där patrullbana på låg eller 
lägsta höjd är den kanske vanligaste 
varianten . Målupptäckt och jaktin
sats sker då nära nog samtidigt. 
Stridsekonomiskt sett kan det dock 
bli ganska resurskrävande med jakt 
ständigt på patrullbana. Därför mås
te starttiderna för jakt i högsta be
redskap på baserna vara mycket 
korta - ca 1 min - för att bekämp
ning skall ske tillräckligt tidigt. I det
ta sammanhang är det angeläget att 
påpeka, att den korta klargöringsti
den efter landning är väsentlig för 
att uppnå hög tillgänglighet hos 
jaktflyget. Allt detta kräver mycket 
övning. 

Ett icke föraktligt tillskott i detta 
övande är de jakt insatser som dag
ligen sker inom incidentberedska
pen. Även om det "bara" gäller att 
identifiera ett okänt företag nära 
vårt territorium. måste anbefallda 
starttider hållas! Kanske får vi an
ledning utnyttja våra korta starttider 
ännu mer efter 1 juli. Då flyttade 
Sverige ut sin territorialvattengräns 
til112 NM (=ca 2.2 mil). 

• • Optisk informationinsamling. 
- Har fienden väl kommit in över 
svenskt territorium, kan ytterligare 
en viktig komponent inom luftbe
vakningen utnyttjas. Rrjal får då 
ökade möjligheter att leda jakt till 
kontakt med fienden genom den 
luftlägespresentation som erhålls 
från den optiska luftbevakningen . 
(Den beskrevs i FLYGvapenNYTT 
nr 4 1978. sid 22 - 23). I det s k Opus
systemet kompletteras där luftbe
vakarens muntliga rapporter med 
lampsignaler som visar riktningen 
till upptäckta företag. Radarstrids
ledningen har därmed fått ett för
nämligt komplement och reserv
system. Atskilliga övningar har be
visat att effekten av detta system är 
mycket god . - (Fig 2.) 
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Fig 3: - Förutsättning: Fienden disponerar 300 fpl som beräknas göra 3 före

tag/dygn, dvs 900 fpl-företag/dygn. För att uppnå önskat resultat be
räknas åtgå 6200 fpl-fÖretag. n viktig hörn

sten i vår stridsledningsfilosofi är 
utbildningen. En krigsplaceringsbar 
radarjaktstridsledare skall kunna le
da flera jaktenheter mot flera mål 
samtidigt och i störd miljö. Givetvis 
är det önskvärt att få beg ränsa sig 
till en enhet mot ett mål. Den taktis
ka situationen kan dock ibland krä
va mera. Detta måste alltså styra ur
val och resurser samt utbildningens 
inriktning. Simulatorerna måste 
kunna erbjuda all tänkbar stridsled
ningsmiljö. Självfallet krävs även 
vana vid "verklig" stridsledning un
der likartade förhållanden. Stridsle
dare och förare skall ges samma 
taktiska utbildning. Detta säkerställs 
av gemensamma taktiska anvi's
ningar samt av sektorchefens 
stridsplan och taktiska order. Strids
ledningsdatorerna skall vara pro
grammerade enligt denna fastställ 
da g.rundtakti k. Det krävs därför att 
stridsledare och flygförare omutl igt 
följer den. Täta diskussioner och 
applikatoriska spel tillsammans med 
förarna är en självklar nödvändighet 
för att högsta grad av samförstånd 
och effekt skall kunna uppnås. 

En annan viktig faktor är den 
samverkan som är nödvändig för att 
alla luftförsvarsstridsmedel skall 
komma till effektiv verkan . Vårt flyg 
får inte hindras eller bekämpas av 
våda. I princip skall vårt flyg operera 
utanför kvalificerat luftvärns (Iv) 
verkansområde. Det är därför av yt
tersta vikt, att såväl stridsledare som 
förare är väl insatta i var värt Iv .är 
grupperat. Av samma skäl måste lä
get på våra - och i möjligaste mån 
också fiendens - marina enheter 
vara väl kända. Omvänt skall vårt Iv 
delges läget på vårt flyg för att 
snabbt kunna skilja på vän och fien
de. Regler för passage av lv-område 
måste dock finnas och fungera väl. 
Vi tror att vi har anledning att förut
sätta att denna samverkan mellan 
våra luftförsvarsmedel skall borga 
för ett optimalt utnyttjande. Vi är 
alltså tillbaka vid kravet på luftbe
vakningens uppgift att presentera 
en tillförlitlig bild av läget i luften. 

•• Slutligen ger ett studium av tig 
3 en tydlig uppfattning om hur 
kännbara förluster kan bli för en an
gripare. 

Det är således angeläget att även 
bekämpa flygplan som är under 
återflygning efter att ha fällt sin last! 
Vi måste utnyttja alla tillfällen att irri 
tera och bekämpa en angripare! • 

S. Llming 
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Förklaring 


Ant dagar som krävs utan förluster. 

Ant dagar som krävs vid 4% förluster. 

Ant kvarvarande operativa fpl vid 4 % förluster. 


Ex: Utan förlust kan 6200 företag genomföras pi 7 dygn. 
Med 4% förluster kan 6200 företag genomföras p' 15 dygn. FIenden har d. knappt 
50 fpl kvar av de ursprungliga 300! o.ssutom har han förlorat ca 250 besättnIngar. 

'* '* Arvet från tidigare stril-system har alltid haft 
stor tyngd vid utvecklingsarbetet. Under flyg krigets 
barndom - då flyg inte hade samma stridseffekt 
som man numera måste tillmäta ett modernt attack
och bombflygs förmåga - var inte kraven på en 
tidig bekämpning lika uttalade som i dag. Da var 
hastigheten och flygplanens beväpning sådana, att ·1 
ma medelst ett telefonsamtal om fientlig anflyg 
ning hade den tid man behövde för att hinna ge 
startorder och komma upp i luften. Där uppe mötte 
man " fienden" och bekämpade honom före hans 
anfall. '* Under andra världskriget stod det dock klart 
aH man tidigare än dittills m ste få förvarning om flygan 
tall. Verkan av bombplanen var stor. Man m ste kunna 
nå bekämpningsläge med det egna jaktförsvaret innan 
eget territorium berördes. Motmedlet kom att heta ra
dar. -tf '* T:r 
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Identlfierings/jänsten är en viktig tjänstegren Inom våra luffförsvarscentraler. 

-
Med hjälp av biträdesposirloner kan strids
ledaren - rrjal koncentrera sig p6 sitt PPI. 

F 
ram till år 1948 låg ansvaret 
för vår luftbevakning hos ar
men. Efter erfarenheterna av 

2. världskriget (VK2) överfördes det
ta ansvar i och med 1948 års för
svarsbeslut till flygvapnet. 

Sent under VK2 erhöll vårt försvar 
den första radarmeterielen . Redan 
1947 startades radarskolan , vilken 
förlades till F2/Hägernäs strax utan
för Stockholm. Den kom att bilda 
hörnstenen i utbildningen av radar
teknik och operatörer. Den första 
radarstation som anskaffades kalla
des ER 3 B. En station från England 
med 1,4 m våglängd . Beteckningen 
ER stod för " ekoradio". Ordet radar 
var vid denna tidpunkt fortfarande 
hemligt. Under slutet på 40-talet och 
början på 50-talet tillkom den första 
egentliga stril-radarn , PJ-21. Den 
bildade grunden i det system som vi 
känner under namnet Stril-50. Varje 
flottilj hade en eller flera enheter av 
denna typ. Den gjorde utmärkt tjänst 
till bara för ett par år sedan . 

Utvecklingen stod inte stilla på 
radarområdet. Flygplanens pres

tanda ökade i såväl fart- som höjd
området. För att erhålla en god 
förvarning krävdes att modernare 
radarmateriel anskaffades. Tack 
vare framsynta män inom FV planla
des och genomfördes den moderni 
sering av både jakt- och stril-syste
men, vilken resulterat i 35-systemet 
och Stril-60. Under slutet av 50-talet 
och i början av 60-talet tillkom ra
darstationerna PS-08 , PS-65, PS-66, 
PS-15 samt stridsledningscentra
lerna, luftförsvarscentral (Ifc) typ 1 
och radargruppcentral (rgc). Dessa 
tillsammans, och nu även Ifc typ 2, 
utgör ett av världens effektivaste 
stridsledn ingssystem . 

~r verksamhet 
i dag kan indelas i huvuduppgifter 
och del uppgifter. Bland huvudupp
gifterna kan man urskilja tre områ
den som är dominerande, nämligen : 

• Luftbevakning. 
• Stridsledning. 
• Incidentberedskap. 

Ansvaret för v6r luftbevakning å vilar luftbevakningsledaren dygnet runt. 

Av dessa är incidentberedskapen 
redan tidigare redovisad i FL YGva
penNYTT (1/78), varför denna fort
sättningsvis lämnas åt sidan . 

Luftbevakningen är obetingat den 
del av verksamheten som tar de 
största resurserna i anspråk vad be
träffar människor och materiel. Vi 
har ju kravet på oss att kontinuerligt, 
under dygnets alla timmar, kunna 
presentera en minutaktuell luftlä
gesbild. Och detta året om. Sommar 
som vinter . Jul - och nyårshelger el
ler inte. Hela denna verksamhet gör 
att belastningen på framför allt 
människan ofta bl ir stor. Passtjänst
göringen kan ställa ti ll problem . 
En del av personalen kan , framför 
al lt i samband med tjänstgöring i 
berganläggningar. få problem av 
medicinsk art. Normalt löser man 
detta med omplacering till dag
tjänst. För huvudde len av perso
nalen är detta inget större problem . 
Materielen utsätts också för hård 
belastning. Den måste planeras in
gående för att, om något skulle gå 
sönder, kunna ersättas med reserv-

Biträdande jal planlägger och sam
ordnar dagens stridslednings verk
samhet. 



utrustning med kort varsel. Stats
makternas krav på luftbevakningen 
är total. Dvs hela luftrummet skall 
övervakas, från lägsta ti II högsta 
höjd . Ett utökat ansvar kom att stäl
las på hela systemet fr o m 79-07-01, 
då Sverige utökade sin territorial
vattengräns til/12 sjömil. Alla dessa 
uppgifter - nuvarande och komman
de - kommer att kräva fortsatt stor 
insats av personalen inom strids
ledningssystemet , men även av 
andra inom FV:s ram. Ökade resur
ser vad beträffar driftstider m m 
kommer att krävas. 

Det underlag som luftbevakning
en levererar utnyttjas (förutom i in
cidentberedskapen) för stridsled
ning och övervakning av våra flyg
slag - jakt , attack och spaning . 
Härvidlag har utkristalliserats väl 
fungerande metoder för beställning 
av tjänster från stridsledningen till 
flygförbanden. Förr, när varje flottilj 
hade si n egen radarstation och divi
sionerna sin egen radarjaktledare 
(rrjal), var rutinerna och samverkan 
lättare. Förarna flög och rrjal strids
ledde. Och så samlades man efter 
passen för genomgång och erfaren
hetsinsamling. I och med utbygg
naden av Stril-60 var det helt klart 
att andra rutiner måste tillämpas 
när rrjal:arna fanns i Ifc och rgc 
och förarna på flottil jerna. Vilket 
som var bäst kan väl disku.teras. 
Men man når med dagens system 
ett mer rationellt utnyttjande av till
gängliga stridsledn i,ngsresurser. 
Attack- och spaningsflyget har även 

Samverkan sker åt m/mga Mil - här med civila flygledare. 

dessa blivit mer och mer " stril-min
ded ". Dels från rent flygsäkerhets
mässiga aspekter, men även vad 
beträffar framför a!llt attackens ut
ökade uppgifter i luftförsvaret. Slut
resultatet av våra gemensamma 
ansträngningar kommer " upp ti II be
vis" i våra regelbundet återkomman
de tillämpningsövningar av större 
eller mindre omfattning. 

eluppgifterna 
för stridsledningsverksamheten är 
egenHigen hur många som helst. 
Frågan är bara var man ska börja 
och sluta en redovisning utan att 
gräva ned sig alltför detaljerat. Nå
got som definitivt är av största bety
delse är samverkan. At olika håll , 
såväl uppåt som nedåt samt åt si
dorna. Man kan skilja på samverkan 
i krig och i fred. Fortsättningsvis be
handlas enbart fredssamverkan i en
lighet med denna artikels avsikt. 

Intimt lierad med luftbevakningen, 
framför allt från incidentbered
skapssynpunkt, är sjöbevakningen . 
Därför samverkar vi ofta med mari
nen för att tillsammans nå bästa re
sultat. Många är de förare som fått 
startorder för ett uppdrag där man 
vill få visshet om vad som uppträder 
på havsytan. Kustbevakni ngen är ett 
annat organ med vilket samverkan 
förekommer. Man kan förvänta sig 
en utökning i och med deras resurs
förstärkning. Samverkan sker även 
med marinen, framför allt då det gäl

ler att hjälpa till med övervakning av 
riskzoner och skjutområden vid de
ras skjutningar. I avsikt att hävda vå
ra restriktionsområden och N-om
råden (Notification Area) sker en nä
ra samverkan med luftfartsverket 
och då framför allt med ansvarigt 
ACC (kontrollcentral/områdeskon
troll) . Men hela färdplanstjänsten 
ligger också (vad beträffar den civila 
luftfarten) inom samarbetsområdet 
med luftfartsverket. Vid speciella ak
tiviteter sker även samverkan med 
polisen och tullen. 

Sist men inte minst måste här 
framhållas den samverkan som sker 
mellan flygsidan och stridsled
ningssidan. Dels för att klara ut 
normala fredsproblem (lägga upp 
övningar av större eller mindre om
fattning m m) , dels även för att få till 
stånd en förbättrad taktikutveckling. 

•• I samband med ovanstående 
blir stril-sidan ofta ianspråktagen 
för att ingå som sakkunnig i olika 
utredningar. Under de senaste åren 
har vi haft representanter i flera 
olika arbetsgrupper (Ag - rrja/ , 
stri-program , - luftstrid m m). Re
videring av olika anvisningar och be
stämmelser är också en ständigt 
återkommande uppgift (TAJ . TA
STRI , OSF) i samråd med flygs i
dan/flygstaben . 

Som alltid vid etablissement som 
producerar krigsförband finns det 
en stor uppgift under rubriken "Ut
bildning". Det kan gälla utbildning 
av oss själva för att trygga återväx- II> 

REC har nära samverkan med stridsledning och luftbevakning 
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ten och vidareutbildningen , men 
även för flygförbandens behov av 
stri l-lärare framför allt under GFSU 
(grundläggande flygslagsutbild
ning). Utbildning av sådan typ ger 
ofta (som en av slutprodukterna) 
ökad förståelse mellan flyg- och 
stri l-sidan . 

En annan deluppgift (som ofta går 
in som en del av den dagliga ruti
nen) är den utprovning som genom
förs av materielen . I samband med 
modifieringar och nyanskaffning - sker en utprovning. Vid den kom
mande materielomsättningen blir 
denna verksamhet allt mer fram
trädande och stimulerande. Det 
är inte bara ny radarmateriel det 
rör sig om , utan även framtagandet 
och utprovningen av JA 37-syste
met. 

Något som alltid åligger förband 
inom försvaret är mobiliserings

och krigsplanläggning . Härvidlag 
görs inget undantag för stril-för
banden . Förutom denna uppgift 
finns även den taktikutveckling 
som måste göras m h t aktuell hot
bild. Stridsplaner måste revideras 
med jämna mellanrum på grundval 
av ändrade förutsättningar. Allt 
detta är arbete som pågår konti
nuerligt och som inte kan delas upp 
i speciella tidsperioder. 

P ersonaIstruktu
ren inom stridsledningssidan skiljer 
sig ganska markant från övriga 
tjänstegrenar inom FV. För att få 
verksamheten att fungera optimalt 
krävs ett nära sekundoperativt sam
arbete mellan samtliga personalka
tegorier. Det är få arbetsplatser där 
man i så stor utsträckning som här 

är beroende av de värnpliktiga och 
deras utbildning. BI a målföljningen 
ligger inom deras ansvarsområde 
under överinseende av ansvarigt be
fäl. Inom stridsledningsområdet 
har även den civila personalen , och 
då framför allt kvinnan inom FV, ett 
helt annat ansvar för den operativa 
tjänsten än på något annat områ
de. Vi har sedan många år kvinnliga 
stridsledare, identifieringsledare, 
radarjaktledarbiträden m m. Det 
är ju också inom stril-facket man 
första hand avser att placera ev 
kommande kvinnliga befäl. 

Sammanfattningsvis är det vårt 
gemensamma " teamwork" som gör 
och har gjort stridsledningsområdet 
till det fungerande system som möj
liggör det gemensamma optimala 
utnyttjande av FV:s resurser såväl i 
fred som ofred . Vi ser framtiden an 
med tillförsikt. • 

" Pune" 

* * Stril-systemets framtid är beroende av övriga sys
tems och hela flygvapnets utveckling pä sikt. Framtids
begreppet är inte definierat. Men det kan sägas omfaHa 
perspektivplaneperioden, alltså 15 år. Som strilchef vid 
FlI05 träffar och diskuterar jag ofta stril-systemets 
framtid med "stril-folk" från flygstab, milostab och för
band. I det följande försöker jag göra en sammanfaHning 
av de tankar som nu tänks om stril-systemet under den 
första delen av perspektivplaneperioden. -(:( "* -{:{ 

F 
örutsättningarna förändras 
ständigt. Tekniken går framåt , 
ekonomin förändras - tyvärr 

i form av minskade anslag . Kunder
nas krav blir större eller mindre. 

Telehotet mot stril-systemet är re
dan i dag stort. Tekniken ger angri
paren ständigt förbättrade möjlighe
ter att störa våra radarstationer och 
radiokommunikationer. Teoretiskt 
kan hög verkan fram räknas, men 
kräver i så fall avsevärda uppoff
ringar hos angriparen. 

Utvecklingen på vapenområdet 
innebär framtagning av attackvapen 
med bättre ytverkan, multipelvapen 
och " fuel air explosives" samt at
tackvapen med bättre precision mot 
punktmål - såsom styrda bomber 
och attackrobotar med olika former 
av målsökare . Eftersom stril-syste
met till stor del består av just punkt
mål , är det utvecklingen av preci
sionen hos de styrda vapnen som 

utgör det allvarligaste hotet. Även 
vapenbärarnas prestanda förbätt
ras, främst avseende navigerings
noggrannhet och aktionsradie på 
låg höjd. 

Kostnaderna 
för stril-systemet ökar liksom kost
naderna för andra system. Strävan 
är att ge utrymme för materielan
skaffning genom att bryta kostnads
stegringen för drift och underhåll. 
Ökade kostnader för löner slår ty
värr igenom på ett högst påtagligt 
sätt. På samma sätt som för försva
ret som helhet kan med nuvarande 
utveckling en teoretisk tidpunkt 
fram räknas när hela anslaget för 
stril-systemet går till ledning och 
förbandsverksamhet och ingenting 
återstår att köpa materiel för. (I) 

Jaktflygdivisionernas kvantitet 
och kvalitet förändras också. Antalet 

divisioner minskas och siffran åtta 
jaktflygdivisioner börjar få en allt 
större sannolikhet. (I dag har vi 12. 
Medio 50-talet hade FV 33.) Visserli
gen avser man kunna koncentrera 
många jaktflygdivisioner tillfälligt 
inom samma område , men kravet på 
samtidig ledning av många enheter 
torde minska. Kvalitativt innebär JA 
37:s radar stora förbättringar, som 
tillsammans med övriga utrustning
ar kan komma att ställa mindre krav 
på stril-systemet vad gäller radar
täckning och precisionsstridsled
ning. 

Flygtrafiksäkerheten ställer ökade 
krav på separering av militär och ci
vil trafik . Ett antal utredningar pekar 
på att allt mer luft kan komma att bli 
kontrollerad. Samverkan och sam
ordning med civila flygledningsor
gan kommer att ske i ökad utsträck
ning för att inte de nya kraven skall 
inkräkta på flygvapnets övnings
verksamhet. 

I fred kommer 
det framtida stril - precis som i dag 
- att inriktas på förbandsproduk
tion och incidentberedskap. För
bandsproduktion av stridslednings
och luftbevakningsförband anpas
sas till de förändrade krav som JA 37 
kan komma att ställa. Övriga kun
ders krav kan då kanske få en ökad 
tyngd. Den kvantitativt stora uppgif
ten att prOducera luftbevaknings
kompanier kommer säkert att kvar
stå. Det underrättelse nät över ytan 
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som flygvapnet på detta sätt bygger 
upp har sitt givna värde i det framti
da stril-systemet. 

Övervakningen av oss omgivande 
luftrum och möjligheten att sätta in 
flygplan för identifiering och avvis
ning incidentberedskapen 
måste finnas även i framtiden . Vi vi
sar på detta sätt vår vilja och förmå
ga att själva övervaka våra gränser. 
Ett alldeles speciellt problem är 
täckningen på lägsta höjd . Den till
godoses ju i krig - åtminstone till 
viss del - av d'en optiska luftbevak
ningen . Denna resurs finns inte i 
fred annat än under vissa övningar. 
Ambitionen att ha lägsta täckning 
blir då en kompromiss mellan rimli

ga krav och kostnader för anskaff
ning och drift av radarstat iorlRr. 

• Kostnaderna för fredsd rift av 
centraler för förbandsproduktion 
och incidentberedskap är stora. Ge
nom tekniska modifieringar möjlig
görs att ansvaret kan koncentreras 
till färre centraler utan att kvaliteten 
sjunker under en oacceptabel nivå. 
Genom besparingar på detta områ
de kan medel fr igöras för framtida 
mate rielanskaffn i ngar. 

Även vad gäller radarstationerna 
kan då ske ett ökat utnyttjande av 
enheter som ändå måste vara i drift 
för flygtrafikledning av militära och 
civila flygplan. På så sätt kan vi mi
nimera kraven på drift av specifika 
militära radarstationer i fred . 

S tridslednings
systemets underrättelseinhämtande 
funktion har sitt givna värde i fram
tiden . Förändringar i normalverk
samheten runt vårt land kan vara 
den larmklocka försvaret behöver, 
när beredskapen av ekonomiska 
skäl till åts gå ner. 

Neutralitetstillstånd kommer att 
ställa det största kravet på täckning 
över ytan. Vi måste då visa, att vi kan 
värna våra gränser varhelst främ
mande makt gör avsiktliga eller oav
siktliga inflygningar. Denna uppgift 
kan , paradoxalt nog ställa större 
krav på resurser än krigsfallet , då 

man kanske måste kraftsamia i en 
riktning för att avslå ett angrepp och 
medvetet eftersätta försvaret i se
kundära riktningar. 

I krig bedöms kra
vet på hög insatsberedskap hos 
stril-systemet kvarstå. Krigserfaren
heterna talar för att flygstridskraf
terna måste vara beredda att ta förs
ta stöten och därigenom möjliggö
ra mobilisering av andra resurser . 
Dessutom måste tillräckl ig uthållig
het säkerställas hos stri l-systemet. 
Det framtida ökade vapenhotet stäl
ler krav på stryktåliga enheter, stor 
rörl ighet och goda reservfu nktioner. 
Genom maskering och vilseledning 
kan uthålligheten ytterligare förbätt

ras. Det framtida höghöjdssystemet 
baseras på radarstationer som söker 
skydd när de är hotade. Den princi
piella utformningen framgår av bild . 
Genom taktisk ledning tillgodoses 
att endast erforderligt antal statio
ner exponeras utanför sitt skydd 
och att dessa får den erforderl iga 
förvarning som fordras för skydds
sökning. 

Motsvarande uthållighet krävs 
för det framtida lägsta-höjd-syste
met. Ett samordnande med mari
nen verkar naturligt, med beaktande 
av att flygvapnet är intresserad av 
mål med betydligt högre hastig
heter än marinen. Eftersom radar
räckvidden på lägsta höjd i princip 
begränsas av jordytans krökning 
ställs ju krav på ett stort antal sta
tioner för att få erforderlig täck
ning . 

• En sammanslagning av luftför
svarssektorer till större enheter 
kommer att ske. Detta effektiviserar 
ledningen av vår krympande nume
rär och innebär att ledningsorgani
sationen i krig kan minskas. 

Den optiska luftbevakningen har 
tidigare omnämnts . Den kan under 
dager i god sikt överta vissa uppgif
ter från radarkedjan , där denna av 
olika anledningar inte har täckning. 
Möjligheter att tillföra indikatorer 
för mörker och dålig sikt studeras 
och kan innebära utökade uppgifter. 
Verksamhetsrapporteringen utgör 
ett värdefullt bidrag till sektorche
fens u nderrättelsei nsam I i ng . 

U uppgifterna 
för stril-systemet har beskrivits i ti
digare avsnitt . Något väsentlig för
ändring av dessa kan inte förutses. 
Minskande anspråk inom ett ensta
ka uppgiftsområde balanseras av 
utökade krav inom andra. 

Genom en serie utredningar har 
det framtida stri l-systemets utform
ning penetrerats. Långsiktsplanerna 
innebär att systemet utvecklas och 
anpassas på ett klokt sätt. Ett 
stril-system kan vårt totalförsvar 
under överblickbar framtid inte av
vara. Resurser måste avdelas för att 
hålla systemet vid funktionsduglig 
nivå. Den tekniska utvecklingen bi
drar till att möjliggöra detta inom 
rimliga kostnadsramar. Stril-syste
met kommer dock alltid att kräva 
omfattande personell resurs. Tillgo
doses materielomsättningen och 
personalutbildningen kommer 
stri l-systemet att fylla sin totalförs
varsuppgift. • 

Gillis Weingarlh 

Framtidens radarstation - effektiv och va/skyddad. 
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