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tril 90 innebär omfattande 

stri/systemet. Dagens strilsystem ara Tlseras 
av ett tort antal stri/centraler av Vd" r nde tek
nisk utformning, olika typer av lasta rad tatio
ner för radarspaning på låg eller hög höjd samt ett 
optiskt luftbevakningssystem med eller utan da
torstöd (OPUS). Stor ski/lnad har funnits me/Ian 
sektorerna vad gäller systemlösning. Uthållighet i 
strilsystemet har ti/lgogosetts genom en omfat
tande planering för uppträdande i reservnivåer. 
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blid taktl k och te ni rsonal Mate 
nelens särart hartil/ 'ss del forsvärat mOJ' 
lighetema till ett tie tbelt rsonalutnytt
Jande redan I fred. 

Vårt nya stndsl dnlngs- och luftbevak
ningssystem-Stril90 -presenterades I nr 
2/86 av F YGvapenNYTI Materieiinne
hållet t Stril 90 har dimensionerats mot 
den (ramtida hotmiljön, mot samverkan
de tlygsystem, mol nya tekniska lÖSningar 
samt naturligtvis mot våra planering 'mas
siga förut ättningar. 

En bärande ide har vant att anskaffa en
hetlig materie' 

EnhlfI/Il/tJsrlldlllflsIBm, PS·BID 
En Ilfl/ll/llstat/myst,m, PSB711 
En1",11.11'rat/arsJtBm, PS·BIII 
Enc,ntra/system, StIl/c III 

En ny sambandsstruktur har möjliggjort 
en reducering av antalet strilenheter i för
hållande till dagens system genom för
bättrad uthållighet och fleXibilitet j sam
bandsnäten. 

I centralerna har förbättrade simule
ringsfunktioner ökat förutsättningarna lill 
lokal utbildning och spelverksamhet Det 
är således en helt ny strilmiljö som vår 
personal - yrkesofficerare. värnpliktiga, 
civlra och kflgsfnvilliga - successivt kom
mer all möta . 

• • Människan i Stri/90. - Hur kommer 
människan att påverkas av Stril 90? Vilka 
förändringar kan förutväntas vad gäller 
uppgifter, krav och arbetsmiljö? 

Som tidigare nämnts ligger våra uppgif
ter i stort fast även framgent. Personalens 
främsta uppgift I fred är att producera de 
olika strilförband som i krig skall svara för 
luftbevakning och stridsledningstjänst. 
Samtidigt skall vi genom incidentbered
skapen hålla en hög vaksamhet i vårt när
område samt stridsleda våra flygförband. 

Det nya SIriisystemet bygger i större ut
sträckning på rörliga komponenter-våra 
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nya radarsystem. Detta förhållande har 
redan ställt nya krav pä personalen . Ra
darförbandens personal möter en ny mil
jö, där kraven på fältmässighet har ökat. 
Förbanden består lill större del än tidigare 
av värnpliktig personal. Detta ställer öka
de krav pä den fast anställda personalen . 
Fön ,~ågan som chef och utbildare blir vid 
sidan av fackmannarollen viktig. 

• Vid förbandstjänst kommer stora krav 
att ställas på chefernas goda ledarskaps
förmåga och kreativitet. Kontaktytor mot 
övriga delar i totalförsvaret blir nödvändi
ga även vid det enskilda radarförbandet. 
Beslut måste decentraliseras och tas där 
problemen uppstår. Detta kräver utbild
ning och praktisk övning. 

Den tekniska tjänsten har till viss del 
ändrat karaktär genom ny teknik och mer 
komplicerade system. Per onaiens yr
kesskicklighet, Initiativförmåga och kun
skap kommer även fortsättningsvis att 
vara en förutsättning för god tillgänglighet 
på materielen . 

Förhållandena i våra Stril 90-centraler 
kommer i stort vara lika dagens. Att arbe
ta som luftbevakningsledare, målfölj
ningsiedare eller radarjaktledare är ju vad 
avser arbetsuppgifter ganska lika i en 
gammal och ny striHedning. Strävan i 
Strilc 90 har dock varit all förbättra arbets
miljön så till vida att information, presen
tation och handhavande på position I 
större grad anpassas till människan. Med 
andra ord en bättre gränsyta mellan 
"människa-maskin". 

• Fredsverksamheten i centralerna kom
mer att bli mer omväxlande i framtiden . 
Centralen skall svara för taktisk grund
och specialutbildningsamtieda verksam
heten över ett större geografiskt område 
än tidigare. Detta kommer att ge ökade 
möjligheter ti ll omväxlande arbetsuppgif
ter på samma tjänstgöringsplats. Resurs
avvägningar, prioriteringar och val av 
metoder för atl lösa tilldelade uppgifter 
måste i hög grad åvila den lokala organi
sationen. Detta ställer stora krav på den 
enskildes kr ativitet och anpassningsför
måga. 

Genom den enhetliga materielen inom 
landet skapas bättre förutsättningar till 
växeltjänstgöring i andra centraler. Detta 
kommer att öka möjligheten att vid behov 
kraftsamia personal vid övningar, bered
skapshöjning eller i en krigssituation till ett 
prioriterat område. 

• • Stril 90:s freds- och krigsorganisa
tion är ännu inte klar Omfattande för
ändringar kommer att krävas. Fredsorga
nisationen påverkas genom att STRILS 
upphör i nuvarande form . Vissa uppgifter 
övertas av Strilc 90-centralerna och vissa 
överförs till något radarövningskompani. 
Ett antal centraler som j dagsläget är freds
bemannade kommer av avvecklas. 

Organisationsarbetet beräknas påbör
jas vid Flygstaben innevarande år. I detta 
arbete kommer förbandens medverkan 
att erfordras 

• Sammanfattningsvis kan konstateras 
att större krav kommer att ställas på mor
gondagens stnl-befäl. Verksamheten 
kommer att erfordra bredare kunskaps
bas. Att snabbt fatta viktiga beslut i kanske 
nya situationer blir avgörande för en opti
mal verksamhet. Uppgifter och skyldig
heter på en viss nivå måste följas av balan
serade resurser och rättigheter. 

Stril bO-systemet har under årens lopp 
väckt stor internationell uppmärksamhet. 
Personal och materiel har vid ett stort an
tal utländ ka studiebesök imponerat på 
våra gäster. 

Stril 90 har goda förutsättningar att 
överta denna roll . Genom tillförsel av ny 
materiel , kommande utvecklingsarbete 
av ny taktik med ny teknik ges personalen 
stimulerande arbetsuppgifter och vidare 
utveckling. Detta är vid sidan av generella 
personaladministrativa åtgärder en förul
sättning för arbetstillfreddställelse och en
gagemang. • 
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