atDrer

När regeringen i proposition och riksdagen i
beslut meddelade att hittilsvarande optiska luft
bevakning skulle upphöra den 30 juni 1994,
såg många detta som "dödsstöten" för
både Lottorna (SLK) och Flygvapenför
eningarnas Riksförbund (FVRF). Det
ansågs innebära en försvagning av vår
luftbevakning, då det enda reservsyste
met till radarfunktionen försvann.

/I" ö"e~telöitK~t ~iöNf, 1UOt.e/tf1 #ö~hfl(./tte/tet
he:.pteK 1A~ ~"KKe:./t Le:.~IOK, =F 1
he:.pteK 1o"''''v l1o/t~lt/tö"" =F 1fJ
he:.pteK /lK~e/t1 /lAe/tf, =F 21

S

om " tur" var hade Chefen för
Flygvapnet (CFV) fått igenom ett
uppdrag att utreda möjligheter
na att skapa ett förenklat system för
optisk inhämtning av luft- och mark
händelser. Detta resulterade i två upp
drag: Ett internt i dåvarande flygsta
ben angående organisationen, utbild
ningen och övningarna; ett till FMV
angående tekniken.
Dessa förslag insändes till regering
en. Det positiva gensvar detta gav (fri-
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fÖRSVARSMAKTEN

Luft- och markobservationssystem
••

sA A
villigorganisationerna hade under ti
den haft ett antal uppvaktningar i de
partementet) gjorde att CFV började
arbeta med projektet som om det vore
beslutat. Riksdagsbeslutet kom i maj
1994.
Det var de höga kostnaderna att
materielomsätta och driva det gamla
systemet som gjorde att det var tvung
et att upphöra. Priset var cirka 100
milj/år. Det skall jämföras med beräk
nade tio miljoner för LOMOS.

Återtagningssystem
LOMOS är ett återtagningssystem, dvs
i fred anskaffas bara den materiel som
FIY{JvapenNyfl nr 4/94

behövs för utbildning och övning.
Res.ten inköps under återtagandeperio
den, som i detta fall är tolv månader.
För utbildning inköps en (1) obser
vationscentrai (OC) och 70 Obs-ut
rustningar samt tre (3) Obs-utbild
ningssimulatorer per flyfkommando.
Krigsbehovet är nio OC respektive cir
ka 600 Obs-utrustn i nga r.
Eftersom det är uteslutande frivillig
personai i systemet och dessa har sin
personliga utrustning uttagen redan i
fred, sparar Försvarsmakten även in
mobförrådskostnaderna. Med andra
ord: Allt som inte behövs för utbild
ning och övning återanskaffas. FMV
har, under ledning av avdelningsdirek
tör Claes Ronge, via ett antal underle

verantörer, där TELUB med projektle
daren Peter Jacobsson och data ut
vecklaren Anders Wretö (båda reserv
officerer i Flygvapnet), utvecklat den
nya systemstrukturen på rekordtid och
därmed till mycket låga kostnader 
cirka tio miljoner kronor inklusive
utb i Id n i ngsmaterielen .

Minskning med 8.500
Personellt har den optiska luftbevak
ningen minskat från cirka 14.000 till
5.500 personer. Alla de 5.500 skall
vara frivilliga (= samma antal som tidi
gare). Reduceringen av personal har
medfört att färre observationsplatser ~
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bemannas. Detta kompenseras av dels
en taktisk utplacering av grupperings
platserna, dels viss rörlighet i syste
met. Varje observationscentral är di
mensionerad att kunna ta emot rap
porter från ett omgrupperat/tillfört
observationskompani .
Nedan ges en presentation av:
.observationstjänsten med sin mate
riel;
.observationscentralen med sin ma
teriel.

FÖRSVARSMAKTEN

Bild 3

LOMOS
Översikt
Oc

ILuftbevakning_rapporter I

Organisationen i stort

Bild 1

Obs- och OC-kompanierna är direkt
underställda strilbataljonchefen (Ba
taljonstaben). För denna uppgift finns
två reservofficerare/major i varje stril
bataljonstab (sektion 1). Dessutom har
sektion 3 förstärkts med ytterl igare en
personalvårdare (lotta/löjtnant).
Observationskompaniet.
SLK och FVRF delar bemanningsan
svaret helt lika. Kompaniet består av

allmänna telenätet med tonsignalering
(DTMF-Dual Ton Multi Freqvence).
Två typer av rapporter skickas till Oe,
Luftbevakningsrapport = rapport av
flygplan och verksamhetsrapport =
händelser på marken, till sjöss eller
väderrapporter.
Luftbevakn ingsrapportering
sänds
från OC till radargruppcentral/luftför
svarscentral/stridsledni ngscentra I (Rgd
LfdStri IC).
Verksamhets rapporterna
sänds till Strilbataljonlflygkommando
stab/ Fobefä Ihavare/Civi Iförsvar/Mari n
central enligt särskild sändlista i DBU
dataprogrammet.
Exempel på rapporter: A) Observa
tören på grupplatsen knappar in föl
jande på sin telefon : (') 1 (') 6 6 1 #. En
luftbevakningsrapport har sänts till OC

med följande innebörd: "ett transport
flygplan med kurs 6 har observerats".
- B) Observatören knappar in på sin
telefon: (') 1 (') O 1. En verksamhetsrap
port har sänts till OC med följande
innehåll : "en luftlandsättning har
observerats". Komplettering av detalj
uppgifter rapporteras muntl igt ti II oe.
Observatören i luftbevakningstornet
knappar in sifferkombinationen en Iigt
bild 4, vilket betyder: " två jetflygplan
med kurs 3 har observerats" . Om
observatören knappar in: (') 1 (')
08236, betyder det att en väderrap
port sänts in . I detta fall betyder den:
"molnen bedöms låga (undersida max
300 m), sikten är mindre än 3 kilome
ter och det regnar" (eller duggar).

Bild 2
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Bild 4
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32 obs-grupper. Varje tropp skall
betjäna fyra obs-grupper och i varje
pluton finns två troppar. Underhållet
sköts till stor del av underhåll'spluton i
OC-kompaniet.
Observationstjänst
(OBS
tjänst). - Obs-grupperingsplatserna
är placerade som markställningar, tak
ställningar på befintliga byggnader
och torn från det gamla optik-syste
met. Sändning av datarapport sker
genom knapptryckning på en vanlig
telefon (Teiia Respons).
Överföring från obs-platsen till
observationscentralen (OC) sker på
26

Datarapport Obs· Oc

D
B
U

4
6
6

51 S 362 #

FlygvapellNyll nr 4/94

Lika enkelt som snabbt
Med LOMOS har man skapat ett sy
stem för att på ett Ii ka en kelt som
snabbt och sambandssäkert sätt över
föra information till Oe. Ny materiel
har tagits fram till Obs-tjänsten:

• FRO bemannar Drifttroppen i O C
plutonen.
• SLK bemannar OC-tropparna (2 st)
i OC-plutonen.
• FVRF bemannar Vakt- och Expedi
tionstropparna i U h-pi utonen.
• SLK bemannar Sambands-, Förpläg
nads- och Sjukvårdstropparna i Uh
plutonen.
• SKBR och FVRF
bemannar
Transporttrop
pen i Uh-pluto
nen.

Observa
tionscentra
len (OC). - OC

Den nya Obs-utrustningen ryms i den
gamla "Radiakiådan". Här undersöker
eleverna, fr v Björn Strandberg, Lena
Johansson, Jonas Nilsson, Britta Måns
son och Marie Karlsson, innehållet
inför den kommande tillämpningsöv
ningen.

Vissa delar av kloss- och förbands
utrustningen från den tidigare optiska
Iuftbevakni ngen kommer att överföras
och användas iLOMOS.

Observationscentraikompa
niet.
Kompani
och plutonledningar
na består av vidareut
bildad frivilligperso
nai ur plutonchefs
respektive troppchefs
n ivåerna. (Kan alltså
komma från alla be
rörda frivilliga organi
sationer.)

AygvilpenNytt rlr 4/94

materielen är upp
byggd av moder
na persondatorer.
Centralen funge
rar som fi Iter för
inrapporterad
verksamhet från
Obs-platser till över
ordnad central (Lfc, RrgcfT, RrgdF). In
rapporterad verksamhet presenteras
som en symbol på en bildskärm. Bear
betning av informationen utförs av
Obs-mottagare, som efter kontroll och
eventuell muntlig komplettering vida
rebefordrar rapporten ti II överordnad
central inom Flygvapnet alternativt till
Fo, Civo, M (fö ~svarsområdet, civilförs
varsområdet, marinen) avseende verk
samheten på marken eller vattnet.

Vad är och kan DBU?
Dator DBU 466 består av ett tangent
bord med funktionstangenter, en s k
mus med två funktionsknappar och en
datorenhet med löstagbar hårddisk.
Bi Idskärmens storlek är 17" alternativt
20" och delas in i två fält: Kartbild
(Kabi) och Tabellindikator (Tabi) .
Dator 1-4 används av observations
mottagarna (Obs-mot). Dator 5 an
vänds av simuleringsledaren (Sim-led)
i fredstid, men den kan även användas
av Obs-mot. Sim-Ied:s dator är kom
pletterad med en 20" slav-skärm för
givarinformation. Dator 6 nyttjas av
observationscentra liedaren (OC-Ied).
Dator 7 tar emot i nformation från
överordnad central och sprider denna
vidare i nätverket. Dator 8 är kommu
n i kationsdator, vi Iket betyder databas i
systemet.
System ledaren
(Sys-led)
bemannar den platsen. (Bild 7.)
Tjänsten i OC är uppdelad enligt
nedan. Oe-Iedaren leder tjänsten
under passet, vilket bl a innebär:
~ Välja delkarta till Obs-mottagarna.
~ Enligt
Luftbevaknings/målledarens
di rektiv rapportera företagsdata.
~ Svara för utmatn i ng av företagsdata
(registreri ng).
~ Svara för tömning av företagsfack.
~ Övervaka taktisk följning och mar
kering inom Oe.
~ Ge mottagare av verksamhetsrap
porter kompletterande uppgifter.
~ Sammanställa och vidarebefordra
väderrapporter.

Obs-mottagarens uppgift är:
• Ta emot luftmålsrapporter på kart
bilden.
• Ta emot, komplettera och vidarebe
fordra verksamhetsrapporter.
• Följa upp förbindelseläget från
observationsplatserna.
På Kabi (kartbi Iden) presenteras
Obs-platsens status enligt följande:
~ Svart punkt = ej bemannad plats.
~ Grön punkt = bemannad plats, för
bindelsen OK.
~ Orange punkt = bemannad plats,
förbindelseprov ej genomfört de
senaste 45 minuterna.
Obs-I ittera presenteras med två
bokstäver ovanför punkten. Obs-mot
tagaren kan välja in information:
Kompan igrä ns, Försvarsområdesgräns,
Georefsystemet eller Ri kets nät. De
inrapporterade luftbevakni ngsraporter
na presenteras med fyra flygslagssym
boler: 1) Tp = grön fyrkant. - 2) Jet =
grön triangel. - 3) Hkp = vitt "tim
glas". - 4) Prop = vit cirkel. (Bild B.)
Luftbevakningsrapporter: Vid rap
port presenteras symbolen över ObsI ittera. De fyra flygslagen har i databa
sen en programmerad fart, vilket inne- ~
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Bild 7

LOMOS
Datorsystem Oc
7

Fi, Okänd och Oidentifierad samt blå
för " våra". Symbolen visas med kurs
och fartvektor samt företagsnummer.
Peksymbol: Peksymbolen manövre
ras med en "mus" och används för
kommando avseende "stadig - märk
ning" av luftbevaknings- respektive
luftlägessymboler för aktiveri ng av
verksamhetsrapporter och komman
don för övriga tablåer.
Verksamhetsrapporter visas som en
"bricka" under respektive Obs-plats
läge. Symbolen på brickan betyder
detsamma som i det "gamla " optiksy
stemet. Alla verksamhetsrapporter mås
te kompletteras med en muntlig infor
mation.

bär att symbolen predikteras framåt
enligt den kurs- och fartvektor som
visas i symbolen. Efter tolv sekunder
visas även ett företagsnummer. När
nästa rapport kommer tänds en ny
symbol vid nästa Obs-plats. Obs-mot
tagaren gör en "knytning" av de två
symbolerna, vilket medför att den
"gamla" symbolens företagsnummer
övertas av den nya. Om det inrappor
terade företaget är i ntressant för
Lfc/Rrgc sker en registrering. Det med
för att symbolen bl ir fylld grön.
Luftlägesrapporter: Från överordnad
central presenteras på Kabi den måIfölj
da och sammanställda luftlägesbilden.
Den presenteras som röda symboler för

Bild 8
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Att kunna simulera verkligheten, eller
näst intill, har alltid varit ett önskemål
- ibland en realitet i strilsystemet. Nu
är detta möjligt i LOMOS. Möjlighet
har näml igen skapats i OC att på ett
mycket enkelt sätt rita företag i datorn,
lagra dessa och senare spela upp samt
manuellt rapportera de 01 ika företagen
till Obs-mottagaren.
Ännu så länge blir spelen "statiska".
Eftersom systemet emellertid har en
mycket stor utvecklingspotential, kom
mer inom en snar framtid även möjlig
heten att öva dynamiskt. Man kan då
under pågående spel lägga till, radera
eller ändra ett företags målbana, fart,
m m. Möjlighet att automatiskt rap
portera företagen ti II Obs-mottagaren
kommer att införas.
I och med detta har goda förutsätt
nin gar skapats för att på ett rationellt
och enkelt sätt öva personalen i Oe.

\I

""
"

"'/1./

OC-Iedararbetsplats med översiktskarta invald. Tabellindikatorn på höger sida visar system
tablå, luftbevakningstablå, luftlägestablå och verksamhetstablå.
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Simuleringsledaren

Utbildning

CII

.r
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När informationen är inskriven
skickas verksamhetsrapporten en j igt
en förprogrammerad sändl ista ti II
adressaten via miltex eller milfax.
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Tabellindikator (Tabi) är indelad i
fyra tablåer:
.. Den översta benämns SYSTEM
tablå, där kart- och bakgrundsin
ställningar sker.
.. LUFTBEVAKNINGS-tablån visar in
formation om den "stadigmärkta"
Iuftbevakn i ngssymbolen : företags
nummer, kurs, fart och antal. Juste
ring av kurs och fart kan göras på
stadigmärkt företag .
.. LUFTLÄGES-tablån visar informa
tion om stadigmärkt luftlägessym
bol : företagsnummer, identitet, kurs,
fart, höjd och anropssignal.
.. VERKSAMHETS-tablån aktiveras ge
nom att "klicka" på aktuell inrap
porterad verksamhet. Vid aktivering
ify lls automatiskt Obs-littera, inrap
porterad verksamhet samt tidsnum
mer. Obs-mottagaren klickar däref
ter på en telefonsymbol på tablån
för automatisk uppringning av rap
porterande Obs-plats. Efter utfråg
ning ifylls kompletterande uppgifter.

Chefen för flygvapnet har utsett sju
"mobiliseringsmyndigheter" för LO
MOS: FlO, F 17, F 7, F 16, F 15, F 4,
F 21. Av dessa har F '16 och F 21
ansvaret för två enheter vardera (l
enhet = 'I OC-kompani + 2 Obs-kom
panier). Varje enhet skall/bör ha en
heltidsanställd LOMOS-handläggare
för bl a uppföljning och stöttning av
frivilligpersonalen. Dessutom finns i
FlygvapenNyli nr 4/94

Bild 10

Bild 9

Under sommarveckorna 27-30 genomfördes de första OC-kurserna
i F 20:s FKHS-Iokaler. Obs-mottagarplatserna bemannade av Gun
nel johansson, Irene Pejer, Patricia Lundbäck och Monica Hal/
stensson, samt på OC-Iedarplats kurschefen Catharina johansson.

varje flygkommando en teknik-/taktik
ansvarig för systemet.
Dessa tolv handläggare har under
en vecka på TELUB fått en fördjupad
utbildning - dels för att klara sina
"fredsjobb", dels för att vara instruktö
rer vild utbildning av nya frivilligin
struktörer vid F 20 den nyss förl idna
sommaren (1994).
För att ha en grund för utbildningen
och verksamheten skrivs ett nytt regle
mente, LOMOS-R, som provades i pre
liminär utgåva under sommarens kur
ser/omskolning. Till' den lokala om
skolningen, som påbörjas i februari
1995, kommer reglementet att finnas
ute hos berörda flotti Ijer och frivi Iliga.
För utbildning av Obs-personal har
man tagit fram en Obs-utbildningssi
mulator. Den består av 14 telefoner, en
växel, fem DTMF-modem och en bär
bar pe av Lap-top-typ. Med denna

Tjänstegren

Obs-mottagare Bente johansson framför sin arbetsplats vid bear
betning aven verksamhetsrapport.

utrustning har man skapat möjl,ighet att
utbilda och öva Obs-personalen på ett
verkl ighettroget sätt.
De frivilligorganisationer som be
mannar LOM OS är: FVRF (cilrka 2500
personer), SLK (cirka 2800), SKBR
(cirka 150) och FRO (cirka 50 perso
ner). Framför allt FVRF och SLK har nu

en stor uppgift att omskola och nyre
krytera personal till krigsbefattningarna.
Utbildningsgången. - Det är en
lång och kvalificerad utbildning som
krävs av den frivillige för att "platsa" i
LOMOS högre befälsnivåer. I varje
utbildningssteg ingår flera "kontroller"
= godkända kurser. Dessutom ges i

fackutbildningsskedet ett utvecklings
omdöme/godkännande att gå vidare
till nästa nivå. (Bild 12).
I princip ingår följande i utbildning
en ti I I varje krigsplaceri ngsn ivå: AII
mänmilitär utbildning, chefs- och
ledarskap, fackutbi Idn ing, ti I lämp
ningsövning.
Ovningsverksamheten i LOMOS
består till största delen av KFK (Krigs
förbandskurser). En KFK initieras av
krigsförbandschefen (i LOMOS ner ti I I
troppchef) och handläggs administra
tivt som en frivilligkurs.
Vid större övningar som Försvars
maktsövning, Miloövning eller Flyg
kommandoövning kan "myndigheten"
ta initiativ till att genomföra en strilöv
ning vid samma tillfälle och inbjuda
frivilligpersonalen i LOM OS att delta
ga. Det blir en bra möjlighet att öva
hela funktionen.
•

Tjänstgöring 1)

Utbildningsgång

Bild 12
1v
(FVRF) - - - - - - - - - - - - - - - - - t - 
Obs,
Oe,
Vakt,
Exp,
Förpi,
Sb, Tp
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