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1.1 Allmänt
COM (Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvars-
maktens militära luftfartsverksamhet), gäller som Flygvapnets centrala SIS-
chefs (OC SIS) styrdokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartssyste-
met.

Denna del, COM Stril (Ledning av sambands- och informationssystemtjänst
inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem), innehål-
ler bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av strilverksamhet i det
militära luftfartssystemet.

Bestämmelserna gäller såväl vid flottiljernas eller förbandens linjeorganisa-
tion (funktionsledning) som FMFO (flygsäkerhetsledning).

Läsanvisning enligt 1.6 Läsanvisning (sida 11) ska studeras före användning
av COM Stril.

Definition av delar ingående i Strilcentral:

OP-rum Operatörsrum
Tele-rum Apparatrum /datahall
Anläggning Byggnad

1.2 Syfte och omfattning
Syftet med COM Stril är att beskriva hur krav på SIS-tjänsten jml RML och
VML omhändertas inom strilsystemet. COM Stril utgår därför från COM
Gem och kravställningar jml. RML och VML, kompletterat med detaljerade
beskrivningar från genomförande av verksamheten för:

• grunder (syfte och omfattning, målgrupp, avgränsningar m m)
• behörighet (förkunskapskrav, utbildning, utcheckning, vidmakthållande

m m)
• roller (ansvar befogenheter, uppgifter, samverkan mm)
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• genomförande (ej utgiven, avser internationella insatser)
• driftstörningar (felcentral, felanmälan, samverkan mm)
• sambandsresurser (krav på anslutningsstråk, förbindelser, trafiknät m m)
• övrigt.

Beskrivningar finns även i COM Gem med för COM-delarna gemensam:

• inledning (omfattning, giltighet, dokumentavgränsningar, rättnings-
tjänst, m m)

• organisationsstruktur och ansvarshavare (berörda av SIS-tjänsten)
• ansvarsförhållanden (ansvar och kravställningar för ansvarshavare och

verksamhetspåverkare i och för SIS-tjänsten, inom och utom den militära
luftfarten)

• avbrottshantering (begärda av leverantörer)
• driftstörningar och avvikelser (rapportering, utredning och åtgärder efter

händelser)
• övrigt (dokumentförändringar, signalskydd och skydd av teknisk utrust-

ning).

Omfattningen av COM Stril för SIS-tjänsten är att utgöra ett funktionsle-
dande, kvalitetssäkrande och där vid ett flygsäkerhetsskapande styrdoku-
ment, vilket erhålls genom att:

• beskriva verksamhet
• följa gjorda beskrivningar
• kontrollera verksamhet mot gjorda beskrivningar.

1.3 Målgrupp
Målgruppen för COM Stril är i huvudsak:

• L CSIS (och C A6)
• linjechefer (underställda eller lyder under C A6)
• FA SIS
• FA SIS Tek
• C Sbled
• Raled
• Sbled
• TSOP
• övriga operatörer i strilcentral
• TVK Ledsyst.

1  Grunder
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1.4 Ledning
OC SIS ansvarar för SIS-tjänsten i det militära luftfartssystemet med stöd
av L CSIS (tillika C A6), linjechef, FA SIS och FA SIS Tek. SIS-tjänsten
genomförs i strilsystemet av CSbled, raled, Sbled och TSOP.

Linjechef, underställd eller lyder under C A6, vilken planerar och leder
genomförandet av SIS-tjänsten (strilsbtjänsten och/eller teknisk tjänst för
strilcentral) enligt respektive verksamhetsställes verksamhetsledningssys-
tem.

FA SIS, planerar och leder genomförandet av strilsbtjänsten för strilcentral
vid verksamhetsställen enligt COM Gem – 1 Organisation och svarar därmed
under L CSIS för att verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser i
COM. FA SIS kan tillika vara linjechef.

FA SIS Tek, planerar och leder genomförandet av teknisk tjänst för strilcent-
ral vid verksamhetsställen enligt COM Gem – 1 Organisation, och svarar
därmed under L CSIS för att verksamheten bedrivs enligt gällande bestäm-
melser i COM och bestämmelser för den förbandsbundna marktelematerie-
len. FA SIS Tek ska vara linjechef.

För teknisk ledning av FA SIS Tek för anläggningsbunden marktelemateri-
el, ansvarar FMTIS TVK Ledsyst, verksamhetsansvarig för STRIC/LE. FA
SIS Tek svarar under verksamhetsansvarig för att verksamheten bedrivs
enligt gällande bestämmelser för den tekniska tjänsten.

1.5 Avgränsningar
Beskrivna procedurer inom COM är för den tekniska personalen en del i
den tekniska tjänsten, vilken benämns SIS-tjänst.

COM ska under interimistisk giltighet, efter genomförd utbildning, äga
giltighet och användas i SIS-tjänsten. Personal inom det militära luftfarts-
systemet vilka ej genomfört COM-utbildning är ej behöriga att utöva verk-
samhet i SIS-tjänst.

1.6 Läsanvisning
Avsikten är att COM efter genomförd utbildning ska kunna användas som
uppslagsverk. Vid instudering, för att få ett sammanhang, bör nedanståen-
de ordning tillämpas:

Följande kapitel bör instuderas i COM Gem före användning av COM Stril:

• COM Gem – 0 Inledning

• COM Gem – 1 Organisation, ledning av SIS-tjänst

1  Grunder
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• COM Gem – 2 Ansvar, delar som är kopplade mot underliggande COM-
del

• COM Gem – 3 Kvalitetssystemet, sammanställning av komponenter i kvali-
tetssystemet och dess betydelse för SIS-tjänsten.

Vid fortsatt instudering i COM Stril är följande kapitelordning lämplig:

• 1 Grunder (sida 9)

• 2 Roller (sida 13)

• 3 Behörighet (sida 27)

• 4 Genomförande (sida 41) vid internationell insats
• 5 Driftstörningar (sida 43)

• 6 Sambandsresurser (sida 47)

• 7 Övrigt (sida 59).

Hänvisningar tillbaka till COM Gem ”fristående kapitel” kan instuderas
senare och omfattar:

• COM Gem – 4 Avbrottshantering

• COM Gem – 5 Rapportering

• COM Gem – 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning

• COM Gem – 7 Övrigt, med dokumentändringar, signalskydd och skydd
av teknisk utrustning.

Bilagor kan med fördel studeras översiktligt direkt och detaljerat vid behov.

Gem-funktionen förklarar ofta komplexa texter i ett flödesschema och ska
då läsas i samband med berört textavsnitt.

Begrepp och förkortningar kommer efterhand att presenteras med ”popup-
rutor” vilka presenteras när ”markören” pekar på dessa.

Hela kapitel eller avsnitt bör läsas, eftersom ingångsvärden av gemensam
eller generell karaktär ofta endast anges i inledningen.

Hänvisningar från COM till RML finns med fotnot för ett flertal krav som
RML föreskriver och korsreferensregister förvaras hos central SIS-chef.

1  Grunder
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2.1 Sbled

2.1.1 Allmänt
Sambandsdriftledarens och Sambandsoperatörens huvuduppgift är att för-
se övriga operatörer med radio- tele- och datalänkresurser. Detta innefattar
optimering, balansering och konfigurering av nämnda resurser.

Sambandsdriftledarens ger råd och anvisningar till taktisk personal när så
bedöms nödvändigt, med hänsyn till aktuella förutsättningar att genomfö-
ra verksamhet.

Sambandsdriftledaren och Sambandsoperatören har kompetens inom både
teknik och taktik och verkar därigenom som länken mellan taktisk- och tek-
nisk personal. Genom att sambandsdriftledaren och sambandsoperatörens
är väl förtrogen med strilcentralen utgör rollen en viktig del vid felupptäckt
och felsökning.

Sambandsdriftledaren kan ta över och lösa sambandsoperatörerns uppgif-
ter vid alla tillfällen eller verksamhet.

2.1.2 Sambandsdriftledarens ansvar och
befogenheter

Sambandsdriftledaren (Sbled) ansvarar för att:

• planera, anpassa och följa upp internt, externt samband samt telefoni för
egen strilcentrals verksamhet

• delge raled underlag avseende sambandsläge
• hantering av planerade och uppkomna avbrott enligt COM Gem – 4 Av-

brottshantering

• vid behov stödja raled, cfsl och TSOP med prioritering av felavhjälpande
åtgärder

2.1.1 – 2.1.2 COM Stril (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
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• dokumentation och rapportering av driftstörningar och avvikelser enligt
COM Gem – 5 Rapportering

• Samverka med TSOP avseende systemstatus innan verksamhet påbörjas
• Sbled delger SbOP systemstatus innan verksamhet påbörjas
• Lämna beslutsunderlag till ansvarig operatör (jal, cfsl, lbevled) för beslut

om avbrytande av verksamhet
• Utifrån sambandslägets komplexitet (CBT, textskydd, trafikskydd, L16

etc) görs bedömningen om sambandsdriftledaren behöver gruppera i
operatörsutrymmet invid sambandsperatören.

Sbled har befogenhet att:

• efter samråd med Cfsl föreslå avbrytande av verksamhet om så bedöms
nödvändigt p.g.a. driftstörningar i sbresurser

• med kort varsel, efter samråd med Cfsl, fördröja underhållsåtgärder med
påverkan på egen strilcentral om så bedöms nödvändigt.

2.1.3 Förberedelser

2.1.3.1 Administrativa åtgärder

Förberedelser före genomförande ska, utöver förberedelser på operatörs-
plats, omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och ut-
checkning i särskilda fall

• kontroll av att senaste version av FuO Sb GB m fl styrande dokument
finns tillgängliga

• kontroll av aktuella användaranvisningar och restriktioner
• kontroll av Resursuppföljning Strilsamband (RUFS) enligt bilaga 31

• framtagande av eget underlag för samordningsmöte raled (SamoRa).

Innan dagens verksamhet påbörjas ska Sbled informera sig om:

• söl och raled gruppering
• bemanning och uppgifter för egen strilcentral
• jal och incfsl gruppering
• planerade avbrott (inklusive övriga underhållsåtgärder)
• behov av trafik-och/eller skyddat tal
• behov av L16 resurser
• aktuell systemstatus för egen strilcentral
• varningar (åska, anomali, vindvarning)
• övriga kända störningar eller begränsningar.

1. ska innehålla kända begränsningar avseende strira (tillsyner, modifieringar, utlån osv),
FTN m m, samt annat som kan påverka verksamheten. För felanmälda resurser antecknas
minst ärendenummer och ev prognosticerad klartid.
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2.1.3.2 Samordningsmöte raled (SamoRa)

Sbled ska före daglig verksamhet deltaga i SamoRa med raled och övriga
Sbled i position. Mötet leds av raled och genomförs enligt, stående dagord-
ning SamoRa, bilaga 2. Sbled ska innan mötet ha förberett sig genom att
göra kontroll av Resursuppföljning Strilsamband (RUFS) enligt bilaga 3.

Under mötet delger raled relevanta delar av raled-underlaget, och underla-
get kompletteras med information från respektive Sbled. Särskild vikt ska
läggas vid att identifiera och hantera risker (potentiella resurskonflikter,
telekonflikter, avbrott och störningar).

2.1.4 Genomförande
• Sbled tar fram en sambandsplan för nedanstående behov och SbOP verk-

ställer:L16
• trafikskyddat tal
• textskyddat tal.

2.1.4.1 Planering av radioläge

Sbled stödjer SbOP med planering av radioläge för egen verksamhets led-
ningsuppdrag med hänsyn till:

• telekonfliktsanalys (frekvens) ex CBT.

2.1.4.2 Åtgärder under pågående ledningsuppdrag

Sbled ska vid flygstridsledning, om möjligt, meddela cfsl/ fsl och om:

• systemstatus och systemförändringar som påverkar eller kan komma att
påverka ledningsförmågan och samordningsförbindelser

Sbled ska meddela raled om:

• systemstatus och systemförändringar som påverkar eller kan komma att
påverka ledningsförmåga.

2.1.4.3 Samverkan med TSOP

• Sbled samverkar med TSOP avseende systemstatus innan verksamhet
påbörjas

• Sbled samverkar med TSOP avseende systemkonfiguration innan verk-
samhet påbörjas

• Sbled samverkar löpande med TSOP avseende systemstatus och felan-
mälan med mera enligt 5 Driftstörningar (sida 43).

• Sbled orienterar TSOP när dagens flygstridsledning är avslutad
• Sbled samverkar med TSOP om planerade avbrott.
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2.2 Sambandsdriftledare (Sbled) i
incidentberedskap (incSbled)

2.2.1 Allmänt
I den anläggning där incfsl grupperar ska incSbled funktionen bemannas.

Incidentverksamheten är högst prioriterad, vilket innebär att behovet av
striradio alltid ska tillgodoses. Vid behov gör Raled en fördelning enligt
fastställd prioritetsordning.

Bestämmelser för Sbled enligt 2.1 Sbled (sida 13) gäller även för incSbled i
tillämpliga delar, hänvisningar till fsl avser även incfsl.

2.2.2 Metodik då förbandsprod pågår
Under tid då MFC-verksamhet genomförs ansvarar incSbled för att:

• Striradioresurser, trafik/textskydd tal samt TDL för incidentverksamhe-
tens behov tillgodoses

• resurser inte allokeras i onödan.

Innan dagens verksamhet påbörjas ska incSbled informera sig om:

• Basering för beredskapsrote.

2.2.3 Metodik då förbandsproduktion ej pågår
När endast incidentberedskap bedrivs disponerar incSbled resurer enligt
FuO Sb GB, och övertar i tillämpliga delar raleds befogenheter2.

2.3 Sbop (Sambandsoperatör)

2.3.1 SbOP ansvar och befogenheter
SbOP ansvarar för att:

• verkställer och övervaka internt, externt samband samt telefoni för egen
strilcentrals verksamhet

• planera, verkställa, anpassa, följa upp och övervaka striradio för egen
strilcentrals verksamhet

• snarast orientera cfsl och sambandsdriftledare (Sbled) om sambandspro-
blem och annat som kan påverka ledningsförmågan eller flygsäkerheten,
orientera Raled därefter

2. Se 2.4.2 Raled ansvar och befogenheter (sida 21) (sista strecksatsen), COM Gem – 4 Avbrott-
shantering, samt 5.3.2 Klarrapport (sida 46) och 6.1.2 Sendnet (sida 47).
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• vid behov stödja raled, cfsl, sambandsdriftledare och TSOP med felav-
hjälpande åtgärder

• dokumentation och rapportering av driftstörningar för striradio enligt
COM Gem – 5 Rapportering.

• SbOP delges systemstatus innan verksamhet påbörjas av SDL.

2.3.2 Förberedelser

2.3.2.1 Administrativa åtgärder för både SbOP och SbDL

Förberedelser före genomförande ska, utöver förberedelser på operatörs-
plats, omfatta:

• kontroll av egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och
utcheckning i särskilda fall

• kontroll av att senaste version av FuO Sb GB m fl styrande dokument
finns tillgängliga

• kontroll av aktuella användaranvisningar och restriktioner
• kontroll av Resursuppföljning Strilsamband (RUFS) enligt bilaga 33

• framtagande av eget underlag för samordningsmöte raled (SamoRa).

Innan dagens verksamhet påbörjas ska SbOP informera sig om:

• söl och raled gruppering
• bemanning och uppgifter för egen strilcentral,
• jal och incfsl gruppering
• planerade avbrott (inklusive övriga underhållsåtgärder)
• behov av trafik-och/eller skyddat tal
• behov av L16 resurser
• aktuell systemstatus för egen strilcentral
• varningar (åska, anomali, vindvarning)
• övriga kända störningar eller begränsningar.

2.3.2.2 Förberedelser på operatörsplats

Logga in på operatörsplatsen och kontrollera:

• teknisk status på operatörsplatsen och systemet
• att rätt sambandsgrunddata är inläst och att lämpligt driftfall är defini-

erat
• erforderligt samband, inklusive:

○ förbindelse till raled
○ förbindelse till TSOP
○ förbindelse till TDC

3. ska innehålla kända begränsningar avseende strira (tillsyner, modifieringar, utlån osv),
FTN m m, samt annat som kan påverka verksamheten. För felanmälda resurser antecknas
minst ärendenummer och ev prognosticerad klartid.
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○ förbindelser till berörda Sbled
○ reservsamband/reservförbindelser (nödtelefon eller motsv, samt te-

lefon fristående från strilcentralens kommunikationssystem (televä-
xel/motsv))

○ presentation på HI och TI efter eget bestämmande.

Kontrollera tillgång till övriga stödsystem t ex DIUS.

2.3.2.3 Samordningsmöte raled (SamoRa)

SbOP samt Sbled ska före daglig verksamhet deltaga i SamoRa med raled
och övriga Sbled i position. Mötet leds av raled och genomförs enligt, stå-
ende dagordning SamoRa, bilaga 2. Sbled ska innan mötet ha förberett sig
genom att göra kontroll av Resursuppföljning Strilsamband (RUFS) enligt
bilaga 3.

Under mötet delger raled relevanta delar av raled-underlaget, och underla-
get kompletteras med information från respektive SbOP. Särskild vikt ska
läggas vid att identifiera och hantera risker (potentiella resurskonflikter,
telekonflikter, avbrott och störningar).

2.3.3 Genomförande

2.3.3.1 Samverkan med cfsl för SbOP

Cfsl delger snarast vilka ledningsuppdrag som tilldelats. Samverkan med
cfsl ska ske i förstahand genom missionorder och i andra hand per telefon
eller muntlig direktsamverkan.

Detta ska ske i så god tid som möjligt, dock bör det ske senast 15 minuter
före planerad start och ska omfatta:

• planerade starttider
• vilka operatörsplatser som ska användas för respektive ledningsuppdrag

(cfsl- och fsl-operatörsplatser)
• områden (övningssektorer)
• typ av övningar och vilka ledningsuppdrag som berör varandra (t ex vid

tvåsidiga övningar)
• anropssignal för flygplan (callsign)
• övriga data av vikt ur missionorder.

Vid behov av nedanstående ska samverkan ske i så god tid som möjligt då
det kan krävas omfattande förberedelser.

Sbled tar fram en sambandsplan för nedanstående behov och SbOP verk-
ställer:

• L16
• trafikskyddat tal
• textskyddat tal
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2.3.3.2 Samverkan med Sbled för SbOP

SbOP skall orientera Sbled vid följande:

• Incidentstart
• om sambandsproblem och annat som kan påverka ledningsförmågan

eller flygsäkerheten.

2.3.3.3 Planering av radioläge

SbOP planering av radioläge för egen verksamhets ledningsuppdrag sker
med hänsyn till:

• underlag från cfsl enligt 2.3.3.1 Samverkan med cfsl
• behov av anmälanskanal(-er)
• behov av trafikskyddat tal
• behov av textskyddat tal
• tillgängliga radiostationer (aktuell status och begränsningar enligt un-

derlag från SamoRa)
• bedömd räckvidd på relevanta höjder för aktuella radiostationer (baserat

på räckviddsberäkningar, erfarenhet, aktuellt väder osv)
• kanaler för egna ledningsuppdrag väljs inom ramen för tilldelade enligt

FunktionsOrder Samband.

Innan uppkoppling ska SbOP säkerställa att aktuell radiostation är tillgäng-
lig och inte planerad för annan verksamhet.

Om inte raled beslutat annan metod gäller följande:

• I första hand planeras ledningsuppdrag med radio som grundfördelats
på egen strilcentral.

• Inlån av radio från annan anläggning sker efter samråd med berörd
SbOP (alternativt raled för radio som är grundfördelad på strilcentral
som inte är i drift).

Kanal för stridsledning planeras med redundant radio. Med redundant
radio avses radio som är omedelbart tillgänglig för fsl med förinställd kanal
som omedelbart (utan kanalomställning eller andra åtgärder) kan mottagas
av berörda piloter. För detaljerade krav på respektive tjänst se 6.2.3 Nyttjan-
de av tjänster.

2.3.3.4 Delgivning av kanaler

SbOP ska senast 5 min innan ledningsuppdragets start meddela cfsl och
fsl vilka kanaler som kommer att användas för tilldelade ledningsuppdrag,
delgivning av kanaler sker genom missionorder.

Om anmälanskanal ej finns tillgänglig bör detta i stället ske senast 15 minu-
ter innan start.

Senast 5 minuter före ledningsuppdragets start ska erforderlig strira vara
uppkopplad och provnycklad. SbOP ansvarar för provnyckling, men kan
överlåta genomförandet till fsl.

Fsl meddelar SbOP resultat av provnyckling.
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Förändringar avseende radiostationer och kanaler meddelas löpande.

2.3.3.5 Åtgärder under pågående ledningsuppdrag

SbOP ska regelbundet, och när övriga uppgifter inte förhindrar det:

• övervaka systemstatus
• följa upp kvalitet och funktion samt skaffa erfarenhet för radio som

används (genomförs som lyssning i passningsläge på enstaka stationer åt
gången)

SbOP ska vid flygstridsledning, om möjligt, meddela cfsl/ fsl och SDL om:

• systemstatus och systemförändringar.

Vid fel på radio som används för stridsledning ska SbOP:

• orientera SDL, cfsl och fsl (om fsl inte redan är medveten om felfunktio-
nen)

• prioritera att återställa funktionalitet för fsl
• om inte felavhjälpning/funktionsåterställning avseende redundant radio

(samma eller ny radio) lyckas eller bedöms lyckas inom 60 sekunder
rekommendera cfsl att avveckla pågående ledningsuppdrag från aktuell
kanal, i övrigt vidta åtgärder enligt 5 Driftstörningar (sida 43).

Byte av radio under pågående ledningsuppdrag ska ske i samverkan med
fsl och vid behov cfsl.

2.3.3.6 Nedkoppling

Nedkoppling av radio för stridsledning får tidigast ske efter att aktuell
fsl anmält klart (”kanal XXX klar”). För att undvika felaktig nedkoppling
rekommenderas – om övrig verksamhet och radiotillgång medger det –
att nedkoppling sker först efter att samtliga fsl i ledningscentralen avslutat
sina ledningsuppdrag.

Radio som inte används ska kopplas ned om det inte är uppenbart onödigt
(t ex om den inom kort avses användas med samma kanal).

Återlämning av inlånad radio ska ske utan dröjsmål efter avslutat pass.

SbOP anmäler till raled när dagens sista ledningsuppdrag är genomfört för
att raled ska kunna påverka striradiofördelning mellan anläggningar.

2.3.3.7 Passlängd

SbOP pass bör normalt inte överstiga 120 minuter. Mellan passen eftersträ-
vas 15 minuters rast.
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2.4 Radioledare (raled)

2.4.1 Allmänt
Raled ansvarar under Csbled för det övergripande dagliga nyttjandet av
grundfördelade sb-resurser enligt FuO Sb GB, för säkerställande av flyg-
tidsproduktionen.

Raled huvuduppgift är att stödja söl med direktiv för fördelning av strids-
ledningsradio och frekvenser avseende daglig planering och genomförande
av flygtidsproduktion för FM.

Tillgång till en övergripande lägesbild på kort och lång sikt över aktuell
flygverksamhet och därmed sb-resursernas utnyttjande är en förutsättning
för att raled ska kunna verka. Raled grupperar därför normalt i samma
anläggning som söl och ska vara omedelbart anträffbar då söl-position
är bemannad samt vid annan tidpunkt i enlighet med MFC planering.
Vid behov kan raled gruppera i annan anläggning. Samverkan sker med
söl på ordinarie befattningsanknytning. Raled ska under MFC öppettid
finnas tillgänglig på ordinarie befattningsanknytning. Raled bör ha tillgång
till operatörsplats. Befattningsanknytningen vidarekopplas vid behov till
annan anläggning.

2.4.2 Raled ansvar och befogenheter
Raled ansvarar övergripande för det dagliga nyttjandet av FM sambandsre-
surser för innevarande och preliminär planering för nästkommande dags
flygtidsproduktion.

Raled ansvarar för:

• att med underlag från TDC och Sbled samt NMS op sammanställa en
gemensam aktuell lägesbild avseende sbresurser

• övergripande uppföljning och hantering av avbrott i sbresurser
• samordning av avbrottshantering enligt COM Gem – 5 Rapportering

• samordning av felanmälan och klarrapportering av strira enligt 5.2.3
Särskild rutin för felanmälan av striradio (sida 45)

• att snarast orientera söl om begränsningar som kan påverka ledningsför-
mågan

• att vid behov stödja TDC med prioritering av förebyggande och felav-
hjälpande åtgärder

• samordningsmöte raled (SamoRa) enligt stående dagordning i bilaga 2,

Raled har befogenhet att:

• besluta om tillfällig ändring av grundfördelning av sbresurser i FuO Sb
GB

• besluta om tillfälliga begränsningar i användandet av enstaka sbresurser
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• efter samråd med berörd Sbled besluta om tillfälligt utlån av strira och
frekvens till tredje part inom eller utom FM

• med kort varsel fördröja arbete (bör inte överstiga 30 minuter) i sbre-
surser om så bedöms nödvändigt med hänsyn till flygsäkerhet eller
pågående verksamhet. CSbled ska orienteras om beslut som medfört
fördröjning överstigande 30 minuter.

2.4.3 Förberedelser

2.4.3.1 Kontroll av behörighet

Före tjänstgöring som raled ska egen behörighet kontrolleras enligt COM
Gem – 6.5 Behörigheter och utcheckning i särskilda fall.

2.4.3.2 Raled-underlag

Raled ska ha tillgång till COM, SOM, Best Sb FV, FTCH FTO, frekvensplan
FV, FuO Sb GB (gällande grundfördelning m m), RUFS (mall enligt bilaga
3) och raled-protokoll (mall enligt bilaga 5).

Innan dagens verksamhet påbörjas sammanställer raled beslutsunderlag
för raled-tjänsten (raled-underlag) omfattande:

• vilka strilcentraler som är i drift
• incidentberedskap (basering, beredskapstid, jal/incfsl gruppering)
• radiostationer som ej är tillgängliga och status på dessa (prognos, förvän-

tad klartid m m)
• tillgång på trafikskyddbestyckade RSP
• planerade avbrott i sbresuser (inklusive tillsyner)
• varningar (åska, anomali, vindvarning)
• övriga kända störningar eller begränsningar
• planerad/förväntad verksamhet i stort med hjälp av underlag från söl

med fokus på sambandsbehov
• preliminär fördelning av ledningsuppdrag.

Med ovanstående som grund fattar raled beslut om hur eventuell omför-
delning av sbresurser ska ske.

2.4.3.3 Samordningsmöte raled (SamoRa)

Raled ska före daglig verksamhet genomföra samordningsmöte raled (Sa-
moRa) med samtliga Sbled i position. Mötet leds av raled och genomförs
enligt stående dagordning SamoRa, bilaga 4.

Under mötet delger raled relevanta delar av raled-underlaget, och underla-
get kompletteras med information från respektive Sbled. Särskild vikt ska
läggas vid att identifiera och hantera risker (potentiella resurskonflikter,
telekonflikter, avbrott och störningar).
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Informationsvärdering ska göras av Raled innan SamoRa samt av respekti-
ve Sbled efter genomfört möte för att säkerställa att sekretessen beaktas och
hanteras enligt gällande bestämmelser4.

Raledprotokoll ska sparas i tre månader utskrivet på papper och förvaras
samlat i ett säkskåp.

2.4.4 Genomförande
Under genomförande av flygstridsledning ska raled:

• regelbundet samråda med söl avseende kommande verksamhet
• delge berörda Sbled relevanta förändringar sedan föregående SamoRa
• förbereda nästa SamoRa alternativt vid behov kalla till extra möte
• särskilt följa upp identifierade risker enligt 2.4.3.3 Samordningsmöte raled

(SamoRa) (sida 22)

• vid behov beordra nedkoppling och omfördelning av sbsresurser beroen-
de på verksamhet.

2.4.5 Överlämning
Överlämning ska genomföras och aktuellt raled-underlag ska används som
checklista.

2.5 Teknisk systemoperatör (TSOP)

2.5.1 Allmänt
• TSOP huvuduppgift är att se till att stridsledningssystemet och tillhöran-

de stödsystem är uppdaterade och har högsta möjliga tillgänglighet.
• TSOP ska över tiden upprätthålla aktuell status på strilcentralen
• TSOP ska utöver detta ge råd och anvisningar om stridsledning är möjlig

ur teknisk synvinkel, dvs prioritera och beskriva eventuella degradering-
ar i systemet, för att flygsäkerheten ska upprätthållas.

• Vid externa problem leder och hjälper TSOP de bakre underhållsresur-
serna med felsökning och reparationskontroll

2.5.2 TSOP ansvar och befogenheter
TSOP ska vara väl förtrogen med aktuellt strilsystem och ska ta del av
aktuella användaranvisningar, restriktioner osv.

4. HSäk Sekrbed (H SÄK Sekrbed, 1999 års utgåva (M7745-734081)) punkt 5 Allmänt samt
punkt 17 Anläggningar.
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I C2STRIC ska EN utpekad TSOP vara ansvarig.

Snarast orientera cfsl vid driftstörning som kan påverka flygsäkerheten

TSOP ansvarar för:

• att snarast orientera Sbled vid driftstörning i radio eller telefoni som kan
påverka flygsäkerheten

• att lämna beslutsunderlag till taktisk chef för beslut om avbrytande av
operativ verksamhet

• att snarast orientera ansvarig operatör om fel som kan påverka lednings-
förmågan

• att planera, verkställa och löpande anpassa de tekniska systemen för
• strilcentralens verksamhet enligt gällande systemkonfiguration
• felcentral enligt 5 Driftstörningar (sida 43)

• prioritering av felavhjälpande åtgärder, Fyll på med ett förtydligande om
vem som verkligen prioriterar.

• felavhjälpning, felrapportering och feluppföljning
• samverkan med bakre underhållsstöd
• att förebyggande underhåll utförs enligt underhållsföreskrift,
• att modifieringar och uppgraderingar genomförs på ett systematiskt och

kontrollerat sätt, så att inte systemens tillgänglighet påverkas
• installation, konfigurering, anpassning och driftsättning av ny program-

vara och grunddata, samt dokumentera och rapportera genomförda för-
ändringar

• konfigurations-, reservdels- och UE-hantering
• att vid driftstörning, tillbud/allvarligt tillbud eller haveri genomföra

åtgärder enligt Bilaga10, Instruktion för TSOP vid driftstörning, till-
bud/allvarligt tillbud eller haveri

• att ansvarig TSOP har befogenhet att:

○ efter samråd med Taktisk Chef föreslå avbrytande av operativ verk-
samhet om så bedöms nödvändigt pga driftstörningar i systemresur-
ser

○ med kort varsel, efter samråd med taktisk Chef, fördröja underhållsåt-
gärder med påverkan på strilcentral en om så bedöms nödvändigt

○ arbetsleda och prioritera tjänstgörande TSOP:ar

TSOP stödjer Sbled vid planerade avbrott som påverkar eller kan påverka
ledningsförmåga eller flygsäkerhet. Enligt COM Gem – 4 Avbrottshantering.
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2.5.3 TSOP förberedelser

2.5.3.1 Förberedelser inför teknisk drift

Förberedelser före ansvarig TSOP deltar i den tekniska driften med eller
utan operativ verksamhet i strilcentralen omfattar kontroll av:

• egen behörighet enligt COM Gem – 6.5 Behörigheter och utcheckning i sär-
skilda fall

• gemensamt statusdokument/driftloggbok
• felanmälningar
• det tekniska systemets status.

2.5.3.2 Förberedelser inför operativ drift

Förberedelser för ansvarig TSOP innan operativ verksamhet i strilcentral
omfattar kontroll av:

• genomgång av checklista(morgonrutin)
• vara omedelbart anträffbar för felanmälan, även tillgång till kryptotele-

fon med rätt krypto inläst ska tillses
• inloggning på operatörplats
• TSOP bemanning och uppgifter för egen anläggning
• avbrott
• att rätt version av grunddata, kartdata, kryptonycklar och övriga teknis-

ka parametrar är inlästa
• uppkoppling och kontroll av funktionskedjor
• ta del av felanmälda objekt med ärendenummer, status och prognos,

vilka berör övriga strilcentralers drift.

2.5.4 TSOP överlämning

2.5.4.1 Överlämning mellan pass

Vid överlämning mellan pass ska TSOP säkerställa att pågående TSOP
vidtar åtgärder enligt 2.5.3 TSOP förberedelser (sida 25).

2.5.4.2 Överlämning av driftstatus till annan strilcentral

Vid överlämning av drift till annan strilcentral ska TSOP (minst) behandla
nedanstående:

• aktuell systemstatus inom egen strilcentral
• felanmälda objekt med ärendenummer, status och prognos, vilka berör

övriga strilcentralers drift
• aktuell status för berörda resurser enligt Resursuppföljning Strilsamband

(RUFS)
• åtgärder enligt lokal checklista.
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2.5.5 Hantering av talregistrering
Talregistrering regleras i grunden genom TO, men är av synnerlig vikt
för utredningar och redovisas därför i SOM och COM med likadan utform-
ning:

Utrustning för registrering av data från flygsäkerhetspåverkande radio-
kommunikation och telekommunikation ska finnas och vara inkopplad
under STRI öppethållningstid.

Inspelad DVD-RAM ska arkiveras i minst 30 dagar. Vid försändning ska
DVD-RAM förpackas i särskild låsbar låda.

Efter driftstörning med skada, tillbud eller övrig driftstörning ska DVD-
RAM, som kan vara av värde vid utredning omhändertas av CS jäml RML.
DVD-RAM ska förvaras under lås och får utlämnas endast på anmodan av
FVI eller person som tillsatts för utredningen. Registreringen, eller kopia av
denna, ska sparas minst till dess att utredningen har slutförts.

Avspelning/kopiering får endast utföras efter skriftligt tillstånd, blankett
för begäran enligt SOM – B 2 Blankett – Tillstånd till avspelning av tal- och
videoregistrering.

Under den tid, då utrustning för registrering av data från radiokommuni-
kation inte behöver vara i funktion för talregistrering får den användas
för avspelning. CS jäml RML får under tid då utrustningen inte ska vara
inkopplad beordra avspelning av hårddisk för t ex utbildning och övnings-
analys.

Talregistrerad information är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 2 kap,
2§.

2.6 Securityadministrator (secuadm)
Rollen securitysadministrator (säkerhetsadministratör) i systemet med be-
hörighet som administratör för säkerhetsfunktioner, hanterar säkerhetspa-
rametrar och användare.

SECUADM ska bemannas av två personer med rollbehörighet.

SECUADM har endast tillgång till menyer för administration och har ingen
tillgång till presentation av luftläge.

Administrativa uppgifter:

• registrera nya, ta bort eller spärra användare
• administrera användarebehörigheter (roller)
• ändra eller tilldela tillfälliga lösenord.

Säkerhetsbehandling omfattar även:

• administration av säkerhetslogg
• hantering av säkerhetsparametrar.
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3  Behörighet

Detta kapitel behandlar

3.1 Generella bestämmelser .......................................................................................................... 27
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3.1 Generella bestämmelser

3.1.1 Allmänt
I detta kapitel beskrivs behörighetskrav för tjänstgöring i roller enligt 2 Rol-
ler (sida 13). Behörighetskrav omsatt i utbildningar framgår av LedSS kurs-
planer och FMTS utbildningsträd N:/FMTS/index.html (flik ”Kvalifika-
tionsprofiler”). Tilldelning, uppföljning, avstegsförfarande och övrig han-
tering av behörigheter samt utchekning framgår av COM Gem – 2.5.2 Ut-
bildning och COM Gem – 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning.

Övergripande ansvarsfördelning och genomförande av utbildning för
LedR/LedSS, FMTS och LSS framgår av COM Gem – 2.5.2 Utbildning.

Styrningar för omsättning av behörighetskrav till utbildning för LedR/
LedSS och FMTS framgår av COM Gem – 2.5.2 Utbildning och COM Gem
– 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning.

3.2 Behörighet att tjänstgöra som
Sbled

3.2.1 Utbildning
Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov samt godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara respektive krav enligt nedan.
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3.2.1.1 Förkunskapskrav

Krav för att påbörja utbildning:

• ska vara officer eller specialistofficer
• bör ha genomfört officersutbildning med inriktning ledningssystem
• uppfyllt förkunskapskrav enligt bilaga 11, Förkunskapskrav fördjup-

ningskurs Sbled.

Vid omskolning av officer med annan bakgrund kan nödvändiga förkun-
skaper inhämtas genom deltagande i ordinarie kursutbud och lokal utbild-
ning efter samråd med FMTS. Samma förfarande gäller då behov av upp-
datering eller komplettering av äldre utbildning föreligger. Vid frånvaro
från aktiv sambandstjänst överstigande tre år, ansvarar L CSIS för att indi-
viduell bedömning av utbildningsbehov görs.

3.2.1.2 Krav på Sbled (utbildningsmål)

Kraven för att bli behörig Sbled dimensioneras utifrån förmåga att ensam
hantera förekommande behov och uppgifter i den dagliga driften av strils-
centralen, även med friktioner.

För att kunna hantera förekommande behov och situationer i strilcentral
vid insatser, övningar och förbandsproduktion ska Sbled ha tillräcklig:

• taktisk förståelse för att:

○ kunna prioritera (behov, åtgärder, felavhjälpning) och ge andra opera-
törer (raled, cfsl, jal, lbevled m fl) underlag för prioritering

○ självständigt kunna planera strilsambandsresurser utifrån anmälda
behov och/eller planerad verksamhet

○ inse och anmäla begränsningar i egen strilcentrals ledningsförmåga
○ på eget initiativ planera för och förbereda strilsambandsresurser för

förväntade eller möjliga behov (inklusive omfallsplanering5)
○ kunna bedöma och skapa tillräcklig redundans för egna behov, utan

att annan strilcentrals verksamhet eller ledningsförmåga påverkas

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ utnyttja tilldelade resurser och konfigurera aktuellt ledningsstödsys-
tem på optimalt sätt, med iakttagande av gällande restriktioner, utan
att annan verksamhet eller driftsäkerhet påverkas

○ verkställa uppkopplingar mot externa nät och externa objekt på ett
lämpligt sätt för verksamheten och med hänsyn till signalskyddstjän-
stens krav

○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar, såväl inom
egen anläggning som i externa strilsambandsresurser

○ leda/samordna felsökning och med korrekt felinformation felanmäla
system till rätt instans

5. Med omfallsplanering avses planering av alternativa lösningar för uppkomna sambands-
behov.
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○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter/brister i grunddata
och aktuellt driftfall.

• färdighet för att med fullbemannad strilcentral och normala tidskrav
kunna:

○ planera och verkställa radioläge för flygtidsproduktion
○ skapa och löpande anpassa radioläge vid incidentinsats
○ planera och verkställa radioläge för flygande spaningsradar
○ skapa och fördela interna och externa förbindelser för uppkomna be-

hov
○ verkställa nödvändiga förändringar i strilcentralens grunddata och

driftfall för samtliga strilcentralers verksamheter
○ utföra grundläggande frekvensplanering6, telekonfliktsanalys och ka-

nalfördelning inom ramen för den dagliga driften
○ hantera och söka information i styrande dokument
○ dokumentera vidtagna åtgärder enligt gällande direktiv.

3.2.1.3 Krav på Sambandsoperatör (SbOP) (utbildningsmål)

Kraven för att bli behörig SbOP dimensioneras utifrån förmåga att ensam
hantera förekommande behov och uppgifter i den dagliga driften av strils-
centralen, även med friktioner.

För att kunna hantera förekommande behov och situationer i strilcentral
vid insatser, övningar och förbandsproduktion ska SbOP ha tillräcklig:

• taktisk förståelse för att:

○ kunna prioritera behov och åtgärder gällande telefoni och radiopla-
nering och ge andra operatörer (Sbled, raled, cfsl, jal, lbevled m fl)
underlag för prioritering,

○ självständigt kunna radioplanera utifrån anmälda behov och/eller
planerad verksamhet,

6. Avser krav enligt Best Sb FV 6.7.2, 6.3.1.4, 6.3.2.3 och FM Frekvens m fl, bl a syftande till
att uppfylla krav på vederbörlig hänsyn till civil luftfart (”due regard” enligt Chicagokon-
ventionen) .
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○ inse och anmäla begränsningar i egen strilcentrals ledningsförmåga,
• på eget initiativ radioplanera för och förbereda telefoniresurserstrilsam-

bandsresurser för förväntade eller möjliga behov (inklusive omfallspla-
nering 7) systemkunskap för att kunna:

○ utnyttja tilldelade resurser med iakttagande av gällande restriktioner,
utan att annan verksamhet eller driftsäkerhet påverkas,

○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter/brister i grunddata
och aktuellt driftfall,

• färdighet för att med fullbemannad strilcentral och normala tidskrav
kunna:

○ radioplanera för flygtidsproduktion,
○ radioplanera och löpande anpassa radioläge vid incidentinsats,
○ skapa och fördela interna och externa förbindelser för uppkomna be-

hov,
○ verkställa nödvändiga förändringar i strilcentralens grunddata och

driftfall,
○ utföra grundläggande frekvensplanering och kanalfördelning inom ra-

men för den dagliga driften,
○ hantera och söka information i styrande dokument,
○ dokumentera vidtagna åtgärder enligt gällande direktiv.

3.2.1.4 Genomförande

Målsättningen för utbildningen ska motsvara kraven på SbOP enligt ovan.

De grundläggande delarna av sambandsoperatörsutbildningen genomförs
av StrilS.

Förbanden ansvarar för praktiktjänstgöring och utcheckning.

Utbildningen omfattar:

• kompletterande teknik- och systemutbildning
• metodik och taktik
• frekvens- och kanalplanering
• styrande dokument
• flygtidsproduktion inom ramen för MFC och incidentberedskap, med

krav på sambandstjänsten för detta
• praktik och utcheckning.

7. Med omfallsplanering avses planering av alternativa lösningar för uppkomna sambands-
behov.
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3.2.2 Utcheckning (behörighet)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av StiLS)

• teoretiskt prov avseende metodik, restriktioner osv (L CSIS svarar för
framtagandet)

• genomfört utcheckningsformulär enligt bilaga 12 med godkänt resultats-
ambandsledarpraktik med dubbelkommando (DK-pass). Antalet erfor-
derliga pass kommer med naturlighet att variera per individ.Praktiken
ska dokumenteras (antal pass, ledningsuppdrag, uppgifter, friktioner osv
i mall för utvärdering av DK-pass enligt bilaga 7)

• praktik/växeltjänstgöring på annat förband bör genomföras innan ut-
checkning.

Proven skall så långt som möjligt vara utformade så att de teoretiska
kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov kan anses
godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett säkert sätt
och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av gällande
restriktioner osv utan att påverka annan strilcentral eller verksamhet.

Omfallsplanering, dvs planering av alternativa lösningar för uppkomna
sambandsbehov, skall ske (och redovisas) löpande.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA SIS. God-
känt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänstgöring
ska kunna styrkas.

3.2.3 Vidmakthållande av behörighet
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring på SbOP-posi-
tion och genom att löpande följa teknik- och metodikutveckling. Tjänstgör-
ingen (passhistorik) ska dokumenteras. FA SIS avgör när behörighet förlo-
ras.

Erforderligt antal pass för att vidmakthålla behörighet ska regleras i lokala
bestämmelser. Lägsta nivå ska normalt vara minst 25 pass per sexmåna-
dersperiod.

Enskild SbOP ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbildning.

3.2.4 Återtagande av behörighet
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, ett in-
dividanpassat antal sambandsledarpass med dubbelkommando (DK-pass)
samt teoretiska prov för utcheckning (behörighet) enligt 3.2.2 Utcheckning
(behörighet) (sida 31). Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs
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av vilka förändringar som skett sedan senaste tjänstgöring som Sbled. Med
detta avses främst:

• tekniska förändringar (avseende C2STRIC eller andra relevanta system,
förändrade kommunikationslösningar, nya radiosystem osv)

• taktiska förändringar (metodik, dokumentation, restriktioner osv).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA SIS. Genomförandet/omfattningen av utcheckningen dokumente-
ras.

3.3 Behörighet att tjänstgöra som
raled

3.3.1 Utbildning
Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov och godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på raled enligt nedan.

3.3.1.1 Förkunskapskrav

Krav för att påbörja utbildning:

• ska vara officer eller specialistofficer
• ska vara behörig Sbled
• bedöms lämplig av FA SIS.

3.3.1.2 Krav på raled (utbildningsmål)

Kraven för att bli behörig raled dimensioneras utifrån förmåga att ensam
hantera förekommande behov och uppgifter i den dagliga förbandsproduk-
tionen inom MFC, även med friktioner.

För detta krävs, utöver kompetens som Sbled, att raled har tillräcklig:

• taktisk förståelse för att:

○ i samråd med söl kunna prioritera fördelning och nyttjande av led-
ningsresurser, samt ge andra befattningshavare och organisationsen-
heter (TDC, INSS/J6, FS m fl) underlag för prioritering

○ självständigt kunna fördela och samordna sambandsresurser utifrån
anmälda behov och/eller planerad verksamhet

• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ stödja TDC med prioritering av funktionsåterskapande (t ex omlägg-
ning av förbindelser) och felavhjälpande åtgärder

○ föreslå åtgärder för att kompensera driftstörningar
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○ sammanställa sambandsläge, baserat på underlag från TDC och Sbled
vid de strilcentraler som är i drift, och därvid bedöma ledningsförmå-
ga, sannolika felorsaker m m

• färdighet för att med samtliga FV strilcentraler i drift och normala tids-
krav kunna:

○ besluta om lämplig fördelning av FM strira-resurser
○ samordna frekvensplanering8, telekonfliktsanalys och kanalfördelning

inom ramen för den dagliga driften
○ hantera och söka information i styrande dokument
○ dokumentera vidtagna åtgärder enligt gällande direktiv.

3.3.1.3 Genomförande

Målsättningen för utbildningen ska motsvara kraven på raled enligt ovan.

Förbanden ansvarar under ledning av FMTS för såväl utbildning som prak-
tiktjänstgöring och utcheckning.

Utbildningen omfattar metodik och taktik, samt kompletterande och för-
djupad utbildning avseende:

• frekvens- och kanalplanering
• styrande dokument
• flygtidsproduktion9 och incidentberedskap, med krav på sambandstjäns-

ten för detta
• FMTIS organisation och uppgifter avseende relevant marktelemateriel
• ska kunna läsa väderkartan avseende varningar
• utbildningsbesök TDC (om inte detta redan är genomfört under de se-

naste två åren)
• utbildningsbesök FMTIS med inriktning på förebyggande och avhjälpan-

de underhåll på strira (om inte detta redan är genomfört under de senas-
te två åren)

• praktik/växeltjänstgöring som Sbled på minst en annan strilcentral (om
inte detta redan är genomfört under det senaste året). Raled bör ges
möjlighet till växeltjänstgöring vid samtliga FV ledningscentraler

• praktik och utcheckning.

8. Avser krav enligt Best Sb FV 6.7.2, 6.3.1.4, 6.3.2.3 och FM Frekvens m fl, bl a syftande till
att uppfylla krav på vederbörlig hänsyn till civil luftfart (”due regard” enligt Chicagokon-
ventionen).

9. Med detta avses även kännedom om Bestämmelser för MFC Sverige (bilaga 8).
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3.3.2 Utcheckning (behörighet)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende raled-metodik, restriktioner osv (utarbetas av
MFC)

• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i raled-position
(utarbetas av MFC)

• raled-praktik med dubbelkommando. Vilken mängd raled-praktik som
krävs kommer med naturlighet att variera per individ, men 5 praktikda-
gar10 bedöms vara ett absolut minimum. Praktiken ska dokumenteras
(antal strilcentraler i drift, ledningsuppdrag, uppgifter, friktioner osv).

Proven skall så långt som möjligt vara utformade så att de teoretiska
kunskaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov kan anses
godkänt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett säkert sätt
och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av gällande
restriktioner osv utan att påverka annan strilcentral eller verksamhet.

Omfallsplanering, dvs planering av alternativa lösningar för uppkomna
sambandsbehov, skall ske (och redovisas) löpande.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA SIS.
Godkänt resultat vid såväl utbildning som praktiktjänstgöring ska kunna
styrkas.

3.3.3 Vidmakthållande av behörighet
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring på raled-position
och genom att löpande följa teknik- och metodikutveckling. Tjänstgöringen
(genomförda tjänstgöringsdagar som raled) ska dokumenteras.

FA SIS avgör när behörighet förloras.

Det antal tjänstgöringsdagar som krävs för att vidmakthålla behörighet
som raled ska regleras i lokala bestämmelser. Lägsta nivå ska normalt vara
minst 2 dagars tjänstgöring som raled per sexmånadersperiod förutsatt att
Sbled-behörighet bibehålls. För den som inte vidmakthållit Sbled-behörig-
het krävs minst 5 dagars tjänstgöring som raled per sexmånadersperiod.
Enskild raled ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbildning.

Sbled skall genomgå en repetitionsutbildning var tredje år. Det skall finnas
två tillfällen/år att gå kursen. Innehållet styrs av sakkunniga från förband
och leds under FMTS regi. Innehållet fastställs av L CSIS.

3.3.4 Återtagande av behörighet
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

10. Med praktikdag avses föreberedelser och genomförande av raled-tjänst för en hel dags
flygtidsproduktion (inkl eventuell mörkerflygning) inom ramen för MFC. Mer än en
strilcentral ska vara i drift för att praktiken ska kunna tillgodoräknas i detta sammanhang.
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Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, ett indi-
vidanpassat antal dagars raled-praktik med dubbelkommando samt teore-
tiska prov enligt 3.2.2 Utcheckning (behörighet) (sida 31).

Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som raled. Med detta avses främst:

• tekniska förändringar (avseende C2STRIC eller andra relevanta system,
förändrade kommunikationslösningar, nya radiosystem osv)

• taktiska förändringar (metodik, dokumentation, restriktioner osv).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA SIS. Genomförandet/omfattningen av utcheckningen dokumente-
ras.

3.4 Behörighet att tjänstgöra som
TSOP

3.4.1 Utbildning
Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt resultat
vid teoretiska och praktiska prov samt godkänd praktiktjänstgöring. Måls-
ättningen för utbildningen ska motsvara kraven på TSOP.

3.4.1.1 Förkunskapskrav

Krav för att påbörja utbildning:

• Teknisk grundutbildning motsvarande lägst tekniskt gymnasium med
godkända betyg

• Allmän behörighet kryptosystem
• Godkänd utbildning motsvarande FMTS grundkurser avseende:

○ introduktion cisco (ICND 1)
○ nätverksteknologier
○ FTN översikt
○ L16 Foundation
○ Tvx 400 Grundkurs teknik
○ VoIP-kurs
○ UNIX.

Vid omskolning av anställd med annan bakgrund än tekniskt gymnasi-
um kan nödvändiga förkunskaper inhämtas genom deltagande i ordinarie
kursutbud och lokal utbildning efter samråd med FMTS. Samma förfaran-
de gäller då behov av uppdatering eller komplettering av äldre utbildning
föreligger. Vid längre frånvaro från aktiv tjänst med relevant teknik ansva-
rar FA SIS TEK för att individuell bedömning av utbildningsbehov görs.
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3.4.1.2 Krav på TSOP (utbildningsmål)

Kraven för att bli behörig TSOP dimensioneras utifrån förmågan att han-
tera förekommande behov och uppgifter i den dagliga driften av stridsled-
ningscentralen, även med friktioner.

För att kunna hantera förekommande behov och situationer i stridsled-
ningscentral vid insatser, övningar och förbandsproduktion ska TSOP ha
tillräcklig:

• taktisk förståelse för att:

○ kunna prioritera (behov, åtgärder, felavhjälpning) och ge andra opera-
törer (Sbled, lbevled m fl) underlag för prioritering

○ inse och anmäla begränsningar i ledningsförmåga
• systemkunskap och teknisk förståelse för att kunna:

○ drift och underhålla systemet på optimalt sätt, med iakttagande av
gällande restriktioner, utan att annan verksamhet eller driftsäkerhet
påverkas

○ verkställa uppkopplingar mot externa nät och externa objekt på ett
sambandstaktiskt lämpligt sätt, även med hänsyn till signalskydds-
tjänstens krav

○ konsekvensbeskriva fel, avbrott och andra begränsningar, såväl inom
egen anläggning som i externa nät och system

○ utföra felsökning och med korrekt felinformation felanmäla system till
rätt instans

○ upptäcka, åtgärda och rapportera felaktigheter/brister i grunddata
och aktuellt driftfall.

• färdighet för att med stridsledningscentral i drift kunna:

○ verkställa radarläge för flygtidsproduktion
○ verkställa nödvändiga förändringar i strilcentralens grunddata och

driftfall
○ rapportera driftstörningar enligt gällande direktiv
○ felsöka och felavhjälpa i samverkan med Sbled och/eller TDC, samt

samverka med övrig operativ personal
○ hantera och söka information i styrande dokument
○ dokumentera vidtagna åtgärder enligt gällande direktiv.

3.4.1.3 Genomförande

Målsättningen för utbildningen ska motsvara kraven på TSOP enligt ovan.

De grundläggande delarna av TSOP utbildningen genomförs av FMTS (tek-
nikutbildning och operatörsutbildning). Förbanden ansvarar under ledning
av FMTS för praktiktjänstgöring och utcheckning.

Utbildningen omfattar:

• metodik och taktik
• kompletterande och fördjupad teknik- och systemutbildning
• styrande dokument
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• flygstridsledning och incidentberedskap, med krav på den tekniska
tjänsten för detta

• praktik och utcheckning.

3.4.2 Utcheckning (behörighet)
Utcheckningen genomförs på förband och ska minst omfatta:

• teoretiskt prov avseende systemkunskap och funktionskedjor (utarbetas
av FMTS)

• teoretiskt prov avseende metodik, restriktioner osv (utarbetas av FMTS)
• teoretiskt prov avseende anläggningsspecifika förutsättningar (utarbetas

av respektive förband)
• praktiskt prov omfattande samtliga relevanta åtgärder i TSOP tjänsten

(utarbetas av FMTS, kompletteras med förbandsspecifika delar)
• TSOP praktik med dubbelkommando. Erforderlig praktiktid kommer

med naturlighet att variera per individ, men 3 månaders praktik omfat-
tande minst 25 arbetspass11 bedöms vara ett absolut minimum. Prakti-
ken ska dokumenteras (uppgifter, friktioner osv)

• studietjänstgöring vid operativa positioner i stridsledningscentralen ska
genomföras innan utcheckning

• samverkan med lokal FA SIS Tek där eleven ansvarar för att redovisa
checklista enligt bilaga 9 med genomförda moment under utchecknings-
perioden. Checklistan ska dokumenteras och ett underskrivet exemplar
av checklistan ska skickas till L CSIS Tek.

Proven ska så långt som möjligt vara utformade så att de teoretiska kun-
skaperna omsätts i praktiska tillämpningar. Praktiskt prov kan anses god-
känt när eleven självständigt, under realistiska former, på ett säkert sätt
och inom normala tidskrav löser uppgifterna med beaktande av gällande
restriktioner osv utan att påverka annan anläggning eller verksamhet.

Beslut om utcheckning fattas av L CSIS efter framställan från FA SIS Tek.
Godkänt resultat vid såväl grundläggande utbildning som praktiktjänst-
göring ska kunna styrkas.

3.4.3 Behörighet att tjänstgöra vid annan
anläggning

I checklistan, bilaga 9 finns utpekade krav som ska uppfyllas för behörighet
att tjänstgöra vid annan anläggning.

FA SIS Tek vid annan anläggning genomför lokal utcheckning av inlånad
TSOP. Checklistan ska vara genomgången, dokumenterad och godkänd. Ett
påskrivet exemplar av checklistan ska skickas till L CSIS Tek.

11. Ett arbetspass definieras för TSOP som förberedelser och genomförande av en normal
dags drift omfattande flygtidsproduktion och/eller incidentberedskap. Dygnstjänstgöring
(nattetid) räknas som ett arbetspass.
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3.4.4 Vidmakthållande av behörighet
Behörighet vidmakthålls genom regelbunden tjänstgöring på TSOP posi-
tion och genom att löpande följa teknik- och metodikutveckling. Tjänstgör-
ingen (passhistorik) ska dokumenteras. FA SIS Tek avgör när behörighet
förloras.

Erforderligt antal pass för att vidmakthålla behörighet ska regleras i lokala
bestämmelser. Lägsta nivå ska normalt vara minst 10 arbetspass12 per sex-
månadersperiod.

Checklistan enligt bilaga 9 ska årligen vara genomgången och dokumente-
rad. Revisionsdatum är första april. Ett av FA SIS Tek påskrivet exemplar
av checklistan ska skickas till L CSIS Tek.

Enskild TSOP ansvarar för att anmäla behov av kompletterande utbildning.

TSOP skall genomgå en repetitionsutbildning var tredje år. Det skall finnas
två tillfällen/år att gå kursen. Innehållet styrs av sakkunniga från förband
och leds under FMTS regi. Innehållet fastställs av L CSIS TEK.

3.4.5 Återtagande av behörighet
Förlorad behörighet återtas genom förnyad utcheckning.

Den förnyade utcheckningen består av kompletterande utbildning, indivi-
danpassad praktik med dubbelkommando samt krav enligt 3.4.2 Utcheck-
ning (behörighet) (sida 37).

Den kompletterande utbildningens omfattning avgörs av vilka förändring-
ar som skett sedan senaste tjänstgöring som TSOP. Med detta avses främst:

• tekniska förändringar (avseende stridsledningssystemet eller andra rele-
vanta system, förändrade kommunikationslösningar, nya externa objekt
osv)

• taktiska förändringar (metodik, dokumentation, restriktioner osv).

Förnyad utcheckning genomförs lokalt och beslutas av L CSIS efter förslag
från FA SIS Tek. Genomförandet/omfattningen av utcheckningen doku-
menteras.

12. Ett arbetspass definieras för TSOP som förberedelser och genomförande av en normal
dags drift omfattande flygtidsproduktion och/eller incidentberedskap. Dygnstjänstgöring
(nattetid) räknas som ett arbetspass.
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3.5 Instruktör för Sbled, raled och
TSOP

3.5.1 Behörighet att tjänstgöra som instruktör
Med instruktör avses den som har ansvaret i position under praktiktjänst-
göring syftande till att erhålla eller återta behörighet.

För behörighet att tjänstgöra som instruktör för Sbled, raled eller TSOP
krävs:

• behörighet för respektive roll
• bör ha ett års tjänstgöring inom respektive roll
• bedömas lämplig av FA med en väl vitsordad tjänstgöring.

Instruktör för Sbled och raled utses av FA SIS.

Instruktör för TSOP utses av FA SIS Tek.

Instruktör ska:

• ha ansvaret för flyg- och verksamhetssäkerhet under DK-pass
• vara väl förtrogen med elevens utbildningsnivå
• vara väl förtrogen med bestämmelser för behörighet/utcheckning enligt

COM och lokala bestämmelser för egen strilcentral
• ha möjlighet att omedelbart ingripa i pågående verksamhet, genom att

under hela passet finnas i position med eleven
• bedöma och dokumentera elevens agerande i praktikprotokoll (mall för

utvärdering av DK-pass för Sbled enligt bilaga 1).

3.5.2 Anvisningar för instruktör vid
praktiktjänstgöring

Att fungera som instruktör vid praktiktjänstgöring innebär ett handledar-
ansvar13. Som handledare ska du sträva efter att hjälpa andra som ger sig
i kast med att göra något som de inte redan kan. Som handledare finns du
alltid till hands och kan hjälpa dem att utveckla den nya färdigheten eller
den nya förståelsen.

Följande utgör en rekommendation på instruktörens handledning.

Instruktören bör:

• visa, öva och rätta
• ha målen för lärandet klart i sikte
• klargöra målen för den som ska lära sig
• visa och visa om igen utan att bli otålig

13. Texten i avsnitt 3.5.2 baseras på Pedagogiska Grunder, kap 9

3  Behörighet

3.5.1 – 3.5.2 COM Stril (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

39



• rätta och rätta på nytt utan att bli otålig
• stimulera och uppmuntra.

3.6 Särskilda behörigheter

3.6.1 Sbled vid incidentberedskap (incSbled)
För behörighet att tjänstgöra som incSbled krävs:

• behörighet som Sbled
• bedömd som lämplig av FA SIS.

3.6.2 Sbled vid provverksamhet
Den som tjänstgör som Sbled vid provverksamhet ska:

• vara behörig Sbled
• vara väl förtrogen med anläggningsspecifika systemlösningar och rutiner
• bedömas som lämplig av FA SIS.

3.6.3 Behörighet för internationell verksamhet
(Utges senare.)
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4  Genomförande
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4.1 Bemanning Sbled i C2STRIC
Ställda operativa-, tillgänglighets- och flygsäkerhetskrav på strilcentral
innebär att bemanning minst skall upprätthållas enligt nedan.

4.1.1 Sbled
En Sbled bör max hantera tio (eller 8 fsl + 1 incfsl) fsl:er samtidigt i en
strilcentral.

Beroende på verksamhetens komplexitet kan antalet FSL som Sbled hantera
minska efter FA SIS bedömning. Alternativet kan vara att utöka beman-
ningen på befintlig operatörsplats med en extra Sbled.

Samma Sbled får endast betjäna en strilcentral i taget.

Sbled-pass ska normalt inte överstiga 120 minuter. Mellan passen eftersträ-
vas 15 minuters rast.

Raled bör ej vara verksam i flera roller samtidigt. FA SIS i samråd med
L CSIS kan göra bedömningen om dubbla roller på samma individ om
verksamhetens komplexitet bedöms hanterbar.

4.1.2 TSOP
Ställda operativa-, tillgänglighets- och flygsäkerhetskrav på C2STRIC inne-
bär att bemanning för drift och underhåll minst skall upprätthållas enligt
nedanstående. Bemanningen styrs av minimibemanning flygsäkerhet plus
dimensionerande faktorer som ger den totala bemanningen.

C Driftgrupp/FA SIS Tek ansvarar för bemanning av TSOP.

4.1.2.1 Minimibemanning flygsäkerhet

Verksamhet TSOP

Flygstridsledning 1

Luftbevakning dagtid (06:00-21:30) 1

Luftbevakning nattetid (21:30-06:00) Jour
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4.1.2.2 Exempel på övriga dimensionerande faktorer för
bemanning

• antal C2STRIC vid driftstället
• mängd verksamhet som bedrivs i systemet
• incidentberedskap
• förbandsproduktion
• FMV provverksamhet
• övningar
• utcheckningsstatus på teknisk personal
• underhåll

4.1.2.3 Osäkerheter i bemanning

Vid osäkerheter av bemanning ska ärendet lyftas till L CSIS/L CSIS Tek för
samverkan och avdömning.
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5.1 Felcentral

5.1.1 Allmänt
Begreppet Felcentral används (inom ledningssystemområdet) för att beskri-
va den funktion i ett förband eller en anläggning som:

• inom förbandet tar emot, dokumenterar och analyserar felanmälan,
• initierar felavhjälpande åtgärder,
• har mandat att kontakta extern organisation (t ex FMTIS/TDC) för felan-

mälan.

5.1.2 Syfte
Övergripande syfte med felcentral är att möjliggöra felavhjälpning.

Felcentralen utgör en sammanhållande funktion för hantering av förban-
dets totala felbild avseende SIS och teknikfunktioner, vilket bl a innebär att:

• samordna, koordinera, analysera och övervaka felanmälan och reparatio-
ner,

• tillse att extern felanmälan görs till rätt instans, med rätt information och
med rätt prioritet,

• utgöra kontaktyta mot extern underhållsorganisation,
• säkerställa att berörda befattningshavare orienteras om ledningssystem-

ets aktuella begränsningar, (såväl ur ett taktiskt perspektiv som mht flyg-
och verksamhetssäkerhet),

• skapa förutsättningar för dokumentation, rapportering och uppföljning
av avvikelser och driftstörningar (inklusive felrapportering i driftdata-
system).

5.1.3 Felcentral vid strilcentral
Vid strilcentral organiseras felcentral och upprätthålls av TSOP och Sbled.
TSOP är ansvarig för felcentralen.
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5.2 Felanmälan

5.2.1 Felanmälan vid strilcentral
Operatör i strilcentral felanmäler normalt funktioner till TSOP respektive
Sbled enligt tabell nedan. När sbled-position inte är bemannad felanmäls
samtliga funktioner till TSOP.

Felfunktion Felanmäls till

Externt samband TSOP via Sbled

Internt samband TSOP via Sbled

Radio TSOP via Sbled

Radar TSOP

Operatörsplats TSOP

Övriga systemfunktioner TSOP

* = 5.2.3 Särskild rutin för felanmälan av striradio (sida 45)

5.2.2 Samverkan TSOP – Sbled
TSOP utgör tillsammans med Sbled strilcentralens felcentral. TSOP gör om
inget annat överenskoms felanmälan mot TDC. För striradio gäller särskild
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rutin för felanmälan enligt 5.2.3 Särskild rutin för felanmälan av striradio (sida
45).

• TSOP och Sbled skall utbyta information om aktuella fel, syftande till
att möjliggöra samlad analys av status, möjliga felorsaker och ev följdfel.
Den av TSOP eller Sbled som tar emot felanmälan ansvarar för att den
andre orienteras.

• Om endast TSOP har tillgång till felrapportering i DIUS skall Sbled
orientera TSOP om samtliga fel som enligt tabellen ovan felanmäls till
Sbled.

• Vid felanmälan till TDC skall ärendenummer enligt TDC ärendehanter-
ingssystem noteras i DIUS. Ärendenummer skall, för fel som enligt tabel-
len ovan felanmäls till Sbled, vara känt av både TSOP och Sbled.

5.2.3 Särskild rutin för felanmälan av striradio
Rutin för hantering av fel på striradio från upptäckt till klarrapport m m
enligt nedan:

• operatör vid funktionspåverkad strilcentral felanmäler strira till Sbled
• Sbled samverkar med TSOP som utför lokal felsökning
• TSOP rapporterar tillbaka till Sbled som felanmäler till raled (om inte

felet kunnat åtgärdas)
• TSOP skriver in ärendet i DIUS
• raled tar in relevant information från Sbled och felanmäler till TDC
• TDC samverkar med och kan vid behov begära prioritering av raled
• raled samverkar med och kan vid behov prioritera TDC åtgärder
• TDC åtgärdar felet och klarrapporterar eller beställer reparation av

FMTIS GA
• FMTIS GA beställer reparation av felaktig strira
• tekniker reparerar felet och begär funktionskontroll av raled
• raled, alternativt Sbled vid funktionspåverkad anläggning, utför funk-

tionskontroll och kvitterar utförd funktionskontroll till tekniker
• tekniker klarrapporterar till FMTIS GA
• FMTIS GA klarrapporterar till TDC
• TDC klarrapporterar till Raled som informerar Sbled vid funktionspå-

verkad strilcentral som orienterar TSOP angående klarrapportering
• TSOP följer upp ärendet i DIUS
• raled delger Sbled status på strira vid SamoRa och bevakar att radioläget

kontinuerligt följs upp i RUFS.
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5.3 Samverkan med TDC

5.3.1 Felanmälan till TDC
Vid felanmälan till TDC skall ärendenummer erhållas enligt TDC ärende-
hanteringssystem.

Ärendenummer noteras i DIUS och i förekommande fall på FSA SIS, Avvi-
kelserapport SIS, samt i RUFS.

5.3.2 Klarrapport
Den som tar emot klarrapport tillser att berörda delges detta. Om klarrap-
port saknas, efterlyses status via TDC med hjälp av ärendenummer. Sen
eller utebliven klarrapport som därigenom begränsat verksamheten, kan
betraktas som ”Övrig driftstörning” enligt COM Gem – 5.3.2 Klassificering.

5.3.3 Rapportering av driftstörningar
Bestämmelser för rapportering av driftstörningar framgår av COM Gem –
5 Rapportering.
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I detta kapitel regleras övergripande grunder för sbresurser nyttjande i
luftförsvaret. Detaljerat nyttjande av sbresurser jml. FuO Sb.

6.1 Sensor

6.1.1 Allmänt
Bestämmelser för samordning med civil trafik regleras i SOM.

Radarunderlag från enbart PS-861/870/871, IFF/PI-05 Mark och UndE 23
får inte användas för samordning med civil trafik.

6.1.2 Sendnet
Utarbetas senare.

6.2 Striradio

6.2.1 Allmänt
Regelverken som styr användandet av striradiosystemet är BOA för Strira-
dio och C2STRIC.

I detta kapitel redovisas de restriktioner och generella bestämmelser som
styr nyttjandet av striradio. För mera detaljerade bestämmelser se BOA för
C2STRIC och Striradio samt användaranvisningar.

Strira omfattar alla ingående tjänster (L16 undantaget) så som öppet tal och
text-/trafikskyddat tal.

Specifika bestämmelser avseende det operativa användandet av strira för
Sbled, raled och TSOP framgår enligt 2.1 Sbled (sida 13), 2.2 Sambandsdriftle-
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dare (Sbled) i incidentberedskap (incSbled) (sida 16) och 2.4 Radioledare (raled)
(sida 21).

6.2.2 Grundfördelning
Grundfördelning av strira beslutas av CSbled och framgår av FuO Sb GB
(striradioplan).

6.2.3 Nyttjande av tjänster

6.2.3.1 Öppet tal

För talsamband mellan striloperatör och flygförare över radioutpunkt skall
redundant förbindelse, till annan radioutpunkt, finnas vid ledning av flyg-
plan från C2STRIC.

Restriktionen berör hela radiofunktionskedjan. Radiosambandspunkt (RSP)
som är enkelansluten till FTN (FM IP) uppfyller inte driftsäkerhetskraven
för Striradiosystemet utan samtidig överlappande radiotäckning från an-
nan RSP.

Med redundant radio avses radio som är omedelbart tillgänglig för fsl
med förinställd kanal som omedelbart (utan kanalomställning eller andra
åtgärder) kan tas emot av berörda piloter.

För upphävande av restriktion skall krav enligt BOA för C2STRIC vara
uppfyllt.

6.2.3.2 Trafikskyddat tal (HQII)

Trafikskyddat tal (HQII) får endast användas i övningsmod (training Word
of day) m.h.t nationella begränsningar i frekvenstilldelning. I övrigt gäller
samma bestämmelser som för öppet tal, 6.2.3.1 Öppet tal (sida 48).

Nyttjande av trafikskyddat tal leds och planeras av JDLOC. Innan använ-
dande skall Sbled säkerställa att rätt FMT och TWOD används enligt sty-
rande dokument.

6.2.3.3 Textskyddat tal

Textskyddat (krypterat) tal får vid flygstridsledning inte användas för sepa-
ration av civil och militär flygverksamhet eller annan flygsäkerhetspåver-
kande information.

För upphävande av restriktion skall krav enligt BOA för C2STRIC vara
uppfyllt.

6.2.3.4 Kombinerat Trafik- och textskydd (HQII)

För användande av kombinerat Trafik- och textskyddat tal gäller bestäm-
melse för textskyddat tal, 6.2.3.3 Textskyddat tal (sida 48).
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6.2.4 Frekvensplanering

6.2.4.1 Grunder

Frekvensanvändningen i Flygvapnet och den militära luftfarten styrs av
Flygstaben genom Frekvensplan Flygvapnet. I frekvensplanen framgår gäl-
lande frekvenstilldelningar för olika användningsområden samt de regler
och villkor som gäller för respektive tilldelning. På övergripande nivå
regleras frekvensplaneringsområdet inom Försvarsmakten av Reglemente
Ledningssystemchefens Tjänstegrenar (R LSC Tjgrenar) och Handbok Frek-
vensplanering (H Frekvens).

Endast tilldelade kanaler får användas. I det civila luftfartsbandet 118-137
MHz disponerar Försvarsmakten vissa kanaler för militär användning. Sär-
skild uppmärksamhet ska iakttas vid användning av frekvenser i detta
frekvensband, så att den civila luftfarten inte påverkas menligt. Specifikt
ska säkerställas att tilldelade frekvenser i bandet 118-137 MHz enbart an-
vänds inom det koordinerade geografiska området, det så kallade DOC
(designated operational coverage).

Vid medhörning på andra kanaler än de som är tilldelade för flygstrids-
ledning får ej sändning vara aktiverat i annat fall än när kanalen avses
användas.

6.2.4.2 Modulation

Vid behov kan modulationstypen tillfälligtvis behöva ändras. Skifte från
FM till AM eller omvänt får genomföras på VHF-bandet 138-155 MHz och
på UHF-bandet 240-400 MHz. I det civila luftfartsbandet 118-137 MHz får
bara amplitudmodulerat tal (AM) användas. Beslut om att tillfälligtvis änd-
ra modulation för en kanal ska fattas av den som disponerar frekvensen.
För flygstridsledningskanaler beslutar Strilbat om modulationsändring och
för divisionsfrekvenser beslutas detta av respektive division.

Kanaler som är planerade för oförberedd samverkan ska användas med
ordinarie modulation. Vid förberedd samverkan får modulationen ändras
om alla inblandade enheter är införstådda med detta i förväg.

6.2.4.3 Telekonfliktsanalys

Sbled ansvarar för telekonfliktsanalys avseende egen verksamhet, samt för
samordning mellan strilcentralerna vid användande av samma RSP. Vid
samordningsbehov kontaktas Raled för avdömning.

6.2.5 Radiouppföljning
Radiouppföljning skall medge utredning av misstänkta eller anmälda tele-
konfliktesr.

Uppföljning av nyttjade radioresurser enligt COM Stril bilaga 4.
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6.3 Telefoni
Utarbetas senare.

6.4 Samordningsförbindelser

6.4.1 Allmänt
• Generellt gäller principen att ju större negativ flygsäkerhetspåverkan ett

förbindelsebortfall har på verksamheten, desto högre krav på redundans.

Krav på samordningsförbindelser mellan STRI-enhet och ATS-enhet base-
ras bl a på:

• Typ av samverkan som avses ske mellan STRI och ATS-enheten (sek-
torbeläggning, samordning/klarering, överlämning, information om till
TMA gränsande sektorbeläggning osv).

• Typ av flygkontrolltjänst (TWR/APP/ACC) som utövas vid ATS-enhe-
ten.

• Trafikmängd/bedömd trafikintensitet (Erlang, motsv) för ATS-enheten.
• Luftrumsklass (indelning av luftrummet och beskrivning av luftrum-

sklasser framgår bl a av SOM och RML-T).

6.4.2 Grundläggande bestämmelser
Om möjligt skall samtliga taktiska förbindelser anordnas enligt 6.4.3.6 Nyp-
roduktion av samordningsförbindelser (sida 53).

Vid bortfall av ordinarie förbindelse används reservförbindelse till att
avveckla verksamheten till annan strilcentral eller civil flygtrafiklednings-
tjänst.

Samordningsförbindelse skall anordnas så att A_ID presenteras (övriga
förbindelser bör medge presentation av A_ID). Om det inte är möjligt att
använda äkta A_ID, skall falsk A_ID nyttjas.

För reservförbindelser finns inget krav på presentation av A_ID, men om
det är möjligt och lämpligt skall A_ID överföras och presenteras.

Samtalskö, med möjlighet att prioritera mellan inkommande samtal (med
hjälp av presenterade A_ID), skall finnas.
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6.4.3 Tillämpning (samordningsförbindelser)

6.4.3.1 STRI – STRI

Samordningsförbindelser STRI – STRI skall normalt anordnas enligt följan-
de:

- Ordinarie förbindelse Reservförbindelse

STRI – STRI Anordnas över Strikom-ATL med:

• presentation av inkommande
A_ID på operatörsnivå

• köfunktion med presentation av
A_ID och möjlighet att prioritera
mellan minst tre samtal i kön

• utgående A_ID på operatörsnivå

• uppkopplingstid max. 3 sekunder.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse).

Anordnas över ISDN ATN.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse) från operatörsplats och
nödtelefon till flygsäkerhetstelefon.

6.4.3.2 STRI – ACC

Samordningsförbindelser STRI – ACC skall normalt anordnas enligt följan-
de:

- Ordinarie förbindelse Reservförbindelse

STRI – ACC Anordnas över Strikom-ATL med:

• presentation av inkommande
A_ID på operatörsnivå

• köfunktion för inkommande anrop
och möjlighet att prioritera mellan
minst tre samtal i kön

• utgående A_ID på operatörsnivå

• uppkopplingstid max 3 sekunder.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse).

Anordnas över ISDN ATN.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse) från operatörsplats och
nödtelefon till reservtelefon på
lämpliga positioner.

Reservförbindelse ACC -STRI för-
programmeras från operatörsplats
(telefonbok) och reservtelefon till
flygsäkerhetstelefon.

6.4.3.3 STRI – TMC

Samordningsförbindelser STRI – TMC skall normalt anordnas enligt följan-
de:
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- Ordinarie förbindelse Reservförbindelse

STRI – TMC
(prio 1)

(Om TMC har 2 Mbit/s-anslutning
mot Strikom-ATL)

Anordnas över Strikom-ATL med:

• presentation av inkommande
A_ID på operatörsnivå

• köfunktion för inkommande anrop
och möjlighet att prioritera mellan
minst tre samtal i kön

• utgående A_ID på operatörsnivå

• uppkopplingstid max. 3 sekunder.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse).

Anordnas över ATN (bör vara
ISDN).

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse) från operatörsplats och
nödtelefon till reservtelefon på
lämpliga positioner.

Reservförbindelse TMC – STRI för-
programmeras från operatörsplats
(telefonbok) och reservtelefon till
flygsäkerhetstelefon.

STRI – TMC
(prio 2)

(Om TMC ej har 2 Mbit/s-anslutning
mot Strikom-ATL)

Anordnas över ISDN ATN med:

• presentation av inkommande
A_ID på operatörsnivå

• köfunktion för inkommande anrop
och möjlighet att prioritera mellan
minst tre samtal i kön

• utgående A_ID, lägst på anlägg-
ningsnivå (bör vara på operatörs-
nivå)

• uppkopplingstid max. 3 sekunder.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse).

Anordnas över ATN (bör vara
ISDN).

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse) från operatörsplats och
nödtelefon till reservtelefon på
lämpliga positioner.

Reservförbindelse TMC -STRI för-
programmeras från operatörsplats
(telefonbok) eller systemtelefon och
reservtelefon till flygsäkerhetstele-
fon.

Med TMC avses ATS-enhet som utövar områdeskontrolltjänst och in-
flygnings-kontrolltjänst inom terminalområde och kontrollzon. Vilka
TMC som har 2 Mbit/s-anslutning mot Strikom-ATL framgår av FuO
Sb GB.

6.4.3.4 STRI – TWR

Samordningsförbindelser STRI – TWR skall normalt anordnas enligt följan-
de:
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- Ordinarie förbindelse Reservförbindelse

STRI – TWR
(MIL TWR)

Anordnas över Strikom-ATL med:

• presentation av inkommande
A_ID (bör vara på operatörsnivå)

• utgående A_ID på operatörsnivå

• uppkopplingstid max. 15 sekun-
der.

Skall vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse).

Anordnas över ATN (bör vara
ISDN).

STRI – TWR
(övriga)

Anordnas över ATN (bör vara ISDN)
med:

• presentation av inkommande
A_ID (bör vara på operatörsnivå)

• utgående A_ID (bör vara på ope-
ratörsnivå)

• uppkopplingstid max. 15 sekun-
der.

Bör vara förberedd på EO
(motsv, snabbval/förprogrammerad
förbindelse).

Anordnas över ATL alternativt
anknytning under flygplatsväxel
(motsv) eller ATN-abonnemang fri-
stående från ordinarie förbindelse.

6.4.3.5 STRI – AFIS/MIF

Samordningsförbindelser STRI – AFIS och STRI – MIF skall normalt anord-
nas enligt följande:

- Ordinarie förbindelse Reservförbindelse

STRI – AFIS Anordnas över ATN (bör vara
ISDN).

• uppkopplingstid max. 15 sekun-
der.

Anordnas över ATL alternativt ATN-
abonnemang fristående från ordina-
rie förbindelse.

STRI – MIF Bör anordnas över Strikom-ATL, an-
nars ATN (bör vara ISDN).

• uppkopplingstid max. 15 sekun-
der.

Anordnas över ATN eller ATL, fristå-
ende från ordinarie förbindelse.

6.4.3.6 Nyproduktion av samordningsförbindelser

Godkända samordningsförbindelser publiceras i FuO Sb GB och framgår
(indirekt) av SOM Bilaga B5 Lokala föreskrifter för flygstridsledningstjäns-
ten.

Samordningsförbindelser mellan STRI och ATS skall tas i drift enligt följan-
de metodik:

• Behov av samordningsförbindelse anmäls till HKV/INS LUFTFART av
berörd MFC och luftfartsverket.

• Behovet fastställs av HKV/INS/LUFTFART vilka även är beställare
gentemot berörda aktörer.

• CSbled MFC godkänner för FV räkning förbindelsekonstruktion och till-
ser att grunddata uppdateras för operativ drift.
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6.4.3.7 Ändringstjänst

• CSbled eller ATS beroende på var ändringen är meddelar förändringar i
befintliga förbindelser (nummerplaner m m) till respektive berörd part.

• CSbled och ATS delger berörda uppdaterade underlag.

6.4.4 Övriga förbindelser
Övriga flygsäkerhetspåverkande förbindelser (t ex mot ARCC, pl, väder-
tjänst) anordnas i tillämpliga delar enligt 6.4.3.6 Nyproduktion av samord-
ningsförbindelser (sida 53).

6.5 Grunddata

6.5.1 Generella bestämmelser
Grunddata för strilcentraler m fl flygsäkerhetspåverkande system är i sig
att betrakta som luftfartsprodukt enligt RML_G_1.9, vilket innebär att RML
skall tillämpas.

För FV ledningssystem tillämpas en generell grunddataprocess, utarbetad
av FV grunddataråd. CSbled ansvarar för sambandsgrunddata inom ramen
för denna process.

Grunddata för strilcentraler och flygbaser m fl system som används i stri-
loperativ verksamhet skall vara godkända. Förändringar i grunddata får
endast utföras av behörig personal.

CSbled ansvarar för samordning av grunddata samband och har befogen-
het att för FV vidkommande godkänna grunddataleveranser, samt att kalla
förbandsrepresentanter till leveranskontroll.

Grunddata skall i möjligaste mån hanteras gemensamt och i en gemensam
databas (hädanefter benämnd grunddatabasen). Med gemensamt avses dels
gemensamt innehåll i och hantering av grunddata för samtliga system av
samma typ, dels att grunddata skall hanteras gemensamt för system av
olika typ. Syftet med detta är att skapa förutsättningar för:

• rationell uppdatering av såväl enskilda system/anläggningar som att
underlätta införande av en förändring i samtliga berörda system samti-
digt

• spårbarhet avseende förändringar
• att ha ”samma” data i samverkande system
• enhetlig och kvalitetssäkrad uppdateringsprocess.
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6.5.2 Felaktiga data
Det åligger varje enskild befattningshavare att åtgärda och rapportera upp-
täckta felaktigheter och brister i sambandsgrunddata till CSbled.

6.5.3 Ansvar på förband

6.5.3.1 Strilcentral

För inläsning av grunddata i strilcentral med tillhörande delsystem gäller
följande:

• endast databärare med grunddata levererat enligt fastställda rutiner får
användas.

FA SIS Tek ansvarar för:

• att databäraren kontrolleras
• att installation, konfigurering och driftsättning av ny grunddata utförs

enligt gällande bestämmelser
• att systemets funktionalitet kontrolleras efter installation.

FA SIS ansvarar för:

• att grunddatat i databäraren kontrolleras
• att anläggningens kommunikationssystem konfigureras
• att verkställa nödvändiga förändringar i strilcentralens grunddata och

driftfall
• att rätt grunddata är inläst och att lämpligt driftfall är definierat
• att systemets operationella funktion kontrolleras efter inläsning.

6.5.4 Bestämmelser för uppdatering av
grunddata

6.5.4.1 Allmänt

Bestämmelser för uppdatering av grunddata framgår av FuO Sb GB.

FuO Sb GB används bl a som FM metod att fastställa hur grunddata för
strilcentraler m fl system skall se ut. En uppdatering av FuO Sb GB inne-
bär således att grunddatabasen uppdateras. Uppdateringsfrekvensen måste
därför vara sådan att den aktualitet som krävs på databasen för leverans av
grunddata till strilcentraler m fl system säkerställs.

Grunddataförändringar meddelas löpande. För att säkerställa spårbarhet i
förändringar skall detta ske enligt nedan.

CSbled svarar för administration av FuO Sb GB och samordning av grund-
data.
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FMV svarar för arkivering av ändringsmeddelanden. CSbled följer upp
vidtagna åtgärder genom leveranskontroller och vidmakthåller lokalt arkiv
för detta ändamål. Arkivet skall minst omfatta ändringsmeddelanden som
ännu inte åtgärdats och sådana som berör de två senaste leveranserna av
FuO Sb GB. Ändringsmeddelanden av principiell karaktär sparas så länge
de är aktuella, dock minst i tre år.

6.6 FuO Sb GB
Förändringar till FuO Sb GB och grunddata meddelas av CSbled till LedIn-
fo SE.

Inriktningen är att grunddata skall uppdateras två gånger per år (maj och
december).

Uppdatering av grunddata meddelas LedInfo SE som genom ÄRKON ger
Combitech AB (CAB) uppdrag att producera nya databärare. Samma prin-
cip tillämpas för all grunddata till strilcentraler m fl system.

6.6.1 Rapporteringsvägar – Ansvar
Rapportering av förändringar skall företrädesvis ske sakområdesvis, t ex
talförändringar i ett meddelande och radioförändringar i ett annat. Syftet
är att underlätta administrationen av ÄRKON och förenkla spårning av
enskilda förändringar. Ändringar insänds normalt via kryfax. Ändringar av
större omfattning bör dock insändas på diskett/motsv.

Internt i FV skall förändringar rapporteras enligt nedanstående:

• Inom respektive förband sker rapportering av förslag eller behov av
förändringar till lokal handläggare (utses av förbandets FA SIS).

• Vid mottagning av förändring görs rimlighetsbedömning och konflikt-
förebyggande granskning, varefter vidarebefordran till CSbled sker.
Meddelandet åsätts löpnummer bestående av region-/flottiljbeteckning
(S/M/7/21), årtal och löpnummer. Exempel: 2107-001. Kopia sparas
lokalt. Ändringsmeddelande skall i möjligaste mån motsvara innehåll
enligt 6.6.2 Delgivning av ändringar till FuO Sb GB (sida 57)

• Övriga inom eget förband orienteras vid behov
• CSbled sammanställer och gör en helhetsbedömning, samt svarar för att

förändringen rapporteras till FMV (för indatering i grunddatabasen).

CSbled orienterar vid behov berörda anläggningar. När detta görs skall vid
behov en uppföljningsliggare bifogas för att underlätta förbandens hanter-
ing av ändringar.
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6.6.2 Delgivning av ändringar till FuO Sb GB
Eftersom FuO Sb GB finns i digital form vid varje flottilj, samt vid OPE,
TDC m fl, kan förändringar spridas via ändringsfil på diskett eller som
krypterad fil. Ändringsfil kan också skrivas ut och översändas via fax/kry-
fax om så bedöms lämpligt. Säkerhetskopia skall alltid sparas lokalt.

Oavsett distributionssätt skall missiv (motsv) innehålla följande uppgifter:

• utgivare (ex ”FA SIS, F 21, Nils Nilsson”)
• diarie-nr
• löpnummer (ex ”2107-001”)
• giltighetstid (fr o m – t o m, alternativt tills vidare)
• bakgrund/orsak till ändringen (ex: LFÖ -22)
• beskrivning i stort vilka delar av FuO Sb GB och/eller grunddata som

berörs
• uppgift om huruvida ändringen innebär behov/önskemål om ny datafil

till berört ledningssystem, samt tidsförhållanden för detta
• delgivet (vilka som redan har fått del av ändringen, förteckningen utökas

efterhand som ändringen distribueras)
• sändlista.

Ändringsfil skall namnges enligt följande princip: Ändringsfil FuO Sb GB,
[utgivare],[giltighetstid],[status].

Exempel: Ändringsfil FuO Sb GB, CSbled, 070101-tv, fastställd

Status kan vara: förslag, fastställd, tillfällig, förslag tillfällig. Tillfällig och
förslag tillfällig kompletteras med giltighetstid (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD) al-
ternativt övningsbenämning.
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7  Övrigt

Detta kapitel behandlar

7.1 Skydd av teknisk utrustning .................................................................................................. 59
 

7.1 Skydd av teknisk utrustning
Utrustning får inte föras in i ledningscentral under pågående ledningsupp-
drag på sätt som kan inverka menligt på stridsledningstjänstens bedrivan-
de, orsaka störande ljud, förhindra möjligheterna till snabbt agerande eller
medföra risk för skador på den tekniska utrustningen.

Utrustning eller materiel som klassas som farligt gods (exempelvis ammu-
nition) får endast medföras efter tillstånd från L CSIS.
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Bilagor COM Stril

COM Stril – Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik – COM Stril

Bilaga 1 Mall för utcheckning sambandsledare

Bilaga 2 Stående dagordning SamoRa

Bilaga 3 Mall för RUFS

Bilaga 4 Mall för radiouppföljning

Bilaga 5 Mall för Raled-protokoll

Bilaga 6 Samband MFC Sverige

Bilaga 7 Mall för utvärdering DK-pass

Bilaga 8 MFC bestämmelser FM2017-3975

Bilaga 9 Checklista för utcheckning och vidmakthållande av behörighet för TSOP

Bilaga 10 Instruktion för TSOP vid driftstörning, tillbud/allvarligt tillbud eller haveri

Bilaga 11 Förkunskapskrav fördjupningskurs Sbled

Bilaga 12 Utcheckningsformulär SbOP

COM Stril (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

61





Begrepp och förkortningar

Se detta kapitel i COM Gem COM – Begrepp och förkortningar.
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Redaktör Matilda Kapro, Saab AB (publ.) Aeronau-
tics

64 COM Stril (Version 4.27, Februari – Maj 2023)
(Vid användning av kopia skall giltighet kontrolleras mot emilia.)

V
er

si
on

: 4
.2

7 
(F

eb
ru

ar
i –

 M
aj

 2
02

3 
– 

20
23

-0
2-

01
) 

 B
ok

en
 ä

r 
pr

od
uc

er
ad

 i 
sa

m
ar

be
te

 m
ed

 S
aa

b 
A

B
 (

pu
bl

.)
 A

er
on

au
tic

s.


	Länkar till andra böcker
	COM Gem
	COM Bas
	COM IS

	COM Stril
	Titelsida
	Innehållsförteckning
	Ändringshistorik COM Stril
	1 Grunder
	1.1 Allmänt
	1.2 Syfte och omfattning
	1.3 Målgrupp
	1.4 Ledning
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Läsanvisning

	2 Roller
	2.1 Sbled
	2.1.1 Allmänt
	2.1.2 Sambandsdriftledarens ansvar och befogenheter
	2.1.3 Förberedelser
	2.1.3.1 Administrativa åtgärder
	2.1.3.2 Samordningsmöte raled (SamoRa)

	2.1.4 Genomförande
	2.1.4.1 Planering av radioläge
	2.1.4.2 Åtgärder under pågående ledningsuppdrag
	2.1.4.3 Samverkan med TSOP


	2.2 Sambandsdriftledare (Sbled) i incidentberedskap (incSbled)
	2.2.1 Allmänt
	2.2.2 Metodik då förbandsprod pågår
	2.2.3 Metodik då förbandsproduktion ej pågår

	2.3 Sbop (Sambandsoperatör)
	2.3.1 SbOP ansvar och befogenheter
	2.3.2 Förberedelser
	2.3.2.1 Administrativa åtgärder för både SbOP och SbDL
	2.3.2.2 Förberedelser på operatörsplats
	2.3.2.3 Samordningsmöte raled (SamoRa) 

	2.3.3 Genomförande
	2.3.3.1 Samverkan med cfsl för SbOP
	2.3.3.2 Samverkan med Sbled för SbOP
	2.3.3.3 Planering av radioläge
	2.3.3.4 Delgivning av kanaler
	2.3.3.5 Åtgärder under pågående ledningsuppdrag
	2.3.3.6 Nedkoppling
	2.3.3.7 Passlängd


	2.4 Radioledare (raled)
	2.4.1 Allmänt
	2.4.2 Raled ansvar och befogenheter
	2.4.3 Förberedelser
	2.4.3.1 Kontroll av behörighet
	2.4.3.2 Raled-underlag
	2.4.3.3 Samordningsmöte raled (SamoRa)

	2.4.4 Genomförande
	2.4.5 Överlämning

	2.5 Teknisk systemoperatör (TSOP)
	2.5.1 Allmänt
	2.5.2 TSOP ansvar och befogenheter
	2.5.3 TSOP förberedelser
	2.5.3.1 Förberedelser inför teknisk drift
	2.5.3.2 Förberedelser inför operativ drift

	2.5.4 TSOP överlämning
	2.5.4.1 Överlämning mellan pass
	2.5.4.2 Överlämning av driftstatus till annan strilcentral

	2.5.5 Hantering av talregistrering

	2.6 Securityadministrator (secuadm)

	3 Behörighet
	3.1 Generella bestämmelser
	3.1.1 Allmänt

	3.2 Behörighet att tjänstgöra som Sbled
	3.2.1 Utbildning
	3.2.1.1 Förkunskapskrav
	3.2.1.2 Krav på Sbled (utbildningsmål)
	3.2.1.3 Krav på Sambandsoperatör (SbOP) (utbildningsmål)
	3.2.1.4 Genomförande

	3.2.2 Utcheckning (behörighet)
	3.2.3 Vidmakthållande av behörighet
	3.2.4 Återtagande av behörighet

	3.3 Behörighet att tjänstgöra som raled
	3.3.1 Utbildning
	3.3.1.1 Förkunskapskrav
	3.3.1.2 Krav på raled (utbildningsmål)
	3.3.1.3 Genomförande

	3.3.2 Utcheckning (behörighet)
	3.3.3 Vidmakthållande av behörighet
	3.3.4 Återtagande av behörighet

	3.4 Behörighet att tjänstgöra som TSOP
	3.4.1 Utbildning
	3.4.1.1 Förkunskapskrav
	3.4.1.2 Krav på TSOP (utbildningsmål)
	3.4.1.3 Genomförande

	3.4.2 Utcheckning (behörighet)
	3.4.3 Behörighet att tjänstgöra vid annan anläggning
	3.4.4 Vidmakthållande av behörighet
	3.4.5 Återtagande av behörighet

	3.5 Instruktör för Sbled, raled och TSOP
	3.5.1 Behörighet att tjänstgöra som instruktör
	3.5.2 Anvisningar för instruktör vid praktiktjänstgöring

	3.6 Särskilda behörigheter
	3.6.1 Sbled vid incidentberedskap (incSbled)
	3.6.2 Sbled vid provverksamhet
	3.6.3 Behörighet för internationell verksamhet


	4 Genomförande
	4.1 Bemanning Sbled i C2STRIC
	4.1.1 Sbled
	4.1.2 TSOP
	4.1.2.1 Minimibemanning flygsäkerhet
	4.1.2.2 Exempel på övriga dimensionerande faktorer för bemanning
	4.1.2.3 Osäkerheter i bemanning



	5 Driftstörningar
	5.1 Felcentral
	5.1.1 Allmänt
	5.1.2 Syfte
	5.1.3 Felcentral vid strilcentral

	5.2 Felanmälan
	5.2.1 Felanmälan vid strilcentral
	5.2.2 Samverkan TSOP – Sbled
	5.2.3 Särskild rutin för felanmälan av striradio

	5.3 Samverkan med TDC
	5.3.1 Felanmälan till TDC
	5.3.2 Klarrapport
	5.3.3 Rapportering av driftstörningar


	6 Sambandsresurser
	6.1 Sensor
	6.1.1 Allmänt
	6.1.2 Sendnet

	6.2 Striradio
	6.2.1 Allmänt
	6.2.2 Grundfördelning
	6.2.3 Nyttjande av tjänster
	6.2.3.1 Öppet tal
	6.2.3.2 Trafikskyddat tal (HQII)
	6.2.3.3 Textskyddat tal
	6.2.3.4 Kombinerat Trafik- och textskydd (HQII)

	6.2.4 Frekvensplanering
	6.2.4.1 Grunder
	6.2.4.2 Modulation
	6.2.4.3 Telekonfliktsanalys

	6.2.5 Radiouppföljning

	6.3 Telefoni
	6.4 Samordningsförbindelser
	6.4.1 Allmänt
	6.4.2 Grundläggande bestämmelser
	6.4.3 Tillämpning (samordningsförbindelser)
	6.4.3.1 STRI – STRI
	6.4.3.2 STRI – ACC
	6.4.3.3 STRI – TMC
	6.4.3.4 STRI – TWR
	6.4.3.5 STRI – AFIS/MIF
	6.4.3.6 Nyproduktion av samordningsförbindelser
	6.4.3.7 Ändringstjänst

	6.4.4 Övriga förbindelser

	6.5 Grunddata
	6.5.1 Generella bestämmelser
	6.5.2 Felaktiga data
	6.5.3 Ansvar på förband
	6.5.3.1 Strilcentral

	6.5.4 Bestämmelser för uppdatering av grunddata
	6.5.4.1 Allmänt


	6.6 FuO Sb GB
	6.6.1 Rapporteringsvägar – Ansvar
	6.6.2 Delgivning av ändringar till FuO Sb GB


	7 Övrigt
	7.1 Skydd av teknisk utrustning

	Bilagor COM Stril
	Begrepp och förkortningar
	Medverkande

