Vår unil{a

vägbasfilosofi
finslipas för
framtiden
**

Spaltmeter skrivs i facktidskrifter och dagstid
ningar om stridsflygplan och vapensystem samt
framtida ersättningar av dessa dyrbara system.
Flygplanens prestanda presenteras och penetreras,
och de ekonomiska frågorna granskas 'i belysning
av starkt stigande kostnader. Men vj får fördenskull
inte glömma den str,i dsmiljö där dessa flygplan och
system skall verka. Därmed är vi inne på den vik
tiga frågan om bassystem, där svenska flygvapnet
f ö varit något aven föregångare.
En skildring
om vår basfilosofi ges här av kapten Tomas War
ming v,id flygstabens studieenhet, där man bl a
studerar framtidens bassystem.

*

***

et svenska bassystemet och
dess filosofi - som tillkom
under 50-talet, för att för
verkligas under 60-talet har rönt stor och ingaende
uppmärksamhet utomlands. Flera re
portage har gjorts i internationella
facktidskritfer, med slående bilder av
stridsflygplan uppställda insatsberedda
på vägbaser långt ute i landsbygden.
De har betjänats av effektiv men fåtalig
markpersonal, varav en stor del värn
pliktiga.
Hur står sig denna basfilosofi i da
gens läge?
Ute i världen betraktas utan tvive l
vår lösning av basfrågan som unik. Den

bedöms allmänt ge hög sannolikhet för
överlevnad, även mot kvalificerade va
pen.
Fram till år 1967, då juni kriget bröt
ut mellan Israel och Egypten, var den
allmänna uppfattningen att man med
hjälp av ett aktivt luftförsvar fram
gångsrikt kunde försvåra för en angri
pare att bekämpa flygbaser så att den
egna förmågan inte helt lamslogs. Men
Israels flygvapen bevisade i junikrigets
öppningsskede att man mycket snabbt
med överraskning mer eller mindre
kunde slå ut Egyptens och övriga in
blandade arabstaters flygvapen på de
ras baser.
Junikriget åstadkom alltså en snabb
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En AJ 37 Viggen under klargöring på en vägbas.

omvärdering av basfilosofin inom de
flesta flygvapen. De lösningar som lan
serades innehöll en satsning på forti
fikatioriskt skydd för flygplan och ma
teriel samt ökad banreparationsför
måga.
Under kriget i Sydostasien har ame
rikanerna mött gerillahot, ej minst mot
flygbaserna nära stridszonerna, i form
av raketanfall mot uppställda flygplan.
Därför har man tvingats ta fram enkla
fortifikatoriska Skydd: denna typ av
skydd har sedan vidareutvecklats och
utgör nu det standardvärn som i huvud
sak finns i Västeuropa.

••
Ostsidan s
lii :;
ning består dels av stora betong lådor
som kan byggas både på och under
marknivån och dels ett värn av "kyrk
typ" med öppningar liknande en flyg
plansilhuett sedd framifrån.
Al la kvalificerade värn för ett eller !vii
flygplan har försetts med kraftiga por
tar. Värnen torde motstå nära träffar
av 500 kilos bomber.
Israelerna - som i junikriget utnytt
jade överraskningsmomentet - var tro
ligen väl medvetna om sin egen svag
het på samma område. De drog därför
sina slutsatser beträffande basernas
sårbarhet och startade bl a ett utbygg
nadsprogram -med flygplanvärn.

Koncentrationen av luftvärnsrobotar
på arabisk sida kan också tänkas ha
medfört problem med vådabeskjutning
på grund av identifieringssvårigheter
om det egna flyget utnyttjats för attack
uppgifte r. Därför antas arabsida:l ha
valt att utnyttja sitt flyg för luftförsvars
uppgifter över eget territorium så länge
luftvärnsrobotförbanden hade god kapa
citet, för att sedan koncentrera sig på
jaktuppg ifter när " hå.!" uppstod i luft
värnsrobotskärmen vid de olika fron
terna.
Nagon reell utvärdering av basut
byggnaderna erhölls således inte under
oktoberkriget, kanske beroende på syn
punkter som här framförts.

'- -

TECKNING: BENGT ENGSTROM

För att hindra en angripare slå ut
flygbaserna utan stora uppoffringar har,
som en allmän tendens, luftvärnsskyd
det kring baserna stärkts såväl vad
gäller kvalitet som kvantitet. Detta har
setts som en absolut nödvändighet vid
koncentration av punktmål, vilket flyg
planvärn utgör inom ett basomrade.

E

tt utbyggnads
program av nämnd omfatlning tar lång
tid att genomföra.
Under denna fas inträffade år 1973
oktoberkriget (även kallat Vom Kippur
,kriget), vilket vad gäller striden med
flygstridskrafterna fick en helt annan
karaktär än kriget sex år tidigare.
Bekämpning av flygstridskrafter pa
flygbaser är i fråga om oktoberkriget
känt endast i ett fåtal fall. Det utfördes
då av israeliskt flyg mot baser i Syrien.
Vilka värderingar kan då göras mot
bakgrund av den förstärkning som
gjorts i fråga om de inblandade par 
ternas uthållighet?
Antingen bedömdes det olönsamt
att utföra basbekämpning, på grund av
risken för höga insatsförluster, eller
också medgav inte krigsutvecklingen
att resurser avsattes för dessa uppgif
ter. Vidare kan det tänkas att arabsi
dans flygmateriel inte var av tillräck
ligt hög kvalite för att utgöra ett hot
mot Israels flygbaser.

oss sker
kontinuerl igt en värdering av våra flyg
vapensystem för att kontrollera hur de
st år sig i en framt ida angreppsmi!jö
där bassys teme t kan utsättas för va
penverkan av de moderna vapentyper
som i dag och i framtiden kan sättas
in aven angripare.
De klassiska grundmetoderna för att
minska den egna sårbarheten är att
åstadkomma en lämp lig avvägning mel
lan eldkraft, rörlighet och skydd, med
hänsyn till hotet.
Utomlands har man utnyttjat dessa
grundmetoder genom att öka luftför
svarsförmågan kring baserna , hålla hög
be redskap och baslarmgivning, så att
flygp lanen kan ta upp strid eller spri
das i luften . Förutom , givetvis , att byg
ga fortifikator iska värn för flygp lan och
övrig materiel som tidigare nämnts .
Lösn ingar av denna typ är mycket
dyrb3ra men ger god överlevnadsför
måga mot bek ämpning med konven 
tione lla vapen. För att en angripare
skall få lönsamhet måste vapeneffekter
tillgripas som ligger utanför det kon
vent ione lla omr<3det.
Skydd i form av rör lighet och sprid
ning på marken har utnyttjats i mindre

grad som alternativ till "hårdgjorda"
dyra lösningar. Det är dessa åtgärder
som använts i vårt eget bassystem, vil
ket skapats mot en bakgrund av ett
visst kärnvapenhot. Redan i dagsläget
finns ett stort antal baser spridda över
landet.
Genom den reduktion som sker i
fråga om flygande divisioner kommer ,
med bibehållet basantal, färre antal
flygplan att kunna baseras på varje bas.
Därmed erhålls även en ökad spridning
mellan enheterna.

D e n n a spridda,
flexibla, uppträdandetaktik gör det svårt
för angriparen att lokalisera den exakta
klargöringsplatsen - även om han har
kännedom om basens utseende. Med
effektiv maskering av materielen och
dolt uppträdande av personalen bö r an
griparens svårigheter ytterligare öka.
Denna form av rörlighet är i många
avseenden lönsammare än att bygga
flygplanvärn som blir svåra att dölja
och skydda i vår stridsmiljö.
Utnytljas ytbekämpning med multipel
vapen över ett basområde i syfte att
slå ut flygplan kostar denna form av
krigföring - om inte lokalisering av en
skilda objekt görs - så stor vapen
insats att det torde vara olönsamt.
Maskeringen medför även att det är
svårt avgöra om insatsen har lyckats,
vilket kan medföra överbekämpning .
Raseras ett värn vid bekämpning råder
ingen tvekan om resultatet.
Den egna operativa förmågan måste
alltid säkras även om banor och flyg
planvägar inom bassystemet tillfogas
exempelvis bombskador.
Detta problem löser man medelst
många start- och landningsmöjligheter,
hög banreparationskapacitet och ett
flygplan med STOL-förmåga. Dessa
egenskaper finns i hög grad redan
inbyggda i vårt bassystem . Viggens
kortstart- och -landningsegenskaper
kommer här väl till sin användning.
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AJ 37 Viggen är särskilt väl lämpad för vägbaser'

I

V

årt lands mili
tärgeografiska struktu r gynnar oss även
på så sätt att nä r nya vägar byggs är
de av hög standard. Därmed blir även
förutsättningarna för gOda vägbaser de
bästa. Ännu ett plus är, att de mark
områden som fordras runt vära väg
baser, för att sprida materiel och per
sonal. i stort kan nås med fordon och
har ett gott skyl i bevuxen terräng.
Ser man på motsvarande förutsätt
ningar i övriga delar av Europa är de
alls inte lika goda. Detta kanske till viss
del förklarar de kontinenta la , koncen
trerade och därmed kostsammare bas
lö sningarna.
En sammanfattning av ovan framförda
synpunkter och operativa värderingar
ger följande bedömningar av vår bas
filosofi sett mot den inledande fragan.
• Det svenska systemet är unikt. med
sin spridning av baserna och mänga
start- och landningsmöjligheter.
• Den stora spridningen ger en ev an
gripare mänga del mål att bekämpa.
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• Vår organisation har hög utbildnings
standard och systemkunskap. Detta
gör, att uppgifter kan lösas genom
enskilda initi ativ på lägsta nivå, om
svårigheter uppstår.
• Genom hög beredskap och samver
kan med stridsledning och luftbe
vakning minskar riskerna för över
raskande anfall på våra flygb aser.
• Våra berghangarer bidrar till att ge
hög uthållighet.
• Bassystemets utvecklingspotential är
hög.
Vårt bassystem , unikt i världen och
med all rätt uppmärksammat. kan just
nu sägas stå sig vid internationell
jämförelse.

V d a reutveckling
en studeras nled omsorg; d'en genom
förs hela tiden så att man om möjligt
håller balans mellan fiygvapensystemen
och den hotbild som successivt föränd
ras .
Inom flygplanområdet är utveckling
en pataglig: det märks särskilt väl när
generationsväxlingar sker mellan flyg
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pa denna sida iIIusirerar
och landning med J 35 Draken, pa Heby
basen, en av de 'öppna " vägbaserna .
~OIO: Nils Andersson, F1S Uppsala .

plan typer. Flygbaserna har längre livs
tid än flygplanen, och generationsväx
lingarna upplevs inte på samma marke
rade sätt som inom flygplan- och va
penomradet. Men det är givetvis av
största vikt att funktioner inom bastjäns~
tens område inte kommer i obalans
med övriga system.
De basstudier som nu utförs inom
flygstaben visar att vårt nuvarande bas
system . trots sina mänga goda egen
skaper, måste förbättras. En ytterligare
satsning erfordras för att det skall få en
önskad, hög överlevnadsnivå.
Mot bakgrund av det nämnda arvet
bör den närmaste utvecklingen bl a
syfta <l<i /I alt:
• ytterligare öka spridningen mellan
flygplanen in om basområdet
• ge ökad rörlighet åt klargöringsfunk
tionen och
• utnyttja effektivare maskeringsätgär
der.
En utveckling av denna art ger hand
lingsfrihet på sikt, och dessutom kon
troll över ekonomin.
•
Tom as rVa rming

