Riksdagen fattade den 3 juni beslut om total
försvarets utveckling under perioden 1992
97.
Beträffande Flygvapnet och flygstridskraf
terna är det riksdagens mening att dessa un
der överskådlig tid kommer att spela en av
görande roll i det svenska försvarets samla
de, krigsavhållande förmåga. Skälet till detta
är det nordiska områdets strategiska bety
delse, stormakternas betydande luftoperati
va förmåga och det svenska territoriets
stora yta.
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Luftförsvaret skall försvåra en angripa
res luftkrigföring mot vårt land. Det
skall kunna skydda övriga stridskrafter,
anläggningar som är betydelsefulla för
totalförsvaret och, tillsammans med
ovnga
stridskrafter,
skydda
be
folkningscentra. Vidare skall flygstrids
krafterna kunna ge stöd åt andra strids
krafter och därvid användas för attack
uppdrag i händelse av kust- och gräns
invasion samt vid luftlandsättningar.
Spaningsflyg och annan underrättel
seinhämtning är också av stor betydel
se. Härutöver har flygstridskrafternas
beredskap, höga rörlighet och initial
effekt stor betydelse för att kunna
ingripa mot kränkningar av vårt territo
rium, inte minst i fred och under kri
ser.
I riksdagsbeslutet konstateras att det
är nödvändigt att åstadkomma bespa
ringar redan i det korta perspektivet
genom att minska Flygvapnets grund
organisation. Mot denna bakgrund
skall Bråvalla flygflottilj/F 13 i Norrkö
ping avvecklas med början redan nu
den 1 juli 1992 . Två Aj/S 37-divisio
ner skall avvecklas. Flygverksamheten
vid F 13 skall successivt minska och
upphöra senast om ett år, dvs den 30
juni 1993. Avvecklingen av F 13 skall
sedan vara genomförd senast den 1
juli 1994. Det kommer an på myndig
heterna att överväga behovet av att
utnyttja bansystemet m m vid Bråvalla
som krigs bas.
Beträffande Draken-systemet slog
riksdagen fast att detta, med dess allsi
diga vapenutrusning, kommer att ut
göra en väsentlig komponent i Sveri
ges luftförsvarsförmåga under större
delen av 90-talet. All j 35-verksamhet
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är koncentrerad till F 10, varför den
Skånska flygflottiljen bibehålls. En
nedläggning av F lOkan för närvaran
de heller inte ske med hänsyn till de
utlandsåtaganden som föreligger vad
avser j 35-systemet.
• • Överbefälhavaren och chefen för
Flygvapnet skall fortsätta förberedel
serna för att kunna koncentrera flygdi
visionerna till färre men större flottil
jer, bl a genom att ansöka om konces
sion att få flyga med minst tre JAS 39
divisioer m m vid samtliga flygflottil
jer. Senast den 1 september 1995 skall
till regeringen redovisas ett samlat
underlag för Flygvapnets fortsatta om
stru ktureri ng.
Stridsledn i ngs- och Iuftbevakn ings
enheten vid Skaraborgs flygflottilj/F 7 i
Såtenäs skall avvecklas den 1 juh 1992
och kvarvarande uppgifter övertas av
Skånska flygflotti Ijen/F 10 i Ängel
holm . Vid samma tidpunkt skall da
gens optiska luftbevakningssystem av
vecklas, såti lIvida att i nvesteri ngar i
och underhåll av systemet upphör.
Det skall dock övervägas att skapa en
förenklad form av optisk luftbevak
ning. Under försvarsbeslutsperioden
skall även fyra radargruppcentraler
avvecklas.
Flygvapnets verksamhet vid Tullinge
skall avvecklas senast 30 juni 1995.
Funktioner och anläggningar som inte
erfordras för basens krigsuppgift avytt
ras.
• •
Fyra luftförsvarssektorförband
skall ersättas med tre flygkommando
förband. Dessa skall efterhand även
överta de uppgifter som nu utförs av

chefen för Första flygeskadern (El).
Lokaliseringen av flygkommandosta
berna skall övervägas ytterligare.
Inom flygstridskrafterna skall luftför
svarsförmågan
pnonteras.
Denna
kommer under försvarsbesl utsperio
den att ha sin tyngdpunkt i de åtta
jaktflygdivisionerna JA 37. Dessa
kompletteras av j 35-divisionerna. Det
integrerade AjS 37 -systemet får en allt
större kapacitet i nom luftförsvaret.
Mot slutet av perioden skall härutöver
de första JAS 39-divisionerna kunna
till'föras krigsorganisationen.
Flygstridskrafternas förmåga till hög
initialeffekt skall bibehållas och uthål
ligheten så långt det är möjligt förbätt
ras. Incidentberedskapen skall vid
makthållas på i stort nuvarande nivå.

Materiel

Den tidigare beslutade omsättningen
av strids,ledningscentralerna av typ
Stril 60 till det nya STRIC skall fullföl
jas.
Det nya kvalificerade kommunika
tionssystemet för stridsledning m m
RAS 90, skall anskaffas i en utform
ning anpassad till en framtida hotmil
jö. Detta har betydelse för såväl strids
lednings- och luftbevakningsförban
den som JA 37-förbanden och senarE
kommande JAS 39-förband.
Höghöjdsradarsystemet PS 860 skall
vidmakthållas och organiserandet a\i
låghöjdsradarsystemet PS 870 fullföl
jas.

Det var den förra regeringen som Uuni 1991 gav generaldi
rektören Gunnar Nordbeck ( f d OCB) i uppdrag att "göra
en översyn av dels ledningsorganisationen på central och
regional nivå inom totalförsvaret, dels myndighetsstrukturen
inom försvarsdepartementets verksamhetsområde". Till nyår
1991 presenterade Nordbeck sitt delförslag främst avseende
lednings- och strukturfrågor för Försvarsmakten i stort samt
verksamheten vid centrala och regionala staber i krig och
fred.
Nordbecks förslag har i huvudsak gillats både av försvar
smaktens företrädare och regeringen, som lade förslagen till
grund för det nyss fattade försvarsbeslutet. Nedan presente
ras de delar som i närtid kan komma att påverka personalen
i Flygvapnet.

Ledningsorganisationen blir
smalare - men vassare I
Försvarsmakten skall utgöra en sam
manhållen myndighet, både i krig och
fred. I dag består försvarsmakten av
cirka 100 olika självständi ga myndig
heter (t ex våra flygflotti Ijer) . Chefen
för Försvarsmakten benämns Överbe
fälhavaren (ÖB). Hans uppgift är att
leda det militära försvaret av landet.
Övergången kommer att ske den 1 juli
1994.
Tre militärområden och tre flyg-

kommandon. - Milo Götaland, Svea
land respektive Norrland föresl ås de
nya milona ben ämnas fr o m den 1
juli 1993. Våra flygkommandon (FK)
får samma namn som milo med i
huvudsak samma geografiska gränser
som i dag. Dagens sektor NN och ÖN
slås ihop till ett flygkommando Norr
land. Från den 1 juli 1994 blir dessut
om flygkommandostaberna helt fristå
ende enheter.

• • En flygburen spaningsradar (FSR)
ökar uthålligheten i strilsystemet. En
sådan har stor betydelse även för övri
ga stridskrafter liksom för den civila
delen av totalförsvaret, t ex vad avser
tidigt underlag för varning av civilbe
folkningen. Det är därför angeläget att
systemet FSR 890 anskaffas. Riksdags
beslutet innebär att två grupper om
vardera två till tre radarsystem skall
vara organ iserade vid sekelskiftet.
Jaktflygförbanden är av grundläg
gande betydelse för Iuftförsvaret av
det övriga militära försvarets mobilise
ring och operationsfrihet samt för
totalförsvaret i övrigt. Den höga mate
riella standarden hos JA 37-förbanden
skall därför stegvis utvecklas ytterliga
re. Så långt det är möjligt skall
anskaffningen av motmedel för JA 37
fullföljas och en viss övrig modifiering
av systemets programvara genom
föras . Vidare skall den för JAS 39
avsedda aktiva radarjaktroboten, Rb
91, om möj Iigt i ntegreras i JA 37 -sys
temet. - J 35-systemet skall behållas
tillsvidare och under försvarsbesluts
perioden omfatta två krigsflygdivisio
ner.

I slutet av perioden skall två krigs
flygdivisioner JAS 39 kunna orgainse
ras . Vidare bör den ovan nämnda akti
va radarjaktroboten beställas. Utveck
ling och anskaffning av motmedel
skall fortsätta liksom studier och
utvecklin g aven spaningskapsel.
• • Inom attack- och spaningsflygför
banden AJ/S 37 skall den minskning
av anta ~et divisioner som tidigare pla
nerades äga rum i samband med infö
randet av JAS 39 i krigsorganisationen
genomföras redan nu . Den pågående
modifieringen till AJS 37 bör fullföljas
för att möjliggöra ett mera flexibelt
utnytjande av systemen. Attackförm å
gan ökas därmed väsentl igt genom
tillförseln av robot 15 (Rb 15F) mot
sjömål och bombkapseln (Bk DWS
39) mot markmål. Vidare förbättras
jakt- och spaningskapaciteten bl a
genom att fler jaktrobotar kan bäras
och genom att resultaten av spanings-

Av

flygstabens planeringssektion

Första flygeskadern (E 1) uppgår i
de tre flygkommandona och i en ny
central
flygsystemlednin gsfunktion,
efterhand som förutsättnin gar finns att
leda samtl iga flygstridskrafter från de
nyetablerade ledningsenheterna.
Av fyra blir en. - ÖB skall i sin led
ning av Försvarsmakten biträdas aven
allsidigt sammansatt stab, kallad Hög
kvarteret. De tre försvarsgrensstaber
na, försvarsstaben samt delar av stabs
funktioner från omorganiserade "stöd
produktions-/ Huvudprogram 5-myn
d igheter" (t ex FCF, FortF, SjvS.. .) sl ås
samman i det nya högkvarteret. Vissa
funktioner kan komma att samordnas
tidigt t ex personal, juridik, ADB,
MAL, administration och information.
Högkvarteret i sin helhet skall fungera
när Försvarsmakten blir en myndighet,
d v s 1 juli 1994 .
Beslut om Högkvarterets närmare
organisation m m kommer regeringen
att fatta senare. Dock bedöms att CFV
blir flygvapenchef, och kommer,
under OB, att vara den främste före
trädaren för Flygvapnet. Han ingår
med en Iiten och effektiv (flyg)stab i
Högkvarteret. "Flygstabens" nya roll
blir i huvudsak att leda produktionen
av Flygvapnets krigsförband.

Låt oss - trots en del beklagl iga
omställningsproblem - se positivt på
denna förändring och medverka tiH att
vi får "en vassare men smalare" led
ningsstruktur.
•
Owe Wagermark

företag snabbare och säkrare kan föras
över för utvärdering.
SK 60 bör bibehållas operativt som
lätt attackflygplan och skolflygplan .
Genom att en tvåsitsig version av Gri
pen UAS 39B) anskaffas, utgår behovet
av ett nytt avancerat skolflygplan.
Kvaliteten hos transport- och heli
kopterflygförbanden skall vidmakthål
las. På vissa punkter, bl a utbildning i
krigsuppgiften, skall förmågan förbätt
ras. Ersättningsflygplan till signalspa
ningsförbanden (TP 85) skall anskaf
fas . (Se även FV-Nytt 4/91, sid 21 .)
• • Antalet basbataljoner anpassas
till antalet flygdivisioner. Nuvarande
30 basbataljoner reduceras därför för
att vara 24 år 1997. En inriktning bör
vidare vara att utbyggnaden av flyg
bassystemet Bas 90 fortsätter. Det tota
la utbyggnadsbehovet skall vara i stort
sett täckt ti II utgången av den därpå
kommande perioden.
Försvarets telenät (FTN) fyller i stort
de krav som användarsystemen ställer
i dag. I den nya struktur för försvars
makten som riksdagen fattat beslut om
är det viktigt att sambandsfrågorna,
•
och där främst FTN, beaktas .
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