Flygvapnet i "ÖB 92"
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Flottiljavvecklingar
och friställningar att vänta

_JAS 39 divisioner
JA 37 divisioner
AJ 37 divisioner
J 35 divisioner
S 37 divisioner

"ÖB 92" är överbefälhava
rens underlag inför riksda
gens försvarsbeslut våren
1992. I februari gav rege
ringen ÖB de anvisningar
som har styrt planeringen.
Dessa är bl a att utreda för
svarsmaktens utformning i
tre olika strukturer. De utgår
från kraven som riksdagen
1987 ställde på försvarsmak
ten.
Som bakgrund till CFV
Ledare (sid 3) redovisas här
kort FV:s framtid i de olika
nivåerna. En utförligare arti
kel i ämnet publiceras i FV
Nytt 4/ 91.

den tvås it siga versionen JAS
39B ans kaFFas. U tlä ndsk ra
da rjJktrobot köps in Före
sekelski Ftet. Flygburen rada r
köps in. Den redan utvec kl a
de bombkapseln kan dock
inte anskaFFas. Ho tan pass ning
kan inte ske i nödvä nd ig om
Fat tn ing, bl a vad gä ller äld re
rada rstati o ner.

ALTERNATIV A innebä r en
fö rsvarsbudget på 38 ,5 mil 
jarder kro nor (i pri släge
Febru ari 199 1) med en årli g
till väx t om tre procent. Eko
nom isk t mo tsva rar den nivå
1 i ÖB 9 1 oc h är ÖB:s fö r
slag.
Dett a är det enda altern a
ti v som inte i nnebär att För
sva ret Fo rt sä tter si n sedan 30
år påbörjade reducer ing. Det
är också de t end a altern ati v
som rym mer både allmän
vä rn plikt oc h en utveck lande
inhemsk Försvarsind ustri .
Flygdiv isio nerna
utökas
från 20 till 2 1. Utländ ska ra

darjJktrobotar köps in i stort
anta l. För att kunna bekämpa
01ika må l på marken fö rses
JAS 39 G ri pen både med
tu ngt styrt attackva pen oc h
bombkapsel. JAS 39 G ri pen
v ida reutvec kl as oc h även JAS
39B (tvås its ig version) köps
in. Flygbu ren span i ngsrada r
anskaffas. Ovri ga ma terieI 
sys tem ho tanpa ssas. Dagens
flott iIjorgan isa tion bibehålls,
men 200 c ivila b lir överta li 
ga.
ALTERNATIV B för utsätter en
försva rsbudget om 36, 1 m il
jarder kronor - alltså något
ö kade anslag. Det mo tsvara r
i stort nivå 5 i Ö B 9 1.
A ltern ativ B är det fö rslag
som närmast mo tsva rar rege
ringe ns anvis ninga r vad gä l
ler en d ifferentierad orga ni sa
ti o n. Den ger under en över
gångstid hand lingsfrih et att
sena re förstärka fö rsva rsfö r
mågan. Doc k mås te ytterli ga
re red uceri nga r genomfö ras ,
vil ket gör att försva rsmak ten
måste ges en läg re ambi
ti onsni vå från 1997.
flygdi v isione r
A ntalet
m inskar från 20 till 19, i förs 
ta hand prioriteras jak tför
sva rsfu nkti onern. F '13 av
vec kl as som fred sadmi nistra
ti on. To talt fri ställ s Före 1997
500 c ivil ans tällda .
Både JAS 39 G ri pen oc h

ALTERNATIV C innebä r en
budget om 32 milj arder per
å r - aII tså oFöränd rad ekono
mi . "C" motsva rJr en något
lägr.e nivå 8 i ÖB 9 1.
OB avråder bes täm t Från
den operati va och orga nisa
to iska
inriktn ingen
som
regeringen anvisa t För den na
eko nom iska nivå.
fl ygd iv isioner
A nta let
m inska r med Fy ra, till 16. JAS
39 G ri pe n anskaffa s, men
inte tvås itsversionen JAS 39B.
Utlä ndsk radarj clktrobo t an
skaFfas i myc ket begränsad
om fa ttnin g. Flygburen rada r
och bombkapse l kan inte
köpas in. Ett stort antal
sys tem kan inte hotanpassas,
bl a äldre typer av rada rsta
tioner. - Tre flotti lje r Jvvec k
las - F 6, F 10 och F 13.
Fram ti ll 1997 drabbas 165
oFFicerJre oc h 8 10 c iv ila av
avsked .
ALTERNATIV D redovisas
liksom altern ati v C på en

Norden ·tÖr ta flygtid krift: 35. 500 e .
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INNEHALL
Sid

4: STRIC
8: Nytt resoff-system
10: Datorsäkerhet
12: Projekt Luftförsvar
16: Eurocontrol
18: Gripens elektronik
20: Hercules i "Viken"
24: FMÖ Nordanvind
30: FV-cuperna, m m
32: FVRF-nytt

Nr 4/91 utges i oktober
(Man usstopp För nr 5
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= 13 septembe r)

UTNAMNINGAR
Regeringen ha r utnämnt
överstelöjtnanten
Kjell
Koserius att fr o m den
15 maj 199 1 vara överste i
försva r makten.
Koserius
upprätthå ller ett I ngtidsvi
karial, lom 92-03-31 , som
hef för fl yg tabens perso
nalledning (F /PersL).
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ekonom isk nivå om 3 2 mi l
jarder.
En oFöränd rad fö rsvarsbud
get rym mer inte både all mä n
vä rn plikt och en utvec kl ande
in hems k
fö rsvars ind ustri.
Dä rFör redov isa r ÖB ett fö r
slag till Försva rsmakt, som
bättre och mer eFFek ti vt än i
alterna tiv C k,1I1 utvec kl as på
denn a eko no miska ni vå 
alte rn ativ D . Må let är i alter
nati v D att skapa en bä ttre
ba lans me.ll an uppg iFter och
resu rser. A ndå når inte för
sva rsmakten upp ti II den kva 
litet som O B anser nödvä n
d ig.
Cirka 12 000 värnpli kti ga
(en redu cering med ca 30
proc) undantas fr<'i n utb ild
ni ng i det m ilitära Fö rsva ret.
Iställ et Föres lås de Få utb il d
ning i den civil a delen av total
försva ret. - Fler anställda än
i alterna tiv C Friställ s.
De n Förä ndrade värnp likts
uttagn i ngen ger en bes jJari ng
på ni o m ilj arder under de
nä rm as te ti o åren. I fö rsta
hand används dessa pe ngar
till in köp av bl a JAS 39B,
rnör keru tru stnin g samt fö r att
ge rada r och radiosystem
stö rskydd . Rad arja kt robo tar
köps in i större mängd än i
altern ati v C. Flygs trid sk raFter
na organ iseras huvudsakli gen
i likh et med alternativ C. •
.l. eh.

Trycks /1/1 miljövänligt papper.
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Regeringen har utnämnt
översten i för varsmaktl'n
Mats Hugosson alt fr O m
den l juli 1991 va ra tällfö
reträdande chef iör kanska
f1ygflo ttiljenjF 10.
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