Flygvapnets Basbetälsskola - BBS

Fackskolan for utbädning
•
FV:s bassystem
l arkfåmar
Flygvapnets bassystem i krig - Flygbassystem
9U - skall ge våra flygförband möjligheter till
insatser inom alla delar av vårt land och vid de
tidpunkter som är gynnsammast för oss. Bas
systemet skall också skapa uthållighet för flyg
förbanden. Den modell som svenska flyg v ap
net valt för att nå målet gör bassystemet unikt
internationellt sett.
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Av Da FåhrtIJus
TBclln/ngar:
St lan Susla~ on

De mest framträdande bastaktiska grund
principerna är spridning av såväl flygplan
som förband, rörlighet och många rullba
nor. Under krig är risken för flyg- eller
markanfall mot våra flygbaser mycket
stor. Basförbanden skall därför kunna
tekniskt betjäna flygförband samtidigt
som t ex ammunitionsröjning och banre
paration skall kunna utföras inom andra
delar av basområdet. En mycket omfat
tande områdesbevakning genomförs

r
stabskompaniet biträder flygförbands
c~efen och besättningen vid planlägg
ning av flyguppdraget, utvärdering och
rapportering av spaningsresultatet.
Skyddskompaniets brandpluton svarar
för basräddningstjänst. Fälthållning utförs
av flygfältsarbetskompaniets flygfälts
pluton.
Bevakning och skydd av både flygplan
och flygförare leds av markförsvarsleda
ren och utförs normalt av markförsvars
kompani, värnförband och hemvärn.
Klargöring av spaningsflygplan görs av
klargöringstropp ur stationskompani. För
försörjning med flygdrivmedel , transpor
ter och mat m m svarar underhållskom
paniets drivmedels-, transportpluton
samt underhållsplatsorganisationer.
Från kommandocentralen (KO leder
vakthavande beväl (VB), trafikledare (Tl),
klargöringsledare (Klargled) och luftvärns
orienteringsbefäl (Lvoribef) insatser för
fälthållning, marktrafikregl ering och flyg
trafikledning, basräddning, klargöring
och luftvärn samt s k skyddsförflyttning
av flygplan.
För betjäning av ett flygplan krävs såle
des insatser av enheter från samtliga av
bataljonens sex olika kompanier. Många
ledningsåtgärder utförs främst från KC vid
flyguppdrag under lugna förhållanden vid
basen. Det är BBS huvuduppgift att tillgo
dose flygbasförbanden med välutbildad
personal i chefsbefattningar.
• • Som synes är kraven stora och upp
gifterna många för att den svenska profi
len Flygbassystem 90 skall kunna fungera
på önskat sätt. Det be
hövs utbildad personal
för detta. Utbildningen
erhålls i Halmstad - hos
BBS, den dynamiska
Basbefälsskolan
vid
F 14.

Basbefälsskolans uppgifter
BBS medverkar i flygvapnets krigsför
bandsproduktion genom:
~ Fackutbildning av samtliga officerare i

markförsvarsfacket.
~ Utbildning av huvuddelen av alla be

fäloch chefer inom bassystemets för
band.
~ Centraliserad utbildning till vissa värn
pl iktsbefattningar.
~ Utveckling, prov och försök .
Skolan svarar för fackutbildning av
markförsvarsofficerarna från och med
officershögskolenivå till och med Militär
högskolans allmänna kurs.
Därutöver utbildar BBS flertalet av de
chefer som ingår i basbataljonen. Skolan
genomför utbildning av tre olika typer av
bataljonschefer - nämligen basbataljons-,
verkstadsbataljons- och teleservicebatal
jonschefer, sex olika typer av kompani
chefer, etc.
KC-tjänstutbildning sker integrerad
med elever ur olika grundfack som flygle
dare, tekniska officerare, reservofficera
re, vpl ur FV och Armens luftvärnsför
band. Utbildningen genomförs i en sär
skild spelanläggning.
Centraliserad utbildning sker av värn
pliktiga brandmän under grundläggande
utbildning (GU) och värnpliktiga ammu
nitionsröja re i form av fackövning under
repetitionsutbildning (RU).
p~. det gamla, numera nedlagda, krigs
flygfaltet Rlnkaby (beläget mellan Kristi
anstad och Åhus), un
derstöder B BS flygvap
nets förband vid fack
övningar med ban repa
rationsförband, skydds
plutoner och ammuni
tionsröjn ingsförband.
..
(forts sid /8)

kontinuerligt för skydd av bl a flygplan
och persona'I'.
De taktiska krav som ställs på en basba
tall jon har resulterat i många deluppgifter
som skall kunna lösas inom vitt skilda
verksamheter. Detta har i sin tur lett fram
till att en basbataljon har en komplex
struktur. De olika kompanierna byggs
upp av ca 30 olika typer av plutoner och
troppar, var och en specialiserad för sina
särskilda uppgifter. Totalt omfattar en
basbataljon ett 40-tal plutoner och trop
par. Bataljonsstaben omfattar ca tio olika
befattningar.

Flyguppdraget
Så här engageras olika enheter ur en bas
bataljon vid t ex betjäning av ett enskilt
flygspaningsuppdrag. Spaningsorder för
flyginsatsen förmedlas av stabskompa
niets sambandspluton både till flygför 
bandet och bataljonen.
Meteorolog och underrättelsetropp ur

Basbalal/onens organisation
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Basbataljonen
verkar inom ett stort område (ca 20 x 15 km). Organisationen omfattar ca 1500
man ,i olika typer av befattningar. Här nedan ser Du några exempel på olika
förbands verksamheter. Flertalet chefer i olika nivåer inom basbataljonen utbil
das vid Flygvapnets Basbefälsskola (BBS) på F14.
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Underhållsplats
Förbanden försörjs via uh-platser, där de hämtar vatt
en, mat, ammunrtion, bränsle, fordonsdrivmedel, tvätt
byten, fältpost, sjukvård mm.

Bataljonen skyddar sin verksamhet genom
kombination av omfattande ytövervakning och
punktbevakning. Markförsvarskompani, värn
förband och hemvärn har markstrid som hu
vuduppgift. Övriga förband inom bataljonen
försvarar sig själva.

Banreparation
Flygfältsarbetskompa
niets banreparationsplu
toner lagar rullbanor och
taxivägar efter flyganfall,. ~~~
FältMllning utförs av flyg
fältspluton. I övrigt utnyt
tjas kompaniet för att
bygga
befästningar,
vägunderMII o dyl.

:::,. y

Bascenfral (BasC) '
Från Basc leder bataljonschefen verksamhe
ten med hjälp av batstaben. Batstabens viktiga- .
ste uppgift är att tackla störningar till följd av
fiendens insatser eller som inträffat av andra
skäl. Flygförbanden grupperas i BasC för bästa
möjliga skydd och samverkan med bataljonen.
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Räddnings- och Röjningsstyrka (RR-styrka)
För att efter flyganfall snabbt kunna göra insats för att rädda liv och
materiel hålls alltid hög beredskap med RR-styrka. Den innehåller
norm~!~ ~ pecialre s urser för sjukvård, brandbekämpning, ammuni
t/onsroJnlng och röjningsarbete, dvs fältarbetsinsats. Styrkan kan
utrustas för insats i kemisk stridsmiljö när läget så kräver.

Basräddning och Trafikledning
Fredstid eller krigstid spelar ingen roll för de enheter som
har till uppgift att rädda liv och materiel vid flyghaverier.
Deras beredskap är alltid mycket hög.
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Kommandocentral (KC) Ity-;;-r-" ,:.;;
Från KC leds all verksamhet som föranleds av flyg
uppdrag. KC svarar för larmgivning, ledning av klar
göring av flygplan, trafikreglering på marken och i
luften, basräddningsinsatser, eldförbud för Iv, skydds
förflyttning av flygplan och skenmål mm.

Klargöring ~
Siar/beredskap
Klargöringstropp "klar
gör" flygplan före upp
drag. Troppens beredskapsdel svarar för be
redskapshållning. Flyg
plan som är i högsta be
redskap nödstartas vid
flyglarm.
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verna hanterar samma sambands- och in
formationshjälpmedel som förekommer i
ett verkligt KC, inklusive vindmätare, in
dikatorer, reglage för manövrering av
banbelysning etc etc. Omvärlden repre
senteras aven övningsledning i det s k
givarrummet. Anläggningen utnyttjas
också för utbildningsspel anpassade för
många andra chefs- och befattningsrol
ler.
Spelanläggningen är under utveckling
och modernisering . När detta är klart i
början av 1991 omfattar den utöver KC
funktionen också alla taktiska funktioner
som inryms i en bascentral. Anläggning
ens kapacitet utökas också , så att flera oli
ka utbildningsspel skall kunna utföras
samtidigt.
Anläggningen ställs ofta till krigsförban
dens förfogande för egen utbildning av
KC-personal, bataljonsstab m m.
Brandövningsplatser. - Vid brandöv
ningar utnyttjas flygdrivmedel som brand
ämne och olika släckmedel. Av miljöskäl
måste stora volymer restprodukter tas
omhand för destruktion. Tillgången till
särskilda brandövningsplatser som garan
terar ställda miljökrav är begränsade i
flygvapnet. BBS disponerar två av dessa,
en inom fiottiljområdet och en inom ett
militärt övningsområde på Nyårsåsen ca
5 km nordväst om F 14.
Amröjbana. - En viktig del i ammuni
tionsröjningsfunktionen är att kunna hitta
och exakt lägesbestämma bomber som
trängt djupt ner i marken. Det sker med
hjälp av mycket känsliga instrument som
mäter störningar orsakade av bomben i
det jordmagnetiska fältet. För att kunna
öva denna verksamhet och samtidigt
kontrollera resultatet disponerar lärarna i
ammunitionsröjning särskilda "bombsök
ningsbanor" . Övning med skarp ammu
nition sker vid avlysta områden utanför
F 14.
Övningsbas Rinkaby. - Det gamla
krigsflygfältet utgörs av tre asfalterade
rullbanor. Dessa används för att genom
sprängning skapa större och mindre
bombkratrar för träning i banreparation.
På övningsbasen disponeras därutöver
vissa anordningar för tillämpad amröjut
bildning, sprängtjänst, C-skyddstjänst
mm.
För utbildning i fältarbetstjänst finns in
om F 14:s område tillgång till en "spridd
flygplanplats" med maskeringsanord
ningar, skenmål, olika typer av person
skydd som splitterskydd Spi 6 m fl.

Övning; hasrarJrJningstiärul.

Övning i banreparation på Hinkilbybasen.

Nedan : Integrerad u/bildning; spefanlaggningen.

Utbildningsproduktion
I nnevarande utbildningsår har produktio
nen vid BBS planerats få följande omfatt
ning:
•
•
•
•

75 olika kurser
310 kursveckor
1.250 elever
33.000 elevdagar
Budgeten uppgår till ca 34 milj kr.

• • Fackavdelning taktik och ledning
(BBSITal) utbildar chefer inom stabs- och
stationskompanierna samt basbataljons
staben. Avdelningen svarar för fackut
bildningsskedet för Militärhögskolans
(MHS) allmänna kurs för de två facken
markförsvarare och tekniker. Utbild-

ningsmålet är formell kompetens som '
basbataljonschef.
En mycket viktig uppgift är utbildning
av personal i kommandocentraltjänst.
Den utbildningen sker i "speIanläggning
en" , som ger en verklighetstrogen trä
nings- och inlärningssituation. KC-utbild- ~
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Foto: RäddningshkplF 17 & Gösta Bolander

ningen genomförs både som grundkurser
och fortbildningskurser. I utbildningsspe
len medverkar normalt flygförare, flygle
dare och teknisk personal inlånade från
förband för att utbildningen skall bli så bra
som möjligt.

En paningsviggen buk.lan
dar på F 17. Riiddningsleda
re och IIpl brilndmi/n iir
snabbt ; aktion. Branden
släcks och 3 7:dn kan där
med räddas. BRA GJORT!

• • Fackavdelning Markförsvarstjänst
(BBS/Mar) svarar för markförsvarsoffice
rarnas fackmässiga kompetenshöjning i
"OHS- och KHS-stegen". Vid avdelning
en utbildas kontinuerligt tre olika om
gångar kadetter. Varje höst genomförs
fackskede för krigshögskolans (KHS) hög
re kurs och varje vår motsvarande för all
män kurs och specialistkurs. Därutöver
genomförs specialkurser för utbildning till
chef lör insatsstyrka och till vapenofficer.
Två gånger per år genomför BBS/Mar i
samverkan med flottiljer grundläggande
krigsövning (GKÖ) med markförsvars
kompani . Övningen genomförs för be
fattningsträning av elever som skall bli
pluton- och kompanichefer vid markför

sationen sker genom föreningarna s för
sorg.

svarskompani . Den är samtidigt slutöv
ning för deltagande närskydds- och flyg
basjägarplutoner. För varje GKÖ utnytt
jas en ny flygbas. Utbildningsuppgifter
och förberedelserna innebär att BBS i
samråd med befäl ur krigsförbandet utar
betar stridsplan för markförsvarskompa
niet. Detta arbete får ett stort bestående
värde för respektive berört krigsförband.
BBS/Mar svarar också för försök med
materiel och ny strid steknik . Exempel på
detta är utprovning av granattill sats till au
tomatkarbin, utprovning av stridsdräkt.
Prov med nya bevakningshjälpmed el och
bevakningsteknik har också utförts. Ut
provning sker normalt i samverkan med
en eller flera flottiljer.
• • En enhet som vid förband ofta kal
las " Flygvapnets brandskola " är en del av
BBS och heter Fackavdelning räddnings
tjänst (BBS/Rä) inom F 14. BBS/Rä admi
nistrerar utbildningen av samtli ga värn
pliktiga brandmän inom flygvapnet. En
stor del av dessa utbildas i " brandsko
lans" regi vid F 14 .
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Under årens lopp har rådiga insatser
från basräddningspersonal räddat inte
bara liv utan också stora materiella- och
ekonomiska värden vid inträffade flygha
verier. Det känns stimulerande att utbilda
en militär kategori som redan i fred på
detta sätt vi sat sig vara ekonomiskt lön
sam.
Enheten genomför också all grundläg
gande fackutbildning av befäl och meni
ga i FV:s ammunitionsröjningsförband.
Vidare utbildas skyddsplutonschefer och
flottiljerna s fackövningar av skyddsplu
toner understöds i stor omfattning . Detta
innebär att BBS/ Rä svarar för merparten
av krigsförbandsproduktionen då det gäl
ler basförbandens skyddskompani er.
BBS/ Rä svarar för utprovning av mate
ri el (t ex nya räddning sfordon ), taktikut
veckling inom skyddstjänstområdet m m.
Enheten medverkar också i materielut
provning inom amröj- och C-skyddsom
rådet. Personal ur enheten deltar i centra
la studier och arbetsgrupper, handlägger
ärenden åt flygstaben samt deltar i de de
lar av CFV flygsäkerhetsinspektioner som
rör basräddningstjänst.
• • Fackavdelningen Fältarbetstjänst
(BBS/Fäb) svarar för den fackmäs siga om
skolningen till de tre befattningarnas plu 
tonchef, fältarbetsbefäl i bataljons- eller
sektorstab och kompanichef. Avdelning
en svarar också för att på övningsbasen
RINKABY stödja mobmyndigheternas
fackutbildning av flygfältsarbetskompa
nier. Årligen utbildas där under vardera
en till två veckor 10-15 banreparations
plutoner samt ett antal ammunitionsröj
ningstroppar.
Personalen ur fackavdelningen med
verkar dessutom vid prov och försök med
ny fältarbetsmateriel.
Personalen i flygfältsarbetskompanier
na utgörs huvudsakligen av skickligt yr
kesfolk, som i fred arbetar inom bygg
nads- och anläggningsbransch en. Kom
pani- och plutonchefer är flygfältsingen 
jörer med normalt bygg- . eller anlägg
ningsteknisk utbildning bakom sig.
Flygfältsingenjörerna organiseras så
som frivilliga i tre flygfältsingenjörsfören
ingar: Syd, Mitt och Nord under ledning
av en förbandsstyrelse (FIFF). Sin grund
utbildning har ingenjören normalt ge
nomfört som befälsuttagen inom Armen .
Rekryteringen till f1ygfältsingenjörsorgani

•
• Fackavdelning Underhållstjänst
(BBS/Uh) svarar för utbildning i under
hållstjänst i vid mening. Uppgiften omfat
tar utbildning av pluton- och kompani
chefer för underhållskompanier och ba
taljonskvartermästare . Uppgiften innefat
tar t ex befattningsutbildning av reserv
officerare och värnpliktiga läkare till våra
sju kvårdsplutoner .
Inom det i FV eftersatta området " prak
ti sk och taktisk" underhållstjänst genom
förs i år för första gången en kvartermästar
utbildning av värnpliktiga plutonsbefäl,
PB. Utbildningen kommer att genomför
as årligen under överskådlig tid. Ur denna
utbildningskategori kommer reservofficer
i underhållstjänst att rekrytera s.

Avdelningen svarar också för utbild
ning av personal i pluton- , kompani- och
bataljonschefsbefattningar inom flygverk
stads- och teleservicebataljoner.

Lärartjänst vid BBS
Att vara BBS-Iärare innebär att ha ett om
växlande och stimulerande arbete. Man
får möjlighet att på heltid ägna sig åt
stridsteknik och taktiska frågor. Arbete
med ens krigsuppgift sätts till och med fö
re fredsuppgiften vid BBS. Lärarna får rika
tillfällen att i olika roller deltaga i övningar
och därigenom utveckla sina taktiska
kunskaper. Hela flygvapnet och därmed
hela landet är deras arbetsplats. Men gi
vetvis genomförs den mesta verksamhe
ten vid F 14 eller på platser i närheten av
Halmstad.
En lärare erbjuds goda möjligheter att
bredda sitt kunnande och att få vidareut
veckla sig och tjänstgöra inom andra fack
än sitt ursprungliga. Ta chansen när ett le
digt arbete vid BBS dyker upp härnäst.
Med andra ord (och enligt inledningsrub
riken ): Gör Din karriär här! På västkusten.

•

