Samövning: VeS. BALTOPS 96

Marina enheter i BaltOps -96 fotograferade från Försvarsmaktens
Spaningsviggen med Bornholm i bakgrunden.
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Sverige och NATO-nationer,
även de baltiska staterna, Fin
land, Polen och Ryssland. 
Utöver tidigare nämnda enhe
ter ur flygvapnet representera
des Försvarsmakten av kustkor
och
vetterna
"Stockholm"
"Malmö", minjaktfartyget "Kul
len", ubåten "Neptun" samt
Marinens HKP 4 ur 13. helikop
terdivisionen.
Fas 2 är en övning exklusivt
för NATO-länder.

Rigorösa förberedelser
Under BaltOps -96 Partner
skapsfas ingick 48 marina
enheter samt ett tjugotal flyg
plan och helikoptrar. För att
deltagarna sku llle beredas möj
lighet till ett gott övningsutbyte,
genomfört med största möjliga
säkerhet, påbörjades plane
ringsarbetet för övningen redan
under hösten 1995 . Ytterst
ansvarig chef för övningen var
CCG 2 (Commander Carrier
Group n:o 2), Rear admiral
Robert C Williamson.
Efter ett antal "Planning-/ Pre
sai I conferences" under våren
1996 lades det komplicerade
pusslet successivt ti II rätta.
Övni r gen gavs stiUktur. Att få
en övning av denna komplexi
tet att fungera kräver minutiös
planering. Vid dessa plane
ringsmöten underströk amiral
Williamson och övningsled
ningen vikten av att alla delta-

Den svenska kustkorvetten "Stockholm" övervakar ryska marinens "Nastoychivy" (Sovremenny nr 610)
i Karlshamn.
gande parter skulle göra sitt
yttersta för att säkerheten inte
skulle åsidosättas. Detta tän
kande
genomsyrade
hela
övningen och gjorde den till
en stor framgång vad beträffar
flyg-/sjösäkerhet. Mötena av
hölls i bland annat London och
Flensburg och samtliga delta
gande nationer fanns re
presenterade. Dessutom fanns
det företrädare från majoriteten
av de medverkande funktioner
na/en heterna .
Chefen för F 1O:s första divi
sion, major Christian Christen
sen gavs därvid tillfälle att
lämna synpunkter på övnings-

upplägget,
flygområdet
(se
bild), samt önskemål om typ av
verksamhet som F 10:s första
division ("Johan Röd") önskade
bedriva.
------------

Ö vningsinriktninga r
____________
Övningsledningen agerade Iyhört och sade sig uppskatta
svensk representation, eftersom
ett ömsesidigt
utbiildningsbehov föreligger! Två huvudtyper av inriktning fastställdes:
Surface
surveillance
(fredsmässig havsövervakning

med överlämning av data på
intressanta objekt till fartyg)
samt Investigation of targets
(eller objects som den mer
fredsbetonade definitionen ly
der). Den senare nämnda vari
anten innebar att piloter via
talradio gavs en position för ett
objekt av ett i övningen ingå
ende fartyg för undersökning.
Dessutom skulle som extra
krydda en "fly-by" (defilering)
av medverkande flygenheter
utföras i övningens slutskede,
när de marina förbanden låg
koncentrerade öster om Born
holm.
F17:s

bestod av förutom transport av
journalister och riksdagsmä n i
eftersökni ng av fingerat saknat
flygplan, räddnings-/vinschöv
ninga r i samverkan med and ra
helikoptrar/fartyg, samt givetvis
även här en "fly-by" - avs lut
ningsflygn ing med nio helikop
tertyper från sex nationer.
Värt att nämna var F 17:s
hel ikopterd ivisions framskjutna
basering. Under mer än två
dygn nyttjades Rönne på Born
holm som bas för att snabbt
kunna verka i aktuellt område.
Sammanfattningsvis var öv
ningarna av tämligen elemen
tär karaktär fö r såvä l våra Vig
gar som helikoptrar. Den stora
utman ingen (och övningsutby
tet) låg därför i att kunna to lka
och anvä nda sig av korrekt
engelsk terminologi och få till
stånd en fungerande kommu
nikation. Värdet i att få samöva
och utbyta erfarenheter med
kolleger, om än under vä ld igt
strik ta
och
övni ngsmäss igt
enkla former, är givetvis svårt
att mäta.

Fredsbevarande opera
tioner
Den övergripa nde målsättning
en för BaltOps är att samöva
med marina en heter, marinflyg
och fl ygva pen från o li ka PFF
länder
tillsammans
med
NATO:s och USA:s styrkor i
Östersjön. Deltagande enheter
ska ll övas i havsövervakning,
landn ing på- och bordn ing av
and ra fartyg, underhållshjälp
vid blockad samt snabb hjälp
vid inträffade katastrofer.
Problem uppkomna beroen-

Fr v: Flygvapenchefen,
två man ur F 15:s HKP
1O-besättning samt två
amerikanska officerare
från "USS Hue city".

Flygvapenchefen Kent Harrskog (nr 2 fr v) drar på sig en amerikansk
isolerdräkt före flygtur med Sikorsky SH-60F.
Foto: ""}'n Enqvist

de på olikheter i standa rdi se
ri ng, doktriner, procedurer, tak
tik eller utrustni ng ägnas sär
sk ild uppmärksamhet. Genom
samövn ing och erfarenhetsut
bye ska ll deltagande nation er
förbättras i förmågan att i fram
tiden gemensamt kunna lösa
FN-ledda fredsbevarande ope
rationer!
• • För att i detalj styra öv
ningens moment gavs för med
verka nde flygenheter ett "An

nex G-air operations" ut. I
denna publikation reglerades
verksam heten utifrån ICAO:s
regler och lägsta värden för
molnbas och sikt etc faststä ll
des. Sku ll e värdena ski lja från
de nationell a reglerna (AlP,
OS F etc), skull e den mest
stri ngenta tolkningen tillämpas.
Ett flödesschema med block
tider möjliggj orde att vi med
god förhållning kunde fördela
uppdragen inom divisionen
och ge kompaniet hand lings

beredskap. Mål sä ttningen , som
vi också uppnådde, var att ge
all ord inarie personal på divi
sionen minst ett pass i övning
en. Vi genomförde totalt 16
fl ygpass . De flesta av dessa
som. roteföretag.
Ovningarna, som var sam
ord nade i lokal tid, innebar att
vi hade blocktider på en timma
åt gången i "övningsboxa rn a" .
På gru nd av F 10:s strategiska
placering löstes uppgiften från
hemmabasen; dvs Ängelholm.
Vissa företag innebar två tim
mars uppdrag, va rvid vi löste
av va randra efter en timme i
"boxen" med en ny rote.
Färdp laneringen för våra
företag distribuerades till ett
tillfälligt upprättat trafiksam
ordnin sorgan benämnt " ICE
CAP", beläget på ARP Born
holm. Övergripande flygsäker
hetsa nsvar i övningsområdet
innehades av den amerikan ska
robotkryssaren "USS H ue city"
(se bi Id). Denna Ticonderoga
kryssare benämndes ASC =
(Air Safety Cell) med anrops
signa len "Eag le".
Varje flygplansrörelse in i
övn ingsområdet sku ll e anmä
las till " Eagle", som gav flygtili
stå nd. "Eagle" hade också
befogenhet att vid behov ändra
inri ktn i ng på företaget för att
optimera
flygplansnyttjandet
eller att i värsta fall avbryta det.

Radiodisciplin
" Eagle"
över lämnade
efter
anmälan i sin tur vidare företa
get ti II en ACU (Airc raft Con
trolling Unit). ACU:s uppgift
va r att företagsleda övn ingar
na. Ansvaret för denna instans
som i princip agerade radar
ja ktleda re skiftade från gång till
gå ng mellan de deltagande
marina en heterna. ACU:n var
även ledn ingsfartyg för ett mul
tinationellt sammansatt för
band.
Tota lt opererade sex sådana
grupper av fa rtyg parallellt. Vi
jobbade til'lsa mmans med "vår
egen" kustkorvett "Stockholm"
samt fregatterna "Van Nes"
respektive
"Van
Amstel"/
H ol land,
" Rhei nl and-Pfalz"/
Tyskland och " Hvidbjörnen"/
Danmark under vecka n.
Kvaliten på ledning var av
hög standard och det upplevdes
generellt som ani ngen enklare
att fö rstå de icke infödda eng
elskspråkiga nationerna, som i
sin amb ition att vara tydliga
pratade långsamt och artikule
rat. Något störand e upplevd _
ibland problemen som uppstod
för några av de deltagande flyg
förbanden och vars radiotraiik

Försvarsmaktens
räddningshelikop
ter HKP 10 ur
F 15 landar på
"U55 Hue city".

då fördes på modersmål och
ibland överdrivet ordrikt.
Ett absolut krav på en övning
av denna karaktär är att de del
tagande behärskar engelsk ter
minologi fuHt ut. En konfliikt
mellan å ena sidan en vilja att
öva/fö rena nationer och å and
ra sidan ett högt säkerh etstän 
kande!
Av
övningstekniska/säker
hetsmässiga skä l framstod öv
ningsrutorna som något under
dimensionerade för AjS 37:s
kapacitet till havsövervakning.
Det skall dock poängteras att
genom en effektiv och entusi
astisk ledning från ACU:s sida,
blev aldri g de övade Viggen
flygplanen
underutnyttj ade.
Snarare tvärtom!

Fix

på Bornholm

För att lösa sepa rati onen mel
lan helikopter/marinflyg oc h
övrig flygverksamhet delades
övningsom rådet in i höjdblock.
Höjdmässigt styrdes verksam
heten upp enligt följande
modell:
•
•
•

Foto: 1 dh,/F 10.

BaltOps under utmärkta väder
förhållanden och med högsta
tänkbara flygsäkerhet. För vår
del löpte allt enligt tidigare
uppgjord tidsplan och vi kunde
tack vare ett ambitiöst kompa
ni även bedriva " normal " verk
samhet i egen regi parallellt
med BaltOps-engagemanget.
Massmedialt riktades det stort

intresse åt öv
ningsde ltagan
det. En SK 60 med
förande ett svenskt
filmteam fick med kort varsel
utverka tillstånd från "Eagle" för
att föreviga det första "h istoris
ka" företaget. Fl O:s första divi
sion har under veckan skaffat
sig värdefulla erfarenheter både

Helikoptrar under 200 feet MSL
MPA (Marine Patroi A ircra (O
rnel!an 7·1800 feet MSL.
Fixed wing tactical alc
* "1011' block" : 4-800 feet MSL
* "hl;r;h block" : över 2000 feet
MSL.

Inget
hoppande
mellan
bl ocken utan samråd med
ACU fick förekomma!
SAR- (Sea rch And Rescue)
verksamheten förblev en natio
nell angelägen het. Som tidiga
re framgått baserades F 17:s
HKP 10 på Rönne. Utöver de
fartygsbaserade helikoptrarna
hade även Polen två i bered
skap på det polska fastlandet.
Som kuriosa kan nämnas att
Bornholm var möjligt att över
flyga under övningen och
många piloter tog därför chan
sen att för första gå ngen optiskt
fixa upp sitt navigeringssystem
över plats Hammerodde el ler
Christiansö.
En kväll skulle en " Fly by
procedure" äga rum över de då
koncentrerade marina enheter
na. Efter en rendez-vous-punkt
strax söder om Bornholm flögs
förbandet bestående av två Tor
nado, två MiG-21 , två AjS 37,
två F-16 och två lufttankande
(!) Tornado norrut.
Ett strålande väder kombine
rat med lite språkförbistringar/
missförstånd, gjo rde det hela
till en minnesvä rd förestä ll
ning.
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vad gä ller plane
ring, genomfö
rande och utvär
dering aven
övning av detta
slag. BaltOps 96
är förhoppnings
vis ett första steg
för
flygvapnet
mot ett utökat
deltagande
i
internati one ll a
sammanhang.

Ombord på
"fagIe"
I en lighet med reger ingens
beslut stod Försvarsmakten/
Marinkommando Syd som
värd för ett mycket omfattande
örlogsbesök efter slutförd öv
ning. Totalt skulle 33 fartyg
beredas kajplats i Karlskrona
och i Karlshamn. En grannlaga
uppgift med tank e på logist ik!
underhå II(n i ng)/sä kerhetlför
läggning/lots m m.
Ovningsledningen och delta
gande funktioner gavs tillfälle
att delge under övningen vunna
erfa renh eter under " PXD " (Post
Exercise Discussion). På fritid
/kvä llstid gavs möjlighet att un
cler mera avslappnade former
vidareutveckla dessa diskussio
ner och förbrödras.
Under Lördagen var det
"Open ship" ombord på de
flesta av fartygen och allmän
heten var välkomna ombord.
F 10:s "johan Röd" fick där
med möjlighet att presentera
sig för " Eagle". Ombord på
"USS Hue c itv" visades divisio
nen runt på ~n omfattande och
ogenerad visning och fick då
tillfälle att sa mspråka med
underofficeren som "strids lett"
sa mtliga våra pass under vec
kan.
" F 1O wing should be just ifi
ably proud of it's effectiveness
during US BaltOps 96 You
have been a superb representa
tive of you r country and Air
Force. Congratulations!"
Dessa blygsamma rader an
lände per fax till divisionen
underteckn at av amiral Willi
amson och får ses som en
intä kt för att flygvapnets med
verkan uppskattades i
en.

