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I föregående nummer av FlygvapenNy tt
(~/91 ) presenterades flygstridskrafterna i
OB 92. Sedan dess har förutsättningarna
förändrats genom nya direktiv från rege
ringen. Det fortsatta arbetet med komplette
rande underlag inför försvarsbeslutet 1992
beskrivs här.
Regeringens anvisningar. - .Regeri ng
en gav ; oktober 1991 Överbefäl
havaren (Ö B) i uppdrag att lnkommcl
med kompletteringar till programplJ
nen iör fö rsvaret 1992-97, cl V Ö I3

92, senast den 1 d cem ber 199 1.
Reger ingen ' anv; ni ngar utgår från
en ekonom isk ni å motsvarande alter
nativ C i Ö B 92 . Till della kommer ett
rampå lag för lörs\aret på 500 Mkr/år

(C+500) oc h ytterli ga re 500 Mkr/å r
(C+ 1000) för v issa utpe kade materi el
obje kt.
Dessutom anges att pris kom pensa 
t ionssystemet skall förä ndras oc h ge
bättre ko mpensati on för fö rd y ring av
tekn isk materi el. Kom pe nsati o nen
motsva rar storl eken på de materi elre
se rve r som Ö B avdel at för alt b land
ann at möta j ust brister i kom pensa
t ion ssystemet. Jämfört med ÖB 92
innebi.i r det att de avdelade generella
re erverna rör materielobjekt inte
längre behövs . Dessa reserve r kan nu
inplanera5 främ t för materielanskaff
ning.

Flygvapnet ska" grunda sin pla
nering pä 16 flygdivisioner amt
att även J 3S-systemet bör in~a.
JAS 39-projektet inklusive skol
versionen 39B
kall iu"iöljas.
FSR-890 och te lekrigiäringstekn ik
utpekas som projekt som kan inga
i den utökade ramen (C+ 10001.
För flygvapnets del innebär
anvisn ingarna att en ekonomisk
nivå mellan alternativ C och B
uppnJs.

19Y1, varvid utb ildning till och
lI nde rh~"

Men

Grund- och krigsorganisationen.
- Chefen för flyg apnet (CFV) har
till ÖB larnnat ett underlag till
komplettering av ÖB 92. I enlighet
med regeringens direkt iv bibehå ll
flygflotti ljen F ' O, dock med endast
två av nuvarande tre J 35J-divi ioner.
CFV har tidigare funnit det motive
rat att reducera grundorganisationen
för att få medel för bl a materiel
an kaffning. CFV finner nu, att ned
läggning av mynd igheterna F 6 i KarIs
borg och F l J i I orrköp ing (B rävalla),
som fö resl ogs i Ö B 92 :5 alternat iv C.

Materielanskaffning
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CFV underlag
till komplettering

De ökade ekonomiska ramMnc1 i
alternativ (+500 i förhållande till
ÖB 92:5 alternati C medför, all
vi sa viktiga ma terielobjekt som
inte tidigare kun-de genomföras
nu inrym, . De sa ät:
•

mot mä l på marken. - (S spe
cia iartikel på sid 20-23.)

VISionen S 37 fördelas ut ti ll andra
fl ottiljer. Fördelningen ulred för när
varande. amtidigt fär F 15/Söder
hamn i uppdrag att ulbilda och krig 
organisera två divi ioner Viggen i stäl
let för som nu en och en halv.
F 13: JA 37-divsion överförs
("myndighetsmässigt") till F 16/Uppsa
la men bibehå ll på Bråvallabasen,
med pl anetingsinriktning all nä r bl a
koncessionsbeslut föreligger kU'1na
överföras till F 16. På Bravalla ka pa
ett "F 16-detachement" . Senast 30
ju ni 1997 beräknas detta detachemen t
upphöra. Verksa mheten vid Bråva lla
med bl a JA 37-di isionen bibehålls
säledes under försvarsbeslutsperio
dens fem år.
•

Sammanfattningsvis

Anskaffning av bombkapsel

till AjlS 37 och JAS 39 avsedd

•

•

av organisationen upp

hör.

innebär

3

Ett ökat antal nya radarjaktro
bota r (R B 91) till JA 37 och
JAS 39 .

• Radio ystem 90 (RA 90) för kom
munikation mell an stridsledning 
c.;entra ler och flygpla n ges en hot
anpa sad utformn ing med slör
skydel.
• Anskaifning av den tvasitsiga ver
ionen av lAS 39 Gripen (39B1.
Del är för fl ygstridskraitern(l!> etfekt
under kris, neutralitet och krig mycket
viktiga system som nu är möj liga att
pl an ra in.
Med bombkapseln (DW S 39) kan
en motstandar s mari stridskrafter be
kämpn s över en tor yta .
En ny ra darja ktrobot kan skjutas på
betydligt större avstånd än dagens
jaktrobotar. Dessutom kan den upp
träda helt autonomt efter skottet, d v s
den behöver inte styras med hjälp av
radarbelysning från det skjutande flyg
planet.

Foto: H OArpfors

kräver omfattande byggnadsinveste
ringar vid de förband som flygdivisio
nerna avsågs flyttas till. Det har därför
visat sig vara billigare i det femårsper
spektiv som försvarsbeslutsperiod en
omfattar, att endast genomföra delar
av dessa åtgärder. Dessutom mäste
koncessionstillstånd erh ållas för ut
ökad flygverksamhet vid mottagande
förband, innan beslut om flyttning kan
tas. CFV kommer att begära sådan
koncessi onsprövni ng för samtliga flot
ti ljflygplal er.
CFV före lår därför, att en dast F 13
avveckla!> som egen fl otti lj och myn
dighel fr O m I ill li 1992. Spa ningsdi

dessa åtgärder att i kri gsorganisatio
nen kvarstår åtta JA 37-divisioner, två
J 35J-divisioner, fem AJ 37-divisioner
och sex S 37-divisioner. AJ- och S 37
modifieras efter hand till AJS 37.
Inom STRIL-organisationen läggs ett
antal fasta radargruppcentraler ned .
Så även stri lenheten ti II hörande F 7 i
Sätenäs. Stridsledningsskolan (STRILS)
i Tullin ge flyttas 1 juli 1994 till F 161
F 20 i Uppsa la.
I givna ekonomiska rama r har det
inte gMt att inrymma en materiell
om ältning för elen optiska luftbevak
ningsorganisationen. Systemet måste
därför avveckl as med början I ju li

Ett kvalificerat stärskydd i komman
de radiosystem 90 är en förutsättning
för att våra flygplan skall kunna ledas
ti II sina mål på ett effektivt sätt.
• • Med JAS 39B kan våra piloter ges
en effektivare och mer taktisk realis
tisk utbildning. Skolversionen av JAS
39 kommer att kunna bära samma
vapen som grundversionen (sånär som
på den fasta automatkanonen) och
kan såled es utnyttj as fullt ut i krig. 
(Se specia lartikel på id 8-9.)
' alternativ +" 000 tillkommer föl
jande materielobjekt:
• Anskaffning av flygburen spa ning 
radar, FSR-890.
•
5
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Ny varnings- och motmedelsutrust
ning (VMS) till JA 37 .

Bild 1

En tillförsel av system FSR-890 ger
goda möjligheter till tidig upptäckt av
en motståndares flygplan och kryss
ningsrobotar. FSR-890 får liksom övri
ga flygförband en hög beredskap och
kan användas såväl under ett kris-,
neutral itets- som krigsskede. FIygbu
ren spaningsradar lämpar sig väl i den
av regeringen prioriterade förmågan
att möta ett strategiskt överfall. (D v s
ett angrepp med mycket kort förvar
ning.)

"Alternativ C byggs på med viss bibehållen
grundorganisation och viktiga materie/objekt"
JAS 39B - 2-sitsig Gripen.
FSR-890 - flygburen spaningsradar.
Nya varnings- och motmedelssystem (VMS) till JA 37.
Radiosystem 90 ges hotanpassad utformning.
Ny radarjaktrobot anskaffas i större antal.
Roboten integreras även på JA 37.

Försvarsindus triel/a
konsekvenser
Flyg-, sensor- och elektronikindustrin
är starkt beroende av försvarsbeslutet
1992. Det är därför positivt att
anskaffning av JAS 39B, störskydd till
radiosystem 90 samt (i alt C+ 1000)
FSR-890 och nya varnings- och mot
medelssystem till JA 37 kunnat plane
ras in.
Utveckling och anskaffning av JAS
39B ger förutsättningar för export av
Gripen. Om exportorder erhålls sjun
ker kostnaden för flygvapnet vid fort
satt anskaffning av JAS 39.
Försvarets materielverk (FMV) har
utvärderat industrigruppen JAS (IG
JAS) offert avseende delserie två (d v s
flygplan 31-141) och JAS 39B. FMV
konstaterar att den tekniska säkerhe
ten i projektet är tillfredsställande .
Den totala kostnaden håller sig i stort
inom ramen för tidigare anmälda för
dyringar. Ett avtal baserat på offerten
skulle dock innebära en ohanterligt
hög kostnad i början av försvarsbe
slutsperioden. Förhandlingar med IG
JAS kommer nu att påbörjas med sikte
på en beställning av delserie två och
JAS 39B sommaren 1992.
En anskaffning av FSR-890 medför,
förutom exportmöjl igheter, att vidare
utvecklingsförmågan för JA 37:s och
JAS 39:s radarutrustning bibehålls.

Bombkapsel (BK).
F 13 läggs ned - viss verksamhet blir kvar längst till 1997.
F 6 i Karlsborg bibehålls.
F 10 i Ängelholm bibehålls med två J 35J-divisioner.
Flygvapnet i ÖB 92, alternativ C.
"Grundplatta" med bl a 16 flygdivisioner och basförband.

Diagram 1
Mkr

Ekonomiska nivåer för FV i ÖB 92 åren 1992-97

80000,-----------------------~~--------.

Svagheter i anvisad ram
Regeringens ekonomiska ramar inne
bär för flygvapnets del en minskning
med ca 1 miljard kronor per år jäm
fört med alternativ B i ÖB 92 . Det är
först i alternativ B som ett balanserat
flygvapen kan innehållas. Förhållan
det mellan de ekonomiska nivåerna
framgår av diagram 1.
Trots en rad positiva inslag återstår
flera åtgärder som erfordras för att
uppnå god balans.
Den planerade tekniska vidareut
vecklingen av JAS 39 Gripen efter
sekelskiftet med hänsyn till föränd
ringar i hotbilden riskerar att utebli.
Erforderlig modifiering eller ny
anskaffning av strilradarstationer kan
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inte ske. Lednings- och informa
tionssystemen kan inte utvecklas som
det är önskvärt m h t hotbi Iden.
Antalet basbataljoner måste mins
kas från dagens 30 till endast 24. Bas
förbandens materiella förnyelse blir
mycket begränsad. Hela basorganisa
tionen (basbata ljon m/8S) måste där
för ses över.
Det optiska Iuftbeva kn i ngssystemet
utgår.
CFV finner att med ett begränsat
tillskott av medel utöver C+ 1000 skul
le flera av ovan angivna svagheter
kunna ti Ilgodoses .

Konsekvenser
för FV:s personal
Antalet yrkesofficerare för den framti
da krigsorganisationens behov har
anpassats ti II de nya förutsättn ingarna
och motsvarar i stort sett dagens ti 11
gång. En anpassning kan ske genom
att styra nyrekryteringen . Byte av
tjänstgöringsplats blir dock aktuellt för
ett antal officerare vid de platser där
organ isationsförändringar sker.
Antalet reservofficerare behöver
minskas med ca 140-170 personer
fram till 1997. Anledningen är främst
att det optiska luftbevaknin gssystemet
utgår.
Antalet civilanställda behöver mim
kas med ca 450 fram till 1997 . Detta
bedöms kunna ske genom naturli g
avgång, mycket återhållsam nyanställ 
ning och omfördelning mellan förban
den .
För att mi ,ldra konsekvenserna för
personalen av förbandsnedläggningar
och omorganisation , kommer ÖB att
ta fram 01 ika åtgärdspaket.
Inom försvarsmakten som hel het
drabbas armen och marinen av betyd
Iigt hårdare neddragn i ngar på perso
nalsidan än flygvapnet. Det är mer ett
krasst konstaterande än en tröst.

Bild 2
Krigsorgan isationsutveckl ing
i alternativ C + 500 och C + 1000

Strilbataljoner
Radarflyggrupper
J 35 J-divisioner
JA 37-divisioner
JAS 39-divisioner
AJ 37-divisioner
S 37-divisioner
Transportflygdivision TP 84
Basbataljoner
l)
2)

Läge
/992

Mål
7997

Mål
2002
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Optisk luftbevakning är avvecklad. Strilsystemets organisation ses över
Endast i C + 1000

Bild 3
FV:s framtida grundorganisation
~

F 13 (Bråvalla) i Norrköping avvecklas med start 1992-07-01, varef
ter Bråvalla kommer att utgöra ett detachement till F 16 i Uppsala.
Spaningsflygdivisionen avvecklas. Jaktdivisionen fortsätter flygverk
samheten vid F 1 3 till dess koncessionsbeslut har tagits om utökad
verksamhet vid annan flottilj. Stridslednings- och luftbevakningsen
heten omorganiseras och övertas av F 16.

~ F 10 i Ängelholm avveklas under slutet av perioden 1997-2002. En

jaktflygdivision avvecklas med början 1992-07-01.
~

Stridsledningsenheten vid F 7 i Såtenäs avvecklas och uppgifterna
överförs till F 10 i Ängelholm.

~

Stridsledningsutbildningen vid Tullinge flyttas senast 1994-06-30 till
Uppsala.

~

Personalen minskar med 1) 50 yrkesofficerare till år 2002, 2) 130
reservofficerare och 3) 750 civilanställda fram till 2002.

ÖB:s ställningstagande
ÖB har omsatt CFV planeringsinrikt
nin g i ÖB:s kompletterande underlag
inför 1992 års försvarsbes lut. Plane
ringen i detta dokument ansluter i allt
väsentligt till av CFV lämnat underla g.
ÖB har även i sin redovisnin g till
regerin gen angett att en omedelbar
avveckling av J 3S-systemet och F 10
skulle kunna frigöra medel för en mer
balanserad utvecklin g av bl a luftför
sva ret.
CFV anser, att det vore kapitalför
störing att inte utnyttja den investering
som nyligen gjorts i modifieringen av
J 3S-systemet. CFV anser också, att ett
bibehållande av Draken-divisionerna
bäst svarar mot den prioritering av luft
försvaret som regeringen angivit i sina
pi aneri ngsdi rektiv.
•

Antalet Drakenf/ygplan typ 35 "Johan" kommer att
"stympas" något.
Foto: Peter Liander
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