
Taktisk utveckling av luftstridskrafter 
"Order till chef 16:e flyg
flottiljen, öppna Västerås 
flygplats, genomför snabb
tankning och laddning av 
en rote Jas 39". 

D 
etta kanske låter som en order från 

svunna tider då Flygvapnet hade 

Basbataljoner och ett spridnings

koncept som täckte hela Sverige. Faktum är 

dock att detta är en order som jag gav och 

som sedan utfördes under flygvapenövning 

2016. Vi har nu börjat nyttja och återta 

spridningsprincipen igen med ett nytt base

ringskoncept för Flygvapnets krigsförband. 

Med anledning av det förändrade om

världsläget har Flygvapnet påbörjat en snabb 

och stor riktningsförändring i syfte att 

utveckla och förbättra förmågan att verka 

nationellt i fred, kris och krig. Flygvapnet 

måste kunna leverera operativ effekt här och 

nu och det kräver att vi nu genomför ett 

antal åtgärder parallellt för att säkerställa 

effekt. Det går inte att på denna sida beskriva 

samtliga aktiviteter som genomförts eller 

som nu pågår inom Flygvapnet men jag vill 

belysa några för att ge en bild av vad som 

sker runt om i Flygvapnet. 
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Flygvapenövningen har blivit både en driv

och provbänk för Flygvapnets insatsutveck

ling. Den tidigare internationella inrikt

ningen med långa besluts- och planerings

tider för ledning av förbanden har nu 

utvecklats till en reaktiv ledning väl anpas

sad för den ledning ett nationellt försvar 

behöver. 

Våra flottiljer har under 2014 organi

serats och blivit egna krigsförband för att 

kunna verka på samma sätt i hela konflikt

skalan vilket är mycket positivt för den 

operativa effekten. 

I takt med att flottiljer och krigsförband 

utvecklats har även Flygtaktisk stab föränd

rats. I daglig drift är staben kaderorganise

rad men vid behov och ökad kris förstärks 

staben med nyckelpersonal från flottiljer, 

krigsförband och andra delar av Högkvar

teret. Detta säkerställer redundans och 

uthållighet för den taktiska ledningen på 

hela konfliktskalan. 

Då Flygvapnet nu utvecklar sin operativa 

förmåga blir det också tydligt att det finns ett 

behov av skapa ordning och struktur i våra 

styrande dokument. Många gamla doku

ment och reglementen har förfallit under 

den strategiska "timeouten" och det förelig

ger nu ett behov att skapa nya styrdokument, 

reglementen och handböcker som bidrar till 

en taktisk helhet och funktionalitet. Här är 

t.ex. det nya luftoperativa reglementet en 

viktig grundsten att bygga vidare på. 

I syfte att öka vår effekt, operativ djup 

och förvarning så genomför Flygvapnet ett 

nära samarbete med Finland. Flygtaktisk 

stab talar dagligen med sin finska motsvarig

het och utbyter information i syfte att höja 

den operativa effekten i vår verksamhet. 

Vidare deltar vi i varandras övningar. Under 

Flygvapenövning 2016 deltog Finland med 

F-18 Hornet som baserade på Visby flygplats 

och uppträdde i övning som motståndare till 

våra svenska Jas 39 Gripen. Motsvarande gör 

vi i de finska övningarna. Samarbetet med 

Finland är bara i sin linda men kommer att 

utvecklas snabbt och kommer bidra till att 

öka den operativa effekten och försvarsför

måga hos båda nationerna. 

Ovan nämnda exempel tillsammans med 

all annan utveckling och instansverksamhet 

bidrar nu till att snabbt utveckla Flygvapnet 

i rätt riktning med en reell ökning av den 

operativa effekten! 

Briga dg en eral Gabor Nagy 

Flyg taktiskche f 

FLYGVAPENNYTT I Jublleumsutgåva I 2016 

Luftvärnets roll i luftförsvaret 
Luftvärnets roll i luftförsvaret kriget. 1942 blev luftvärnet ett eget truppslag Flygbaser gavs skydd av luftvärnets territo-

har varierat genom vår relativt 
korta historia. Variationerna är 
förhållandevis små men tydliga 
kopplingar kan göras till tek
nologisk utveckling, en tänkt 
motståndares doktriner och 
luftvärnets storlek. 

VK I och Il 
I och med flyge ts inträde under slutet av 

Första värld skriget uppstod ett behov av 

luftvärn . Terrorbombningar av civilbefolk

ningen ansågs som mest troligt varvid den 

fö rsta fö rsöksverksamheten av naturliga skäl 

sattes upp i Stockholm vid A 9 i början på 

20-talet. Frivill igrörelser gjorde insamlingar 

för att kunna köpa in luftvärnskanoner till 

hembygden på m ånga ställen i Sverige. 

Arm eförb and och infras truktur såsom 

större broar och kraftstationer var obj ekt 

som bedömdes ha behov av luftvärnsskydd. 

Dock så underskred tillgången på fö rband 

vida behovet. 1936 ti llkom uppgiften att 

skydda våra flygbaser. Under Andra världs

kriget expanderade lu ftvärnet från att bestått 

av 3350 man 1937 till 60000 man i slutet av 
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i armen efter att tidigare sorterat under 

artilleriet. 

Kalla kriget 
Även om hotet från kärnvapen var domine

rande under SO-talet bedömdes risken för 

invasion understött av flyganfa ll och fj ärr

vapenanfall som det mest sannolika. Behovet 

av att kunna verka mot bombflyg på hög höjd 

var viktigt samtidigt som hotet mot mark

stridskrafterna ökade genom in fö randet av 

helikopter och direkt understödjande attack

flyg. Utvecklingen på flygsidan medfö rde 

anskaffnin g av långräckviddigt robotluft

värn . Luftfö rsvarsutredningen 1967 gjorde 

gä llande att jaktflyg och robotluftvärn till 

sammans med stridslednings- och luftbe

vakningssystem utgjorde ett lu ftfö rsvar. 

Under Kalla kriget gjordes en ompriori 

tering eftersom bombning av städer ansågs 

mindre sannolik. En invasion var mest tro

ligt där Flygvapnet nyttjades i ett förbekämp

ningsskede för att skapa utrymme fö r våra 

markstridskrafter att utgångsgruppera och 

genomfö ra fö rsvarsförberedelser. Luftvärnet 

fick som huvuduppgift att skydda mark

stridskrafterna och för att bekämpa lu ftland 

sättninga r och skulle grupperas i och i 

anslutning till kust- och gränsområden. 

riella enheter. 

Efter Kalla kriget 
Efter kalla kriget nedgick invasionsbotet och 

uppgiften nationellt fö rsva r gavs låg prioritet. 

Luftvärnet reducerades kraftigt vilket med

förde att dess roll i luftfö rsvaret blev ganska 

marginell under en period. Däremot ökade 

terrorhotet i denna period vilket innebar nya 

uppgifter för lu ftvärnet. Att understödja poli 

sen med sensorövervakning i luftrummet vid 

större händelser med högt säkerhetshot har 

blivit återkommande uppgifter. Några exem

pel är OS i London 201 2 och president Oba

mas besök i Stockl1olm 201 3. 

Med den oroliga utvecklingen i omvärl 

den i allmänhet och i vå r~ närområde i syn

nerhet har nationellt fö rsvar åter blivit fokus 

fö r Försvarsmakten . Behov av luftvärns

skydd har framställts för storstäder, flygba

ser, markstridsförband och viktiga samhälls

funktion er. Dagens luftvärn består av två 

luftvärnsbataljoner med Rbs 97 och Rbs 70 

vilka ingår i luftförsvaret och funktion sleds 

från Flygvapnets ledningscentraler. Dessa 

två batalj oner kan bara möta upp en bråkdel 

av de behov som framförts och den roll som 

luftvärnet få r beror mycket på den situation 

som uppstår. 

Framtid 
Luftvärnets framtida roll ökar i betydelse i 

och med införandet av nya luftvärnssystem 

och en allt mer avancerad luftmotståndare. 

Snart införs robotsystem med längre räck

vidd som kan bekämpa mindre, snabbare 

och fler mål samtidigt. Den längre räckvid 

den medfö r att ett system kan täcka flera 

skyddsobjekt och större lu ftvolym. I och 

med att luftvärnet kan ta ett större ansvar i 

luftförsvaret så kan fl ygstridskrafterna i 

större grad avdelas för offensiva uppgifter. 

Dessa synergieffekter i luft fö rsvaret kommer 

även att ge positiva effekter för mark- och 

sjöstridskrafterna. 

Major Max Larsson 

Lärare Krigsvete nskap, LvSS 
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