Luftvä rnets roll i luftförsvaret
Luftvärnets roll i luftförsvaret
har varierat genom vår relativt
korta historia. Variationerna är
förhållandevis små men tydliga
kopplingar kan göras till teknologisk utveckling, en tänkt
motståndares doktriner och
luftvärnets storlek.

VK I och Il

Taktisk utveckling av luftstridskrafter
"Order till chef 16:e flygflottiljen, öppna Västerås
flygplats, genomför snabbtankning och laddning av
en rote Jas 39".
etta kanske låter som en order från
svunna tider då Flygvapnet hade
Basbataljoner och ett spridningskoncept 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 baseringskoncept 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 drivoch provbänk för Flygvapnets insatsutveckling. Den tidigare internationella inriktningen med långa besluts- och planeringstider för ledning av förbanden har nu
utvecklats till en reaktiv ledning väl anpassad för den ledning ett nationellt försvar
behöver.
Våra flottiljer har under 2014 organiserats och blivit egna krigsförband för att
kunna verka på samma sätt i hela konfliktskalan vilket är mycket positivt för den
operativa effekten.
I takt med att flottiljer och krigsförband
utvecklats har även Flygtaktisk stab förändrats. I daglig drift är staben kaderorganiserad men vid behov och ökad kris förstärks
staben med nyckelpersonal från flottiljer,
krigsförband och andra delar av Högkvarteret. 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 dokument och reglementen har förfallit under
den strategiska "timeouten" och det föreligger 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 motsvarighet 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 försvarsförmåga 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!

I och med flyge ts inträde und er slutet av
Fö rsta värld skri ge t uppstod ett behov av
luftvärn . Terrorbombninga r av civilbefolkninge n ansågs som mest troligt va rvid den
fö rsta fö rsöksverksamheten av naturliga skäl
sattes upp i Stockh olm vid A 9 i början på
20-talet. Frivill igrörelser gjord e insamlin gar
för att kunna köpa in luftvärn skanoner till
hembygden på m ånga ställen i Sveri ge.
Arm eförb and och infras trukt ur såsom
större broar och kraftstati oner var obj ekt
som bedömd es ha behov av luftvärnsskydd.
Doc k så und erskred tillgå ngen på fö rband
vid a behovet. 1936 ti ll kom uppgiften att
skyd da våra fl ygbaser. Under Andra världskri get expanderade lu ftvärnet från att bestått
av 3350 man 1937 till 60000 man i slutet av

kri get. 1942 blev luftvärnet ett eget truppslag
i armen efter att tidi ga re so rterat und er
artilleri et.

Flygbaser gavs skydd av luftvärn ets territoriella enh eter.

Kall a kriget

Efter kalla kriget nedgick invas ionsbotet och
uppgiften nati onellt fö rsva r gavs låg prioritet.
Luftvärnet redu cerades kraftigt vilket medförd e att dess roll i luftfö rsvaret blev ganska
marginell under en peri od. Däremot ökade
terrorhotet i denna peri od vilket innebar nya
uppgifter för lu ftvärnet. Att und erstödj a polise n med sensorövervakning i luftrummet vid
större händ elser med högt säkerh etshot har
blivit återkommande uppgifter. Några exempel är OS i London 201 2 och president Obamas besök i Stockl1 olm 201 3.
Med den oroliga utvecklingen i omvä rl den i allmänh et och i vå r ~ närområde i synnerhet har nationellt fö rsva r åter blivit fo kus
fö r Försvarsmakten . Behov av luftvärnsskydd har framställts för storstäd er, fl ygbaser, markstridsförband och viktiga samhällsfunktion er. Dagens luftvärn består av två
luftv ärnsbatalj oner med Rbs 97 och Rbs 70
vilka ingå r i luftförsvaret och funktion sleds
från Flygvapnets lednin gscentraler. Dessa
två batalj oner kan bara möta upp en bråkd el
av de behov so m fram fö rts oc h den roll som
luftvärnet få r beror mycket på den situation
som uppstår.

Ef ter Kall a kriget
Även om hotet från kärnvapen va r dominera nde und er SO-talet bedömd es risken för
invas ion understött av flyganfa ll och fj ärrvapenanfall som det mest sa nnolika. Behovet
av att kunna verka mot bombflyg på hög höjd
va r viktigt samtidigt som hotet m ot markstridskrafterna ökad e genom in fö rand et av
helikopter och direkt und erstödjande attackfly g. Utvecklin ge n på flygs idan medfö rd e
anskaffnin g av långräckv iddigt rob otluftvä rn . Luftfö rsvarsutredninge n 1967 gjorde
gä llande att jaktflyg och robotluftvärn tillsamm ans med stridslednin gs- och luftbeva kningssystem utgj o rd e ett lu ftfö rsvar.
Under Kalla kriget gjord es en o mpri ori tering eftersom bombning av städer ansågs
mindre sa nnolik. En invasion var mest tro ligt där Flygvapnet nyttjades i ett förb ekämpnin gsskede för att skapa utrymme fö r våra
markstridskrafter att utgå ngsgruppera och
ge nomfö ra fö rsvarsförberedelser. Luftvärn et
fick som huvuduppgift att skydd a m arkstri dskraftern a och för att bekämpa lu ftland sättnin ga r och skulle grupperas i och i
anslutnin g till kust- och gränso mråden.

Framtid
Luftvärnets framtida roll ökar i betyd else i
och med införandet av nya luftvärnssystem
och en allt mer avancerad luftmotståndare.
Snart införs robotsys tem med längre räckvidd som kan bekämpa mindre, snabbare
och fl er m ål samtidigt. D en längre räckvid den medfö r att ett system kan täcka flera
skydd sobj ekt och stör re lu ftvo lym . I och
med att luftvärnet kan ta ett större ansva r i
luftförsvaret så kan fl ygstridskra ftern a i
större grad avd elas för offensiva uppgifter.
Dessa synergieffekter i luft fö rsvaret kommer
även att ge positiva effekter för mark- och
sjöstridskrafterna.
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