
Det totalförsvarsbeslut som riksdagen fast nomisk balans. Planen är ca 300-500 

ställde den 13 december 1996 har i Högkvar
teret omsatts i en Försvarsmaktsplan 1998 
(FMP 98). Planen beskriver hur försvarsbe
slutet ska genomföras och hur krigsorganisa
tion och grundorganisation ska vidmakthållas, 
utvecklas och avvecklas de närmaste fem åren. 
Dessutom ges en översiktlig inriktning för näst
kommande femårsperiod. 

eAegering och riksdag kommer un- sådana är Försvarsmaktens skoIorgani
der 1997 att ta ställ ni ng till ett fler- sation, Högkvarterets organisation och 
tal från försvarsbesl utet kvarstå- en förändrad hel i kopterorgan isation. 

ende organisationsfrågor. Exempel på Långsiktigt är FMP 98 heller inte i eko-

S 

Mkr per år över anvisad ram. Samman
taget innebär detta att FMP 98 kan 
komma att behöva förändras. 

Den omfattande materiella förnyelsen 
av flygstridskrafterna kvarstår. Materi
ellt sett kommer flygvapnet att förnyas 
nästan helt under den kommande 
tioårsperioden. Konsekvenserna av för
svarsbeslutet innebär dock omfattande 
reduceringar i krigsorganisationen och 
nedläggning av flottiljerna F 5 och F 15 
samt målflygdivisionen vid F 16 Mal
men. Trots reduceringarna kommer se
kelskiftets flygvapen att bestå av, om än 
något färre, mycket moderna och an
passn i ngsbara flygstridskrafter. 
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Det framtida flygvapnet kommer att byg
gas upp utifrån 13 krigsorganiserade 
stridsflygdivisioner, varav tolv JAS 39-di
visioner och en JA 37 -division. Tre strids
flygdivisioner ska därmed avvecklas. 
Flygplan till åtta JAS 39-divisioner är 
redan beställda. FIygplan till ytterligare 
fyra divisioner i en del serie 3 avses 
kunna beställas under 1997. Leverans av 
dessa avses påbörjas 2003 och plane
ras vara slutförd 2006. Totalt planeras 
drygt 200 Gripen-flygplan anskaffas till 
de tolv divisionerna, varav 28 är tvåsit
siga JAS 39B. 

F/ygvapenNyll nr 2/97 

Ombeväpning till Gripen-ilottilj kom
mer fortsättni ngsvis att genomföras i föl
jande turordning: 

1997-1998 Gripen-division nummer l och 

2 vid F 7 Såtenäs. 

1999-2000 Gripen-division nummer 3 och 

4 vid F 10 Ängelholm. 

2000-2001 Gripen-division nummer 5 och 

6 vid F 16 Uppsala. 

2001-2006 Gripen-division nummer 7 till 

12 vid flottiljer enligt senare beslut. 


Anskaffning och integration av radar
jaktroboten (Rb 99/AMRAAM) till Gri
pen fu Ilföljs. Ny I R-robot och nya mark
målsvapen studeras. Gripens spanings
kapsel planeras vara operativ omkring 

är 2002. Därmed har Gripen- ystemets 
flerro ll skapacitet uppnåtts. Simulato
ranskaffning av utbildnings- och taktis
ka momentsimu latorer pågår och ett 
hotanpassat radiosystem (TARAS) införs 
successivt. Sensor och motmedelssys
tem (SMS) till Gripen utvecklas och an
skaffas stegvis, så att operativ effekt kan 
uppnås efter 2001 . 

•• Flygstridskrafternas taktiska led
ning kommer innan år 2000 att utövas 
från en central flygresursledning (CFR) 
och tre flygkommandostaber. Införan
det av ett för flygstridskrafterna gemen
samt ledn i ngs- och informationssystem 
fortsätter i nom ramen för Försvarsmak- ~ 
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tens sammanhållna system. Projekte
ring för ett försvarsmaktsgemensamt 
IKil D (igenkän ni ngs-/identifieri ngssys
tem) är inplanerat. Ett system av inter
nationell standard övervägs. 

Stridslednings- och luftbevaknings
förbanden organiseras i sex strilbataljo
ner, vilket innebär att tre strilbataljoner 
avvecklas. Fem krigsorgan iserade strids
ledningscentraler (StriC) byggs upp. De 
första beräknas tas i begränsad operativ 
drift i början av försvarsbeslutsperioden. 
Äldre strilcentraler avvecklas efter hand. 
Omsättning av nuvarande luftförsvars
centraler planeras att genomföras efter 
2002. 

Radarsystemen PS-860 och PS-870 
utgör under den kommande tioårs
perioden huvudkomponenten i den ~ 
markbaserade radarkedjan. Studier .. 
för ersättare kommer att påbörjas ,g 
under perioden . Äldre radarstationer ~ 
avvecklas. Personaluppfyllnad av fri
vil'lig personal till LOMOS-förban
den pågår. Huvuddelen av materie
len ti II LOMOS-förbanden anskaffas 
dock under återtagandetiden. 

Vid sekelskiftet är två flygburna 
radarfllyggrupper FSR 890 (2x3 
S l OOB Argus) krigsorganiserade. De 
nya signalspaningsflygförbandet 
S 102B Korpen tas i operativt bruk 
1998. Tillsammans utgör dessa för
band viktiga enheter i Försvarsmak
tens underrättelseinhämtning och 
förvarni ngssystem. 

FSR 890-, Sl02-förbanden och 
VIP-transportflygförbanden kommer 
att flyttas från Malmen och Bromma 
och samlokaliseras till F 16 Uppsa
la . Detta sker i syfte att få rationell 
produktion. Omlokaliseringen ska 
vara genomförd senast 1999. 

•• 16 basbataljoner vidmakthålls 
där delar av basbataljon ska ha hög 
krigsdugl ighet för att säkerställa tidig 
verkan med fll,ygstridskrafterna. Atta bas
bataljoner ska vara avvecklade senast 
1999. Lednings- och kommunikations
utbyggnaden för att möjliggöra ledning 
av Gripen vid flottiljflygplatser och krigs
baser fullföljs. Utbyggnad vid flottilj
flygplatser ska vara slutförd senast 2001 . 
I syfte att ytter Iigare utöka basförbandens 
rörlighet införs bassystem 2000 succes
sivt från och med 2002 . Utbyggnad av 
ytterligare start- ochlandningsmöjlig
heter genomförs som anpassningsåt
gärd. 

Alla jaktflygdivisioner jaktviggen vid
makthålls intill att dessa successivt om
beväpnas till Gripen-förband. Flygplan 
för två JA 37-divisioner behålls i mate
riell beredskap som en ti Ilväxtbas. Sen
sor och motmedelsförmågan för JA 37 
utvecklas och den nya radarjaktroboten 
Rb 99 integreras. AjS 37 Viggen och 
j 35j Draken avvecklas och ombeväp
ning till JAS 39 Gripen sker successivt 
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under perioden 1997-2002. Typinflyg
ning på Viggen (TIS) med flygplan 
SK 37E (skol- & telekrigsversionen) om
lokaliseras och genomförs vid F4 fr o m 
1999. 

Kommunikationen meillan flyg- och 
ledningssystemen knyts ihop genom 
stegvis anskaffning av ett hotanpassat 
taktiskt radiosystem (TARAS). 

Det lätta attacksystemet avvecklas ur 
krigsorgan,isationen. SK 60-flygplanen 
bibehålls som ut'bildningsplattform. Mo
torbyte på SK 60 slutförs som p'lanerat. 
Målflygdivisionen vid F 16 Malmen 
läggs ner och flygplanssystem 32 Lan
sen avvecklas efter mer än 40 års tjänst 
i flygvapnet. Telekrigförmågan upprätt

utbildningen, som överförs från F 5 till 
F 10 i Ängelholm. 

Verksamheten vid F 14 (F 14 kvarstår 
tills vidare som skolförband i flygvapnet) 
och kvarvarande verksamhet vid 
F 5 ingår liksom övriga skolor i flyg
vapnet i skolutredningen. Det s k hu
vudspåret enligt FMP 97, där flygvapnets 
skolor avsågs lokaliseras till flygflottiljer 
måste nu omprövas utifrån skoIutred
ningens förutsättningar. 

Flygverksamheten vid F 15 skall suc
cessivt minska och upphöra senast 31 
augusti 1997. F15 läggs ned den 30 juni 
1998. 

Den grundläggande f'l'ygutbildningen 
(GFU) vid F 5 överförs ti ,11 F 10 och ska 

PS-870 med fortifikatoriskt skydd. 

hålls under en övergångsperiod av den 
nya Viggen-versionen SK 37E. På sikt 
skall denna förmåga finnas i Gripen. 

Grundorganisation 

Riksdagen har beslutat att F 5 i Ljung
byhed och F 15 i Söderhamn skall läg
gas ner. I försvarsbeslutet tog dock inte 
regering och riksdag slutlig ställning till 
Försvarsmaktens skolverksamhet. En sär
skild utredningsman, Gunnar Björk, har 
erhållit regeringens uppdrag att överse 
och samordna utbildningen inom För
svarsmakten men även pröva möjlighe
ter till samordning med totalförsvaret i 
övrigt. Den utlokalisering av flygvap
nets skolverksamhet som Försvarsmak
ten föreslog i försvarsmaktsplanen 1997, 
FMP 97, genomförs därför inte nu med 
undantag för den grundläggande flyg

vara organiserad vid F 10 senast den l 
januari 1998. En samlad grundläggan
de taktisk flygutbildning (GTU) ska se
nast l Januari 1998 vara organiserad 
vid F 16. Omlokalisering av övriga sko
tor vid F 5 (Väderskolan & Flygledar
skolan) genomförs m h t skoIutredning
ens resultat. F 5 läggs ned den 30 juni 
1998. Kvarstående verksamhet överförs 
till F 10. 

•• Statsmakternas inriktning är att För
svarsmakten senast den l juIi 1997 ska 
upphöra att vara huvudman för trafik
flygarhögskolan (TFHS). Försvarsmak
ten är odelat positiv ti II att det i landet 
finns en utbildning av civila trafikflyga
re. Det är dock ingen uppgift för För
svarsmakten att utbilda civila trafikfly
gare och utbildningen ska därför inte 
belasta försvarsanslaget. Försvarsmak
ten har till regeringen föreslagit att ut
bildningen av civila trafikflygare vid 
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TFHS bör överföras från försvarsdepar
tementets verksamhetsområde till ut
bildningsdepartementet. Försvarsmak
ten föreslår att universitetet i Lund över
tar utbildningen . Regeringens ställ
ningstagande väntas under hösten 1997. 

Flygverksamheten vid måIflygdivi
sionen vid Malmen minskar successivt 
och målflygdivisionen läggs ner 30 juni 
1997. (Se även FV-Nytt 1/97, sid 21.) 

Flygvapnets underrättelseskola och 
FörsvarsmaktensTolkskola vid F 20 ingår 
fr o 111 den'l juli 1998 i Försvarsmaktens 
underrättelse- och säkerhetscentrum 
(FMUSC) med lokalisering i Uppsala. 
Chefen för flygvapenledningen är cen
tral produktionsledare för FMUSC. 

vara ett invasionsförsvar till ett anpass
ningsförsvar. Det nya anpassn i ngsbe
greppet innefattar åtgärder i tidsperioden 
ett till tio år och indelas i tre huvudde
lar: 

~ 	Återtagning innebär åtgärder för att 
höja krigsdugl igheten ti II anbefalld 
nivå hos befintlig krigsorganisation 
inom angivna tidskrav (ett år). 

~ Tillväxt innebär åtgärder för att främst 
öka krigsorganisationens kvantitet, 
men även innehåll (andra förbands
typer) , och/eller kvalitet under en 
längre tid . 

~ Ominriktning innebär åtgärder för att 
anpassa Försvarsmakten mot föränd-

Regeringen har i regleringsbrev för 
1997 gett Försvarsmakten i uppgift att 
redovisa förslag ti II en vädertjänstorga
nisation som är anpassad till Försvars
maktens ändrade krigsorganisation . En 
centralisering av vädertjänstproduktio
nen bedöms som möjlig. En rationella
re produktion ger långsiktiga bespa
ringar. ÖB föreslår därför regeringen att 
Södra och Norra vädercentralen utgår ur 
grundorganisationen och att Södra vä
dercentralen utgår även ur krigsorgani
sationen. All vädertjänstproduktion i 
fred koncentreras ti II den Mellersta vä
dercentralen . Regeringens ställningsta
gande förväntas ske under hösten 1997. 

Anpassning 


Med 1996 års försvarsbeslut har För
svarsmakten tagit steget fullt ut från att 

StriC - en förevisningsuppsättning på F 7 i fjol. 

rade uppgifter eller omprioritering av 
existerande uppgifter. 

Flygstridskrafternas återtagningsbe
hov och möjligheter. - Kompletterings
utbildning, samövning, förbandsöv
ningar och kompletteringsanskaffning 
av viss materiel och vapen utgör det 
främsta återtagn i ngsbehovet för att 
kunna höja krigsdugligheten hos flyg
stridskrafternas krigsförband. Flygvap
nets yrkesofficerare tjänstgör i grundor
ganisationen till sin huvuddel vid någon 
av krigsförbandens kärnfunktioner, vil
ket medför att en kompetent kader finns 
som kan påbörja och genomföra kom
pletteringsutbildningar och övningar om 
återtagningsbehovet realiseras. En pla
nering och realiserbarhetsprövning av 
återtagn i ngsbehoven genomförs konti
nueri igt. 

Flygstridskrafternas nuvarande till
växtmöjligheter. - Basförbandens "arv" 

i form av ett stort antal gamla huvud
baser som under senare år lagts ned 
eller nedväxlats till sidobaser, utgör en 
god fortifikatorisk förutsättning för till
växt. Därutöver är vårt land rikligt ut
rustat med för civilt bruk anlagda start
och landningsmöjligheter. De fortifika
toriska förutsättningarna sammantaget 
med befintlig krigsorganisation skapar 
på kort sikt en möjlig tillväxtbas för att 
kvantitativt utöka basförbanden . 

Ledningsförbandens ti Ilväxt är ti II stor 
del beroende av komletteringsanskaff
ning av teknisk utrustning. Härvid torde 
industrins förmåga att leverera tekniska 
komponenter vara gränssättande. Erfa
ren och välutbildad nyckelpersonal tar 

lång tid att få fram, detta utgör på 
~ kort sikt en begränsande faktor. 
~ På kort sikt består tillväxtförmågan 
iS av mÖjligheten att bibehålla 37-sys
~ temet Uaktviggen) samtidigt som Gri
~ 	pen tillförs. Möjligheten är dock be
~ ~ roende av flygplansindividernas flyg

tid och tillgång till utbildade piloter. 
En förlängd serieleverans av JAS 

39 Gripen bedöms vara möjlig så 
länge serietillverkning pågår. Force
rad leveranstakt av Gripen-flygplan 
bedöms inte på kort sikt vara realis
tiskt. 

På lite längre sikt utgör de två Jakt
viggen-divisioner som förrådsställs 
och bibehålls i materiel beredskap 
(på lägsta möjliga underhållsnivå) 
en bas för tillväxt. Återuppbyggnad 
av förbanden bedöms kunna ske på 
ett tillfredsställande sätt så länge 
minst en Jaktviggen-division behålls 
i operativ drift. 

Transportflygförbandens nuva
rande krigsorgan isation och storle
ken på den nationella flygbolags
verksamheten bedöms utgöra en sta
bi I ti Ilväxtbas, både på kort och lång 
si kt. 

•• Flygstridskrafternas förmåga 
till ominriktning. - Basbataljonerna har 
en i sig inbyggd förmåga till ominrikt
ning, där förbanden kan koncentreras 
(kraftsamlas ti II landets alla delar) eller 
ytter I igare spridas. Förbanden bedöms 
även ha god förmåga att lösa huvud
uppgiften, betjäning av flygförband, vid 
i nternationella insatser. 

Ledn i ngsförbanden är till stor del be
roende av infrastrukturella utbyggnader, 
men har en inbyggd kraftsamlingsför
måga inom eget territorium. För verkan 
i internationella sammanhang erfordras 
att resurser som medger uppbyggnad av 
infrastruktur anpassad till uppgiften 
medförs, vilket idag är en begränsning. 

Gri pen-systemets flerrollskapacitet 
medför en stor potential vad avser in
riktningen mot nya operativa uppgifter. 
För ytterl igare utveckl ing av systemets 
förmåga bör anskaffn i ng av kval ificera
de vapen tidigareläggas. 
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Foto: Arne Johannesson 

De första eleverna som utbildats vid F 7:s Gripencentrum flög i mitten av april Gripen för första 
ningsförbanden, några divisioner, några gången. Flygningarna genomfördes efter cirka tre veckors teknisk utbildning och 20 timmar i simu

latorflygning. F 7:s dome-simulator som är placerad i Gripencentrum har för första gången utnytt strilbataljoner och några basbataljoner 
jats för flygutbildning. - Omskolningsverksamheten som genomförs i den Taktiska utprovningsenhe bör ytterl igare utb i Idas och vidmakt
tens (TU 39) regi fortsätter under våren under ledning av kurschefen Major Urban Kärmander. hållas med hög krigsduglighet. 

Flygsystemet JA 37 bedöms efter i n
tegration av kval ificerad jaktrobot (AM
RAAM/ Rb 99) ha god förmåga att inrik
tas mot nya operativa uppgifter, främst 
kopplade ti II luftförsvarsuppgifter. 

AjS 37 -systemet bedöms ha motsva
rande förmåga att möta förändrade ope
rativa uppgifter - då kopplade till at
tack- och spaningsuppgifter. 

Gemensamt för systemen är för när
varande den begränsade interoperabili
teten, vilket medför begränsningar vid 
ominriktning mot internationella insat
ser. Åtgärder har dock påbörjats för att 
möj I iggöra flygstridskrafternas medver
ka n i i nternationell verksam het. Mate
rielanpassning till internationella stan
darder, doktrinanpassning, språk, ter
minologi, taktikanpassning och öv
ningsverksamhet är exempel på områ
den som successivt kommer att utveck
las. 

Transportflygförbanden bedöms ha 
en god förmåga att lösa nya uppgifter, 
såväl i nationella som internationella 
sammanhang. 

•• Förutsättningar för flygstridskraf
ternas långsiktiga anpassningsförmåga. 
- Om anpassningsförmågan skall vara 
bestående, är en förutsättn i ng att kun
skapen om vad kravet på fullgod kvali
tet är hålls levande. Det innebär att led
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Försvarsmaktsplan 98 innehåller ett 

Tabell 1 

Krigsorganisationens utveckling 

Förband 97-01-01 

Flygkommando (FK 96) 3 
Central FlygResursledn O 
Flygkommando (FK 99) O 
Regional Vädercentral 3 
Basbataljoner 24 
Flygverkstadsbata I joner 8 
Strilbataljoner 9 
StriC-komp O 
Radarflyggrupper 890 O 

JAS 39-divisioner O 

8 
AjS 37 Viggen-div 
JA 37 Viggen-div 

j 6 
J35j Draken-div i 2 

Tp-div TP 84 
Tp-divTP8S/S 102B 
Centra I tp-d iv 
Regional tp-div 
FRAD-grupp 

l) Basförband enligt Bas 2000 

I 
Mål 2001 Mål 2006 

O O 
1 1 
3 3 
2 2 

_1)16 
OO 

6 6 
5 : 5 
2 2 

6 12 

6 1 
1 O 
O O 

1 
1 
1 

1 
2 2 
4 4 
6 6 

I 
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- -- - ------ --

särtryck som beskriver anpassning. 
Denna kommer att spridas på stor bredd 
inom totalförsvaret. 

Personal 

Den påbörjade personalomstru ktu re
ringen ska genomföras med målsätt
ningen att snarast skapa balans mellan 
behov och tillgång av personal. Rekry
ter ingen ti II Flygvapnets Officershög
skola/FOHS:OK anpassas med hänsyn 
till avgå ngar och att säkerställa en lång
siktig personalförsörjning för yrkes
facken. Under 1998 påbörjar ca 100 
yrkesofficerare och 40 reservofficerare 
utbildning vid FOHS. 

Yrkesofficersutbildningen skall präg
las av högt ställda krav på ledarskaps
förmåga, kunskap och kvalitet kopplat 
till den tekniska utvecklingen. Utbild
ning för internationell verksamhet inte
greras i den ordinarie utvecklingen. Re
servofficerarnas ökade betydelse för att 
möta kraven på Försvarsmaktens an 
passningsförmåga innebär att resurser 
har satsats på rekryteri ng, kompetens
utveckling och utbildning. För att vid
makthålla reservofficerarnas kompetens 
har medel inplanerats för författnings
en lig tjänstgöring under perioden 1998
2002. - (Tabell 2 + 3.) 

Ekonomi 

För att möjliggi)ra flygstridskrafternas 
utveck ling har OB preliminärt avdelat 
följande ekonomiska resurser till chefen 
för flygvapenledningens programupp
drag. - (Tabell 4.) 

Resu rserna utgör ca 40 procent av 
Försvarsmaktens totala resurser. • 

Tabell 2 

Översiktlig produktioll inför 1998 


2 )A-div, 1 A)S-div 
3 basbat och 1 strilbat 

l 
2 JA-div, 2 basbat 
och 1 strilbat 

2 )A-div, 3 basbat 
,------ och 2 strilbat 

FOHS*, Il, 
BBS och FTS 

"--___--;-__----:~ 1 )AS-div, 1 A)S-div 
och 3 basbat 

1 3S-div, 1 A)S-div, 3 basbat 
och 1 strilbatVÄDS* och HL 

* Flygvapnets skolor avvaktar resultatet av skolutredningen. 

Personallägets utveckling i flygvapnet 
- -r-

IYrkesofficerare Reservofficerare CivilaTillgång Behov 
I -

7991-07 -07 I 42 42 7153 2655 
2002-07-071 3148* 1602 7925 -

Differens 494 151 730 , 
Tabell 4

* Varav 80 officerare för tillväxt. 

Planerade resurser 1998-2007 (mkr) 

Verksamhet 1998 1999 2002 2003-20072000 1 2001Tabell 3 

Värn~liktsbehov (antal 
värnp iktiga) i flygvapnet 

-- 

1998 1999 2000 2001 I2002 
2800 2800 3250 3250 3250 

Förba ndsverk 

samhet 
 4.109 4.606 4.549 
Materiel 77.850 72.762 17.999 
MAL 270 753201-
~server : 38 14 709 

4.5 78 27.8264.468 
10.893 49.40477.229 

752 756 587 
745 719 894 

16.032Totalt ;16.807 t 7.049 16.810 15.708 
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