
Den gl1ngna natten har varit kall, stjärnhimlen 
gnistrande. Termometerns kvicksilver rasade 
snabbt ett 1O-tal grader. Det är vindstilla. Sol Vädertjänst
daterna i haubitskompaniet kämpar för att hl1/
la värmen i kroppen . • En order kommer: "Fi 
har gl1tt i ställning vid vägskälet 18 km norrut. 
Nedkämpas snarast". lör ARMEN 

En febril verksamhet påbörjas, 
Temperaturvärden tas, atmosfär
värdena korrigeras. Pjäserna går i 
eldställning. Eldkommando ges 
och granaterna avlossas mot må
let. 

Den egna inmätningen visar att 
träffbilden ligger minst 500 m bort
om målet. Missen ger 'fi' goda möj
ligheter att mäta in kompaniets po
sition för omgående motattack. 
Den egna insatsen förlorade över
raskningseffekten och resultatet 
kan medföra ödesdigra konse
kvenser. 

•• Ovanstående scen vill i nå
gon mån visa värdet av att känna 
till så många faktorer som möjligt 
som kan påverka träffbilden. En 
korrekt träff i första salvan förutsät
ter god kännedom om vindar och 
temperaturer längs hela projektil
banan, Det mindre lyckade resul
tatet i exemplet ovan kunde ha 
orsakats av ett samspel aven 5 
m/sek kraftigare medvind och ett 
antagande om en i genomsnitt 10 
grader för kall atmosfär. En ge
nomgående kall atmosfär kräver 
en större laddning för granaten än 
en varm atmosfär. 

Att kartlägga atmosfärens utse
ende inom det egna skjutområdet 
genom vind- och temperaturson
deringar har varit möjligt för artille
riet, i vissa mån också luftvärnet, 

I under flera decennier. För artille
riets del har dock möjlighterna vida 
förbättrats under det senaste året II I genom tillförande aven helt ny 
vindviseringsradar, PV 880IR, avI amerikansk tillverkning. Denna da
toriserade radar ger automatiskt 
önskade ballistiska atmosfärvär
den med minimal bemanning. Där
med kan förväntas att de fel i träff
bilden, som vind och temperatur 
kan förorsaka, i praktiken elimine
ras. Inom delar av Armlm är såle
des en viss självförsörjningsgrad 
garanterad. Den etablerade vä
dertjänsten inom försvaret blir här
med mer aven reserv nivå. I varje 
fall när det gäller underlag för bal
listiska atmosfärvärden. 

Alla delar av Armem är inte lika 
väl tillgodosedda. För dessa utgör 
försvarets vädertjänst en möjlighet 
att få önskemålen uppfyllda an
tingen det gäller väderunderlag för 
bedömning av snödjupets eller tjä
lens inverkan på framkomligheten , 

eller hur dålig sikt och låga moln 
menligt inverkar på möjligheterna 
för direkt eld eller insatser av ar
meflyg. Många av de produkter 
som tas fram vid försvarets regio
nala vädercentraler (RVädC) kom
mer till användning inom Armen. 
Visserligen skall armeförbanden i 
regel kunna operera och lösa sina 
uppgifter oavsett väder. Presta
tionsförmågan och graden av 
framgång är dock beroende av 
vädret och hur kunskaperna ut
nyttjas, 

•• Det territoriella ansvaret för 
vädertjänsten vid armeförbanden 
vilar i krig på försvarsområdesbe
fälhavarna (fobef) . För biträden 
med fackkunskaper finns i deras 
stabsorganisation tillgång till meteo
rologisk expertis. Genom dessa 
meteorologer tillgodoses behovet 
av väderprognoser för samtliga ar

gasmoln, eller om de egna enhe
terna kan genomföra dold förflytt
ning i skydd av utlagda rökmoln. 
En lyckad prognos på dimbildning 
eller förekomst av låga moln kan 
ge förutsättningar för snabba, 
skyddade omgrupperingar i och 
med minskade spanings- och at
tackmöjligheter för motståndarens 
luftstridskrafter, En förvarning om 
förväntade friska till ilårda vindar 
kan leda till att riskerna för luftland
sättning eller landstigning bedöms 
som mindre sannolika. 

•• När det gäller det specifika 
prognosbehovet för armeförban
den kan detta i princip sammanfat
tas så att i grunden erfordras tre 
typer av väderprognoser: 

1) L~ngtidsprognoser över liera dygn, 
som underlag för chefernas bedö
mande om de egna och motstånda
rens handlingsmöjligheter. 

VindviserinII med rad". 

meförband inom resp försvarsom
råde (fo). I övriga lägre regionala 
staber finns en viss meteorologisk 
kunskap representerad. 

Genom den information som er
hålls ur tillförda prognoser och de 
bedömningar av vädrets inverkan 
på militära insatser av olika slag, 
som utarbetas av militärområdes
befälhavarna (MB), säkerställs för
bandschefernas möjligheter att 
välja det gynnsammaste tillfället 
för att genomföra olika verksam
heter. Ur det erhållna materialet 
kan det t ex framgå om det finns 
risker för ogynnsam utbredning av 

2) Kortfristiga prognoser, som är an
passade tör olika vapensystem och 
funktioner - t ex armellyg, artilleri 
ochlultvärn. 

3) Kort/attade allmänna väderprogno
ser, som kan ligga till grund tör be
slut om t ex klädsel, marschsätt, ut
spisning m m. En prognos som bör 
kunna spridas till varje man. 

Den sista prognostypen bör ses 
som en viktig del i det psykologis
ka försvaret. Inte minst under vin
tern då t ex kombinationer av hård 
vind och sträng kyla kan åstad
komma svåra förfrysningsskador 
hos illa klädd personal, eller under 

höstregnen om regnplaggen blir 
kvar i förläggningstälten '" 

För att verksamheten under krig 
skall fungera, krävs en hel del för
beredelser i fredstid , Armen dispo
nerar då tre tjänster, som samtliga 
är fördelade på armeflyget. En av 
meteorologerna biträder Armeflyg
inspektören, som också är måls
man för vädertjänsten inom Ar
men. 

•• Samtliga värnpliktiga väder
biträden - som efter genomgång
en grundutbildning vid bl a VADS 
krigsplaceras i olika arrpeenheter 
för att utgöra delar av vädertjänst
systemet - utbildas inom armefly
get. Dessa enheter återfinns i hu
vudsak inom armeflyget, där de 
blir en del av förbindelselänken 
mellan prognosenheter och be
sättningar. 

Grundtanken för armeflyget är 
att detta skall kunna verka obero
ende av årstid, klimat och väder. 
Detta hindrar dock inte att ett visst 
väderberoende finns. Främst gäl
ler detta i fråga om besvärligheter i 
samband med dålig sikt, låga moln 
eller dimmor, isbildning, åska och 
kraftiga vindar, som gör lufthavet 
oroligt. Där finns alltså nästan ett 
dagligt behov av planerings- och 
genomförandeväder, Men en hel 
del tid kan dock ägnas åt planlägg
ning och genomförande av övning
ar, där vädertjänsten inom Armen 
berörs. 

• Väder och klimat har påverlkat 
den historiska utvecklingen i hög 
grad, alltifrån Hannibals tåg över 
Alperna, via Karl X Gustavs över
gång av Bälten och Karl XII:s, Na
poleons och Hitlers härjningar i 
Osterled, Dagen D till de ameri
kanska styrkornas svårigheter i 
Vietnam, Sannolikt är att vädret 
även framledes kommer att inta en 
viktig roll när det gäller att få ett 
optimerat utnyttjande av tilldelade 
resurser. Troligen kan man också 
förutse ett ökat behov genom den 
pågående tekniska utvecklingen. 
Detta skulle med dagens resurser 
på sambandssidan vara i det när
maste omöjligt att lösa. Förhopp
ningsvis kan de ökade kraven på 
spridning av väderprognoser tillgo
doses genom de kommande sys
temen inom väder- och sambands
tjänst - 'Väder -80' och Miltex. • 
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