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AH planera vädertjänst för 
en större övning (t ex en 
FMO) är något aven utma
ning. Målet är aH tillgodose 
det samlade behovet av vä
derlnformatlon för övningen 
och samtidigt kunna öva den 
egna verksamheten. Det kan 
synas både enkelt och själv
klart. Men genom aH vi Inte 
kan följa samma rutiner I vå
ra freds- och krigsfunktioner 
kompliceras bilden. Utma
ningen är närmast den, aH 
det alltid gäller aH samtidigt 
som övningen genomförs se 
till aH alla fredsmässlga ruti
ner - bindningen mot det ci
vila samhället och Interna
tionella överenskommelser
också fungerar. Förhållan
dena kan många gånger lik
na dem som kan tänkas upp
stå i samband med en bered
skapshöjning, då freds- och 
krlgstunktloner under en tid 
måste löpa parallellt. 

GränssäHande för verk
samhetens omfaHnlng är till
gången till välutbildad per
sonal. Det är vanligt, aH vi 
vid en större övning tar hela 
den militära vädertjänstens 
fredsresurser i anspråk, 
även om övningen i övrigt 
bara omfaHar eH eller två mi
litärområden eller sektorer. 

Vädertjänst 

vid 


militära övningar 

För aH kunna genomföra kunna samla erforderliga re

vädertjänstens del i den surser - personellt, mate
samlade övningsplanering riellt, sambandsmässigt m m. 
en måste vi som regel ha Det betyder enkelt uHryckt, 
goH om tid på oss för aH aH en för vädertjänst fack

ansvarig tas med redan i det 
skedet när huvuddragen för 
aktuell övning börjar ta form. 
Uppgiften är aH skapa till
räckliga resurser, ange sär
skilda övningsändamål för 
vädertjänsten samt - när de 
övergripande övningsända
målen formuleras - lämna ev 
milItärklimatologiskt under
lag för bedömning om öns
kat övningsändamål kan för
väntas uppnås fullt ut, när 
man tar hänsyn till hur väd
ret brukar vara. 

När det gäller genomfö
rande av övning gäller det 
främst aH - vid sidan av aH 
fullgöra uppgiften som stöd
funktion - även finna opti
mala funktIonstormer an
passade till rådande miljö 
m m. Nyligen genomförd bas
tjänstövning MOSES gav ri
ka tillfällen pröva nya funk
tionsformer; t ex hur kravet 
på skydd skall kunna beak
tas utan aH ge avkall på till
räckliga observatIonsmöjlig
heter. Lösningar finns. Men 
det krävs fortsaH systema
tisk övning och utprovning 
av vädertjänstsystemet I öv
nlngsmlljö, så vi vet aH mo
dellen fungerar när det gäl
ler. • 

Kurt Nordström, FS/Vädprod 

I olika artiklar i detta och föregående nummer 
av FLYGvapenNYTT har skilda delar av försva
rets vädertjänst belysts. Artikelförfattarna har i 
de flesta fall varit försvarsmeteorologer . • För 
att få en syn på funktionen vädertjänst även 
från kundsidan intervjuades överste STIG AB
RAHAMSSON, nu stf flottiljchef vid F13 med 
ansvar för all flottiljutbildning vad avser flyg-, 
bas-, och stril-tjänst. Överste Abrahamsson 
har tidigare bl a varit flygchef och divisions
chef vid f d F3/Malmen. 

FY-Nytt: Meteorologerna i den mi
litära vädertjänsten har en mycket 
aktiv roll visavi sina kunder - flyg
förare och militära beslutsfattare. 
Ar detta arbetssätt fortfarande 
med moderna flygsystem en lämp
lig rollfördelning? Eller borde man 
ha mera av "självbetjäning", där 
meteorologer bara ser till att infor
mation finns att hämta? 
Ov Abrahamsson: Jag tycker 
vårt nuvarande system är utomor
dentligt bra. Det bör vi behålla. 

FY-Nytt: Hur ser Du på behovet 
av att meteorologer har inblick i och 
kunskap om flygtjänstens krav för 
att kunna betjäna Er på rätt sätt? 
Och vad betyder i det samman
hanget meteorologens egen flyg
erfarenhet? 
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den kunskapsnivå som meteorolo
gerna har i dag är absolut nöd
vändig för att vi skall kunna ha den 
nivå på betjäningen som vi ön
skar. Jag skulle gärna vilja se, att 
meteorologerna kunde delta mer i 
flygning och vara oftare ute på ba
serna. Så att de därigenom kan bli 
än förtrognare med flygtjänstens 
vii/kor. 

FY-Nytt: Tycker Du att FV:s sats
ning på vädertjänst är balanserad 
med tanke på vad vädertjänsten 
ger i utbyte? 
Ov Abrahamsson: Jag har inte 
til/gång till någon balansräkning. 
Men jag anser, att i förhållande till 
vad vi här vid F13 satsar på vä
dertjänsten får vi ut en mycket bra 

IntervjU 
med 
"kundsidan" 
FV-Nytt: Det känns tillfredsstäl
lande att veta att kunden är nöjd 
och därmed ... 

Ov Abrahamsson: Stopp ett tag! 
Du ställde inte någon fråga med 
anknytning till vädertjänstens be
tydelse i krig. Jag skulle spontant 
vilja framhålla hur viktigt jag anser 
det vara, att vi har tillgång till en 
bra vädertjänstfunktion med kvali
ficerade meteorologer - dvs med 
såväl fackutbildning som militära 
kunskaper- om vi skall kunna kla
ra övergången från freds- till 
krigsfunktion för Flygvapnet. All 
vår spridning av flygplan samt vä
sentliga personal- och mate
rieltransporter är i högsta grad be
roende av vädret. Det stöd vi då 
behöver från vädertjänsten kan in-
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l1verste 


