
Utveckling av LSS och Uppsala garnison LSS framtid 
Just nu utreds en eventuell gruppering av Flygstaben eller vad nu 

namnet kommer bli och då kan eventuellt drygt 100-talet medarbe

tare från Högkvarterat komma att verka i Uppsala fr.o.m 2018. 

Då i dag endast cirka en fjärdedel av Luftstr idsskolan bedriver 

utbildningsverksamhet kommer allt oftare frågan upp huruvida 

namnet bör bytas. Detta fö r att tydligare visa vilket huvudfokus LSS 

har och vilken typ av verksamhet de bedriver - det är de båda insats

förbanden 16. Flygflo tt iljen och 161. Strilbatalj onen som utgör 

merparten av dagens verksamhet. Framtiden skulle kunna in nebära 

att en flygkår skapas som innehåller LSS. Ungefur som LedR i dag 

innehåller LedSS. (En flygkår är en flygflottilj utan tilldelade krigs

placerade stridsflygförband.) 

LSS har en tydlig och given plats i Flygvapnets fra mtid. Den utbild

ning och utveckling som bedrivs vid fö rbandet är avgörande för att 

skapa den operativa effekt som efterfrågas såväl nu som i framtiden. 

Att tillse att vår tröskeleffekt är tillräckligt hög, att tillgängligheten 

hos våra krigsförband ständigt blir högre, att våra krigsförband är 

trovärdiga och har den materiel som krävs och att vi inte bara i 

Flygvapnet och Försvarsmakten utan inte minst med internationellt 

deltagande gör detta tillsammans och därmed skapar möjlighet att 

uppnår Försvarsmaktens vision Ett starkare försvar - möter varje hot, 
klarar varje utmaning. 

Gripen E 
Under våren fick Gripen C/D ett 

omfattande lyft av den operativa 

förmågan, en uppgradering som i 

Sverige ka llas MS20 (Materielsystem 20). En 

av de många viktiga nyheterna är att Gripen 

nu blir världens första och enda stridsflyg

plan som är utrustat med MBDA:s radar

jaktrobot Meteor. MS20 ger Flygvapnet ett 

brett fö rmågelyft inom exempelvis jakt

strids- och markmålsförmågan, kommuni

kation och länkar och inte minst spanings

förmågan. Uppgraderingen omfattar hela 

materielsystemet, inklusive tränings- och 

stödsystem. Förbandssättningen har skett 

under våren och har gått mycket bra. 
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- roll out 
Ytterligare en stor händelse i utveckl ingen 

av Gripen inträffade strax därefter. I maj 

visade Saab upp Gripen E för världen. De 

drygt 500 gästerna från över 30 olika länder 

var imponerade av vad de fick se och höra. 

Deltog under dagen gjorde bland andra 

Sveriges försvarsmi nister Peter Hul tqvist, 

Sveriges flygvape nchef Mats Helgesson och 

Brasiliens flygvapenchef Niva ldo Luiz 

Rossato. Jämfört med tidigare versioner av 

Gripen, så har Gripen E ett kraftigt förbätt

rat avioniksys tem. Förmågan att bära fler 

vapen, att vara längre tid i luften och ope

rera över ett större område, möjliggörs av en 

kraftfu llare motor och ökat utrymme fö r 
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bränsle. Gripen E har ett väl integrerat och 

utvecklat sensorsystem, bland annat AESA

radar (Active Electronica lly Scanned 

Array), Infra Red Search and Track (IRST), 

system för elektronisk krigföring (EW) och 

avancerad teknologi för datalänkar, som i 

kombination ger piloten och samverkande 

aktörer exakt den information som behövs 

vid varje givet tillfälle. 2019 börjar leveran

serna av n ästa generations Gripen till 

Sverige och Brasilien. 

Anna Lindh 

Saab 

FLYGVAPENNYTT I Jubileumsutgåva I 2016 


