
Luftstridsskolan 
- utbildning och utveckling i symbios med insatsverksamhet 

Luftstridsskolan (LSS) är ett av de mest 
insatta förbanden vi har i Försvarsmakten. 
Varje minut tjänstgör någon inom LSS oav
sett klockslag, väder eller vind. Ofta sker 
denna tjänstgöring även utomlands. 

Historik 
Luftstridsskolan bilades 2005 då LSS övertog F 20 (Flygvapnets 

Uppsalaskolor) uppgifter som i sin tur tagit över en del uppgi f

ter från F 16 (Upplands flygflotti lj) . LSS är i dag spr i tt över hela 

Sverige och fin ns även i Tyskland och är därmed t ill ytan det 

största förbandet i Flygvapnet och det näst största personell t. 

Chefen fö r LSS är också garn isonschef i Uppsa la, Bålsta samt 

Hästveda. 
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En kort tidsaxel för att visa på den kontinuerliga förändringen som funnits I Uppsala det 
senaste decenniet är 

Årtal Enheter Personal 

F 20 - 2004 FSS. S\rllS cirka 100 

F 20 - 2005 FBS, StrllS. LedsystE (Strlll, Utvlufl elrko 300 

LSS - 2005 F 20 uppgl~er samt Frivillig• Uppsola Inkl Söderhamn cirka 350 

LSS 2006 Flyg$ tllllörs. cirka 390 

LSS 2007 Hkp~ tillförs, men GHU Sk~r I TySklond cfrka 420 

LSS 2009 Strlll>atlJonen skapas cirka 610 

LSS 2011 R3 skolan överförs, Sista värnplikliga ät lrlvlillg dlrke 580 

LSS 2012 BBS skopas samt FV Frlvavd, GSS soldater tillförs 891 inkl GSS/K och GSSIT 

LSS 2013 315 Morksäkpluton tlllfors 920 Inkl OSS/K och GSS/T 

LSS 2016 Flygbaskomp överfös från F 2f somt org Ny 960 Inkl GSS/K och GSS/T 

Därmed kan man säga att LSS ständigt växt sedan den skapades. 
Inte undra på att staben haft att göra. 
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Luftstridsskolans tre pelare 
UTBILDNING 
Luftstridsskolan lede r och sa mordnar Flyg 

vapnets sa mtliga sko lor under en utbi ldnings

ledare, som har en liten stabsdel som stöd med 

ett 10-tal medarbetare. Den skola som längst 

t illhört F 20/LSS är FBS, Flygvapnets flygbe

fä lsskola, som tidigare hette Flygvapnets bomb 

och skjutskola. Den har i princip samma uppgif

ter som den alltid ha~. Att vidareutbi lda våra 

piloter och besättn ingsmed lemmar inom 

strids-, transport- och specialflyg sa mt he li

kopter. Detta sköts genom olika kurser som 

bedrivs såvä l på plats i Uppsa la som runt 

omkring på Flygvapnets f lottiljer. I och med 

införandet av befälsordning med specialistoffi 

cerare och taktiska officerare utgör FBS typ av 

utbildningsmål en grund som mycket troligt 

kommer att tjäna som model l till sa mtliga 

övriga yrkesgrupper i Flygvapnet. 

BBS - Basbefälsko lan som sedan ett par år 

är återinförd i Flygvapnet, har också sitt sä te i 

Uppsala men dess R3 avdelning (tidiga re R3 

skolan) verkar i huvudsak i Halmstad. Utifrån 

det förändrade nationella fokuse t så har BBS 

bråda dagar. Den är i sin uppsta rtsfas men 

kommer precis som i gamla tider ansvara för i 

första hand utbildning av plutonchefers och 

vidareutbildning av kompanichefer. R3 avdel

ningen utbi ldar såvä l soldater som officerare 

inom räddning, röjning och reparation. 

StrilS utbildar framföral lt Flygstridsleda re 

(FSL) samt Luftbevakare (Lbev). Det är såvä l 

taktiska officera re som specialistofficerare. 

Vidare så ansvarar också Stri lS för att stödja 

Stri lbata ljonen och Tu -Stril i samband med 

Stri lspel där Stril bata ljonen övas. Utöver detta 

så ansvarar Stri lS för ett otal utbildningar med 

va rierande kurslängd. 

Flygskolan i Linköping utbildar bl.a. våra 

framtida piloter men också kortare kurser för 

såväl besättningspersonal som blivande UAV 

pi lo ter m.m. Grund läggande flygutb ildning 

(GFU) sker under ett år för flygplanspi loter på 

FlygS i Linköping på SK 60 medan GFU H 

genomförs i Tyskland hos den tyska armen på 

HKP typ EC635. Grundläggande takt isk utbi ld

ning (GTU F) respektive grund läggande taktisk 

utbi ldning helikopter (GTU H) genomförs på 

FlygS i Linköping på flygp lan SK 60 respektive 

HKP15. Efter cirka två års utbildning överförs 

pi loterna vidare ti ll F7 (b livande stridsfl ygpi lo

ter), TFHS för blivande transportpi loter samt 

Helikopterflotti ljen för blivande helikopterpilot. 

FLYGVAPENNYTT I Jublleumsutgåva I 2016 

INSATS 
LSS har sedan den 1 januari 2016 ansvar för att 

utbilda och sätta upp två stycken krigsförband. 

Dels den 16:e flygflott iljen sa mt den 161 Stril

bata ljonen. Str ilbataljonen (Stril=Strid sledn ing 

och luftbevakning) är den enda bataljonen av sitt 

slag i Sverige och den är grupperad från Luleå i 

norr till Hästveda i söder med personal också i 

Linköping som Såtenäs och in te minst Bålsta. 

Strilbataljonen har verkat dygnet runt och året 

runt sedan 1952. 

2008 slogs kvarvarande Stri lenheter runt 

omkrin g i Flygvapnet ihop til l en Strilbataljon som 

sedan 2016 benämns som 161. Strilbata ljonen. 

Strilbata ljonens persona l ansvarar för att övervaka 

svenskt lu ftrum och dess omgivning. De deltar av 

naturliga skäl också i samtliga flygövningar som 

bedrivs i svenskt luftrum men även till viss del 

internationellt. Med dagens teknik är det inga pro

blem att stridsleda flygövningar i Norrland från 

södra Sverige och tvärtom vilket underlättar och 

skapar en större flexibi litet än vad som va r möjligt 

tidigare. 

16:e flygflotti ljen ansvarar för att driva Uppsala 

flygplats i såvä l krig som fred. Fram ti ll 2016 

ansvarade F 21 :s basbataljon för detta med i 

huvudsak Uppsalabaserad personal. Sedan års

ski ftet har LSS återskapat den förmågan genom 

överflyttning av F 21 personal i Uppsala till LSS. 

Flygflottiljen är i första hand ett basförband som 

är beredd att ta emot flygande förband från andra 

delar av Flygvapnet. 

UTVECKLING 
LSS har ansvar för utvecklingen av samtliga 

Flygvapnets krig sförband inklusive Flygtaktisk 

stab. Personalen sitter såväl i Uppsala som i 

Linköping. Flygvapnets utveckling beskrivs i en 

fristående arti kel. 

31 



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. 

32 

- 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 

Överste Anders Persson 

C LSS 

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 


