
** Vår säkerhets/lolltik kräver an vi skallkun
na försvara vårl land mol anfall över alla våra 
gränseI. I vintras hade turen kommit tIll Värm
land i milo Bergslagen. Till dena militärområde 
f/Jrlades underungefär två veckor I slutel av feb
ruarI en fiirsvarsmaktsövnlng kallad "VAST
BRANS'~. ** Försvaret mot elt antalIlivermilo 
B:s västgräns bygger /lå samordnade Insalser av 
flyg- och marksltldsk,,"er understödda av väl 
fungerande underhållsUänst, fältarbeten, sam
band mm. De militära resursema måsle också 
samordnas med det civila samhällets resurser. 
Under örning VASTBRANS var främsta ändamålel 
an öva samverkan mellan olika komponenter 
som deltar I en sådant törsvar. ~"O*** , 
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Övning VÄSTGRÄNS genomför
des vad gäller markstrider främst 
inom Värmland och sydvästra 
Dalarna. Deltagande flygstrids
krafter övades inom ett avsevärt 
större område. 

Övningsledare var militärbe
fälhavaren för Bergslagens mili
tärområde, generalmajor Bengt 
Tamfeldt. Han biträddes av ett 
antal ledningsgrupper, varav en 
var Ledningsgrupp Flyg under 
ledning av förbandsinspektören. 
Delvis integrerad i FMÖ-85 ge
nomförde C E1 sin årliga eska
derövning. 

Civilbefälhavaren i Bergsla
gens civilområde genomförde - i 
samverkan med civilbefälhava
ren i östra militärområdet, Led
ningsgrupp flyg och berörd läns
styrelse - alarmeringsövningar 
inom S-, T-, W- och U-län. 

Sammanlagl deltog fe:a): 
100 slrld.s1lv plan 
12 hellkoplrar 
600 bandfordon 
5000 hlultordon 
21600 man 

•• Truppförutsättning: All
män mobilisering var genomförd 
i SVERIGE. - För att försvara 
Bergslagens militärområde hade 
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ett stort antal förband beordrats 
till området. Förbanden skulle, i 
nära samverkan med flygstrids
krafterna och de civila delarna av 
totalförsvaret, insättas direkt i 
strid. 

Övningsförlopp i stort. - För 
armestridskrafterna omfattade 
övningen tre skeden; ett kon
centrerings- och uppmarsch
skede, ett fördröjnings- och av
värjningsskede och ett anfalls
skede. Flygvapnet deltog med 
huvuddelen av flyg- och bas för
banden under fördröjnings- och 
avvärjningsskedet och med 
mindre delar under anfallsske
det. 

Under VÄSTGRÄNS genom
fördes ett antal övnings-/utbild
ningsmoment inom ramen för 
den ordinarie övningsverksam
heten - stridskjutningar, sjuk
transporter, krigskirurgi, alarme
ringsövningar, telestörning. väg
och brobyggnad, A- och C
stridsmedel samt omhänderta
gande av stupade. 

•• Särskilda övningsända
mål för FV·förband. 

~ C E1:s ledning och samver
kan med flera MB vid samti
dig land- och sjöinvasion. 

~ Övning för C SeM med stab i: 
• Samverkan. 
• Taktisk ledning. 
• Arbetsmetodik och rappor
tering . 

~ Jaktförsvar i varierande stril
nivåer. 

~ Övriga flygslagsuppträdande 
i luftförsvarat område. 

~ Verkan i telestörd miljö. 
~ Samverkan med Lv-förband . 
~ Skyddstjänst. 
~ Rörlig klargöring. 
~ Reservbasutnyttjande. 
~ Speciella basövningsmo

ment i sjukvård och basrädd
ning. 

Begränsande faktorer. - Som 
alltid är fallet under övning i fred 
har en del begränsningar för FV
förbanden måst accepteras. Be
gränsningarna har inte varit stör
re än normalt. 

Vädret har haft stor påverkan 
på övningens genomförande. De 
växlingar i väderläget som sked
de har legat inom ramen för vad 
som statistiskt kunde förväntas 
under denna årstid. Möjligen 
med undantag för den extrema ~ 
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kyla som besvärade under öv kats aven avdömningsgrupp, 
ningens början . Låga moln och vilken haft till uppgift att avdöma 
snöfall försvårade ibland insats händelseförloppen. 
med marksikt av flygförband mot 
mål inom markstridsområdet. - • Attack och transport. - C E1 
Inom sektor Mitts östra del deltog i övning VÄSTGRÄNS 
medgav basvädret mestadels med attackflyg AJ 37 och SK 60 
flygövning. samt med transportflyg TP 84. 

Förbanden leddes av eskader
•• Funktionsvisa erfarenhe staben och senare av C SeM. För 
ter för FV-förband. - Ledning medeltunga attacken angavs 
och stabstjänst: I krigsorganisa målen norr om armeövningsom Fiende(B-)sidans ECM-aggres 
tionen har sektorchefen många rådet i norra Värmland och Da
underställda chefer och stor per larna. Målen bestod här huvud effektivt störande inslag motsonalstyrka. Under FMÖ 85 var 
antalet underställda förband av
sevärt reducerat. 

Ledningen av den pågående 
verksamheten har fungerat väl , 
även om den aldrig sattes på 
svårare prov. Landets fyra sek
torstaber arbetar nu i allt väsent
ligt enl samma principer med lik
artade arbetsordningar . 

•• Samverkan är ett av nyc
kelorden för verksamheten i krig 
och därmed för FMO. Samver
kan skall eftersträvas på alla ni
våer mellan staber, förband inom 
den egna försvarsgrenen och 
även med enheter ur andra 
försvarsgrenar eller övriga delar 
av totalförsvaret. 

Samverkansfrågorna under 
FMÖ -85 löstes i huvudsak väl. 
Nyttiga erfarenheter drogs för 
framtiden . 

•• Jaktförsvar. - Jaktförban
den har löst jaktförsvarsuppgif
ten med gott resultat såväl vad 
avser antal bekämpningslägen 
mot angriparens flygplan som att 
undvika egna förluster. 

Jaktförsvarets resultat grun
dar sig på filmer och övningsro
botremsor från flygplan 35, ut
bildningsregistrering i flygplan 
37 samt rapporter från måIför
band och förarprotokoll från 
jaktförbanden. Dessa har grans
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Foto: Bo Dahlin 

sakligen av förbindelser. Dess
utom skapades en rad andra mål 
utanför FMÖ:s ram. Dessa mål 
ingick med den i FMÖ -85 delvis 
integrerade ESKÖ. Aktue"t mål
område var Västerhavet med 
sjömäl av olika sorter, markera
de av bl a 48.patru"båtsdivisio
nen i Göteborg. 

För att möjliggöra skjutning 
med skarp ammunition hade mål 
byggts upp i FMÖ-området. Lå
ga moln baser och nedsatt sikt 
försvårade och omöjliggjorde i 
vissa fall insats mot landmålen i 
Värmland-Dalarna. Attackför
banden löste sina uppgifter på 
ett bra sätt. 

Transportflygdivisionen för
flyttade armeförband, förnöden
heter, fingerade sårade etc kors 
och tvärs i vårt avlånga land så
väl före, under, som efter övning
en. TP 84-besättningarna får 
verkligen bekänna färg under så
dana här stora övningar. De löser 
sina uppgifter på ett bra sätt, vil
ket är till stor glädje för hela total
försvaret! 

• Flygspaning. - Belastningen 
på spaningsavdelningen i sek
torstaben och spaningsflygför
banden har varit relativt låg. Per
sonalen hade gjort noggranna 
förberedelser innan övningen 
och genomförde övningen väl. 

Spaningsflygdivisionen har i 

huvudsak löst sina uppgifter. I de 
få fall uppgifterna inte lösts har 
det berott på dåligt väder vid ba
serna eller i målområdet. 

styrka B. Ingen insats erfordra
des av FRÄD-helikoptrarna. 

B-sida.  För att representera 
angriparen både för arme- och 
flygvapen förband verkade en di

• Sambands & helikopter vision J 32E och en grupp AJ 37 
g. - Sam an sflygdivisi'o"'n.,..,e"""n- "7f.... n F7/Såtenås. Uppgifterna 

var baserad på HÄSSLÖ. Dess bestod bl a av bakgrunds- och 
kapacitet utnyttjades i liten om- medstörning under attack- och 
fattning. FV:s helikopterdelta bombuppdrag. 
gande var begränsat till FRÄD Föratt måla hotbilden i Väster
(flygräddning) samt deltagande i havet baserades en division J 35 

Hrmlf,n ,n snlllllt ITl/IIPlII1IIfI ini" (J/, mlt"""r I S"dflSlI11ckll lin" '11111 
" stmm rikt. OIm.IlrmI,. III, ",flik, IIrsr'I$III.1tt1ll ",.rldI6"""", I och 
m,d d, I nil TP 64:om•. F7:s fp-dlrlslon 16ser denna UDDlln lIeromrI". 

Folll: l.8SstJ S/IJgren 
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på Säve för jaktinsatser mot me
deltunga attacken och två jakt
grupper verkade i inlandet. 

• Striltjänst - Strilsystemet 
skall säkerställa förvarning mot 
anflygande fientliga flygplan och 
helikoptrar för såväl samtliga vå
ra stridskrafter som för civilbe
folkningen . Övningen visade att 
strilsystemet i Milo B kan lösa si
na uppgifter. Inom Mi lo B ge
nomförde en strilbataljon med 
sina luftbevakningskompanier 
KFÖ. Bataljonen ryckte till sin 
huvuddel in dagen före övning
ens början. Efter vissa igångsätt
ningssvårigheter löste bataljo
nen sina uppgifter på ett bra sätt. 

Samverkan mellan bataljons
stab och dess kompanier med 
olika armeförband skedde fort
löpande. Kompanierna, med si
na luftbevakningsstationer (Is) 
spridda över hela ytan, bidrar ut
över med luftbevakning till god 
övervakning av vad som händer 
på marken . Detta gör att samver
kan aktivt bör sökas även från ar
meförbanden. 

Kompaniernas luftförsvars
gruppcentraler och luftbevak

ningstorn var bemannade med 
såväl vpl som med frivillig perso
nal. Dessa har skapat en stor del 
av luftbevakningsunderlaget och 
för Is-personalen dessutom i ett 
bistert klimat. - Bra jobbat! 

• Bastjänst. - Avsikten med 
FMÖ var inte att främst öva bas
förbanden. Därför uppsattes 
basförbanden vid de baser på A
sidan som ingick i övningen en
bart med fredsorganisationens 
resurser. Övningsmoment vid si
dan om huvuduppgiften klargö
ringstjänst begränsades. Resur
ser för basräddning, väder
observation och flygtrafikled
ni ng tillfördes. 

För första gången i en större 
övning utnyttjades ÖREBRO
och KARLSKOGA-baserna. Det 

N,tIII1 t onn III: SISt/11ISf rid lUllS
IIu IIcll cfrllII11DI.1S und"",,11
-8S. 
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Tv: Uppraltande av trans/JortalJel mark· 
radla (TMR • 27). - Ovan' Flygsam· 
verkllnsolficerilre under strids/Bd· 
ning av flygundersldd. 

gav positiva erfarenheter. FMÖ 
85 har även i övrigt givit positiva 
erfarenheter. T ex bekräftades 
att mycket små basförband med 
begränsade resurser kan åstad
komma en väsentlig insats. 

Basräddningspersonalen lös
te i samtliga fall förelagda upp
gifter (som också omfattade sär
skilda övningsmoment) bra. 
Sjukvårdsmomenten för övriga 
löstes däremot inte lika bra. Här 
måste utbildning sättas in fram
för allt i praktiskt omhänderta
gande på skadeplats. 

• Expeditions- och sam
bandstjänst. - Normal övnings
uppläggning ställer höga krav på 
att sambandet fungerar. 

Inför FMÖ -85 har mycket om
fattande sambandsförberedel-

N_n + dll" r; SllfUrfI""pluclr/·
la /IYfJlf,t,sm, gick utmltld 1111
del F1ItJ -85. 

ser gjorts. Sambandstjänsten 
fungerade under huvuddelen av 
övningen bra. Det är emellertid 
angeläget att en kontinuerlig vi
dareutveckling sker inom detta 
mycket viktiga område. 

• Flygtrafikledningen har i ett 
fredsmässigt perspektiv i allt vä
sentligt fungerat bra. 

Sannolikt har dock begreppet 
"fredsmässiga resurser" i vissa 
sammanhang misstolkats att in
nebära "fredsmässigt uppträ
dande". För såväl flygtrafikled
ningspersonalen som för övriga i 
övningen deltagande personal
kategorier gäller, att alltid i dessa 
sammanhang och oavsett re
surstillgång göra det bästa av si
tuationen och uppträda så krigs
mässigt som möjligt. 

Möjligheten till inlevelse ökar 
med bra förberedelser inför öv
ningen. I vissa sammanhang 
konstaterades otillräcklig känne
dom om order och förutsättning
ar för övningens genomförande. 
Huvudintrycket är att huvudde
len av noterade brister har åtgär
dats efter hand. - En mycket po
sitiv erfarenhet har varit det till- ... 
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mötesgående som visats FV av 
personalen vid de civila flygplat
serna där FV övade! 

• För alarmeringstjänsten var 
övningsändamålen i första hand 
att pröva för detta område ny 
organisation samt att öva sam
verkan med civilförsvarets hu
vud- och distriktscentraler. 

Organisationsförändringen vi
sade sig vara ändamålsenlig. 
Men den ställer stora krav på 
samverkan och på den ömsesi
diga uppföljningen av alarme
ringsläget. Denna samverkan var 
inledningsvis otillräcklig, men 
förbättrades efterhand. 

Alarmeringsövningen gick bra 
och har gett gott utbyte. 

•• Slutord. - Så har då FV den 
fjärde försvarsmaktsövningen 

bakom sig. Med avseende på 
FV-förbandens deltagande är 
det den FMÖ som varit av minsta 
omfattningen jämfört med de ti 
digare. Detta hindrar Inte att en 
rad Intressanta erfarenheter har 
erhållits främst beroende på den 
övnlngslnriktnlng - Västerut 
som tillämpats. Det gäller nu att 
på många olika plan analysera 
och tillvarata övningserfarenhe
tema. 

Slutligen kan konstateras att 
törsvarsmaKtsövningen genom
förts utan allvarliga tillbud. trots 
att det stundtals rådde mycket 
besvärliga väderförhållanden, m m. 
Detta utgör ett gott betyg på 
kunskaper. färdigheter och om
döme hos deltagande personal. 
- BRA GJORT! • 

HUll.! HUWI/IIII & Tommr KIlhIIII 
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S37 span/ngsVlggen Marg/old I(JI nya lotouppdrag. Häl/astad medb/a2 siälrf/JI· 
sv" slObotal + 2 molmBde/slrapslal. 


