Bild l: Principbild av "Flygvapnet 2000" med fokus på bastjänsten.
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flygvapnet (IS/FY)
är under införande och därmed mo
dern informationsteknologi med nya
krav. Vid utformningen av kommande
basbataljoners ledning måste detta in
arbetas.
Den minskande ekonomin för för
svarsmakten gör att "munnen måste rät
tas efter matsäcken". Utbyggnaden av
bassystem enligt bas 90-principen har
avbrutits. Detta faktum medför att nya
modeller för utnyttjande av den befi nt
liga infrastrukturen måste utarbetas.
Dagens bassystem är flexibelt och rör
1igt vid framförallt huvudbasen med ett
antal start- och landningsmöjligheter.
Det framtida bassystemet - som ingår
i "Flygvapnet 2000", bild 1 - måste ge
högre chef större flexibi Iitet att utnyttja
ett större antal start- och landnings
möjligheter med framförallt alIväder
skapacitet. Detta kräver att basförban
den är mer uppgiftsanpassade och rör
liga över en större yta, inom hela flyg
basgruppen, samt är anpassade till mor
gondagens möjligheter avseende för
bandsledning.
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Ingångsvärden - Bas 2000
Officerare & civila
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Införandet av flerrollsflygplanet JAS 39 Gripen och
de operativa prioriteringar som är kopplade till för
mågan att snabbt byta roll ställer höga och långtgå
ende krav på basbataljonerna. Systemets möjligheter
att ta emot, bearbeta och utsända information ställer
högre krav på framtida sambands- och ledningssystem.
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Försvarsbeslutet 1996, FB 96, innebar
en neddragning från 24 till 16 basba
taljoner. För att kunna bibehålla grund
filosofin "skydd genom spridning" får
framtida basbataljoner ansvara för ett
geografiskt större område, med ett stör
re antal start- och landningsmöjligheter.
Detta tillsammans med neddragning av
utbyggnaden gör att en ny lednings
struktur måste byggas upp. (Bild 2.)
Flygbasstudien innebar i korthet ett
antal alternativ som byggde på att i stör
re utsträckn i ng utöka rörl igheten på da
gens basförband. Man skulle därmed
kunna verka inom den infrastruktur som
dagens bassystem erbjuder samt utökan
de av framförallt klargöri ngskapaciteten .
AG Bas 2000 - en arbetsgrupp som
bildades 1993. Den tog vid där flyg
basstudien slutade och hade ti II uppgift
att känslighetspröva flygbasstudien. I
sista delrapporten 1995 fastslog arbets
gruppen följande inriktningar för ett
framtida bassystem.
~

Grundläggande operativa krav ska till
godoses.
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Bas 90:s grundide om skydd genom sprid
ning bibehålls och utvecklas ytterligare.
Lösningar ska tas fram som inom framti
da ekonomiska ramar möjliggör att bas
systemet inom en tioårsperiod i allt vä
sentligt kan tillgodose flygsystemets krav
på ledning och betjäning vid flygbas.
Bas 90-utbyggnaden enligt nuvarande
plan avbryts. De redan utbyggda delar
na tas ti/lvara och integreras i det fram
tida bassystemet.
Framtida funktionslösningar ska tillgo
dose stora krav på rörlighet varigenom er
forderlig flexibilitet och anpassning möj
liggörs.
Antalet start- och landningsmöjligheter
ska fortsätta utvecklas mot de nivåer som
anges i Bas 90-konceptet.

Projekt Underhåll 2000 redovisades
i FlygvapenNytts nr 2/96. Projektet sam
arbetar för att säkerställa de gränssnitt
som finns avseende flygmaterielunder
hållet. De beslut som efterhand tas inom
Uh 2000 rörande krigsorganisationen
blir därmed planeringsförutsättningar
för Flygbassystem 2000.

Projektet ska utforma förslag till ny flyg
basstruktur efter år 2000. Införandet ska
ske under programperioden 2002/2006.

Organisation

Internationella insatser
Vid i nternationel1la operationer ska bas
förband ku nna deltaga med samtl iga
förbandsfunktioner.
Ut
veckl i ng ska ske mot för
måga att förband och funktioner inom basbataljonen
ska kunna ledas av och
samverka med internatio
[ KC-vsh
nell stab. Materiel för be
tjäning och försörjning av
[ Betj fpl
egna flygförband ska kunna
medföras. MaterieIanpass
[ledning
ning till internationell stan
dard ska genomföras så
[ Samband
långt som möjligt.

Projekt Flygbassystem
2000. - Mot bakgrund av

[ Fältarbete

ovanstående besl utade flyg
vapenledningen att starta
projekt Flygbassystem 2000.

[ Elkraft
[ Markförsv

Arbetet drivs från TU Bas aven pro
jektstab bestående av major Gerhard
IUner, major Claes Bergström och pro
jektadm i nistratör Ingrid Larsson.

Bild 3: Projekt Bas 2000
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I Hotbild

Arbetet genomförs i huvudsak inom
delprojekten med personal ur He, FK
staber, förband och skolor. Härigenom
har projektet åstadkommit verksam
hetspåverkan, dvs att aktiv medverkan
från officerskollegerna i organisationen.
Styrgrupp och referensgrupp finns ut
sedd. I referensgruppen ingår represen
tanter från samtliga funktioner inom bas
bataljonen, flygkommando samt Stril.
Projektets organisation ska förhopp
ningsvis spegla den breda kompetens
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Projektledning
Pl mj Gerthard Ittner
mj Claes Bergström
Padm Ingrid larsson

H

Bas 2000

Referensgrupp
Övlt J Strand
Övlt S Burström
Mj R Kirtzell
Mj Ulf Finer
Mj J Johqvist
MJ A Bruhn
Kn J Sölvebring
Övlt M Nilsson
FKS
FKM
FKN
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Styrgrupp
C ProgA Ordf
Stf C ProgA
CProdA
C Bas
C Flyg
C led
C FTC
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Föredragande
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Bild 4: "BuIIs eye"
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och kunskap som finns inom hela flyg
vapnet. (Bild 3.)

"Hulls eye" ...
... är arbetsmodellen för projekt Flyg
bassystem 2000. Modellen utgår från
krigsorgan isationens kärnverksamhet.
Kärnverksamhetens mål är att möj llig
göra vapnens verkan i målet, i detta fall
burna av ett flygplan, fört aven pilot.
För att åstadkomma avsedd verkan krävs
vapen. För att föra vapnen till målet
krävs ett flygplan som kan ta sig från
flygbasen till målet. (Bild 4.)
För att åstadkomma upprepade in
satser och insatser mot olika mål krävs
att flygplanet kan återvända till basen för

förnyad klargöring (dvs tankning, ser
vice och beväpning). Härutöver krävs
information om angriparen samt en plan
för den fortsatta verksamheten, vilken
framtages och delges av ledningsfunk
tionen.
Denna ledningsfunktion består dels
av den "minuttaktiska" ledningen ut
övad från kommandocentralen, dels av
den stridsteknisk/taktiska ledningen i
form av divisions- och bataljonsledning.
Här inkluderas även väder- och sam
bandsfunktionerna.

Projekt Bas 2000 stabsarbetsplan
2007-12
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rärlighet.

Arbetsläget
• • Samtliga ovan redovisade funk
tioner kan sägas säkra initialeffekten.
För en uthåll ighet över tiden krävs yt
terl igare resurser, vi Ika representeras av
de perifera delarna av bild 4. Ovan be
skrivna verksamhet bestäms till sin art

Bild 5

Verksamhetsanalys

(jakt, attack och spaning) och omfatt
ning (antal, tid och plats) av den hotbild
och de operativa grundkrav som hot
bilden ger upphov till. Verksamheten
inom flygbassystemet utformas härvid
på ett sådant sätt att det optimala ut
nyttjandet av flygsystemets resurser till
godoses.
En angripares insatser mot flygbas
systemet kräver motåtgärder. Funktioner
för dessa är luftförsvar (LV), markför
svar, skyddstjänst och fältarbeten (ban
reparation) . Dessa funktioner (symboli
serade av sektorer i bi Id 4) har utan an
griparens insatser ingen påverkan på
kärnverksamhetens genomförande. De
varierar därmed i storlek beroende på
hotbilden samt beroende på de opera
tiva kraven .
Ovan angivna hot, operativa grund
krav och därav följande verksamhet
leder ti II ett visst förfari'ngssätt kallat tak
tik eller uppträdande. Den taktiska
grundtesen baseras på spridning och

Förbandsförsök
TOEM
TABas
KRO-FV

t

Etapp 7, innehållande den inlledande
probleminventeringen, är avslutad.
Etapp 2, verksamhetsanalysskedet, kom
mer att avslutas under tredje kvartalet
1998 med en föredragning för referens
och styrgrupp. Under hösten kommer
förbandet Basbataljon 2000 att ta form
i konkreta förbands-/funktionsmoduler.
(Bild 5.)
Samtidigt som nu funktionernaIfunk
tionsklossarna inom respektive område
börjar ta form, skrivs U TOEM för Bas
bataljon 2000. Under hösten 1998 på
börjas en del förbandsförsök inom funk
tionerna kommandocentraltjänst (KO
och betjäning flygplan (Klargto och Am
tjänst).
En mer detaljerad beskrivning över
Bas 2000, Taktiska principer och en be
skrivning inom de olika funktionerna
på basbataljon får anstå till kommande
utgåva.
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