


Bakgrund. Under basstu
dierna stod det tidigt klart , 
att systemutvecklingen ut

över fortifikatorisk utbyggnad för 
ökad spridning, många banor och 
skyddade ledningsplatser också 
krävde väsentliga förändringar av 
taktik och basförbandens organi
sation. 

För att snabbt och till måttliga 
kostnader reducera sårbarheten 
på marken för flygförbanden inled
des övergången mot "bassystem 
90" med uppsättning av organisa
tion för rörlig klargöring och för
bättrad maskering av flygplan. Ut
byggnad av baserna begränsades 
inledningsvis till utveckling aven 
försöksbas - Hagshult - och till
komst av ett antal kortbanor ge
nom samverkan med vägverket 
vid utbyggnad av riks- och länsvä
gar. Utbyggnad pågår i dagsläget i 
den takt projekteringskapacitet 
och ekonomi tillåter. 

Under 1981 tillsattes en arbets
grupp för att utarbeta målsättning 
för ny babataljon  "PTOEM bas
bat 85". Arbetet skulle främst 
grunda sig på basstudierapporter
na. Det visade sig snart att många 
vita fält fanns vad gällde den totala c:: 

taktiken för basbataljonen. Och in ~ 
te nog med det, det fanns inga o 

överarbetade basutbyggnadsnor : 
mer i 'Bebas' . Och inte nog med ~ 
det heller, det fanns ingen överar
betad 'Bebas" . De var ju alla upp
gifter , som hade varit bra att ha för 
att grunda PTOEM på. 

Frågeställningen blev kanske 
den klassiska: Vem kom först -
hönan eller ägget? 

• Nåväl , för att PTOEM skulle bli 
förståelig inarbetades en rad tak
tiska ansatser och beskrivningar 
samt fortifikatoriska krav. 'Bebas' 
har sedermera omarbetats med 
PTOEM som grund, där vissa av
snitt återgivits ordag rant. - H u r är 
läget med 'Bu bas'? 

Från sommaren 1982 har en en
het för taktisk utprovning av bas
och underhållssystem, TUBas, va
rit verksam. Enheten är statione
rad i Halmstad, underställd C F14 
men lydande direkt under chefen 
flygstaben (CFS) i likhet med 
TUStriI. Redan då arbetsuppgifter 
för TUBas diskuterades framför t 
des kravet från FS , att enheten ~ 
snarast skulle genomföra en ut- CD 

provning av ny basbataljon i full ! 
skala. 

• • Förutsättningar för utprov
ning. - För att genomföra en ut
provning aven basbataljon för det 
nya systemet krävdes: 

• En u/byg/1d bas enl Bas 90:s principer. 
• En gllnomarIJe/ad orl1anl$alion av bas

ba/.IJolI, 
ElIl1enomsrlJlltlld bas/all/lk. 

; 	Tillg"n/1 11// mSlllriel som medg.v Iii/
lämpning av avsedd /all/ik. 

Dessa förutsättningar har efter 
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Tiderna har alltid förändrats . Så också den s k 
hotbilden. Med teknikens snabba utveckling har 
förändringar i kalku/erade skeenden kommit alll 
snabbare. För Flygvapnet har delta faktum bl a 
inneburUatt kraven på bättre skydd mot luftan· 
grepp snabbt vuxit. Anfall med yttäckande bomber 
och robotar har tvingat Iram ett nytt taktiskt tänkan· 
de lör Flygvapnets krigsbaser. Därför pågår nu In
trimning av något som kallas Bas 90-systemet och 
dess basbataljon/"B85". I höstas provades denna 
nya flygbasfilosofi under en krigsförbandsövning 
kallad "MOSES" med bl a massmediernas Argus
ögon på plats. 

A 
och 


A 90 
under intrimning 


CFV, Ir 11m I'amon, H", Komt"'lHIl Am"/ mld /frI Am. JOfbIck. 

hand skapats under förberedel
seskedet. 

Förberedelser. - Det konkreta 
förberedelsearbetet för utprov
ningsövning MOSES startade hös
ten 1982. Då genomfördes en re
kognosering för komplettering av 
basen fortifikatoriskt, så att nor
merna enl PTOEM beträffande bl a 
spridning av flygplan skulle kunna 
innehållas. 

Senare följde rekognoseringar 
för utbyggnad av bassambandet 
enl "Systemmålsättning bassam
band" , som förelåg i remissutgåva 
våren -83. 

I november 1982 bildades ar
betsgruppen Ag MOSES. Den in
nehöll representanter ur berörda 
myndigheter och leddes av C TU
Bas. Ag MOSES sammanträdde 
ungefär en gång per kvartal och 
"processade" successivt fram 
slutprodukten MOSES. 

• • En av de större stötestenar
na var hur man skulle kunna skapa 
ett förband som inte finns. 'Basbat 
85' innebär en rad påtagliga för
ändringar mot dagens basbataljon. 
Den mest markanta skillnaden lig
ger i tillkomsten av ett markför
svarskompani av jätteformat. För 
provbataljonen skulle kompaniet 
innehålla åtta plutoner. (Jämför två 
vaktplutoner i dagens skyddskom
pani.) Slutlösningen blev en kom
bination av åtgärder, där ordinarie 
basbataljon utgjorde stomme. 
Denna kompletterades genom in
kallelse ur andra krigsförband 
samt tillfördes enheter ur fredsor
ganisationen med GU-värnpliktiga 
och befäl. 

På "taktiksidan" genomfördes i 
FS/Bas regi dels en överarbetning 
av 'Bebas' , dels en framtagning av 
anvisningar för basbataljon - An
bas - för resp kompani. De fast
ställdes hösten -83 av CFV. Både 
'Anbas' och 'Bebas' var forfarande 
skrivbordsprodukter, som var 
framtagna av fackspecialister. 'An
bas' ersätter tidigare bashandböc
ker. . 

Under hela förberedelseskedet 
arbetade TUBas med att söka ska
pa en "heltäckande" bastaktik ge
nom taktiska diskussioner, appli
katoriska exempel, taktiska spel 
och delutprovningar i samband 
med tillämpningsövningar. 

För att provförbandet skulle kun
na bli lämpligt för prov, krävdes en 
rad utbildningsåtgärder. Ag MO
SES diskuterade och fastslog att 
följande utbildningsprogram skulle 
tillämpas: 

• App/ex med bala/Jons/edn/ng, t o m 
/lompan/chllls niv". 

• TiIkt/sll/ spel ned t o mplutonschefs nl
vA. 

• Fal/övning pi bBStill t o m vissa tropp
chefer. 

• Ulblldnlngsskede under KID lö, förban
det. 

Utbildningen under KFO skulle i 



• 	 första hand inriktas på resp för
bandsenhets taktiska huvudupp
gift och i andra hand på individens 
personliga allmänmilitära kunska
per. 

Förberedelsearbetet har också 

omfattat kontakter gentemot fl'yg

och luftvärnsförband samt Fobef 

(försvarsområdesbefälhavare) . 


• Kontakter mot "flygsidan" har ~ 


gällt så triviala saker som godkän l 
nande av kortbana på E4 för flyg- u 

ning - en inte alltför självklar sak' ~ 


Hinderröjning är ett exempel. Sätt

punktsmarkering eller "illegitim ~ 

markering av övergångsställe" mitt 

i obygden på en motortrafikled är 

exempel på intressant samver

kansfråga gentemot Vägverket. 
Tänk på det Du som råkar ha sam

ma förutsättningar inför övningar 

vid Din bas. 


Andra saker som klarats ut före 

utprovningen har varit flygförban

dens taktiska möjligheter att ut

nyttja skilda banor för start- och 

landning i förband, marktranspor

ter av flygförare, landningsvikter ~ 


vid kortbaneiandning (fredsförhål- ~ 


lande) m m. Ö 

Beträffande Lv-frågor har pro- ~ 


blematik med identifiering m h t 

många banor, banriktningar och ~ 

inbördes avstånd mellan banorna 
 O~.n: Eft ap.ld.blllrt InBI., ~.r ~/.nln, 
penetrerats. Vidare har principer n bB/I"ffI mH hund.r. S.bolllfflr In
för utnyttjande av såväl Lvakanför- ring,d..1Mbbl. 

band m 48 som Rb 70 utklarats. c: 


Samverkan har skett med aktu i 
elit Fo vad gäller armeförbands '<: 


medverkan, underhållsfrågor m m. B 

•• Uppläggning av utprov- ~ 
ningen. - Senast det begav sig, 

dvs när man utförde utprovning av 

basbataljon, var i början av 60-ta

let. Visserligen har tillämpningsöv

ningar med i stort sett fulltalig bas
bataljon genomförts sedan dess 
men med vilken målsättning, med 

vilken utvärdering, med vilken 

uppföljning. 


Det är en sak att genomföra en 

övning - det är en annan sak att 

utföra en utprovning - kanske en 

helt annan sak. 


FV:s övningsverksamhet är som 

regel en kompromiss mellan olika 

övningsändamål. För basförban

den är basprioriterade övningar 

sällsynta. När tillfälle ges är resur

serna normalt ändå alltför begrän

sade för att kunna öva fullt ut. 

Kompromisserna leder ofta till att 

övningstiden skall utnyttjas maxi

malt. Detta innebär ofta så många 

flygpass som möjligt inom A-tidens ~ 

ffim. I 


En utprovning aven basbataljon Ö 

måste självfallet utgå ifrån gällan- ~ 

de hotbild vad gäller angriparens (; 

anfallsfrekvens inte bara mot ett & 

operationsområde utan också mot 


Ned,n: JA 37 VI(J(Jen n./tpIrte"d under 
en Iyp ,~ ~j,bl8sltyl. Fle" mllkerln,.'Y
per pro~,du. 

av.n + n«l.n: Rörlig IrI.rgiJring ar /.lrtVlggen enl Bu 9O-modell. 
HMK paaade pI.tt an"" fpl-.tegen och bek.ntad.q m«I fiJl"ll"ln. 

den enskilda basen. Detta har varit 
en grundförutsättning för upplägg
ningen av övning MOSES. För för
svararen är det med viss sannolik
het så, att angriparens åtgärder är 
styrande för egna åtgärder. Betjä
ning av jaktförband blir en följd av 
angriparens anfallsfrekvens, ska

deläge på våra baser likaså. Angri
parens ev anfall mot våra banor 
och taxivägar samt vår amröj- och 
banrep-kapadtet styr möjligheter
na för samtliga våra flygsystem att 
operera. 

• Ett grundkrav har varit, att så 
långt möjligt verifiera i PTOEM 
ställda krav på betjäning av flygför
band, amröj- och banrep-kapadtet 
samt förmåga till bevakning-/ 
skydd m m. Det säger sig självt, att 
härvid står ett antal krav i motsats 
till varandra eller åtminstone förut
sättningarna för kravens uppfyllan
de. Självklart kan man inte förut
sätta maximal betjäningskapadtet 
i form av klargöringar av flygplan 
om samtliga banor är förstördå. 
För att få ut så mycket som möjligt 
av utprovningen har det alltså varit 
nödvändigt att som vanligt kom
promissa. Ett antal olika, i vissa fall 
motstridiga, utprovningsändamål 
har fått samsas om samma förut
sättning, den totala provresursen. 

Utprovning av bevakning-/ 
skydd hade till dags dato inte kun
nat ske i full skala. Hösten 1981 
genomfördes övning Torsten med 
en starkt reducerad basbataljon 
som grund. Provförutsättningarna 
var ofullständiga. Resultatet blev 
därefter, dvs ofullständigt. 

Om man söker utröna den verk
liga klargöringskapadteten hos en 
basbataljon, förutsätter detta rimli
gen att klargöringsförbanden kan 
sättas in med full kapadtet. Detta 
kan kräva dels att bevaknings/ 
skydd är under kontroll , dels att 
trafikmässiga begränsningar inte 
föreligger. Det senare kan i sin tur i 
princip kräva en oskadad bas. 

• • Att flygfältsarbetskompaniets 
(ffarbkomp) vi ktigaste uppgift är 
banreparation är sannolikt bekant. 
Att kompaniet skall svara för fält
hållning och utbyggnad av basens 
skydds nivå i flera avseenden är 
kanske inte så allmänt känt. Att 
ffarbkomp normalt genomför sin 
KFO skild från bas bataljonen i öv
rigt är känt. Varför är det så? Hur 
går det att köra tu nga fordon på 
skogsbilvägar utan bärlager ett an
tal dygn utan åtgärd?? 

Ovanstående påståenden/fun
deringar är exempel på faktorer 
som beaktats vid övningsuppläg
ningen, som kortfattat framgår ne
dan: 

• U/(JII blirjln Mr .ft klrill(J". IIIBbll.l/o
n.ns ,fllndhmldlon I eft ffI,.lIrI ,,111ft 
lip med II". llel/lnln,.,..~. Sln:cer
BlrI liblHle bet/lnlnpkr., odI "enlN,.
.'limln".r. 

Uel/lnln, n "y(JfiJrillnd Ir IIIBblfll/o
nens Mild.""". K"~,,, ~ llel/lnln, 
rlr In/Hnln,.~/. II". oct ,~..,. lik, 
etterl/MltJ mol m,}(m~ enll'TOEIIII mol 
ö~n'n",n, .'111. 

• Ry/m'" I ,nflllsv',orlbelilm",ln, mot 
bIlen enl _/bItden. Sbdel'"n be,,,nBId..,.. ,ft del" ., ....n ,I/tfd 
~" In~lndb'" Mr ,ft "~II, /fln, 
~e,*"m".r' III11~er ,mrj/- odI blNll
p."IIOII. 

• Flenlll". 	ttiTlIik ,ft ,.",lrIrIlln"ItTI" 
b_n pl,ne""" mH ""' omt.tIIIln,
IInder ".1, li~nln(Jln. SlrskI'd ,~em
nln, p_rede. "rIttInie "~In," ltItI
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Jämför/se blid 1. • 

En vanlig fråga efter en övning 
är: Gick den bra? - Vad är ett rele
vant svar på detta? 

• 

• • Utprovningsövlling MOSES 
var planerad att drivas så långt i 
olika avseenden att förbandets be
gränsningar kom i dagen, att olika 
funktioners verkliga kapacitet kun
de kartläggas. Med andra ord skul
le övningen inte "gå bra" för att 
kunna ge ett bra utprovningsresul
tat, men svårigheterna skulle för
hoppningsvis komma i dagen först 
efter hög belastning. 

Genomförandet var i förväg helt 
programmerat i en särskild utprov
ningsplan. Planen utgjordes av: 

• Fl,,,,,,,,,,,, Inkl '''''11m I/Jr ",grIT'
nln,/-I."" odI .n,,1/ mot bN,n.•H,.. .,."DnI".t Mommtpl.n om,.n.n. "mill,. Inut
ur odI IetftIllkt/Dn n ,gen m."tt,1 
m m lOIII ml/' "rerlrrtlllt." ar /Jr·
n'nf/l'llln'ngen. 

Hn IIrrkln ."rltfMl .ttt"'.n f/Jr 
"B 'S". VI.llml/, "t.I/Dn,n tJl/lm
,. B,b•• odI An.... 

• • Provbaaen. - Provbasen 
Hagshult hade inför utprovningen 
utbyggts enl Bas go-systemets 
principer. Den omfattar huvudbana 
samt tre kortbanor , varav en ligger 
på E4 . Spridda flygplanplatser är 
utbyggda till antal och med inbör

8 85:s organjsation under "MOSES" 
Markför-

Bat Stabs Stn- . Ffarb- UH- Sky- svars- Sido
stab komp komp komp komp komp komp bas 

1 1 
~ 125 

DuD~D 
Summa ca 1.300 man. 	 ~ 

• 
des avstånd enl gällande normer. ter på E4, som på aktuellt avsnitt 
Ett antal taktiskt betingade uppfar- är motortrafikled, har byggts för 

anslutning av skogsbilvägar. 
F ortifikatoriskt skyddad bascer 

ral är färdigställd. 
Vissa grupperingsplatser, främ: 

för klargöringstrqlPar, hade ior( 
ningställts i förväg med bärlage 
grus m h t markbeskaffenhetei 
Sambandet hade kompletterai 
med utökad baskabelsträcknin 
samt automatväxelsystem. Ny 
basradiosystemet var disponibe 
med fasta och rörliga stationer er 
gällande normer. 

Som sidobas utnyttjades Byhol 
ma för att m h t begränsade resur 
ser slippa konflikter med t ex dVI 

trafik och andra problem. 

• • Provförbandet. - Bataljo
nen, som benämndes B 85, upp
byggdes enl PTOEM för betjäning 
av två Viggen-grupper, en JA och 
en AJ. En "tung" bataljon valdes 
för att skapa förutsättningar för en 
hög belastning av ledningsfunktio
ner, omfattande trafik, stort under
håll , m m. 

Den enhet som mest bidrar till 
utökning av 'Bat 85' jämfört med 
dagens organisation är markför
svarskompaniet. Det är dock inte 
liktydigt med att 'Bas 90' är så 
mycket mera resurskrävande. Det 
ligger nog närmare sanningen, att 
dagens organisation är underdi
mensionerad i detta avseende. 

'B 85:s' organisation framgår av 
bl/d 2. Angiven numerär för resp 
kompanier är ca-värden. - Utöver 
'B 85' deltog luftvärns- , värn- och 
hemvärnsförband med samman
lagt ca 350 man . 

• • Erfarenheter. - När detta 
skrivs har utvärderingen just bör
jat. Med hänsyn till övningens 
komplexitet, att många moment 
och delutprovningar kan ha stört 
eller på annat sätt influerat varand
ra, krävs ingående granskning av 
tillgänglig dokumentation för att 
dra säkra slutsatser. 

Jag avser därför återkomma 
med redovisning av provresultat i 
senare nummer av FL YGvapen
NYTT i den utsträckning som är 
möjligt m h t sekretessen. 

Ett preliminärt omdöme begrän
sar jag därför till följande: 

.Ollningen genomfördes i stort enl 
plan. De främsta störningarna 
orsakades all dlligt flyglläder. 

• 	Kritiska punkter i organisation och 
funktioner tycks ligga där de lör
lIäntats. 

• 	Förutsättningar föreligger för en 
effektIII bataljonsledning. 

• Undertill/ med "hämtprlncip" lIid 
undertlll/splats lIerkar lIara lämp
ligt m h t gruppering och taktik. 
(Finns inte beskrIllen iAnbas.) 

• 	Vi har fltt en rik kunskapsbank att 
ösa ur dels för öllerarbetnlng all 
organisation och taktik, dels för 
kralIsättning pI utbl/dningssldan. 

• 	Organisation och taktik förefal/er i 
sina hUlluddrag lIara riktiga . 

• 	'ngenting har framkommit som 
kräller radikala förändringar. • 

Dag Fåhrreus, C TUBas 



• • 

En splllterbomb krever" pA banan. Flera 
töljde. 

'MOSES' - del 2 

Anfallet kom rakt norrifr~n. Fyra plan svepte in 
över huvudbanan på låg höjd och vi kände hur 
marken skakade av bombträffar. Fem krevader 
kunde vi räkna til/, där vi satt hopkrupna i våra 
skyddsrum. • Äntligen kom den långdragna 
signalen från tyfonaggregaten, som betydde att 
faran var över för den här gången . • Nu gällde 
det att handla snabbt och på rätt sätt. Skydds
maskerna hade vi tagit på redan innan vi läm
nade skyddsrummet, men därmed var det ju 
inte fritt fram. Hela området var förmodligen 
täckt med små substridsdelar från multippe/
vapen, minor som kunde utlösas vid minsta 
beröring eller t o m redan när man kom i när
heten av dem. 

Foto: JiJIIn Char/eville 

Inspektion aven av bombkrairama. Flera 
fanns. 

BANREPARATION 

V.tysk 'Tornado' under prov med nytt NATO-vapen: 

W-l, som I MTG-2·vers/on skall avlossas mot 

flenUlga bensystem! 

• ,, 
• 

, , 
,
• " , \ \ ,
I I, ,• .. 

..., , ,, 
• • , • • t 

.J • 

Det brann i skogen och röken låg 
tät över södra delen av huvudba
nan. Räddnings- och röjnings
styrkan var larmad och på väg 
fram, Samtidigt hörde vi rekog
nosceringshelikoptern komma. 
Det gäller att snabbt få en uppfatt
ning om skadebilden, så att rädd
ning-röjning och banreparation 
kan sättas in på rätt ställe så 
snabbt som möjligt. 

Rekognosceringspersonalen i 
helikoptern (i detta fall fältarbetsof
ficeren) fotograferar området och 
noterar alla skador, storlek och lä
ge på kratrar, oexploderad ammu
nition (OXA) , bränder osv samt 
rapporterar uppgifterna till BasG, 

, , . " , .. 
• 


, ~-' 
.. 
, .,. :' . 
l .' .: , • .. ." 

, 	 f ",' 

• 	 Vapensystemet JP233 bestAr av tv' bombkapslar 
med 1) 30 kraterbomber och 2) 215 minor. 'Torna· 
do' kommer bära fyra slIdana kaps/ar . 

som markerar allt på en karta över 
basen. Här beräknas sedan var re
parationsresurserna ska sättas in 
för att snabbast få klar den minsta 
operativa startsträckan (MOS) 
som flygverksamheten för tillfället 
kräver, 

Ammunitionsröjarna fick order 
från BasG att gå in och röja, Alla 
minor och OXA markeras och 
sprängs. Röjt område märks ut. 

Fänrik Gustafsson, chefen för 3, 
reppluton, fick direkt efter anfallet 
ordern "marschfärdiga", vilket in
nebär att plutonen så snart am
muntionsröjningen är klar ska kun
na sättas in för banreparation. 

Gustafsson samlar sitt manskap 
I elt verlrllgt krif/UPde kan vira floltll/bensyslem komme ,It se III som ov,n. 
Det 'r d'rfijr ell miste ,II ~ vira ffygpfan IItIpritlda I4ngl trin IIemmetJ"'f7II; 
enlBas 'O-,y,/emets principer. lIil,kydd.. /JeII med ,II","em,lIv, mm. 
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lImin, OeroenOe pa an nagon 
lämpligare blandare inte gick att få 
tag på till rimlig kostnad. Visar det 
sig efter kommande vinterprov att 
metoden med Texit eller Köldbe
tong fortfarande är lämplig, kom
mer blandare med betydligt större 
kapacitet att anskaffas. 

•• Senare kom nya anfall och vi 
fick fler kratrar att reparera. Silikal 
och "Febset 45" (som används in
om NATO) hade anskaffats. Vi fick 
härmed en fältmässig utvärdering 
av dessa. Under nattetid reparera
des ett antal kratrar med asfalt, 
varvid en förenklad asfaltutlägga
re, en s k sloda, användes med 
gott resultat. 

Vad gjorde kapten Berkesten 
med övriga delar av sitt kompani? 
Jo, bl a: 

• Vägar. 	 Behovet av fordonsvä
gar var stort och stora mängder 
grus gick åt för underhåll av be
fintliga vägar, byggande av nya 
vägar, mötesplatser, uppställ
ningsplatser, etc. - Under öv
ningen transporterades ca 

m310.000 grusmaterial (det 
motsvarar ca 1 000 lastbilslas
ter), vilket utan större störningar 
kunde genomföras samtidigt 
med pågående intensiv flyg
verksamhet. 

• Splitterskydd för materiel. För 
många av de utrustningar som 
finns inom basens primärriskzon 
- t ex el- och teleplintar, tlf
vagn, m m - byggdes rejäla 
splitterskydd. 

• Splitterskydd 	 för personal. 
Splitterskydd för sex personer 
("Spi 6") byggdes på ett flertal 
platser inom primärriskzonen. 

• Skenkratrar 	 utplacerades av 
såväl förtillverkad typ (skumkra
ter) som platsgjorda gruskratrar. 
Alla var även på mycket nära 
håll svåra att skilja från verkliga 
kratrar. 

• Maskering 	 av flygplanplatser 
gjordes med såväl äldre "natur
lig" trädmaskering som senare 
typer av parasoller och täckdu
kar. 

FOlo: Jahn Char/eville 

Flygfältsarbetskompaniets orga
nisation, dess gruppering, arbets
metoder vid banreparation, materi
aivai osv analyseras nu vid F14. 
Resultaten härifrån kommer att lig
ga till grund för den framtida ut
formningen. • 

Bertil Persson, FS/Bas 
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maskinerna görs klara för trans
port och handverktyg lastas. 

Skadebilden är nu klar och plu
tonen får order om insats. En gräv
maskin, en väghyvel, två hjullasta
re och soptraktorn går in först. öv
riga får vänta på framryckningsor
der en bit därifrån. 

• 

•• Rullbanan ser bedrövlig ut. 
Grus, sand och .söndersprängd 
beläggning täcker stora delar av 
banan och fem kratrar gapar emot 
oss. Första kratern är nästan helt 
vattenfylld. Troligen har en drä
ningsledning skadats. Ett par el
plintar vid sidan av banan tycks 
däremot ha klarat sig ganska bra. 

Grävmaskinen måste antingen 
slå sönder de stora beläggnings
styckena eller föra dem åt sidan. 
Allt övrigt utkastat material kan an
vändas som återfyllning. 

Väghyvel och hjullastare skyfflar 
tillbaka jord massorna och grävma
skinen sorterar och packar samti
digt som den bryter upp skadad 
beläggning. Första lastbilen kom
mer från grusupplaget med nytt 
bärlagematerial för att komplettera 
upp till ytlagret. Välten kallas fram 
och bilen får order om att hämta 
den makadam som ska ingå i yt
skiktet. 

• Ja, så gick det till när avsnittet 
banreparation drog igång under 
slutövningen av MOSES. 

Dessförinnan hade alla i flygfälts
arbetskompaniet fått teoretisk ge
nomgång om: 

!
Hotbild. 
SkIt/,ty".,. 
ArlJ,trm,lodllt ~/d blnrep,ret/on. 
AI(IInI" ~/d ny' ,nfall und"pI,l,nd'
'.1', 

samt gjort förövningar med de nya 
material som skulle provas. 

Redan tidigare har många olika 
material för ytskiktet provats och 
frågan var denna gång: Gips eller 
köldbetong? 

4<1' ~46 <1 10cm M8It. 16/25 
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I båda fallen består översta lag
ret av öppen makadam som 
dränks in och stabiliseras med en 
lättflytande massa bestående av 
Gips (eller Texit som är dess rikti
ga namn) eller Köldbetong. 

Tre "stora" kratrar (yta 70-80 
m') samt en mängd småkratrar 
och ytskador reparerades. Båda 
materialen motsvarade väl de krav 
och förväntningar vi ställt upp. 

Kapaciteten vid indränkningen 
var denna gång mycket låg, ca 60 
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systemet har blivit ett alldeles ut
en verklighet. Därmed har märkt tillfälle att åstadkomma ett 

risken påtagligt ökat för nytänkande när det gäller skyddet 
mot C-stridsmedel. C-stridsangrepp även mot 

Sverige. Vi måste utgå • Vi måste kunna arbeta i C
smittad miljö för att lösa våra uppfrån att kemiska stridsme gifter. För att klara det fordras för

del kommer aft användas utom A) C-skyddsdräkter (gum

mot oss. Vi måste skynd
samt ta fram ett eget 
skydd. Vi måste öva oss i 
att verka i sådan miljö. Skydd
Verkligheten har sprungit 
ifrån Geneve-protokollets J 
anda och mening. ; mot 

kemiska 
'MOSES' strids

del 3 medel 
9 

Under VK 1 prövades i 
viss skala användandet 
av C-stridsmedel. 1925 
ratificerade ett 1DO-tal 
stater det s k Geneve-pro
tokollet. Det innebär i 
praktiken ett förbud mot 
en första användning av 
kemiska (=C-) stridsme
del. I princip har man 
världen över sedan dess 
respekterat detta förbuds
protokoll. Undantag finns 
dock. BI a har under sena
re år stridigheterna i 
Vietnam, Afghanistan, 
Iran/lrak givit indicier på 
användning i mindre ska
la av C-stridsmedel i olika 
former. Det var dock en 
viss upptäckt vid 6-da
garskriget mellan Israel 
och Egypten som väckte 
västmakterna ur "Törnro
sasömnen". Man fann då 
att de till Egypten levere
rade, sovjetiska strids
vagnarna var utrustade 

Skyddet mot C-stridsmedel harför C-strid. Vetskapen om länge varit ett "för svårt" ämne i 
att WP var så långt framFlygvapnets övningsverksamhet. 

Personalen - både fast anställda me i utvecklingen kom att och värnpliktiga - har givits en 
påskynda motåtgärder grundutbildning, men därefter har 

övningstillfällena varit få . Anledhos rivalen NATO. Upp
ningarna har varit: 

rustningen av skydd mot 
C-stridsinsatser är i dag 

• 	HoItII om In"" m,d C·,lrld,m,d" hIT 
Int, II,Ift si un",t (.t 'r Ju 16rtJ/ud,t 
enl Genelle-konllentlonen) . 

• Det hlr II,IfI SII1ft ,n iJlI' m,d ",II,m. 
• 	SpecI,1I slryddluttultnlnl/ hIT ",dlSt 

funnits till nll/rI " enh,t". 
• 	Allmin odkerllet om 'I/'rlnd,t I C· 

smln,d milJö. 

Händelser i omvärlden med bl a 
rapport om att C-stridsmedel an
vänts i krigshandlingar har fått den 
effekten, att hotet nu upplevs som 
mycket realistiskt. Detta har i sin 
tur haft till följd att FV blivit tvunget 
att se över både organisation och 
materielbehov för att kunna svara 
upp mot hotbilden. 

Införandet av det nya flygbas
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midräkter) för indjkerings- och sa med att utföra olika arbeten, t ex tersom FMV-beklädnad tagit fram ning. Alla uppgifter man kan få 
neringspersonal, även B) C-strids klargöringstjänst och banrepara ett antal dräkter som kunde testas. fram är viktiga när det gäller att 
dräkter för den övriga personalen, tioner, för att skaffa erfarenheter dimensionera organisationen vid t 
som har eller kan få arbetsuppgif av arbete i olika typer av C • Förutom att genomföra olika ex ett skadeläge. Andra typer av 
ter i områden med beläggning av skyddsdräkter. arbetsuppgifter var det av stort in erfarenheter man vann var t ex hur 
C-stridsmedel. Under utvärderingsövning MO treSse att se hur länge man kunde arbetsledning skall gå till. Det kan 

Mindre försök har tidigare gjorts SES fick vi ytterligare chanser, ef- arbeta med påtagen skyddsutrust- vara stora svårigheter att leda en 
verksamhet, när skyddsmasken 
effektivt dämpar rösten och när C
stridsdräkten tillsammans med 
skyddsmasken effektivt döljer sitt 

I Sverige ... innehåll. 
För att effektivt kunna sanera 

och utnyttja C-smittad materiel och 
på ett säkert sätt kunna sanera 
personal som arbetat i C-miljö, har 
i den nya basbataljonen skapats 
ett antal IS-grupper (indikering och 
sanering). Förutom indikerings
uppgifter skall dessa svara för 
upprättandet av saneringsplatser i 
anslutning till flygbasområdet. 

Saneringsuppgiften är mycket 
viktig. Personalen i IS-grupperna 
är specialutbildade för att leda den 
typen av verksamhet. De som ar
betar i C-smittad miljö måste kän
na, att personsaneringen kan ske i 

Ovan: C-stridsövning i V-Tyskland (NA- det närmaste riskfritt för att kunna 
TO) . Nedan: C-stridsövnIng i DDR med MiG-21. genomföra en effektiv arbetsin

sats. 

• Proven i samband med övning 
MOSES har visat, att agerande i ABC-skyddsutrustning för flygförare 
C-miljö måste ges större utrymme är under framtagning för FV. Oräld
i vår övningsverksamhet och att viproven görs av FMV-prov och FOA. 
skapat en organisation för att kunOvan ses en brittisk dräkt (kolfi
na lösa våra uppgifter, om vi blirberdräkt under f1ygovera/len, gum
utsatta för anfall med C-stridsme

plastunderhandskar + ABC-hjälm). 
mihuva under hjälmen, gummi-I 

del. • 
Björn Sjösledl 

Underhållstjänsten av FV:s basbataljoner har "MOSES" - del 4 
inte varit föremål för några större förändringar 
under de senaste årtiondena. Under övningar 
har tjänsten ofta bedrivits fredsmässigt, varför 

erfarenheterna från fältmässig uh-tjänst varit UNDERHALLSTJA··NSTbegränsad. Vad har då hänt inom detta områ
de i och med det nya bassystemet? 

I det gamla systemet bodde batal mat, kläder, drivmedel m m. Man utnyttjade mob-förråden som ser Hotbilden har inneburit att batal
jonen samlad i två förläggnings utnyttjade skolkök och liknande för viceförråd. Allting var samlat på ett jonen måste sprida sig inom flyg
områden där de enkelt kunde få att utspisa hela bataljonen, man eller två ställen. basområdet. Principen har blivit att 
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man grupperar sig där man skall 1 ton. TIll denna har FMV bl a tagit 
utföra sin huvuduppgift. (Man äter, fram ett nytt överrede. Detta inne
sover och jobbar alltså på samma bär att anskaffningskostnaderna 
plats.) Detta har ställt helt nya och kan hållas nere. 
utökade krav påuh-(under
hålls)tjänsten. Istället för den tidi • På uh-platsen finns också möj
gare samlade uh-tjänsten måste vi lighet att tanka fordon. För detta 
nu sprida uh-resurserna över flyg ändamål används övertaliga rull
basområdet för att kunna erbjuda tankar, på vilka monteras hand
godtagbar service. Efter en del för pumpar. 
sök i mindre skala, provades ett På tankningsplatsen kan även 
system med uh-platser under öv erhållas tändstift , motorolja m m. 
ning MOSES. Vägledande för prin Alltså en bensinstation i miniatyr. 
cipen med uh-platser har varit, att För att kunna tanka stationära 
kunden skall få sin service på enk aggregat utnyttjas dunk som byts 
last möjliga sätt och när hans be på uh-platsen. Aven på flyg mate
hov uppstår. Därför skall kunden rielsidan har man försökt förenkla 
endast behöva vända sig till en distributionen. Därför ersätter klar
plats för att erhålla sitt underhåll, göringstroppen och serviceplut0
nämligen uh-platsen. nen även flygmotoroljor, syrgas 

Uh-platschef 1 medel, viss flygmateriel, marke och luft m m på uh-platserna. 
1 . kokgrupp 6 tenteri, enklare sjukvård och övri

• Uh-platsen organiseras med 2. kokgrupp 6 ga förnödenheter. Begränsade för • Kunderna kan alltså numer 
personal från uh-kompaniets olika Arbetsmanskap 2 antalet hänvisade förband är kö själva bestämma när de vill ersätta 
plutoner. Sammansättningen vari Utspisninggrupp 3 kens kapacitet. Maten tillreds förnödenheter. Man åker bara och 
erar m h t hur många som skall Sjukvårdsgrupp 3 nämligen på platsen från koktrak hämtar på den uh-plats dit man är 
servas, platsens geografiska läge Drivmedelsmän 2 torkärra modell FV. Detta är en ut hänvisad. Skulle just den förnö
mm. veckling av Armens koktraktorkär denhet som önskas inte finnas, 

Exempel på organisation som Summa 23 man, som under öv ra K 1. "M. FV" provades för första ordnar uh-platschefen dit den så 
provades under övning MOSES ningen betjänade 400-450 man gången under MOSES. Chassit är att kunden kan hämta det önskade 
visas t h: med mat, tvättbyte, fordonsdriv- en kasserad kabeltraktorkärra om vid nästa besök. • 

Bilkåristerna, som de kallas i dagligt tal, utgör 
en frivilligresurs som Flygvapnet (FV) tidigare 
bara perifert utnyttjat - främst då under våra 
fredsövningar . • Under övning 'Moses' lät vi 
på proven av transportgrupperna i underhålls
kompaniet vara bemannad med förare enbart 
ur Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund 
(SKBR). 

Provet utföll till stor belåtenhet. 
Fortsättningsvis kommer därför 
bilkårister att ingå i FV:s krigsor
ganisation. Tills vidare dock en
dast i 'basbataljon 85'. 

Bilkåristerna i 'basbat 85' skall 
vara rekryterade från orter i närhe
ten av bataljonens utgångsgrup
pering för att vara väl hemmastad
da med bl a vägnätet på och kring 
den egna flygbasen . De skall vara 
utbildade på personbil , lastbil (utan 
släp) och buss. De ska skriva avtal 
med sin flottiljchef om ständig 
tjänstgöring vid beredskap och i 
krig (A-av1aI) . 

SKBR, med ca 14 000 medlem
mar i de 125 bilkårerna, är en av 
FV:s s k av1alsorganisationer. En 
annan är Sveriges Lott3kårer 
(SLK) - som presenterades 
FV-Nytt nr 1 och 2/84. 

•• SKBR:s uppgift är att rekry
tera och utbilda bilförare för total
försvaret, att lämna försvarsin
formation och att verka för en ökad 
trafiksäkerhet. - VaksamJvarsam/ 
verksam är symbolen för de tre tri
anglarna i SKBR:s emblem. 

Den första bilkåren bildades i 
Göteborg 1939. Tre år senare ha
de så många bilkårer bildats att 
man slog sig ihop till ett riksför
bund . 

Medlemmar i SKBR utbildas för 

krigsplacering inom totalförsvaret. 
- Man måste ha körkort på per
sonbil innnan man kan få utbild
ning inom SKBR. Medlem i SKBR 
kan man dock få bli det år man 
fyller 16. Varje sökande måste 
vara svensk medborgare . 

•• Bilförare är ett vitt begrepp 
och bilkåristerna kan därför ha 
skiftande utbildning: förare på am
bulans för den civila krigssjukvår
den; förare på tung lastbil med 
släp eller buss för det ekonomiska 
försvaret ; förare på personbil, last
bil och buss för det militära försva
ret. 

Redan vid grundkursen sker en 
viss specialisering mot den del av 
totalförsvaret som man utbildar sig 
för. Grundkurs, som är på 120 tim
mar (hemvärnsbilkårister 45 tim) 
omfattar försvarskunskap , motor
lära och körutbildning , ABC vid 
olycka, vapentjänst m m. 

Efter godkänd grundkurs blir 
man krigsplacerad som förare av 
personbil eller tung lastbil. För att 
kunna krigsplaceras i det ekono
miska försvaret som förare av last
bil över 10 ton med tungt släp eller 
som förare av buss måste man ha 
genomgått fortsättningskurs om 
170 timmar. - Den som väljer att 
utbildas för försvarsmakten går 
befälskurs 1 om 198 timmar. 

Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund 

I 'MOSES' 

Bilklrist Rebecca Hallbjörner ; FV-tjänst. - Foto: Rune Rydh. 

Befälskursen är uppdelad på två kåristerna biträder vid utbildning 
skeden, sommar och vinter. Ut~ av värnpliktiga bilförare. 
bildningen sker på tung lastbil Tillsammans med NTF och TSV 
(sommar) och terrängbil (vinter) . arbetar SKBR aktiv1 för att vi ska få 
Den omfattar bl a vidareutbildning i ett mera trafiksäkert samhälle. En 
körning och motorkunskap, mate av aktiviteterna är "Mamma, pap
rielvård samt grundläggande be pa, barn i trafiken" , där man bl a 
fälsutbildning . informerar - både i teori och prak

Den som efter befälskurs 1 an tik - om rätt mörkerbeteende för 
ses lämplig för vidareutbildning både gångtrafikanter och bilförare. 
kan få fortsätta att utbildas till in Mer än 100 000 barn och föräldrar 
struktör inom SKBR - en utbild nås varje år av denna information 
ning som varar minst tolv veckor. och har fått SKBR:s reflexmärke, 

Efter att ha tjänstgjort som in den lilla kaninen. 
struktör i minst tre år kan en bilkå
rist utbilda sig till körlärare. Körlä • Det finns stor anledning för oss 
rarutbildningen sker vid Armens inom FV att uppmär1<samma denna 
Motorskola tillsammans med de nya tillgång i vår krigsorganisation. 
militära kolleger som utbildas till Vi hälsar bilkåristerna hjärtligt väl
körlärare. komna i FV:s frivilligfamilj, med 

övertygelsen om att det samarbete 
•• SKBR:s instruktörer och kör som nu har inletts blir till gagn för 
lärare är mycket efterfrågade från oss båda. Främst dock för vår för
militära förband - hittills dock svarsmakt! 
främst från armeförband - där bil- Curt Israelsson , C FS/Fr;v 
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