F

orskning om utvecklingen i om
världen är av grundläggande bety
delse för studiens utgångsvärden
liksom konstruktion av sannolika
krigsfall. Under 1993 har följande
krigsfa II prövats.

~

Strategiskt överfall för att hindra vår
mobilisering och försvåra våra led
ningsmöj Iigheter, varvid erforderl ig
kontroll kan utövas i efterhand.

~ Strategiskt överfall

som åtföljs av

gränsinvasion i norr.
~ Strategiskt överfall

som åtföljs av

kustinvasion i söder.

Studie läge t
Perspektivplanering inför ett försvars
beslut syftar bl a till att skapa alternati
va försvarsmaktsstrukturer utgående
från de direktiv som regering och riks
dag ger. Dessa direktiv kommer att
utges till årsskiftet. ÖB:s planeringsun
derlag skall därefter inlämnas våren
1995. Således en kort tid för ett omfat
tande stabsarbete. För att klara detta
har hittills genomförts:
• Ett förberedelseskede 91/92 - 92/93
då försvarsgrenarna bedrivit egna
underlags- och systemstudier.
• En idefas 93/94 då olika försvars
maktsstrukturer prövats mot angivna
krigsfall.
Under innevarande höst kommer
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Inför varje försvarsbeslut bedrivs perspektivstu
dier med en tidshorisont på cirka 20 år. Nästa
försvarsbeslut förväntas 1996.
Perspektivstudf.ernas resultat ligger därefter
som grund för 08:s uppfattning om Försv.t;lrs
maktens behov av utveckling på lång sikt. 08:s
underlag till regeringen blir ett av flera under
lag för riksdagens beslut om vårt lands säker
hetspolitiska utveckling under kommande för
svarsbeslutsperiod.
Försvarsmaktens framtida numerär/utseende/
storlek fick stor massmedial uppmärksamhet
före valet, sedan flera politiska partier i sin spar
iver redovisat sparförslag I miljardklassen .
Dessa s k utspel kommenteras inte här. Däre
mot redovisas de ideer som kan ligga till grund
för flygstridskrafternas utveckling.
F/ygvapenNytt nr 4/94
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perspektivstudier
föregår
Försvarsmaktens
framtida utveckling
ligheterna (motor, aerodynamik, ak
tionstid m m) eller att satsa på ett
övertag i " omvärldsuppfattning" ge
nom en förbättrad informationsin
hämtning/-behandling jämfört med
motståndaren och därmed vinna
dueller genom att först kunna påbörja
anfall. I detta koncept ingår även att
hela luftförsvarssystemet kan bidra
med hot mot angriparens omvärlds
uppfattning nära och över vårt luft
rum.
Variationer mellan de två utveck
lingskoncepten (prestanda eller infor
mation) är också intressanta och före
ligger i konkreta förslag med olika
ambitions n ivåer.

Stridslednings- och
luftbevakningssystemet

förslag till olika försvarsmaktsstruktu
rer att prövas och avvägas - främst på
lägre ekonomiska nivåer. Detta under
lag lämnas därefter till Försvarsdepar
tementet före årsskiftet.
Förberedelser. - Flygvapenledning
en har genomfört egna studier för att
utröna flyg-, bas- och stridsledn i ngs
systemets utvecklingsmöjligheter. Re
sultatet härvidlag kan beskrivas kort
fattat på följande sätt.

Flygsystemet
JAS 39-systemet ligger som grund för
utvecklingen. På låga ekonomier är
delserie 2 grund för utvecklingen. På
högre ekonomi kan del serie 3 vidare
utvecklas.
Variationsmöjligheterna är i grun
den att utnyttja prestandaökningsmöjFlygvapenNyll nr 4/94

De tekniska utvecklingsmöjligheterna
är stora inom stril- och sambandssy
stemet, vilket även omfattar ledning
på de olika ledningsnivåerna (strids-,
taktisk- och operativ ledn i ng).
Inom stridslednings- och luftbevak
ningssystemet är förbättrat skydd av
storradar,
väsentl igt
utökad
an
vändning av rörliga "småradarstatio
ner", samt flygande radarstationer,
intressanta. - Elektriskt styrda anten
ner (ELSA) och lågfrekvens radar är
teknikmöjligheter som studeras.
Sambands- och informationsmöjlig
heterna i framtiden innebär att led
ningssystemet kan utnyttja "distribue
rad ledning", vilket innebär att luftlä
get över större ytor kan presenteras
inte enbart i Iuftförsvarscentraler utan
också på förbandsnivån. Härvid kan
vår uthållighet ökas samtidigt som
stridsledning kan utövas över både
större ytor än i dag och från decentra
I iserade n ivåer. Kval itetskravet ·på vår

ledningspersonal på ,Iägre nivåer ökar
härvid.

Bassystemet
Flygbassystemets grundstruktur- med
Bas 90 och Basbataljon 85 är en bra
grund även inför en framtid med av
lägsen t,idshorisont. Uthåll igheten kan
dock ökas ytterligare om flera banor
inom ett basområde kan bemannas
med basförband. Bassystemstudien
föres'lår att detta kan ske genom att
även självständigt uppträdande flyg
basförband av kompanistorle!k utveck
las. De ersätter i så fall sidobaskompa
nierna och benämns baskompanier.
Baskompanierna grupperas vid våra
T-baser. Inom ett större område kring
T-basen byggs flera länsvägbanor.
Genom att baskompaniet har hög
rörlighet och disponerar många base
ringsmöjligheter inom sitt område,
kan vår initiala förmåga och uthållig
het ökas. Angriparen kan v,ilseledas
avseende vår aktuella T-basering samt
försvårar påtagl igt hans möj Iigheter att
utspana vår T-basering mellan anfalls
vågorna.

Försvarsmaktsstrukturer
För flygstridskrafternas del är ovan
angiven utveckling inom flygbas- och
stridsledningsområdena aktuellt oavsett
ekonomisk nivå. Flygsystemutveckling
en påverkas däremot mer påtagligt av
de ekonomiska förutsättningarna. Allt
ifrån en kvalitetsnivå med enbart vida
reutveckling av "arvet" UAS 39 Gripen i
delserie 1 och 2, JA 37 Jaktviggen) och
i färre antal divisioner än i dag, till
nyutveckling av Gripen i delserie 3 på
högsta möjliga utvecklingsnivå och
med fler divisioner än i dag.
•
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