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Försvaret. Sveriges incidentberedskap hotas

Spaningsplanet ”Asken” har en radarantenn som ser ut som en skidbox monterad ovanpå. Det är en nästan okänd, men viktig, del av Sveriges militära incidentberedskap.

Oviss framtid för militära
Sveriges militära incidentberedskap riskerar
att bli sämre om tre år när två avancerade
spanings- och ledningsplan faller för åldersstrecket. Planens ovissa framtid speglar försvarspolitikens problem där ekonomi, sekretess, hotbilder och försvarsindustri påverkar
besluten.
Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se

○○Den 28 februari höll överbefälha
varen Micael Bydén pressträff om
försvarsmaktens ekonomi. Budska
pet var tudelat. Försvarets förmåga
ökar enligt politikernas beställning –
men det fattas 6,5 miljarder kronor
fram till nästa politiska beslut, det så
kallade inriktningsbeslutet 2020.
– Vi skjuter investeringar till näs
ta inriktningsbeslut. Det innebär
att risktagningen ökar i och med att
vi inte hänger med i utvecklingen,
sade Micael Bydén.
En sådan risk är en sämre radar
bevakning runt Sverige, vilket skulle
drabba incidentberedskapen med
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dess Jas Gripen-plan. En hittills näs
tan okänd del av denna beredskap
finns på flygvapnets bas Malmen ut
anför Linköping. Den är hemmabas
för Sveriges två radarspanings- och
stridsledningsplan. De har varit så
omgärdade av sekretess att de inte
har ett välkänt namn, utan kallas
för ”Asken” (se fakta).
– De här flygplanen är en väldigt
viktig resurs för att ha kontroll över
vårt luftrum. Både för att täcka upp
för markbundna sensorer som i ett
skarpt läge eventuellt blir utslagna,
men också för att kunna se längre.
Systemet har mycket god prestan
da. Så vi får mycket tidigare förvar
ning och kontroll på både luft- och
sjöläget i hela Östersjön när de är i
luften, säger överste Lars Helmrich,

chef för flygflottiljen F7 där planen
ingår.
”Asken” används dagligen i in
cidentberedskapen. Flygplanens
radar har nämligen längre räckvidd
och ser mycket längre än fasta sta
tioner på marken. Exakt hur långt
är hemligt – men mer än 45 mil.
Planens sätts in när det uppstår
luckor i den fasta radartäckningen,
för att sända information till och
från insatta Jasplan och fartyg samt
för att hämta in underrättelser om
andra länders verksamhet.
Men planens elektronik blir äldre
och efter 2020 saknas pengar för att
hålla systemen i gång.
– Systemet fungerar riktigt bra.
Frågan är då: ska vi fortsätta, ersät
ta det eller inte? Vi kan inte vänta till
2020 med det slutgiltiga beslutet,
säger Micael Bydén som startat en
studie av frågan.
Försvarsminister Peter Hultqvist
(S) som själv flugit med ”Asken”
känner till problemen.
– Vi har säkerställt drift och vid
makthållande av systemet fram till
2020. Någon form av åtgärd måste till
och det är det vi utreder, säger han.

– Ett icke-beslut är också ett be
slut. Då tappar man förmågan.
Utan luftburen radarspaning får
vi sämre kontroll i luften och över
ytan, varnar överste Lars Helmrich.
Systemet byggdes på 1990-talet
när försvaret köpte in sex plan som
flygande radarantenner. Men 2004
beslutade politikerna att hoten mot
Sverige minskat och att försvaret
kunde skäras ner ännu mer. Fyra av
de sex planen finns därför i dag ut
omlands (i Thailand och Förenade
Arabemiraten). Två plan blev kvar
– men i gengäld moderniserades
elektroniken ombord så att planen
också blev flygande centraler för
stridsledning av andra flygplan och
fartyg.
Med Rysslands upprustningoch
annekteringen av Krim 2014 för
sämrades omvärldsläget och 2015

Flygplanen är en väldigt viktig resurs för
att ha kontroll över
vårt luftrum.
Överste Lars Helmrich

beslutade riksdagen om ett total
försvar för krig.
– Beslutet att dra ner antalet flyg
plan fattades när det inte var fokus
på nationellt försvar. Nu är det åter
det. Då blir den här förmågan allt
viktigare, säger Lars Helmrich.
Omvärldsläget gör att Nato allt of
tare flyger med sina radar- och strids
ledningsplan i Östersjöområdet och
Arktis. Natos Awac-plan kräver en
besättning på 20 personer, mot sex i
det svenska planet. Svensk personal
som varit ombord på Awac bedö
mer att de svenska planens system
är likvärdigt eller bättre.
En Jaspilot vid ett annat förband
understryker att ”Askens” radar
och stridsledning gör det möjligt att
möta en angripare tidigare.
– Med ”Asken” minskar vi risken
för att våra Jasplan blir nedskjutna
och vi blir också själva bättre och
farligare för en fiende, säger piloten.
Jämfört med 2004 finns det i dag
betydligt fler stridsflygplan och
fjärrstyrda precisionsvapen i Sve
riges närområde. Hotbilden har
beskrivits så här av Totalförsvarets
forskningsinstitut: ”Angreppet in
leds med en våg av fjärrstridsmedel
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Svensk-ryska relationen.

Lavrovs känga till
Löfven: ”Barnsligt”
”Barnsligt” kallar den ryske
utrikesministern Sergej Lavrov
statsministern Stefan Löfvens
varningar om att främmande
makter det vill säga Ryssland
kan komma att blanda sig i det
svenska riksdagsvalet nästa år.

DN Lördag. På skarpt uppdrag med Sveriges hemliga spaningsflyg. Åtta
sidors exklusivt reportage från en hemlig verksamhet som inga journalister
tidigare skildrat inifrån.
DN.TV. Följ med själv ombord på
Försvarsmaktens radarspaningsoch stridledningsplan. Se unik tv-film
inifrån planet i samband med övning
och skarpt uppdrag tillsammans med
Jas Gripen-plan.
Fakta.
”Asken” 



○○Namnet är en
försvenskning av förkortningen ASC890,
Airborne Surveillance
and Control, alltså
luftburen övervakning
och stridsledning (Försvarsmaktens officiella
flygplansnamn S 100 D
Argus används sällan).
○○Propellerplanet Saab

340, 20 meter långt,
har kompletterats
med en radarantenn.
Flygtid: 5 timmar.
○○Erieye-radarn spanar
åt sidorna och täcker
500 000 kvadratkilo
meter och kan följa
1 500 mål samtidigt.
Nato-anpassad radiolänk för kontakt med
flyg och fartyg.

○Varianter
○
av systemet
har exporterats till
Brasilien, Förenade Arabemiraten, Grekland,
Mexiko, Pakistan, Saudiarabien och Thailand.

”GlobalEye” 

○○Ett vidareutvecklat
system från Saab som
monteras på Global
6000, ett 20 meter

långt jetplan. Flygtid:
över 11 timmar.
○○GlobalEye har större
räckvidd, ser mycket
små föremål och täcker
även mål på marken.
○○Planet har också
plats för motmedel
som skyddar mot
robotangrepp. Har exporteras till Förenade
Arabemiraten.

spaningsplan
Överbefäl
havare Micael
Bydén.

Försvars
minister Peter
Hultqvist.

(kryssningsrobotar kombinerade
med ballistiska robotar; cirka 100–
200 stycken) och sabotagegrupper.”
I en pressad försvarsekonomi är
en ersättning för ”Asken” bara en av
många investeringar som skjuts på
framtiden i det så kallade ”materiel
berget”. Därför finns det armé
officerare som anser att ”Asken” i
en konflikt är sårbara för sabotage
grupper och kan slås ut på marken.
Flygvapnet å sin sida replikerar att
luftförsvaret är en förutsättning för
att armén ska kunna verka.
Piloterna som flyger ”Asken” på
pekar att de i krig kan bli ett första
handsmål och måste skyddas av
jaktflyg. De önskar därför att dagens
propellerplan ersätts av jetflygplan
som kan flyga högre, snabbare och

vara i luften längre. Ett större plan
kan också bära skyddande motme
del mot robotar vilket i dag saknas.
Radar och elektronik i ”Asken”
utvecklades under varunamnet
Erieye och säljs av Saab.
– Systemet som Sverige har i dag
är väldigt kompetent, ett fantas
tiskt system som mäter sig väl med
andra system, säger Micael Johans
son, vice vd vid Saab.
Saab har nyligen utvecklat en för
bättrat variant, GlobalEye. Det har
30 procent längre radarräckvidd
och är byggt för att möta den tek
niska utvecklingen där flygplan,
fartyg och robotar konstrueras för
att synas sämre på radar.
– Radarmålytan för ett flygplan
kunde tidigare vara flera kvadrat
meter. Nu kan den vara liten som
en knytnäve. Vi måste klara av att se
mål på stora avstånd. Det kan vara
stridsflygplan, drönare, en missil,
ett ubåtsperiskop eller fordon på
marken, säger Micael Johansson
som vill sälja systemet till svenska
staten.
– Det är alltid viktigt att ha Sve
rige som kund av den vassaste tek

nologin. Det hjälper oss naturligtvis
väldigt mycket i marknadsföringen
på exportmarknaden, säger Micael
Johansson.
Micael Bydén har tidigare varit
flygvapenchef, men som försvars
chef kan han tvingas göra svåra val.
– Det här är ingen förmåga jag
skulle vilja släppa. Men den måste
ställas mot alla andra förmågor som
vi desperat behöver eller är väldigt
viktiga för oss, påpekar ÖB.
Försvarsminister Hultqvist vän
tar på Försvarsmaktens studie och
den utredning av ”materielberget”
som kommer nästa år.
– En aspekt är att Sverige har en
långt driven kompetens och teknik.
Det är av vikt att värdera den pa
rametern också. Det här rör också
information som det i ett vidare
perspektiv är viktigt att Sverige för
fogar över, säger Peter Hultqvist.
– Men det är en massa olika ma
terielsystem som måste åtgärdas.
Detta är bara en av många utma
ningar som Försvarsmakten står in
för på materielsidan. Det är mycket
som kommer upp till ytan nu.
Det blir dyrt?
– Ja, det ligger väl i farans riktning.

○○På Folk och Försvars rikskonfe
rens i Sälen i januari påtalade Ste
fan Löfven att ”främmande makt”
skickar fejkade regeringsbrev och
skapar falska twitterkonton för re
geringsmedlemmar. Han varnade
också för valsäkerheten.
– Det finns ingenting som säger
att svenska val i framtiden kom
mer att vara fredade, sade han och
betonade vikten av att Sverige står
rustat mot desinformation – något
som främst Ryssland anklagats för.
Statsministern upprepade detta i
en artikel på DN Debatt den 20 mars
och lade fram några förslag om hur
Sverige ska kunna höja samhällets
motståndskraft.
Nu går Rysslands utrikesminister
till motangrepp mot statsministern.
I en intervju i den amerikanska
tidskriften The National Interest
avfärdar Sergej Lavrov allt tal om
att Ryssland skulle ha blandat sig i
andra länders inre angelägenheter.

– Förresten läste jag i går om att
den svenska statsministern har
blivit nervös över att också de har
val snart och att Ryssland till hund
ra procent kommer att blanda sig
i dem. Det är barnsligt, ärligt ta
lat. Antingen lägger du några fakta
på bordet eller så försöker du und
vika uttalanden som gör dig gene
rad.
Lavrovs, för en diplomat, hårda
angrepp mot Löfven kommer lite
mer än en månad efter att utrikes
minister Margot Wallström besökte
sin ryske kollega i Moskva för att
försöka tina upp de bottenfrusna
svensk-ryska relationerna. Det mö
tet föregicks av att falska uttalanden
från Margot Wallström hade spri
dits från ryska Twitter-konton inför
hennes möte med Lavrov.
Det falska uttalandet sades kom
ma från en frågestund vid Lunds
universitet och lydde: ”Vardag i
den civiliserade världen: Sveriges
utrikesminister föreslår kastrering
av alla vita män”.
Mötet mellan Lavrov och Wall
ström i Moskva beskrevs som artigt
men bistert. Nu är tonfallet från
Moskva inte längre ens artigt.

Michael Winiarski

michael.winiarski@dn.se

I korthet.

23-åring sköts ihjäl i Malmö
○○På torsdagskvällen sköts en
23-åring ihjäl på Ramels väg i
Rosengård. Det är det sjätte mor
det i Malmö på tre månader.
Klockan 19.08 inkom larmet till
polisen om en skottlossning på
Ramels väg. En 23-årig man sköts
med flera skott i närheten av en
återvinningscentral. Efteråt flydde
en eller flera personer därifrån
med moped.
Mannen fördes till sjukhus men
hans liv gick inte att rädda.
Utanför polisens avspärrningar
samlades klungor av unga män
under kvällen.

– Jag känner honom, han var
killen som samhället svek. Det har
varit alldeles för många mord här
nu, utanförskapet är för stort och
många ingen att vända sig till, sä
ger 26-årige Abdul som växte upp
på Ramels väg.
Skottlossningen på torsdagen var
den andra på två dagar i Malmö,
efter det att en 25-årig man påträf
fades skottskadad på onsdagskväl
len i stadsdelen Hyllie. Polisen ser
tills vidare inget direkt samband
mellan de båda skottlossningarna.

Hanna Johansson
riksnatvarket@dn.se

Drottningen: ”Majblomman
lär barn om ansvar”
○○Årets försäljning av majblom
mor startar först den 6 april. Men
drottning Silvia fick köpa några vid
ett besök på Maltesholmsskolan i
västra Stockholm.
Hon tycker att majblommor, som
sålts sedan 1907, är viktiga för bar
nen.
– Inte bara för att få engagera
sig, utan för att de får en känsla av
att hjälpa andra barn. Jag tycker att
det väldigt viktigt också pedago
giskt, att man formar ett barn att ta
ansvar, säger drottning Silvia.
Intäkterna från försäljningen av
majblommorna går till barn som
har det svårt, eller behöver lite
stöd.

Drottning Silvia köper majblommor
Zacharias Arrach på Maltesholms
skolan från Stockholm.
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