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FöRSVARSKOMMITTENS BETÄNKANDE 


I b ~rj an av februari mAnad överlämnade 1962 ära försvarskommitt~ sitt be tänkande. Den ekono

miska ramen för krigsmakt en under den kommande fyralrsperioden har redan tidigare fastlae ts. 

Kommit t6n understryker att det militära fö r svarets huvuduppgift är att var a fredsbevarande. 

Den uppgiften l ö ee bäst om krigemakten är sä sammansatt att den tvingar en angripare till 

sA hög krigsni vA som möjligt. 

För att nä det resu l tatet mAst e vi ha en krigsmakt som är allsidigt sammansatt och där de 

olika föravaramedl en är avvägda mot varandra med hänsyn till sin effekt i försvaret mot 

i nvasion. Vad gä ller den oper at iva d l sättningen understryker kommitt~n behovet aven sädan 

med hänsyn till pla neringen inom kri gsmakten och anger att de av försvarsministern inför 

1958 !~e r iksdag angivna möjligheter na ger uttryck f ör den operativa mAlsättning eom bör 

gllla. Ur det 'syttade y t trandet (si d 81) kan f Bljande ci teras! 

"_tt allsidigt ooh .oderat lufttörsvar ko.mer att .ö jli ggöras i de far r i kefö revaret vi k ti
gaste l andsdelarna, dook e sa.ti di gt i nom a l la de för beredda områdena . I nvasioneförsvar 
kan samtidigt upprittae i tv! huvudriktnlngar. ~rsv.ret utanför vAra gränser och kuster 
ko..er att i ökande grad lvila tlygstri dekr aft erna. ÖVervat t enef r t ygen fär eina huvudsak
liga uppgifter 1 kuet omrldena. Datsaa•• gil ler s j älvfall et kus t arti ll eriet. Fältför banden 
koncentrsrae t ill f6revar av de viktigaete grllne- och kU!l tav!lni tten." 

Dan av kommitt'n f Bre.lagna redukt i onen i r örbliiande t i ll alternativ 3600 under de fyra Ar 

8verenskom.el ..a giller, är för f l ygvapnets de l 124 mi l lioner pä driftbudgeten och c : a 23 

mi llioner pi kapitalbudgeten. neBsa suamor kan i f8rb!1lande ti ll flygvapnets sjuårsr amar, 

synas vara ..l. tir - tillsam.ans .ed b r istande kompensati on för ändrade pris - och löne

lägen sa.t otillräokligt ekonomiskt utrymme tö r teknisk utveckling (2,5 %i stället för 3,5 

%) - en stor inverkan pi tlygvapnets mlSjli ghe t er at t under fy ra!rsperio den svara upp mot den 

av ko.mi tt'n töres l agna mAl eät tningen. Btter periodens s lut fordras en kraftig engångshöj

ning av förevar.anslagen samt en hejning av u tveck lingspro centen till av ÖB föresl agna 3,5 

%för at t .il slttning n i f ortsät tni ngen skall kunna upprätthAllas. 

För evar ekommit t 'n betonar att pl anl äggningen mAete var a flexibel . Men för att kunna genom

fö ra en sAdan mAete det fi nnas vissa f asta anordningar som stridskrafterna kan stödja sig 

på t ex be~letningar, mari na ba somrl den, en utbyggd !ltrid!lledningsorganisation och flygba

ser. Vad beträttar de mili t ära f örbanden är en fl exibel planläggning inte svAr att genom

f öra, i varje tall inte tBr t lygflSr banden. 

Värdet av att kostnadsramen inte rubbas med häneyn till skiftande tendenser i det utrikee

och militärpo li tiska l Aget framh~lles speciellt samtidigt som kommitt~n understryker nöd

vändigheten aT att man hiller möjligbe ten öppen att vi d behov höja den normala insatsbered

ekapen genom medelstilldelning utöver f astställd koetnad!lram. Från flygvapnets synpunkt är 

detta värt att no t era med t anke på den incidentbe~edskap som främs t flygvapnet mäste hälla 

och bAl ler idag. 

FlSr.varskommi t t'n bar ä gna t spsciell uppmärks amhet åt flygvapnets framtida utformning. På 

grundval av det underlag, ISverbefälhavaren presenterat samt den speCiella utredning som 

Försvarets forskningsanstalt gj or t i ärendet har kommitt6n förklarat att behov föreligger 

a tt ersätta ut gående a ttaokf lygplan ocb - pä längre s i kt - även spaningsflygplan och jakt

flygplan med en ny flygplan typ . Me n man h lver att prestandakr aven noggrann t övervägs med 

hänsyn till såväl de takti ska uppgifterna som kostnaderna och att vi sär skilt beaktar vikten 

av att inom faetlagd koetnadsram erbålla e t t f rAn operati va synpunkter erforderl igt antal 
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flygp l an. Vidare aä er kommittån att den räknat med möjli gheten a tt utrust a näeta ekol

flygpl an s il. att det blir användbart Bom ett lätt attackfl ygp l an för samverkan med armA- och 

marins tridskrafter t~ä.lt i ÖVr. Worr land och i anst l utnin5 t i ll väl' kust. 

Det eistnämnda ä r helt i linje med vad s om f ör es l agits i ÖB 62, med avsikt att del s avlaeta 

en del uppgi ft e r från den "tunga" a ttacken, dels fö r bättra arm~- och mari ns t r i dskraft ernas 

möjlighe t att f~ direkt samve r kan med at t a ckfl yg. Främs t f å r denna samverkan sin betydelse 

Övre Norrland där de lätta at tackförbanden kan insättas mot l uft landsättni ngar och mot om

råden dit arm~förbanden inte nAr f r am i tid. Äv en resonemanget om prestandakrav, kostnads

ram och antal flygplan i f rAga 0111 "Vi ggen" är ett problem Bom sedan lånRe beaktat s av flyg

ledningen och eom ägnae etor upp märklamhet i synnerhet som den teknieka utvecklingen Bl!r 

hårdalI t i genom på flygetri dekr att ernas omrAde. Detta f or drar stor AterhlUlsamhet v i d plane

ringen f ör att konstaderna Ikall kunna begränsas. Result ate t fAr dock inte bli a tt vi med 

"Sys tem 37" gAl' under minimikr avet pI\. kvalitet. De tta gäl l e r ookså jaktversionen av "Viggen~ 

En eänkning av dess kvali tet innebär en f örsvagni ng av en lä~ i luftförsvaret, som gör det 

möjlig t för angriparen att även använda mindre kvali f i cerade vapenbärare och därmed Bkar 

risken för inVAsion. En effektMinskning kan del- och punktvis kompenseras genom utÖkad an

skaff ning av luftvärnsrobotar. En !lAdan lösning blir sanno likt i nte ens penningmässigt 

lönande. Med tanke p~ kommitt6nl uttalande att varje f örsvarsmedel skal l s e s i relation till 

sin eft'ek t i förevaret mot invasion bö r man även beakt a "Sy stem 37" f l exibil itet och dess 

användbarhet i alla form er av försvar mot i nvaeion . 

FIYQtjänst på 35 A-förband 

Tjänsten vid en 35- flo ttilj har m!'nga !lä r drag 

jämfört med arbetsrutinen pA exempel vi s ett 29 

förband. Det kan därför vara angel äge t att re

dovisa dem dels i orienterande syfte, dels som 

rena erfarenheter a tt eventuell t tillgodogör as 

av kommande 35-förband. De framförda !lynpunkter

na grundar si g ph två och ett halvt års 35 A

flygning vid F 13. 

Under det första halvåret f l ög vi J 35 A paral

lellt med J 29 A och g j orde d~ den erfarenhet en, 

att all t !lom kan ör as f ör att förkort a perioden 

med tv~ j aktflygplant yp er (bAda med ko r t ak

t i onstid) på en flottilj mAste göras. S!v!!'l frAn 

fl ygeäkerheteeynpunkt Bom frAn utbi l dnings- och 

underhälleBynpunkt var de n perioden mycket be-

svärli g. Den här vintern har flygt jä~en l öpt 

b ra och b&ssidsn pro ducerar dsn fl ygtid 80m e:r

fordras. Samt l iga för are har fått f l ygti d enl igt 

utbi l dning.anvisni ngarna. Fö r at t l yckas med det 

f ordras följande hörnstenar på vilka tjänsten 

m!ste vi la. 

A. Utnyttja Btörs t a möj li ga del av tjänstet iden 

för flygtj änet. 

B. Utnyttj a fl ygpl anen IIh ef fek tivt som det 

n~nsin ghr under denna tid. 

I Flygvapennytt nr 3-1962 berättade förste 

fäl t f l ygare B Ado l fBson, F 13, om hur det 

känns att flyga Draken. Hans i ntressanta ar

tike l följ s här upp av major Tore Persson. 

F 13 , som redogör för s ina srfarenheter av 

flygtj äns ten med J 35 A f r ån flygchefene syn

punkt. 

C. Bedriv mörkerf l ygt j ans t två kvällar i veckan 

hela den tid av ~ret dh det [r mörkt två och en 

halv till tre timmar f öre kl 22. 

D. Ut nyttja a lla divi sionsmedlemmar till aktiv 

medverkan i organisation och utbildning. 

För de all ra flesta i flygvapnet är det sikert 

bekant del s at t flygplan 35 är lätt att flyga, 

dsls at t passt i derna såväl under rena utbi ld

ni ngspass som under tillämpade former dr kortsl 

c :a 50 - 60 %av ett 29-företag. ~'en detta ä r 

ph i ntet sätt liktydigt med att en reducering 

av utbildningstiden i luften kan glSras. Många 

fakt orer tal ar för dst motsattal 

Den tekni ska ut rustni ngens stora omfat tning. 


Snabbh e ten i de ol ika momenten undar företag. 


Kr aven på al l vädersupptriidande. 


St örre indivi duell t kunnande s!v!il tekniskt 

Bom t akt iekt hos förarna som i etor ut sträck

ning a r betar enski lt. 


Kravet pr, en grundmurad rut in och hlSg flyg

t r i m hos fö raren. 



