
ALARMERINGSLEDNING 

FLYGVAPNET 

•• Chefen för Flygvapnet övertar ansvaret 
för produktion av civilförsvarets alarme
ringsfunktioner i stri/centraler fr o m 1986 ..~~o ~ 

07-01, enl CFV-skrivelse 1984-03-26, 
070:60884 . •• Efter några års beredning 
och förhandling föreligger regeringsbeslut 
om att Civilförsvarsstyrelsen (Cfs) överläm
nar produktionsansvaret för alarmerings
funktionen till CFV. Sett från Cfs' horisont 
måste denna lösning på en svårhanterbar 
funktion hälsas med tillfredsställelse. Tan
karna för en sådan integrering har funnits 
länge. Och långt tillbaks i tiden, så där en 
30-40 år, var faktiskt alarmeringen av civil
befolkningen en försvarsmaktsangelägen
het. För CFVoch tillhörande produktions
apparat bör den tillkommande uppgiften bli 
både inspirerande och utmanande. Inspire
rande därför att "fältförbanden" - civilbe
folkningen - kvantitetsmässigt är aven icke 
ringa storlek. Utmanande därför att en bra 
larmfunktion bidrar till ett uthålligt totalför
svar. • •• 

Några sifferuppgifter som berör Siffrorna får förstås mindre di
funktionen alarmering: mensioner då man ser dem ut
~ Ledning av ca 250 larmorter ifrån sektor- och strilcentralnivå. 
(tätorter med larmsystem). 
~ Ca 6 milj skyddsrumsplatser Omfattningen. - Vad är då om
att nyttja under ofred. fattningen av det tillkommande 
~ ca 4000 "Hesa Fredrikar"/si ansvaret för FV? Kort går det att 
rener i larmorter. uttrycka så här: 
~ Ca 2,5 milj telefonabonnenter .Producera en effektiv organi

för inomhusalarmering. sation för att lösa uppgiften. 

~ Ca 200 civilförsvarsstaber att .Taktiskt ledningsansvar av 

leda och samverka med alarmeringsverksamheten, 
~ miltals och åter miltals av dvs kunna fatta beslut och ge 
alarmeringssamband. order om Flyglarm med till
~ 6 civilbefälhavare som ställer räcklig förvarningstid - och att 
"krav". så långt möjligt kunna begrän
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en flygvapenuppgift 



sa alarmeringen. (Hela "Ko
nungariket" skall helst inte läg
gas under larmtillstånd på en 
gång.) 

.Att kunna avlarma då inget hot 
om luftanfall längre föreligger. 

.Att sprida kunskaper och för
ståelse inom FV som det nya 
ansvaret gentemot civilbefolk
ningen och samhället medför. 

Kontentan är att befolkningen 
skall befinna sig i skydd före ett 
anfall--det är därför det byggs så 
många skyddsrum och planeras 
andra skyddade utrymmen i 
fredstid. 

Organisationen. - För att lösa 
uppgiften fordras förband, per
sonal, materiel och anvisningar 
för hur verksamheten skall bedri
vas. Precis som det erfordras för 
andra FV-uppgifter som skalilö
sas. Funktionen som varit (är) en 
civil uppgift blir således en ren 
militär sådan framöver. 

Krigsorganisationen byggs 
upp med yrkes- och reservoffi
cerare samt vpl personal och in
ordnas i stril-organisationen. 
Sektorchefen utövar den taktis
ka ledningen och får till sitt förfo
gande alarmeringskunniga 
stabsbefäl i sektorstaben. I stril
bataljonernas ledningsstaber 
(motsv) organiseras förband, 
vars uppgift är en form av 'strids
ledning' - att ge order om bl a 
FLYGLARM till civilförsvarssta
ber som har alarmeringsansvar 
för s k larmorter. Det "civila" an
svaret för alarmeringsverksam
heten inom civilområde åvilar ci
vilbefälhavaren. 

Vad händer närmast. - Arbetet 
med förberedelser och viss pro
duktion inför CFV:s övertagande 
har redan igångsatts vid FS, 
främst vad rör planering för re
krytering och utbildning av olika 
personalkategorier. Arbetet föl
jer en fastställd stabsarbetsplan. 

Ur ROK 83-85 har alarme
ringsledare redan utbildats un
der hösten -84 (6 veckor). Under 
våren -85 kommer utbildning i 
alarmering att meddelas OK vid 
FOHS. 

En kraftsamling på utbildning
en sker 85-86 av yrkesofficerare 
och vpl m fl. Det sker således en 
koncentrering för att så långt 
möjligt snabbt få en bredd på 
kunskaperna om den nya verk
samheten. 

Vissa reservofficerare som nu 
disponeras av civilförsvaret 
(larmied, C larmied) återförs till 
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LEDNING ~ Viss utbildning i CB:s regi . 
~ Medverka/deltaga i utbild

ning av RO och vpl. 
~ Medverka i förbandsuppsätt

ning av RO och vpl. 
~ Genomföra krigsförberedel

searbete m m. 
~ Inrätta fredsfunktionen vid 

resp enheter, 
vilket skall vara klart till 1986-07
01 - dvs under en tidsperiod på 
ett år. 

För planering och förberedel
ser inför CFV:s tillkommande 
produktionsansvar är under
tecknad av Cfs "utlånad" till CFV 
och placerad vid Flygstabens 

FÖRVARNING ALARMERING SKYDD UNDSÄTTNING 	 stridsledning- & luftbevaknings
avdelning. 

Slutligen - utan att ge sken av 
att vara utnämnd 'värvnings
agent ' - bör observeras: Vi be~~, A..--
höver personal till funktionen

' 

Civilförsvarssystennet 

och 


flygvapnets roll 


Både yrkes- och reservofficera
=FV STRIL -org och re! Ring därför 08-788 76 54 el
alarmeringsfunktion ler skriv till mig för ytterligare in
i Ifc / lluc formation. - Slå larm om ditt in

tresse. Intressanta uppgifter 
väntar. 	 • 

Ingvar Gal'llnllrk. f-SIS"iI 

FV och kommer att bilda stom
me i den nya organisationen. 
Förbanden kommer att upprät
tas fr o m 1985-07 -01 för att vara ALARMERINGSFUNKTIONEN 
"nästan" färdiga 1986-07 -01. 

Ledning - samverka nFram till 1986-07-01 svarar Cfs 
för utbildning av FV:s personal. 

Regering oc h 
rik sdag/ ri ksdagc:ns Fredsorganisation, m m. - I re
k rigsde legation geringsbeslutet sägs bl a, att 

CFV får utöka personal ramen fr o m 
1985-07-01 med fyra yrkesoffi	 I 
cerare för produktion av alarme + l 
ringsfunktionen. Placering för 
dessa blir vid FS, F1 O/SeS, F16/ "' 0""".1-----9 
SeM och F21/SeÖN. Tyvärr blev 
det nödvändigt att "snåla" - F4/ 
SeNN fick ingen förstärkning . I MB CB , J------~varje fall inte i detta "varvet". l' 
Produktionserfarenheter fram t t
över får ge besked om organisa Sf-:KTORC HEI' 
tionsbehovet och ev ytterligare Sektorslab 
framställan om personalbehov. 

BI a "Iavd
Därför svarar F21/Se ÖN i sam

verkan för produktionen inom Fo 

1'1 
 lr ~Lsty 

SeNN. 
Nivåer och lönesättningar på 

I 
I 
I 	 +Itjänsterna följer motsvarande 
I 
I STRILBAT(-ER)befattningar inom resp enheter, 
I 

dvs hFr 21 resp hFo 18. Trots det I 
I 

något kärva personalläget inom , I 

FV är förhoppningen stor att I 
I 

tjänsterna kan tillsättas i rätt tid I 
I 

och med "'hugade" intressenter. I 

,I 
Det är en förutsättning för att ! I 

produktionen skall kunna över t 
I 

tas 1986 och att dessa fyra I 
I -- -- -l· -- -- - 

också är utbildade till dess. Ut I 
I 

bildningsplaneringen m m för I 

IL _____________ 


dessa är: 
~ 2-3 mån utbildning i Cfs' regi 

i alarmering m m. 

+ 
Leuningsstab (mots\') 
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