Incidenter i luften
Kränkningar av territoriet. - I fjol
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noterades 29 kränkningar av
svenskt territorium mot 28 för
1982. Därutöver inträffade ytterli
gare sju möjliga kränkningar mot
fyra för 1982.
Huvuddelen av kränkningarna
inträffade söder om Skåne. 25
kränkningar orsakades av NATO
flygplan . medan WP o~sakade tre
kränkningar.
Överflygningarna av territoriet
skedde i allmänhet längs territori
algränsen och utan att kränkningar
na kom långt innanför denna. I åtta
fall har identitet kunnat fastställas
från svenska militära flygplan. Vid
fem av dessa tillfällen identifiera
des flygplanen som tillhörande
NATO och vid övriga tre tillfällen
tillhörande WP.
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Överbefälhavaren överlämnade
i juni till regeringen första delen
av underlagsredovisningen inför
1987 års försvarsbeslut, betitlad
"Försvarsmakten i den svenska
säkerhetspolitiken". Den skall
under hösten 1985 kompletteras
med översiktliga förslag tilllång
siktig avvägning mellan skilda
funktioner. Under hösten 1986
redovisas slutligen en program
plan för perioden 1987-92.

tJvriga incidenter. - Genomflyg
ningar av restriktionsområden utan
tillstånd konstaterades vid 25 till
fällen mot 27 för 1982. Därutöver
har under 1983 möjligen ytterligare
15 genomflygningar utan tillstånd
skett.

Under den första fasen av per
spektivplaneringen har stort ut
rymme ägnats åt analyser av den
säkerhetspolitiska
utvecklingen
och de konsekvenser som denna
utveckling kan leda till.
Det kan konstateras, att förhål
landet mellan supermakterna har
successivt försämrats sedan mit

Särskilda incidenter
Vid tre tillfällen har flyktingar tagit
sig till Sverige flygledes. Från Per
len har detta skett dels med en
militär helikopter. dels med ett a
vilregistrerat stats Iuftfartyg. Från
Sovjetunionen skedde flykt likaså
med ett aviiregistrerat statsluftfar
tyg. I ett av fallen skedde överflyg
ningen under dramatiska omstän
digheter med haveritillbud och
bränslebrist. I alla tre fallen hämta
des flygplanen genom polska resp
sovjetiska myndigheters försorg. 
(Se artikeln om An-2 Colt, sid 26
27.)

överträdelser
av svenska militära
enheter
Vid ett tillfälle har en till svenska
marinen tillhörande segelbåt brutit
mot danska föreskrifter för tillträde
till danskt territorium . Detta berod
de på att inlämnad färdplan inte
vidarebefordrats.
Vid två tillfällen har tangering av
danskt resp finskt territorium skett.
Vid ett tillfälle har påtalande
skett från Finland att svenskt mili
tärt flygplan skulle genomflugit
finskt luftrum. Genomförd under
sökning visade dock att inga svens
ka militära flygplan funnits i berört
område vid angiven tidpunkt.
•
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Våra objudna besökare
är tllaln pil en upplyanlngs- och var- .
nlngsbroschyr lom Försvals- och
Mllrlnstabema utgsv I tJol. Däri ges
bl II rjd hur DU gllr Ull våga vid rap
portering av miastänkta Iakttagetser
till havs, lands och I luften - Iaktta
gelser som kan ha betydelslI för Sv&
rlgas säkemet. Det kan t ax gälla
ubitsperfakop, grodmin, utländsl<a
seglare (o dl I rastrlldlonaomrllden,
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dare som glort IvatIckare till för
svafakänsllga områden där sådan
trafik annars l"te förekommer. Bättre
en rapport för mycket av della slag
iin tvärtom. Tyeka Inte. Rapportera
DIna Iakttagaiser till t ex Marinens
9/Öbevaknl ngscentreler.

Vä81kuaten :
031 -290081
Malmö:
040-11 55 55
Kariakronl:
0455-100 00
Gotland:
0498-490 60
Ostkuaten:
07S~55 64/65
NorrlandskuS1en: 061 1-105 00.
Eller till närmsta! mllltära förband/
polismyndighet.

Rapportera va

Sov/e/unionens nya, slra/eg/ska bomb
flygplan Tu-? "B/aeJ/iack" , An/as kunna
medföra bl a ca 20 kryssningsrobotar,

USA;s slf3teglska lJombflYl1plan B-1 är
mindre än 'B/ackjack', Kan medföf3 bl a
14 kryssningsrobotar,

ten av 19l0-talet. Relationerna har
inte varit så ansträngda sedan bör
jan av 1960-talet. Rustningen lig
ger på en oförändrat hög nivå. Ti
digare krishärdar består i allt vä
sentligt och nya tillkommer.
• • Det råder i dag en betydande
enighet om att Norden alltmer be
rörs av det säkerhetspolitiska och
strategiska maktspelet mellan
blocken. Det som för några år se
dan kunde betecknas som tenden
ser i en sådan riktni ng är i dag en
etablerad situation. Okad militär
närvaro i vår närhet, intensifierad
övnings- och underrättelseverk
samhet samt förbättrade möjlighe
ter att tillföra stridskrafter ar kon
kreta uttryck för detta. De talrika
och provocerande kränknmgarna

av svenskt territorium är en påtag
lig illustration av det förändrade lä
get.
De militära fördelarna med över
raskande angrepp i det nordiska
området ökar. Förberedelserna på
båda sidor att snabbt ku nna tillföra
förstärkni ngar ger en eventu ell
konfikt i området ökad karaktär av
kapplöpning.
I denna situation ökar svenskt
områdes betydelse som buffertzon
mellan maktblocken. De försvars
politiska åtgärder vi vidtar fram
gent kommer inte enbart att ha be
tydelse för våra möjligheter att mö
ta angrepp mot det egna området.
Det torde i ökande grad få betydel
se för den militära stabiliteten i det
nordiska området som helhet. Det
svenska försvarets fredsbevaran
de roll kommer än mer att marke
ras .
• • Det
militära värdet
av
svenskt territorium ökar. I en kon
flikt mellan stormaktsblocken kan
angrepp mot Sverige därför aktua
liseras i tidiga lägen . Ovre Norr
land med dess närhet till för stor
makterna strategiskt viktiga områ
den kommer härvid att vara av sär
skilt intmsse. Den ökade betydel
sen av det nordiska området som
helhet och sammanhanget mellan
de olika strategiska förhållanden
som berör oss innebär emellertid
att riskerna för angrepp mot vårt
land inte kan graderas lands
delsvis .
En konsekvens av det nordiska
områdets betydelse är bl a en
ökad övningsaktivitet i och om
kring området. Riskerna för inci
denter av olika slag tilltar därmed .
Detta kräver särskilt uppmärksam
het från vår sida.
Ubåtskränkningarna är ett ut
tryck för ett nytt hot mot vår territo
riella integritet. De visar att en stor
makt redan i fred är beredd att an
vända militära medel på ett sätt
som vi tidigare inte ansett vara
rimligt m h t de politiska konsek
venserna.
Stormakterna har sedan länge
organiserat kvalifi cerade enheter

teckna, ring!

för sabotageverksamhet före och
under ett krig. Dessa kan , tillsam
mans med de förbättrade möjlig
heterna att snabbt och tidigt föra
fram betydande militära resurser,
skapa förutsättningar för viktiga
framgångar för en angripare. Vi
måste i vår försvarspianeri ng ta
ökad hänsyn till detta .
• • De grundläggande säker
hetspolitiska och strategiska förut
sättningarna för försvarsmaktens
möjligheter att stödja svensk sä
kerhetspolitik genom att verka
fredsbevarande,
stabiliserande
och krigsavhållande har inte för
ändrats. Förmågan att upprätthålla
ett trovärdigt invasionsförsvar
är härvid av grundläggande bety
delse. För detta krävs att försvars
maktens utrustning , organisation
och utbildning fortlöpande anpas
sas till utvecklingen i omvärlden.
I en dynamisk och osäker situa
tion ställs emellertid ökande krav
på försvarsmakten att med freds
organisationens resurser och på
andra beredskapsnivåer kunna in
gripa mot allt mer varierande mili
tära hot i skiftande situaiioner från
incidenter till allvarliga kriser. Oka
de krav ställs på all försvarsmak
ten i alla avseenden kan bidra till
neutralitetspolitikens trovärdighet.
De olika situationer vi kan utsät
tas för under fred, i ett krisläge el
ler i samband med en snabb inled
ning aven militär konflikt måste
kunna mötas i betydligt större om
fattning och med större effektivitet
än för närvarande. Vår grundbe
redskap liksom vår förmåga att
med i huvudsak fredsorganiserade
resurser höja denna bredskap
måste väsentligt förbättras.
• • Den snabba elektroniska ut
vecklingen innebär såväl för oss
som för en angripare nya förutsätt
ningar. Moderna spanings- och in
formationssystem gör det möjligt
att med större säkerhet och
snabbhet upptäcka både fasta och
rörliga mål. Tekniken kan också
användas för att kraftigt förbättra
precisionen i nästan alla typer av
vapen .
p g a en angripares förbättrade
upptäckts- och verkans möjligheter
kan vi förutse tilltagande svårighe
ter att genom dolda förflyttnignar

kraftsamia våra förband. Okad vikt
måste därför läggas vid system
lösningar som ,innebär att förban
dens eldkraft kan koncentreras
med hjälp av lång räckvidd och
hög precision. Sådana lösningar
ställer krav på att vi utvecklar nya
typer av informationssystem som
möjliggör övervakning och ledning
av strid inom stora områden .
• Trots den snabba elektroniska
utvecklingen har medlen för spa
ning och målupptäckt under vatt
net inte i avgörande grad förbätt
rats . Ubåtssystemet kommer där
för även i framtiden att vara av stor
betydelse för vår samlade sjö-måls
effekt.
• • Flygstridskrafternas mångsi
dighet och flexibilitet är av stor
operativ betydelse. Effekten och
den höga insatsberedskapen mås
te även framgent säkerställas ge
nom en god balans mellan flyg- ,
bas- och strilsystemen. Stor vikt
måste också läggas vid fortsatt ut
veckling och anskaffning av mot
medel.
Ledningssystemets samordna
de roll är mycket väsentlig. Det
måste successivt anpassas till
stridskrafternas utveckling. Nöd
vändiga förändringar bör dock gö
ras först efter ingående studier av
de samlade konsekvenserna. Det
ta är inte möjligt att göra i denna
perspektivplan .
• • Vår försvarsindustris tekno
logiska kompetens är av stor bety
delse för att vi snabbt skall kunna
tillgodogöra oss den militärteknis
ka utvecklingen. Den medför
också ett relativt oberoende i för
hållande till andra länder och har
därigenom säkerhetspolitisk bety
delse. Det är angeläget att vid
makthålla en bred teknologisk
kompetens vid svensk försvarsin
dustri . Det får dock inte innebära
så stora merkostnader för försva
ret. att den samlade försvarseffek
ten minskar.
• • Sammanfattningsvis konsta
terar OB , att det säkerhetspolitiska
läget inte varit så allvarligt på
mycket länge. Vi måste i den för
svarspolitiska planeringen utgå
från att det nuvarande spänni ngs
läget består och kan förvärras . •
Fst /lllfo
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