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Man kan ställa frågan om inte denna
funktion skulle krnma fyllas av ett jakt
flyg med mindre kvalificerade presanda.
Studtier av ett fplalternativ JA 35 ,
som utredningen genomfört, visar
dock klart att så icke är fallet. Ut
redningen finner det därför motive
rat att inte vidare överväga alterna
tiv JA 35. En total stridsekonomisk
jämförelse med tänkbart utländskt
jaktfplalternativ har också klart vi
sat att JA 37 är att föredra.
P å de grunder som här anförts har utred
ningen förordat alt fpl JA 37 Viggen ingår
det sven ska luftfö rsvaret.

RB 70 FÖR NÄRLUFTVÄRNET
Vid utredningens överväganden belräffan
de närluftvärnet har främst följande ly per
aV närluftvärnsystem behandlais:
• lvbataljon typ 1 (med ny eldledningsut
r u stning),
• svensk luftvärnsbalaljon (robot 70),
utländsk lvrobotbalaljon (RB B).
Dessa system ingår i varierande sarrunan
sättningar i de studerade luftförsvarsfamil
jeerna. Beräkningar har gjorts av de olika
luftvärn ssytemens
nedskjutningsprestanda
under olika skeden av ett krigs förlopp, i
olika str idssituationer med varierande an
griparetaktik ooch i olika terrängtyper.
Resultatet av studierna visar enkelt och
entydigt att ju större andel av luftvärnet
som bestär av förband med den svensktill
verkade RB 70, desto större är luftvärnets
totala verkan. Utredningen har därför in
riktat uppmärksamheten på uppgifterna att
verifIera de kvalitativa resultaten och att
analysera orsaker till och förutsättningar
för RB 70 resu ltat.
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En analys visar, att det för RB 70
gynnsamma studieresultatet. utöver
enskilda eldenheters jämförelsevis
höga nedskjutningseffekt, främst be
ror på det större totalantaL eldenhe
ter som kan inrymmas inom given
kostnadsram j ämfört med övriga
luftvärn sförband. De l ökade antalet
eldenheter ger möj lighet till enga
gemang av flera mål och möj lighet
till variation av tätheten i luft
värnstäckningen.
Utredningen har också stude rat behovet
av mörker- och allväderskapacitet hos luft
värnet. Resultatet av dessa stud ier visar bl
a att närluftvärnet bör ges viss mörkerka
pacitet.
En jämförelse mellan övriga studerade
närluftvärnssystem och RB 70 har visat att
det senare systemet är stridsekonomiskt
överlägset.
På de grunder s·om här an förts har
utredningen förordat alt RB 70 skall
utgöra huvudkomponcllt i närluft
värnet.

LVROBOTSYSTEM I, II OCH III
De överväganden som utredningen gjort be
träffande luftvärnsrobotsystem typ I . II och
III har grundats på värderingar utförda pä
följande sätt..
Luftvärnsförband innehållande dessa ro
bottyper har växlats mot jakt- och luft
värnsförband ingående i de effektstuderade
familjerna. Konsekvenserna av denna väx
ling har resonemangsvis värderats.
Beträffande luftvärnsrobot typ I har den
na visat sig ha verkan mot vissa speciella
måltyper som andra system inte kan eller
har svärigheter att bekämpa. Utredningen
har dock inte funnit förefintligheten av så
dana mäl vara tillräckligt motiv för en va
penanskaffning; huvudmotivet måste i så

fall sökas i vapnets verkan mot huvuddelen
av de flygande malen. Kostnaderna för ro
bot typ I är dessutom sa höga att de inte
blir stridsekonomiska i jämförelse med
jaktflygplan.
En jämförelse mellan lvrobot typ I
och J A 37 visar att insatstörmåga,
elduthällighet
och motståndskraft
mot bekämpning är så uppenbart till
jaktflygets fördel, att inga prestan
da hos robotsysteme t mot s pecie lla
mål kan tänkas medföra sådana för
delar för värt luftförsvar att lvrobot
typ I bör väljas före JA 37.

Totalförsvaret
krävel

JA 37 GOTT ALTERNATIV
För lvrobot typ II gäller ett likartat reso
nemang. Luftvärnsrobotsystemets insatsför
mäga och täckningsområde är klart under
lägsna jakisystemets, även om elduthållig
het och motståndskraft mot bekämpning är
mer jämförbara med jaktsystemets.
Med dessa moliv finner utredningen, att
lvrobot typ I och II inte bör övervägas som
alternativ till JA 37. Därmed är inte sagt
att robotlösningar även i framtiden skulle
vara uteslutna som alternativ för det y t
täckande luftförsvaret.
Det bör också uppmärksarnmas, att stu
d erade robotar framkommit som svar på
specii ikationer, som i vissa avseenden va
rit strängare än de hotsituationer som varit
aktuella i utredningen. Kostnadsjämförel
serna med andra luftförsvarsmedel är där
för ej helt rättvisande.
Utredningen har därför ansett att utveck
lingen på robotområdet bör följas så att
underlag finns fö r eventuellt framtida om
prövningar.

RB 68 HELA 70-TALET
Utredningen har också haft att ta ställning
till det framtida utnyttjandet av befintliga
lvrobotsyste m typ I och II, robot 68 ( Blood
houndl, resp ro bot 67 (Hawk).
Beträffande robot 68 har utredningen
kommit till den uppfattningen att systemet
fortfarande har god verkan mot speciella
maltyper, men har begl'änsad elduthållig
hel och kan vara sårbart vid bekämpning
med signalsökande robotar. Robot 68 mo
tiverar därför sin plats i luftförsvaret un
der 1970-talel men bör därefter utgå ur or
gan isationen.
Beträffande lvrobot 67 har relativt om
fattande studier beträffande dess verkan
och sårbarhet genomförts. Utredningen har
fäst största vikt vid resultat beträffande
systemets sårbarhe t och möj ligheterna ti 11

utslagning och beaktat det växande hotet
från signalsökande robotar.
Studieresu ltaten är inte entydiga men an
tyder vissa möjligheter att skydda sig mot
detta hot, men på bekostnad av vissa prest
andaförsämringar.
Utredningen ser inga
skäl att rekommendera en anskaffning av
lvrobot 67 för det framtida luftförsvaret
men systemet för svarar väl sin plats i luft
försvaret under 1970-talet.
Utredningen har varil angelägen un
derstryka, att de bedörrmingar som
gjorts är byggda på förutsättning
arna i dagsläget och att de inte in
nebär avståndstagande från tidigare
fattade beslut.

KOMPLETTERINGSVAPEN
Betl'äffande luftvärnsrobot typ II har ut
redningen gjort följande bedörrming.
Denna robottyp kan verka på större av
stånd och framför allt högre höjder än RB
70, och kan därför skydda mål som med
fördel kan anfallas frän högre höjd eller
med större fällningsavständ. Sådana mål
anses vara aktuella i vissa situationer. Lv
robot typ III skulie därfö,' klUU1a utgöra
ett lämpligt kompletteringsvapen till lvro
bot 70.
Eftersom utredningen ansett att det finns
vLss risk för svaghet i luftförsvaret efter
en genomförd förbekämpning av jaktför
svaret kan denna rLsk vid en hög ambi
tionsnivå på luftförsvaret tänkas mötas ge
nom anskaffning av ett antal lvrobotbatal
joner med typ III-prestanda som komple
ment till övrigt luftförsvar.

DIMENSIONERING
Det andra steget som utredningen presen
terat i sina överväganden gäller luftförsva
rets dimensionering.

..
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för att klarlägga den närmare utformning
en av ett i viss utsträckning rörUgt jakt
strilsystem och däri ingående radars tatio
ner. Frägan om i vilken utsträckning ett
sådant system kan betjäna och samverka
med luftvärnet bör ä ven behandlas .
Beträffande flygbassystemet har utred
ningen ansett att ökad uthållighet och
bättre anpassbru·het till olika angreppsfall
kräver en viss utbyggnad av flygbassyste
met och dessutom ökade skyddsä tgärder
som utredningen för eslår.
Beträffande bastjänsten anser utredni ng 
en att bassystemet bör byggas upp så att
hög initialeffekt kan tas ut under den
period när jaktflyget utnyttjas med hög
frekvens och delta bör bl a säkerställas
genom hög materie lberedskap p;' baserna.
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OPERATIV MALSÄTTNING

satsbehov för annan bekämpning än
jak tförsvaret.

mot

LV EN AVVÄGNINGSFRAGA

starkt
luftförsvar!

Med den kvaUtativa sarrunansättning av
luftförsvaret som diskuterats fram har ut
redningen utformat en bild av luftkrigets
förlopp , som tagits som utgångspunkt för
överväganden om hur luftförs varets kom
ponen ter bör dimensioneras.
Luftkrigets förlopp har man, för att un
derlätta studierna, schematiskt uppdelat i
två till karaktären skilda faser, ett förbe
kämpningsskede, då jakten är aktiv men
samtidigt utgör det främsta målet för an
greppet, och ett "markstridsskede" med
armemälen som de primära anfallsobjekten
och närluftvärnet aktivt, medan jakten har
en indirek t roll.
En tredje, mellanliggande fas, finns ock
så då jakten är begränsad till önskvärd ni
vå men angriparen ännu inte är beredd att
invadera, och då han ägnar sig främst ät
att förbekämpa de av våra stridskrafter,
som kan ingripa i aktuella lnvasionsområ
den.

JAKTEN FÖRDRÖJNINGSFAKTOR
Utredningen har sålunda u tgått från att
jaktflyget - fran angriparens lönsamhets
synpunkter
utgör ett sådant hot mot
fortsatta operationer att det med nödvän
dighet måste reduceras till viss nivå före
en invasion.
Jaktflyget utgör alltså frän angriparens
synpunkt bl a ett fördröjande moment för
den möjliga invasionstidpunkten. Fördröj
ningen blir beroende av de insatser angri
paren kan avdela för jaktbekämpningen.
Delta förhållande bör enUgt utredninge ns
mening klmna utnyttjas som dimensione
ringsgrund för jaktflyget.
Utredningen har ocksil lämnat underlag
i diagrarnform som belyser förhållandet
mellan antal jaktdivisioner och erforderlig
insatsnivå för angriparen i ett antal alter
nativ beträffande bekämpningstider och in

Luftvärnet har delvis en annan funktion
och kan inte dimensioneras från samma
grunde r som jaktflyget. Det har s in främsta
uppgift i att ge våra stridskrafter ett så
dant skydd i samband med invasion och
fortsa tta strider, att dessa kan fylla sina
uppgifter.
Luftvärnet bör därför i första hand di
mensioneras utgående frän armen s och
mru·inens skyddsbehov . Detta behov ka n
emellertid inte uteslutande läggas till grund
för luftvärnets dimensionering. Utredning
en anser att luftvärn även behövs för
skydd av vissa andra mäl.
Som grund för dimensioneringen har ut
redningen sammanställt ett antal alterna
tiva luftvärnsoammansä tt.ningar och utfört
en partiell beräkni ng av deras verkan .
Dimen sioneringen av luftvärnet är
så lund a, enligt utredningens upp
fattJling , inte en avvägningsfråga
gentemot jaktflyget utan
första
hand en avvägning inom ru·men
och marinen, där behovet av skydd
mot flyganfall skall ställas mot be
hovet av skydd mot andra angrepps
medel och behovet av andra slag av
stridskJ·alter.

EKONOMISKA RAMVILLKOR
det tredje presentationssteget införs de
ekonomiska ramvillkoren.
Utredningen har här konstruerat luft
försv·a rssammansåttningar för olika kost
nadsramar, vilka i huvudsak ansluter sig
till oUka nivåer inom perspektivplan 7l.
Utredningen har också gjort vissa över
väganden och lämnat rekorrunendatloner
beträffande strilsystemets och flygbassys
temets utfornming i framtiden.
I fråga om stridslednings- och luftbe
vakningssys temet konstaterru· utredningen
att strilfunktlonerna h a r väsentliga upp
gifter i totalförsvaret. Systemets uthå lLig
het framstår som väsentlig och måste till
godoses genom skyddsii tgärder och e n ö kad
rörUghet. Störresistensen hos strilsystemet
bör tillgodoses dels genom ett grundskydd
hos de en skilda radarstationerna, som för
hindrar störning med enkel s törutrustning,
del s genom systemuppbyggnaden .
I

STRILSYSTEMUTREDNING
Utredningen har ansett att en särskild
strilsystemutredning bör komma till stånd

Utredningen har också lämnat förslag tUl
öB:s operativa målsättning för luftfö rsva 
ret.
Förutom en definition av begreppet luft
försvar och utredningens syn pil det luft
operativa hotet från en angripare inne
håller målsättningen förslag till formule
ring av luftförsvarets huvuduppgift samt
försl ag till hur luftförsvaret bör utformas
och föras.
öB:s tidigare principiella syn på luftför
svaret har redovisats bl a i öB 65. Luft
försvaret s huvudu ppgift enligt LFU 67 skil
jer sig inte nä..rru1 värt fr~n denna.
Utredningens syn på hotet mot oss, må
len för angriparens operationer genom luf
ten och luftförsvarets utfornming är även
i allt väsentligt en fortsättning på öB:s
tidigare redovisade syn i dessa frägor.

TOTALFÖRSVARSASPEKTEN
Utredningen har vidare lämnat sin sam
manfattande syn på luftförsvru·ets princi
piella betydelse i totalförsvaret. Till de
grundläggande faktorerna i denna fråga
hör att luftburna vapen kan insättas mot
alta slag av mäl inom tota lförsvaret. An
fallsföretag genom luften sker med stor
snabbhet och har därför goda förutsätt
ningar för att genomföras överraskande.
Luftförsvaret uU:ivar inflylrulde på to 
talförsvaret i dubbel bemärkelse. Dels ge
nom att reducera angriparens anfallskralt,
dels genom att underlätta åtgärder inom
totalförsvaret och bereda det skydd mot
anfall genom luften.
Detta gäller såväl vid olika former av
invasion som vid angrepp vilka har till
syfte att bryta motståndskralten genom an
fall mot befolkning och totalförsvarets an
läggningar. I fred och neutralitet erford
ras luftförsvar för att uppfylla våra inter
nationella rättsUga förpliktelser.

FREDSBEVARANDE EFFEKT
Om luftförsvaret har sådan styrka och så
dan teknisk standard, att det av eventuella
angripare bedöm s utgöra ett allvarlig t hin
der för angrepp kan det för honom utgöra
ett vägande skäl för att avstå hån angrepp.
I former av poU tisk aggr&ssion då hot
om luftangrepp tillgrips utgör luf tförsva
rets styrka en av grund e rna för det poli
tiska ställningstagandet.

Ett starl, t luftförsvar bidrar således
påtagligt till totalförsvarets freds
bevarande effekt, kon staterar ut
redningen avslutningsvi s i sin sam
manfattande syn på luftförsv arets
principiella betydelse i totalförsva
ret.
•
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