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Satsa 
mer 

på optisk 
luftbevakning! 

Och 
öva oftare!! 

O ptisk luftbevaknin.g har tidi 
gare behandlats i denna tid
skrift (t ex nr 2 och 3/ 77). 

På våra förband ses denna verksam
het med olika ögon . Det är numer 
nästan bara databehandl ingsut
rustn ingar och radarstationer som 
är i blickfånget. Som befattnings
havare i Ifclrgc är det i dagens läge 
svårt att behärska både radarsy
stemen och optiksystemet. Tiden vill 
inte räcka till. Därför kan man fråga 
sig om det inte från saväl ekono
misk som effektivitetssynpunkt vore 
bättre att satsa på ett system än att 
" splittra" sig på flera . 

Värt land är som sagt vidsträckt. 
Sett med stormakternas ögon finns 
det flera strategiskt intressanta om
råden på våra dryga 440.000 km 2 . 

För att en angripare inte skall kom
ma genom luften osedd frän " fel 
häll ", krävs att vi har ett förvar
ningssystem som täcker hela lan
dets yta samt närl iggande områden. 
Vi har i dag en förvarning, som i 
olika mängder innehåller signalspa
ning , radarspaningj och optikspa
ning . 

• • Hotbilden. - Ett bekant ord 
för oss alla. Detta innebär resultatet 
av försök att skapa en uppfattning 
om omvärldens förmåga att bl a 
kunna genomföra luftoperationer. 
Denna s k hotbild karaktäriseras av 
typiska beteenden t ex: 

• 	 Telestörning riktad mot alla tele
medel ; 

• 	 Anflygningshöjder mestadels på 
låg- och lägsta höjd «4000 m) ; 

• 	 Förbandsuppträdande i mängd 
och sannolikt under dager och 
VMC (=visuella väderförhållanden). 

Den tyngsta och viktigaste ingre
diensen i NATO:s och WP :s konven
tionella anfallsvapen är strategiskt 
och taktiskt flyg. (Lång- och medel
distansrobotar med kärnladdningar 

Denna min debattartikel vill Inte på något sätt förringa v'r in
cidentberedskap och dess betydelse, som så förtjänstfullt be
handlades I nr 1178 av "FLYGvapenNm". Snarare är syftet 
med mitt Inlägg att betonat uppmärksamma vårt till ytan stora 
och avlånga land i förhållande till var ringa folkmängd. Allt kan 
inte uträttas - hur höga ambitionerna än är - av den jämförel
sevis sett lilla arbetsskara, som i Sverige Jobbar med luftför
svar. 

tas inte med här, eftersom Sverige 
helt saknar Iuftförsvar mot sådana 
vapen. Dessa saknar därmed intres
se i det här sammanhanget.) Ge
mensamt har NATO och WP ca 1500 
strategiska bombflygplan samt 
bortemot 10.000 taktiska flygplan . 
Strategiskt flyg kan anses som ex
klusivare jämfört med taktiskt flyg . 
Med den mängd taktiskt flyg som en 
agressiv stormakt disponerar. är det 
sannolikast att (vid en konflikt riktad 
mot oss) huvuddelen av luftangrep
pen genomförs med taktiskt flyg. Av 
de flygförband som skulle kunna 
avdelas mot oss, torde proportio
nerna kunna vara 1:4 - 5 för strate
giskt: taktiskt flyg . 

Signalspaning. - Att med denna 
metod få indikering / förvarning om 
vad en angripare " sysslar" med är 
inget nytt . Redan under VK 1, då te
lemedel började användas, utveck
lades också "·de stora öronen", dvs 
signalspaning . I stort sett förfogar 
varje land över en signalspanings
organi sation . Den ger i fred under

rättelse om omvärlden och i ofred 
en 	 form av indikering på vad som 
kan vara nära förestående. Anfly
gande flygplan är numera rikligt ut
rustade med telemedel för bl a navi
gering, igenkänning och kommuni
kation , varför det finns chans att 
fånga upp utsända signaler och på 
så sätt att något är i görningen . I de 
fall en angripare skulle kunna flyga 
an teletyst , kammar naturligtvis sig
nalspaningen noll. Signalspaningen 
i sin helhet kan vi betrakta som fjärr
förvarnare . 

Radarspaning. (Bild 1.) - Radarn 
som förvarnare sträcker sig tillbaka 
ti ll 1930-talet. Dess stora använd 
ning i luftförsvaret tillkom under VK 
2. Sedan dess har radarn utvecklats 
i motsvarande takt och grad som 
elektroniken i övrigt har gjort fram 
till i dag . pga elektronikutvecklingen 
är inte radar det alltigenom förlö
sande ordet för luftförsvar. Den går 
att störa, så att förvarningen i säms
ta fall kan utebli. Stormakten förfo 
gar över störutrustningar av sådan 
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kaliber att det är ytterst besvärligt 
för en försvarare att " stå emot" . Ra
darstationerna är dessutom sårbara 
för fysisk bekämpn ing av bomber, 
raketer och attackrobotar, om de in
te kan omges med någon form av 
skydd . Radarsystem med tillhörande 
databehandlingsutrustning är dyra 
komponenter . Dock ger radar den 
exaktaste formen av förvarning, om 
den får verka fritt i telemiljön och 
i övrigt får överleva. Radarspa
ningen ger i sin helhet såväl fjärr
som närförvarni ng . 

• • Optikspaning. (Bild 2.) För
varning på detta sätt härrör från VK 
1. Under de gångna åren har inte 
räckvidden . förändrats , eftersom 
människan är gränssättande. Där
emot har infQrmationsöverföringen 
(fran malupptäckt till presentation) 
förbättrats avsevärt - i Sverige bl a i 
och med införandet av OPUS (bild 
3) . Det förtjänar att än en gång om
nämnas ; ett unikt system i världen . 
pga synvidden , ca 10 km från en 
spaningsplats, ger optikspaning en
dast närförvarning. Väl framskjutna 
spaningsplatser förbättrar situatio
nen avsevärt. Systemet för optik
spaning är svårt att slå ut materiellt, 
personellt och sambandsmässigt. 
Det finns ingenting att rikta tele
störning emot . Overlevnaden är så
ledes god. Dessutom är systemet bi 1
ligt materiellt sett per ytenhet. 

Aktiva luftförsvaret. - Förvar
ningen l igger till grund för bedö
mande och beslut om vad som lämp
ligast bör göras med tillgängliga 
I u ftförsvarsvapensystem (j aktflyg , 
luftvärnsrobotar och eldrörsluft
värn) . Spaningssystemen används i 
olika grad för genomförande/verk
ställande av gjorda beslut . Ju färre 
system som är intakta desto svarare 
är det att bed riva ett aktivt I uftförs
var. 

Passiva luftförsvaret. - Till skill
nad mot aktiva luftförsvaret, tillfogar 
inte passiva luftförsvaret angirparen 
några materie"'a förl uster. Verk
samheten går ut på att söka skydd 
och i övrigt uppträda med en så liten 
målyta som möjligt. Förvarningen 
resulterar i sänd luftlägessituation 
till totalförsvaret i sin helhet , som 
kan utnyttjas för beredskapsan
passning. 

Inriktning. Signalspaningen 
finns i grunden som förvarnare även 
i vårt land. Frågan är närmast har vi 
"ork" att behärska både radarspa
ning och optikspaning? Hotbilden 
kan vi inte göra mycket åt, den bara 
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finns där. Ett helt yttäckande radar
system är mycket dyrt jämfört med 
optiksystemet. Det senare är mindre 
kännbart för fysisk bekämpning och 
går knappast att störa. Detsamma 
kan man inte säga om radarsyste
met. Lägger vi därtill det välkända 
faktumet , att endast det en kla fun
gerar i en kritisk situation, lutar det 
mot optiksystemet. Men idealet är 
natu rl igtvis en bland ning av alla sys
tem. Dessa tvingar en angripare till 
en för honom svårare taktikanpass
ning . 

•• Men vi kan vårt optiksystem 
fördåligtl (Ti ll skillnad mot radarsys
temen som vi kan bra.) Vi övar inte ett system som kan uträtta mer än 
tillräckl igt med optik i fred l Alltför många vågar tro, • 
många har liten tilltro till denna Major Ingemar O ISSOIl , MHS 
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funktion . Detta beror säkerl igen 
främst på bristande kunskaper och 
färdigheter. I kristid , då kanske bara 
optiksystemet är intakt , är det väl 
sent att försöka lära sig ett vettigt 
utnyttjande. Om så bara opt i ksyste
met är intakt, kan aktiva luftförs
varskomponenter ges verkanschans 
bl a genom lämplig gruppering . Li
kaså kan optiksystemet ge förvar
ning för skyddssökning även om ti
den blir ytterst knapp i vissa områ
den . 

In sum ma: Satsa mer utbildning 
och ö vning på vårt internationellt 
sett sofistikerade ' optiksystem 
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