
•• 

6 

~'J 
jJ~l)~ jJ~!iill,jlJ 

1980 publicerade ÖB nya tankar angående öv
ningsverksamheten i landet. Ditintills hade mi

-Ioövningar av varierande omfattning genom
förts. Vissa var prioriterade med förband från 
flera försvarsgrenar, andra var mycket begrän
sade såväl till förbandsinnehåll (endast från en 
försvarsgren) och övningsändamål som öv
ningsområde. 

Försvarsmaktsövning - FMÖ - blev nyckelor
det, vilket innebar en ambitionshöjning i många 
avseenden. ÖB angav bl a: 

"FMÖ syftar till att öva förband från flera försvars
grenar i olika planlagda operationer." 
"Övningarna skall främst möjliggöra samverkan 
mellan deltagande förband." 

Avsikten är och har varit att gällande övnings
och RU-planer skall vara integrerade. Förbands
innehållet i FMÖ skall i möjlig utsträckning utgö
ras av krigsorganiserade förband. I vissa fall 
måste dock accepteras att endast fredsorganisa
tionens resurser finns att tillgå. I FV råder för fle-

FV i den för. la 


ra förbandstyper god överensstämmelse mellan 
freds- och krigsorganisation, varför nackdelarna 
är begränsade i de fall endast fredsrersurser kan 
utnyttjas. 

FMÖ-planen innebar, att var och en av våra 
sex militärområden skulle övas enligt de nya 
riktlinjerna. I HÖ 87 - totalförsvarsövning 87 
var den senaste FMÖ:n integrerad. HÖ 87 var 
också den sista i den "första FMÖ-omgången". 
Övningen gick i huvudsak i milo NN. 

FMÖ har genomförts enligt följande: 

• 	 FMÖ 82 ÖN (milo ÖN) NORRSKEN 82-03-06--09 
SYDFRONT 82-09-25--29 • 	 FMÖ82S 
OSTKUST 83-09-26--30 • FMÖ83Ö 
VÄSTGRÄNS 85-02-20--23 • 	 FMÖ85 B 
VÄST 86-09-27--1 0-01 • FMÖ86V 

• TFÖ87/FMÖ87 NN 	 MITT-SVERIGE 87-10-01--04 

Anm: Angivna tider utgjorde huvudskede för i 
övningen deltagande FV-förband. 

ÖB angav i sina inledande direktiv angående 
ledning, att "MB planlägger och leder FMÖ i 



samverkan med berörda försvarsgrenschefer". 
FV-förbanden är sannolikt landets mest rörliga 
och måste kunna verka över hela ytan och i alla 
riktningar. Denna bakgrund har inneburit att 
stora delar av FV:s samlade resurser har engage
rats i samtliga FMÖ. Resurser som inte ianspråk
tagits i övad krigsorganisation har utnyttjats i 
övningsledning eller på angriparsida. FV har haft 
en unik möjlighet att samla erfarenheter och ut
värdera våra möjligheter att verka i krigslika si
tuationer med de mest skiftande förutsättning
ar: 

Hotsituationer, m m. 

Operativa, taktiska uppgifter. 

ResurstilIgång. 

Militärgeografi. 

Klimat-, ljusförhållanden. 


Självklart har även övningstekniska erfaren
heter gjorts. Övningstekniken utvecklas konti
nuerligt, vilket kommer till uttryck i allt bättre 
planerade övningar, inte minst på lokal nivå. .. 



HMK hälsas välkommen av (dJv) MB NN, genm; Wigur. 
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MILo/elVa NN 

Mill-Sverige? Givetvis passade jämtarna 
på att markera att landets geografiska 
mittpunkt inte ligger i Gamla stan i Stock
holm utan på annan plats. Samtidigt lät 
man i ord leken bindestrecket falla - Mitt 
Sverige - något att försvara/öva för. 

ÖVNINGSÄNDAMÅL. - Det ope
rativa uppspelet innebar att direkt inva
sionshot inte förelåg mot milo NN, även 
om milot var utsatt för kraftig bekämp
ning. Huvuduppgiften var att upprätthål
la förbindelserna genom milo N N, -
mark-, sjö-, flyg och teleförbindelser. 
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Militärbefälhavaren för nedre Norrlands militärområ
de hade i uppgift att genomföra f MÖ 87 NN. Vid en 
vidgning av perspektivet valde MB NN att bl a inleda 
f MÖ med en ledningsövning. Detta innebar att öv
ningsledarskapet kom att delas med C B NN och att 
följaktligen det civila samhället i samverkan med den 
militära delen deltog på olika nivåer i övningen - TfÖ, 
totalförsvarsövning. 

Huvuduppgiften medgav en mängd 
övningsändamål som bl a: 

~ Luftförsvar och insats av attack-, spa
nings- och transportflygförband. 

~ Sjötrafikskydd och kustförsvar. 
~ Till- och fråntransport på järnväg och 

landsväg med understöd av spedi
tionsföretag. 

~ Livsmede/s- och drivmedelsförsörj
ning. 

~ Sjukvård, bl a sjuktransportövningar. 
~ Alarmering. 
~ Civilförsvarets ledning. 
~ Information. 

VÄDRET. - TFÖ 87 gynnades ge
nomgående av stab ilt och mycket bra vä
der med god sikt och ringa molnighet. En 
dag minskade dock insatsmöjligheterna 
marginellt p g a morgondimma, men till 
sin huvuddel genomfördes övningen 
utan begränsninga r p g a vädret. 

DELTAGANDE. - TFÖ 87 var resurs
mässigt inte någon av de stör re övnlingar
na i FMÖ-serien. Cirkd 15.000 personer 
deltog med 3.000 fordon, ett 30-tal fartyg 
och båtar samt 100 flygplan och helikopt
rar. Till detta kommer 2.000-3.000civila 
sa mt personal ur frivilligorganisationerna . 

Ur FV deltog bl a C El, C SeNN, C Se
Ö I'l med staber, en stri lbata ljon, ett flertal 
basbataljoner varav två i huvudsak krigs
organiserade. Deltog gjorde också alld 
fl ygförbandstyper samt civil a transport
flygplan - DC-9 och F28 - för sjuktrans
porter. 

Övning omrJde Mdrk = ____ 

611"i/lgsomrdd~ Marm = ••••• 
Övningsområde flyg = ••••••• 
Övningsområde viss v~rksamhet: 
Hela milo NN = -xxxx-xxxx-xxxx 
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HMK informeras av C F4 /SeNN, ÖV 1. Liljedahl. 

FV-
erfaren

heter 

LEDNING & STABSTjÄNST. - M h t 
övningens operativa bakgrund (med bl a 
attackförbanden på B-sida) hade C El 
och C SeÖN mindre uppgifter i sam man
hange t. Staberna fungerade bra och bitvis 
va r belastningen så låg att kapacitet kun
de avsättas till internutbildning. Att utnytt
ja tillgänglig tid under övning effektivt för 
kompletterande utbildning aktuali seras 
allt oftare. Frågan ska ll uppmärksamm as i 
förberedelserna inför alla övningar. 

Sektorstaben i NN hJr till stora delar 
var it kr'igsorgJn iserad och verbt i ända
målsenliga lokaler. M an har prövat nyli
gen överseddJ stabsrutiner och gjort en 
mängd värdefulla erfarenheter som nu 
bearbetas vid F4/Se NN. Ett ständigt åter
kommande problem är balansen mellan 
genomförandeverksamhet och den nöd
vändiga långsiktiga planel·ingen. 

Åter kunde övningsledning m fl kon
sta tera , att formern a för samverkan mel
lan sektorerna NI\J-Ö N är de rätta och väl 
etablerade . 

STRILTjÄNST. - Luftbevakningen 
fungerade väl. Vissa störningar noterades 
dock i den op tiska luftbevakningen. Det
ta hindrade inte att jak tstridsledningen 
fungerade trots stark telestörning. En väl 
fungerande radargruppcentral - rrgc/l 
var här av stor betydelse. .... 

JAKTfÖRSVAR. - Övningen har givit 
mycket varierande förutsä ttningar och 
därmed ett gott utbyte för jaktdivisioner
na. JA 37-systemets möjligheter har be
lysts bra. 

Problemet med divisionernas uppe
hållsp lats på baserna går mo t slutl ig lös
ning. Det kräver fortsatt engagemang för 
nödvändiga förbä ttringar . 

"Egna förlu ster" har som alltid krävt 
taktikanpassning samt genomlysning av 
delgivningsrutinerna avseende luftvärns
områden . 

flYGSPANING. - Ledningen på ni
våerna sektorstab, division, tropp har ge
nomförts profess ionellt. P g a fredstida 
begränsning av sambandsnätet har det 
stundtals varit svårt att sprida spa ningsor
der med rätta tidsförh ållanden. 

Den ~)Ianerade företagsfrekvensen 
kunde inte hållas p g a störningar på mar
ken. BI a blev klargöringspersonalen en
gagerad i markstrider. 

I huvuddelen av genomförda företag 
löstes spa n ingsuppgiften. SP;1I1 i ngssys te
met har åter visat prov på hög kapacitet. 

TRANSPORTfL YG. - lransportflyg
divisionen med lP 84 Hercules har ge
nomfört många företags typer bl a : . ~ 

FOIa: ClilC~ /ömsldöld 
9 



..........................~ 

-

Sambandstjänsten har transportabel materiel till förfogande. Här upprättandegrupp i verksamhet. 

• Tran sport av klargöringstropp. 
• Sjuktransporter. 
• Lultlandsä ttnings röretag. 
• Containerh antering. 

C El ledning har fungerat bra. - En sär
sk ilt nyttig övning var sjuktransporterna. 
Lastning av sårade tar lång tid, varför bl a 
skydd och uppvärmning bör uppmärk
sammas bättre. 

•• FLYGSÄKERHET. - Flygsäkerhe
ten har varit god. Bara årta driftstörningar 
rapporterades. De två allvarligaste var 
kanske där förarna flög genom ett aktive
rat skjutområde utan att känna till pågå
ende skjutningar. 

Få bullerklagomål inkom från allmän
heten, inga med ersättningsa nspråk. 

BASTJÄNST. - I övningen deltagande 
basenheter var i begränsad omfattning 

organiserade enligt gällande principer för 
vJrt nya bassystem - BAS 90. Två av de 
deltagande bataljonerna gjorde KFÖ . 

En av KFÖ-bataljonerna var personal
svag p g a den av CFV beordrade priori
teringen av grundutbildning/reorganisa
tion av FV. Bataljonen verkade dessutom 
på en bas som betjänade såväl A- som B
sida. Övningsutbytet blev därför något 
begränsat. 

Generellt kan man säga, atl bataljons
stabernas perso nal har någo t ojämn och 
låg kunskap om bastaktiska principer en
ligt TABas . BI a uppmärksammades detta 
i samband med rörlighet och spridning av 
flygplan inom baserna. 

Betjäning av flygplan har genomgåen
de fungerat bra. Goda kunskaper om 
åtgä rder vid C-stridshot har visats. Ett 
stort upplagt amröjmoment har genom
förts med skarp materiel. Resultatet var 
bra. 

~ 
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• Besökwerksamheten var mycket om
fattande - främst vid KFÖ-bataljonerna. 
Som en viktig del i erfarenhetsåtermat
ningen måste självklart besök accepteras i 
viss omfattning. M en trots uttalade re
striktioner har besöken i detta fall stört ba
taljonernas ledning och övningsverksam
het i alltför stor omfattning. 

SAMBANDSTJÄNST. - Inlednings
vis fungerade sambandsnätet inom sektor 
NN mindre bra. En viktig orsak är att 
mycket ny utrustning i nya system har ta
gits i bruk. Personalens rutin kommer att 
öka efterhand. 

Överbelastningal" av nätet har före
kommit p g a dålig signaldisciplin (kon
centration) och av att många privatsam
tal (! I) genomförts på tjänstetelefoner. 

Sambandstjänsten i våra centraler hal' 
dock i stort fungerat bra. 
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• • SLUTORD. - Den sjätte FMÖ:n 
är genomförd. Därmed har sa mtliga mi
lon haft möjlighet att pröva krigsorganisa
tionen - personal, materiel och planer
med varierande omfattning och målsätt
ningar. 

TFÖ 87 är den övning som mest ge
nomgripande, med en särskild kontroll 
organisation, har genomlyst FV-förban
dens ka pacitet i nom sektor N N. 

Erfarenheterna är bra och många och 
skall nu tillgodogöras på o lika nivåer. Få 
eller inga andra metoder belyser krigsor
ganisationens möjligheter bättre än den 
tillämpade kontrollövningen . 

• TFÖ 87/FMÖ 87NN är genomförd 
med gott resu ltat och utan allvarliga till
bud. Med nyvunna erfarenheter går FV 
vidare mot näs ta FMÖ. - Planläggningen 
har börjat. VÄL MÖn! • 


