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Kraven på svensk flygpersonal inom begreppet CSAR -
Combat Search and Rescue - har ökat de senaste åren. 
Efterhand har den svenska förmågan blivit allt bättre och nu 
finns kompetens att bedriva utbildning helt i egen regi. 
Flygtaktiska kommandot (FTK) har funktionsansvaret för all 
CSAR-utbildning inom Försvarsmakten. Överlevnadsskolan i 
Karlsborg ansvarar för utbildningens genomförande. 

AV ROBERT NYL~N 

tvecklingen av den svenska 

CSAR-fönnågan (Combat Search 

and Rescue) har pi1gått under 

några år. Det har inom Försvarsmakten 

vidtagits åtgärder i syfte alt strukturera 

arbetet. Högkvarteret delegerat funktions

ansvaret för Försvarsmaktens CSAR

utbildning till FrK. 

FfK:s arbete har resulterat i bestäm

melser för hur Försvarsmaktens CSAR

utbildning ska bedrivas. Här anges bland 

annat riktlinjer för vilka som ska eller bör 

utbildas. kursbeskrivningar, typ av förkun

skapskrav för deltagande elever. vilka som 

får utbilda i CSAR samt bestämmelser föl' 

övningsutrustning. 

För det praktiska genomförandet av 

utbi klningarna svarar Överlevnadsskolan 

(FÖS) vid K :I i Karlsborg. FÖS planerar 

och genomför dessa med stöd avFfK och 

Flygmedicincentrum (FMC). 

I höst kommer FÖS att genomföra en 

CSAR-utbilclning för personal ur Swafrap 

C-I:lO. Unikt för detta tillfälle ~ir alt kursen 

genomförs helt i svensk regi. Tidigare har 

utbildningarna slÖttats av personal lir det 

amerikanska flygvapnet , men framöver 

ska utbildningarna bedrivas av svensk per

sonal. 

Ny nödradio 

Avseende pe rsonlig CSAR-utrustning 

finns det nu nya CSAR-nödflygvästar 

avsedda för sk arp in sats och övning. 
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Västama är anpassade för personal ingå

ende i de intern<ttionella snabbinsatsför

banden Swafrap C- 130 och AJS:l7. 

Med sikte på framtiden sker också 

utveckling och framtagande av ny typ 

CSAR-nödflygväst som är anpassad för 

Swafrap JAS 39 Gripen. Arbetct iir i full 

gång och fortlöper enligt plan. 

Ett viktigt inslag i den ökande kompe

tensen inom CSAR är också den pågående 

anskaffningen aven nödradio till den fly

gande personalen som iiI' anpassad till 

CSAR-riiddningsoperationer genomförda 

inom Nato. 

Kunskap från utlandet 

Under hösten kommer svensk personal att 

delta i Nato-övningen Cooperative Key 02 

i Frankrike. En övning med tyngdpunkt på 

CSAR-ope rationer och andra typer av 

riiddningsi nsatser. 

Syftet med det svenska deltagandet är 

att inhiimta mer kunskap om hur CSAR

operationer bedrivs inom Nato. FTK kom

mer all ha personal ingående i JFACC och 

dä i den del som iiI' ansvarig för CSAR

operationer. 

FÖS kommer all delta med pe rsonal 

mecl inriktning pfl de mera praktiska insat

serna i en CSAR-operation. Utvecklingen 

av funktionen CSAR inom Försvars

makten kan anses ha kommit I[mgt. • 

ARTIKELFÖRFATTAREN AR KAPTEN VID FTK I UPPSALA. 

Major Thor Cavalli-Björkman är chef för 
Försvarsmaktens överlevnadsskola som ska 
utbilda svenska flygbesättningar i CSAR. 

Detta är CSAR 
CSAR = upptäckt, lokalisering, identi

fiering och räddning av nödlandad flyg

besättning på icke vänligt sinnat terri
torium i kris och krig och när det är 

lämpligt, isolerad militär personal i 

nöd som är tränad och utrustad att 
mottaga CSAR-stöd, i hela operations
området. 

Definitionen av CSAR är hämtad ur Natos regel

ve rk (STANAG 7030). vilken är gil tig även inom 

Försvars makten . 
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