
Flygvapnet i "ÖB 92" Organisationsutveckling 

Flottiljavvecklingar
och friställningar att vänta 

Fp/-divisioner 1987 1997 2002 
A 18 C A 8 C 

_JAS 39 divisioner - 2 12 2 6 6 6 
JA 37 divisioner 8 8 8 8 8 8 8 
AJ 37 divisioner 6 4 14 3 3 4 1 
J 35 divisioner 3 4 12 - 1 -

2 --t-S 37 divisioner 6 6 16 6 6 

"ÖB 92" är överbefälhava
rens underlag inför riksda
gens försvarsbeslut våren 
1992. I februari gav rege
ringen ÖB de anvisningar 
som har styrt planeringen. 
Dessa är bl a att utreda för
svarsmaktens utformning i 
tre olika strukturer. De utgår 
från kraven som riksdagen 
1987 ställde på försvarsmak
ten. 

Som bakgrund till CFV 
Ledare (sid 3) redovisas här 
kort FV:s framtid i de olika 
nivåerna. En utförligare arti
kel i ämnet publiceras i FV
Nytt 4/ 91. 

ALTERNATIV A innebä r en 
fö rsvarsbudget på 38,5 mil 
jarder kronor (i pri släge 
Februari 199 1) med en årli g 
till växt om tre procent. Eko
nom iskt motsvarar den nivå 
1 i ÖB 91 och är ÖB:s för
slag. 

Detta är det enda alterna
ti v som inte i nnebär att För
svaret Fort sä tter si n sedan 30 
år påbörjade reducer ing. Det 
är också de t enda alternati v 
som rymmer både allmän 
vä rn plikt och en utveck lande 
inhemsk Försvarsindustri . 

Flygdiv isionerna utökas 
från 20 till 21. Utländska ra

darjJktrobotar köps in i stort 
anta l. För att kunna bekämpa 
01 ika må l på marken förses 
JAS 39 Gri pen både med 
tu ngt styrt attackvapen och 
bombkapsel. JAS 39 Gri pen 
v ida reutvec kl as och även JAS 
39B (tvås its ig version) köps 
in. Flygbu ren span i ngsradar 
anskaffas. Ovri ga materieI 
system hotanpassas. Dagens 
flott i Ijorgan isation bibehålls, 
men 200 c ivila blir överta li 
ga. 

ALTERNATIV B förutsätter en 
försva rsbudget om 36,1 mil
jarder kronor - alltså något 
ökade anslag. Det motsvarar 
i stort nivå 5 i Ö B 9 1. 

A lternativ B är det förslag 
som närmast motsva rar rege
ringens anvisningar vad gä l
ler en d ifferentierad orga ni sa
ti on. Den ger under en över
gångstid hand lingsfrihet att 
sena re förstärka fö rsvarsfö r
mågan. Dock måste ytterli ga
re reduceri nga r genomföras , 
vil ket gör att försva rsmakten 
måste ges en lägre ambi
ti onsnivå från 1997. 

Antalet flygdiv isioner 
minskar från 20 ti ll 19, i förs 
ta hand prioriteras jaktför
svarsfu nkti onern. F '13 av
veckl as som fredsadministra
tion. Totalt fri ställ s Före 1997 
500 c ivilanställda. 

Både JAS 39 Gri pen och 

den tvås itsiga versionen JAS 
39B anskaFFas. U tlä ndsk ra
da rjJktrobot köps in Före 
sekelski Ftet. Flygburen rada r 
köps in. Den redan utveckla
de bombkapseln kan dock 
inte anskaFFas. Hotanpassning 
kan inte ske i nödvä nd ig om
Fat tn ing, bl a vad gä ller äld re 
rada rstati oner. 

ALTERNATIV C innebä r en 
budget om 32 miljarder per 
år - aII tså oFörä nd rad ekono
mi . "C" motsva rJr en något 
lägr.e nivå 8 i ÖB 9 1. 

OB avråder bestämt Från 
den operati va och orga nisa
to iska inriktn ingen som 
regeringen anvisa t För denna 
ekonom iska nivå. 

Anta let fl ygd iv isioner 
minska r med Fy ra, till 16. JAS 
39 Gri pen anskaffas, men 
inte tvås itsversionen JAS 39B. 
Utländsk radarj clktrobot an
skaFfas i mycket begränsad 
omfa ttning. Flygburen rada r 
och bombkapse l kan inte 
köpas in. Ett stort antal 
system kan inte hotanpassas, 
bl a äldre typer av rada rsta
tioner. - Tre flotti lje r Jvveck
las - F 6, F 10 och F 13. 
Fram ti ll 1997 drabbas 165 
oFFicerJre och 810 c iv ila av 
avsked . 

ALTERNATIV D redovisas 
liksom altern ati v C på en 

ekonom isk nivå om 32 mi l
jarder. 

En oFöränd rad försvarsbud
get rymmer inte både all mä n 
vä rnplikt och en utvecklande 
inhemsk försvars industri. 
Dä rFör redov isa r ÖB ett för
slag till Försva rsmakt, som 
bättre och mer eFFekti vt än i 
alterna tiv C k,1I1 utveckl as på 
denna ekonomiska ni vå 
alte rn ativ D . Må let är i alter
nati v D att skapa en bättre 
ba lans me.llan uppgiFter och 
resu rser. Andå når inte för
svarsmakten upp ti II den kva
litet som O B anser nödvä n
d ig. 

Cirka 12 000 värnpli kti ga 
(en reducering med ca 30 
proc) undantas fr<'i n utb ild
ni ng i det militära Fö rsva ret. 
Istället Föres lås de Få utb ild
ning i den civila delen av total
försva ret. - Fler anställda än 
i alterna tiv C Friställ s. 

Den Förändrade värnp likts
uttagn i ngen ger en bes jJari ng 
på nio miljarder under de 
nä rmaste ti o åren. I fö rsta 
hand används dessa pe ngar 
till inköp av bl a JAS 39B, 
rnörkeru trustning samt fö r att 
ge rada r och radiosystem 
störskydd . Radarjakt robotar 
köps in i större mängd än i 
altern ati v C. Flygstrid sk raFter
na organ iseras huvudsakligen 
i likhet med alternativ C. • 

.l. eh. 

F/ygvapenNytt 52 år Norden ·tÖr ta flygtid krift : 35. 500 e . Trycks /1/1 miljövänligt papper. 
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INNEHALL 
Sid 4: STRIC 

8: Nytt resoff-system 
10: Datorsäkerhet 
12: Projekt Luftförsvar 
16: Eurocontrol 
18: Gripens elektronik 
20: Hercules i "Viken" 
24: FMÖ Nordanvind 
30: FV-cuperna, m m 
32: FVRF-nytt 

Nr 4/91 utges i oktober 
(Man usstopp För nr 5 = 13 septembe r) 

UTNAMNINGAR 

Regeringen ha r utnämnt 
överstelöjtnanten Kjell 
Koserius att fr o m den 
15 maj 199 1 vara överste i 
försva r makten. Koserius 
upprätthåller ett I ngtidsvi
karial, lom 92-03-31 , som 
hef för fl yg tabens perso

nalledning (F /PersL). 

Regeringen har utnämnt 
översten i för varsmaktl'n 
Mats Hugosson alt fr O m 
den l juli 1991 va ra tällfö
reträdande chef iör kanska 
f1ygflo tt iljenjF 10. 
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