
Flottiljövning med 

AV SIGNE LINNEA KARLSSON 

Övning 11 var namnet på en 

flottiljövning som F 4 på 
Frösön genomförde i oktober. 
Utöver flygmomenten övades 

en servicepluton under fält
mässiga förhållanden och luf
tbevakningssystemet Lomos. 
Vidare genomfördes en sam
verkansövning med civila 

myndigheter kring ett finge
rat flyktingdrama. 

För flyg- och stridsledningsförban
den som deltog i F 4 :s flottiljövning 
var temat luftförsvar. I en formell 

del av övningen gällde det att uppdatera 
och befästa kunskaperna inom telemot
medelsområdet. Övningens tillämpnings
skede omfattade taktiskt uppträdande samt 
stridsledning mot målförband. 

Att notera är att någon särskild anfall
splan inte fanns upprättad . I stället fick de 
deltagande förbanden själva planera sina 
insatser oavsett om man ingick som för
svarsjakt eller som målförband. För mål
förbanden gällde det således att planera 
och genomföra ett offensivt företag i ett 
luftförsvarat område. 

I övningen deltog åtta JA 37 Jakt
viggen , en rote ur vardera F 4 Frösön, F 16 
Uppsala, F 17 i Ronneby och F 21 i Luleå, 
fyra SK 37E ur F 4, en TP 84 ur F 7 
Såtenäs och en HKP 10 Super Puma ur 
Helikopterflottiljen. 

Stridsledningsförbandet var grupperat i 
en radargruppcentral (Rrgcrr) på Frösön. 

Motorbyte i det fria 

En servicepluton JA 37 övades under fält
mäss iga förhållanden enligt det nya 

Basbataljon 04-konceptet. 14 officerare 
och 18 vämpliktiga deltog. Syftet var att 
ge de värnpliktiga en helhetsbild av det 
egna arbetsområdet, samtidigt som det var 
en slutövning för de som ska krigsplaceras 
i en servicepluton. 

Plutonens två troppar grupperades till 
olika flygbaser och fick prova på att utföra 
verkliga serviceuppgifter på riktiga flyg
plan. En förutsättning för att lyckas med 
detta är under fältmässiga förhållanden är 
noggrann planering av utrustningar och 
övrig materiel. Ett bra planeringshjälpme
del är datorstöd och det hade man på 
Optand-faJtet, där den ena troppen gruppe
rats. Att ha materiel och utrustning i con
tainers har framtiden för sig, nu när för
banden ska kunna förflyttas snabbt. 

Den tropp som placerats på Optand fick 
till uppgift att göra ett motorbyte och serva 
raketstolen på en JA 37 Jaktviggen. Redan 
på måndagskvällen hade man skiftat 
motor för att under onsdagsförmiddagen 
motorköra den med hjälp aven mobil 
motorprovutrustning. 

På Optand kom också frivilligpersonal 
in i bilden. Brunflo och Frösö Hemvärns
kompanier skötte bevakningen av dels de 
flygplan som landade, dels nattetid av den 
Viggen som serviceplutonen arbetade 
med. En viktig uppgift och hemvärnssol-

Provkörning av RM 88 efter motorbyte på 

Optands flygfält. 


daterna tyckte det var givande att få arbeta 
"skarpt", eftersom sådana tillfällen är 
ytterst sällsynta. 

Lomos-förband 

Andra frivilliga tjänstgjorde i Lomos
förbanden som fanns grupperade på fyra 
platser i Östersundstrakten . Uppgiften var 
att rapportera händelser såväl i luften som 
på marken till Observationscentralen (OC). 

Till sin hjälp hade man - förutom god 
syn - kikare, kompass och en specialtele
fon med särski lda koder för att rapporter
ingen korrekt. Lomos-personalens rappor
ter är ett bra komplement och reserv till 
luftbevakningsradam, om den slås ut. 

I Observationscentralen tog man emot 
rapportema på bildskärmar och gjorde 
vissa taktiska utvärderingar. Detta var för
sta gången som samtliga tjänstegrenar var 
inne och övade samtidigt, vilket var sti
mulerande för Lomos-personalen. 

Ett flyktingdrama 

Samverkan mellan militära och civila 
myndigheter - Polisen , räddningstjänsten 
och Landstinget - övades kring ett scena
rio som utgjordes av ett flyktingdrama. 
Förutsättningen var att ett Hercules-flyg
plan var på väg från ett krigshärjat land i 
Mellaneuropa. Ett 60-tal män, kvinnor och 
barn hade fått lämna sitt hemland för en 
fristad i en norrländsk stad när motors tör
ningar tvingade fly gplanet att landa på 
Optands flygfält. 

De händelser som därefter utspelade sig 
gav tillfälle att visa hur samverkan mellan 
olika myndigheter kan genomföras. I 
övningen spelades att ett tältläger upprät
tats där fl yktingarna tillfälligt inkvarterats. 
Plötsligt inträffade ett intermezzo när en 
bil råkade köra in ett tält, som fattade eld. 
Räddningsbilar med personal från F 4 kom 
till platsen och påbörjade släckningsarbe
tet samt att föra bort skadade från olycks-
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Teknisk service på en JA 37 ute i det fria. 

I 

Frivillig Lomas-personal kompletterade luftbe
vakningen. 

området. Östersunds brandkår och ambu
lanser tillkallades genom SOS Alalw. 

I kaoset som uppstod sprang några 
flyktingar till skogs. En markförsvarsplu
ton från F 4 fick i uppgift att finna rätt på 
dem och drog iväg för att söka, bland 
annat med hjälp av hundar. 

Sammantaget karaktäriserades övning
en av stor bredd avseende deltagande och 
funktioner, med både ordinarie personal 
och frivilliga som deltagare. • 

ARTIKELFÖRFATTAREN TJÄNSTGÖR 

PÅ INFOSEKTIONEN VID F 4 PÅ FRÖSÖN . 
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I övningsscenariot anlände flyktingar med en TP 84 Hercules. 

Vid en eldsvåda i ett tältläger samverkade militära och civila myndigheter. 
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