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1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS
m.fl. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten, Särskild redovisning – Inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion
1.1.

Uppgiften

Ur Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS
m.fl. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten, Särskild redovisning:
Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa ett preliminärt förslag
till en långsiktig inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion. Till grund
för förslaget ska en analys av framtida behov av luftförsvarsförmåga, för utnyttjande såväl nationellt som internationellt, redovisas. Analysen ska omfatta såväl
markbaserad som fartygs- och flygbaserad luftförsvarsförmåga. Av förslaget ska
framgå konsekvenser för förbandsutveckling, behov av materiell förnyelse och
försörjning med personal och kompetens.
1.2.

Sammanfattning

Luftförsvarsuppgifter löses bäst med en lämplig sammansättning av såväl flygstridskrafter som sjö- och markbaserade luftvärnssystem där de senare svarar för
uthållighet, hög responsförmåga och elduthållighet under lång tid.
Den markbaserade luftförsvarsförmågan erbjuder med nuvarande planering möjligheter att verka både som en defensiv komponent i luftförsvaret tillsammans
med marint luftvärn och flygstridskrafter och i roller som omfattar luftrumssamordning samt informationshantering i luftrumsfrågor.
Förvarsmakten förbandssätter de levererade eldenheterna RBS 23 i luftvärnsbataljonerna. Förbandsstrukturen är anpassad för detta, underrättelsesystemet,
UndE 23, är redan infört och personalens kompetensuppbyggnad är till stor del
genomförd.
Genom anskaffning av luftvärnsrobot till korvett typ Visby kommer sjöstridskrafternas förmåga till egenskydd att öka för att motsvara operativa behov.
Stridsflygdivisionernas förmåga till verkan mot luftmål bedöms som god fram till
2018. Dock är det viktigt att driva utvecklingen av ledningssystem så att samverkansmöjligheter mellan stridsflyget och luftvärnssystemen förbättras. Detta gäller
även för de marina systemen. En sådan utveckling bedöms leda till avsevärd effektökning för alla luftmålsbekämpande förbandstyper.
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Ett ställningstagande rörande anskaffning av nya luftmålsrobotar behöver göras i
perioden fram till 2018 för att stridsflyget även fortsättningsvis ska ha god förmåga att verka mot luftmål. Även sensorer och kommunikationssystem behöver utvecklas i motsvarande grad. Utveckling för att öka möjligheten till identifiering
innan verkan och förmåga till målidentifiering i alla väderförhållanden och på
stora avstånd bör fortgå.
Följande preliminära förslag till långsiktig inriktning utgår från grundantagandet
att luftförsvaret även i framtiden skall innefatta:
− Flygstridskrafter med goda möjligheter till kraftsamling inom stora luftvolymer.
− Fartygsburet luftvärn för skydd av objekt till sjöss och i kustområden.
− Markbaserat luftvärn för uthålligt skydd av objekt på marken och i kustområden.
− Ett väl utvecklat sensornätverk och ledningssystem för övervakning av och
samordning i luftrummet.
Den markbaserade luftvärnsfunktionen organiseras från 2009 i två luftvärnbataljoner, allsidigt sammansatta och främst inriktade mot att skydda förband, verksamheter och objekt vid inter-nationella och nationella operationer.
Som underlag för fortsatta beslut bör det i närtid utredas vilka delar av RBS 70
och RBS 97 som kan vidmakthållas och till rimliga kostnader renoveras för att
kunna användas även efter 2020.
Målinformation från luftförsvarets sensorer bör kunna användas för att flexibelt
kunna välja flygande, markbaserade eller fartygsbaserade vapenplattformar. Den
viktigaste förutsättningen för samordning är att samla resurserna till en gemensam
luftlägesbild och ett gemensamt ledningssystem.
1.3.

Redovisningen

1.3.1. Operativa Behov
Doktrin
Insatsorganisationen kan i luftförsvarsroller övervaka luftrum, skydda verksamhet/objekt i arenorna, kontrollera luftrum och påverka mål i luften. Uppgifterna
löses bäst med en lämplig sammansättning av såväl flygstridskrafter som sjö- och
markbaserade luftvärnssystem, där de senare svarar för uthållighet, hög responsförmåga och elduthållighet under lång tid.1

1

Bland annat Doktrin för luftoperationer 2005 (M7740-774022).
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Nationella och internationella behov
Grundläggande luftförsvarsbehov utgörs av förmåga att upptäcka och avvisa
kränkningar samt ingripa mot både enskilda och systematiska kränkningar.
Enligt EU styrkekatalog (FC 07) har Europa idag mycket god förmåga inom området luftförsvar. Denna förmåga bedöms bestå även i det längre perspektivet.
Luftstridskrafterna omsätts och moderniseras successivt med minskande kvantiteter som följd. Dock påtalas vikten av en bred förmåga.
Perspektivstudien
I perspektivstudien2 redovisas vilka operativa behov framtida luftförsvar preliminärt föreslås inriktas mot. Utöver operativa behov beskrivs även behov avseende
förband och personalförsörjning.
Studien redovisar att införandet av långräckviddigt luftvärn bland annat för skydd
mot ballistiska missiler ej bedöms vara ekonomiskt möjligt, utan föreslår att denna förmåga löses genom internationellt samarbete inom t.ex. EU.
I perspektivstudiens rapport redovisas även specifika krav avseende luftförsvarsförmåga. Till exempel skrivs att Försvarsmakten direkt och över tiden skall ha en
mycket god förmåga att påverka mål i luften.
1.3.2. Aktuell planering
Arméförband
Den markbaserade luftförsvarsförmågan erbjuder med nuvarande planering möjligheter att verka både som en defensiv komponent i luftförsvaret tillsammans
med marint luftvärn och flygstridskrafter och i roller som omfattar luftrumssamordning samt informationshantering i luftrumsfrågor.
Det markbaserade luftförsvaret är i huvudsak interoperabelt, med en verifierad
förmåga, redan 2008 och kan därmed leverera effekter såväl nationellt som internationellt.
Nu rådande förbandsstruktur med bataljoner innehållande ett flertal luftvärnssystem bör bibehållas. System av system med möjlighet till flexibelt och modulärt
nyttjande ger synergieffekter som påtagligt ökar den totala förmågan.

2

Ett hållbart försvar för framtida säkerhet, Högkvarteret, 2007-12-20, 23 382:63862

BU 09/SR
HÖGKVARTERET

Underbilaga 6.3

Datum

HKV beteckning

2008-02-29

23 383:64128

Sida 5 (10)

Utvecklingen mot att uthålligt kunna skydda förband mot anfall med raketer/granater är viktig. Idag finns förmågan att upptäcka, varna och invisa bekämpningssystem vid beskjutningar mot förband/baser.
Insatsorganisation 2008
Luftvärnsförbanden består av två luftvärnsbataljoner utrustade med RBS 97 och
RBS 70 samt en luftvärnsbataljon utrustad med RBS 70 och RBS 90. Utöver detta
finns mindre luftvärnsenheter (en pluton) RBS 70 i amfibiebataljonen samt luftvärnsplutoner med luftvärnskanonvagn 90 i de mekaniserade bataljonerna med
stridsfordon 90. De senare utgör för de mekaniserade enheterna en god förmåga
till skydd mot främst helikoptrar och flygplan.
Eldenheter med RBS 97 (HAWK) är renoverade och modifierade och har en god
förmåga mot dagens hot. Eldenheter med RBS 70 har god förmåga mot dagens
hot. En mindre del av eldenheterna (för NBG 2008) har utrustats med mörkerförmåga genom nya tilläggssikten och genom tillförsel av nya robotar även en förbättrad förmåga att verka mot små mål.
UndE 23 tillförs luftvärnsbataljonerna. Tillsammans med äldre radarstationer,
PS 90 och PS 91, gör dessa att förbanden har en bra luftlägesbild och en god förmåga till målinvisning.
Ledningsförmåga och interoperabilitet har påtagligt förbättrats genom tillförsel av
ledningsplats ”iGBADOC”3. Genom denna kan förbanden ansluta i multinationella ledningsnät (exempelvis Link 16) och ta del av den samlade luftlägesbilden.
En grundläggande förmåga att upptäcka och larma understödda förband för inkommande raketer och granater (s.k. RAM-förmåga) har införts i luftvärnsbataljonen.
Planerad utveckling 2009-2011
Det markbaserade luftvärnet skall över hela perioden, från dagens tre luftvärnsbataljoner, organiseras i två luftvärnsbataljoner med robot 97/70/23. Målsättningen
under perioden är att luftvärnsförbanden skall göras interoperabla för användning
i internationella operationer.
I och med det planerade införandet av Luftvärnsbataljon 09 och den i närtid planerade materieltillförseln har det markbaserade luftvärnet en god förmåga relaterat till dagens och den nära framtidens hotscenarier.
Planerad utveckling 2012-2018
Ingen utöver ovan angiven utveckling tillkommer.
3

Interim Ground Based Air Defence Operation Center
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Marinförband
Genom anskaffning av luftvärnsrobot till korvett typ Visby kommer sjöstridskrafternas förmåga till egenskydd att öka för att motsvara operativa behov.
Insatsorganisation 2008
Insatsorganisationen består bland annat av amfibiebataljon, korvettdivisioner samt
minröjningsdivisioner. Dessa har grundläggande förmåga (godtagbar) till begränsat självskydd mot luftmål. Förmågan att stödja det operativa luftförsvaret är i
dagsläget inte godtagbar.
Planerad utveckling 2009-2011
Luftförsvarsförmågan realiseras genom anskaffning av luftvärnsrobot, RBS 09,
till korvett typ Visby. Detta innebär att grundläggande förmåga till egenskydd för
luftförsvarsfunktionen i stort kommer att uppfyllas. Försvarsmakten inväntar regeringens ställningstagande i denna fråga.
Amfibiebataljonen vidmakthåller RBS 70.
Eldrörsluftvärn samt telemotmedel vidmakthålls vid sjöstridskrafterna.
Planerad utveckling 2012-2018
Luftvärnsrobotsystemet på korvett typ Visby vidareutvecklas genom införande av
radarrobot med allvädersförmåga samt utökad räckvidd. Detta möjliggör insatser
då hot om (eller från) insats med sjö- och attackrobotar föreligger och bidrar till
att skydda andra fartyg eller skyddsobjekt.
Eldrörsluftvärn samt telemotmedel vidmakthålls vid sjöstridskrafterna.
Amfibiebataljonen vidmakthåller RBS 70 pluton intill 2014. Omsättning är ej
planerad.
Flygvapenförband
Stridsflygdivisionernas förmåga till verkan mot luftmål bedöms som god fram till
2018. Det är dock viktigt att driva utvecklingen av ledningssystem så att samverkansmöjligheter mellan stridsflyget och luftvärnssystemen förbättras. Detta gäller
även för de marina systemen. En sådan utveckling bedöms leda till avsevärd effektökning för alla luftmålsbekämpande förbandstyper. Utvecklingen av ledningssystem bör ske med beprövade interoperabla system för att följa materielstrategin.
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Stridsflygdivisionerna baseras på flygsystemet JAS 39. I det längre perspektivet
nedgår förmågan hos dagens robotar att verka mot luftmål. Robotarna åldras rent
fysiskt och teknikutvecklingen i omvärlden gör dagens spetsteknologi billig och
spridd bland eventuella framtida motståndare. Ett ställningstagande rörande anskaffning av nya luftmålsrobotar behöver därför göras i perioden fram till 2018
för att stridsflyget även fortsättningsvis ska ha god förmåga att verka mot luftmål.
Även sensorer och kommunikationssystem behöver utvecklas i motsvarande grad.
Utveckling för att öka möjligheten till identifiering innan verkan och förmåga till
målidentifiering i alla väderförhållanden och på stora avstånd bör fortgå.
Insatsorganisation 2008
Stridsflygförbanden kan nyttjas för uppdragstyperna luftförsvarsattack, jaktsvep,
jakteskort, jaktförsvar, jaktskydd, beredskapsläge, övervakning och signalspaning.
I dagsläget finns fyra stridsflygdivisioner JAS 39 utrustade med långräckviddig
luftmålsrobot (RB 99), samt korträckviddig luftmålsrobot (RB 74).
Generellt har flygstridskrafterna god verkansförmåga. Förmågan är dock begränsat validerad i komplexa miljöer, innefattande bl.a. svåra telekrigsscenarier. Vidare disponeras beväpning för självförsvar. Den sammantagna förmågan till verkan
mot luftmål är god, dock är samverkansmöjligheter mellan flyg- och luftvärnssystemen bristfällig.
Planerad utveckling 2009-2011
Luftförsvarsförmågan utvecklas vidare under perioden, bland annat genom förbättrad hotuppfattning, förbättrade motverkanssystem och förbättrad närstridsförmåga. Verkansförmågan förbättras bland annat av att mörkerkapacitet införs
och genom att precisionsbekämpning av stillastående mark- och sjömål kan ske
oberoende av väder. Förmågan att inhämta information vidareutvecklas genom att
det blir möjligt att i alla väder kunna detektera och följa rörliga markmål samt
detektera och avbilda större stillastående strukturer på marken.
JAS 39 C/D kommer från år 2009 att inneha förmåga till identifiering under mörker och på långa avstånd. Målsättningen är att förbättra informationsöverlägsenhet
och omvärldsuppfattning inom luftarenan samt som beslutsstöd för eventuell vapeninsats. Sammantaget möjliggör dessa förbättringar även en bättre förmåga att
samverka med samt understödja mark- och specialförband.
Under perioden sker anskaffning och leverans av IRIS-T (RB98).
Planerad utveckling 2012-2018
Utvecklingen strävar mot att ge flygsystemen bättre räckvidd och ett kvalificerat
egenskyddssystem som inkludera varnar- och motmedelsutrustning och goda manöverprestanda. Inom perioden planeras fyra insatsdivisioner finnas beväpnade
med RB 99 samt ny korträckviddig luftmålsrobot IRIS-T.
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Förmågan att bekämpa luftmål skall utvecklas så att den inte blir begränsande för
tillträdesförmågan och så att flygstridskrafterna kan verka i kvalificerade hotmiljöer.
Duellförmågan utvecklas innebärande högre överlevnadsförmåga samt att färre
enheter kan kontrollera ett större luftrum. Anskaffning av långräckviddig luftmålsbekämpning är planerad. Beslut fattas senare och behöver omfatta system
och volymer.
Ledning/underrättelsesystem
Den viktigaste slutsatsen avseende luftförsvarsförmåga, utifrån dagens läge och
planerad inriktning, är behovet av möjlighet till gemensamt ledningssystem. Detta
gemensamma ledningssystem skall bland annat kunna möjliggöra förmåga till
utbyte av luftlägesbild samt delgivning av gemensam luftlägesbild. Ledningssystemet måste också kunna utgöra plattform för insatsbeslut i samtliga arenor för
att på så sätt kunna samordna och därmed optimera verkan från de olika arenornas
bidrag till luftförsvarsförmåga. Ledningssystemet måste vara fullt interoperabelt
både avseende metod och teknikmässigt.
Exempel på teknik som möjliggör denna förmåga och som är under införande i
Försvarsmakten är Link 16, Ground Based Air Defence Operation Center (GBADOC). Detta införande möjliggör även interoperabilitet.
1.3.3. Pågående och genomförda studier
Luftförsvarsfunktionens framtida utveckling
Under 2002-2003 genomfördes en utredning av luftförsvarsfunktionens framtida
utveckling, benämnd LF3U4. Utredningen tog fram ett antal vägval inom luftförsvarsfunktionen. Här redovisas utdrag ur sammanfattning och vägval för luftvärn
på kort och lång sikt.
Sammanfattning utredningen
Utredningen har dragit tre generella slutsatser. Dels att det är möjligt att identifiera vägval inom luftförsvarsfunktionen, dels att flera av dessa vägval är kopplade
till varandra i ett beroende vilket gör att vägvalsbeslut måste tas utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar hela Försvarsmakten. Kopplingen mellan sådana
vägval beror på att flera av luftförsvarsfunktionens delfunktioner kan verka inom
flera funktioner i Försvarsmakten. Dessutom dras slutsatsen att luftförsvarsfunktionens framtida utveckling kräver en process där olika handlingsalternativ konti4

Försvarsmakten, Utdrag ur underlag avseende utredning av luftförsvarsfunktionens framtida
utveckling, 2003-03-13, HKV H 23 383:80422.
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nuerligt bereds i samstämmighet med processen att realisera Försvarsmaktens
materielförsörjning.
Materielförsörjningsprocessen kräver långsiktiga internationella samarbeten för
att skapa tillgång till högteknologisk materiel och leveranssäkerhet. Utmaningen
är att kombinera långsiktigt materiellt samarbete med en satsning på att skapa och
vidmakthålla en kunskapsbas inför successiva beslut och att därutöver bibehålla
flexibilitet för nya handlingsvägar bland annat genom att reservera ekonomiska
medel.
Luftvärn på kort sikt
Dagens luftvärn är dimensionerat för att kunna möta den tidigare tekniska hotbilden. Vägvalsfrågor som identifierades berörde frågeställningar om huruvida befintliga luftvärnssystem skall utvecklas mot att kunna möta hotet från flera samtidigt uppträdande små mål (t.ex. kryssningsrobotar) och om fartyg skall ha luftvärnssystem med förmåga till områdesskydd eller endast luftvärn för egenskydd.
Hotbilden med UAV, stridsflygplan och luftrörliga förband kommer att kvarstå.
Andelen små mål i lufthotmiljön har de senaste åren ökat och kommer i framtiden
att öka ytterligare. Förmågor till att bekämpa dessa hot bör även kunna nyttjas i en
telestörd miljö samt både inom som utom landets gränser. Förmåga att bekämpa
små mål samt att skydda manövrerande markstridsförband och konvojer till sjöss
är med dagens luftvärn begränsad och skulle behöva utvecklas.
Luftvärn på lång sikt
På lång sikt identifierades en övergripande vägvalsfråga avseende balansen mellan olika ytbaserade luftvärnssystem. Till detta kom också frågor om huruvida
sjöbaserade system skall ingå i luftförsvaret och till vilken ambitionsnivå, egenutveckling eller direktanskaffning av nya luftvärnssystem samt utveckling av ostyrda eller styrda system.
Ett annat övergripande vägval identifierades inom delfunktionen defensivt luftförsvar. Delfunktionens ingående system har kompletterande egenskaper bland annat
avseende rörlighet och uthållighet och valet är vilken balans som skall råda mellan de olika delsystemen.
Hotbilden med UAV, stridsflygplan och luftrörliga förband kvarstår sedan tidigare. Andelen små mål i lufthotmiljön antas öka och förmågor att bekämpa dessa
hot bör även kunna nyttjas i en telestörd miljö samt både inom och utom landets
gränser.
Ytterligare ett identifierat vägval är metod och ambition för med markbaserat luftförsvar med förmåga till områdesskydd. Med nuvarande beslutsläge avvecklas
förmågan till områdesskydd med markbaserat luftförsvar med höjdtäckning över
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3 000 m till 2015. Detta vägval är starkt beroende av de val av handlingsalternativ
som görs för luftvärnet på kort sikt.
Målbild luftvärn efter 2014
Studien Målbild luftvärn efter 2014 slutrapporterades 2006. Den beskriver utifrån
ett bekämpningsperspektiv hur hotet ser ut efter 2014 och ger ett antal rekommendationer i form av vägvalsfrågor med förslag till val.
I studien togs ett koncept för att beskriva behov av effekter från luftförsvar från
markarenan fram. Där talas om punktskydd inre och yttre, förmåga att hantera mål
över ytan samt skydd mot ballistiska missiler. Uttrycken är framtagna mot vilka
effekter som eftersträvas/behövs vilket kan lösas av ett eller flera system.
Ett av resultaten från studien var en rekommendation att fortsätta studera de olika
delförmågorna i luftvärnskonceptet. Som en följd av detta genomförs 2006-2009
en studie med uppgiften Studera alternativa förslag till ett svenskt yttäckande
luftvärnssystem efter 2020 och under 2007-2009 en studie med uppgift Studera
möjliga alternativ till ett svenskt PI-system5 efter 2014. Båda studierna kommer
att med olika scenarier som grund, såväl internationella som nationella, simulera
och värdera olika sätt att uppnå önskvärda förmågor.
Studier i FTS regi
I dagsläget bedrivs fyra studier i FTS regi.
− Arenastudie Luft som är en årligen återkommande övergripande studie rörande flygstridskrafternas utveckling för att identifiera områden som behöver
fördjupas och utvecklas.
− Verkan från luftarenan slutrapporterar vid halvårsskiftet 2008. Studien behandlar framtida utveckling av JAS 39 baserat på en omfattande kartläggning
av framtida behov av flygstridskrafterna.
− ISTAR i luftarenan slutrapporterar i december 2008. Studien rör utvecklingen
av förmågan att genom övervakning och underrättelseinhämtning kunna upptäcka, identifiera och slutligen bekämpa mål. Studien berör främst JAS 39systemet.
− Framtida utveckling av helikopter i det flexibla insatsförsvaret slutrapporterar
i december 2009. Studien behandlar det som framgår av rubriken.

5

PI= punktskydd inre, definierat i studien Målbild luftvärn efter 2014.

