
flygstridskrafterna har stor betydelse för vårt to
talförsvar. De flygande förbanden skall ha hög in
satsberedskap och med kraft kunna göra insatser 
i olika delar av vårt land. Underrättelseinhämt
ning genom flygspaning och övervakning av an
gränsande havs- och landområden är viktiga upp
gifter särskilt i inledningen aven konflikt. Då skall 
också mobiliseringen av vårt försvar skyddas sam
tidigt som angriparens förbekämning skall mötas. 
Men flygstridskrafterna skall också vara uthålliga 
och kunna bestrida angriparen luftherraväldet 
även under en långdragen konflikt. 

För att de flygande förbanden skall kunna Genom taktisk rörlighet och spridning 
lösa dessa så viktiga uppgiher fordras ett inom det egna flygbasområdet erhålls för
väl fungerande flygbassystem. Det måste bättrat skydd mot attackanfall med mo
vara uppbyggt så att basförbanden kan ge derna vapen, varvid goda förutsättningar 
våra flygdivisioner erforderligt stöd oav skapas för en nödvändig uthållighet. Flyg
sett från vilken del inom vårt lands gränser bassystem 90 byggs nu ut för att tillgogose 
de gör sina insatser. Start- och landnings dessa krav på bassystemet under återsto
banor måste finnas i stor omfattning och den av detta sekel men också för att ge 
vara spridda över hela landets yta. Delar grunden för kommande JAS-systems krav 
av basförbanden måste vara strategiskt på framtidens bassystem. 
rörliga för att kunna omgruppera till olika 
delar av landet. • • Hotet. - En förutsättning för att en 
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angripare skall lyckas med ett anfall mot 
vårt land torde vara att han kan försvaga 
vårt luftförsvar. Ett sätt att åstadkomma 
detta är att tidigt bekämpa våra flygbaser. 
Flygbaserna kommer med stor sannolik
het att utgöra förstahandsmål för en angri
pare. 

Den militärtekniska utvecklingen har 
lett till att en angripare nu har ökade möj
ligheter att såväl lokalisera och kartlägga 
våra flygbaser som att genom luftanfall slå 
ut våra flygplan , vår materiel och perso
nal samt förs,töra våra start- och land
ningsbanor. 

En angripare kan med hjälp av t ex spa
ningssatelliter, kvalificerade spaningsflyg
plan, signalspaning eller spionage lokali
sera vå ra baser, Basens utformning och 
uppgifter i stort torde han också känna till. 

• Ett attackanfall måste bedömas tidigt 
kunna sättas in med god precision mot 
flera av våra baser. Vid anfallet torde de 
d imensionerande vapentyperna bestå" 
av: 

god väg att få ett motståndskraftigt bassys
tem mot just denna ovan skisserade hot
bild, 

• • Flygbassystem 90. - Övergången till 
Bas 90 kan indelas i olika faser eller "verk
samhetsområden": Basutbyggnad, mate
rielanskaffning, organisations- och taktik
utveckling och utbildning, 

Basutbyggnaden syftar till att säkerstäl
la att erforderligt antal start- och land
ningsmöjligheter finns för de flygande för
bandens verksamhet i olika delar av vårt 
land, Syftet är vidare att ge resp flygbas 
sådan utformning, att materiel och perso
nal kan spridas och förflyttas inom bas
området. Spridning och rörlighet ger bätt
re skydd och därmed bättre uthållighet. 
Skyddet kan därutöver förbättras genom 
fortifikatoriska anläggningar. Arvet i form 
av berghangarer vid vissa baser skall till
varatas. Vid vissa andra baser kommer 

on att genomföras . 

taktiken måste likaså anpassas så att för
delarna med rörlighet och spridning inom 
ett stort basområde tas till vara på bästa 
sätt. Förändringarna i hotbilden måste 
noga beaktas. BI a har stor uppmärksam
het måst ägnats åt markförsvarsfunktio
nen mot bakgrund av det annorlunda 
markhotet mot ett stort antal utspridda 
enheter inom basområdet. 

Den nya basfilosofin, utvecklingen av 
bastaktiken och anskaffning av ny mate
riel påverkar alla funktioner inom basför
bandens verksamhetsområden. För vissa 
funktioner förändras förutsättningarna att 
genomföra verksamheten på ett genom
gripande sätt. Detta ställer i sin tur krav på 
att basförbandens organisaton utvecklas 
och anpassas till de nya förutsättningar
na . 

••Basbat 85 är benämningen på bas
bataljonernas organisation i det nya bas
systemet. Övergång till den nya . 

Av överstelöjtnant BERT DARBY 
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väsentligt inom fler av basbataljonens 
"nyckelfunktioner" : 

~ Övergripande ledning och samord
ning av bataljonens verksamhet. 

~ Flyg- och marktrafikledning. 
~ Markförsvar. 
~ Underhåll. 
~ Skydd och ammunitionsröjning. 
~ Banreparation och fältarbeten. 
~ Service och klargöring av flygplan. 

Ett gam malt talesätt säger att "den svå
raste befattningen i krigsorganisationen är 
att vara basbataljonchef" . Det uttrycket 
blir inte mindre sant i vårt nya bassystem. 
Verksamheten skall ledas och samordnas 
inom ett utökat basområde. Förbanden 
är rörliga och uppträder i mindre enheter. 
Prioritering av verksamhet inom basom
rådet är nödvändig. Samordning med för
svarsområdesbefälhavaren (fobef) och 
angränsande armeförband blir av stor 
vikt. I basbat 85 förbättras bataljonsche
fens möjligheter till en effektiv ledning ge
nom att en kvalificerad bataljonsstab in
rättas. Bascentraler byggs med fullgott 
skydd och anordningar bl a med ett väl 
utbyggt sambandssystem för att ytterliga
re förbättra ledningsmöjligheterna. 

Flygtrafikledningen ställs inför nya pro
blem. Förutom huvudbanan finns nu ett 
antal kortbanor att ta hänsyn till. Flygpla
nen skall på marken dirigeras till olika 
flygplanplatser. Rörelser på taxi- och flyg

planvägar måste beaktas. Därutöver mås
te stor uppmärksamhet ägnas åt marktra
fikledning av kilargöringsförband, service
förband och andra "förflyttningar" inom 
området. Verksamheten inom komman
docentralen får en ny dimension och 
organisationen måste anspassas till detta. 

• • Nya och stora krav ställs på markför
svaret av basbataljonen . Personal och 
materiel är utspridda inom basområdet. 
Förflyttningar och transporter av väsentlig 
materiel och nyckelpersonal kommer att 
genomföras. Hotet från bl a sabotageför
band blir allt större. Det är nödvändigt att 
bataljonen tillförs resurser för bevakn,ing 
och skydd av personal och materiel. Där
utöver måste kapacitet finnas att "slå" en 
angripare inom basområdets gränser. 
Tillkomsten av ett markförsvarskompani 
är en av de större förändringarna i basba
taljonens organisation . Vaktplutoner 
med välutbildade vaktsoldater och jä
garplutoner med flygbasjägare som till sin 
hjälp har kvalificerad materiel (t ex senso
rer) och inte minst hundar kommer att av
sevärt öka bataljonens förmåga att för
svara sig. 

Skydd och uthållighet uppnås genom 
rörlighet och spridning. Men det är inte 
tillräckligt för att uppnå en bra skyddsni
vå. Organisationen måste också innehål
la resurser för skydd mot ABC-stridsme
del, brandskydd och ammunitionsröj
ning. Särskilt stor uppmärksamhet ägnas 

åt ammunitionsröjningfunktionen mot 
bakgrund av de i hotbilden aktuella va
pensystemen med yttäckande vapen, 
multipelvapen, minor med olika former 
av "lömska" försåt. Det är väsentligt att i 
första hand banor och taxivägar kan röjas 
så att de snabbt kan repareras och däref
ter komma till användning igen . 

Banreparationer är en annan funktion 
som får ökad betydelse i det nya bassyste
met. Behovet av många start- och land
ningsbanor har tidigare påtalats . Så snart 
en eller flera banor slagits ut måste fältar
betsförbanden snabbt sättas in för att bi
behålla antalet banor på erforderlig nivå . 
Även flygfältsarbetskompanierna har där
för fått en annan struktur för att enklare 
kunna spridas ut inom flygbasområdet 
och därigenom kunna hålla en hög repa
rationsberedskap. 

• Underhållsfunktionen ändrar också 
karaktär. Underhåll inom en basbataljon 
är omfattande och mångfasetterad. Den 
omfattar bl a materieltjänst, ammuni
tionstjänst, livsmedel, drivmedel, sjuk
vård m m. Även här ställer den spridda 
grupperingen och förbandens rörlighet 
inom basområdet speciella krav på orga
nisationen. Därför har ett antal under
hållsplatser tillskapats, där principen är 
att olika enheter inom bataljonen själva 
hämtar sitt behov av förnödenheter. Sjuk
vården prioriteras och förstärks i den nya 
organisatonen. Det innebär bl a att akut
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lag framgrupperas på de olika underhålls
platserna. 

Slutligen ställs så nya och stora krav på 
de förband som skall lösa basbataljonens 
huvuduppgift - att klargöra flygplan och 
att reparera flygplan så att hög beredskap 
ständigt skall kunna upprätthållas och att 
flygförbanden med full kraft skall kunna 
sättas in mot en angripare. Funktionen 
rörlig klargöring har nu tillämpats inom 
bastjänsten under ett antal år. Det är höga 
krav som ställs på klargöringstropparnas 
personal: Fackkunskap, ledarskap, för
bands- och fälltmässigt uppträdande. 

•• Människan i Bas 90. - Vad är det då 
för krav som ställs på människan i vårt nya 
bassystem? Måste det vara "övermänni
skor" av något slag? Nej, säkert inte, men 
väl en anpassning och en utveckling av 
den mänskliga faktorn på motsvarande 
sätt som sker vad avser taktik, organisa
tion och materiel. 

Fortfarande gäller i lika hög grad som ti
digare att huvuduppgiften är styrande för 
verksamheten vid basbataljonen . Service 
och klargöring av flygplan kommer alltid i 
första hand. Att klargöra och reparera 
flygplan snabbt och säkert i alla väder, i 
ljus och i mörker och under olika förhål
landen i övrigt ställer höga krav på fack
kunskap, envishet och initiativförmåga. 
Det är egenskaper som finns och som all
tid funnits hos Flygvapnets tekniska per

sonal. Det har blivit något av flygtekni
kerns adelsmärke. 

Men nu måste också komma till något 
annat. Nu måste finnas en kunskap och 
förståelse för basbataljonens verksamhet i 
sin helhet på ett helt annat sätt än tidigare. 
Det är inte "bara" fackmannen flygtekni
kern utan förbandschefen som skall leda 
sitt förband i sin del av flygbasområdet. 
Samordning, samverkan , rapportering, 
förståelse för vad som sker i stort är bety
delsefulla faktorer. Besluten skall decent
raliseras, så att problem blir lösta där de 
uppstår. 

Det är inte bara den tekniska persona
len som skall genomgå denna "omvand
ling". Det gäller naturligtvis i lika hög grad 
för alla förbandsenheter inom alla funk
tioner. Människan står i centrum på ett 
helt annat sätt än tidigare. Det må gälla 
underhållsförband eller markförsvarsför
band , ammunitionsröjnings- eller banre
parationspersonal, brand- och rädd
nings- eller klargöringspersonal eller per
sonal för taktiskt ledn ing. Människan har 
en central roll i sin befattning, i sin uppgift 
i basbataljonens komplexa verksamhet . 

Samtidigt får a.ldrig huvuduppgiften 
glömmas bort. Flygplanen skall finnas 
klara att komma i luften! Det får inte fin
nas några svaga länkar i basbataljonens 
komplicerade kedja, som äventyrar att 
slutmålet alls kan nås. Alla måste sträva 
och dra åt samma håll. Forfarande gäller 

att det är männen (och kvinnorna) på 
marken som håller flygplanen i luften. 

•• Övergång till ett nytt bassystem är en 
utdragen och komplicerad process. Bas
utbyggnaden sker successivt under en 
lång period. Ny materiel anskaffas och ny 
taktik utvecklas efter hand. Organisatio
nen anpassas och nya personal- och ut
rustn i ngstabeller utarbetas. Krigsförban
den omorganiseras och bemannas suc
cessivt. Inte minst viktigt är att personalen 
tas om hand på rätt sätt. Utbildningen har 
därvid stor betydelse. Utbildning och öv
ning måste anpassas till de nya krav som 
ställs på personalen. Syftet måste vara att 
skapa så bra krigsförband som möjligt. 

Bas 90 har stött på många svårigheter 
under sin införandeperiod . Vägen till slut
målet är ännu lång och besvärlig, men 
slutmålet kan nu likväl klart skönjas. Slut
målet - ett unikt bassystem utan mot
stycke i någon annan del av världen. Ett 
svenskt bassystem anpassat till svenska 
förhållanden med stora och särpräglade 
krav på anläggningar, materiel och fram
för allt personal. Ett bassystem med män
niskan i centrum. Det är en stimulerande 
uppgift för Flygvapnets baspersonal att få 
vara med att införa och vidareutveckla 
detta bassystem . En uppgift som ställer 
krav på kreativitet och egna idelösningar. 

Bas 90 - samma andas barn som FV:s 
PROFIL 90. • 

Ben Darby 
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